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Przemysław Marczyński
www.mojmac.pl

Mam nadzieję, że urlop już zaplanowany. Każdy szczegół podróży, każde 
miejsce warte uwagi zostało skrupulatnie zanotowane w przedwaka-
cyjnych notatkach. Z dużą uwagą pakujemy plecaki i torby. Nie może 
przecież niczego zabraknąć, gdy będziemy z dala od domu. Nie sądzę,  
że uda nam się odciąć od świata. A przynajmniej ta sztuka uda się nie-
wielu z  nas. iPhone w  dłoni przekujemy na przewodnik po mieście.  
Tablet będzie źródłem informacji o zabytkach. 

Nieodzownym elementem każdego wyjazdu wakacyjnego są zdjęcia.  
Czy iPhone wystarczy, aby uchwycić otaczającą nas przestrzeń? 
Rozmawiamy o tym z Michałem Koralewskim, mistrzem fotografii mo-
bilnej wyróżnionym w prestiżowym konkursie IPPAwards. Czym i  jak 
stworzyć najlepsze fotografie? O tym również można poczytać w piątym 
numerze MMM. 

Życzymy Państwu dobrego wypoczynku. My również uciekamy od obo-
wiązków. Dlatego widzimy się z początkiem września. Do zobaczenia! 
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„Sounds of the old town” 
Zwycięska fotografia 8. edycji międzynarodowego konkursu iPhone Photography 
Awards (IPPAwards) zrobiona iPhon’em 5s. Edycja i retusz zdjęcia wykonane przy 
pomocy aplikacji Snapseed, Mextures i TouchRetouch (w konkursie dozwolona 
jest edycja tylko za pomocą urządzeń mobilnych). Autorem zdjęcia jest Michał 
Koralewski, pomysłodawca i jeden z założycieli Grupy Mobilni. Dzięki tej foto-
grafii zdobył główną nagrodę i prestiżowy tytuł Fotografa Roku IPPAwards 2015.

Wraz z bieżącym numerem 
rozpoczynamy cykl artyku-
łów poświęconych fotografii. 
Pojawiać się tu będą felietony, 
testy sprzętu, porady oraz ką-
cik prowadzony przez Michała 
Koralewskiego, w którym bę-
dzie on prezentował swoje 
fotografie z krótkim opisem 
ich powstania. 

Zapraszamy.

 Między światłem 
 a cieniem

http://grupamobilni.pl/
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Firma Adobe zaprezentowała nową odsłonę swoich 
aplikacji. „Twórcza Chmura” otrzymała odświeżone 
wersje aplikacji: Photoshop CC, Illustrator CC, Premiere 
Pro CC oraz inDesigne CC. Zmianie uległ również silnik 
odpowiedzialny za synchronizację wszystkich narzędzi, 
plików i  fontów tworzonych w  chmurze. Mechanizm 
odpowiedzialny za utrzymanie wszystkich funkcji nosi 
nazwę Adobe CreativeSync. Razem z powyższymi zmia-
nami wprowadzono usługę Adobe Stock zawierającą 40 
milionów zdjęć oraz ilustracji. 

www.adobe.com

Adobe Creative Cloud 2015

Nowy standard Thunderbolt 3

Łatwa migracja z Androida na iOS

Intel ujawnił specyfikację kolejnej odsłony złącza 
Thunderbolt. Trzecia wersja ma charakteryzować się 
dwukrotnym wzrostem prędkości przesyłu danych 
(40 Gbps). Do portu będzie można podłączyć dwa 
monitory o rozdzielczości 4K. Nie ma najmniejsze-
go problemu, aby do laptopa podpiąć zewnętrzną 
kartę graficzną oraz wykorzystać ten sam kabel do 
zasilania komputera. Złącze Thunderbolt 3 jest kompa-
tybilne z portem USB–C stosowanym w najnowszych 
MacBookach firmy Apple. 

www.thunderbolttechnology.net

Razem z premierą systemu iOS 9 Apple zaoferuje narzę-
dzie dla nowych użytkowników rozwiązań Apple, którzy 
dotychczas używali telefonów z Androidem. Aplikacja 
Move to iOS pozwoli w  łatwy sposób przenieść kon-
takty, wiadomości, zdjęcia, zakładki w  przeglądarce, 
zadania z  kalendarza, a  nawet muzykę. Cały proces 
migracji ma odbywać się w prosty i bezpieczny sposób. 
Na razie jednak nie ujawniono, jak ta darmowa aplika-
cja będzie działać.

NOWOŚCI ZE ŚWIATA IT

http://www.adobe.com/pl/creativecloud.html
http://www.thunderbolttechnology.net/
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Oculus Rift
Wirtualna rzeczywistość wkracza 
pod strzechy. Firma Oculus przy-
gotowała komercyjną wersję gogli, 
dzięki którym będziemy mogli wejść 
do cyfrowego świata. Okulary o na-
zwie Rift będą sprzedawane razem 
z bezprzewodowym kontrolerem do 
konsoli Xbox One firmy Microsoft. 
Okulary będą dostępne w pierwszym 
kwartale 2016 roku.

www.oculus.com

Od 15 lipca w Europie można będzie na-
być nową wersję konsoli Playstation 4. 
Dwukrotnie zwiększono pojemność dysku, 
która będzie wynosić 1TB. Zmianom pod-
dano również zużycie energii. Najnowsza 
odsłona Playstation będzie konsumować 
o 8 procent mniej prądu. Konsola zostanie 
również „odchudzona”, dzięki czemu straci 
na masie około 10 procent.

www.playstation.com

Aktualizacja Playstation 4

Garmin eTrex 30x
W Polsce pojawiły się nowe urządzenia nawigacyjne 
z serii eTrex. Charakteryzują się ekranem 2,2 cala z wyż-
szą paletą barw, co zapewnia dobrą widoczność ekranu 
nawet w pełnym słońcu. Odbiornik posiada 3–osiowy 
kompas pozwalający określić kierunek bez konieczności 
przemieszczania się oraz trzymania urządzenia w pozy-
cji poziomej. Dzięki zastosowaniu technologii GLONASS 
można skorzystać z większej liczby satelitów do śle-
dzenia lokalizacji. eTrex 30x spełnia standardy wysokie 
standardy szczelności IPX7, a baterie mają wytrzymy-
wać do 25 godzin.

www.garmin.com

NOWOŚCI SPRZĘTOWE

https://www.oculus.com/en-us/rift/
https://www.playstation.com/pl-pl/
https://buy.garmin.com/pl-PL/PL/sport-i-rekreacja/urzadzenia-reczne/etrex-30x/prod518048.html
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Canon EF 50mm F/1.8 STM

DxO One Camera

Canon regularnie uaktualnia swoje produkty. Zarówno 
przeznaczone dla profesjonalnych odbiorców, jak i pa-
sjonatów oraz amatorów. W maju br. światło dzienne 
ujrzał nowy obiektyw Canona EF 50mm F/1.8 STM, który 
zastępuje wysłużony już model EF 50 mm f/1.8 II. Zmian 
jest dużo. Obiektyw ten, mimo że jego docelową gru-
pą są amatorzy, został wykonany z dużą starannością. 
Użyte materiały są doskonale spasowane, a plastikowy 
bagnet obecny w poprzednim modelu zastąpiono me-
talowym. W przeciwieństwie do swojego poprzednika 
nowa „pięćdziesiątka” została wyposażona w krokowy 
silnik STM, który jest bardzo szybki i precyzyjny. Zmiany 
objęły także – co jest oczywiste – optykę obiektywu; wy-
posażono go w 7–listkową przysłonę oraz mniejszą odległość ostrzenia. W obecnej chwili ten mały i lekki obiektyw 
dostępny jest już w sklepach w cenie 569 zł. Pierwsze testy Canona EF 50mm F/1.8 STM są już za mną. Mogę śmiało 
powiedzieć, że jest to wspaniały sprzęt, którego nie powstydzą się także zawodowi fotografowie. Na pełnej klatce 
jest to idealny obiektyw standardowy, o pięknym rozmyciu bokeh i bardzo dobrej ostrości już od przysłony F/1.8. 
Oczywiście nie można go porównywać do EF 50mm F/1.2L USM, ale w tej półce cenowej, a nawet trochę wyższych 
nie ma sobie równych. Obawy można mieć jedynie o jego trwałość, wszak brak uszczelnień może mieć kluczowe 
znaczenie w trudnych warunkach atmosferycznych. Niemniej jednak jest to cały czas bardzo dobra pozycja dla ama-
torów szukających dobrego obiektywu portretowego lub zawodowców potrzebujących taniego rozwiązania jako 
backupu. Już niebawem w jednym z kolejnych wydań magazynu Mój Mac jego pełen test.

www.canon.pl

Firma DxO znana jest wszystkim fanom fotografii z pro-
dukcji bardzo dobrego oprogramowania. Tym razem 
jednak dała się poznać z  innej strony, a mianowicie 
stworzenia kamery i aparatu fotograficznego w jed-
nym, którego ekranem jest… iPhone. Niezależnie od 
innowacyjności tego rozwiązania DxO One wnosi nowe 
spojrzenie na fotografię mobilną dotychczas kojarzoną 
wyłącznie ze smartfonami. Połączenie tych dwóch ele-
mentów, telefonu jako wizjera oraz kamery o jakości 
DSLR, jak chwali się producent, otwiera nowy rozdział 
w fotografii i zbliża do siebie te dwa odległe końce. Parametry DxO One wyglądają bardzo obiecująco. 1–calowy 
sensor o rozdzielczości 20,2 MP, maksymalna przysłona F/1.8 oraz możliwość kręcenia filmów w rozdzielczości 
full HD z prędkością 30 kl/s to elementy, które dotychczas były poza zasięgiem nawet najlepszych smartfonów. 
Integracja kamerki z jakością iPhone’a wróży całkiem udany tandem. DxO One dostępne będzie w cenie $599.

www.dxo.com

GADŻETY

http://www.canon.pl/for_home/product_finder/cameras/ef_lenses/fixed_focal_length/ef_50mm_f1.8_stm/
http://www.dxo.com/us/dxo-one
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A gdyby tak na wakacje wybrać się na Seszele? Egzo-
tyka, dziewicze rejony. Co powinniśmy mieć w naszej 
kosmetyczce? Oczywiście Baldessarini Del Mar Seychel-
les Edition. Marka Baldessarini została stworzona przez 
Hugo Bossa. Del Mar Seychelles Edition to perfumy in-
spirowane wyprawami przez Ocean Indyjski. Zawarte 
w nich akordy słodkich owoców i orientalnych zapachów 
przywodzą na myśl przygodę i egzotykę. Jakby tego było 
mało, wszystko dopełniają nuty drzewne. Zdecydowanie 
dla dojrzałego mężczyzny.

Nuty zapachowe
Nuty głowy: arbuz, pieprz, arcydzięgiel.
Nuty serca: gałka muszkatołowa, szałwia, tytoń.
Baza: drewno gwajakowe, drewno dębowe, nuty skórzane.

Baldessarini Del Mar Seychelles Edition

PERFUMY

Marka Burberry kojarzy mi się zawsze z  luksusem.  
Są jednak w ofercie tego domu mody także perfumy lżej-
sze i mniej formalne. Brit Summer to typowo angielski 
zapach inspirowany – jakże inaczej – latem i wakacjami. 
Nie są to jednak perfumy typowe. Dam głowę, że zasko-
czą każdą kobietę, która pojawi się w naszym otoczeniu. 
Dla dynamicznego, młodego mężczyzny.

Nuty zapachowe
Nuty głowy: mandarynka, grejpfrut, bergamota, imbir, 
nuty zielone. 
Nuty serca: gpaczula, cedr, dzika róża.
Baza: wetyweria, piżmo, bób tonka, mahoń.

Azzaro Chrome jest bliski mojemu sercu i bardzo po-
dobny do LEau DIssey. Podobny, ale nie taki sam. Jego 
nowa wersja Summer Edition 2013 została wzboga-
cona o nuty cytrusowe i morskie, które przechodzą 
w mocniejsze akordy cedru. Zapach ten jest idealnym 
przedstawicielem linii letniej. Wszystko, co charak-
teryzuje tę linię, zostało zawarte w tych perfumach.  
Dla każdego mężczyzny lubiącego świeżość.

Nuty zapachowe
Nuty głowy: bergamota, grejpfrut, mandarynka, cytryna.
Nuty serca: kwiaty, nuty morskie, neroli.
Baza: czarna herbata, papirus, cyprys, cedr.

Burberry Brit Summer for MenAzzaro Chrome Summer Edition 2013

W tym wydaniu magazynu Mój Mac kontynuujemy letnią linię perfum, których zapach powinien przywodzić 
na myśl słońce i morską bryzę. Czasami jako uzupełnienie zostały użyte w ich kompozycjach nuty cięższe, 
które tylko podkreślają ich wyjątkowość i męski charakter.



Na czerwcowej konferencji NAB firma Adobe ogłosiła kolejne otwarcie swojego 
flagowego produktu – Creative Cloud, tym razem z numerkiem 2015. Inten-
cją Adobe jest maksymalne ułatwianie kreatywnej pracy poprzez sprawną 
współpracę aplikacji desktopowych, mobilnych, a także dodatkowych narzę-
dzi ułatwiających dostęp do zasobów audiowizualnych. Ten paradygmat widać 
w zmianach i nowościach, jakie udostępnione zostały w tegorocznej aktualiza-
cji kreatywnej chmury: więcej synchronizacji, poszerzony dostęp do zasobów 
(grafik, zdjęć), integracje desktop–mobile. Jednak zanim o tym, zobaczmy, ja-
kie nowości czekają na nas w głównych aplikacjach Adobe.

 Co nowego 
w Adobe Creative Cloud 2015?

SEBASTIAN 
KOŃCZAK

@psboypl

http://twitter.com/psboy
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Photoshop CC
W  najnowszym Photoshopie mamy sporo nowości, 
w tym tak radykalne jak wprowadzenie arkuszy robo-
czych (artboards). To znane z Illustratora rozwiązanie 
ma – według Adobe – pomóc w tworzeniu różnych wer-
sji layoutów stron internetowych i aplikacji (np. wersja 
desktopowa, tabletowa i smartfonowa) w jednym do-
kumencie PSD. Szkoda tylko, że arkusze nie funkcjonują 
jak w Illustratorze, co z pewnością byłoby łatwiejszym 
rozwiązaniem dla użytkowników tego programu (któ-
rym sam jestem przez większość czasu). Poza tym 
arkusze nie są tak intuicyjne w obsłudze, jak się spo-
dziewałem. Arkusze mają też własne narzędzia, takie jak 
panel Device Preview, który po podłączeniu iPada lub 
iPhone’a z zainstalowaną aplikacją Preview CC pozwa-
la na podgląd tworzonego w Photoshopie layoutu na 
żywo. Do tego mamy również zapowiedź projektu De-
sign Space, czyli futurystycznego Photoshopa, którego 
interfejs został ściśle przystosowany do projektowania 
wyglądów aplikacji i stron www. Programiści Adobe 
ostatecznie oddzielili silnik Photoshopa – odpowiada-
jący za właściwą pracę – od interfejsu aplikacji. Takie 
wydzielenie interfejsu pozwoli w przyszłości na tworze-
nie innych UI przystosowanych do konkretnych potrzeb. 

Wracając do projektowania wizualnego dla nowych me-
diów – Adobe do dziś nie oferuje spójnej aplikacji do 
tych zadań. W każdym programie mamy jakieś strzęp-
ki, podglądy dla urządzeń mobilnych, opcje eksportu, 
a  kod i  tak trzeba by pisać w  Dreamweaverze czy in-
nym środowisku programistycznym. Były też oddzielne 
apki, takie jak Edge Reflow do projektowania respon-
sywnych layoutów. Ale wciąż każde z  tych narzędzi 
zajmowało się wyizolowanym aspektem projektowa-
nia responsywnych aplikacji i stron. Być może Design 
Space ma być właśnie sposobem na unifikację tych 
rozwiązań i narzędzi.

Pozostałe nowości nie są tak rewolucyjne: dodano pa-
nel Glyphs (glify), który umożliwia wstawianie tekstu 
z dostępem do pełnego zakresu znaków w foncie (dla 
mnie nieocenione). Poza tym zreorganizowano zapis 
plików do Internetu. Do tej pory robiliśmy to modułem 
Save For Web. Teraz mamy podmenu Export, w którym 
zamieszczono nasz poczciwy Save For Web (z dopiskiem 
Legacy), a także nowe narzędzia szybkiego eksportu do 
PNG i eksportu do internetowych plików graficznych 
(czytaj: unowocześnione Save For Web). Dzięki optymali-
zacjom w silniku Mercury przyśpieszono także działania 
wielu narzędzi – w tym retuszerskich – które teraz mają 
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pracować do 120 razy szybciej niż w Photoshopie CS6. 
Ciekawą nowością jest możliwość tworzenia wielo-
krotnych stylów warstw, np. nadania trzech różnych 
obrysów lub dwóch cieni – każdego z innej strony i z in-
nym kolorem. Przydatne!

Z pozostałych nowości mogę polecić narzędzie Dehaze 
we wtyczce Camera Raw (a także w najnowszej aktualiza-
cji Lightrooma), które pozwala usunąć mgiełkę ze zdjęć. 
Każdy fotograf zna ten problem – powietrze rzadko kie-
dy jest całkiem przejrzyste i na zdjęciach wykonanych 
teleobiektywem obiekty znajdujące się daleko od nas 
będą właśnie za taką mgiełką. Teraz możemy się jej po-
zbyć, a nawet sztucznie ją dodać. Efekty są rewelacyjne, 
co widać na załączonym zdjęciu – po lewej oryginał,  
po prawej rezultat po usunięciu mgły.

Illustrator CC
W Illustratorze spędzam większość czasu w mojej pracy, 
więc tym bardziej cieszą mnie nowości, które właśnie 
wprowadzono. W końcu, po wielu latach (moich narze-
kań i próśb) Adobe wprowadziło funkcję odzyskiwania 
dokumentów po awarii aplikacji. Opcja zapisu danych co 
30 sekund daje nam pewność, że już nigdy nie obudzimy 
się z ręką w nocniku. 

Co więcej, dodano tzw. tryb bezpieczeństwa (Safe 
Mode), który umożliwia start aplikacji nawet wtedy, 
kiedy we wcześniejszych wersjach nastąpiłby crash 
z powodu wadliwej wtyczki lub fontu. Illustrator wy-
startuje i zablokuje problematyczne elementy do czasu 

rewizji przez użytkownika. Szkoda tylko, że Adobe nie 
popracowało nad mniejszą awaryjnością aplikacji ogól-
nie (wiem, czepiam się).

Z innych nowości: dzięki optymalizacjom silnika Mer-
cury poruszanie się po dokumencie i zoomowanie ma 
być szybsze (potwierdzam), a zoomować możemy aż 
do 64000% (poprzednio do 6400%). Tutaj Adobe tak 
naprawdę goni konkurencję, która ten feature ma od 
dawna.

Od teraz Illustrator ściślej współpracuje z  aplikacja-
mi mobilnymi: Comp CC (nowość) i Photoshop Sketch.  
Pozostałe zmiany są drobne, choć często bardzo uży-
teczne, jak np. narzędzie Shape Builder, gdzie ścieżka 
łączenia obiektów ze sobą nie musi być już prosta, 
a może być dowolnego kształtu, czy usprawnienia w na-
rzędziu Curvature. Dodano także nowe narzędzie do 
tworzenia infografik. Wystarczy stworzyć zestaw da-
nych, grafiki wzorcowe, a Illustrator sam dopasuje ich 
rozmiary stosownie do wielkości podanej w zestawie. 
Maniacy infografik, to coś dla was :) Dodano także moż-
liwość pobierania kolorów do gradientu z próbek, co jest 
zbawieniem dla wszystkich ilustratorów.

Na końcu coś, co nie do końca mi się podoba. Dodano 
pełne wsparcie dla kompatybilnych kart graficznych 
(włącznie z tymi na makach), co oznacza, że rendero-
wanie w  Illustratorze odbywa się poprzez procesor 
karty graficznej (GPU), a nie główny procesor kompute-
ra (CPU). Ja na maku z kartą GeForce GTX widzę poprawę 
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szybkości wyświetlania grafiki, ale niestety cienkie linie 
są wyświetlane słabo lub częściowo znikają. To zapewne 
efekt wygładzania zbyt cienkich linii (poniżej 1 punkta). 
Dla mnie to wada tego rozwiązania.

Pozostałe aplikacje
W InDesignie CC również usprawniono silnik Mercure, 
dzięki czemu wyświetlanie i poruszanie się po doku-
mencie jest szybsze. Poprawiono i ułatwiono wstawianie 
ilustracji do tabel, uproszczono eksport plików, dodano 
integrację z nową aplikacją Comp CC, a także umożli-
wiono tworzenie obramowań i cieniowania akapitów. 

W  Dreamweaverze usprawniono pracę nad two-
rzeniem aplikacji mobilnych i stron responsywnych. 
Dodano tu także panel Device Preview, dzięki któremu 
można podglądnąć projektowaną stronę/apkę od razu 
na urządzeniu mobilnym. Jest to ten sam panel, który 
dodano w Photoshopie.

W Premiere CC dodano nowy panel Lumetri Color, który 
pozwala na dobór kolorów przy pomocy kół barw (HSB) 
lub krzywych RGB, tradycyjnie wykorzystywanych do 
obróbki obrazów nieruchomych. Dodano też modyfi-
kację Morph Cut, która umożliwia „wygładzenie” cięć 
materiału ze zbliżeniem mówiącej osoby w taki sposób, 
że nie widać skoków i raptownych zmian w ustawieniu 
ust/głowy mówiącego. Apka Premiere Clip doczekała się 
ulepszonej integracji ze starszym bratem – teraz cięcia 
i ścieżki audio stworzone w tej apce można będzie otwo-
rzyć jako projekt w Premierze CC.

W  After Effects największą nowością jest Face Trac-
ker, czyli narzędzie służące do wykrywania twarzy i jej 
elementów, a także śledzenia ruchu tych elementów. 
Potem taki track można wyeksportować do programu 
do grafiki 3D i wykorzystać do animacji twarzy postaci. 
Z myślą o tym dodano także wtyczkę Character Animator, 
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gdzie można wykonać dokładnie to. Z ciekawszych no-
wości warto też wspomnieć o Uninterrupted Preview, 
czyli możliwości wprowadzania zmian w klipach wideo 
podczas ich odtwarzania, bez potrzeby pauzowania lub 
wykonywania podglądów RAM.

Synchronizacja, zdjęcia i jeszcze więcej apek
Ogólnie rzecz ujmując, Creative Cloud w wersji 2015 sta-
ła się jeszcze bardziej zintegrowana i funkcjonuje jako 
wirtualny pośrednik między aplikacjami desktopowy-
mi, mobilnymi i zasobami (grafikami, zdjęciami, fontami, 
klipami wideo, przestrzenią do prezentacji i inspiracji 
– Behance). U podstaw kreatywnej chmury leży tech-
nologia Creative Sync, które w ramach konta Creative 
Cloud synchronizuje nasze pliki, fonty, zasoby, próbki 
kolorów, preferencje aplikacji i inne informacje po to,  
by praca była sprawniejsza. 

Od teraz mamy także możliwość skorzystania z banku 
40 milionów zdjęć i grafik stockowych w ramach usługi 
Adobe Stock (już wiadomo co się stało z przejętą wcze-
śniej Fotolią). Z poziomu panelu Bibliotek (Libraries) 
w niemal każdym większym programie Adobe możemy 
przeglądać, wybierać i kupować zdjęcia do wykorzysta-
nia w projektach. Do projektów zostaną użyte prevki, 
a kiedy zdecydujemy się finalnie wykorzystać zdjęcia, 
można je kupować pojedynczo, lub w ramach osobne-
go abonamentu Adobe Stock. Posiadanie abonamentu 
Creative Cloud tutaj nie wystarczy.

Adobe stworzyło lub uaktualniło także 
wiele aplikacji mobilnych. Powstały nowe: 
Preview CC – do wyświetlania projektów Photoshopa 
InDesigna na urządzeniach mobilnych. 

Hue CC – która pozwala użyć iPhone’a jako światłomie-
rza na sterydach. Hue mierzy kolory „widziane” przez 
obiektyw smartfona i  potrafi zmodyfikować barwy 
materiału wideo w Premierze i After Effects tak, by pa-
sowały do tonów i nastroju ujęcia z apki Hue

Comp CC – służy do intuicyjnego rysowania layoutów, 
które potem można wyeksportować do Photoshopa lub 
Illustratora i tam dopracować. 

Dodatkowo udostępniono androidowe wersje popu-
larnych aplikacji Shape CC, Color CC, Brush CC  
i Photoshop Mix.

Podsumowując
Adobe wzięło sobie do serca rewolucję mobile i w kolej-
nych aktualizacjach swojego ekosystemu dla twórców 
wykorzystuje zalety i możliwości urządzeń mobilnych 
(jak przenośność, intuicyjność i  naturalność obsłu-
gi) do włączenia ich w proces twórczy, jednocześnie 
pozostawiając zadania wymagające czasu, precyzji 
i wykorzystania zasobów z różnych źródeł dla aplikacji 
desktopowych. Adobe stara się też zbudować komplet-
ne środowisko – niektórzy mogliby wręcz powiedzieć 
o monopolu – jeśli chodzi o dodatki i zasoby potrzebne 
w pracy twórcy. Przejęcie Behance i Fotolii (teraz Adobe 
Stock) dobitnie o tym świadczy. Adobe chce, by twórca 
nie musiał szukać inspiracji, źródeł, narzędzi i materia-
łów poza środowiskiem Adobe. Z jednej strony to dobrze 
dla twórców – ich praca jest szybsza i łatwiejsza, z dru-
giej strony – Adobe zagarnia coraz większe kawałki tortu 
o nazwie creative industry.                4

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich 
zwycięzców w konkursach zorganizowanych 
w #4 Mój Mac Magazyn. 

Power Joy 
Sławomir P.

Power Joy Go
Ilona L.

Dziękujemy za udział w zabawie i gratulu-
jemy zwycięzcom. W sprawie przekazania 
nagród skontaktujemy się e–mailowo.

Wyniki 
Konkursów
Z NUMERU #4  
MÓJ MAC MAGAZYN
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Hitman: Sniper        CENA: 4,99€
Kolejny bardzo głośny tytuł. Chyba każdy zna głównego 
bohatera, a więc łysego gościa w czerwonym krawa-
cie. Tytuł gry w zasadzie zdradza wszystko, co w niej 
się znajdzie: zabijanie na zlecenie za pomocą karabinu 
snajperskiego. W grze znajduje się ponad 150 zadań do 
zrobienia. Aby je wykonać, mamy do dyspozycji 13 ro-
dzajów broni. Jest w czym przebierać. 

Program w MAS

Ekipa Bethesda mocno podkręca zainteresowanie gra-
czy. Ostatnio wypuścili trailer Fallout 4, by po chwili 
podrzucić darmową grę, w której zarządzamy schronem 
(vault). Klimat gry został zachowany, grafika również, 
a grywalność? To już ocenią ci, którzy zainstalują ją na 
swoich telefonach i tabletach. Schemat jest podobny 
jak w grach, w których budujemy wieże i zarządzamy 
mieszkańcami. Z tą różnicą, że tutaj mamy do dyspozycji 
schron, więc kopiemy w dół ;)

Program w MAS

Fallout Shelter        BEZPŁATNY

Spark         BEZPŁATNY
Programów do obsługi poczty na iOS jest dostatek.  
Nie przeszkodziło to firmie Readdle (odpowiedzialnej za 
chociażby fantastyczną aplikację kalendarza) stworzyć 
kolejnego tego typu programu. Główny ekran dzieli na-
szą skrzynkę na podskrzynki, segregując nadchodzące 
wiadomości. Deweloper ambitnie podszedł do tematu 
załączników w wiadomościach oraz notyfikacji i wyszu-
kiwania oraz widgetów wewnątrz aplikacji. Polecam 
zapoznać się głębiej z jej możliwościami, szczególnie ze 
względu na cenę. 

Program w MAS

PRZEGLĄD APLIKACJI MIESIĄCA iOS

https://itunes.apple.com/pl/app/id904278510?mt=8
http://itunes.apple.com/pl/app/id991153141?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/id997102246?mt=8
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PRZEGLĄD APLIKACJI MIESIĄCA OSX

Często zdarza się że coś robimy, ale w między-
czasie chcemy ustawić przypomnienie za 20 
czy 60 minut. Gestimer poprzez ikonkę w me-
nubarze pozwoli nam w bardzo szybki i prosty 
sposób dodawać takie przypomnienia. Wystar-
czy złapać tę ikonkę i przeciągnąć ją na ekranie. 
Im bardziej ją oddalimy od punktu złapania, tym 
dłuższy będzie czas, który odliczać będzie pro-
gram, by w końcu przypomnieć nam o czymś. 
Ciekawe i sprawne rozwiązanie problemu.

