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Życzymy dobrej lektury, Przemysław Marczyński

07NA WSTĘPIE

Może nie jestem odpowiednią osobą, która może popierać tę tezę, bo nie mam 

w domu telewizora, jednak wszelkie badania rynku wskazują, że tak właśnie jest. 

Lubię od czasu do czasu usiąść w fotelu i w dobrym towarzystwie obejrzeć ciekawy 

film. Tak, i nie potrzeba do tego żadnej umowy z operatorem kablówki lub innym 

dostawcą telewizji. Wystarczy internet, komputer lub iPad. O tym przeczytacie 

w najnowszym wydaniu magazynu.  

Na jesienne wieczory przygotowaliśmy również wyjątkową rozrywkę. W dziale 

Kultura coś na intelektualny deser z przymrużeniem oka. Napisane specjalnie dla 

Was opowiadanie Mirka Adamowskiego pt. „Drużyna Kobry albo wejście zimowe”.   

Autor i jednocześnie wierny czytelnik Mój Mac Magazyn od pierwszego nume-

ru pojawił się u  nas już w  wydaniu wakacyjnym. Opublikowaliśmy tam 

(za Applesauce.pl) obszerny artykuł pt. „Prometeusz w czarnym golfie” sygnowany 

pseudonimem Nomad. Choć mieszka i tworzy za granicą, sercem i piórem w Ojczyźnie.  

Będzie systematycznie pojawiał się na naszych łamach, już pod własnym nazwi-

skiem. Witamy na pokładzie. W tym wydaniu znajdziecie także felieton tego samego 

autora. Mówiąc o nowych autorach, którzy na stałe dołączają do Mój Mac Magazyn 

cieszę się z obecności Marka Teleckiego, doświadczonego użytkownika Maców, 

który w tym numerze recenzuje w wyjątkowy i skrupulatny sposób MacBooka Pro. 

Telewizja  
to najpopularniejsza forma 
spędzania  czasu wolnego
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MICHAŁ KORALEWSKI

Panorama Wrocławia z okien Sky Tower. Punkt widokowy mie ci się na 4  piętrze 

tego budynku, tj. około 200 metrów nad ziemią. djęcie zrobione iPhone em 5s przy 

pomocy aplikacji Snapseed, ront iew oraz instagramowego filtra Moon .

You never see...

https://twitter.com/m_koralewski
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Nowości ze świata IT

                 Wirus w iTunes.  Apple udostępnia narzę-

dzie Xcode do tworzenia aplikacji. Część programistów zainstalowała 

ten program, pobierając go wcześniej z chińskich serwerów. 

Okazało się, że po kompilowaniu aplikacji na iOS tą wersją 

Xcode programy otrzymały „w prezencie” wirusa XcodeGhost. 

Pokaźna grupa tych aplikacji pojawiła się w iTunes. Gry i progra-

my obarczone wirusem mogły zbierać dane o urządzeniach 

i przesyłać je dalej. Apple systematycznie usuwa zainfekowane 

oprogramowanie, a użytkownicy, zostali poinformowani. 

XcodeGhost 

Office 2016 dla każdego 

Premiera Apple Watch  
i iPhone’a 6S 

Zaledwie dwa tygodnie przyszło czekać polskim użyt-

kownikom produktów Apple na premierę nowego 

iPhone’a. Od 9 października można już nabyć modele 

z serii 6S na www.apple.pl. Równocześnie z telefonem 

do oferty w naszym kraju wchodzi zegarek Apple Watch. 

Światowa premiera zegarka miała miejsce 24 kwietnia. 

Ceny iPhone’a 6S zaczynają się od 3199 zł, natomiast 

najniższa ceny zakupu Apple Watch wynosi 1699 zł.

Iphone 6s / Apple Watch

Microsoft udostępnił „pudełkową” wersję pakietu Office 2016 dla Mac. Do tej pory najnow-

sza wersja pakietu biurowego była dostępna tylko dla osób opłacających miesięcznie 

subskrypcję usługi Office 365. Samodzielna wersja opro-

gramowania sprzedawana jest w dwóch wersjach: Dla 

użytkowników domowych i uczniów - 639,99 zł. oraz  

Dla użytkowników domowych i małych firm - 1199,00 zł. Nowe 

oprogramowanie biurowe przynosi wiele zmian w wyglądzie 

interfejsu oraz jeszcze mocniej integruje się z pracą „w chmurze”. 

www.products.office.com

http://www.apple.com/pl/iphone-6s/
http://www.apple.com/pl/watch/
https://products.office.com/pl-pl/mac/microsoft-office-for-mac
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Nowości sprzętowe

Logitech CREATE
Pierwsza klawiatura dla iPada Pro 

tworzona przy współudziale firmy Apple 

klawiatura jest kompatybilna ze złączem Smart 

Connector. Urządzenie nie wymaga ładowania, gdyż zasilane będzie 

z baterii iPada Pro. Porzucono również technologię Bluetooth. Dzięki temu nie będzie 

wymogu parowania urządzeń. Klawiatura będzie również służyć jako etui dla tabletu. 

www.logitech.com

SteelSeries Nibus 
Kontroler gier do Apple TV. Apple TV może stać 

się prawdziwą konsolą do gier. Udowadnia to 

SteelSeries, producent profesjonalnego osprzętu 

dla graczy. Ich nowy kontroler SteelSeries Nimbus 

został zaprojektowany specjalnie dla Apple 

TV. Pad został wyposażony w złącze Lightning.  

Jest kompatybilny również z iPhone’em, iPadem 

oraz Makiem. Cena 59,95 Euro. 

www.steelseries.com

Jitter Bug            Poprawia jakość muzyki. Firma AudioQuest 

zaprezentowała swój pierwszy filtr USB. Jego zadaniem jest reduk-

cja szumów i zakłóceń generowanych przez port i urządzenia 

elektroniczne, które negatywnie wpływają na jakość 

dźwięku. W efekcie zastosowanie JitterBug ma 

poprawić czystość brzmienia  

i minimalizuje błędy transmisji.  

Cena JitterBug wynosi 229,00 zł. 

www.audioquest.com 

http://www.logitech.com/en-us/rpromotion/12056?wt.ac_id=global_create
https://steelseries.com/gaming-controllers/stratus-xl-for-ios
http://www.audioquest.com
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Gadżety

Alibaba YunOS Powered Pay Watch

Pebble Time Round

Nie od dzi  wiadomo, że z produktami z Państwa Środka należy się liczyć. 

Już dawno bowiem made in hina  nie oznacza tandety. Produkty 

chińskie są wszechobecne i nawet Apple wykorzystuje ten kraj do 

produkcji swoich urządzeń. Sami hińczycy nie zasypiają gruszek 

w popiele i starają się konkurować na każdym polu nawet z najlep-

szymi. Tak też jest w przypadku rynku smartwatchy, w którym ma 

szansę namieszać nowy zegarek Pay Watch z systemem Alibaba unOS 

na pokładzie. o wiadomo o tym zegarku  rządzenie ma obsługiwać 

płatno ci mobilne za po rednictwem platformy Alipay Alibaba poprzez 

generowanie na żądanie kodów R, które mogą być skanowane w kasach. 

Smartwatch będzie posiadał 1,63-calowy wy wietlacz AMOLE  rozdzielczo ć 

320  320 , dwurdzeniowy procesor z 4 GB pamięci, bluetooth, wbudowany 300 mAh 

akumulator 36 godzin regularnego stosowania, z trybem oszczędzania energii do  

11  godzin , ładowanie magnetyczne oraz zgodno ć z  systemem Android i  iOS.  

Oprócz tego będzie można za jego po rednictwem także sprawdzić pogodę, otrzymy-

wać powiadomienia push ze smartfona za połączenia, SMS, e-mail etc. ena 160.

www.alipay.com

Nigdy nie byłem fanem marki Pebble. Te smartwatche kojarzyły mi się z czym  brzydkim 

i nawet ich bezdyskusyjne zalety nie były w stanie zmienić mojego zdania. Pojawienie 

się na rynku Apple Watch wymusiło na producentach innych tego typu zegarków 

przewarto ciowanie swojego postrzegania rynku smartwatchy. Tak też zrobił Pebble, 

zapowiadając swój nowy model Time Round. Ten nowy model ma pojawić się na rynku 

na początku 2016 roku, a jego cena rozpoczynać się będzie od 24 . użo  Niekoniecznie, 

wszak to smartwatch. Na pewno wizualnie zegarek ten zasługuje na tę cenę. zy spro-

sta poprzeczce wysoko postawionej przez Apple Watch  obaczymy.

www.pebble.com

https://www.alipay.com
https://blog.getpebble.com/2015/09/23/timeround/
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Przegląd aplikacji iOS

Rambo
Niezwyciężony Rambo powraca, tym razem 

w grze PP na urządzenia przeno ne. W grze znaj-

dziemy to samo co w filmach o nieustraszonym 

wojowniku: dużo broni, jeszcze więcej wybuchów 

oraz bardzo dużo trupów. ało ć opakowana 

w ładną grafikę i bardzo różnorodne lokalizacje.

CENA: 4,  

Program w MAS

Któż nie zna serii Worms  Być może 

najmłodsi czytelnicy. Ta gra jest kolejną 

czę cią, w której wcielimy się w walczące 

ze sobą robaki. Nowe bronie, nowe pozio-

my, kampania jednoosobowa oraz tryb do 

gry wieloosobowej dadzą graczowi wiele 

godzin rozrywki.

CENA: 4,  

Program w MAS

Prosto wyglądająca aplikacja do tworzenia tekstów 

na zdjęciach. Jej możliwo ci są jednak całkiem 

spore. Wpisując interesujące nas hasło, możemy 

wyszukać odpowiedni obraz i w minutę stworzyć 

dowolnie wyglądający obrazek w wymiarach 

skrojonych pod konkretne medium społeczno-

ciowe lub proporcjach.

CENA: Bezpłatna

Program w MAS

WORMS 4

Typorama

https://itunes.apple.com/pl/app/worms-4/id981535263?mt=8&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/worms-4/id981535263?mt=8&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/typorama-typography-generator/id978659937?mt=8&at=11l8qX
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Przegląd aplikacji OS X

Airmail 2.5
Klient pocztowy posiadający wszelkie udogod-

nienia, które były wprowadzane z kolejnymi 

iteracjami OS X. Aby docenić wszystkie ułatwie-

nia, zapraszam do zajrzenia do Mac App Store,  

by przeczytać opis programu i wyszukać te funk-

cje, które będą przydatne w naszym workflow.

CENA: 9,99 €

Program w MAS

Aktualizacja programu, która scaliła jego 

dwie wersje. Biblioteka plików czy podgląd 

treści markdown to niektóre z nowości 

w nowej wersji. Programiści proponują 

ewolucję zamiast rewolucji, ale wpro-

wadzane detale pomogą pracującym  

w tekście być bardziej produktywnym.

CENA: 19,99 €

Program w MAS

Aplikacja wraca do walki o użytkowników. Jest 

to znany czytnik RSS oparty na NetNewsWire 

Cloud Sync. Interfejs został tak zaprojektowany, 

by wykorzystywać nawet duże ekrany kompu-

terów. Program posiada również wbudowany 

system dzielenia się artykułami lub może nam 

zaproponować zupełnie nowe treści do czytania.

CENA: 19,99 €

Program w MAS

IA Writer

Net News Wire

https://itunes.apple.com/pl/app/airmail-2.5/id918858936?mt=12&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/pl/app/ia-writer/id775737590?mt=12&at=11l8qX
https://itunes.apple.com/us/app/netnewswire/id635060292?mt=12&at=11l8qX
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BIEGANIE  
I APPLE WATCH
MICHAŁ KRZEMIŃSKI

http://twitter.com/michaltoja
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Kilka powodów, dlaczego  
Apple Watch nie nadaje się  
nawet do amatorskiego biegania.
Biegam ponad 3 lata. Zupełnie amatorsko, dla zabawy, dla błogiego zmęczenia,  

dla pobijania swoich własnych rekordów. Staram się robić to 2–3 razy w tygodniu 

niezależnie od pogody i pory roku na dystansach minimum 7, w porywach do 20 km.

Do tej pory biegałem z Runkeeperem odpalonym na iPhonie, najpierw na ramie-

niu, później na pasie. Było to w miarę wygodne, bo aplikację włączałem na starcie, 

wyłączałem na mecie i tyle. Wynik był zliczany, statystyki zapisane, wszystko cacy. 

W związku z tym, że w końcu zaczęło chodzić mi po głowie wystartowanie w mara-

tonie, poczułem potrzebę monitorowania statusu biegu na bieżąco, kontrolowania 

go i rozpoczęcia treningów. Złożyło się to w czasie z planami zakupu zegarka do 

codziennego użytku i pojawieniem się na rynku Apple Watcha, a jeżeli mogę kupić 

jedno urządzenie, które będę nosić w ciągu dnia i podczas treningu, to po co kupo-

wać dwa oddzielne? Wydaje się logiczne, że nie ma sensu Tak też pomyślałem, 

kupiłem Apple Watcha i wystartowałem.

Bieg #1
Wybrałem szybką 7 kilometrową trasę, którą biegam dość regularnie (trasa mierzo-

na też w Google Maps, więc wszystko się zgadza). Wziąłem ze sobą telefon, tak jak 

planowałem od początku – zależało mi na jak najbardziej dokładnym pomiarze. 

Zdziwiłem się, kiedy po zakończeniu biegu Apple Watch pokazał 6,3 km. „10% mniej? 

– to musi być moja wina. To na pewno jest moja wina” – pomyślałem.



16LISTY DO REDAKCJI

Bieg #2
W ramach testów tym razem postanowiłem użyć tylko Runkeepera uruchomionego 

z Apple Watcha. Odpaliłem aplikację (lag między telefonem a zegarkiem jest odczu-

walny, a przez to irytujący), pobiegłem i okazało się, że mimo ustawienia w zegarku 

pokazywania aplikacji ostatnio używanej, a nie czasu – funkcja ta nie działa i przy 

każdym spojrzeniu na zegarek pokazywała mi się tarcza z  czasem, której nie 

powinienem w danym momencie widzieć. Żeby mieć informację o statusie mojej 

trasy musiałem w trakcie biegu wcisnąć koronkę, a później trafić w mikroikonkę  

apki Runkeeper.

Przeszukałem ustawienia AW na telefonie i okazało się, że tutaj też jest opcja wybo-

ru tego, co będzie się wyświetlać po spojrzeniu na zegarek. Żeby działało to tak, jak 

chcemy, należy ustawić w obu urządzeniach preferowaną opcję. Jeżeli ustawienia 

tu i tu będą inne, wtedy rezultat będzie niespodzianką.

Pasek
Wiem, że to kwestia indywidualna i akurat mam taki, a nie inny nadgarstek, ale nie 

byłem w stanie do biegania zapiąć Apple Watcha tak, żeby był wygodny. Na dziurce, 

na której nosiłem go w ciągu dnia, był za luźny i po 15 min biegu (bieg #1) zaczynał 

się ślizgać i przekręcać (brawo za użycie szkła czy czegoś podobnego na styku ze 

skórą, naprawdę trudno było przewidzieć że będzie się ślizgać na spoconej ręce).

Po zapięciu na dziurkę ciaśniejszą po 15 min zaczynałem czuć mrowienie w palcach 

dłoni (bieg #2) co było dość nieprzyjemne i za bardzo skupiało moją uwagę, a raczej 

odwracało ją od biegu.
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Bieg #3
Czas na porównanie aplikacji natywnej na AW i  Runkeepera na iPhonie.  

Obie aplikacje mogą działać zupełnie niezależnie, AW nie obciąża dodatkowo iPho-

ne’a pobieraniem danych GPS, wszystko powinno działać jak należy. Tak też było, 

obie aplikacje działały, tyle że znowu Outdoor Run w  Workout App na AW miał 

odległość mniejszą od Runkeepera o około 10%, co jest zupełnie niedopuszczalne 

nawet dla zupełnego amatora. No, chyba że nie zależy nam na wiedzy na temat 

swoich osiągnięć, ale wtedy po co w ogóle brać ze sobą jakikolwiek sprzęt?

Bieg #4
Przywróciłem AW do ustawień fabrycznych i jeszcze raz skonfigurowałem, wierząc, 

że będzie to sposobem na poradzenie sobie z problemami (takie były porady specja-

listów z internetu). Postanowiłem skupić się na pomiarze mojej prędkości i biec 

zgodnie z założonym celem – około 5:30 min/km. Obliczenie tego parametru jest 

bardzo proste – wystarczy podzielić obecny czas biegu przez przebyty dystans. 

Niestety AW sobie z tym nie radzi, pace* skakał od 3 do 8 min/km, kiedy wiem,  

że utrzymywałem go w okolicy 5:20–5:40. Zakładając nawet, że AW mierzy dystans 

z akcelerometru, a nie GPS-u iPhone’a, przez co jest zaniżony, to powinien mi poka-

zywać wartości w okolicy 5:40 - 6:10 min/km. Wychodzi jednak na to, że prędkość 

mierzona jest w jakiś przedziwny sposób tylko na podstawie danych z akcelerometru.

*PACE  
to czas  

potrzebny  

na przebycie 

jednego km
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Bieg #5
Zacząłem czytać i przeglądać fora, okazało się że problem z pomiarem dystansu 

przy użyciu Outdoor Run w Workout App występuje nie tylko u mnie. Sugerowano 

włączyć Outdoor Bike lub Outdoor Walk. Pierwszy z góry odrzuciłem, bo to już zbyt 

mocne nagięcie i kombinowanie – ten sprzęt ma działać tak, jak powinien! Odpaliłem 

Outdoor Walk na pół dystansu, a na drugie pół jeszcze raz Outdoor Run. Jednocześnie 

używałem Runkeepera na iPhonie, żeby mieć w miarę prawidłowe wyniki.