Program w MAS

Program do tworzenia map myśli. Posiada 
astronomiczną liczbę opcji do modyfikacji wy-
glądu naszej mapy. Pozwala w szybki sposób 
stworzyć plany swojej idei, które później można 
obejrzeć w ładnym widoku pełnoekranowym. 
Poszczególne elementy można w dowolny spo-
sób koloryzować, a nawet dodawać zdjęcia, by 
lepiej zobrazować co mamy na myśli. Przykłady 
map myśli zaprezentowane przez dewelopera 
są śliczne. Zachęcam do rzucenia okiem.

Program w MAS

Program do dodawania komentarzy i  adno-
tacji do dokumentów pdf. Wyróżnikiem jest 
możliwość dodawania tagów do dokumentów. 
Oczywiście w  późniejszym czasie możemy 
te tagi wyszukiwać. Program dostępny jest 
również w  wersji na iPada. Niedługo cena 
wzrośnie do 9,99 €, więc proponuję zainsta-
lować aplikację, jeśli sądzicie, że mogłaby się 
przydać w przyszłości.

Program w MAS

Gestimer            CENA: 2,99€

MindNode 2        CENA: 19,99€

TagNotate     BEZPŁATNY

https://itunes.apple.com/pl/app/id990588172?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/id992076693?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/id982135921?mt=12
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Największe wydarzenie dla programistów związanych z platformą iOS i OS X 
jest już historią. Wiele osób dopatrywało się w „Epicentrum zmian” (tak brzmia-
ło hasło przewodnie konferencji WWDC 2015) nowego urządzenia, które będzie 
zarządzać inteligentnym domem na bazie środowiska HomeKit. Jednak nie 
doczekaliśmy się nowego Apple TV. Nie było również mowy o iTV ani o nowych 
usługach rozrywki telewizyjnej. Pojawia się jednak zapowiedź ogromnych 
zmian, jakie nas czekają już za chwilę w przestrzeni tabletów. Fantazje na temat  
iPada Pro czy wizje zastąpienia komputerów przez urządzenia przenośne wła-
śnie stają się faktem. Widzimy, jak tworzy się iOS 9 z obsługą wielozadaniowości 
w aplikacjach. Natomiast do systemu operacyjnego komputerów stacjonar-
nych – OS X El Capitan – implementuje się technologię zarządzającą grafiką 
Metal znaną z iOSa. To pokazuje, jak te dwa systemy zaczynają się przenikać. 
Jak stają się jednym środowiskiem, szczególnie pod kątem tworzenia na nie 
aplikacji. To sygnał, który może za kilka lat zaowocować zupełnie nową gałęzią 
urządzeń. To właśnie tutaj, w San Francisco na konferencji Apple Worldwide 
Developers Conference 2015, budowane są podwaliny pod całkowicie odmien-
ną wizję komputerów. Cyfrowy świat się zmienia, a rewolucja znów nabiera 
kształtów w kampusach inżynierów Apple.

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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JAROMIR
KOPP

@macwyznawca

Pierwsze spotkanie z El Capitan, 
 czyli zwieńczenie doliny Yosemite 

Nowe geograficzne nazwy komputerowych systemów Apple, choć są ogra-
niczone terytorialnie na razie tylko do Kalifornii, mogą lepiej odzwierciedlać 
charakter zmian w systemie. Obecny od prawie roku znany nam OS X 10.10 
nosi nazwę doliny (i parku narodowego) Yosemite. Zmiany w nim były znacz-
ne i od razu rzucające się w oczy. Zapowiedziany na tegorocznym WWDC OS 
X 10.11 został nazwany El Capitan. El Capitan to słynne skały będące jakby 
zwieńczeniem doliny Yosemite i podobną rolę  można przypisać systemo-
wi Apple, jaki zostanie udostępniony jesienią. Nie ma w nim zmian mocno 
widocznych po pierwszym spojrzeniu (chyba że ktoś jest wyczulony typogra-
ficznie), ale jest sporo ułatwień i ma być mocno zwiększona wydajność pracy.

Doznania i wydajność
Na te dwie dziedziny Apple postanowiło położyć szczególny nacisk w najnowszej 
dostępnej jeszcze tylko dla deweloperów wersji swojego systemu, której publicz-
ne testy mają zacząć się w lipcu. Choć to wydanie nie jest nastawione na nowe 
funkcje, to sporo ich się jednak znalazło. Oto kilka z tych, które wywarły na mnie 
największe wrażenie.

https://twitter.com/macnow
http://twitter.com/macwyznawca
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Split View (dzielenie ekranu). Teraz aplikacje urucha-
miane w trybie pełnoekranowym nie muszą zajmować 
go całego! Ekran można podzielić na dwie części, któ-
rych rozmiar można zmieniać i pracować jednocześnie 
na dwóch programach uruchomionych w  trybie 
pełnoekranowym. 

Mission Control. Zostało bardziej uporządkowane i tro-
chę przypomina to ze starszych wersji systemu. Łatwiej 
zarządza się ekranami (również dzielonymi), a okna na-
wet tej samej aplikacji (ich miniwersje) są wyświetlane 
luzem, co ułatwia zorientowanie się w sytuacji.

Nowe gesty w Mail i innych aplikacjach (Wiadomości, 
Notatki itp.). W 10.11 przesunięcie dwoma palcami po 
gładziku, gdy kursor jest na wiadomości, wywołuje  
dodatkowe funkcje (kasowanie, oznaczanie) podobnie 
jak w iOS.

Powiększający się wskaźnik myszy. Zdarza się, że gubi-
my gdzieś „strzałkę”. Jest to dokuczliwe szczególnie na 
dużych ekranach. Teraz wystarczy, że „potrząśniemy” 
myszą lub palcem na gładziku aby na chwilę znacznie 
powiększyć kursor.

Ukrywanie paska menu. Również w trybie okienkowym 
będzie można włączyć ukrywanie menu i skorzystać 
z kawałka dodatkowej przestrzeni. Dokładnie tak jak 
w trybie pełnoekranowym.

Poprawiony Spotlight. Teraz ma wyszukiwać informa-
cje w bardziej inteligentny sposób i z różnych źródeł.  
Niestety mam obawy, że nie wszystkie funkcje będą 
działać w polskiej wersji ale zawsze możemy cieszyć 
się przesuwanym oknem o zmienianych rozmiarach.

Narzędzie dyskowe. Po latach doczekało się  dość 
gruntownej przeróbki. Nie dość, że możemy zobaczyć, 

 

ile miejsca na dyskach zajmują jakie rodzaje danych, to 
jeszcze zabrano nam możliwość sprawdzania i napra-
wy przywilejów (ponoć niepotrzebną w 10.11, który ma 
to sam robić za nas). Pierwsza pomoc ogranicza się do 
sprawdzenia i naprawy (również na aktywnym syste-
mie) logicznej struktury dysku.

Mail z nowymi funkcjami w trybie pełnoekranowym. 
Teraz podobnie jak w iOS możemy podczas edycji wia-
domości w trybie pełnoekranowym opuścić jej okno, 
aby odsłonić inne maile i  np. coś z  nich skopiować.  
Możemy też skorzystać z zakładek przy pisaniu kilku 
maili (jak w Safari czy oknach Findera).

Trzypalcowe przeciąganie–zaznaczanie. Nowa opcja 
standardowo włączona w Ustawieniach Dostępności 
pozwalająca na zaznaczanie tekstu czy ikon w Finderze 
oraz ich przenoszenie. Teraz trzy palce na gładziku mogą 
zastąpić naciśnięcie (kliknięcie i przytrzymanie).

Mocno przerobiona aplikacja Notatki. Obecnie podob-
nie jak w Notatkach na iOS 9 w naszych wpisach możemy 
używać rożnych stylów czcionki, dodawać obrazki i pliki 
audio oraz listy zadań (do „odhaczenia”). Dodatkowo 
możemy tworzyć skróty do dokumentów z innych apli-
kacji czy lokalizacji na mapach. Pojawiła się też teczka 
„Ostatnio usunięte”. Nowy format notatek działa tylko 
z iOS 9 i OS X 10.11.

Safari 9. O tym przeczytacie w osobnym artykule.
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Wznawianie kopiowania plików
W El Capitan, gdy podczas kopiowania plików zajdzie 
potrzeba uśpienia lub wyłączenia komputera, system 
po ponownym uruchomieniu dokończy operacji (jeżeli 
zasoby będą nadal dostępne).Lepszy dostęp do haseł 
z Pęku Kluczy i iCloud. Jeżeli strona WWW poprosi nas 
o hasło, to poza propozycją hasła zapamiętanego dla 
danej strony możemy wyszukać inne z naszej bazy już 
zapisanych. Rozszerzenia do aplikacji Zdjęcia. Wraz 
z OS X El Capitan wbudowana aplikacja zdjęcia pozwala 
na stosowanie rozszerzeń (pluginów) innych firm. Ko-
piuj ścieżkę do pliku i inne dodatki w Finderze. Niby 
drobiazgi, ale przydatne. Nowe opcje pojawiają się po 
wciśnięciu klawisza Alt (Option) w menu kontekstowym 
lub w menu Edycja w Finderze.Mapy z transportem pu-
blicznym. Niestety jeszcze długo nie u nas, ale w Nowym 
Jorku działa to bardzo fajnie.

Wydajność
 System na tych samych komputerach będzie odczuwal-
nie szybszy. Już pierwsza beta uruchamia się wyraźnie 
szybciej niż 10.10. Czas uruchamiania aplikacji na się 
skrócić nawet o  40%. A  Podgląd czy Mail przyśpie-
szą jeszcze bardziej (2–4 razy).

Metal
Nie chodzi tu o jeden z moich ulubionych gatunków 
muzycznych, lecz o środowisko programistyczne znane 
już z iOS 8. Dzięki API „Metal” pisanie gier i programów 
z grafiką 3D jest prostsze, a ich szybkość znacznie więk-
sza niż podobnych uniwersalnych systemów (Open 
GL czy DirectX). Teraz z  dobrodziejstw Metal mogą 

skorzystać deweloperzy piszący dla OS X. Ponieważ jest 
on w zasadzie identyczny jak wersja dla iOS, możemy 
się spodziewać wysypu dobrych gier znanych z iPadów 
i iPhone’ów na OS X. Ale „Metal” nie służy tylko rozryw-
ce. Wszystkie programy związane z grafiką 3D mogą 
skorzystać z jego zalet. Autodesk już ogłosił, że jest moc-
no zainteresowany tą technologią i w ślad za nim kilka 
kolejnych firm tworzących oprogramowanie inżynier-
sko–projektowe potwierdziło, że z Metalu skorzysta.

Piszę ten tekst na MacBook Air pracującym pod kontrolą 
pierwszej bety 10.11 El Capitan. Jak to beta (zwłaszcza 
pierwsza), wymaga sporo cierpliwości i gdyby nie ona, 
to nie nadawałaby się jeszcze do pracy. Ale z wielu zalet 
systemu już da się korzystać i widać odczuwalne zwięk-
szenie wydajności. Jesienią będziecie zadowoleni!          4
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Nawet jeżeli jesteśmy miłośnikami Chrome lub Firefoxa, to jednak Safari jest 
przeglądarką, którą dostajemy w komplecie z każdym systemem OSX i iOS. 
W tym drugim służy domyślnie i na stałe do otwierania URL–i. W trakcie WWDC 
Apple zapowiedziało kolejną, dziewiątą już odsłonę Safari, którą znajdziemy 
na jesieni w najnowszym OS X El Capitan – na razie nie wiadomo nic o wersji 
na wcześniejsze systemy. Nawet jeśli nie jesteśmy właścicielami produktów 
z Jabłkiem, to warto wiedzieć co nas czeka, bo w końcu niejeden z nas tworzy 
własne strony internetowe.

Co nowego 

w Safari

SEBASTIAN 
SZWARC

@Behinder

https://twitter.com/behinder
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Przypinanie stron
Ile razy zostawiamy sobie jakąś stronę do szybkiego do-
stępu „na potem” czyli wieczne nigdy? Efektem tego jest 
rosnąca liczba otwartych tabów, które nie pozostają bez 
wpływu na wydajność systemu. Teraz będziemy mo-
gli wygodnym gestem zminimalizować stronę do ikony 
w pasku zakładek, zostawiając na ekranie mniej bałaga-
nu. Zapewne pierwszą z kandydatek na takie przypięcie 
będzie Facebook, który już chyba nigdy nie doczeka się 
własnej aplikacji na Maki.

Natywny scroll–snapping w CSS
Czym jest scroll–snapping? To metoda polegająca na 
takim sterowaniu procesem przewijania strony, by za-
wartość przewinęła się do ściśle określonej pozycji. 
Znacie ten efekt na pewno z wielu stron blogowych, do-
tąd jednak by go osiągnąć należało korzystać z JavaScript. 
Teraz wystarczy sam CSS i jego nowe własności: –web-
kit–scroll–snap–type, –webkit–scroll–snap–points–y, 
–webkit–scroll–snap–points–x, –webkit–scroll–snap–de-
stination, and –webkit–scroll–snap–coordinate 

Usprawnienia w HTML5 Video oraz Airplay
Tu może być dość kontrowersyjnie, ponieważ funkcja 
Picture–in–picture zapewne posłuży do przemycania 
niechcianych filmików reklamowych. Na szczęście do-
staniemy opcję wyłączenia dźwięku we wszystkich 
otwartych tabach jednym przyciskiem, co będzie do-
skonałym remedium na wszystkie strony, na których po 
wejściu automatycznie odtwarza się jakieś video. Mnie 
najbardziej ciekawi możliwość wykrywania dostępności 
Airplay i pokazaniu odpowiednich kontrolek do sterowa-
nia nim. Może wreszcie będzie można wysłać video ze 
strony WWW wprost do Apple TV bez robienia mirrorin-
gu całego ekranu, także w Maczkach wyprodukowanych 
przed 2012 rokiem.

Force touch
Pod tą nazwą kryje się nowy, oczywiście rewolucyjny 
pomysł na gładzik, który Apple sprezentował w swoim 
najnowszym, najcieńszym MacBooku. Safari 9 dostanie 
wsparcie do rozpoznawania zdarzeń nie tylko tapnię-
cia, ale też siły, z  jaką się tapnęło. Co śmieszniejsze, 
JavaScript wciąż nazywa te zdarzenia mouse events. 
Może w najbliższej przyszłości zobaczymy gry webowe 
wykorzystujące ten efekt?

SFSafariViewController
Na iOS Safari jest domyślną przeglądarką do ogląda-
nia treści WWW. Jednak programiści, nie chcąc zmuszać 
ludzi do ciągłego przechodzenia pomiędzy Safari a apli-
kacją, coraz częściej wbudowują miniprzeglądarki do 
programu. Dotąd służył do tego przestarzały już UIWe-
bViewController. Teraz pojawi się znacznie wydajniejszy 
sposób, na przykład by z poziomu aplikacji pozwolić 
użytkownikowi założyć konto na stronie usługodawcy.

Filtry i prefiksy
Własność backdrop–filter w CSS dostanie wsparcie dla 
nowych funkcji takich jak grayscale, invert, opacity i in-
nych. Najważniejsze jednak, że ponad 40 własności CSS 
będziemy mogli zapisywać wreszcie bez prefixu –web-
kit. Jeśli pozostali producenci przeglądarek podążą za 
Apple, to projektanci stron WWW będą mieli parę kosz-
marów mniej.

Dodajmy do tego (wreszcie!) pełne wsparcie ECMA-
SCRIPT6, które sprawi, że JavaScript stanie się w końcu 
prawdziwie obiektowy. Z niecierpliwością czekam więc 
na pełną wersję Dziewiątki. Miejmy nadzieję, że będzie 
jesienią dostępna także na OS X Yosemite.             4
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Rynek streamingu muzyki na świecie dopiero co zaczął się krystalizować. Pozycja 
lidera została obsadzona, a pozostałe serwisy znalazły swoje grono odbiorców. 
Mimo to wszyscy zainteresowani wiedzieli, że zbliża się trzęsienie ziemi w po-
staci analogicznej usługi od Apple. Pytaniem jest, czy będzie to jedynie wstrząs, 
czy w konsekwencji powstanie fala tsunami, która pochłonie konkurencję.

Długo trzeba było czekać na Apple Music. Część zwolenników iTunes zaczęła tracić 
nadzieję na szybką premierę tej usługi. Naturalnie, zaczęły pojawiać się też wąt-
pliwości co do możliwości sukcesu. Trudno było ich nie mieć, patrząc na to, jak 
rozpędzone były tryby takich usług jak Spotify czy Tidal. Ja byłem jednak w pełni 
spokojny. Jeżeli Apple coś robi, to wyciągnie esencję najlepszych cech, doprowadzi ją 
do perfekcji i spójnej formy, po czym podbije bezwstydnie rynek swoim produktem.

Apple Music

KUBA 
BARAN

@smartkidpl

http://twitter.com/smartkidpl
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Najważniejsza jest w tym wszystkim muzyka. I tutaj  
Apple miało asa w rękawie. Nie jest tajemnicą, że biblio-
teka iTunes to bezsprzecznie najlepszy katalog cyfrowej 
muzyki na rynku. Często odnajduję w niej albumy, które 
nie tylko nie są dostępne na platformach streamingo-
wych, ale również odnalezienie fizycznej kopii w polskich 
sklepach należy do swoistych cudów. Wszystko wskazu-
je na to, że Apple Music zaoferuje pełny katalog, który 
jest aktualnie dostępny. Będzie to w mojej opinii jeden 
z najważniejszych argumentów w boju z konkurencją.

Szczególnie zainteresowało mnie dobieranie muzyki 
do potrzeb słuchacza. Oczywiście będzie się to odby-
wało na podstawie informacji związanych z utworami, 
które posiadamy w swojej bibliotece i historii naszych 
odsłuchów. Co jednak ciekawe, powiązania pomiędzy 
artystami i sugestie w kwestii albumów, które mogą za-
interesować słuchacza, mają być przygotowywane przez 
zatrudnionych w tym celu ludzi. Bardzo jestem ciekaw, 
ile jest w tym prawdy, jednak w pełni rozumiem zamysł. 
Uważam, że algorytmy nigdy nie będą w stanie powią-
zać pewnych elementów w muzyce, które powodują, że 
albumy mają ze sobą coś wspólnego. Tutaj potrzebne 
jest poczucie wrażliwości muzycznej oraz zmysł odna-
lezienia nastroju, jakim operują artyści. Nie da się tego 
zamknąć w gatunkach lub statystykach.

Ciekawym dodatkiem jest również szybki dostęp do 
teledysków. Często, słuchając nowych wykonawców, 
sprawdzam na YouTube, jakie klipy sprokurowali oni do 
swoich singli. Teraz będzie to na wyciągnięcie kciuka. 
Kolejny krok mniej w trakcie poznawania nowych wy-
konawców. Marzy mi się, aby Apple Music udostępniał 
również oficjalnie wydane koncerty. Myślę, że spore gro-
no osób przywitałoby je z uśmiechem na twarzy.

Dużo mówiło się także na temat możliwie najlepszego 
połączenia artystów z fanami. Tutaj echem odbija się nie-
udany eksperyment Apple w postaci Ping. Pomysł był 
dobry, jednak dopiero teraz istnieją odpowiednie warunki 
do zagwarantowania mu sukcesu. Aplikacja Muzyka sta-
nie się źródłem informacji dotyczących aktualnych działań 
muzyków. Otrzymają oni kanał służący komunikacji z fa-
nami. Jeżeli ten pomysł wypali i rzeczywiście pozostanie 
żywym tworem, to chętnie zacznę z niego korzystać. Upo-
rządkowane źródło najnowszych informacji dotyczących 
artystów, którymi się interesuję, brzmi obiecująco.

Apple Music wystartowało jako usługa kompletna.  
Wydaje mi się, że niewiele więcej można zaoferować 
fanom muzyki. Dostęp do pełnej biblioteki iTunes, 
playlisty dostosowane do preferencji, teledyski, ogól-
noświatowe radio oraz możliwość śledzenia informacji 
związanych z ulubionymi wykonawcami. Niełatwo wy-
obrazić sobie coś więcej. Jednocześnie nie wyobrażałem 
sobie, aby któregoś z tych elementów mogło zabraknąć. 
Apple lubi rozwiązania kompleksowe, wyczerpujące for-
mułę. Często zmusza nas do dłuższego oczekiwania, 
jednak rzadko zawodzi. Ciekaw jestem, jak ta usługa 
odnajdzie się na rynku.                 4
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Nowy wygląd kart aplikacji oraz multitasking
Trzeba przyznać, że nawigacja pomiędzy otwartymi aplikacjami w iOS 9 stała się jesz-
cze lepsza niż dotychczas. Z ekranu multitaskingu usunięto zbędne moim zdaniem 
ulubione kontakty i skupiono się na przejrzystości i dużym podglądzie programów 
czy gier. Całości dopełnia przyjemna i płynna animacja przejścia pomiędzy ekranami, 
która sprawia, że przełączanie się między kartami stało się jeszcze bardziej przyjem-
ne. Nowa odsłona systemu mobilnego będzie pozwalać na łatwiejsze operowanie 
zestawem iPad + klawiatura zewnętrzna. Nawigowanie wśród aplikacji ułatwi nam 
skrót klawiszowy cmd + tab, a jest to tylko cząstka tego, co znajdziecie w iOS 9. 

iOS 9 całkowicie zmieni 
 Twój pogląd na temat iPad Only

TOMASZ
KULESA

@thometomasz

http://twitter.com/thometomasz
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iPad zyskał multitasking (wielozadaniowość) z praw-
dziwego zdarzenia, co znacznie zwiększy jego 
funkcjonalność. Opcje takie jak Slide Over, Picture in 
Picture (obrazek w obrazie) czy Split Screen (dwie apli-
kacje podzielone na połowę ekranu) sprawią, że więcej 
ludzi będzie mogło korzystać ze swojego iPada jako je-
dynego przenośnego „komputera”. Slide Over pozwoli 
nam na szybki podgląd drugiej aplikacji na około ¼ ekra-
nu iPada. Przykładem wykorzystania tej opcji może być 
skopiowanie potrzebnej informacji i powrót do naszego 
głównego zadania. Dzięki PiP będziemy mogli równo-
cześnie rozmawiać z rodziną na FaceTime lub oglądać 
zminimalizowane wideo i przeglądać nasz kalendarz na 
kolejny tydzień. Najlepiej zapowiadającą się nowością 
jest Split Screen, czyli funkcja podzielenia ekranu na-
szego urządzenia na połowę i otwarcia równocześnie 
dwóch aplikacji. Żeby nie było tak pięknie – do tej opcji 
będziemy potrzebować iPada Air 2. Jest to zapewne po-
dyktowanie wymaganiami sprzętowymi. Po instalacji 
iOS 9 praca iPad Only nabiera nowego znaczenia. 

Wyszukiwanie w ustawieniach
Ile razy zdarzyło Ci się szukać ustawień konkretnej 
funkcji w Twoim telefonie? Dla wielu ludzi możliwość 
wyszukiwania ustawień danej funkcji będzie nie lada 
ułatwieniem. Po uruchomieniu wystarczy przeciągnąć 
ekran w dół, aby naszym oczom ukazało się upragnione 
pole wyszukiwania. W prosty i szybki sposób możemy 
znaleźć to, czego w danym momencie potrzebujemy. 
Warto również wspomnieć o udostępnieniu przez Ap-
ple API wyszukiwarki dla developerów, co pozwoli nam 
na uzyskiwanie bezpośrednich wyników wewnątrz róż-
nych aplikacji. 

Siri jak Google Now – niestety nie w Polsce
Asystent głosowy od Apple ma być teraz jeszcze bardziej 
inteligentny niż do tej pory. Niestety już na wstępie trze-
ba odnotować fakt, że wciąż nie porozmawiamy z nim 
w języku polskim. Mówiąc szczerze, bardzo liczyłem na 
to, że Siri nauczy się mówić w naszym ojczystym języku 
– niestety jeszcze nie teraz. Począwszy od iOS 9, moż-
na zapytać Siri o zdjęcia wykonane w ostatni weekend, 
ustawić przypomnienie o aktualnym linku wyświetla-
nym w Safari oraz wielu innych komend głosowych. 
Bardzo fajną opcją jest podpowiadanie numeru tele-
fonu, którego nie mamy w naszych kontaktach. W tym 

wypadku Siri wyświetli nam przypuszczalną tożsamość 
osoby dzwoniącej. Nowością jest również ekran wyszu-
kiwania, na którym obecnie (beta 1) dla naszej lokalizacji 
pokazywane są tylko ostatnie osoby, z którymi się kon-
taktowaliśmy oraz gry czy aplikacje. Domyślnie Apple 
zaprezentowało nam jeszcze sugestie według lokaliza-
cji oraz wiadomości z aplikacji News. Niestety, obecnie 
w polskiej wersji systemu na opisywanym ekranie jest 
po prostu pusto i wieje nudą. 
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Klawiatura z wbudowanym trackpadem
Korzystając z  iPada w celu edycji tekstu, wiele razy 
miałem problem z płynnym zaznaczaniem słów, któ-
re chciałbym w danej chwili zmienić. Teraz wystarczy 
przytrzymać dwoma palcami na klawiaturze i tym ma-
gicznym sposobem zamienić ją w dotykowy gładzik. 
Świetne rozwiązanie, które uzupełniają skróty do ko-
piowania, wklejania oraz formatowania tekstu. To jak 
„Click, Boom, Amazing” – jak mawiał Steve Jobs na wielu 
poprzednich konferencjach. Niestety nadal nie działają 
podpowiedzi dla języka polskiego, które byłyby znacz-
nym ułatwieniem w pisaniu na iPhonie czy iPadzie. 

Notatki konkurencją dla Evernote?
Wielu usprawnień doczekała się aplikacja notatek. W iOS 
9 możemy w łatwy sposób dodać zdjęcie, naszkicować 
rysunek, zamienić tekst w listę zadań i mieć możliwość 

formatowania zanotowanych słów. Muszę przyznać, 
że całość prezentuje się bardzo dobrze i osoby, które 
korzystają z systemowego notatnika, powinny być za-
dowolone z tej przemiany i dodatkowych funkcji. 

Usprawnienia pracy na baterii 
i optymalizacja systemu
iPhone zyskał nowy tryb oszczędzania energii, który wy-
korzystuje między innymi wbudowane czujniki w celu 
niepodświetlania ekranu, gdy telefon leży przodem do 
podłoża. Znakomite rozwiązanie zwiększające czas pracy 
aparatu na jednym ładowaniu, które pewnie niejedne-
mu z nas uratuje dzień. Mam również dobrą wiadomość 
dla osób posiadających urządzenia o pojemności 8 GB. 
Teraz do zainstalowania kolejnych aktualizacji wystarczy 
1,3 GB wolnego miejsca zamiast aż 4,58 GB przy insta-
lacji iOS 8. Apple w końcu dostrzegło ten bądź co bądź 
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duży problem i postanowiło zoptymalizo-
wać wielkość nowych wersji systemu. Kod 
blokady telefonu będzie mógł mieć 6–cy-
frową kombinację, co pozwoli na jeszcze 
lepsze zabezpieczenie go przed nieauto-
ryzowanym dostępem do naszych danych. 
Całości ma dopełnić sprawniejsze działanie 
systemu nawet na starszych urządzeniach. 

Nowy font San Francisco
Firma z Cupertino postanowiło zmienić krój 
czcionki systemowej na San Francisco, któ-
ra pojawiła się już wcześniej w Apple Watch. 
Teksty są czytelne nawet przy ustawieniu 
małej wielkości liter, a całość idealnie wpa-
sowuje się w minimalistyczny wygląd iOS 9. 

Apple Pay, Wallet i Mapy  
– nie dla Polaków
Niestety jest również wiele nowości, które 
nas Polaków nie będą dotyczyć. Apple Pay 
działać będzie w Wielkiej Brytanii, a dostęp 
do płatności z telefonu jest teraz jeszcze ła-
twiejszy. Wystarczy dwukrotnie nacisnąć 
przycisk home na zablokowanym ekranie, 
aby użyć Apple Pay. Passbok zmienia swoją 
nazwę na Wallet, który również nie będzie 
miał wielkiego powodzenia w naszym kra-
ju ze względu na brak wsparcia systemu 
płatności. Mapy Apple są udoskonalane 
z dnia na dzień. Na WWDC firma pokazała 
nam kolejne nowości dotyczące wskazówek 
w przemieszczaniu się komunikacją miejską 
czy też metrem. Oczywiście te zastosowa-
nia działają tylko w wybranych lokalizacjach 
i jak się pewnie domyślacie, Polska nie znaj-
duje się na liście. 