Outdoor Walk
AW: dystans - 5,31km; czas - 31:50min; prędkość 5:59 min/km

RK: dystans - 5,68km; czas - 31:35min, prędkość 5:33 min/km

Różnica zupełnie niedopuszczalna. Okazuje się, że AW ma też chyba problemy 

z pomiarem czasu – obie aplikacje odpaliłem z maksymalnie 2-sekundowym opóź-

nieniem, ale na pewno nie 15-sekundowym!

Outdoor Run (włączyłem i ruszyłem dalej, licząc na naprawienie się tej funkcji…)

AW 4,13km; 25:00min 6:03 pace

RK 4,41km; 24:57min 5:39 pace

Oczywiście było tak, jak się mimo wszystko spodziewałem – wyniki z AW odbie-

gały od rzeczywistości zbyt mocno, żeby do czegokolwiek się przydały.

(Runkeeperowi wierzę – kilka razy porównywałem to, co zapisał, z  pomiarami  

na Google Maps i wyniki zawsze były bardzo zbliżone).
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Bieg #6
upełnie odrzuciłem Workout App  stwierdzi-

łem, że nie nadaje się do niczego, chyba że kogo  

zadowalają jakiekolwiek cyferki niekoniecznie 

pokazujące prawdę. Postanowiłem pobiec tylko 

z Runkeeperem, a podczas biegu pojawiło się kilka 

kolejnych problemów, na które przy biegu 2 nie 

zwróciłem uwagi, a które jeszcze bardziej zniechę-

ciły mnie do używania zegarka od Apple.

Odpalam na AW aplikację Runkeepera, pacam Start 

Workout  czekam, pacam, czekam, pacam, czekam, 

poszło  Wygląda na to, że kiedy wciskam start, 

dopiero wtedy zaczyna odpalać się aplikacja na 

iPhonie co daje kilkusekundowego laga, w którym 

nie wiadomo, czy już biec, czy aplikacja działa, czy 

nie działa, czy wyjąć telefon, czekać, czy wracać do 

domu.

obra, ruszyło, biegnę. Mija 10, 20, 30 minut, zerkam 

na zegarek co kilka i po jakim  czasie orientuję się że 

co  jest nie tak  okazuje się, że zegarek nie od wie-

ża informacji na bieżąco, a co kilka kilkana cie  

sekund. Skutkuje to tym, że unosząc zegarek, trzeba 

na wszelki wypadek poczekać 2 3 sekundy na nowe 

dane z telefonu  męczące psychicznie i fizycznie.

Sam ruch też musi być w miarę dokładny  zapo-

mnijcie o szybkim zerknięciu na zegarek. To musi 

być zaplanowane  wykonany odpowiedni ruch, 

oczekiwanie na ewentualne od wieżenie danych 

i można rękę opu cić. la tych, którzy nie biegają, 

informacja  ręce też się męczą, po 30 40 minu-

tach już czuć barki i ramiona, a każdy dodatkowy 

wysiłek, który nie jest biegiem, staje się uprzy-

krzającym ten przyjemny czas.

Wszystko to skutkowało tym, że po 40 minutach 

nie chciałem już na AW patrzeć. Musiałem się 

wręcz zmuszać, żeby znowu ledzić swój progres, 

dlatego też olałem dane i dokończyłem godzinny 

bieg już bez patrzenia na zegarek. hciałem go 

wreszcie zdjąć, bo już nie tylko palce, ale cała dłoń 

zaczynała mrowić.
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Bieg #7
AW został w domu, pobiegłem z telefonem. Nie miałem danych pod ręką, ale też 

z góry założyłem, że się nimi nie przejmuję. Powrót do bezstresowego treningu był 

świetny, a AW stracił dla mnie jedną z podstawowych funkcji dla których go kupiłem.

Bieg #8 
Garmin Forerunner 220 jest świetny, a bieg bez telefonu to zupełnie nowa jakość 

– gorąco polecam!

Interface dotykowy
To samo w  sobie jest niestety mało wygodne. Kiedy biegniemy, mamy spoco-

ne i  zmęczone ręce trafienie w  odpowiednie miejsce na ekranie dotykowym  

albo przewinięcie kilka ekranów, żeby dostać się do informacji, które chcemy zoba-

czyć, nie jest tak proste jak objęcie zwykłego analogowego zegarka i  wciśnięcie 

przycisku. Nie wspominając już o bieganiu zimą w rękawiczkach biegowych, które 

nie zawsze działają z ekranami dotykowymi.

Pomiar tętna
Na stronie Apple w części „Co może mieć wpływ na pomiary tętna” jest informa-

cja o m.in. negatywnym wpływie temperatury otoczenia i enigmatyczne „If you’re 

exercising in the cold” tylko ile to jest stopni? Przy –10 spokojnie można zimą 

trenować, a jeżeli AW byłby w stanie mierzyć właściwie tętno przy nawet 0 stop-

ni, wtedy informacja na stronie Apple na pewno byłaby bardziej precyzyjna. Inną 

sprawą jest, że zimą na pewno wygodniej jest założyć zegarek na bluzę lub kurtkę, 

tak żeby mieć go cały czas na oku i nie musieć odsuwać rękawa. W takiej sytuacji, 

używając AW, zapominamy o pomiarze tętna

Aplikacja „Aktywność”
Brakuje podglądu trasy. Wszystko opiera się na analizie aktywności dnia, którego 

elementem był bieg. Nie ma możliwości przeglądu listy biegów z ostatniego tygodnia/

miesiąca, sprawdzenia dystansów, prędkości itd. Bez sensu. Bieg jest tylko elementem 

dnia, w którym zrobiliśmy x kroków, spaliliśmy x kalorii i zamiast siedzieć staliśmy 

x godzin. Większość tych problemów to oczywiście software i kiedy znikną, zegarek 

powinien stać się trochę bardziej użyteczny, ale w tej chwili to niestety tylko zabawka.
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Codzienne użytkowanie
Powiadomienia na początku były fajne, wszystko szybko, wszystko łatwo, wszystko 

na nadgarstku, a nie na telefonie w kieszeni oddalonym o ruch ręką. Po tygodniu 

zacząłem je jednak wyłączać, bo czułem się wręcz osaczony. Tym samym wyka-

strowałem AW z kolejnej z jego podstawowych funkcji. 

Zegarek wpędził mnie w  lekką kółeczkową psychozę. Z  jednej strony miałem je 

zupełnie gdzieś i  nie czułem potrzeby zamykania wszystkich trzech do wieczo-

ra, ale z drugiej po pierwszym dniu, kiedy je zamknąłem, moje wewnętrzne coś 

chciało zamykać je już codziennie. Sprowadziło się to nawet do tego, że zegarek 

zakładałem od razu po obudzeniu się (do tej pory zakładałem przed wyjściem 

z domu) i zdejmowałem, kładąc się do łóżka (a do tej pory po przyjściu do domu) 

Nie czułem się z tym komfortowo, bo mi po prostu przeszkadzał, a szalejąc z dziec-

kiem, bałem się, że go uszkodzę. 

Finalnie pierwszy tydzień skończyłem zamykając kółka tylko przez 3 z  7 dni 

i ku mojemu zdziwieniu AW zaproponował mi obniżenie celu na kolejny tydzień.  

Nie ma to jak dobra motywacja :)

Pod koniec drugiego tygodnia i pod koniec przygody z bieganiem z AW, kiedy jesz-

cze próbowałem sobie wmówić, że to jednak jest sprzęt dla mnie zorientowałem 

się, że odkurzam lewą ręką (jestem praworęczny) po to, żeby wskoczyło trochę 

więcej spalonych kalorii. Stwierdziłem, że to koniec, nie chcę żeby AW zarządzał 

moim życiem i mam dosyć dostosowywania się do niego – sprzedaję.

Mimo wszystko bardzo cieszę się, że go kupiłem (jeszcze bardziej, że sprzeda-

łem), bo jako fanboy Apple chciałbym dotknąć i wypróbować wszystkiego. Pobawić 

się każdym sprzętem i  sprawdzić, czy jest to coś, co jest mi w  życiu niezbędne 

czy nie. Niestety, okazuje się, że sama idea smartwatcha nie jest chyba dla mnie,  

albo Apple Watch jest tak bardzo niedopracowany.

Ps. za kwotę ze sprzedaży AW kupiłem sobie do biegania Garmina z GPS, a na co 

dzień mechaniczny zegarek z dodatkowym paskiem. Bo jak to kiedyś było w rekla-

mie chyba proszku do prania – jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego.

Tekst oparty  
na AppleWatch 
działającym  
pod kontrolą:
WatchOS 1
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 LUDZIPIÓR  
W MÓJ MAC MAGAZYN    
 CZYLI DLACZEGO  
TU JESTEM
MIREK ADAMOWSKI
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o robi opowiadanie, utwór z innej półki i sfery, w periodyku po więconym marce 

i kulturze Apple  W pytaniu odpowied , w jakim  sensie przynajmniej. Apple to nie 

tylko marka. Nie tylko hardware i software. To także heartware, feelware i thinkwa-

re  je li mogę trochę pokaleczyć ojczystą mowę.

Steve powiedział „myśl inaczej”
i  wielu ludzi podążyło za nim, za jego przesłaniem. Być jednym z  nas, 

zawsze  je li przesadzam, popraw mnie zytelniku  oznaczało przynależ-

no ć do elitarnej grupy ludzi poszukujących, niespokojnych, uciekających od 

pretensjonalno ci. Od bycia jednym z  milionów punktów na mapie szaro ci. 

Od jakiego  czasu, głównie za sprawą iPhone a, Apple stał się marką faktycznie global-

ną. yskał miliony nowych użytkowników i   jak to z Apple  zagorzałych fanów. 

la równowagi sporo przeciwników, a jakże. zisiaj jest wszędzie. Jak Microsoft. 

Tylko... inaczej. I już w zgodzie z odwiecznym rywalem. To dobrze. goda buduje.

Apple to dla mnie także symbol specyficznego postrzegania technologii. Nie jako 

czego , co istnieje własnym bytem w procesie technicznej ewolucji, tylko jako efek-

tu kreatywnej aktywno ci człowieka, jemu samemu służącej. Komputer towarzyszy 

człowiekowi, wspiera go. Nie góruje nad nim w bezdusznej relacji gigabajtów nad 

naszym umysłem. Nauka, technologia, powinny być nam przyjazne. Wsłuchane 

w  nas i  w  nasze potrzeby. Apple poszło dalej. aczęło te potrzeby odkrywać. 

ło liwi dodadzą  kreować. Nie jest Robin Hoodem biznesu, to prawda. Bo biznes 

to nie miejsce dla Jean alieana  chyba nikt dzisiaj nie ma co do tego złudzeń.  

Taki wiat. Apple nie chowa się za pseudofilozofią technologicznego mesjanizmu. 

Nie ucieka w populistyczne hasła. Od początku idzie drogą nieutartą przez innych. 

Pcha się na skróty w niepewne ostępy terra incognita pionierskich idei i koncepcji. 

mienia wiat, przenosząc futurystyczne wizje w rzeczywisto ć osiągalną, dostępną 

na wyciągnięcie ręki. Nie na każdą kieszeń, to prawda.
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No dobrze. To wszystko wiadomo, powtarzam frazesy i prawdy oklepane jak grzbiet 

karego w szkółce jazdy konnej. Czasem sedno jest jak kropla rtęci, widać ją jak 

na dłoni, tylko ciężko złapać. Już się poprawiam.

Kultura Apple. Apple i kultura. Znaczenie tych fraz niemal zbiega się we wzajem-

ny synonim. Ale to nie tylko gra słów. Świat kultury, a zatem i sztuki, jest pełen 

Apple. Fotograficy, w tym ich nowa grupa parająca się fotografią mobilną. Muzycy. 

Ludzie pióra, graficy, nawet malarze. Autorzy podcastów i radiowcy z krwi i kości. 

Filmowcy. Twórcy wideo. Odwiedź ich, wpadnij na kawę albo zwyczajną pogaduchę. 

Istnieje bardzo duża szansa, że gdzieś tam w pokoju obok, w pracowni, albo na stole 

w – nomen omen – stołowym, zobaczysz materialny dowód na to, że rozmawiasz 

z jednym z nas – człowiekiem ze świata Apple.

Co ja za bzdury wypisuję 
– aż się ugryzłem w palec. Przecież jeśli jesteś tu, jeśli czytasz Mój Mac Magazyn, 

jesteś jednym, jedną z nas. Może jesteś programistą, może administratorem sieci. 

Neurochirurgiem albo głównym technologiem w elektrowni. Może dajesz czadu na 

perkusji w zespole z przyszłością. Piszesz nową trylogię kryminalną, która przykryje 

tę od Stiega Larssona kapeluszem. Albo właśnie wpadłeś na genialny pomysł scena-

riusza do filmu, który rozbije pulę w Gdyni. Nie. W Cannes. Niech zgadnę: kończysz 

pracę nad aplikacją, która podbije App Store. Można by tak wyliczać godzinami bez 

ryzyka, że któryś z takich opisów nie znajdzie odpowiednika wśród użytkowników, 

sympatyków Apple. Wśród nas.

W tym rzecz właśnie. Przychodzimy z różnych stron, różnych krain codzienności. 

Niech mi będzie wolno bardzo wyraźnie podkreślić także i to: są wśród nas mężczyź-

ni, są kobiety. Niby oczywiste, ale czasem ma się wrażenie, że o komputerach czy 
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okolicach komputerowego świata piszą faceci dla facetów. To się powoli zmienia 

i całe szczęście. Apple używają ponadto – poza ekspertami i znawcami tematyki 

około komputerowej – także ci, którzy najzwyczajniej doceniają przyjazne narzę-

dzie, intuicyjny system operacyjny, interfejs. To wszystko, co potrafią powiedzieć 

o Apple. Mają jednak wiele do powiedzenia w innych sferach i wymiarach. Magazyn 

poświęcony co do zasady „tematyce” Apple, nie musi zatem koncentrować się 

na wyłącznie jednej perspektywie, ściśle związanej z produktami tej firmy albo im 

dedykowanymi, pochodzącymi od innych podmiotów. Warto wyjść poza te ramy,  

bo tego oczekuje na pewno spora część potencjalnych czytelników. W różnym wieku, 

nawiasem mówiąc. Świat Apple nie jest zarezerwowany dla młodych królów życia, 

czego jestem wesołym dowodem.

Kiedy pierwszy raz czytałem Mój Mac Magazyn, wiedziałem, że Przemek Marczyński 

idzie w tę właśnie stronę. Nie zamyka się w bezpieczny schemat. Poszukuje, otwie-

ra łamy magazynu dla niezależnych autorów, nie narzucając im własnego punktu 

widzenia ani jedynie słusznego zakresu tematycznego. Każdy z nich może zapre-

zentować swoją wiedzę, poglądy, osobowość. Swoje zainteresowania. Talent. Czynią 

to wszak z klasą, ciekawie, nie nadużywając twórczej wolności. MMM przyciąga. 

Zaczyna się zauważać wybijające się osobowości, rozpoznaje autorów już po tym 

jak piszą, a nie tylko po tym, jak się podpisują. Czeka się na następne wydanie. 

To mi się podoba. Przede wszystkim jako czytelnikowi. Twórca Mój Mac Magazyn 

proponuje cos nowego, nową jakość – trawestując język reklamowych spotów.  

Myśli inaczej. To brzmi znajomo, prawda?

Kolejne numery utwierdzają mnie w tym przekonaniu. Nie tylko mnie, wiem o tym 

z rozmów i korespondencji. MMM z każdym wydaniem wychodzi śmielej poza 

bezpieczną odbitkę formatu spod sztancy. Nie ogranicza się do materiałów o produk-

tach, programach czy akcesoriach. Jest miejsce na rozmowę o stylu życia, o kulturze 

języka, komunikacji społecznej. Są recenzje filmów. Poziom publikowanych tekstów 
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robi wrażenie i nie ma w tym stwierdzeniu szczypty kokieterii. zięki Przemkowi 

poznałem autorów, których być może nie miałbym okazji czytać, gdyby nie MMM. 

Tutaj można ich spotkać w jednym miejscu, zamiast wędrować po rezultatach wyszu-

kiwania. Przyjmując zaproszenie do współpracy z Mój Mac Magazyn dołączam do 

Was panowie, poczytując to sobie za oczywisty honor.  tego, co ćwierkają borsu-

ki, nie ja jeden. Nie znam się na Apple. Jestem jednak bardzo związany z tą marką. 

Tym, co robię. Piszę, komponuję na komputerach Apple. Korzystam z programów 

stworzonych dla tej platformy. Niektóre z nich tak udane, że przetransponowano 

je potem także na inne systemy, jak w przypadku Scri enera rewelacyjny program 

dla pisarzy, dziennikarzy etc. .

Przemek Marczyński otwiera drzwi MMM dla twórców, artystów. To krok odważny, 

ale i motywacja dla potencjalnych autorów, tworzących na sprzęcie i programach 

Apple, niekoniecznie o Apple . yczę Przemkowi, by w niedługim czasie te drzwi 

trzeba było wymienić na wahadłowe. eby Redaktor Naczelny mógł w spokoju obmy-

lać nowe koncepcje, szukać filozoficznego kamienia formuły magazynu i czuwać 

nad rozwojem projektu, którego efekt wła nie ciągnąłe  jako P  i czytasz. Jeste  

w tej relacji najważniejszym partnerem. To tak oczywiste, że aż banalne. Bez iebie 

pisanie nie ma sensu, chyba że kto  kocha swoje szu ady. Autor jest dla zytelnika, 

a nie dla dokarmienia własnego ego.

laczego tu jestem. Miałem odpowiedzieć konkretnie. Hmm. la pieniędzy  

Ech, miało się je i nie miało. la sławy i jej pochodnych  Bywało, ech bywało. Nie. 