Każde urządzenie, na którym w tej chwili dzia-
ła iOS 8, będzie mogło uruchomić najnowszą 
odsłonę systemu Apple. To bardzo ważna in-
formacja dla osób posiadających iPhone 4S 
czy też nieśmiertelnego iPada 2. Ogólnie za-
powiada się bardzo interesująco. Wygląda na 
to, że ze stabilnością i płynnością działania 
systemu wrócimy do czasów iOS 6.                  4
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Jeszcze zanim Apple Watch przestał mieć problemy z dostępnością, na czerw-
cowej konferencji WWDC Apple zapowiedział i omówił, jak dzięki nowej wersji 
systemy jesienią zmienią się jego zegarki. A zmian jest dużo. Część z nich zoba-
czą użytkownicy od razu, ale jeszcze więcej da się zauważyć gdy programiści 
dostosują swoje aplikacje zegarkowe do nowej wersji systemu. Oto kilka naj-
ważniejszych zmian, które na mnie zrobiły wrażenie. 

Nowe tarcze zegarka. A w nich filmiki poklatkowe z kilku miejsc Świata i własne 
zdjęcia lub albumy. Więcej opcji konfiguracji tarczy zegarka. Najważniejsza moim 
zdaniem zmiana: możliwość dodawania informacji z aplikacji obcych. Czyli dewelope-
rzy mogą przygotować do swoich programów dodatki, które będzie można umieścić 
na tarczy zegarka i mieć natychmiastowy dostęp do informacji serwowanych przez 
aplikację. To ważna zmiana.

Podróż w czasie
Jeżeli mamy na tarczy zegarka dodatkowe informacje poza czasem, np. zdarzenia 
z kalendarza czy plan lotów, to możemy za pomocą kółka prześledzić, co się wydarzy 
w przyszłości, ale i sprawdzić, co zdarzyło się w przeszłości. Oczywiście chodzi tylko 
o informacje z naszych aplikacji. Działa to również z dodatkami od programów, czyli 
oprócz nadchodzących spotkań możemy zobaczyć, jak zmienia się rozkład jazdy czy 
przebiega lot. Pole do popisu dla programistów jest tu bardzo duże.

Activation Lock 
To podobnie jak zabezpieczenie iPhone’a hasłem iCloud znacznie utrudni życie zło-
dziejom, a nam zapewni większe bezpieczeństwo danych. Po włączeniu tej funkcji 
tak jak w iPhonie, zegarka nie da się ponownie skonfigurować czy odblokować bez 
znajomości loginu i hasła do iCloud.

 WatchOS 2.0 
czyli Apple podnosi funkcjonalność zegarka 
na jeszcze wyższy poziom

JAROMIR 
KOPP

@macwyznawca

https://twitter.com/macwyznawca
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Tryb nocny
Niby drobiazg, ale bardzo przydatny. Podłączamy zegarek 
do ładowania, kładziemy na boku i już! Sam przełączy się 
w tryb nocny. W tym trybie zegarek Apple będzie reago-
wał nie tylko na dotknięcie przycisku czy kółka, ale i na 
dotknięcie ekranu. Po dotknięciu wyświetli czas, datę i go-
dzinę alarmu. Alarm wyłączy się za pomocą guzika Home 
(bo trudniej), a drzemkę włączy kółkiem (bo łatwiej).

Natywne aplikacje
I to jest chyba najważniejsza zmiana. Do tej pory pro-
gramy deweloperów niezależnych napisane dla Apple 
Watch wykonywały się na iPhonie, a zegarek służył 
głównie jako urządzenie wejścia–wyjścia. Czyli wyświe-
tlał informacje wyliczone przez program na iPhonie i 
przekazywał do niego interakcje użytkownika. Choć 
cześć elementów interfejsu i grafiki programów była 
przechowywana na zegarku, to i tak częsta komunikacja 
wyraźnie spowalniała ich pracę. Teraz programy będą 
się wykonywać bezpośrednio w zegarku, a komunikacja 
z iPhone’em będzie znacznie rzadsza. Zapewni to bar-
dzo szybką odpowiedź programów i oszczędzi baterię. 

Oczywiście programy będą mogły wymieniać informa-
cje z ich odpowiednikami na iPhonie nadal i to również 
podczas pracy „w tle” czy uśpienia.

Kolejna bardzo ważna zmiana to dostęp do sensorów 
i Taptic Engine. Programiści będą mogli używać kółka, 
monitora rytmu serca, akcelerometrów i funkcji syste-
mowych jak np. Activity. Teraz po jeździe rowerem np. 
Wahoo Fitness doda aktywność nie tylko do aplikacji 
Zdrowie na iPhonie, ale i do Activity na zegarku. Progra-
my uzyskają też bezpośredni dostęp do sieci (Internetu) 
oraz mikrofonu.

Inne ulepszenia
Odpowiadanie na maile, więcej łatwo dostępnych kon-
taktów, kolory w „rysuneczkach”, mapy z transportem 
publicznym, Apple Pay i lepsza Siri (te trzy ostatnie nie-
stety nie u nas w Polsce).

Wraz z watchOS 2.0 zegarek Apple stanie się niemal sa-
modzielnym urządzeniem, a programiści będą mogli 
wykazać się zdecydowanie większą inwencją! Jesienią 
Apple Watch nabierze „nowych mocy”!               4 
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Kiedy na WWDC 2014 zapytano ze sceny, jak by to było „gdybyśmy mieli 
Objective–C bez naleciałości z C”, na sali dał się słyszeć wyraźny szmer zasko-
czenia, zaintrygowania i zarazem niedowierzania. Szmer przeszedł wkrótce 
w oklaski i aplauz, gdy okazało się, że Apple zamiast usprawnić Objective–C, 
zrobiło coś więcej – stworzyło cały nowy język programowania o  nazwie 
Swift. Minął jednak rok i czas na kolejne zmiany. Dotychczasowe korzystanie 
z nowego języka nastręczało bowiem mnóstwa niepotrzebnych frustracji, za 
których część odpowiadały błędy w Xcode 6. Po mnóstwie narzekań na sła-
bą kontrolę jakości oprogramowania w Cupertino i zgłoszeniu sugestii zmian 
przez najbardziej aktywnych członków społeczności developerskiej Swift 
ewoluował do wersji 1.3, w  której uwzględniono najczęściej powtarzanie 
zażalenia. Wciąż jednak programiści do większych projektów preferują sta-
bilniejszy Objective–C i aby zmienić ten stan rzeczy, Apple prezentuje nową 
wersję Swifta oznaczoną numerkiem 2.0, która ma być dużym krokiem na-
przód. Czego więc możemy się spodziewać?

Co nowego w SWIFT

SEBASTIAN 
SZWARC

@Behinder

https://twitter.com/behinder
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Składnia
Ma być czystsza i bardziej przejrzysta. Poprawiono typ 
wyliczeniowy enum, wprowadzono pętlę repeat oraz 
OptionSets. Najważniejsze jednak wydaje się ujednolice-
nie składni oraz wywołania metod i funkcji. W wywołaniu 
funkcji nadal domyślnie nie pojawia się nazwa pierw-
szego parametru, teraz jednak możemy wymusić takie 
zachowanie, podobnie jak możemy usunąć nazwy do-
wolnych następnych parametrów. Dzięki dyrektywie  
@testable do testowania funkcji nie trzeba już będzie ro-
bić jej publiczną, a dodatkowo kompilator i edytor będą 
zgłaszać błędy bardziej czytelnie niż do tej pory.

Dopasowanie wzorców
To zagadnienie, które kojarzy się nam najczęściej z dy-
rektywą if let oraz switch. W wersji 2.0 ma być możliwe 
używanie .case zarówno jako argumentu if let, ale także 
(w końcu!) jako argumentu pętli typu forin.

Sprawdzanie dostępności
Kiedy piszemy programy, które mają wspierać także 
posiadaczy starszych systemów, sprawa zaczyna się 
mocno komplikować, kiedy korzystamy z nowszych 
API. Obecnie kompilator ma się zachowywać bardziej 
sensownie, nie udzielać nadmiarowych ostrzeżeń o tym, 
czy coś jest deprecated, a dzięki dyrektywie #available 
możliwe będzie łatwiejsze różnicowanie kodu między 
użytkowników starych i nowych platform.

Rozszerzenia protokołów
Tutaj również ma sie uprościć składnia. Warto się tym 
zainteresować, bo język ma być mocno zorientowany na 
protokoły i aby nie śmiecić zbytnio w kodzie, porządnym 
programistom zaleca się właśnie dodawanie dodatko-
wych funkcji, tam gdzie to możliwe, jako rozszerzeń 
protokołów, co dotychczas łatwiej zrobić w Objective–C.

Zarządzanie błędami
W Swifcie nie należało do przyjemnych zadań. Wpro-
wadzono trzy nowe dyrektywy: try, guard i catch, które 
pozwalają oszczędzić wypisywania błędów na konsolę 
poprzez nieskończone i zagnieżdżone deklaracje if let. 
ErrorType jest teraz zgodny z NSError, będziemy mogli 
także nasze własne utworzone typy powiązać z ErrorType.  
To oczywiście jedynie mały skrót zmian jakie nas czekają, 
wiele z nich ujawni się dopiero w trakcie pisania własnych 
projektów, a wiele jeszcze może się zmienić, bo udostęp-
niono nam dopiero pierwszą betę Xcode 7. Wersja lubi się 
jeszcze wysypać, ale wydaje się, że analiza kodu w trakcie 
pisania w edytorze jest sprawniejsza i nie powoduje ta-
kiego obciążenia procesora. Jeśli potrzebujemy stworzyć 
aplikację na już, lepiej będzie pozostać jeszcze przy Objec-
tive–C. Swift ma jednak przed sobą przyszłość, bo Apple 
podjęło dość szokującą decyzję – kompilator i biblioteka 
standardowa staną się open source, więc za jakiś czas 
może będziemy pisać w Swifcie nawet na Visual Studio.
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Zaciera się granica 
między fotografią 
mobilną, a „niemobilną” 
WYWIAD
Z MICHAŁEM KORALEWSKIM

PAWEŁ 
RATAJCZAK

@pawelratajczak
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https://twitter.com/pawelratajczak/
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Michała poznałem trzy, a może cztery lata temu. Przez 
jakiś czas łączył nas wspólny projekt dotyczący fo-
tografii mobilnej. Niestety, z  prozaicznego powodu 
braku czasu musiałem opuścić „Grupę Mobilni”, bo tak 
nazywa się ten projekt, który z powodzeniem funkcjo-
nuje do dziś, a którego założycielem jest właśnie Michał.  
To „rozstanie” jednakże nie przeszkodziło nam w utrzy-
mywaniu kontaktu czego dowodem jest niniejszy 
wywiad. Wywiad idealnie wpasowujący się w ostatnie 
doniosłe wydarzenie dotyczące właśnie Michała. 

Kilka słów o samym Michale Koralewskim (ur. 1979) 
– ukończył socjologię na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w  Poznaniu. Pracował jako dziennikarz 
w „Gazecie Poznańskiej”, a obecnie jest redaktorem 
naczelnym portalu branżowego Logistyka.net.pl, wy-
dawanego przez Instytut Logistyki i Magazynowania. 
Współpracuje także z największym światowym bankiem 
fotografii, gdzie odpowiedzialny jest za ocenę jakościową 
i prawną zdjęć. Miłośnik i promotor fotografii mobilnej. 
Pomysłodawca i jeden z założycieli Grupy Entuzjastów 
Fotografii Mobilnej „Mobilni”, zrzeszającej fanów tego 
rodzaju fotografii z całej Polski. Laureat wielu między-
narodowych, prestiżowych konkursów fotograficznych, 
w tym m.in. Mobile Photography Awards (edycje 2012 
i 2013), IPPAwards (2013 i 2014) i Shadow Stories: The art 
of mobile black and white (2014). Jego zdjęcia, wykonane 
za pomocą smartfona, wystawiane były w  najwięk-
szych galeriach sztuki w Nowym Jorku, San Francisco, 
Londynie i Toronto. W Polsce pokazywane były m.in. 
w Starym Browarze (Poznań), Galerii w Pałacu (Murowana  
Goślina), Domku Romańskim (Wrocław), galerii INDALO 
(Kraków) i galerii B&B w Bielsku–Białej. W 2014 r. do-
łączył do kapituły jury konkursu Mobile Photography 
Awards. W 2015 roku otrzymał wyróżnienie w konkur-
sie MIRA Forum oraz zdobył główną nagrodę i tytuł 
„Fotografa Roku” w prestiżowym konkursie IPPAwards. 
Profil Michała na Instagramie 

Paweł Ratajczak: Od dłuższego czasu toczy się spór 
o to czy iPhone’ografia jest odłamem fotografii. Moje 
zdanie na ten temat znasz. Uważam, że fotografia to 
fotografia niezależnie od tego, czym jest wykonana. 
Czy byłbyś skłonny się przychylić do tego twierdzenia?

Michał Koralewski: Wydzielenie iPhone’ografii podyk-
towane było specyfiką zdjęć, które zaczęły się pojawiać 

w  Internecie 4–5 lat temu. Mocno podkolorowane 
i przerysowane za pomocą filtrów, tekstur i trybu HDR.  
To było coś zupełnie nowego, odmiennego od fotografii, 
do których przywykliśmy. Apple – świadomie czy nie  
– stworzyło coś autonomicznego w fotografii, czego nie 
można było opatrzyć istniejącą etykietką. Powstała 
pewna nisza, którą ludzie musieli jakoś sklasyfikować 
i umieścić w przestrzeni. Stąd iPhone’ografia, bo to wła-
śnie smartfon Apple zapoczątkował ten światowy boom 
na fotografię mobilną. 

Dzisiaj ten podział wydaje się całkowicie zbędny. iPho-
ne’ografia, androidografia, za chwilę być może będziemy 
chcieli stworzyć także „watchografię” – według mnie te 
etykiety nie mają już racji bytu. Jakość zdjęć ze smart-
fonów jest porównywalna z tym, co można osiągnąć 
przy pomocy kompaktów, a współczesne aparaty fo-
tograficzne także posiadają rozbudowane możliwości 
programowego dodawania filtrów. Zaciera się granica 
pomiędzy tzw. fotografią mobilną a „niemobilną”, więc 
może faktycznie należałoby zrezygnować z tego podziału. 

PR: Rozpoczęły się wakacje. Jak spędza ten okres iPho-
ne’ografer? Czy masz swojego iPhone’a ciągle pod ręką?

MK: Smartfona mam zawsze przy sobie. Bez niego 
czuję się jak bez ręki. Służy mi głównie jako aparat foto-
graficzny i narzędzie do łączności z Internetem. Dzięki 
temu, że zajmuje tak niewiele miejsca, świetnie spraw-
dza się na wszelkich wyjazdach wakacyjnych – jest 
lekki, poręczny, łatwo go schować do torby lub kiesze-
ni, a przy tym oferuje na tyle dobrą jakość zdjęć, że 
nie czuję potrzeby zabierania ze sobą lustrzanki. Poza 
tym iPhone przydaje się także w  innych sytuacjach 
– prowadzi mnie najkrótszą drogą do stacji benzyno-
wej, pokazuje, gdzie w pobliżu znaleźć restaurację lub 
– nie daj Boże – aptekę. Informuje o nadchodzącym 
załamaniu pogody, pomaga rozpoznać piosenkę, któ-
ra leci w  radio i dostarcza rozrywki moim dzieciom, 
gdy jesteśmy w długiej trasie. To tak, jakby w pudełku 
12x6 centymetrów schować atlas samochodowy, mapę 
szlaków górskich, kilka gazet i czasopism, odtwarzacz 
muzyki, konsolę do gier, aparat fotograficzny i jeszcze 
kilka innych rzeczy. Nawet jeśli z większości tych funk-
cjonalności korzystam bardzo sporadycznie, to i  tak 
czuję się pewniej, mając je pod ręką. 

https://instagram.com/michalkoralewski/
 https://instagram.com/michalkoralewski/
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PR: Czy fotografia – nazwijmy to – rodzinna jest Ci rów-
nie bliska jak ta uliczna, z której znamy Cię najlepiej?

MK: Na bieżąco robię zdjęcia Żonie i dzieciom – w każ-
dym tygodniu powstaje ich przynajmniej kilka lub 
kilkanaście. Ogromnym atutem smartfona jest to, że 
zawsze mam go przy sobie, więc nie umykają mi te 
wyjątkowe chwile z  życia naszej rodziny, które warto 
uwiecznić: dziecięce występy szkolne, pierwsza jazda 
na koniu, wizyty u krewnych, wspólne zabawy dzieci 
itp. Niestety, mam ogromny problem z utrzymaniem 
porządku w swoich zbiorach fotograficznych. Zdjęcia 
rodzinne mieszają się z sesjami ulicznymi, do tego mój 
smartfon ma zaledwie 16 GB pamięci, więc przynaj-
mniej raz w  miesiącu zrzucam wszystkie zdjęcia na 
dysk komputera. Powstaje przez to wielki bałagan  
– zdjęcia walają się na komputerze domowym, laptopie,  
iPadzie i  sprzęcie firmowym. Już od dawna obiecuję 
sobie i Żonie, że zrobię z  tym porządek, ale liczba kil-
kudziesięciu tysięcy zdjęć rozrzuconych po różnych 
sprzętach skutecznie mnie demotywuje. Uwielbiam 

robić zdjęcia, ale chętnie oddałbym ich segregowanie 
i sortowanie komuś innemu. 

PR: Instagram to dobre miejsce aby zacząć swoją 
przygodę z fotografią, ale czy jest w nim miejsce dla 
fotografii wakacyjnej?

MK: Myślę, że to sprawa indywidualna i zależy od tego, 
jaki masz pomysł na swoją instagramową galerię. Ja nie 
zamieszczam tam zdjęć rodzinnych (z nielicznymi wy-
jątkami, gdzie Żona lub dzieci stanowią tylko element 
większej całości), ale myślę, że dla wielu użytkowników 
Instagram jest właśnie platformą kontaktu ze znajomy-
mi i bliskimi, formą minibloga, na którym zamieszczają 
fotorelacje z wyjazdów wakacyjnych. Wydaje mi się jed-
nak, że do takich celów warto korzystać z innych, dużo 
lepszych narzędzi, takich jak np. Steller, Stampsy czy 
innych aplikacji do visual storytellingu. Za ich pomocą 
można tworzyć atrakcyjne wizualnie albumy fotograficz-
ne z opisami, mapami, plikami audio i wideo i w łatwy 
sposób dzielić się całym albumem z najbliższymi. 
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PR: Jakiego oprogramowania używasz najczęściej, ja-
kie lubisz najbardziej oraz czy wykorzystujesz inne 
gadżety pomagające w fotografowaniu iPhone’em?

MK: W tej chwili staram się maksymalnie ograniczyć 
liczbę aplikacji do „psucia” fotografii. Zwykle korzystam 
ze Snapseeda i VSCOCam, aby wprowadzić podstawowe 
korekty (kadrowanie, poprawa kontrastu, delikatne fil-
try), oraz TouchRetouch i Image Blender gdy potrzebuję 
poważniejszej ingerencji, polegającej na usunięciu zbęd-
nych elementów zdjęcia. Od czasu do czasu korzystam 
z Mextures, w którym mam kilka ręcznie ustawionych 
filtrów i tekstur. To właściwie wszystko. Czasy, gdy na 
moim iPhonie było zainstalowanych kilkadziesiąt róż-
nych aplikacji fotograficznych, dawno minęły :) 

A jeśli chodzi o gadżety, to mam w tej chwili dwa, z któ-
rymi się nie rozstaję – powerbank, który przedłuża życie 
smartfona oraz COVR Photo – specjalną nakładkę z wbu-
dowanym pryzmatem wysokiej jakości, która znacząco 
ułatwia dyskretne fotografowanie na ulicy.

PR: Chciałbym, abyś udzielił kilku porad dla osób wy 
bierających się na wakacje, które zabierają ze sobą 
tylko telefon. Jak dobrze go wykorzystać, fotografując 
to, co nas otacza?

MK: Nawet nie będę próbował udzielać uniwersalnych 

porad dotyczących fotografowania na wakacjach, bo 

takich po prostu nie ma. Inaczej się fotografuje grecki 

Partenon w pełnym słońcu, inaczej zorzę polarną na pół-

nocy Norwegii, a inaczej dzieci pluskające się w Bałtyku. 

Każdy musi sam wyczuć sprzęt, jakim fotografuje, i wy-

brać taką technikę, jaka pasuje mu najbardziej. Warto 

jednak zaopatrzyć się w dobrą aplikację do fotografo-

wania (ja od dłuższego czasu korzystam z ProCamera, 

która pozwala m.in. oddzielić punkt ustawienia ostrości 

od punktu ekspozycji), zapasową zewnętrzną baterię 

i jakiś futerał, który ochroni smartfona przed zaryso-

waniem, zapiaszczeniem lub zalaniem – w zależności 

od tego, gdzie i jak planujemy spędzić wakacje. Do sta-

tycznych zdjęć zachodów słońca z pewnością przyda się 

statyw. Wakacje to czas odpoczynku, warto więc przed 

ruszeniem na szlak wędrówki lub przed wejściem na 

plażę przełączyć telefon w tryb samolotowy. Zaoszczę-

dzimy sobie nerwów, a także znacząco przedłużymy 

żywotność baterii. Stosuję! :) 

PR: Dziękuję za rozmowę i życzę Ci wielu dalszych suk-

cesów w fotografii.
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Rozpoczęły się wakacje. Nie ma chyba osoby, która nie czekałaby na ten okres. 
Cały rok pracujemy w pocie czoła tylko po to, by w lecie spędzić z najbliższy-
mi kilkanaście dni z dala od miejskiego zgiełku, delektując się promieniami 
słońca i szumem morskich fal oraz odkrywając nieznane.

Kilka dni przed urlopem zaczynamy gorączkowo planować ten nadchodzący czas, 
a także to, co znajdzie się w naszym plecaku. Szczególnie do tej ostatniej czynno-
ści warto przyłożyć się dokładnie, gdyż nic nie powinno popsuć nam przyjemności 
odpoczynku jak zbyt ciężkie bagaże. Wśród wielu potrzebnych i niepotrzebnych 
rzeczy, jakie zdarzy nam się zabrać ze sobą na wakacje, bezdyskusyjnie na pierw-
szym miejscu powinien znaleźć się aparat fotograficzny. Dzięki niemu bowiem 
udokumentujemy nasze wojaże, odwiedzone egzotyczne miejsca i  słońce, któ-
rym będziemy mogli cieszyć się nawet w zimie, przeglądając fotografie z wakacji 
w rodzinnym albumie.

Fotograf
na wakacjach

PAWEŁ 
RATAJCZAK

@pawelratajczak

https://twitter.com/pawelratajczak/
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Każdy, kto choć raz leciał samolotem, wie, jak ważne 
jest dokładne zaplanowanie zabieranych ze sobą rze-
czy. Liczy się tutaj każdy gram. Na szczęście w obecnych 
czasach aparat fotograficzny może ważyć niewiele.  
Ba, możemy go nosić w  tylnej kieszeni dżinsów.  
Wystarczy mieć przy sobie smartfona, by udokumento-
wać każdą minutę naszej przygody.

Chociaż doskonale zdaję sobie sprawę z powyższego 
faktu, to jakoś nie mogę rozstać się z ciężką lustrzan-
ką. Niemniej jednak jak każdy z  Was mam swojego 
iPhone’a zawsze przy sobie i o ile podczas mojej foto-
graficznej działalności nie używam go do tego celu, to 
na wakacjach jest to mój podstawowy aparat. Sprawdza 
się tutaj stare powiedzenie, że „najlepszy aparat to ten, 
który mamy przy sobie”. 

Hello World
Przeszliśmy odprawę na lotnisku, znaleźliśmy się w ho-
telu. Pierwsze wyjście na miasto i co dalej? Robić zdjęcia 
czy nie robić? Może czekać na jakąś wyjątkową chwilę? 
Nie! Według prawa Murphy’ego na pewno zdarzy się 
ona wtedy, kiedy nie będziemy na to gotowi. Warto mieć 
nasz aparat fotograficzny (tak, teraz podstawową funk-
cją smartfona jest fotografowanie) zawsze pod ręką. 

Zastanawiacie się, jak robić zdjęcia? Na co zwrócić uwa-
gę? Praktycznie nie ma odpowiedzi na te pytania, ale 
moje motto brzmi następująco:

„Fotografia nie jest sztuką robienia zdjęć,  
ale sposobem patrzenia na świat”

Tylu, ilu fotografów, a Wy też nimi jesteście, tyle jest 
interpretacji tej samej sceny. No dobrze, ale to nie roz-
wiązuje sprawy, prawda? Ok. Postaram się udzielić Wam 
kilku uniwersalnych wskazówek, które dotyczą każdego 
sięgającego po aparat fotograficzny, niezależnie od tego, 
czy jest nim zaawansowana lustrzanka czy smartfon.

Zasady, które warto znać
Nie będzie tu teorii. Fotografowie teoretycy różnią 
się tym od praktyków, że ci pierwsi nie robią zdjęć, 
tylko o nich mówią, ci drudzy natomiast je wykonują, 
a formą rozmowy z widzami jest to, co mają swoimi 
zdjęciami do przekazania.

Fotografując otaczający nas świat, warto nieraz zmie-
nić perspektywę widzenia. Przed pstryknięciem 

zdjęcia zastanówmy się, jak scena przed naszymi ocza-
mi prezentowałaby się z innej perspektywy. Uklęknijmy, 
a może wejdźmy gdzieś wyżej. Warto to przetestować, 
jeśli mamy taką możliwość.

Znaleźliśmy się w dynamicznie rozgrywającej się scenie? 
Wejdźmy w nią. Nie stójmy na uboczu. Nasze zdjęcia 
będą o wiele lepiej wyglądać ze środka wydarzenia 
niż z  ubocza. Oczywiście wszystko z  zachowaniem 
bezpieczeństwa.

Zobaczyliśmy ciekawą osobę? Zróbmy jej zdjęcie. Ale 
warto najpierw podejść i poprosić o pozwolenie lub zro-
bić to po wykonaniu zdjęcia. W tej drugiej sytuacji zdjęcie 
będzie bardziej realistyczne. Z doświadczenia wiem, że 
fotografowane osoby jeżeli wiedzą o tym zachowują się 
zupełnie inaczej. Mimowolnie zaczynają pozować. 
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Powyżej wspomniałem o  planowaniu kadru. Jest to 
chyba najważniejsza rzecz w fotografii (poza jeszcze 
jedną, o której za chwilę). Obojętnie, czy zdjęcia robimy 
iPhone’em czy nowoczesnym aparatem fotograficznym, 
jest kilka zasad, których nie należy łamać. Jeśli się do 
nich zastosujemy, nasze fotografie odwdzięczą nam 
się z nawiązką. 

Zasada trójpodziału mówi o podziale zdjęcia na trzy 
części. Wynika to z  tego, jak postrzegają obraz nasze 
oczy. Jeśli robimy zdjęcia komuś lub chcemy widzowi 
zwrócić uwagę na jakąś rzecz, starajmy się umiejsco-
wić ją w 1/3 kadru. Najlepiej po lewej stronie gdyż my 
Europejczycy tak czytamy obraz. Od lewej do prawej. 
Jeśli wykonujemy zdjęcie w  pionie, czyli klasyczny  
portret, warto, by głowa fotografowanej osoby znalazła 
się w 1/3 kadru patrząc od góry, a oczy na linii przecię-
cia pierwszego krzyża. 

Oczywiście od tej, jak i wszystkich innych zasad, istnieją 
odstępstwa, a eksperymentowanie jest wręcz wskaza-
ne, ale wykonana poprawnie jedna fotografia będzie 
lepsza niż 100 źle zrobionych.

Podczas robienia zdjęć pamiętajmy o tym, aby nie od-
cinać naszym pozującym członkom rodziny nóg kiedy 
nad ich głowami zostawiamy bezmiar nieba. Jeśli już ko-
nieczna jest „amputacja” kończyn, to róbmy to ponad 
przegubami, nie ucinajmy czubka głowy tylko ewen-
tualnie kadrujmy zdjęcia na czole. Najlepiej jednak 
wykonać poprawnie zdjęcie zostawiając zapas otoczenia.  
Zawsze możemy zrobić to później w aplikacji przy okazji 
prostując horyzont. nic tak nie psuje nam radości foto-
grafowania jak konieczność kadrowania i prostowania 
za ciasnego zdjęcia.

Światło. Tak, światło jest fotografią. Nie ma fotografii bez 
światła. Warto o tym pamiętać, ustawiając małżonkę lub 
męża albo naszą dziewczynę plecami do słońca. Jeśli 
już musimy to zrobić, to użyjmy lampy błyskowej, która 
doświetli twarz, a tym samym fotografowana postać nie 
będzie przypominać Saurona z „Hobbita”…

Jeśli nie musimy, również nie fotografujmy w południe. 
Słońce wtedy znajduje się w zenicie, przez co padają-
ce cienie pod oczami, nosem etc. tworzą nieprzyjemny 
obraz. Wyjściem z tej sytuacji jest poszukanie słońca. 
A najlepsze zdjęcia wyjdą nam o świcie lub w godzinach 

popołudniowych lub inaczej: o tak zwanych „złotych go-
dzinach”, czyli o wschodzie i zachodzie słońca.