Jestem tu z tej samej przyczyny, dla której powstał. Mój Mac Magazyn.

la iebie.
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 POŻEGNANIE 
Z PROGRAMOWANIEM
SEBASTIAN SZWARC

http://twitter.com/Behinder
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Nie mogłem sobie wybrać lepszego momentu na napisanie tego felietonu.  

Opadło już nieco kurzu po keynote z 9 września, a zbliżający się wielkimi kroka-

mi dzień urodzin skłania do rozmyślań. Co roku coraz poważniejszych, bo i wiek 

coraz starszy. Siedząc niedzielnym wieczorem przy biurku i gapiąc się bez celu 

w okno, przypominam sobie artykuł Jaromira o jego początkach przygody z progra-

mowaniem. I dochodzę do wniosku, iż go uzupełnię, ale od drugiej strony – o tym,  

jak kończę programowanie.

Czemu zacząłem programować? 
Może było w  tym nieco dziecięcej ciekawości, która każe spróbować potrak-

tować swoje C64 jako coś więcej niż tylko konsolę do podpinania joysticka.  

Dzisiaj z rozrzewnieniem myślę o tamtych czasach, język BASIC nie był taki trudny 

do zrozumienia, jednak na Commodore pisanie było w nim strasznie upierdliwe.  

Ile to rzeczy załatwiało się instrukcją GOTO, której stosowanie w Pascalu groziło 

parę lat później na Polibudzie oceną niedostateczną z ćwiczeń. A nauka w czasach 

przedinternetowych to była zupełnie inna bajka niż teraz. Korzystało się z książek, 

które albo trzeba było znaleźć w bibliotece (nie ma, wypożyczone), albo mieć szczę-

ście i znaleźć je w księgarni, jeśli akurat nie wyczerpał się nakład. Zostawało pytanie 

bardziej doświadczonych kolegów oraz metoda prób i błędów i posiłkowanie się 

czasem lekturą kursów w „Komputerze” i „Bajtku”. 

Czas jednak biegnie nieubłaganie i nowy wynalazek – Internet – postawił przed 

nami cały wachlarz zagrożeń, ale także i możliwości. W międzyczasie „Bajtek” nie 

wytrzymał ciężaru przemian po 1989 r. i splajtował, a „Komputer” przekształcił 

się w „PC World”, zaczynała się też powoli era „CHIPa”. A ja, siedząc w 1997 roku 

w laboratorium przed terminalem unixowym z dostępem do Internetu, mogłem 

uważać się za szczęśliwca. Zwykły człowiek mógł wtedy ledwie modem, a internet 

działał, jeśli akurat magiczny numer TPSA 0-202122 nie był zajęty. Na termina-

lach królował tryb tekstowy, korzystało się z Midnight Commander, MUD-a, IRC-a,  
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a do surfowania po internecie wystarczał tekstowy Lynx. Czyż mogłem wówczas 

przewidzieć, jaką potęgą stanie się nowe medium? Moje myśli nawet nie biegły 

wówczas za ocean, gdzie w tym czasie mała wypożyczalnia filmów rozsyłająca je 

klientom w charakterystycznych czerwono-białych kopertach dzięki Sieci zaczę-

ła budować podwaliny pod globalny biznes na rynku SVOD. Ani tym bardziej nie 

biegły w stronę szalonego człowieka, którego nazwiska nawet wówczas nie znałem, 

a który zamarzył sobie, iż będzie sprzedawał książki przez Internet. Polska przespała 

wówczas (i parę razy potem) nadchodzącą rewolucję dotcomów. Może wiec należało 

robić coś innego? Może dzień, w którym Politechnika z hukiem pożegnała się ze mną,  

powinien mi już wtedy uświadomić, iż nie powinienem się zajmować programo-

waniem i komputerami w ogólności i oszczędzić sobie rozczarowań kilkanaście lat 

potem? Paradoksalnie na kolejnej uczelni radziłem sobie z informatyką znacznie 

lepiej niż z fizyką, jednak traumy z poprzedniej alma mater sprawiły, iż ucieka-

łem od każdego projektu magisterskiego, który chociaż trochę byłby powiązany 

z klepaniem kodu. Na studiach przegapiłem początek polskiej Wikipedii (którą prze-

cież mogłem współtworzyć), nie wymyśliłem iTunes ani nie stworzyłem biblioteki 

jQuery. Do dzisiaj wiem, co to HTML, CSS, PHP, JavaScript i Ruby. Więcej – w każdym 

z tych języków potrafię coś napisać. Tyle, że to COŚ nie wystarcza. Umiejętności 

nieużywane bardzo szybko mogą zaniknąć, a utraconej wprawy można już nigdy 

nie odzyskać. Gdy opuszczając mury uczelni, nie otrzymasz szansy na zdobycie 

komercyjnego doświadczenia, będzie jeszcze gorzej, gdyż potencjalny pracodawca  

nie potraktuje Cię poważnie. 

Mimo iż edukację mam wpisaną 
niejako w DNA, 
to jednak epizod z nauczaniem w szkole uświadomił mi jeszcze wyraźniej bole-

sną prawdę – na lekcje informatyki w polskim systemie nie ma żadnego pomysłu. 

Środowisko ogranicza się do przekazywania minimum i pilnowania, by broń Boże 

ktokolwiek się nie wychylił z jakąś rewolucyjną ideą. W efekcie wciąż dzieci uczą 

się Pascala, który może i nadaje się do początkowej nauki, ale do niczego więcej. 

Słuszniej byłoby zaczynać od C, ale co z tego, gdy widziałem iż dzieciaki po roku nauki 

na Zajęciach Specjalistycznych nie potrafią zrobić prostej pętli lub zadeklarować 

tablicy? Widzieliście, by ktoś profesjonalnie na co dzień używał Accessa? A jednak 

ten system króluje niepodzielnie na zajęciach z baz danych. Ciągle kładziony jest 

nacisk na realizację podstawy programowej (np. takiej pochodzącej z 2004 roku), 

a nie na praktyczne umiejętności, które powinny być obowiązkowe, jeśli absolwent 

ma potem posiadać dyplom technika. Nie można się więc dziwić, że w takich warun-

kach żaden doświadczony rynkowo programista nie zgodzi się przyjść nauczać do 

szkoły, chyba że jest szaleńcem lub desperatem. A absolwent opuszczający mury 

takiej szkoły w zderzeniu z rynkową rzeczywistością orientuje się nagle, że jego 

wiedza nie znaczy nic. Zapytacie pewnie, jaki to ma związek z programowaniem  
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na urządzenia Apple? Nikt z mojego pokolenia nie przypuszczał zapewne pod koniec 

lat 90., że firma z Cupertino w kolejnym stuleciu tak pewnie stanie na nogi, iż wpro-

wadzi w zasiedziały nieco świat informatyczny takiej dawki ożywienia. Pojawienie 

się iPhone’a, a potem iPada otworzyło cały nowy rynek nowych możliwości, a wizja 

zarobienia konkretnych pieniędzy poprzez pisanie aplikacji mobilnych rozpaliły  

na nowo wiele umysłów. Nawet konieczność nauczenia się Objective-C, języ-

ka będącego dotąd na marginesie branży, nie wydawała się taka odstraszająca.  

Kiedy osiem lat temu moje życie niespodziewanie zakręciło poprzez wypadek, 

w którym omal nie straciłem życia, pomyślałem „a czemu nie spróbować? życie 

może jest zbyt krótkie, by się tyle wahać”. Może właśnie miała to być ta nisza, która 

pozwoli odnaleźć w życiu jakąś stabilizację, a może i trochę grosza. Doświadczenie 

z lat nauki wcześniej powinno pomóc, prawda? A jednak nic bardziej mylnego.

Przeskok na Obj-C to jak skok na bungee w kosmos. Wiele czasu zajęły mi próby 

zrozumienia całej idei obiektowości, a także struktury aplikacji iOSowej. Właściwie 

prawdę powiedziawszy do dzisiaj nie zrozumiałem tego tak jak trzeba. Apple stwo-

rzyło kolubrynę, której nie dawało się okiełznać. W tamtych czasach przypadkiem, 

dzięki nagrywaniu podcastu „Jabłecznik” poznałem Jaromira. Zawsze będę mu 

wdzięczny za okazaną mi cierpliwość i wsparcie w tłumaczeniu podstawowych 

spraw, dzięki czemu moje wysiłki wreszcie ruszyły z miejsca. Tak to już jest – jeśli 

ktoś nam czegoś nie wytłumaczy, nigdy nie zrozumiemy rozwiązania niektórych 

problemów, choćbyśmy przeczytali całe Google. Chociaż moja pierwsza aplika-

cja w App Store była prosta, to jednak frajda była olbrzymia. W końcu udało mi się 

w ciągu dwóch miesięcy zrobić coś, czego wcześniej nie byłem w stanie zrobić 

przez dwa lata (!!!). Praca nad drugą aplikacją zajęła mi co prawda trzy miesiące, ale 

za to pozwoliła mi spłacić wydatek na konto, więc przynajmniej byłem na czysto.  

Ale i tak się wkurzasz, bo gdy słyszysz cieszące głosy z USA od Polaków, dowiesz 

się, iż cena 0,99 $ to za drogo!
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Niestety, z czasem frustracja tylko rośnie, do czego przyczynia się samo Apple. 

Najpierw poprzez częste aktualizacje OSX i nowy iOS co roku , potem poprzez 

utrudnianie programistom wspierania starszych urządzeń. Doświadczałem takiej 

polityki wpierw jako użytkownik, ale jako developera trafiał mnie szlag. Na domiar 

złego, nie posiadając urządzenia z iOS7 i wyżej, w testowaniu zdany byłem na 

symulator i cierpliwość Jaromira, który z kolei miał zawsze na telefonie zainstalo-

waną betę – jeśli więc się coś wysypywało, nie wiedziałem nigdy, czy to mój błąd, 

czy niestabilność systemu :( Ale myślałem, że jakoś to będzie. Polityka Tima Cooka, 

w myśl której każdy użytkownik sprzętu Apple ma posiadać zawsze najnowsze 

oprogramowanie, jest może i wygodna dla Apple – dla programistów to jednak 

przekleństwo. Z początku mieliśmy tylko dwa rodzaje ekranów w telefonie i dwa 

w iPadzie. Nadal nie rozumiem i chyba już nigdy nie pojmę sensu budowania telefo-

nów z ekranami 4,7 i 5,5 cala. Dla takich opornych programistów Apple przygotował 

ułatwienia w postaci Auto-Layoutu – świetna rzecz, jeśli działa. A najczęściej nie 

działa i jest zupełnie nieintuicyjna. Normą są walki typu „skoro ustawiłem, że ten 

guzik ma być zawsze 50px od góry to dlaczego na 6+ się chowa?”. Całodzienne 

boje skutkują potokiem słów, których lepiej nie będę tu przytaczać. A na domiar 

złego w ten uporządkowany świat wkracza kolejna nowość – Swift. I kolejna tona 

dokumentacji do przeczytania i zrozumienia. Chociaż z początku byłem podeks-

cytowany, dzisiaj widzę, jakim badziewiem jest ten język. Który na domiar złego 

wciąż się rozwija i zmienia składnię jak więc w tym pisać zaawansowane projekty?  

A to nie koniec złych wieści. Mijający rok przyniósł nam dwa nowe systemy – WatchOS 

i TVOS. Niby oba stanowią odmianę iOS, jednak istnieją różnice, a kilka rzutów oka 

na dokumentację uświadamia, że nie jest tak prosto. Pamiętam, jak szybko przesze-

dłem od stanu „Super, napiszę program na zegarek” do stanu „OMG WTF niee dam 

rady”. Paradoksem jest, że konferencja i informacja, na którą czekałem 3 lata, czyli 

prezentacja Apple TV, przyspieszyła moją decyzję. Razem z urządzeniem pojawił 

się bowiem kolejny OS. W tym momencie poczułem, że mózg mi się topi i mówię: 

dość. Tym bardziej iż chodzi o urządzenie, którego nie otrzymam w takiej wersji 

jak mój rówieśnik w USA czy Wlk. Brytanii. 

Czy Internet nie mógł mi pomóc? 
Otóż nie. Wbrew temu, co twierdzi Jaromir, stackoverflow wcale nie jest pomocny. 

Prawie nigdy nie przyczynił się do rozwiązania mojego problemu, wiele spraw jest już 

przestarzałych, a jeszcze inne nie znajdują w ogóle odpowiedzi. Stack Overflow jest 

dla mnie jednym z największych zaśmiecaczy wyszukiwarek i bardzo często, szuka-

jąc rozwiązania, musiałem go filtrować. Przestarzałość proponowanych rozwiązań 

to właśnie wina Apple – pojawiające się co roku nowe wersje iOS gwarantują to jak 

w banku. Z kolei tutoriale pisane przez tzw. mądrych ludzi bardzo często adresowane 

są do zaawansowanych, potrafią zawierać błędy w kodzie oraz zakładać, że czytelnik 

wielu rzeczy domyśli się sam. A co z Jaromirowym „40% kodu”? Może z początku wasz 
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program zadziała, ale wierzcie mi  te brakujące 60  dobije Was w najmniej spodzie-

wanym momencie, gdy nie będziecie rozumieć, co się dzieje w aplikacji pod pokrywą .

Ostatnie parę lat obserwacji rynku aplikacji u wiadomiły mi, że pojedynczy freelan-

cer nie ma szans na odniesienie sukcesu na rynku  ceny aplikacji są stanowczo 

za niskie, a zaawansowanego programu nie stworzy jedna osoba, bo doba ma tylko 

24h, a spać i je ć trzeba. Rynek jest już podzielony dawno między graczy, którzy 

weszli na niego jeszcze w czasach iOS 2.0. Je li więc nie wymy lisz czego  jak Angry 

Birds, to zapomnij o karierze. To może zatrudnić się w jakiej  firmie, by nauczyć 

się czego  od mądrzejszych  No ale bez do wiadczenia nie dostaniesz pracy, a jak 

masz je zdobyć, skoro cię nie chcą zatrudnić  iut lepiej mają studenci, bo może 

załapią się chociaż na staż. Pracodawca składki za nich nie płaci, będą więc przy-

najmniej tanią siłą roboczą. W moim wieku należy się już raczej do grupy, która nie 

rokuje . irmy to zresztą osobna historia. Gdy szukałem pracy, irma A okazała się 

krzakiem, w B na rekrutacji otrzymałem zadania napisania aplikacji z użyciem klas 

Androidowych wtf . W firmie  rekruter był bardzo zdziwiony, iż piszę o filmach 

bo przecież prawdziwy programista siedzi w piwnicy i kodzi 24/7 , a w   oczeki-

wali znajomo ci amarina bo po co komu code, skoro taniej wyjdzie napisać byle  

co na wszystkie platfor my , a w E... i tak mógłbym wyliczać, ale chyba rozumie-

cie, o co mi chodzi. Nie liczcie, że będzie prosto, je li więc czujecie, iż nie jeste cie 

porządnymi programistami i możecie nie dać rady, to dajcie sobie spokój z  code 

i Swift  nie zarobicie na chleb. Naprawdę.

Patrzę przez okno w ciemną noc, pisząc ten tekst po raz pierwszy od dawien dawna 

metodą analogową długopisem na kartce. Jak kiedy , zanim Internet i szum infor-

macyjny uczynił nasze życie skomplikowanym, a złudzenie multitaskingu utrudniło 

nam skupienie się. Po 21 wrze nia przestaję być de eloperem, może odtąd obcowa-

nie z urządzeniami Apple będzie mi sprawiać frajdę, a nie tylko zło ć. a tydzień 

urodziny  kolejny rok za mną, następny przede mną, kolejny bliżej wieczno ci, 

kolejny na przemy lenia i uporządkowanie życia na nowo.
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ZAPAŚNICZY CYRK  
NA ŻYCZENIE
SEBASTIAN SZWARC

http://twitter.com/behinder
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Jest takie zjawisko sportowe, 
którego popularno ć wykracza poza zdolno ci mojej percepcji. Mowa tutaj o wrestlin-

gu, czyli zapasach zwanych czasem wolnoamerykanką. I nie ma to wiele wspólnego 

z tradycyjną, olimpijską formą tego sportu. Ba, obecnie nie jest to już sport, lecz 

wydarzenie traktowane czysto w kategoriach rozrywkowych, odkąd WW  przyznała,  

iż walki są tak naprawdę reżyserowane, jednak toczone są przy użyciu chwytów, które 

niepoprawnie wykonane mogą doprowadzić do prawdziwych obrażeń i kontuzji. 

Wydaje mi się, iż najlepszym okresem wrestlingu był przełom lat 80. i  0. To przede 

wszystkim takie postacie jak Hulk Hogan, ndertaker, okozuna czy Macho Man 

dawały twarz zawodom i przyczyniły się do wzrostu oglądalno ci. Moje oglądanie 

wrestlingu zaczęło się i skończyło tak naprawdę w 1 3 roku, kiedy nieodwołalnie 

zakodowano Sky One, a to wła nie tam w ciągu weekendu było aż siedem półgodzin-

nych programów, w których obejrzeć można było najciekawsze walki i sporo newsów. 