Bohater drugiego planu. W nominacjach do Oskarów 
ogłasza się nazwiska aktorów grających bohaterów dru-
goplanowych, którzy nieraz są lepsi niż gwiazdy pierwszej 
sceny. W fotografii jednakże wygląda to zupełnie inaczej. 
O ile oczywiście nie zaplanujemy takiego kadru z preme-
dytacją. Fotografując, warto mieć pogląd na całą scenę. 
To, co jest na pierwszym planie, i to, co dzieje się dalej. 
Czystość takiego kadru to droga do naszego zadowole-
nia. Nie zawsze będziemy mogli podczas obróbki zdjęcia 
usunąć coś, co w tle psuje całą kompozycję.
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Na koniec tych porad jeszcze jedna ważna rzecz. Mimo 
że fotografia lubi być kreatywna i dynamiczna, to warto 
do niej zastosować także oto równanie matematycz-
ne. Doświadczenie mówi, że im więcej zdjęć wykonamy, 
tym więcej wybierzemy w późniejszej selekcji i tym bar-
dziej będziemy się cieszyć, wspominając nasze wakacje.  
Ważne, by każde zdjęcie było wykonane z głową.

Wiem jak, ale nie wiem czym
Jak już wspomniałem, jako fotograf używam mojego iPho-
ne’a sporadycznie, ale jeżeli już to robię, to korzystam 
z kilku aplikacji, które dają mi przyjemność wykonywa-
nia zdjęć tym urządzeniem. Mam też dwa gadżety, które 
przydają się mi także podczas zdjęć profesjonalnych.

Przez mój telefon przewinęło się sporo aplikacji.  
Ostatecznie od dłuższego już czasu korzystam z dwóch 
do robienia zdjęć i  kilku jako uzupełnienia podczas 
postprodukcji. 

Najlepszym programem jest według mnie VSCOCam 
dający mi radość fotografowania iPhone’em. Aplikacja 
ta pozwala na obróbkę fotografii zaraz po ich wykona-
niu, a zastosowane presety pasują idealnie do mojego 
widzenia fotografii. Są surowe i  klimatyczne. Drugą 
aplikacją, jakiej bardzo często używam, jest Camera+.  
Mam ją zainstalowaną z jednego powodu. Umożliwia 
ona zapis zdjęć w formacie tiff posiadającym o wiele 
więcej informacji niż zwykły jpeg. Jest to bardzo po-
mocne podczas wykonywania zdjęć w kiepskim lub 
dynamicznym oświetleniu oraz późniejszej ich obróbce. 
Z tęsknotą czekam na możliwość zapisu fotografii na 
smartfonie w formacie raw.

Postprodukcja to ważna rzecz. Uważam, że to 50% pra-
cy fotografa. Na iPhonie poza VSCOCam wykorzystuję 
aplikację Darkroom mającą bardziej zaawansowane 
funkcje niż ten pierwszy, np. korekcja obrazu za pomocą 
krzywych oraz Black, OneEdit i oczywiście Pixelmator. 
Pierwszy to emulator różnych analogowych czarno–
białych filmów dający naprawdę ciekawe efekty, drugi 
natomiast to wspaniały kombajn, dzięki któremu prze-
konwertujemy zdjęcia do innego formatu, masowo 
zmienimy im nazwy, wykadrujemy etc. Pixelmato-
ra natomiast nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. 
W środowisku OSX jest to udany konkurent Photosho-
pa. W systemie iOS aplikacja ta to także zaawansowany 

edytor zdjęć, któremu można by poświęcić cały osobny 
artykuł. Obecnie jest ona dostępna jako wersja uni-
versal. Zazwyczaj używam jej na moim iPadzie z racji 
dosyć dużej dokładności dostępnych w niej funkcji, co 
niekoniecznie przekłada się na wersję iPhone’ową, ale 
to temat na osobną historię... 

Wspomniałem o gadżetach. Dwa z nich to hardware – świa-
tłomierz Lumu oraz zewnętrzna ledowa lampka iBlazr. 

Lumu jest z krwi i kości światłomierzem pomagającym 
ustalić poprawną ekspozycję fotografowanej sceny. Nie 
zawsze bowiem światłomierz wbudowany w aparat fo-
tograficzny – tym bardziej w iPhone’a – potrafi sobie 
poradzić z trudnymi warunkami pomiaru. Urządzenie 
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jest proste i niezawodne. Jego koszt to 149 euro, insta-
lowane jest w gnieździe słuchawkowym, a aplikację 
obsługującą Lumu pobierzemy z AppStore za darmo.

iBlazr z kolei to lampka ledowa posiadająca 4 diody led 
skutecznie doświetlająca scenę. Proces instalacji i obsłu-
gi podobny jak w przypadku Lumu. Jej cena to 35 euro.

W poradach dotyczących fotografowania nadmieniłem 
o „złotej godzinie”. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie 
dokładnie ustalić wschód i zachód słońca. Bez problemu 
pomoże nam w tym Lumy (nie mylić z Lumu), aplikacja, 
której jedynym zadaniem jest informacja o godzinach 
zachodu i wschodu słońca wraz ze złotymi godzinami 
według naszej lokalizacji. Dodatkowo program wy-
świetla informacje pogodowe oraz pozwala ustawić 
przypomnienie. 

Gdzie mam trzymać te wszystkie zdjęcia?
No właśnie. Jest to spory problem. Szczególnie jeśli jeste-
śmy właścicielami urządzenia o mniejszej pojemności. 
Na szczęście i na to znajdzie się rada, pod warunkiem, 
że mamy dostęp do Internetu. Najlepszym sposo-
bem jest systematyczna archiwizacja zdjęć w chmurze. 

Możemy także pokusić się o budowę galerii w czasie rze-

czywistym i dzielenie się z rodziną na bieżąco naszymi 

wakacyjnymi wyczynami. Serwisów tego typu jest peł-

no. Wszystko zależy od tego, czy chcemy upubliczniać 

prywatne zdjęcia czy nie. Jeśli nie, może warto skorzy-

stać z miejsc oferowanych przez Dropbox, OneDrive czy 

inne tego typu usługi. Jeśli tak, to takie serwisy jak Flickr, 

500px czy Instagram powinny w zupełności zaspokoić 

nasze potrzeby. 

Na pewno wykonując dużą liczbę zdjęć, warto zro-

bić codziennie wieczorem popijając słoneczną tequilę 

wstępną selekcję. W ten sposób odzyskamy trochę miej-

sca na naszym telefonie.

Koniec teorii…
…początek praktyki. Mam nadzieję, że tych kilka rad – wy-
nikających z mojego doświadczenia – pozwoli Wam cieszyć 
się w  pełni zdjęciami, jakie wykonacie na wakacjach.  
Nie bójcie się robić zdjęć. Telefon trzymajcie zawsze gotowy 
i naładowany. Każde zdjęcie jest na wagę złota. Fotografie 
są zakładkami w książce pisanej przez Wasze życie.            4
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KULTURA 45

Są dwa typy osób jeżdżących na wczasy. Pierwsi to ci, którzy na wakacyjny 
wyjazd z rodziną nie zabierają ze sobą nic albo prawie nic. Śpią pod namiotem, 
jedzą to, co złowią lub upolują, a ogień krzeszą za pomocą dwóch drewie-
nek ewentualnie krzemienia. To zwolennicy kontaktu z naturą. Uważają,  
że wszystkie problemy dnia codziennego, w szczególności życie zawodowe, 
trzeba zostawić w domu.

MacUser 
na wczasach

MICHAŁ
MASŁOWSKI

@mmmaslov

https://twitter.com/mmmaslov
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Jest też druga grupa osób, które na wczasy przeprowa-
dzają się wraz z całym dobytkiem. Ja niestety należę do 
tej właśnie grupy. Napisałem niestety, bo chętnie kiedyś 
rzuciłbym wszystko i wyjechał w podróż w nieznane je-
dynie z malutkim plecaczkiem, ale dopóki mam dwójkę 
małych dzieci, to nie zanosi się w moim przypadku na 
taką spontaniczną przygodę. Potrzebuję na urlopie, wła-
śnie ze względu na dzieci, mieć do dyspozycji wygodny 
apartament z łazienką, kuchnią i koniecznie oddzielną 
sypialnią. Jeżdżę więc na wakacje samochodem załado-
wanym po dach. Mam tam wszystko, co jest potrzebne 
do przeżycia w leśnej głuszy choćby i miesiąc. Ale że 
nie jeżdżę w dzikie knieje, tylko raczej do nadmorskich 
kurortów, to mój zestaw podróżnika od kilku już lat 
uzupełniam o luksusy, które do tej pory miałem tylko 
w domu.

iPhone
Na wczasy przede wszystkim zabieram cały swój sprzęt 
elektroniczny. Podstawowa sprawa – mam przy so-
bie iPhone’a. Mógłbym zapomnieć wszystkiego, ale 
nie mogę nie mieć przy sobie telefonu. Robię na nim 
wszystko to, co robię, będąc w domu, tylko bardziej 
intensywnie, bo zdecydowanie rzadziej sięgam po kom-
puter. Przeglądam na nim Internet, sprawdzam pocztę, 
przeglądam wszystkie możliwe portale społecznościo-
we (w końcu mam na to czas) i co bardzo ważne podczas 
rodzinnych wczasów, nagrywam filmy i robię zdjęcia. 
W sposób szczególnie intensywny wykorzystuję wszyst-
kie funkcje nawigacji. Jeżdżę z nią samochodem, ale 
także wykorzystuję w obcych miastach do np. znalezie-
nia restauracji, gdzie będę mógł zjeść obiad. Po testach 
przeprowadzonych podczas zeszłorocznych wakacji 
swoją ogromną przewagę pokazała nawigacja Google’a. 
Jest dokładna, aktualna i bardzo szczegółowa. Nawi-
gacja Apple’a często chciała mnie wyprowadzić w pole, 
gubiła się w prostych sytuacjach lub nie pokazywała 
np. oczywistych wyników wyszukiwania. Praktycznie 
przestałem też używać w Polsce Navigona. Nawigacja 
Google’a jest pod każdym względem od niego o wiele 
lepsza.

iPad
Na wczasy nie mogę nie zabrać iPada. Ale służy mi do 
nieco odmiennych rzeczy niż iPhone. Uwielbiam wieczo-
rami np. pograć w szachy na iPadzie, obejrzeć film czy 

też przejrzeć zdjęcia. Nie ukrywam też, że moim iPadem 
podczas wakacji rozporządzają dzieci, które namiętnie 
grają w różne gry (ja czasami z nimi też), jak również 
oglądają bajki na Youtube.

Mac
Komputera akurat mógłbym na wczasy nie ciągnąć. Jest 
jednak co najmniej kilka powodów, dla których to ro-
bię. Po pierwsze, nie mogę tak naprawdę zostawić na 
tydzień odłogiem firmowego maila i firmowych spraw. 
To wcale nie znaczy, że przesiaduję przy komputerze 
całymi dniami i sprawdzam maila. Nic z tych rzeczy,  
jestem w tym czasie na plaży z  rodziną, a na maila 
rzucam okiem co jakiś czas na iPhonie. Potrzebuję 
komputera, bo jednak raz na dwa dni muszę usiąść do 
dłuższego maila, sięgnąć przy jego pisaniu do kilku źró-
deł w Internecie, przejrzeć kilka pdf–ów przesłanych mi 
przez pracowników na Dropboxa, jednym słowem mam 
na tyle ważne sprawy, że muszę jednak chwilę popraco-
wać. Wiem, że tu spora część osób popuka się w głowę. 
Na wczasach? Pracować? Tak właśnie. Są pewne sprawy, 
których czasami odłożyć się nie da.

Po drugie, podczas mojego ostatniego wakacyjnego 
wypadu nad polskie morze był Keynote – kolejna pre-
zentacja Apple rozpoczynająca konferencję WWDC! Jak 
tu nie śledzić tego ważnego wydarzenia, jak tu nie twit-
tować na bieżąco, nie komentować?! Wiem, mógłbym 
to wszystko zrobić z użyciem iPada i iPhone’a, ale nie 
byłoby to nawet w połowie tak wygodne, nie wspomi-
nając o tym, że byłbym przy tym komentowaniu dwa 
razy wolniejszy.
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Router
Używanie wszystkich wyżej wymienionych sprzętów 
nie byłoby wygodne lub wręcz byłoby niemożliwe, gdy-
bym nie miał w pokoju swojego własnego Wi–Fi. Coraz 
więcej hoteli czy też apartamentów umożliwia dostęp 
do Internetu. Parametry takiego „wakacyjnego” inter-
netu często pozostawiają wiele do życzenia, ale akurat 
tam, gdzie od lat jeżdżę, jest bardzo fajne łącze, tyle że 
doprowadzone do mojego pokoju gniazdkiem w ścia-
nie. Wczasowicz ma zatem wybór, albo wozi ze sobą 
kabel… i podłącza komputer (co wówczas z iPadem czy 
iPhone’em albo z komputerami, które nie mają już wej-
ścia ethernet?) albo ma ze sobą w torbie router. Ja mam  
router! To jakiś TP–Link, którego normalnie używam 
na co dzień w domu. Zabieranie go na wczasy jest 
wyjątkowo niewygodne. Ma wykręcane zewnętrzne 
anteny, zewnętrzny zasilacz, trzeba wziąć ze sobą 
dwa kable ethernetowe. Jeden do podłączenia route-
ra do gniazdka, a drugi do ewentualnej konfiguracji. 
Torba sprzętu. Następnym razem muszę zaopatrzyć 
się w Airporta Express (479 zł). Wygoda użytkowania 
tego sprzętu jest w porównaniu z moim wysłużonym  
TP–Linkiem wręcz nieporównywalna.

Ekspres do kawy
Czym byłyby wczasy, gdybym nie mógł na tarasie wy-
najętego apartamentu usiąść rano z filiżanką pysznej 
kawy? Powiem szczerze, że nie wypoczywałbym w pełni, 
gdybym musiał pić rozpuszczalną lub parzoną. Mógł-
bym nie wziąć tych wszystkich elektronicznych zabawek, 
ale gdybym miał zrezygnować na tydzień z dobrej kawy, 
tobym się tylko na tych wczasach niepotrzebnie dener-
wował. Wiem, mogę iść na kawę na miejski deptak, ale… 
Zapłaciłbym za nią majątek, ale to można przeboleć, 
bo podczas tygodnia wczasów raczej nie oszczędzam 
na drobnych przyjemnościach. O wiele ważniejsze jest 
to, nie mam żadnej gwarancji jakości otrzymanej kawy. 
Pojęcie małego włoskiego espresso na promenadzie 
w Świnoujściu nie istnieje. Sporo kaw, które tam wy-
piłem, było po prostu ohydnych. Wreszcie chodzi o to, 
że mam ochotę na pyszną kawkę rano, przy śniada-
niu., Chciałbym jeszcze zaspany, w piżamie, wypić to, 
na co mam ochotę, a nie ubierać się i biec do miasta 
po kawę. Luksus podejścia do ekspresu i kliknięcia jed-
nego przycisku jest dla mnie nieoceniony. Mam na ten 

wczasowy ekspres do kawy następujący patent. Wożę 
ze sobą ekspres Nespresso i torbę kapsułek. Koszt ta-
kiego ekspresu to niecałe 300 zł wydane na promocji 
w MediaMarkt. Z kolei jedna kapsułka kawy kosztuje 
między 1,50 a 1,80 zł. Nie jest to mało, porównując do 
kosztu jednej kawy z mojego ekspresu z młynkiem, któ-
rego używam w domu. Jednak w porównaniu z kawą 
kupioną „na mieście” to grosze, a wygoda użytkowania 
i fantastyczna jakość tej kawy rekompensuje wszystko.

Może jednak do głuszy leśnej?
Zdaję sobie sprawę, że sporo osób, zwolenników ode-
rwania się na urlopie od problemów dnia codziennego, 
puka się w głowę, widząc mój wakacyjny zestaw – iPho-
ne, iPad, Mac, router, ekspres do kawy. I co jeszcze?! 
Przecież na wczasach trzeba wypoczywać, a nie klikać 
w maila i konfigurować lokalną sieć Wi–Fi! Ok, zdaję so-
bie sprawę, że jest coś racjonalnego w tym marzeniu 
o zostawieniu wszystkiego za sobą.

Ja jednak naprawdę odpoczywam na tarasie z książ-
ką na iPadzie, z  muzyką w  uszach puszczoną 
z iPhone’a i z filiżanką pysznej kawy. Pozbawiony tego 
wszystkiego, męczyłbym się niczym człowiek pierwot-
ny, a nie wypoczywał. Mało tego, w przyszłości, gdy 
tylko wygospodaruję miejsce w samochodzie, planuję 
mój zestaw wczasowicza jeszcze dodatkowo rozszerzyć 
o przenośny głośnik (Beolit 12), tak aby jednak móc przy 
śniadaniu całej rodzinie puścić radio internetowe albo 
piosenki dla dzieci. Koniecznie z iPhone’a, koniecznie 
przez własną sieć Wi–Fi. Ja wypoczywam właśnie tak 
i świadomie się tego nie pozbawię.               4
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Czas najwyższy wyjechać. Zostawić wszystko za sobą i uciec do głuszy.  
Dla mnie  najbardziej ekstremalnym wyczynem jest zabrać wszystkie „najważ-
niejsze rzeczy” w podróż. Kiedy w pokoju mam wszystko pod ręką i nagle muszę 
przeobrazić się w nomada i zmieścić wszystkie rzeczy w przestrzeni plecaka.  
Nie jest to wszechstronne biurko, które wszystko pomieści. Dlatego „operacja pa-
kowanie” wymaga wielu kompromisów i odpowiedzenia sobie na jedno pytanie 

– co jest najważniejsze w podroży…

Cztery rzeczy, 
które powinieneś 
zabrać ze sobą na wakacje 

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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Zawsze w sieci
Urlop urlopem, ale trudno mi sobie wyobrazić wypo-
czynek bez dostępu do Internetu. W kraju nie stanowi 
to praktycznie problemu, bo nasze smartfony świet-
nie radzą sobie jako centrum dostępu do sieci, ale sy-
tuacja zmienia się podczas wyjazdów zagranicznych. 
Najtańszym rozwiązaniem jest kupno karty u lokal-
nego operatora komórkowego. Wówczas koniecznie 
trzeba mieć ze sobą przenośny router, do którego mo-
żemy włożyć zakupioną kartę SIM. Ciekawą propozy-
cję podsuwa firma TP–Link ze swoim hotspotem LTE 
o nazwie M7350. Ten niewielkich rozmiarów router 
(106x66x16 mm) nie będzie nadwyrężał przestrzeni 
bagażowej. Urządzenie jest w stanie pracować na swo-
jej baterii (2550 mAh) przez 10 godzin. To, co lubię w 
tym sprzęcie, to czytelny ekran wypełniający znaczną 
część obudowy. Warto odnotować, że w pudełku znaj-
dziemy adaptery kart micro SIM oraz nano SIM, dzięki 
czemu nie będziemy zaskoczeni przez operatorów ko-
mórkowych, gdy nabędziemy ich starter. Jak większość 
dysków przenośnych również i ten został wyposażony 
w port USB 3.0.

Mocy nigdy za wiele
W podróży nie zawsze możemy mieć komfort dostę-
pu do elektryczności. Każda wyprawa w góry, każde 
wyjście w dłuższą wędrówkę, czy to po mieście, czy 
po pustkowiach, odcina nas od bezpiecznego dostępu 
do prądu. My jednak musimy być na to przygotowani. 
Dlatego zawsze na dłuższe wyjazdy mam przy sobie 
potężny akumulator od firmy Just Mobile – Gum Max 
Duo. Bateria jest ciężka, waży 273 g. Jednak jej wagę 
rekompensuje pojemność, jaką w sobie nosi – 11200 
mAh. Mocy starcza na pełne cztery ładowania iPho-
ne’a. Ciekawie prezentuje się możliwość ładowania 
dwóch urządzeń równocześnie. Gum Max Duo posia-
da dwa złącza USB: do ładowania iPhone’a (1 A) oraz 
iPada (2,4 A). Z tą baterią nawet najintensywniejszy 
dzień nie pozbawi energii naszego telefonu. W po-
dróży ważne jest również bezpieczeństwo przenoszo-
nych urządzeń. Produkt od Just Mobile jest wykonany 
z aluminium, co pozwoli mu bezpiecznie przemierzać 
nawet najdłuższe podróże wśród luźno rzuconych 
przedmiotów w plecaku. Dodatkowym zabezpiecze-
niem jest gumowe etui, które skutecznie go chroni.

Nazwa Gum Max Duo 

Cena 89,95€

Witryna www.just–mobile.eu

Cechy

 + Duża pojemność baterii 
 + Możliwość ładowania dwóch urządzeń 

równocześnie 
 + Wysoka jakość wykonania – aluminium 

Nazwa TP–Link M7350 

Cena 450,00 PLN

Witryna www.tp–link.com.pl

Cechy

 + Duża prędkość przesyłania danych 
dzięki LTE 

 + Niewielkie wymiary 
 + Długa praca na baterii 

http://www.just-mobile.eu/iphone/gum-max-duo.html
http://www.tp-link.com.pl/products/details/?model=M7350 
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Uzbrojony w zasilacz
Moc dla naszych urządzeń to pierwszy i najważniejszy 
problem, z jakim się zmierzymy na wakacjach. Nasza 
elektronika spełnia swoje zadanie, gdy “żyje”, a  my 
musimy ją skutecznie nakarmić. Na lotnisku gniazdko 
elektryczne to prawdziwy rarytas. Czekając na samolot, 
najłatwiej zabić czas telefonem lub laptopem. Przekła-
da się to skutecznie na obleganie miejsc, gdzie można 
podpiąć nasz sprzęt do gniazdka. Na szczęście Twelve 
South wyposaży nas w PlugBug World, który pozwala 
nam dodać do zasilacza port USB. Dzięki temu rozwią-
zaniu, korzystając z jednego gniazdka elektrycznego, 
naładujemy równocześnie iPhone’a i laptopa. Nie mniej 
ważnym elementem czerwonego zasilacza jest zestaw 
przejściówek pozwalający korzystać z niego praktycznie 
w każdej części świata. 

Zapas danych
Wakacje to chyba najaktywniejszy czas dla naszego apa-
ratu. I nie jest ważne, czy tę funkcję spełnia iPhone czy 
zwykła lustrzanka. Zdjęcia, które wykonamy, to potężne 
ilości danych. Jestem przekonany, że wiele telefonów, 
tabletów i kart SD nie poradzi sobie z taką ilością zapisy-
wanych informacji. Dlatego koniecznie trzeba rozważyć 
włożenie do plecaka przenośnego dysku twardego. 
Mój wybór padł na produkt firmy Western Digital – My 
Passport Wireless. Pierwszą i najważniejszą jego cechą 
jest praca bez konieczności podłączania kabli. Nie dość, 
że dodatkowe przewody nie zaśmiecają nam torby, to 
komfort, w jaki przenosimy zdjęcia na dysk z iPhone’a, 
jest ogromny. Dysk możemy mieć głęboko w torbie, 
a mimo to bez problemu skopiujemy na niego zdjęcia 
z iPhone’a. Podczas pracy obejdziemy się bez konieczno-
ści dodatkowego zasilania. Urządzenie ma wbudowaną 
baterię, która powinna wystarczyć na 6 godzin pracy 
i do 20 godzin czuwania.  Dzięki zaimplementowanemu 
w dysk modułowi Wi–Fi (w standardzie 802.11n), mo-
żemy podłączyć do niego aż 8 urządzeń równocześnie.  
My Passport Wireless dodatkowo posiada slot na karty 
SD (prędkość do 25 MB/s). Jak większość dysków przeno-
śnych również i ten został wyposażony w port USB 3.0.

Nazwa WD My Passport Wireless 

Cena Cena: 1 TB – 699 zł / 2TB – 829 zł

Witryna www.wdc.com

Cechy

 + Praca na baterii 
 + Moduł Wi–Fi do przesyłu danych
 + Złącze kart SD 
 + Aplikacje na iOS umożliwiające przesył 

danych na dysk 

Nazwa PlugBug World 

Cena 44,95$

Witryna www.twelvesouth.com

Cechy

 + Bogaty zestaw przejściówek do gniaz-
dek elektrycznych 

 + Możliwość równoczesnego ładowania 
komputera i iPhone’a

http://wdc.com/pl/products/products.aspx?id=1330
https://www.twelvesouth.com/product/plugbug-world
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Płakałem, gdy Apple z premierą iOS 6 (2012 r.) zrezygnowało z GoogleMaps. 
Jeszcze bardziej szlochałem, gdy okazało się, że można dojechać do Statuy 
Wolności wprost z  nabrzeża Nowego Yorku. Wyczyn iście ekstrawagancki, 
ale według nowej aplikacji Apple był możliwy. Ten i  cały ciężar podobnych 
błędów przyjął na swoje barki ówczesny szef działu iOS – Scott Forstall, ustę-
pując ze stanowiska (Senior Vice President of iOS). Do dziś nie wiem, kto 
podłożył w Cupertino to kukułcze jajo. Czy było to wspólne działanie firmy 
TomTom, na której bazie działały mapy Apple, czy Google, którego aplikacja 
zniknęła z  iOS? A  może zwyczajnie ktoś źle oszacował czas, jaki trzeba po-
święcić na powstanie dobrego oprogramowania? Nie mam zielonego pojęcia. 
Wiem jedno: Apple uczy się na swoich błędach. Powoli i systematycznie. 

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

Mapy 
 doskonałe 

https://twitter.com/pemmax
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Siła z portfela
Kiedy patrzymy na ostatnie przejęcia, jakich dokonało 
Apple, widać, że gros zakupionych firm jest powiązane 
z tworzeniem map. Szwedzkie C3 Technologies odpo-
wiedzialne za modelowanie przestrzeni trójwymiarowej. 
WiFiSlam kupione za 20 milionów dolarów pomaga w na-
mierzaniu sygnału Wi–Fi w budynkach. Możemy dodać 
jeszcze HopStop.com, które ułatwia przemieszczanie 
się po mieście dzięki komunikacji miejskiej. Wszystkie 
te działania pokazują, jak ważną częścią systemu iOS 
są mapy i nawigacja. Jeśli nie potrafisz czegoś zrobić, 
a wiesz, że inni robią to lepiej, …kup ich. Metoda może 
mało ambitna ale na pewno efektywna. A jeśli cię stać, 
to czemu nie skorzystać z tego „skrótu”? 

Rzeczywistość rozszerzona
W ostatnim czasie Apple nabyło jeszcze jedną firmę. 
Metaio zajmuje się technologią Augmented Reality. Jeśli 
coś ma szczególnie wyróżniać mapy Apple, to chyba ten 
ruch był konieczny. Rzeczywistość rozszerzona (AR) to 
połączenie dwóch światów – analogowego i cyfrowego. 
Umiejętne wykorzystanie tej technologii może spra-
wić, że korzystanie z Map na iOS stanie się wyjątkowe. 
Wyobraźmy sobie, że przemierzając z iPhone’em nie-
znane nam miasto, wszystkie obiekty będziemy mieli 
skrzętnie opisane na ekranie telefonu. Cała aglomera-
cja, miejsca ze wszystkimi najmniejszymi szczegółami, 
jakie warto zobaczyć, znajdzie się w naszym telefonie. 
Aktualizowane na bieżąco wydarzenia wokół nas znajdą 
swoje odzwierciedlenie na Apple’owym „Street view”. 
Potwierdzeniem, że w Apple pracują nad konkurencją 
dla lubianej w Google Maps techniki zwiedzania mia-
sta, mogą być tajemnicze auta przemierzające ulice 
Stanów Zjednoczonych. Wozy wyposażone w kamery 
i rozmaity sprzęt do rejestracji otoczenia skrupulatnie 
były odnotowywane, a zdjęcia pojazdów rozkładano na 
czynniki pierwsze: skąd pochodzą, co mierzą oraz do 
czego mogą służyć. 

Doskonały zespół to doskonały produkt
Jedna rzecz jest pewna – Apple jest zdeterminowane, aby 
użytkownicy zapomnieli o wygodnej i darmowej nawi-
gacji Google’a. W Cupertino mają swoje powody aby nie 
lubić sąsiada, który tworzy system Android. Na doda-
tek muszą zmazać pierwsze wrażenie po wprowadzeniu 
Map do iOS 6, bo pokutuje ono do dziś jako nawigacja 

pełna błędów. Czy im się uda? Wszystko wskazuje na to, 
że z pomocą firm, które zostały nabyte w ciągu ostat-
nich trzech lat, Apple ma szansę stać się posiadaczem 
najlepszej aplikacji do nawigowania. Minęło już sporo 
czasu od nieszczęsnego wyrzucenia Google’a z domyśl-
nych aplikacji w iOS. Przez trzy lata z doświadczonym 
zespołem programistów można stworzyć fantastycz-
ny produkt. Nadchodzący jesienią iOS 9 zmieni oblicze  
Map na zawsze. Obiecuję!                4
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Wielu z Was nie będę musiał przekonywać do jazdy rowerem, ale na pewno 
znajdzie się  też trochę sceptyków. Zacznę więc o wymienieniu kilku zalet 
roweru jako środka lokomocji i rekreacji.