Pamiętam, iż w trakcie roku strasznie czekałem wówczas na Wrestlemanię I , której 

niestety nie dało się nigdzie obejrzeć  relacja na żywo i powtórki były dostępne tylko 

na Sky Sports Gold, którego nie dało się praktycznie nigdzie obejrzeć  trzeba było 

mieć własny talerz , a do tego jeszcze wykupiony dekoder nie jestem teraz na 100  

pewien, ale wydaje mi się iż nawet nie oferowano go na terenie Polski . 

Po wielu latach przypomniałem sobie trochę o wrestlingu dzięki koledze, który 

intensywnie ledził walki HHH oraz Brocka Lesnara. Kiedy zacząłem czytać, chcąc 

ponadrabiać zaległo ci, zobaczyłem, iż okres, który mnie ominął, był dosyć burzli-

wy. ła prasa WW , rozłam, który spowodował utworzenie W W, do której przeszło 

większo ć znanych zapa ników, na kilkana cie lat podzielił rynek i fanów. W końcu 

jednak W W zostało przejęte przez WW , która aby nie wywoływać konfuzji z orga-

nizacją ochrony zwierząt o tym samym skrócie, zmieniła nazwę na WWE i zaczęła 

porządkować cały ten biznes. Jednym z efektów takich porządków jest wła nie apli-

kacja WWE Network, dostępna zarówno na iOS, jak i na Apple T , także w Polsce. 
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I muszę przyznać, iż jest to usługa wzorowa. Federacja nie bawi się w jakieś drabin-

ki cenowe, ekskluzywne eventy czy inne czary. Stosuje po prostu płaską stawkę  

9,99 $/miesiąc i w tej cenie otrzymamy dostęp do WSZYSTKIEGO. Tak, dobrze prze-

czytaliście. Po pierwsze, mamy WWE Network, czyli internetowy kanał telewizyjny 

nadający non stop nie tylko bieżące wydarzenia, ale wywiady, konferencje, archiwal-

ne filmy dokumentalne. Po drugie, dostęp do wszystkich gal pay-per-view w ramach 

abonamentu – i tych archiwalnych, i tych, które idą na żywo, a takich imprez jest 

ze dwanaście w ciągu roku np. King of the Ring, Royal Rumble czy Hell in the Cell.  

Po trzecie, dostęp na żywo i na życzenie do każdego programu z walkami, jaki jest 

nadawany w amerykańskiej telewizji. Ich liczba może budzić z początku oszoło-

mienie, jest to bowiem efekt kilkunastu lat równoległego rozwoju WWF i WCW, stąd 

różne konkurencyjne show typu „Monday Night Raw” czy „Smackdown” i początku-

jącemu może być trudno się w tym połapać. Aplikacje WWE zarówno na iPadzie, jak 

i Apple TV są dość przejrzyste, chociaż w oczy bije od razu ilość treści. Minusem jest 

fakt, iż na ATV trzeba przynajmniej wykupić trial, by mieć dostęp do czegokolwiek. 

Bez problemu jednak wyszukamy interesujący nas show z poszczególnej federacji, 

stworzymy własną playlistę, która synchronizuje się nam pomiędzy urządzeniami.

Zdaję sobie sprawę, iż oferta WWE jest przeznaczona dla specyficznego odbiorcy. 

Zapasy w tym wydaniu to swoisty cyrk, który mimo udawania potrafi być jednak-

że dość widowiskowy. Kiedy posłuchamy sobie, jak dwaj adwersarze przed walką 

wrzeszczą, obrażają się i rzucają wyzwania, to z pewnością przypomni nam się 

rytuał, jaki nieraz oglądamy przed walkami bokserskimi. Amerykanie najwyraźniej 

kochają całą tę otoczkę, która Europejczykom wydaje się dość egzotyczna, a także 

(jeśli wspomnimy ostatnią galę Pacquaio kontra Mayweather) horrendalnie droga.  

WWE Network to przykład serwisu VOD zrobionego tak, jak trzeba, z ofertą, która 

zadowoli nawet najwybredniejszego fana wrestlingu. Spróbujcie, miesięczny trial 

jest darmowy, a ja tymczasem po 22 latach idę wreszcie obejrzeć Wrestlemanię IX.
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JAK NIE  
PRZYTYĆ JESIENIĄ, 
CZYLI 
MYFITNESSPAL
JAROMIR KOPP

http://twitter.com/macwyznawca
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Jak myślicie – co łączy kanapkę z kiełbasą i pomidorem, z trzema ciasteczkami? 

Wyjaśnię to kilka akapitów niżej.

Staram się żyć w miarę zdrowo. Mieszkam w drewnianym domu na wsi, jeżdżę 

dużo rowerem (o czym dowiedzieliście się z poprzednich wydań Mój Mac Magazynu,  

ale niestety bardzo lubię słodycze. Ma to, pomimo sporej aktywności fizycznej, 

bardzo kiepski wpływ na moje BMI (czyli współczynnik masy ciała). Może nie jestem 

grubasem, ale mógłbym, a nawet powinienem być trochę lżejszy. Zawsze to ułatwi 

jazdę rowerem i pomoże w osiąganiu lepszych wyników. Choć zostałem zaopa-

trzony w bardzo sprytną wagę i zegarek monitorujący aktywność firmy Withings 

(opisane we wrześniowym numerze MMM, to jakoś nie potrafiłem „zbić” swojej masy 

trwale poniżej 70 kg. Po prostu mam tendencję do opychania się słodkościami.  

Jedną z najczęściej pojawiających się rad od dietetyków jest monitorowanie posił-

ków, jednak robienie tego „na oko” też nie zdało u mnie egzaminu. Na szczęście 

„There’s an app for that!”. Tą aplikacją jest MyFitnessPal.

Pierwszy raz usłyszałem o niej 
jakieś dwa lata temu, gdy inny serwis motywujący do zdrowego trybu życia: Pact 

wprowadził trzeci „układ” polegający właśnie na systematycznym monitorowaniu 

posiłków za pomocą MyFitnessPal. Dwa poprzednie „pakty” to: aktywność i przekąski 

warzywno–owocowe. W uproszczeniu działa to tak, że deklarujemy ilość aktywności 

fizycznych w tygodniu (np. spacer, rower, bieg), które nie mogą trwać krócej niż 30 minut 

i muszą być potwierdzone zapisem GPS w aplikacji RunKeeper. Podobnie z „owoca-

mi”. Deklarujemy ilość zjedzonych tygodniu zdrowych przekąsek. Tu weryfikacja 

odbywa się za pomocą fotografii, sami też musimy ocenić kilkanaście zdjęć posiłków 

innych osób. Jeżeli nie uda się wykonać zadeklarowanego w tygodniu „paktu”, to płaci-

my karę np. 5$ za każdą niewykonaną aktywność czy niezjedzony owoc–warzywo.  

http://mojmac.pl/category/magazyn/
http://mojmac.pl/2015/09/09/moj-mac-magazyn-6/
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Jeżeli sumiennie zrealizowali my pakty, to czę ć z puli kar jest dzielona na uczestni-

ków zabawy i im wypłacana. Więcej napisałem o tym na moim blogu MacWyznawca.pl:  

Pact czyli odżywiaj się zdrowo, rusz tyłek i zarabiaj z iPhone.

Wracając do tematu
Pierwsze podej cie do My itnessPal zakończyło się fiaskiem z powodu bariery języ-

kowej. Mój angielski nadaje się do czytania dokumentacji deweloperskich, ale nie 

za bardzo do wyszukiwania nazw posiłków. Wpisywanie dań ze słownikiem nawet 

dla mnie było zbytnim dziwactwem. Na szczę cie od jakiego  czasu program został 

spolszczony, co odkryłem niecały 

miesiąc temu.

Muszę  przyznać, że już po kilku 

dniach aplikacja zachwyciła mnie 

przemy lanymi i bardzo wygodnymi 

sposobami wyszukiwania i wpro-

wadzania posiłków oraz elegancką 

prostotą interfejsu w pełni zgodne-

go z zasadami Apple. 

Ale zanim zaczniemy spisywać 

posiłki, program trzeba skonfigu-

rować. Podajemy nasze dane, jak 

wiek, płeć, wzrost, wagę, tryb życia 

aktywno ci . Są one potrzebne 

do wyliczenia dziennych limitów 

żywieniowych. alej konfiguruje-

my nasze cele, czyli np. wagę, jaką 

chcemy osiągnąć, oraz czas, w jakim 

chcemy to zrobić. Po jej osiągnięciu 

możemy ustawić tryb utrzymania  

wagi. Amatorów sportów ucie-

szy możliwo ć ustawiania celów 

w postaci składników odżywczych, 

jakie chcemy przyjąć w ciągu dnia.