Jazda rowerem jest dobra dla zdrowia. Nie obciąża organizmu tak jak mocno przere-
klamowane bieganie, a kręgosłup i kolana nie są tak katowane. Treningi na rowerze 
bywają wręcz zalecane przy pewnych dolegliwościach stawów kolanowych czy 
kręgosłupa. Tu mała uwaga: wbrew pozorom w większości przypadków na krę-
gosłup lepiej działają rowery, na których mamy sylwetkę pochyloną (krosowe, 
„górale”, kolarzówki itp.). Miejskie z szerokim siodłem, na których siedzimy wypro-
stowani, nie obciążają tak naszego kręgosłupa i szybciej poczujemy zmęczenie.  
Gdy jesteśmy pochyleni, to rozkładamy obciążenia również na ręce. Taka pochylo-
na pozycja bardzo wzmacnia mięśnie lędźwiowe pleców, co skutkuje brakiem lub 
zmniejszeniem dolegliwości związanych z tym odcinkiem kręgosłupa. Przejażdżki 
rowerem również dobrze wpływają na serce, stabilizują poziom cukru we krwi, 
chronią przed nadciśnieniem i wytwarzają endorfiny zwane hormonem szczęścia. 
Endorfiny zdecydowanie poprawiają nasze samopoczucie jeszcze długo po prze-
jażdżce i zmniejszają stres.

Potęgowanie przyjemności, 
 czyli z iPhone’em na rowerze

JAROMIR
KOPP

@macwyznawca

http://twitter.com/macwyznawca
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Dodatkowo zadbamy o sylwetkę, nawet nieforsowna jaz-
da rowerem wyciągnie trochę energii z naszych komórek 
tłuszczowych. Na rowerze nie tylko mięśnie nóg nam się 
wzmocnią, ale również pośladków oraz brzucha, a przy 
podjazdach mocno pracuje całe ciało, w tym ręce i tors. 

Poza zaletami zdrowotnymi 
dochodzą jeszcze ekonomiczne. 
Chyba nie ma dużego miasta w Polsce, gdzie rowerem 
na dystansach 5–10 km nie będziemy się poruszać szyb-
ciej niż autem czy komunikacją miejską. Infrastruktura 
rowerowa jest coraz lepsza i tylko jeszcze brak zrozu-
mienia między uczestnikami szeroko pojętego ruchu 
drogowego utrudnia życie. Nie dość, że dojedziemy szyb-
ciej, to unikniemy stresów związanych z parkowaniem 
czy ograniczeniami w ruchu. W małych miasteczkach 
i na wsiach, gdzie brak transportu publicznego, rower 
bywa po prostu niezastąpiony.

Osobna sprawa to turystyka rowerowa i zwykle jeż-
dżenie dla przyjemności. Z roweru zawsze zobaczysz 
i odczujesz więcej niż z samochodu. Po nabraniu pew-
niej wprawy nawet 70–kilometrowe wycieczki rowerem 
będą czystą przyjemnością. No i na koniec rywalizacja… 

ja choć jeżdżę damką, zacząłem brać udział w mara-
tonach rowerowych, a nawet ostatnio stanąłem po 
„Supermaratonie Jastrzębi Łaskich” na podium (miejsce 
trzecie w kategorii M4i), osiągając z moją damką, na dy-
stansie 70 km średnią ponad 32 km/h!

Zalety jazdy rowerem można wymieniać jeszcze bardzo 
długo, ale zabrakłoby wtedy miejsca na wyjaśnienie i uza-
sadnienie tytułu artykułu. Jak już udowodniono, jazda 
rowerem to przyjemność, ale tę przyjemność można spo-
tęgować, łącząc ją z innymi pasjami! I tak dochodzimy do 
sedna, czyli wykorzystania iPhone’a w duecie z rowerem.

Sposobów na wykorzystanie iPhone’a 
na rowerze jest wiele.
Zacznijmy od najprostszego i niekoniecznie zalecanego. 
Słuchanie muzyki. O ile robimy to w otwartych słuchaw-
kach np. tych dostarczanych wraz z iPhone’em, to jeszcze 
pół biedy. Jeśli nie przesadzimy z głośnością, to nadal 
będziemy słyszeć, co się wokół nas dzieje. Dodatkowo 
mogą służyć jako zestaw słuchawkowy do rozmowy pod-
czas jazdy. Ale w mieście należy być bardzo ostrożnym, 
a poza miastem często lepiej wsłuchać się w odgłosy 
przyrody. Pozostawię to waszemu osądowi.
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Kolejny sposób to śledzenie i zapisywanie tras za po-
mocą sensorów iPhone: GPS i obecnie wbudowanego 
w iPhone 6 i 6 Plus barometru, czyli wysokościomierza. 
Jest on znacznie dokładniejszy niż pomiar wysokości 
z GPS, zwłaszcza gdy chodzi o przewyższenie. Do tego 
wystarczy nam iPhone i jakiś program. Jest ich wiele, ale 
moje ulubione to Wahoo Fitness (bez własnego serwi-
su internetowego), Strava (chyba najbardziej rowerowy 
serwis, jaki znam) i RunKeeper (uniwersalny). Więcej 
o programach napiszę niżej.

Inną sprawą jest nawigacja. Wiele programów ma już 
tryb nawigacji rowerowej (Navigon, Mapy Google’a itp.). 
Można z nich korzystać „na słuch” dzięki poleceniom 
wydawanym przez program lub wzrokowo, gdy umie-
ścimy iPhone’a na kierownicy. 

Jeżeli mamy już iPhone’a i chcemy potęgować przyjem-
ność przejażdżek, to dobrze byłoby o niego zadbać. 
Mamy co najmniej trzy sposoby na to. Można umieścić go 
w jakiejś kieszeni lub plecaku, ale utrudni to korzystanie 
z niego. Możemy zastosować etui z opaską naramien-
ną, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie dla rowerzysty.  
Kolejny sposób to etui mocowane na kierownicę. 

Mamy całkiem bogaty wybór różnorodnych etui i mo-
cowań. Sam kiedyś używałem iBike, ale większość 
producentów etui ma w swojej ofercie coś na rower, np. 
LifeProof. Inne rozwiązanie to adapter rowerowy do etui, 
jakie mamy. Na przykład SlipGrip do moich ulubionych 
obudów OtterBox (Defender). Nawet znany producent 
bagażników samochodowych robi coś dla rowerzystów, 
system Pack ‚n Pedal. Większość etui rowerowych jest 
przynajmniej deszczoodporna, więc nie należy zbytnio 
obawiać się wożenia iPhone’a na kierownicy. W etui iBi-
ke moje iPhone’y 4s i 5 przejechały kilkaset kilometrów, 
z czego sporo po wertepach. Bez problemów.

Następny etap zwiększania przyjemności to zebra-
nie większej ilości danych podczas jazdy. Najtaniej jest 
wzbogacić nasz zestaw o monitor rytmu serca na Blueto-
oth LE. Udało mi się nabyć całkiem przyzwoity monitor 
(choć z kiepskim zapinaniem) w „Biedronce” za 69 zł. 
Możliwe, że gdy będziecie czytać ten artykuł, to jeszcze 
będą do zdobycia. Ceny innych monitorów zaczynają 
się od 150 zł. W wyborze ważne jest, aby był on zgodny 
z Bluetooth LE (Smart) i miał przyzwoity pasek. Kiepskie 
paski charakteryzują się tym, że gdy się spocimy, to po 

kilku godzinach słabo odseparowane elektrody zostają 
zwarte i monitor przestaje działać. Należy pamiętać też, 
aby je myć.

Badanie rytmu serca jest dość ważne nie tylko dla ak-
tywnie uprawiających sport czy fitness. Aby zachować 
dobre zdrowie i kondycję (zwłaszcza układu krążenia), 
należy stosować zasadę: 3 × 30 × 130. Czyli przynajmniej 
trzy razy w tygodniu na 30 minut doprowadzać rytm 
serca ponad 130 uderzeń na minutę.

Zwiększamy dokładność pomiarów, 
jeszcze bardziej dbając o zdrowie.
O tym, że GPS nawet wspierany ruskim GLONASS–em 
(do iPhone’a 4s) potrafi zgubić sygnał, chyba wie już każ-
dy. Do tego dochodzą pomyłki i opóźnienia w podawaniu 
prędkości. Z wysokością bywa jeszcze gorzej. Jest na to 
sprawdzony sposób. Bardzo dokładny pomiar prędkości 
i przebytej trasy zapewni nam tradycyjny licznik obro-
tów koła. Do iPhone’a są robione liczniki oczywiście na 
Bluetooth LE (Smart) zazwyczaj połączone z licznikiem 
obrotów korby (kadencji). Jeżeli wpiszemy w ustawie-
niach programu współdziałającego z licznikiem dokładny 
obwód koła (najlepiej zmierzony, a nie podawany przez 
producenta), to dostaniemy bardzo precyzyjne wyniki. 

Osobnym tematem jest licznik kadencji (obrotów korby  
– pedałów). Dopóki nie zapoznałem się z tematem, na-
wet nie wiedziałem, jak jest to ważne. I to ważne dla 
zdrowia, komfortu oraz wyników.
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Większość z nas, jeżdżąc rekreacyjnie lub nawet bardziej 
„sportowo”, ale bez opieki fachowca, „ciśnie” na pedały, 
stosując twarde przełożenia. Czyli jadąc szybko, wol-
no kręci korbą. Wolno to znaczy poniżej 70 obrotów na 
minutę. Jednak aby zadbać o kolana, zwiększyć zasięg 
i (lub) prędkość jazdy oraz mniej odczuwać zmęczenie 
nóg, należy kręcić przynajmniej 80 obrotów na minutę. 
Są wyjątki (np. krótkie podjazdy czy trening siłowy), ale 
szybciej kręcąc nogami uzyskujemy znacznie większe 
przyśpieszenia (jak w samochodach) i nie obciążamy 
tak organizmu. I właśnie aby nauczyć się szybko kręcić, 
bardzo przydaje się licznik kadencji. Liczniki obrotów 
korby w połączeniu z prędkościomierzem nie są drogie, 
można je kupić już od 150–200 zł.

Zawsze mi się  wydawało, że szybko kręcę nogami, 
jednak po założeniu licznika okazało się, że ledwie 
dochodzę do 60 obrotów na minutę. Początkowo było 
bardzo ciężko się przestawić na 80 obrotów, jednak 
już po dwóch tygodniach odczułem zalety zwiększenia 
kadencji. Polecam takie przestawienie sposobu jaz-
dy wszystkim. Nieważne, czy jeździ się po parku, czy 
na długie wycieczki, szybko czy powoli. Będzie lepiej! 
Profesjonaliści lub rowerowi krezusi stosują jeszcze 

mierniki mocy. Niestety jest to poważny sprzęt w posta-
ci całej korby, piasty, ramion lub specjalnych pedałów. 
Najtańsze zaczynają się od 600 dolarów.

Bez programu nie zadziała.
Obecnie iOS sam z siebie wspiera tylko Bluetoothowe 
monitory rytmu serca (aplikacja Zdrowie). Jeżeli wypo-
sażyliśmy nasz rower w dodatkowe liczniki, musimy 
mieć też programy, które je obsłużą. Najpopularniej-
sze uniwersalne obsługują tylko monitory rytmu serca 
(np. RunKeeper czy niesławne Endomondo). Ale i tak 
będziemy mieli w czym wybierać. Pierwszy wybór to 
Strava. Obsługuje liczniki rowerowe i do tego ma wspa-
niały serwis WWW specjalnie przygotowany dla kolarzy 
(biegaczy też obsługuje). Moją ulubioną w nim funkcją 
są „segmenty”. Możemy oznaczyć kawałek często prze-
mierzanej przez nas trasy i porównywać na nim swoje 
wyniki z osiąganymi przez innych rowerzystów. Fajne, 
choć lekko deprymujące, bo w mojej okolicy jest sporo 
„śmigających” na szosówkach, z którymi ja i moja damka 
równać się nie mogą.

Jednak moim faworytem jest darmowy program firmy 
Wahoo Fitenss. Firma ta robi bardzo dobre akcesoria 
iPhone’owe głównie do roweru, ale i dla biegaczy.
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Są to mierniki prędkości i  kadencji, samej kadencji, 
stacjonarne trenażery rowerowe sterowanie z  iPho-
ne’a  lub iPada, monitory rytmu serca połączone 
z  zaawansowanymi miernikami aktywności. Wahoo 
w przeciwieństwie do wielu innych producentów sprzę-
tu fitness (Nike, Garmin, Polar) nie prowadzi własnego 
serwisu do gromadzenia „sportowych” wyczynów, lecz 
pozwala korzystać z innych popularnych w tej dziedzinie. 
Dodatkowo ich aplikacja działa z praktycznie każdym 
sprzętem. Bez problemu obsługuje monitor rytmu ser-
ca „od Chińczyka” czy z Biedronki i liczniki iBike.

Nawet jeśli nie mamy żadnych dodatkowych urzą-
dzeń, to program Fitness od Wahoo dzięki ogromnym 

możliwościom konfiguracji i bardzo prostemu eksporto-
wi danych wprost do serwisów, jak RunKeeper, Strava, 
Garmin, Nike i w sumie kilkunastu innych, nam się przy-
da. Oczywiście współpracuje też z aplikacją Zdrowie.

Pisząc o  Wahoo Fitness, nie mogę nie wspomnieć 
o moim ulubionym urządzeniu rowerowym robionym 
przez tę firmę. Jest nim wyświetlacz (ekran) do iPhone’a! 
Dostępny jest w dwóch wersjach: RFLKT (tylko funkcje 
wyświetlacza) oraz RFLKT+ (dodatkowo barometr, ter-
mometr konieczny do obliczenia wysokości i pomost 
pomiędzy urządzeniami ANT+ a Bluetooth LE).

Dzięki RFLKT możemy mieć iPhone’a schowanego w tyl-
nej kieszeni koszulki rowerowej, plecaku czy na pasku 
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przy biodrze (sprawdzone z  obudową Otterbox De-
fender) i nadal widzieć, z jaką prędkością jedziemy, jak 
szybko kręcimy korbą, jak bije nasze serce, ile kilometrów 
przejechaliśmy czy ile metrów wzniesień już pokona-
liśmy. Moim zdaniem jest to dużo wygodniejsze (choć 
trochę mniej uniwersalne) niż iPhone na kierownicy. 

To nie koniec sposobów 
na symbiozę iPhone’a z rowerem.
Ciągle pojawiają się nowe pomysły. Ostatnio zaczyna-
ją być popularne zapięcia (zabezpieczenia) rowerowe 
sterowane z iPhone’a. Nasz smartfon służy nie tylko 
do odblokowania zamka, ale dzięki aplikacji możemy 
umożliwić innym osobom odblokowanie naszego rowe-
ru, przekazując im specjalny kod do użycia w programie.

Ostatnio wielkie zainteresowanie wzbudziła zapowiedź 
systemu montowanego w  pedałach. Umieszczono 
w nich GPS, licznik kadencji oraz modem 3G! I to wszystko 
zasilane energią pochodzącą z kręcenia korbą. Dodatko-
wo w cenie (około 200 dol.) jest 2–letni abonament na 
przesył danych na terenie całej Unii Europejskiej. Zapo-
wiada się bardzo interesująco.

Ten i tak dość spory artykuł nie miał szans wyczerpać 
tematu, zwłaszcza że pisałem go głównie w oparciu 
o własne doświadczenia, ale mam nadzieję, że wskaże 
Wam jakieś kierunki poszukiwań i zachęci do częstszej 
jazdy rowerem z iPhone’em (lub bez). W razie pytań słu-
żę: Twitter @MacWyznawca.

Dziękuję za podpowiedź tytułu Natalii (@NaomiDemichelis)!

http://twitter.com/macwyznawca
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AF (obecnie wersja 2014) to gotowy zestaw oprogramowania emulującego 
klasyczną Amigę, dostarczany i  aktualizowany każdego roku przez firmę 
Cloanto. Dystrybucja tego software’u  jest zoptymalizowana pod platformę 
Windows, ale na szczęście najważniejsze pliki można wykorzystać pod każ-
dym systemem operacyjnym. We wspomnianym środowisku Windows po 
instalacji otrzymujemy Player przygotowany tak, by móc wygodnie urucha-
miać dostarczone gry, system(y) AmigaOS oraz ikonowe dzieła (amigowej) 
demo sceny z jej najlepszych lat. Dystrybucja występuje w trzech wersjach: 
najuboższej Value (9.95€) – emuluje tylko Amigę 500, średniej Plus (29.95€) 

– emulującej każdą Amigę od firmy Commodore wraz z pakietem oprogramo-
wania, najbogatszej Premium (49.95€) – która dodatkowo zawiera materiały 
video z  najważniejszych amigowych chwil oraz dostarczana jest w  wersji  
pudełkowej w postaci trzech płyt DVD.

Co to jest 

 AMIGA FOREVER?

KRZYSZTOF 
RADZIKOWSKI

@radzik_pl

https://twitter.com/radzik_pl
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W numerze trzecim Mój Mac Magazyn mieliście oka-
zję zapoznać się z jednym z systemów wywodzących 
się z filozofii AmigaOS. Jeśli więc posiadacie starego  
Power Mac, możecie przywrócić go do życia właśnie 
dzięki MorphOS. Co jednak, gdy nie macie takiego sprzę-
tu? Oczywiście pozostaje emulacja. Obecnie najlepiej 
rozwinięta jest obsługa systemów bazujących na starej 
dobrej Motoroli 680xx. Dzięki pakietowi Amiga Forever 
2014 w wersji Plus (lub Premium) możecie zapoznać się 
z pierwszym amigowym systemem operacyjnym oraz 
z jego ostatnim wcieleniem dla procesorów 68k – wer-
sją 3.9. Dodatkowo AF 2014 umożliwia nabycie legalnie 
systemu wraz z obrazami kości ROM potrzebnych do na-
szej zabawy. Kolejna zaletą pakietu jest to, iż wszystko 
otrzymujemy w ładnym opakowaniu, z dedykowanym 
Playerem, który umożliwia uruchamianie systemów, 
gier czy dem. Niestety jest jedno ale: producent kom-
pletnie zlekceważył użytkowników innej platformy niż 
Windows... choć prace nad wersją dla OS X mają się roz-
począć, a może już się rozpoczęły.

W przypadku Mac mamy kilka możliwości: od wirtualnej 
maszyny aż do pakietu CrossOver, stworzonego przez 
firmę CodeWeavers. Właśnie na powyższym rozwiąza-
niu opiszemy, jak zainstalować Amiga Forever pod OS X, 
jak przygotować sobie plik ISO do dalszych zastosowań. 

Nadmienić należy, iż obecnie najlepszym emulatorem 
komputerów Amiga jest WinUAE, który bardzo ładnie 
działa pod OS X właśnie z CrossOver.

Procedura instalacji przebiega tak jak typowa instalacja 
programu spoza oficjalnej listy wspieranych aplika-
cji poprzez CodeWeavers. Tak więc po uruchomieniu 
środowiska „emulacji Windows” z górnego menu wy-
bieramy opcję Configure/Install Software… Pojawi się 
okienko z „Unsupported Applications”, klikamy Proce-
ed, następnie wybieramy plik AmigaForever2014Plus.
msi, a krok ten zatwierdzamy przyciskiem Install. Wybie-
ramy nazwę dla aplikacji np. AmigaForever, następnie 
przystępujemy do instalacji programu, tak jakby to 
było środowisko firmy Microsoft. Cały proces przebiega 
bez większych problemów, a na jego końcu odznacza-
my Open Amiga Forever player. CrossOver dokończy 
konfigurowanie aplikacji, po czym można uruchomić 
emulowaną Amigę.

Przy pierwszym uruchomieniu Player AF najlepiej jest 
stworzyć plik ISO, który będzie zawierał najważniej-
sze rzeczy, takie jak: obrazy kości ROM czy AmigaOS.  
Są to pliki przydatne do dalszej zabawy z emulacją Ami-
gi, czyli np. do użycia z natywnym dla OS X emulatorem 
Amigi – FS–UAE.
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Plik płyty DVD tworzy się z górnego menu aplikacji Play-
era komendą: Tools/Build Image… W oknie dialogowym 
Build Image akceptujemy standardowe ustawienia za 
pomocą przycisku Build. Gdy plik ISO jest już gotowy, 
warto zapoznać się z dziełem stworzonym przez fir-
mę Cloanto. Niestety, nie zawsze pod OS X/CrossOver 
wszystko działa idealnie, jednak dla zupełnych nowicju-
szy jest to Amiga w pigułce.

Player jest podzielony na pięć zakładek: Games, 
Demoscene, System, Gallery oraz Videos. Najlepiej na 
początek oględnie zapoznać się z  trzecią opcją, czy-
li System, gdzie można dowiedzieć się, że Amiga to 
nie tylko najbardziej popularna A500 wraz z  pudeł-
kiem na dyskietki. Do wyboru są emulowana Amiga 
1200 czy stacja robocza większości telewizji w latach 
dziewięćdziesiątych – Amiga 4000. Warto też zoba-
czyć, jak wyglądał system CD32, jednej z pierwszych 
(jeśli nie pierwszej) konsoli 32–bitowej z napędem CD. 
Workbench 3.x to rzut oka na ostatnią wersję syste-
mu dla procesorów 68k. Na samym dole dostępne są 
modyfikacje oficjalnego systemu AmigaOS, takie jak 
AmiKIT, w którym naprawdę pokazana jest elastycz-
ność, jaką cechuje się amigowy system. AROS natomiast 
to system zgody z API AmigaOS, uruchamiający się na 
komputerach z procesorem Intel.

Miejscem definitywnie wartym odwiedzenia jest za-
kładka Demoscene. Demo scena to jedna z tych rzeczy, 

dzięki którym Amiga była królową lat dziewięćdzie-
siątych. Można też śmiało powiedzieć, że gdyby nie 
komputery firmy Commodore, nie byłoby tak zaawan-
sowanej demo sceny, lub nie byłoby jej w ogóle. Dlatego 
pierwszy demem wartym obejrzenia jest: State ot the 
Art grupy Spaceballs z roku 1992. To, co widać na ekra-
nie, w tamtych latach „zmieniło świat”, w dodatku jest 
to produkcja na zwykłą Amigę 500.

Zakładka Games nie oferuje gier godnych polecenia.  
Jednak na pocieszenie dodajmy, że w kolejnych artyku-
łach będzie okazja zagrania w naprawdę dobre tytuły, 
które również zmieniły lub stworzyły nowe gatunki.  
Na zachętę warto wspomnieć tylko o jednej z legend  
– grze Dune II, przed którą pojęcie RTS (Real–time stra-
tegy) nie istniało wśród graczy. Gallery to zakładka 
oferująca kilka ciekawych zdjęć, a Video to filmy, które 
dostępne są w wersji Premium pakietu.

Celem powyższego artykułu jest zachęta do wstępnego 
zapoznania się z Amigą jako taką. Poprzez zakup AF 2014 
właściciel posiada legalne pliki ROM oraz AmigaOS (które 
cały czas są chronione przez prawo), one zaś są przy-
datne do bardziej zaawansowanej emulacji komputerów 
Amiga. Wspomniany AmiKIT to AmigaOS (3.9), który na-
prawdę potrafi zszokować. System, który ma aż 15 lat, 
świetnie działa i w pewnym sensie wykonuje współcze-
sne zadania, czy jest to Internet, czy oglądanie filmów.  4



Czasem się zastanawiam czy elektroniczna komunikacja ułatwiła sposób 
wymiany informacji czy raczej wydłużyła przepływ korespondencji. Dawniej 
wystarczyło wybrać numer osoby aby z nią porozmawiać. Dziś zamiast po-
gawędki uprawiamy wymiany poczty elektronicznej. Piszemy coraz więcej 
e–maili. Odpowiadamy na nieskończenie długie wątki. Stukamy w przyciski 
klawiatury znacznie intensywniej. 

Łapię się na tym, że nieustannie powtarzam te same zwroty. Podpisuję e–maile 
tymi samymi sloganami. Tytułuję pocztę elektroniczną „Podziękowanie za…” lub 
„Zaproszenie do…”. Czy da się usprawnić pisanie na komputerze? Zautomatyzować 
wprowadzanie tych samych zdań. Z nową odsłoną programu TextExpander 5 „szyb-
kie pisanie” staje się jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze. 

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

Pisz szybciej. 
 Szanuj swój czas 

https://twitter.com/pemmax
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Zasada działania TextExpander jest prosta. Pod ciągiem 
znaków ukryj całe wyrazy i zdania. Nasza baza Snippe-
tów (urywków słów) może być ogromna. Z jednej strony 
fantastycznie przyspiesza nam to pisanie, jednak z dru-
giej strony używanie dużej liczby "wycinków" zmusza 
nas do zapamiętania tworzących je skrótów. To był dla 
mnie największy problem przy pracy z TextExpande-
rem. Te zwroty których używałem często pamiętałem 
doskonale. Jednak zdarzało mi się poszukiwać wyrazów, 
które miały mi zastąpić podpisy w rzadziej używanej 
korespondencji. Z piątą odsłoną programu ten problem 
praktycznie przestaje istnieć. 

Nową funkcją programu jest wyszukiwanie urywków 
w małym oknie wywołanym skrótem klawiaturowym  
–Inline Snippets. Podczas pisania nie musimy praktycznie 
odrywać rąk od klawiatury aby skorzystać z podpowie-
dzi. Świetnym dodatkiem są również Sugestie wycinków 
(Suggests snippets). Jeśli jakiś ciąg znaków często powta-
rzamy wówczas w Centrum powiadomień otrzymamy 
informację o  możliwości stworzenia dla tego słowa 
skrótu w TextExpanderze. Wszystkie sugerowane słowa 
znajdziemy w automatycznie tworzonej Grupie Sugge-
sted Snippets (Podpowiadane urywki). 

Jeśli dużo piszemy na urządzeniach przenośnych to do-
świadczamy wątpliwej wygody jaką ofertuje klawiatura 
ekranowa. Brak “skoku” fizycznego klawisza oraz małe 
przyciski w iPhonie skutecznie odstraszają od dłuższej 

pracy na tych urządzeniach. I tutaj funkcjonalność pro-
gramu TextExpander znów przychodzi z nieocenioną 
pomocą. Dzięki aplikacji w wersji dla iOS (4,99 Euro) 
będziemy mogli wykorzystywać żmudnie tworzoną 
bazę wycinków na iOS. Program korzysta z rozwiązań 
Dropbox oraz iCloud do synchronizacji danych. 

Jeśli zawodowo zajmujesz się pisaniem to TextExpander 
powinien być Twoim pierwszym narzędziem jakie insta-
lujesz na komputerze. Nakreśla on całkowicie nowy 
wymiar pracy z  tekstem. Jeśli poświęcisz kilkanaście 
minut na pracę z  tą aplikacją nie sądzę abyś mógł 
wrócić do „zwykłego” pisania. TextExpander staje się 
naturalnym wsparciem klawiatury. Przyspiesza pracę 
i oszczędza nasz czas.               4

Nazwa TextExpander 5 

Cena 44,95$ 

Witryna www.smilesoftware.com

Ocena .....

Cechy

 + Funkcja Inline Snippets – pomaga  
w wyszukiwaniu skrótów 

 + Budowanie wycinków z często  
używanych słów 

 + Wsparcie dla iCloud 

https://smilesoftware.com/TextExpander/


W warsztacie fotografa jak w każdym innym warsztacie znajdują się narzę-
dzia mniej lub bardziej potrzebne. Są też takie, bez których praca nie mogłaby 
być po prostu wykonana. Dla mnie takim „must have” jest team Adobe 
Lightroom CC i Photoshop CC oraz… Pixelmator.

Wszystkie te trzy aplikacje są równie ważne i idealnie się uzupełniają. W przypadku 
Pixelmatora natomiast można by się pokusić dodatkowo o stwierdzenie, że jest to 
2in1 z punktu widzenia pakietu Adobe, chociaż będąc obiektywnym, nie mogę po-
stawić między nimi znaku równości. PAWEŁ

RATAJCZAK
@pawelratajczak

Pixelmator 
dla iPhone’a

https://twitter.com/pawelratajczak/
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Bieżący numer magazynu Mój Mac poświęcony został 
mobilnym rozwiązaniom przydatnym podczas naszych 
wakacyjnych wypraw. W artykule „Fotograf na waka-
cjach” wspominałem także o Pixelmatorze. O jego wersji 
na system iOS, która daje sobie bardzo dobrze radę 
z postprodukcją zdjęć wykonanych iPhone’em etc.

Mój zachwyt jednakże trwał krótko. Kilka zabaw z apli-
kacją bowiem uwidoczniło jej braki, a może raczej jej 
zaawansowanie przekreśliło sensowność użycia na 
urządzeniach mniejszych niż iPady.

Sama aplikacja jest identycznie wykonana jak jej starszy 
brat dostępny wcześniej tylko na iPadzie. Możecie po-
wiedzieć: zaraz, zaraz, ale to wersja universal. To prawda. 
Występują jednak aplikacje, które mimo unifikacji różnią 
się między sobą. Pixelmator na szczęście (i nieszczęście) 
zyskał jednolity interfejs. Plus takiego rozwiązania jest 
taki, że użytkownik nie musi uczyć się czegoś od nowa. 
Minus w przypadku Pixelmatora jest natomiast taki, że 
nawet na iPhonie 6 czy 6+ wykorzystanie niektórych 
funkcji bez użycia dodatkowego gadżetu (stylus) może 
być co najmniej dyskusyjne. Nie czarujmy się – użycie 
palca do dokładnego retuszu lub tworzenia od zera gra-
fik nie jest najlepszym pomysłem. Można by powiedzieć, 
że to nie tablet graficzny i Mac, ale skoro producent daje 

nam taką możliwość, to dlaczego z niej nie korzystać, 
prawda? Tutaj stawiam pod znakiem zapytania sen-
sowność uniwersalności tego typu programów. Może 
lepiej byłoby wykonać osobną wersję na iPhone’a, z in-
nym przeznaczeniem? Nie sądzę bowiem, aby osoby 
posiadające i iPada, i iPhone’a robiły postprodukcję na 
iPhonie, skoro mogą to wykonać komfortowo na więk-
szym ekranie iPada. Ja do takich osób należę.

Minusy minusami, ale Pixelmatorowi dla iPhone’a na-
leżą się też pochwały. Aplikacja posiada bogaty zestaw 
funkcji. Jego największą zaletą jest możliwość pracy na 
warstwach. W ten sposób nie niszczymy obrazu, korygu-
jąc go kilkukrotnie, a nanoszone zmiany można w łatwy 
sposób cofnąć. Nie jest to oczywiście identycznie to 
samo co w przypadku aplikacji klasy desktop, ale sam 
fakt istnienia takiego workflow dobrze świadczy o pro-
gramie. Pracując na warstwach, Pixelmator umożliwia 
postprodukcję za pomocą krzywych, pełną kontrolę nad 
zakresem tonalnym obrazu, poprawę niedoskonałości 
zdjęć, retusz skóry, zmianę kolorystyki, dodawanie efek-
tów jak winieta, blur czy bokeh. A także zmianę formatu 
czy przycinanie fotografii. Jednakże najważniejszą zale-
tą tej aplikacji jest to, że mimo tych zaawansowanych 
funkcji nauka obsługi programu jest szybka i przyjemna. 
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Jako właściciel iPada nie sądzę, abym kiedykolwiek 
skorzystał kompleksowo z usług wersji dla iPhone’a, 
jednakże jeśli nie jesteście szczęśliwymi posiadaczami 
tabletu marki Apple, to mimo wszystko warto zwrócić 
uwagę na ten program. Jest on wart więcej niż większość 
tego typu aplikacji. A w przypadku nabycia upragnione-
go iPada w przyszłości Pixelmator będzie czekał już na 
Was w AppStore.                  4

Nazwa Pixelmator

Cena 4,99€

Witryna www.pixelmator.com

Ocena .....

Cechy

 + Zaawansowane funkcje edycyjne
 + Intuicyjność i prostota obsługi
 + Jedna cena iPhone/iPad
 - W przypadku zaawansowanej edycji 

konieczność użycia dodatkowego 
narzędzia

http://www.pixelmator.com/iphone/
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Najlepszy aparat to taki, który zawsze mamy przy sobie. Dlatego iPhone dosko-
nale nadaje się do fotografii oraz nagrywania filmów wideo. Surowe materiały 
nie są jednak atrakcyjne dla oka, jeżeli chcemy je zaprezentować rodzinie oraz 
znajomym. Z pomocą przychodzi świetna aplikacja Vee, dzięki której nagramy 
wideo oraz poddamy je edycji bezpośrednio na naszym telefonie.

Vee to nic innego jak „kombajn” pozwalający na nagranie materiału wideo oraz jego 
edycję bez konieczności zgrywania filmu na komputer lub otwierania innej aplikacji 
do montażu. Podczas rejestrowania nowego projektu możemy skorzystać z takich 
opcji, jak: stabilizacja obrazu, włączenie lampy błyskowej, ustawienie jakości oraz 
ilości klatek na sekundę rejestrowanego wideo, pomocnej siatki, filtrów nakłada-
nych na żywo oraz ciekawej funkcji ghost. Po nagraniu jednego z materiałów wideo 
„duch” pokazuje nam jedną wyciętą klatkę, na której skończyliśmy rejestrację ostat-
niego filmu, tak aby zachować odpowiednie przejścia między klipami wideo. Wbrew 
pozorom jest to bardzo przydatna funkcja, która sprawi, że nasz film zyska bardziej 
profesjonalny wygląd. Oprócz wyżej wymienionych ustawień możemy zablokować 
ekspozycję na danym punkcie oraz zmienić ostrość.

Vee 
 mobilne biuro montażowe

TOMASZ 
KULESA

@thometomasz

https://twitter.com/thometomasz/
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Aplikacja posiada bardzo intuicyjną możliwość edy-
cji nagranych materiałów wideo poprzez dodanie 
ścieżki dźwiękowej, filtrów, zmiany prędkości oraz dłu-
gości klipu i kolejności wyświetlanych filmów. Dzięki 
Vee w prosty sposób zarejestrujemy wycieczkę w góry, 
dodamy profesjonalne filtry i udostępnimy wideo zna-
jomym lub rodzinie. Wszystko odbywa się w  jednej, 
spójnej aplikacji, którą każdy fan filmowania za pomocą 
iPhone’a powinien posiadać w swojej bibliotece. Całość 
możemy później zapisać do rolki aparatu, wyeksporto-
wać na YouTube lub Vimeo i skorzystać z praktycznie 
każdego rozwiązania, jakie oferuję nam Share Sheet.

Jeżeli nagrywasz dużo materiałów wideo swoim tele-
fonem i potrzebujesz w szybki oraz wygodny sposób 
połączyć je w jeden profesjonalnym film, Vee będzie 
idealnym wyborem. Dostęp do wielu ciekawych filtrów, 

pomocne funkcje w trakcie rejestracji wideo oraz wiele 
możliwości eksportu filmu z pewnością przekonają wie-
lu operatorów kamer w iPhone’ach.                  4

Nazwa Vee

Cena 4,99€

Witryna Program w MAS

Ocena .....

Cechy

 + Wiele opcji w trakcie nagrywania 
wideo

 + Przyjazny interfejs do edycji
 + Profesjonalne filtry
 + Dodatkowe filtry są płatne

https://itunes.apple.com/us/app/vee-for-video/id994113588?mt=8


   FEN – PQI iConnect
Do wygrania 1x pamięć zewnętrzną do iPhone’a PQI iConnect

Pytanie konkursowe – Jak nazywa się darmowa aplikacja zarządzająca danymi  
      pod kontrolą urządzeń z iOS?

Zakończenie konkursu – 25.07.2015r

Odpowiedzi prosimy kierować na adres konkurs@mojmac.pl

W tytule wiadomości piszemy – Konkurs PQI

Regulamin konkursu – www.mojmac.pl/regulamin–konkursow/

Wygraj
pamięć 

zewnętrzną 
do iPhone’a 

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

*

https://www.facebook.com/pqi.polska
mailto:www.mojmac.pl/regulamin-konkursow/?subject=Konkurs%20PQI
http://www.mojmac.pl/regulamin-konkursow/
www.mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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Kilka miesięcy temu stałem się posiadaczem słuchawek B&O Beoplay H6. 
Już przy pierwszym kontakcie wiedziałem, że nie będą one moim ostatnim 
produktem tej marki. Zbliżające się lato skłoniło mnie do nabycia kolejnego 
świetnego produktu – bezprzewodowego głośnika Beolit 15.

 B&O BEOLIT 15

MACIEJ
NOWAKOWSKI

@macnow

http://twitter.com/macnow
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Początki serii radioodbiorników Beolit sięgają 1939 roku. 
Przez ostatnie kilkadziesiąt lat produkty tego duńskiego 
producenta zawsze wyróżniały się dobrym wzornic-
twem, które było wielokrotnie nagradzane. Współczesna 
wersja tego odbiornika doskonale ukazuje, że firma Bang 
& Olufsen potrafi podążać za trendami, jednocześnie 
wciąż tworząc doskonałe produkty mające duszę.

Beolit 15 jest ulepszoną wersją produktu z 2012 roku. 
W stosunku do poprzednika z zewnątrz nie zmieniło 
się zbyt wiele. Materiały, z których został wykonany, ta-
kie jak anodyzowane aluminium, polimer czy skórzany 

pasek, bardzo fajnie się ze sobą komponują. Całość daje 
poczucie obcowania z produktem premium. Jest on do-
stępny aktualnie w trzech wariantach kolorystycznych 
– Natural Champagne, Shaded Rosa oraz Polar Blue.  
Ja wybrałem wersję szampańską, która wydaje mi 
się najbardziej neutralna.

Względem poprzedniego modelu, poza zmienioną kolo-
rystyką, trudno jest dostrzec z zewnątrz większe różnice. 
Prawdziwa rewolucja miała natomiast miejsce w jego 
wnętrzu. Został on wyposażony w sześć  głośników 
oraz dwa wzmacniacze klasy D. Cechą takich rozwiązań 
jest bardzo wysoka sprawność, przez co bardzo mało 
energii jest tracone w postaci ciepła. Ma to znaczenie 
zwłaszcza gdy urządzenia są zasilane z baterii. Nowy 
Beolit oferuje dwukrotnie więcej mocy niż jego poprzed-
nik, aż 240 watów. Dodatkowo został wyposażony w 
technologię Tru360, dzięki której dźwięk rozpływa się 
we wszystkich kierunkach równomiernie. Zgodzicie się 
ze mną, że w sprzęcie grającym najważniejsze jest to, jak 
gra. W przypadku Beolita nie mam co do tego żadnych 
zastrzeżeń. Dźwięk wydobywający się z tego maleń-
stwa jest zaskakująco dobry. Patrząc na niego, trudno 
jest uwierzyć, że może on grać tak czysto i tak głęboko.  
Nie są to tylko moje odczucia, ale wszystkich osób, któ-
rym miałem okazje go zademonstrować.
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Zaskakujące jest także to, że pomimo zwiększenia mocy 
i ogólnej poprawy jego właściwości akustycznych możli-
we było jednoczesne wydłużenie czasu pracy na baterii 
z 8 do aż 24 godzin. Stało się to za sprawą zamiany uży-
tej w poprzedniku technologii AirPlay na Bluetooth 4.0 
z kodowaniem aptX. W wyniku tego całkowicie zbęd-
ny okazał się port Ethernet, w który był wyposażony 
poprzedni model. Nowa łączność bezprzewodowa 
zapewnia  jednak wciąż  perfekcyjną jakość  dźwięku, 
a ponadto pozwala na współpracę także z urządzenia-
mi innych producentów niż Apple.

Poprzez Bluetooth z głośnikiem można sparować do 
ośmiu urządzeń. Dwa spośród nich mogą być jednocze-
śnie aktywne, co pozwala na streamowanie muzyki na 
przemian przez dwie osoby. Użytkownik nie jest ogra-
niczony jedynie do łączności bezprzewodowej, gdyż 
na tylnej ściance znajduje się 3,5 milimetrowe złącze 
line–in, do którego można podłączyć chociażby stare-
go iPoda. Zabierając go na piknik, nie trzeba pamiętać 
o zabraniu dodatkowego powerbanku, gdyż Beolit 15 
posiada port USB służący do ładowania innych urządzeń.  
Doskonale sprawdza się on zarówno w domu, wypeł-
niając dźwiękiem każde pomieszczenie, ale również 
skutecznie umila swoim brzmieniem wypoczynek  
na łonie natury.

W stosunku do poprzednika nie zmieniły się ani wymiary 
wynoszące 23 x 18,9 x 13,5 cm, ani waga 2,7 kg. Natomiast 
zmiany wewnątrz konstrukcji, takie jak pozbycie się 

modułu Wi–Fi, portu Ethernet oraz uniknięcie kosztów 
związanych z licencją na AirPlay pozwoliły na obniżenie 
ceny aż o 200 euro. Aktualnie sugerowana cena wynosi 
499 euro. Jest to kwota wysoka jak na głośnik Bluetooth, 
ale moim zdaniem jakość wykonania i jego nieprzeciętne 
brzmienie usprawiedliwia taki wydatek.

Z zakupu głośnika Beolit 15 jestem bardzo zadowolony. 
Doceniam jego mobilność, więc będzie mi towarzyszył 
podczas wakacyjnych wypadów za miasto.                4



Po wielomiesięcznym użytkowaniu Garmin Forerunner 910XT oraz paroty-
godniowych testach modelu 920XT przyszedł czas na model Fenix 3, który 
kupiłem jako mój docelowy zegarek. Teoretycznie można uznać go za naj-
wyższy model z wymienionej trójki. Czy jestem do końca zadowolony?  
Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Poniższy tekst pisałem, patrząc na sprzęt okiem triathlonisty. Wybacz, Drogi 
Czytelniku, ale funkcje nawigacyjne w Garminie Fenix 3 nie do końca mnie intereso-
wały i nie znajdziesz w tym artykule głębokiego odniesienia się do ich przydatności. 
Aby przeczytać spis funkcji, które ten zegarek prezentuje, zapraszam na stronę 
producenta, a jeśli interesują Cię praktyczne wskazówki użytkowania i porównanie 
do innych modeli, to zachęcam do zapoznania się z poniższą treścią.

GARMIN Fenix 3
 Dla sportowca i na codzień

MARCIN
HINZ

@marcinhinz

https://twitter.com/marcinhinz/
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Wyjście z mroku – otwieram pudełko
Po otwarciu podłużnego pudełeczka od razu prezentu-
je nam się produkt. Dość fajnie zostało to pomyślane 
i wszystko łatwo mieści się do dwóch mniejszych pu-
dełek. Jeśli kiedyś będę chciał sprzedać zegarek, wiem, 
że nie mając sprawnych chińskich rączek, uda mi się 
bezpiecznie spakować cały zestaw. W zestawie oprócz 
zegarka znajduje się pasek HRM Run, ładowarka (inna niż 
w 910XT czy 920XT) z wpinanymi bolcami w wersji „nor-
malnej” oraz dla UK, a do tego trochę papierków. Mnie 
interesuje sam sprzęt, którego będę na co dzień używał, 
tak że z zestawu najbardziej interesuje mnie zegarek… 
i ładowarka, której mam nadzieję używać jak najmniej.

Metal vs. plastik oraz kilka zdań o gumie
Podczas pierwszej przymiarki od razu się skrzywiłem. 
W pasku zastosowano ten sam patent co w modelu 910XT. 
Dodatkowa obejma, w którą po założeniu zegarka chowa 
się wystającą część paska, ma wystający kawałek gumy. 
Idea jest taka, by dobrze zabezpieczyć bransoletę przed 
przypadkowym rozpinaniem. W 920XT ów wystający 

pypeć był obły i aluminiowy. Zakładanie i zdejmowanie 
było bardzo wygodne i sprawne. W przypadku Fenixa 3 
od początku trzeba walczyć, bo guma minimalnie ciągnie 
włosy i sprawia ból. Jak już zegarek założymy, to oczywi-
ście temat znika, jednak każda zmiana dziurki w pasku to 
kilka–kilkanaście sekund lekkiej irytacji. Twardość gumy 
plasuje się między tą użytą w 910XT i 920XT. Trochę prze-
sadzam, bo po kilkunastu tygodniach używania problem 
znikł – nie wiem, czy przyzwyczaiłem się do bólu, wyrwa-
łem sobie wszystkie włosy w tym miejscu czy przestałem 
zwracać na to uwagę. ;)

Budowa Fenixa 3 nie pozostawia złudzeń. Tym zegar-
kiem można zrobić komuś krzywdę. ;) Obudowa wygląda 
jak żeliwny blok i wygląda na bardzo trwałą. Części są 
idealnie ze sobą spasowane i jako wrażenie całości jest 
bardzo na plus. Wybrałem wersję Grey ze zwykłym, mi-
neralnym szkłem (nie szafirowym) i uważam, że matowy, 
mroczny wygląd dodaje mu charakteru. Mimo że w po-
równaniu do zwykłych, okrągłych zegarków Fenix 3 to 
potwór pod względem grubości i wielkości, to jednak 
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na moim drobnym nadgarstku prezentuje się całkiem 
zgrabnie. Nie mam wrażenia, że swoją objętością przy-
tłacza całą rękę, chociaż gdy ktoś spojrzy w boku lub co 
gorsza podstawi do porównania zwykły zegarek wska-
zówkowy, to różnica jest kolosalna.

Okrągła koronka zegarka jest zrobiona z metalu, który 
na pierwszy rzut oka powinien prezentować się równie 
dobrze za 10 czy 20 lat – rysy tylko dodadzą mu charak-
teru. Przynajmniej taką mam nadzieję, gdy patrzę na 
to z bliska. Ów okrąg wystaje minimalnie ponad linię 
szyby, więc przy zderzeniach z  płaskimi powierzch-
niami powinien dodatkowo służyć za ochronę szkła.  
No i te śrubki… super klimat. :) Zegarek kupiłem na wła-
sne potrzeby i mam okazję nosić go codziennie już przez 
dłuższy czas. Kilka razy zderzał się z mniej lub bardziej 
twardymi powierzchniami i na chwilę obecną nie widać 
na szkle i obudowie żadnych śladów.

Włączam potwora
Przy pierwszym odpaleniu musimy przejść przez zadzi-
wiająco dużą liczbę ustawień. Z jednej strony fajnie, że 
zegarek jest urządzeniem niezależnym. Z drugiej strony 
wolałbym, by poprosił mnie o podłączenie do kompu-
tera, tak by mógł zassać większość informacji z mojego 
Garmin Connect. Na tym jednak nie kończą się bolączki 
platformy Garmina…

Podłączam kabelkiem…
Po podłączeniu do komputera i  odpaleniu aplikacji 
Garmin Express ta zapytała mnie, czy wykryte nowe 
urządzenie chciałbym dodać do swoich urządzeń. Oczy-
wiście, że tak! Potem wyskoczyło okienko dodawania 
sieci Wi–Fi do urządzenia. Ciężko byłoby zrobić to z po-
ziomu zegarka, tak że jak na mój gust jest to najlepsze 
rozwiązanie. Podobnie jak z wgrywaniem map, tras i tre-
ningów do zegarka.

Po wstępnej synchronizacji zegarka z  komputerem 
pojawił się komunikat o aktualizacji oprogramowania. 
Oczywiście chętnie pozwoliłem na aktualizację. Po za-
kończonym procesie odłączyłem telefon od komputera, 
a na zegarku zamiast ekranu ładowania baterii pojawił 
się ekran aktualizacji. Zegarek nie potrzebuje jednak 
komputera, by się aktualizować. W dalszym użytkowa-
niu, gdy miałem go spiętego z iPhone’em 24 godziny na 
dobę, prośby o potwierdzenie aktualizacji pojawiały się 

na ekranie zegarka. Akceptowałem je i Fenix we wła-
snym zakresie instalował nową wersję oprogramowania.

W tym rozdziale miałem jednak trochę ponarzekać na 
platformę Garmin Connect. Po wstępnej konfiguracji 
zegarka program zapytał mnie, czy chcę, by Fenix 3 
od tego momentu był moim głównym krokomierzem. 
Odpowiedź była twierdząca, jednak w tym momencie 
pojawił się spory zgrzyt i to nie tylko w kwestii licze-
nia kroków. Po pierwsze, wszystkie kroki z danego dnia 
zmierzone przez 920XT zostały usunięte. Platforma nie 
pozwala na rozwiązanie z dwoma zegarkami, więc jeśli 
chcielibyśmy nosić Fenix 3 na co dzień, a 920XT na tre-
ningi, to liczba kroków będzie zbierana tylko z jednego 
urządzenia. Drugą problematyczną kwestią okazała się 
tzw. propozycja dziennej liczby kroków do pokonania. 
Startowo zegarki ustawiają tę wartość na 5000. Podczas 
użytkowania liczba ta jest zwiększana lub zmniejszana 
w zależności od tego, czy przekroczyliśmy proponowa-
ną dzienną sumę kroków czy nie. W ten sposób 920XT 
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sugerował mi już 10000 kroków dziennie jednak po 
wymianie zegarka cały wysiłek został zmarnowany ;) 
i wróciłem do punktu wyjścia.

Fenix 3 jest tak niezależny, że nie interesują go nasze 
wcześniejsze osiągnięcia i to nie tylko w kwestii kroków. 
Cokolwiek byśmy wcześniej robili i jakiekolwiek informa-
cje by widniały na naszym profilu w Garmin Connect, to 
kolejne Garminy, jakie będziemy posiadali, nie skorzy-
stają z tych informacji. Startowa liczba kroków wciąż 
będzie na poziomie 5000. Zdaje sobie sprawę, że to 
mało istotna sprawa, bo nie wymieniamy zegarków co 
kilka tygodni, jednak nie skończyłem jeszcze narzekać. 
Otóż oprócz kroków do zegarka nie są również trans-
mitowane nasze rekordy życiowe. Zatem gdy po raz 
pierwszy wyszedłem na lekki trening z nowym nabyt-
kiem, po skończonej aktywności dostałem gratulacje 
m.in. za najdłuższy biegowy trening ever – 12 km. Shame 
on you Garmin! Po co przygotowałem się do Cracovia 
Marathon, skoro nie zostało to zapamiętane? ;–)

A teraz bez kabelka
Proces parowania Fenix 3 przebiegł z małymi przygo-
dami ze względu na moją głupotę. Tak jak w przypadku 
920XT próbowałem zrobić to poprzez ustawienia Blu-
etooth iPhone. Należy to wykonać w aplikacji Garmin 
Mobile i wtedy komunikacja następuje natychmiastowo 
i parowanie jest bezproblemowe. Połączenie zegarka 
z telefonem jest absolutnie genialne. Pierwszą rzeczą, 

na którą zwróciłem uwagę, jest koniec problemów ze 
zrzucaniem treningów do Garmin Connect. Zarówno ja, 
jak i wszyscy moi znajomi posiadający starsze Forerun-
nery (bez Bluetooth) mieli raz na parę miesięcy problem 
z transmisją aktywności z zegarka na komputer drogą 
radiową (poprzez stick ANT+ na USB), a nawet przy pod-
łączeniu zegarka kablem. Nie wiem dlaczego, ale wraz 
z przejściem na technologię Bluetooth problemy prysły 
jak bańka mydlana.

Drugą zaletą (z którą mam problem, jakby była wadą) 
jest to, że aktywności przesyłane są do Garmin Conect 
od razu po ich zakończeniu. Gdy skończymy trening, wy-
bieramy, czy chcemy go wznowić, zapisać czy usunąć. 
Po zapisaniu, jeśli zegarek jest połączony z telefonem, 
aktywność leci po 3G do naszego dzienniczka. O niczym 
nie trzeba pamiętać ani myśleć. Dlaczego jest to minus? 
Gdy za czasów 910XT wracałem do domu, następowa-
ła cała procedura związana z zakończeniem treningu: 
wsadzałem USB stick do komputera, następowała trans-
misja danych, sprawdzałem, czy aktywność pojawiła się 
na platformie Garmina i od razu ją po swojemu nazy-
wałem i ustawiałem ewentualnie jakieś detale. Obecnie 
zupełnie nie myślę o tym, czy jakaś transmisja się dzieje 
w tle czy nie. Powoduje to zbieranie się treningów na 
Garmin Connect, w które nawet nie zaglądam i gdy po 
tygodniu patrzę w dzienniczek i chcę pozmieniać nazwy 
treningów, to muszę przypominać sobie, jaką jednost-
kę treningową w danym dniu realizowałem: czy były 
to podbiegi, czy bieg w drugim zakresie, a nawet jeśli,  
to z jaką przerwą między szybkimi odcinkami itp. Jeśli 
ktoś po prostu biega i nie realizuje specjalnego treningu, 
to nie zwróci na to pewnie żadnej uwagi.

Smartwatch
Moją opinię na temat smartwatchy można było poznać 
w dwóch poprzednich numerach Mój Mac Magazyn. 
Miesiąc temu opisywałem Garmina 920XT, a dwa miesią-
ce temu spod moich klawiszy wyszedł wstęp do tematu, 
porównujący zegarki sportowe z funkcjami smart oraz 
zegarków smart z funkcjami fitness.

Fenix 3 jako smartwatch spisuje się w taki sam sposób 
jak i 920XT. Niewiele na nim można zrobić. Przycho-
dzące notyfikacje są tylko zwykłym tekstem, z którym 
możemy się zapoznać i na tym ich przydatność się koń-
czy. Osobiście pozostawiłem sobie tylko powiadomienia 
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połączenia przychodzącego. Chętnie uruchomiłbym 
większą ilość powiadomień, jednak w moim workflow 
otrzymuję ich dużo, ale bardzo niewiele z nich ląduje 
na zablokowanym ekranie iPhone’a. Chciałbym, aby na 
zegarek szły tylko te notyfikacje, które są dla mnie waż-
ne, to jest te, które lądują na zablokowanym ekranie 
telefonu. Nie można jednak tego ustawić w taki spo-
sób, więc po paru dniach ciągłego bzyczenia zegarka 
zrezygnowałem z tej funkcji. Zatem że w moim przypad-
ku funkcje smart ograniczają się do ciągłej komunikacji 
via Bluetooth, poprzez którą transmitowane są jedy-
nie moje aktywności oraz informacja, że ktoś akurat do 
mnie dzwoni.

Chwilowo przykuła mój wzrok możliwość sterowania 
muzyką na telefonie za pomocą zegarka. Jednym z wid-
getów dostępnych po przesunięciu góra/dół głównego 
cyferblatu jest ekran muzyki z przyciskiem play/stop 
oraz forward i back. Sęk w tym, że całość jest podpięta 
do aplikacji Muzyka w iPhone. Gdy słuchałem audycji 
w aplikacji Downcast i nacisnąłem play, to jednocześnie 
zaczęła mi lecieć muzyka z Music.app. 15 sekund później 
usunąłem ten widget z ekranu mojego zegarka.

Adventure watch
W odmienny sposób oceniam resztę funkcji wbudowa-
nych w zegarek. Oprócz krokomierza są to barometr, 
wysokościomierz, termometr i kompas. Wszystkie funk-
cje i czujniki działają non stop oraz posiadają własne 
widgety ekranu głównego. Dzięki temu możemy podej-
rzeć na wykresie, jakie było ciśnienie w ostatnich kilku 
godzinach. Osobiście głównie przyglądałem się ekra-
nowi temperatury. Ciepło, które emituje ciało ludzkie, 
mocno zakłamuje wynik, jeśli mamy zegarek zakryty 
pod kurtką. W przypadku gdy wychodziłem na trening 
biegowy czy rowerowy i zegarek stykał się ze skórą, od-
czyty były poprawne. Przepływ powietrza zrobił swoje. 
Temperatura była również poprawna, gdy na przeło-
mie maja i czerwca wybrałem się na trening w wodach 
otwartych. Ten, kto pamięta, jakie temperatury mieliśmy 
tegorocznej wiosny, domyśla się, dlaczego pozwoliłem 
sobie na takie wspominki. ;)

Sport watch
No dobra, czas wyjść na trening. Wszak po to kupi-
łem ten zegarek. Po przesiadce z 920XT uderzyła mnie 
mała czytelność danych, w momencie gdy na ekranie 

prezentowane są cztery pola z informacjami. To uczucie 
bardzo szybko zniknęło i dziś wystarczy rzut oka na nad-
garstek, by poznać cyferki określające, co akurat dzieje 
się z moim organizmem. Myślę, że była to kwestia przy-
zwyczajenia do innego rozłożenia pól z danymi.

Fenix 3 lubił na niektórych treningach pokazać mi, ile 
waży. Miewałem takie przypadki, że zapinałem go luźno 
i jechałem do lasu pojeździć na MTB. Na wertepach (lub 
co gorsza na nawierzchni typu kocie łby – kto wymyślił, 
by w lesie ułożyć taką dróżkę?) obijał się o kość w nad-
garstku i po godzinie takiej jazdy czułem wyraźnie ból 
na tej kości. Oczywiście wystarczyło zapiąć go o oczko 
mocniej (tylko tyle, by luźno nie latał) i problem znikał.

Kolejną rzeczą, do której się przyzwyczaiłem (choć bar-
dzo niechętnie), jest sposób obsługi zegarka. Mowa 
tutaj o przyciskach. To jest dla mnie największa (i tak 
naprawdę jedyna) wada Garmina Fenix 3 jako zegar-
ka sportowego. Wygoda i czucie, gdy coś naciskamy, są 
lepsze niż w modelu 910XT, ale niestety miałem możli-
wość trenowania z 920XT, który pokazał mi, jak idealnie 
powinno to wyglądać. Fenix 3 jest metalowy i aby za-
chować spójny wygląd, przyciski są również metalowe.  
Do tego są zdecydowanie mniejsze niż w dziewięćset-
dwudziestce. Potrzeba również więcej siły, by je nacisnąć. 
Wszystko to jednak jest mało ważne, jeśli spojrzymy, 
jak te przyciski są ułożone… Fenix 3 nie jest zegarkiem 
stricte dla triathlonistów – grupa docelowa jest nieco 
inna. Pewnie z tego względu przyciski up/down zostały 
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przesunięte na lewą stronę, a na prawą stronę trafił 
start/stop oraz lap, które w modelach do tri znajdują 
się na przodzie zegarka. Bardzo długo trwało, nim się do 
tego przyzwyczaiłem i nadal niewygodnie jest mi łapać 
za dalszą część zegarka, by przełączyć sobie ekran pod-
czas biegu czy jazdy na rowerze. Ma to jednak również 
swoją zaletę, o której napiszę dwa akapity dalej.

Przed zakupem miałem pewne obawy, jak z taką cegłów-
ką na ręce będzie mi się pływało. Chciałbym uspokoić 
osoby, które wahają się przed zakupem z tego właśnie 
powodu. Komfort pływania jest taki sam jak w przypad-
ku 910XT/920XT. Dwadzieścia gramów różnicy na ręce 
jest niezauważalne. Lepiej byłoby napisać „nieodczuwal-
ne”, bo na moim chudym nadgarstku „trójeczka” jednak 
jest dość dobrze zauważalna. ;)

Jak zegarek sprawił mi się na zawodach triathlonowych? 
Jeśli chodzi o śledzenie różnych aktywności (multisport) 
wraz z odmierzaniem czasu w strefach zmian – tutaj zero 
zastrzeżeń. Garmin to firma, która od lat w tym siedzi, 
więc nie przewidywałem żadnych problemów. Główne 
obawy były związane z wielkością zegarka. Ciekaw by-
łem, czy w warunkach bojowych, podczas wybiegania 
z wody, jego rozmiary będą przeszkadzały w sprawnym 
ściągnięciu neoprenowej pianki z ręki. W tym momen-
cie doznałem podwójnego zadowolenia… jakkolwiek to 
brzmi. Po pierwsze, piankę złapałem od wewnątrz obok 
zegarka i zerwałem z ręki, lekko ją unosząc, by nie za-
czepiła o Fenixa. Neopren cały, czas trwania: ułamek 
sekundy, nie musiałem ściągać zegarka z ręki, by to zro-
bić, ani nic takiego. Po drugie, to, że na przedniej części 
zegarka nie ma żadnych przycisków, powoduje, że nie 
powinniśmy niczego przypadkowo nacisnąć podczas 
ściągania z siebie „gumy”. Tak że kwestia rozmieszczenia 
przycisków nie jest jednostronnie zła.

Podsumowując część sportową tego opisu. Staram się 
być jak najbardziej obiektywny i nie próbować „uspra-
wiedliwiać” przed sobą zakupu akurat tego modelu. Nie 
wiem, na ile jestem w stanie się od tego odciąć, ale Garmin 
Fenix 3 jako zegarek dla triathlonisty spisał mi się o wie-
le lepiej, niż myślałem. Większość obaw, jakie miałem 
przed zakupem, zupełnie się nie sprawdziła. Po przesiad-
ce z 920XT miałem kilka uwag, ale gdy przyzwyczaiłem 
się do różnic w obsłudze, to z dnia na dzień zajawka na 
ten model wzrastała i sięgnęła zenitu na zawodach.

Connect IQ
Korzystając ze sklepu z aplikacjami (więcej o nim w re-
cenzji modelu Forerunner 920XT w poprzednim numerze 
magazynu), chciałoby się powiedzieć „pierwsze śliwki 
robaczywki”. Korzystanie z niego to udręka. Na szczę-
ście gdy przejrzymy aplikacje i zainstalujemy, co chcemy, 
to nie trzeba do tego wracać. Nowości w Connect IQ po-
jawiają się na tyle rzadko, że po wstępnej konfiguracji 
nigdy więcej tam nie zaglądałem.

Osobiście korzystam tylko z jednego cyferblatu oraz 
dwóch tzw. data field: Smart predictor oraz Distance 
to start. Jeden z nich może przydać się na zawodach, 
a drugi na treningu.

Smart predictor pokazuje nam szacunkowy czas na 
mecie zawodów przy zachowaniu aktualnego tempa.  
Na początku pokazuje czas na mecie biegu na 5 km, ale 
gdy minie 5 km, a my biegniemy dalej, to automatycz-
nie pokaże nam czas na mecie biegu na 10 km, później 
finalny czas półmaratonu i maratonu. Istnieją aplikacje 
napisane stricte dla wybranego dystansu, jednak ja wo-
lałem jedną do wszystkiego. 

Distance to start wyświetla dystans, jaki mamy w li-
nii prostej do miejsca, w którym rozpoczęliśmy naszą 
aktywność. Najczęściej będzie to plac przed naszym do-
mem lub miejsce, w którym zaparkowaliśmy samochód, 
którym podjechaliśmy na trening w jakieś urokliwe miej-
sce. Oprócz dystansu pokazywana jest również strzałka 
wskazująca, w którym kierunku powinniśmy się poru-
szać, by do owego miejsca dotrzeć. Wiele razy gubiłem 
się w nowym lesie, więc taki ficzer przyjąłem z uśmie-
chem na ustach.

Bateria
Z zegarka korzystałem przy włączonym przez cały czas 
GPS+GLONASS (tj. podczas wszystkich aktywności wy-
magających lokalizacji) oraz Bluetooth. W momencie 
gdy niewiele trenowałem, bateria wystarczała nawet 
na 2 tygodnie. W normalnym użytkowaniu, czyli śred-
nio 1 h treningu dziennie, potrzebowałem prądu raz na 

...polubiłem się z tym 
sprzętem...



TESTY 79
www.mojmac.pl

5–8 dni. Gdy zacząłem dodatkowo jeździć na rowerze 
do pracy (oczywiście te aktywności również mierzyłem 
za pomocą zegarka), to trzeba było się naładować co 
3 dni. W takim tygodniu potrafiłem mieć do 16 godzin 
treningowych, więc mimo wszystko jest to wynik zado-
walający. Pełne ładowanie trwa około 2h.

Podsumowując
Mimo że to 920XT jest modelem stworzonym z myślą 
o triathlonistach, wiele osób celuje w zakup Fenix 3 
jako zegarka na co dzień i do triathlonu. Jestem jedną 
z nich. Przed zakupem byłem pełen obaw, ale Garmin 
F3 zdał egzamin na piątkę z plusem. W takim rozlicze-
niu dziewięćsetdwudziestka dostaje szóstkę, ale tylko 
jeśli zegarek ma nam służyć jedynie do tri. Wiem, że po-
równując zegarki, powinienem raczej wziąć pod lupę 
starszego brata, tj. Fenix 2, ale byłby to strasznie jedno-
stronny pojedynek. Jedyne, co może się nie podobać, to 
to, że F3 został ugrzeczniony w porównaniu do mocno 
militarnego wyglądu dwójki.

Polubiłem się z tym sprzętem. Nie chciałbym go zamie-
nić na nic innego. Z biegiem czasu widzę, że argumenty, 
dla których go kupowałem, były kiepskie. Chciałem mieć 
wszystko „pod jednym dachem”: treningi, kroki oraz sen. 
Efekt jest taki, że przestałem spać z zegarkiem, bo jest 
niewygodnie, a na kroki w ogóle nie patrzę, bo mnie 
one nie interesują. Jeden argument jednak wciąż dobrze 
się trzyma. Z zegarkiem treningowym jest podobnie jak 
z aparatem fotograficznym (w komórce) – najlepszy jest 
ten który akurat mamy przy sobie. Gdy w posiadaniu 
miałem urządzenie nienadające się do noszenia na co 
dzień, to bardzo często zapominałem go na pływalnię. 
Teraz nie mam tego problemu. Wiele innych też znik-
nęło. Powyżej znalazło się trochę gorzkich słów pod 
adresem posiadanych zegarków. Mam pewne wyma-
gania i system działania, do którego wprowadzam są 
kolejne urządzenia. Oczekuję, że będą działać tak, by 
pomagać, a nie powodować irytację. Fenix 3 jest takim 
urządzeniem. Polegam na nim i jeszcze się nie zawio-
dłem. Obym nie wywołał wilka z lasu. ;–)              4
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Jak sięgam pamięcią wstecz, sprzęt komputerowy charakteryzował się zawsze 
jednym. Ciągłym brakiem wolnego miejsca na dysku. I choć przez te wszyst-
kie lata pamięci masowe zwiększyły swoje pojemności tysiące razy, to nasz 
apetyt na wolną przestrzeń zawsze przerastał ich możliwości. Tak samo jak 
20 lat temu szukaliśmy dodatkowego miejsca na nasze dane używając dyskie-
tek, napędów taśmowych, dodatkowych dysków twardych na siłę wciskanych 
w niewielkie obudowy komputerów, tak robimy to w teraźniejszości. Zmieniły 
się tylko gabaryty dodatkowych urządzeń dzięki postępującej miniaturyzacji.

Ten niedosyt wolnego miejsca szczególnie towarzyszył właścicielom komputerów 
przenośnych, laptopów, notebooków czy wreszcie netbooków. Kolejny rozdział tego 
wyścigu otwierają dyski SSD, dające swoim użytkownikom prędkości dostępu do da-
nych dotąd nie znane, ale zarazem niosące ze sobą ograniczenie wolnego miejsca.

Nifty MiniDrive

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

http://twitter.com/pawelratajczak
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Na szczęście ten brak wolnej przestrzeni możemy niwe-
lować na różne sposoby. Zaopatrujemy się w pendrive’y, 
karty pamięci czy zewnętrzne dyski twarde. Minusem 
tych rozwiązań jest konieczność noszenia ze sobą do-
datkowego urządzenia, które stawia pod znakiem 
pytania szeroko rozumianą mobilność charakteryzują-
cą komputery przenośne. Ja jako użytkownik Macbooka 
Pro dołożę do tego jeszcze jedną wadę – szpetotę. Nic 
bowiem nie psuje pięknego widoku Macbooka tak, jak 
dołączony do niego gumowy pendrive lub wiszący na 
kablu USB zewnętrzny dysk.

Ten problem estety można wszak rozwiązać w prosty 
sposób. Wystarczy zaopatrzyć się w urządzenie wyko-
rzystujące zazwyczaj wolny slot na karty Secure Digital 
– Nifty MiniDrive.

Nifty MiniDrive to urządzenie służące do „transportu” 
kart microSD. Jest ono pośrednikiem wykorzystującym 
wspomniany port SD w Macbookach. Tym, co stanowi 
o jego wyjątkowości, jest unikalne wzornictwo ideal-
nie dopasowujące się do designu Macbooków. Karty 
Nifty MiniDrive zostały wykonane z najlepszej jakości 

plastyku, a ich wykończenie to ręcznie obrabiane alu-
minium o kolorystyce zgodnej z kolorystyką obudowy 
komputerów lub w kolorze czerwonym.

Urządzenia Nifty wspierają Macbooki z serii Air (model 
13″), Pro retina i non–retina (modele 13″ i 15″). W skład 
zestawu wchodzą karta Nifty MiniDrive, pięknie wyko-
nany klucz służący do wyciągnięcia karty ze slotu, gdyż 
po włożeniu w niego jej krawędź jest równa krawędzi 
Macbooka, oraz sama karta microSD.

Podstawowe modele Nifty MiniDrive posiadają dołączo-
ne bezpłatnie karty microSD o pojemnościach 2 lub 4 GB 
(w zależności od modelu Macbooka). Dostępne są także 
zestawy z kartami 64 GB i 128 GB. Ja jednak uważam, że 
warto zakupić najtańszą wersję Nifty MiniDrive, a kartę 
microSD dokupić na rodzimym rynku osobno. Zyskamy 
w ten sposób możliwość wyboru marki karty i jej pręd-
kości oraz znacząco obniżymy koszty urządzenia.

Nifty MiniDrive w  praktyce to sama przyjemność.  
Dodatkowe gigabajty zainstalowane na stałe w Macbo-
oku pozwalają na psychiczny komfort. Sposób ich 
wykorzystania zależy tylko od naszych potrzeb. W moim 
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przypadku jest to po prostu dodatkowy dysk przezna-
czony na kolejne dane. Ale nic nie stoi na przeszkodzie 
użycia Nifty MiniDrive jako celu dla Time Machine, bac-
kupu katalogu Lightrooma czy każdego innego backupu. 
Jest to kwestia tylko i wyłącznie pojemności karty zain-
stalowanej w MiniDrive.

A skoro mowa o instalacji, to Nifty MiniDrive jest urzą-
dzeniem bezobsługowym. Zero sterowników, wystarczy 
włożyć go w slot i zapomnieć. Nifty pomyślało także 
o ikonach dla swoich urządzeń, które można podmienić 
po instalacji urządzenia w Macbooku. Operacja ta jest 
jednorazowa, chyba że zdecydujemy się wymienić kartę 
microSD w MiniDrive.

Do niedawna slot SD w moim Macbooku kurzył się, spo-
radycznie używany. Wybór Nifty MiniDrive był więc 
naturalną koleją rzeczy dającą mi dodatkowe kilkadzie-
siąt gigabajtów „oddechu”. Zdecydowałem się na wersję 
podstawową kosztującą 35 dolarów oraz zakup osobno 
karty Samsung Evo microSDXC 64 GB, której prędkość 
zapisu i odczytu według producenta wynosi 48 MB/s, 
a w rzeczywistości niestety mniej (patrz Disk Speed test). 
Niemniej jednak w moim przypadku są to prędkości wy-
starczające, a stosunek jakość/cena tak stworzonego 
zestawu jest więcej niż satysfakcjonujący. Nifty MiniDri-
ve to nie jedyne urządzenie tego typu dostępne na rynku. 
Jego odpowiednikiem jest np. Transcend JetDrive, którego 
nie wybrałem z przyczyn oczywistych. Brak możliwości 
wyboru innego producenta kart microSD oraz dużo gor-
sze wzornictwo, które w moim przypadku ma kolosalne 
znaczenie. Uważam bowiem, że skoro postawiłem na  
Apple, to dodatki powinny być godne tej marki.              4

Nazwa Nifty MiniDrive

Cena Od od 34,99 do 120$

Witryna www.minidrive.bynifty.com

Ocena .....

Cechy

 + Wysoka jakość i doskonałe 
wzornictwo

 + Bezobsługowa instalacja
 + Brak problemów podczas 

użytkowania
 + Możliwość wymiany kart microSD
 - Cena urządzeń z kartami 64–120 

GB mogłaby być niższa

http://www.minidrive.bynifty.com
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Jeżeli czasem zaglądacie na mojego bloga, to mogliście zauważyć, że je-
stem fanem złącza i urządzeń z Thunderbolt™. I nie samą prędkością tego 
interfejsu się zachwycam (bo często urządzenia nie są jeszcze w stanie jej 
wykorzystać), ale jego sposobem działania.

Thunderbolt: Takie małe wyjaśnienie
Idea tego złącza polega na wyprowadzeniu najważniejszej i ciągle niezastąpionej 
magistrali łączącej podzespoły w naszych komputerach na zewnątrz. Chodzi oczy-
wiście o magistralę PCIe. W uproszczeniu Thunderbolt™ wyprowadza złącza PCIe 
poza komputer. Daje to ogromne możliwości, bo urządzenia zewnętrzne mogą być 
obsługiwane tak, jakby były podpięte na kartach wewnątrz komputera, wprost do 
jego „tętnic”. Daje to możliwości nieznane wcześniej np. użytkownikom kompute-
rów przenośnych.

Powoduje to też pewne odwrócenie sytuacji, bo kontroler danego urządzenia nie 
musi być w komputerze, a może być w samym urządzeniu. Na przykładzie dysku: 
w komputerze jest mostek PCIe – Thunderbolt, dalej kabel i w urządzeniu znajduje 
się mostek Thunderbolt – PCIe i do tego PCIe podpięty kontroler dysku np. SATA III.

Grom w pigułce, 
 czyli Transcend StoreJet 500 for Mac

JAROMIR
KOPP

@macwyznawca

https://twitter.com/macwyznawca
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Teoria kontra praktyka
Thunderbolt jest demonem prędkości (obecnie 10 lub 
20 Gb/s zależnie od wersji, a niebawem już 40 Gb/s) 
lecz nie wszystkie urządzenia potrafią w pełni z tych 
dobrodziejstw skorzystać. Np. pojedynczy dysk twardy 
z magistralą SATA III „nie przeskoczy” 6 Gbit/s, (~600 
MB/s), bo ogranicza go jego własny interfejs. Z urządzeń 
typu pamięci masowe z pełnej prędkości Thunderbolt 
mogą skorzystać teraz jedynie macierze dyskowe i dyski 
na PCIe (takie jak w obecnych MacBookach są wewnątrz).

Transcend StoreJet 500 SSD for Mac  
pierwsze wrażenia
Dysk Transcenda, jaki miałem przyjemność testować, 
wygląda bardzo solidnie i poza moim ulubionym złą-
czem Thunderbolt ma jeszcze popularny port USB 3.0. 
Wykonany jest z aluminium przypominającego to zna-
ne z MacBooków czy Mac mini. Wymiary ma typowe jak 
dla dysków zewnętrznych opartych na „napędzie” 2,5″ 
(121,2 mm x 75,2 mm x 13,5 mm), lecz jest znacznie lżej-
szy (136 g). Choć jest lekki, to sprawia solidne wrażenie.

W zestawie mamy poza urządzeniem woreczek do prze-
noszenia i dwa kable. Jeden USB 3.0, drugi (co z racji jego 
ceny jest ważniejsze) Thunderbolt.

Dysk (ta polska nazwa jest już coraz mniej odpowiednia 
w czasach SSD) jest oczywiście zasilany z magistrali i nie 
pobiera zbyt dużo prądu. Testowany przeze mnie egzem-
plarz miał pojemność 256 GB, co znacząco wzbogaca 
przestrzeń roboczą, zwłaszcza gdy się ma MacBooka Air 
z SSD 120 GB. I nie jest to byle jaka przestrzeń robocza, 
lecz bardzo szybka! Oczywiście nie dorównuje „dyskom” 
SSD na magistrali PCIe (bez spowalniającego kontrolera 
SATA po drodze) montowanym obecnie w MacBookach 
czy Mac Pro, lecz trzyma wszystkie parametry dobrych 
pamięci masowych „flash”.

Testy, czyli jak szybki 
Transcend StoreJet 500 jest
Sprawdziłem transfery za pomocą programu Quick 
Bench na MacBook Air i7 1,7 GHz (OS X 10.10.3), korzy-
stając z obu interfejsów. Tu zostałem zaskoczony, bo 
odczyt danych z dysku przez USB 3.0 był szybszy niż 
przez Thunderbolt. Przez USB 3.0 odczyt dochodził do 
440 MB/s, a przez Thunderbolt do 390 MB/s. Prędkość 
zapisu była identyczna: około 290 MB/s.
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Przy testach praktycznych sytuacja nieco się zmieniła. 
Eksperymentowałem z folderem zawierającym 11 064 
pliki w sumie zajmujące 3,74 GB.

Oto, jakie czasy uzyskałem
Thunderbolt:

Kopiowanie z Air na StoreJet 500: 27 s.

Duplikowanie: 31,65 s.

Kopiowanie z StoreJet 500 na Air: 23 s.

USB 3.0:

Kopiowanie z Air na StoreJet 500: 28 s.

Duplikowanie: 32 s.

Kopiowanie z StoreJet 500 na Air: 23 s.

Kolejny ważny test to sklonowanie systemu na dysk 
zewnętrzny. Po zakończeniu wszystkich procedur 
(odtworzenie indeksów, konfiguracja iCloud i synchro-
nizacja danych) mogłem porównać czasy uruchamiania 
systemu.

Dysk wbudowany w MacBook Air (SSD PCIe dochodzące 
do 780 MB/s): 23 s.

StoreJet 500 na Thunderbolt: 29 s.

StoreJet 500 na USB 3.0: 34 s.

Seagate Video 3,5" HDD 2 TB, 7200 w stacji dokującej 
Thunderbolt: 59 s.

Po tych testach praktycznych widać, że jednak w cięż-
kich „bojowych” zastosowaniach interfejs Thunderbolt 
lepiej się spisuje niż „pośrednik” USB 3.0. 

Praca na systemie uruchomionym z Transcenda była 
komfortowa, choć chwilami dało się odczuć, że jest ciut 
wolniejszy niż napęd w MacBook Air. Za to bez porówna-
nia milsza niż na tradycyjnym nawet bardzo szybkim HDD.

Komu może się przydać?
Transcend StoreJet 500 moim zdaniem może mieć sze-
rokie pole zastosowań. Użytkownikom komputerów 
przenośnych, którzy wybrali jak ja lepszy procesor 
kosztem wielkości wbudowanego SSD, zapewni znacz-
ne powiększenie przestrzeni roboczej jednocześnie bez 
konieczności odzwyczajenia się od komfortu zapew-
nianego przez szybkie flashdyski. Do tego niewielkie 
wymiary oraz waga nie utrudnią specjalnie transpor-
tu. Osoby pracujące w różnych lokalizacjach na różnych 
komputerach mogą dzięki StoreJet 500 wygodnie 
przenosić dane i (lub) na nich pracować bez koniecz-
ności kopiowania ich na dysk w komputerze. Na koniec 
posiadacze komputerów z wbudowanym napędem 
mechanicznym mogą bezinwazyjnie zapewnić sobie wy-
godę używania systemu na dysku SSD, uruchamiając  
z Transcenda system i trzymając na nim najczęściej uży-
wane programy oraz dane.                4
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Założyciele Power Practical funduszy na realizację swoich pomysłów szukali 
na popularnej platformie do społecznego finansowania przedsięwzięć (cro-
wdfundingu) – Kickstarterze.

Pomysły na gadgety zrodziły się ponoć podczas rozmów przy obozowym ognisku. 
Jako że odniosły sukces i zostały gorąco przyjęte przez społeczność Kickstartera, 
która przekazała swoje pieniądze na ich realizację, można domniemywać, że były 
oryginalne i ciekawe.

Pierwszym urządzeniem od Power Practical, jakie miałem okazję testować, jest 
power bank LITHIUM 4400. W power bankach zbyt wiele wymyślić się nie da, ale 
można zrobić to stosunkowo proste urządzenie możliwie najwygodniejszym w uży-
ciu i jak najbardziej praktycznym. Takim też uczyniono LITHIUM 4400.

Dzięki niewielkim wymiarom (8,8  cm x 5,1  cm x 2,6  cm), a zwłaszcza niewielkie 
wadze (120 g przy pojemności 4,4 Ah) można je zawsze mieć ze sobą. Przydatność 
zasilacza akumulatorowego od Power Practical podnosi wbudowana latarka.  
I to latarka o dużym natężeniu światła.

Praktyczne podejście do energii, 
 czyli akcesoria Power Practical

JAROMIR
KOPP

@macwyznawca

https://twitter.com/macwyznawca
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Całość jest tak przygotowana, że idealnie pasuje na 
wszelkie imprezy w terenie, biwaki i podobne atrakcje. 
LITHIUM 4400 można postawić pionowo dzięki płaskiej 
podstawie, dobrze trzyma się też w dłoni. Światło latarki 
jest kierunkowe, ale nie skupione. Idealne, aby oświe-
tlić namiot czy kemping i bardzo dobrze nadaje się też 
do oświetlenia stanowiska pracy. Dzięki rozproszeniu 
światła przydaje się również do doświetlania przy fo-
tografowaniu czy filmowaniu iPhone’em. Po pełnym 
naładowaniu LITHIUM 4400 może świecić całą noc. 
W moim teście świecił dokładnie 10 godzin i 20 minut! 
W zestawie poza bankiem mamy bardzo wygodny, pła-
ski kabel USB – microUSB długości 45 cm.

Power Bank od Power Practical ma wystarczającą 
pojemność, aby naładować do pełna iPhone’a 6 i star-
sze. iPhone’a 6 Plus ładuje podczas jego pracy od 20% 
do ~80%. Moc wyjściowa LITHIUM 4400 to 5 W (czyli 
1 A maksymalnie, tak jak w ładowarkach dodawanych 
do iPhone’a). Pełne ładowanie Power Banku trwa 4,5 
godziny (również prądem maks. 1 A).

Drugi produkt Power Practical  
jest bardziej oryginalny.
Czasem zastanawiamy się, dlaczego iPhone podłączony 
do jakiejś ładowarki (najczęściej samochodowej) ładuje 
się bardzo powoli lub wręcz wcale. Innym razem nie po-
trafimy odróżnić (bo zatarły się napisy) która ładowarka 
jest od iPada, a która od starego iPhone’a (wyglądają 
identycznie – sam często miewam ten problem). W ta-
kich i podobnych przypadkach lekarstwem na bolączki 
jest… POWER METER od Power Practical!

POWER METER odniósł ogromny sukces na Kickstarte-
rze dwa lata temu, a w tym roku już w lipcu dzięki Mobilo 
zawita do Polski.

Pomysł jest wyjątkowo prosty… POWER METER to jest 
miernik prądu, jaki płynie przez USB. Z jednej strony 
ma wtyk USB, z drugiej gniazdko, a po środku pięć diod 
świecących, w tym jedną dwukolorową.

Moc (prąd), jaki przepływa przez USB, jest podawany 
z dokładnością do 1 W w zakresie od 1 do 10 W. Jeżeli 
prąd nie przekracza 1 A (5 W), to zapalają się kolejno 
niebieskie diody (jedna to 1 W, dwie to 2 W itd.). Jeżeli 
ładowarka potrafi dać więcej mocy to pierwsza dioda 
zaczyna migać na przemian czerwonym i niebieskim 
światłem i kolejne swoim zaświeceniem sygnalizują moc 
od 6 do 10 W. Jeżeli pali się tylko jedna czerwona diodka, 
to oznacza, że napięcie jest, ale pobór mocy pomijalnie 
znikomy (poniżej 1 W).

https://twitter.com/mobilopl
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Dopiero z POWER METER można zauważyć, jak złożony 
bywa proces ładowania naszych urządzeń. Np. rozła-
dowany do zera power bank początkowo ostrożnie 
pobiera 1 W, aby po kilkunastu minutach rozpędzić 
się do 5 lub więcej (zależnie od modelu) watów, a pod 
koniec ładowania stopniowo zmniejszać prąd. W po-
dobnie złożony sposób odbywa się proces ładowania 
naszych iUrządzeń.

Miernik od Power Practical jest nie tylko lekarstwem na 
wymienione na wstępie bolączki, ale i bardzo przydat-
nym przyrządem, jeżeli mamy nietypowe urządzenia 
ładujące jak np. baterie słoneczne. Bardzo pomoże w ich 
najlepszym ustawieniu. 

Gdy mamy problem ze zbyt szybko rozładowującą się 
baterią w  iPhonie, również pomoże nam namierzyć 
winnego. Wystarczy przeprowadzić śledztwo przy nała-
dowanym i podpiętym do ładowarki (przez ten miernik) 
urządzeniem, sprawdzając, w jakich sytuacjach pobór 
prądu rośnie. Podobny pożytek mogą mieć z niego pro-
gramiści testujący swoje aplikacje. Inni z użytkowników 

POWER METER w łatwy sposób dokonają selekcji, któ-
re ładowarki są wystarczająco dobre dla ich urządzeń 
(nowe iPady Air, iPhone’y 6 i 6 Plus mogą ładować się 
z maksymalną mocą nawet 12 W). 

Kolejne zastosowanie to optyczna ocena, czy urządze-
nie już jest naładowane. Nie musimy się do ładowanego 
iPhone’a czy iPada nawet zbliżać. Wystarczy, że spojrzy-
my na diodki w POWER METER, aby ocenić, czy proces 
ładowania się zakończył. Oczywiście wymienione zasto-
sowania nie wyczerpują możliwości tego urządzenia i na 
pewno każdy z Was coś jeszcze może wymyślić. 

Kolejną zaletą POWER METER jest dołączony kabel. Do wy-
boru mamy zestaw z kablem USB – microUSB lub dla nas 
bardziej interesujący USB – Lightning. Kabel jest metrowy 
i ma wygodny płaski przewód, i oczywiście jest zgodny 
z MFi. Ponadto cena obu zestawów jest identyczna.

Na razie znamy ceny amerykańskie opisywanych pro-
duktów. LITHIUM 4400 kosztuje 49 dolarów, a POWER 
METER 25. Jak zapewnia dystrybutor, polskie ceny będą 
niższe! Produkty Power Practical w dobrych cenach 
pojawią się w Polsce już w połowie lipca dzięki firmie 
Mobilo. Aby nie przegapić tego wydarzenia, gorąco pole-
cam śledzenie „łowcy oryginalnych gadgetów mobilnych” 
w mediach społecznościowych: Mobilo na Twitterze, 
Mobilo na Facebooku.                   4

https://facebook.com/mobilopl
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Internet nie jest już towarem ekskluzywnym. Nawet w  małych miejscowo-
ściach, gdzie nie ma odpowiedniej infrastruktury telefonicznej, możemy 
korzystać z  bezprzewodowego dostępu do sieci. Oferty operatorów komór-
kowych coraz częściej kuszą internetem LTE. Takie rozwiązanie kojarzyło mi 
się do niedawna z modemem o małych możliwościach rozbudowy, wpinanym 
do portu USB. Okazuje się jednak, że dzięki FRITZ!Box 6840 LTE otrzymujemy 
zaawansowany router z  technologią Wi–Fi N oraz portami ethernetowymi. 
A wszystko to w urządzeniu które obsługuje internet „na kartę”. 

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

FRITZ!BOX 6840 LTE 
 zaawansowany modem na kartę SIM

https://twitter.com/pemmax


TESTY 90
www.mojmac.pl

Solidna konstrukcja i bogate wyposażenie 
Konstrukcja modemu to przede wszystkim dwie duże 
anteny, które mają zapewnić jak najlepszy dostęp do 
internetu w technologii LTE. Trzecia antena, umiej-
scowiona na środku urządzenia, odpowiedzialna jest 
za komunikację bezprzewodową w sieci domowej w 
technologii „N”. Na tyle FRITZ!a znajdziemy bogaty 
zestaw złączy. Cztery gigabitowe porty do podłącze-
nia przewodem sieciowym urządzeń wymagających 
dostępu do sieci (np. konsola lub telewizor). Wejście 
telefoniczne, gdyż router może być wykorzystywany 
jako centralka telefoniczna. Port USB dla drukarki lub 
pamięci masowej (dysk twardy) oraz slot na kartę SIM 
operatora komórkowego. Na górze z łatwym dostę-
pem do przycisków odnajdziemy włącznik/wyłącznik 
sieci bezprzewodowej WLAN oraz DECT zarządzający 
słuchawkami telefonicznymi. Wrażenie z samej budo-
wy urządzenia jest wręcz wzorowe. Wysokiej jakości 

plastik świetnie ze sobą spasowany dużo mówi o tym 
niemieckim produkcie. 

Internet, telefon, dysk w chmurze,  
inteligentny dom 
FRITZ!Box 6840 LTE to ciekawe urządzenie oferujące 
nie tylko dostęp do internetu poprzez wbudowane złą-
cze SIM. Bez żadnych problemów zamienimy ten sprzęt 
w centralę telefoniczną z informacjami o przychodzą-
cych lub nieodebranych połączeniach. Możemy także 
korzystać z sekretarki, faksu i numerów internetowych, 
skupiając je w jednym urządzeniu. Dzięki wbudowane-
mu złączu USB 2.0 możemy użyć pamięci zewnętrznej 
do dzielenia się multimediami w przestrzeni sieci 
domowej oraz mieć zdalny dostęp do plików dzięki 
usłudze MyFTITZ!. Pod tą marką znajdziemy również 
urządzenia, które pomogą nam w tworzeniu „inteli-
gentnego domu”, jak chociażby gniazdko FRITZ!DECT 
200 o którym jeszcze wspomnę.
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Mój FRITZ! czyli pełna kontrola 
Firma AVM GmbH oddaje swoim użytkownikom moż-
liwość zarejestrowania routera w usłudze MyFRITZ! 
Dzięki niej łatwo będziemy mogli zdalnie kontrolo-
wać to, co dzieje się z naszym routerem. W AppStore 
mamy cały wachlarz darmowych aplikacji z  prze-
drostkiem FRITZ!, które pozwalają na dostęp do 
informacji o połączeniach telefonicznych, dają możli-
wość dostępu do dysku zewnętrznego podłączonego 
do portu USB (FRITZ!NAS) i  zarządzania danymi. 
Również będąc z  dala od domu, możemy obsługi-
wać inteligentne gniazdka. 

Inteligentny dom w mgnieniu oka 
Razem z routerem dotarło do mnie „inteligentne gniazd-
ko” FRITZ!DECT 200. Przy jego użyciu możemy zdalnie 
zarządzać jego włączaniem i wyłączaniem. Dodatkowo 
mamy wgląd, ile prądu pobrało urządzenie podłączo-
ne do tego urządzenia. Nieocenionym atutem tego 
rozwiązania jest jego konfiguracja. Bez najmniejszych 
problemów po wciśnięciu przycisku DECT na obudowie 
połączymy dwa urządzenia. Do tak skonfigurowanego 
gniazdka mamy dostęp poprzez usługę MyFRITZ! Od tej 
chwili z iPhone’em w ręku mogę kontrolować gniazdka 
elektryczne w mieszkaniu „na odległość”. 

Wysoka jakość ma swoją cenę 
FRITZ!Box 6840 LTE to sprzęt wysokiej klasy. To wra-
żenie towarzyszy nam od wyjęcia routera z pudełka 
i nie znika w czasie użytkowania. Przejrzysty interfejs 
panelu administratora nie sprawi nam żadnych proble-
mów z konfiguracją urządzenia. Obok bezproblemowej 
pracy użytkownik otrzymuje usługi serwisu MyFRITZ! 
do zdalnego zarządzania urządzeniem. Za ten komfort 
przyjdzie nam jednak zapłacić około tysiąca złotych. 
Oferty na internet LTE są coraz ciekawsze, a niejedno-
krotnie pozostają jedyną możliwością, aby mieć dostęp 
do sieci. FRITZ!Box daje nam ten sam komfort pracy 
w tworzeniu domowego i firmowego internetu co „zwy-
kłe” routery podłączane do sieci kablem. Jeśli do tej pory 
„internet na kartę” wydawał się nam tylko protezą, którą 
musimy się podeprzeć, bo nie ma innej możliwości ko-
rzystania z internetu, to FRITZ!Box 6840 LTE rozwiewa 
ten mit. To w pełnowartościowy modem z obsługą szyb-
kiego wi–fi, telefonii DECT oraz inteligentnego domu.    4

Nazwa FRITZ!Box 6840 LTE 

Cena około 1.000zł

Witryna www.pl.avm.de

Ocena .....

Cechy

 + Duża liczba złączy 
 + Wsparcie dla telefonii DECT 
 + Jakość wykonania 
 + Usługa MyFRITZ! 

 - Brak złącza WAN

http://pl.avm.de/produkty/fritzbox/fritzbox-6840-lte/


TESTY 92
www.mojmac.pl

Co jakiś czas na rynku pojawia się produkt, który wybija się ponad inne. 
Tym razem jest to mały, elegancki z „wielkim sercem” głośnik Fugoo Style.
Pamiętam, jak w trakcie zeszłorocznych targów CES od razu moją uwagę 
przykuł głośnik produkcji amerykańskiej firmy Fugoo. To była miłość od 
pierwszego wejrzenia, a kilka miesięcy później pojawienie się stoiska na tar-
gach IFA w Berlinie tylko mnie w tym utwierdziło – musiałem go mieć. 

Fugoo Speaker jest to linia głośników przenośnych, charakteryzujących się wbu-
dowanym akumulatorem, ciekawym designem, odpornością na zalania, a przede 
wszystkim dźwiękiem 360°. Jego trzon stanowi jednolita, czarna skrzynka, posia-
dająca trzy wymienialne osłonki. Dostępne są modele Style, Sport a także Tough. 
Do jego produkcji została wykorzystana żywica, która w połączeniu ze specjalnym 
wzmocnionym włóknem umożliwia jego odporność na uszkodzenia, m.in. uderzenia.

FUGOO
 głośnik do pracy 
 w trudnych warunkach

JAKUB 
ŚWITEK

@zakino4

http://twitter.com/@zakino4
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Głośnik na górnej części obudowy posiada trzy przyci-
ski służące do zmiany poziomu głośności, wznowienia/
zatrzymania odtwarzania, a także do wywołania Siri 
lub Google Now. Na prawym rogu znajduje się przy-
cisk włączenia urządzenia, a tuż obok niego producent 
umieścił klawisz odpowiadający za obsługę Bluetooth 
(parowanie, rozłączanie) oraz wskaźnik naładowania 
wbudowanego akumulatora. Po lewej stronie dostęp-
ne jest złącze mini USB oraz złącze jack. W zestawie 
otrzymujemy również etui na głośnik, kabel micro USB, 
kabel jack i ładowarkę. Możemy również dokupić takie 
akcesoria jak zestaw stojaków (można osobno), bezprze-
wodowego pilota i wymienną osłonkę.

Musze przyznać, że podchodziłem do tematu odporno-
ści dość sceptycznie. W końcu przyszedł czas w którym 
postanowiłem zaryzykować. Poddałem mój egzemplarz 
„przypadkowemu” zalaniu wodą ze szklanki. Wszystko 
grało. Kolejnym etapem było poddanie głośnika celowe-
mu upuszczeniu. Pierwsza próba polegała na zrzuceniu 
go z biurka, następnie rzuciłem go do ogrodu gdzie aku-
rat warunki nie były zbyt sprzyjające. Topniejący śnieg 
wraz z ziemią tworzyły dość nieprzyjemną papkę bło-
ta, która momentalnie pokryła głośnik. Postanowiłem 

odczekać chwilę, udać się pod kran i umyć go pod bieżą-
cą wodą. Wszystko idealnie się zmyło, a głośnik gra do 
dziś, więc można śmiało używać go w terenie w różnych 
warunkach atmosferycznych. Głośnik łączy się z urzą-
dzeniami zewnętrznymi przy pomocy Bluetootha 4.0, 
charakteryzującego się niskim poborem energii, a także 
przy pomocy złącza jack. Samo parowanie urządzenia 
jest niezwykle łatwe, ponieważ proces ten polega na 
przytrzymaniu klawisza funkcyjnego z ikonką BT do 
momentu pojawienia się migającej niebieskiej diody, 
a następnie na wybraniu z listy dostępnych urządzeń 
„Fugoo Speaker”. Poprzez kliknięcie w przycisk Bluetooth 
możemy też przełączać się między 10 urządzeniami, któ-
re zostały sparowane z głośnikiem. Dzięki zastosowaniu 
komend głosowych wydobywających się z urządzenia 
usłyszymy, jakie czynności zostały właśnie wykonane. 
Sam komunikator głosowy ma niezwykle naturalny oraz 
realistyczny odgłos (bardzo fajnie to brzmi).

Nie samą budową głośnik żyje, więc warto też skupić się 
na dźwięku. Fugoo zaprojektowało swoje urządzenie 
tak, aby dźwięk wydobywający się z niego rozchodził się 
praktycznie we wszystkie kierunki (360°). Jest to możli-
we dzięki umieszczeniu symetrycznie sześciu głośników. 
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Pierwsze dwa z nich to wysokotonowe, które zapewniają 
niezwykle czyste wysokie tony, kolejne dwa odpowie-
dzialne są za średnie tony, a to wszystko uzupełniają 
dwa pasywne radiatory, które wydobywają pełny, głę-
boki bas. Gdy złączymy to wszystko w całość, daje nam 
to niezwykle czysty poziom ciśnienia akustycznego 
o wartości 95 dB. Nad wszystkim czuwa kodek aptX®. 
Głośnik gra naprawdę głośno, wręcz świetnie jak na 
tak małe przenośne urządzenie. Dzięki technologii  
X–core ścieżka pliku jest w pełni cyfrowa, dzięki czemu 
dostarczany dźwięk jest niezwykle czysty i zapewnia 
najwyższą jakość. W innych głośnikach sygnał jest kon-
wertowany zbyt wcześnie, przez co wszelkie zakłócenia 
z telefonów i innych źródeł radiowych są wzmacniane 
i przesyłane do naszych uszu. 

Przypomniała mi się stara kampania Apple „Get a Mac”, 
a dokładnie tytuł „Elimination”, w której klientka wy-
mienia to, czego oczekuje od nowego komputera, co 
sprawiało, że masowo odpadały komputery z  Win-
dowsem, a  na końcu zostawał Mac. W  tę scenę 
idealnie można wpasować Fugoo (Mac) oraz resztę 

konkurencyjnych urządzeń (Windows). Decydując się 
na ten głośnik, możemy być pewni, że otrzymamy kom-
pletny przenośny głośnik z bardzo dobrym dźwiękiem, 
niezwykle ładnym designem, wysoką jakością wykona-
nia, a także bardzo dobrym wsparciem.              4

Nazwa Fugoo 

Cena 190$

Witryna www.fugoo.com

Ocena .....

Cechy

 + Jakość wykonania
 + Jakość dźwięku
 + Odporność na czynniki zewnętrzne
 + Wymienne obudowy
 + Szeroka gama dodatków
 + 40 godzin na baterii 

http://www.fugoo.com


Safari jest najpopularniejszą przeglądarką internetową wśród użytkowni-
ków systemu OS X oraz iOS. Jestem pewien, że jest jednocześnie jednym 
z najczęściej używanych programów podczas prac z komputerem. Warto 
więc poznać kilka funkcji, które sprawią, że przeglądanie internetu będzie 
jeszcze przyjemniejsze.

5 rzeczy 
o programie Safari

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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1 Safari posiada możliwość instalowania 
rozszerzeń, które usprawnią korzystanie 
z  internetu. Na stronie Safari Extensions 
(Rozszerzenia Safari) – znajdziemy roz-
maite dodatki pozwalające na wygodne 
zakupy na eBayu, obsługę serwisów spo-
łecznościowych czy usuwanie reklam 
z  sieci. Wszystkie zainstalowane wtyczki 
znajdziemy w Preferencje / Rozszerzenia. 
Tutaj również będziemy mogli łatwo je 
usunąć z przeglądarki.

3 Nie można odmówić Safari wygody obsługi. To gładzik oraz wsparcie dla gestów w przeglądarce 
są ogromnym atutem tej przeglądarki. Bez konieczności „trafiania” w ikony będziemy swobodnie 
się poruszać w sieci. Oto kilka gestów, które koniecznie musisz poznać, używając Safari: 

2 ZDALNE ZAMYKANIE 
KART NA IOS 

Przeglądanie internetu na iPhonie jest 
niemal tak wygodne jak na monitorze 
komputera. Jednak wielkość ekranu 
sprawia, że szczególnie uciążliwe jest 
zamykanie zakładek w mobilnej wersji 
Safari. Nie ma jednak żadnego problemu, 
aby zamknąć zakładki w iOS bezpośred-
nio z komputera. Aby tego dokonać, 
musimy wejść w podgląd Wszystkich 
kart (z menu Widok). Tam ujrzymy na-
sze urządzenia mobilne oraz otworzone 
na nich zakładki. Wystarczy przy odpo-
wiedniej stronie wcisnąć krzyżyk, aby 
stronę zamknąć. Uwaga: Na wszystkich 
urządzeniach musimy być zalogowani 
do tego samego konta iCloud.

* dwa palce od prawej do lewej – cofanie stron 
* „tapnięcie” trzema palcami na słowo – wy-

wołuje słownik 
* dwa „tapnięcia” na stronie – przybliżenie widoku 

* ściskanie dwóch palców dłoni – wejście do 
menu zakładek 

* dwa palce od siebie – przybliżanie 
* dwa palce góra/dół – przewijanie stron 

WTYCZKI

GESTY

https://extensions.apple.com
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4

5
Wielokrotnie zdarzyło mi się zamknąć okno przeglądarki, na której miałem kilka zakładek z otwartymi witrynami, 
które czekały na przeczytanie. Ich ponowne odtworzenie było często niemożliwe, bo strony były klikane gdzieś fer-
worze przeczesywania sieci. Można jednak w łatwy sposób otworzyć ostatnie zamknięte okno Safari. Wybierając 
z menu Historia, a następnie „Otwórz ostatnio zamknięte okno”, będziemy mogli przywołać oglądane strony 
w ostatnio otwartym oknie przeglądarki.                 4

WIDOK READERA 
Jeśli rozprasza nas podczas czytania ciekawych artykułów cała otoczka strony z wyskakującymi rekla-
mami lub migającymi grafikami, to pod Safari możemy sobie z tym łatwo poradzić. Wystarczy użyć 
widoku Readers (Widok / Pokaż Readers). Ten sam efekt uzyskamy, klikając w ikonę na pasku adresu, 
co powinno mocno przyspieszyć korzystanie z tej opcji. Funkcja doskonale się sprawdza przy dłuższych 
tekstach, gdzie chcemy skupić się wyłącznie na treści artykułu. 

OTWÓRZ ZAMKNIĘTE OKNA 



Do wygrania: 1 x M7350 oraz 2 x TL–PB10400
Pytanie konkursowe – Ile urządzeń jednocześnie może łączyć się przez WiFi 
     z hotspotem M7350? 
Prosimy również zaznaczyć, którą nagrodę chcą Państwo wygrać

Zakończenie konkursu – 25.07.2015r.

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

Regulamin konkursu – www.mojmac.pl/regulamin–konkursow/

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

*

 TP–LINK

Wygraj
przenośny 

router 
i zewnętrzną 

baterię 

http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=&model=M7350 
http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=&model=TL-PB10400
mailto:konkurs%40mojmac.pl?subject=
http://mojmac.pl/regulamin-konkursow/
 http://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
http://tplink.com/pl/
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Muzyczne 
Spotkania 
KulturSEBASTIAN

SZWARC
@Behinder
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https://twitter.com/behinder
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Lato to dla wielu gorący okres muzycznych festiwa-
li. W dobie streamingu i spadającej sprzedaży płyt to 
właśnie koncerty stają się dla artystów okazją do zaro-
bienia nieco grosza, a przede wszystkim do pokazania 
się swym wiernym fanom. Bywanie na festiwalach 
staje się powoli znakiem snobizmu, co odzwierciedle-
nie znajduje często w cenach wejściówek. Jest jednak 
takie miejsce na muzycznej mapie Polski, do które-
go zawsze chętnie powracam, szukając wytchnienia 
od muzycznej papki, którą raczą nas stacje radio-
we – Ethnoport Poznań. Impreza po raz trzeci odbyła 
się w gościnnych progach Centrum Kultury „Zamek”. 
Zmiana lokalizacji wyszła festiwalowi zdecydowanie 
na plus – jest w centrum, do tego poszczególne loka-
lizacje blisko siebie. No i  jest klimatycznie. A  jest to 
zasługa zapraszanych artystów, których dobór co roku 
gwarantuje, iż poznamy muzykę z wielu stron świata. 
Zacznijmy od Walii, która z okazji koncertu otwarcia 
połączyła się z Senegalem. Goszczący po raz pierwszy 
w naszym kraju Catrin Finch & Seckou Keita zabrali 
nas w magiczną podróż wśród dźwięków harfy celtyckiej 
i kory. Duet czerpie z tradycji obu obszarów ale nie boi 
się skręcać w stronę jazzu czy nawet flamenco, co spra-
wia, iż wrażenie jest niesamowite, zwłaszcza gdy koncert 
odbywa się w tak kameralnej lokalizacji jak Sala Wielka. 

Dziedziniec zamkowy to kolejna specyficzne miejsce, 
gdzie otoczenie murami zamkowymi wpływa w istotny 
sposób na akustykę, co może nie każdemu przypaść do 
gustu. Mnie jednak wprowadziła w nastrój zamyślenia 
Lula Pena, Portugalka o „żeńskiej wersji głosu Cohe-
na”. To mistrzyni fado – muzyki, która zawsze kojarzyła 
mi się z zawodzeniem nad morzem w oczekiwaniu na 
powrót żeglarzy z dalekich krain. Głos Luli znakomicie 
wpasowuje się w taką stylistykę, zwłaszcza że piosenki 
z jej ostatniej płyty to utwory pełne bólu i refleksji nad 
sensem istnienia. Był to więc z pewnością koncert dla 
wyrobionego słuchacza. Zawodzenia i smutków nie było 
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za to w występie MÁIRTÍN O’CONNOR BAND, również 
goszczącego po raz pierwszy w Polsce. To irlandzkie 
supertrio, którego twarzą jest wybitny akordeonista, 
a sekundują mu dzielnie Cathal Hayden na skrzypcach 
i Seamie O’Dowd na gitarze. To był chyba najbardziej 
wymiatający występ na całym Ethnoporcie. Świetne 
utwory instrumentalne oraz pieśni w  języku gaelic-
kim zabrały nas do mało znanych irlandzkich zakątków.  
Dynamika utworów była taka, że poderwała ludzi 
z miejsc i placyk przed sceną stał się miejscem pod-
skoków, piruetów i grupowych pląsów, zakończonych 
wspólnym korowodem, w którym wziął udział także 
sam dyrektor Andrzej Maszewski! Na Ethnoporcie nie 
może zabraknąć także wykonawców z Polski. Co praw-
da wciąż nie mogę doczekać się na występ Babooshek 
(Karolina Beimcik częściej obecnie przebywa w Nowym 
Jorku niż Poznaniu), może za rok? Warto odnotować 
występ Lautari z kameralnymi opracowaniami muzyki 
ludowej powstałymi z inspiracji spuścizną Oskara Kol-
berga. Pomiędzy Karpatami i Bałkanami lawirowała 
Čači Vorba, zajeżdzając nieco Bregoviciem i Dikandą. 
Wspaniale zagrały dziewczyny z Sutari, odwołujące się 
w swej muzyce do naszych swojskich klimatów. Akom-
paniując sobie nie tylko na skrzypcach czy wiolonczeli, 
ale także kuchennym mikserem (!), stworzyły wspania-
łe wokalizy, śpiewając często kanonicznie na trzy głosy. fo
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Tradycyjnie już część koncertów jest bezpłatna, z tej oka-
zji parking pod Zamkiem pokrywa się trawą, można więc 
zrobić sobie muzyczny piknik. Mimo chłodnej pogody do 
pląsów zachęcały afrykańskie dźwięki Abavuki , kreol-
ska muzyka z Luizjany Cedrica Watsona oraz latynoska 
cumbia rodem z Peru w ramach projektu Cumbia All 
Stars. Ale na Ethnoporcie nie tylko słucha się muzyki. To 
także zapoznanie się z kuchnią świata, pokazy filmowe 
w ramach DKF oraz warsztaty dla przyszłych muzyków, 
a najmłodsi mogą zasłuchać się w historie opowiada-
ne przez niezawodnych bajarzy z grup Baśnie Właśnie 
i Karawana Opowieści. Wszystko to składa się na czte-
rodniowe niezwykłe święto world music, w klimatycznej 
przestrzeni i przyjaznej atmosferze, gdzie z artystami 
można normalnie porozmawiać czy wypić z nimi piwo 
w pubie. To festiwal w ścisłej czołówce międzynarodo-
wej, pięciokrotnie nagradzany przez branżowy magazyn 
Songlines, prawdziwe spotkanie kultur (co np. widać 
w zespole Sefardix Trio – dwóch Polaków, jeden Grek, 
a wykonują muzykę Sefardyjczyków). Jeśli więc nie ma-
cie kopalni diamentów w RPA lub szybów naftowych 

w Kenii, by udać się na Opener czy do Doliny Char-
lotty, przystańcie na chwilę w Poznaniu i skosztujcie 
pozytywnych wibracji, które dają niesamowitego ener-
getycznego kopa do życia.

Festiwal Ethnoport Poznań odbywał się w dniach 11–14 czerw-
ca br. Więcej informacji znajdziecie na www.ethnoport.pl    4
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Jak już wiecie z poprzedniego numeru, „Mad Max: Fury Road” mnie rozczarował. 
Nie mogło być inaczej, gdyż próbowano od nowa stworzyć postapokaliptycz-
nego superbohatera, który pierwotnie przecież miał niewiele wspólnego 
z wyrzutkiem szukającym przetrwania w ponuklearnym krajobrazie. Ponieważ 
przy okazji ENEMEF-u odświeżyłem sobie część pierwszą, chcę podzielić się 
wrażeniami z filmu, od którego to wszystko się zaczęło. Australia, bliżej nie-
określona przyszłość. Z nieznanych przyczyn porządek społeczny jest o krok 
od totalnej zapaści. Na drogach trwa nierówna walka między motocyklowymi 
gangami a specjalnymi jednostkami policji Main Force Patrol. Asem drogówki 
jest Max Rockatansky (Mel Gibson). W trakcie jednej z akcji z ręki Maxa ginie 
przywódca gangu „Nightrider” (Vincent Gil). Członkowie gangu przysięgają 
zemstę. Tymczasem Max czuje się wypalony i chce odejść z policji. Gdy jednak 
celem gangsterów staje się jego żona i dziecko, Max poprzysięga zemstę i rusza 
w pościg… Brzmi to banalnie, bo w końcu ileż to razy w kinie oglądaliśmy 
podobne historie? Kiedy się jednak chwilę zastanowić, to wcale nie tak często. 

MAD MAX (1979)

SEBASTIAN
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Samochodowe pościgi były raczej cechą wysokobudże-
towych produkcji spod znaku 007, a inspektor Callahan 
działał raczej „tu i  teraz” niż w  dystopijnej przyszło-
ści. Mieliśmy już filmy, których celem samym w sobie 
był „Pojedynek na szosie” (1971), oraz takie jak “THX 
1138” (1971), gdzie szybka jazda była finałowym aktem 
drogi bohatera do wybawienia. To jednak znane filmy, 
tymczasem „Mad Max” był kręcony w Australii, czyli dla 
ówczesnej kinematografii „mitycznej krainie na końcu 
świata” (Peter Jackson był jeszcze wtedy nastolatkiem). 
Tego typu film nie miał tam szans uzyskać na dofinan-
sowania ze strony państwa i w efekcie budżet zamknął 
się kwotą pomiędzy 350000 a  400000 dolarów au-
stralijskich. I to widać, jednak Miller zrobił ten film tak, 
że wcale nam to nie przeszkadza. Oczywiście, widz 
z pewnością chętnie obejrzałby scenę rodem z „Szybcy 
i wściekli” zamiast statycznej sekwencji z miejsca wy-
padku, w której pogotowie odwozi pokonanych przez 
Maxa gangsterów ale pamiętajmy, że to nie te czasy! 
Film miejscami sprawia wrażenie, jakby kluczowe sceny 
z  braku pomysłu zostały połączone „wypełniaczami”. 
Po co partner Maxa „Goose” (Steve Bisley) samotnie 
szusuje motorem przez równiny, by stracić równowa-
gę? Czy to nie wtedy powinien dopaść go gang, a nie 
wówczas, gdy wraca zdezelowaną ciężarówką? Miłosne 
rozmowy Maxa i  jego żony również sprawiają wraże-
nie jakby wyciągnięto je z  jakiegoś taniego horroru ;) 
Z  braku pieniędzy elementy apokaliptyczne odtwo-
rzono jedynie w bliskim planie. Choć z  tyłu w oddali 
dostrzeżemy drapacze chmur Sun City, z przodu mamy 
zdezelowany budynek będący równocześnie siedzibą 

Sądu i MFP. Elitarne niegdyś jednostki policji coraz bar-
dziej cierpią na braki funduszy i  części zamiennych. 
Wszędzie wala się powybijane szkło, papiery, połama-
ne meble. Jedynie w krótkiej scenie w szpitalu widać 
jako taką nowoczesność. A  równiny Outbacku, cóż…
wojna nie wojna, zawsze będą wyglądać tak samo ;) 
Widać też pierwsze próby porządnej realizacji scen 
samochodowych z  wielu kamer, w  tym filmowanie 
ujęć z  poziomu szosy. Co ciekawe, Gibson poszedł 
na casting jedynie po to, by potowarzyszyć Bisleyowi. 
W  dodatku dzień wcześniej zdrowo poimprezował 
i stawił się przed producentami skacowany, w pomię-
tym ubraniu i  ze złamaną szczęką. Usłyszał „wróć za 
dwa tygodnie, potrzebujemy takich szaleńców”, a kie-
dy wrócił, ekipa początkowo nie mogła go rozpoznać 
– ale rolę i tak dostał. Inną ciekawostką jest to, że w fil-
mie wystąpili także prawdziwi członkowie gangów 
używający swoich prywatnych motocykli. Wszystkie 
te elementy sprawiły jakoś, iż film zyskał miano kul-
towego, a na całym świecie zarobił 100 mln dolarów 
(!!!) i otworzył Melowi Gibsonowi drogę do Hollywood. 
Choć tam nie spodobała się australijska wersja an-
gielskiego, jaką mówią bohaterowie i musiano pewne 
kwestie przedubbingować. Ponieważ Dwójkę wyświe-
tlano w USA pod tytułem „Road Warrior”, nadal można 
spotkać osoby, które nie wiedzą, że istniała jakaś część 
pierwsza. Niewątpliwie sukces sequela zepchnął nieco 
„Mad Maxa” w  cień, tym bardziej warto obejrzeć ten 
film. Na tle całej masy gniotów klasy B dzieło Millera  
wciąż się broni :)               4
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Zawsze pierwszy cieszysz się nowym numerem
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Nie przeoczysz żadnego wydania...
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