Ogromne wrażenie robi też 

ilo ć aplikacji i  serwisów, z  jaki-

mi My itnessPal współpracuje 

pobiera dane . Ja mam ułatwione 

zadanie dzięki SmartBody Analyser 

Withings, czyli wadze, która współ-

pracuje z  iPhone i  nie muszę 

ręcznie wpisywać swojej masy,  

http://macwyznawca.pl/mac/files/gym-pact-zdrowie-z-iphone.html
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bo My itnessPal pobiera ją automatycznie z aplikacji Withings. Podobnie ze spalo-

nymi kaloriami. W  zasadzie nie ma serwisu czy aplikacji sportowo fitnessowej, 

z  jaką by My itnessPal nie potrafił się  dogadać.   mnie informacje o  aktywno-

ciach pobiera z RunKeepera, bo tam trzymam wszystkie dane spacery, bieganie, 

rower , choć używam też Stra a i Wahoo ale tylko na rower . Jeżeli nie uprawiamy 

jakich  szczególnych aktywno ci, to spalone kalorie mogą być wyliczane za pomo-

cą kroków. I tu też jest całe mnóstwo urządzeń, z  jakimi aplikacja współpracuje, 

np. z moim zegarkiem Acti itePop Withings.  

Oczywi cie ćwiczenia możemy też wpisywać ręcznie i serwis My itnessPal wyliczy 

nam z grubsza spalone kalorie na podstawie rodzaju i czasu trwania aktywno-

ci. Wybieramy np. jazda na rowerze z prędko cią 26 32 km/h lub spacer z psem 

4 6 km/h  i podajemy czas trwania.

Ale najważniejsza funkcja to monitoring posiłków. Posiłki wpisujemy w odpowied-

nie rubryki: niadanie, obiad, kolacja, przekąski. o dyspozycji mamy potężną  

bazę produktów i dań już opisanych. Wystarczy wpisać np. placki ziemniaczane 

i wybrać z kilkunastu pozycji te najbardziej zbliżone do naszych np. Placki ziem-

niaczane tłuste, domowe . Jeszcze łatwiej mamy, gdy jemy co  kupionego w sklepie. 

Wystarczy zeskanować kod kreskowy z opakowania. Na 0  produkt już będzie wpisa-

ny w bazę danych, a je li nie, możemy sami go dodać, przepisując dane z informacji 

o produkcie zamieszczonej na etykiecie. Należy jeszcze pamiętać o podaniu ilo ci.  

zasem musimy posłużyć się wagą, ale bardzo często produkty w bazie mamy rozpi-

sane na np. kostki czekolada , sztuki pierogi  itp. Można też tworzyć i zapisywać 

własne przepisy czy dania. 

W praktyce wygląda to tak, 
że przy niadaniu wyszukuję: chleb, wybieram: żytni, 1 kromka. Potem szukam: 

salami i wybieram odpowiednie, masło, jajko itp. Po kilku dniach praktyki z aplika-

cją zajmuje to naprawdę małą chwilkę. Jeżeli nasze posiłki się powtarzają, możemy 

dwoma puknięciami skopiować np. niadanie z wczoraj . Można oczywi cie je 
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zmodyfikować, jeżeli zjedli my czego  mniej lub więcej, lub wykasować składnik. 

Opcje kopiowania są dostępne na kilka sposobów. Można wej ć w dowolny dzień 

i zaznaczyć produkty lub całe dania i skopiować je na konkretny inny, do tej samej 

kategorii obiad na obiad  lub do innej. Przy wyszukiwaniu też mamy dodatkowe 

ułatwienia jak np. listę ostatnio dodawanych posiłków czy składników dań. Tryb ich 

wy wietlania można konfigurować. Naprawdę autorom aplikacji należą się duże 

brawa za przemy laną obsługę i maksymalnie uproszczone osiąganie celu.

Na górze ekranu dostajemy raport w postaci dziennego celu kalorii, kalorii już 

pochłoniętych , kalorii zyskanych na ćwiczeniach i ilo ci, jakie możemy jeszcze 

przyswoić. Gdy obrócimy ekran iPhone a poziomo, to poza kaloriami pojawią nam 

się składniki pożywienia, jak węglowodany, tłuszcze, białko, cukry i sód. ele dla 

tych składników też można ustalać, a podczas dodawania program ostrzega nas, gdy 

już zbliżamy się np. do ustalonej maksymalnej ilo ci tłuszczu czy cukru. Gdy doda-

jemy jaki  produkt bogaty w pewnie składniki, to dostajemy informację na zielono, 

jeżeli są to te dobre  i mie cimy się w założonej normie lub na żółto, jeżeli z czym  

już przesadzili my. To ucieszy sportowców amatorów, którzy nie mają wsparcia 

w postaci dietetyka.

Program ma też pewnie funkcje społeczno ciowe. Poza wpisami z  posiłków, 

ćwiczeń czy pomiarów wagi możemy dodawać własne komentarze i udostępniać  

lub nie  tak tworzony dziennik znajomym użytkownikom My itnessPal. Możemy 

też komentować ich wpisy i wysyłać wiadomo ci. Mnie znajdziecie tam oczywi cie  
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jako MacWyznawca . Aplikacji towarzyszy też serwis internetowy o zbliżonej funk-

cjonalno ci, choć nie tak łatwy i miły w użyciu

 Teraz odpowiadam 
 na pytanie z początku artykułu
 Ta kanapka i te trzy ciasteczka mają taką samą ilo ć kalorii  opiero My itnessPal 

u wiadomił mi, ile zbędnej energii przyswajałem, zagryzając byle czym, byle słod-

kim, między zdrowymi i odpowiednimi posiłkami.

Po 25 dniach zabawy  z liczeniem kalorii potrafię odmówić sobie tego kolejne-

go ostatniego  ciasteczka, a posiłki dobieram tak, aby były bardziej dopasowane  

do moich potrzeb żywieniowych. I są tego efekty w postaci lepszego samopoczucia 

i osiągnięcia zamierzonej masy ciała, czego i Wam życzę
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PRZEGLĄD  
ODTWARZACZY  
WIDEO NA OS X
TOMASZ KULESA

https://twitter.com/thometomasz/
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Przegląd odtwarzaczy 
wideo na OS X
W systemie OS  znajduje się jeden domy lny odtwarzacz materiałów wideo 

 uickTime Player. Nie jest on jednak wolny od wad i często nie radzi sobie z otwar-

ciem egzotycznych  plików wideo. aden film kodowany przy pomocy popularnych 

i -ów czy i  nie zostanie poprawnie odtworzony pod OS . Istnieją inne aplika-

cje, które posiadają więcej zaawansowanych funkcji i pozwalają na bezproblemowe 

obcowanie z materiałami wideo podczas korzystania z Maca. 

MPlayer   jest odtwarzaczem, który doskonale dopasowuje się wyglądem do nowe-

go systemu OS . Tak samo jak jego konkurenci nie ma problemów z odtworzeniem 

wielu formatów wideo bez konieczno ci instalowania dodatkowych paczek z kode-

kami. mPlayer  wspiera gesty, które pozwolą nam na kontrolowanie wideo podczas 

odtwarzania go w programie. Aplikacja sobie z odpowiednią kolejno cią pokazywania 

plików. Jeżeli oglądamy nasz ulubiony serial i zbliżamy się do końca odcinka, program 

sam przeskoczy do kolejnego epizodu, pod warunkiem że znajduje się w tym samym 

folderze. Jedną z ciekawszych opcji jest możliwo ć przesunięcia wideo np. z serwisu 

imeo bezpo rednio na ikonę mPlayer  w celu odtworzenia materiału w programie. 

Kończąc, należy dodać informację o wspieraniu przez program pilota Apple Remote.

CENA: Bezpłatny

www.mplayerx.org

MPlayerX

http://mplayerx.org/#sthash.iwXqagoq.dpbs
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L  to bezpłatny odtwarzacz umożliwiający oglądanie filmów 

oraz słuchanie muzyki w różnych formatach takich jak Mpeg-1,  

Mpeg-2, i , , MP3, OGG itd. Korzystając z tego programu, 

nigdy nie zastanawiam się, czy posiadam odpowiedni kodek wideo 

do otworzenia konkretnego pliku  to po prostu działa. Nie zagłębia-

jąc się bardzo we wszystkie możliwo ci aplikacji, można stwierdzić,  

że potrafi naprawdę wiele w kwestiach, których sam użytkownik nie 

widzi podczas napawania się filmem. Największą siłą nie jest jednak 

odtwarzanie plików zapisanych na dysku czy płycie , ale nadawa-

nie zdalnie przez Internet lub sieć LAN za po rednictwem różnych 

protokołów transmisji strumieniowych. Oznacza to tyle, że wystarczy wkleić bezpo red-

ni link do np. konferencji Apple i oglądać ją w oknie playera.

CENA: Bezpłatny

www.videolan.org

Elmedia to uniwersalny odtwarzacz pozwalający na otworzenie wielu forma-

tów wideo oraz audio takich jak: i , WM , L , SW , A I, MO , MP4, MP3 itd.  

Program występuje w wersji darmowej oraz płatnej o nazwie PRO. Aplikacja pozwa-

la na odtworzenie wideo od sprecyzowanego przez nas punktu A do punktu B bez 

konieczno ci cięcia samego pliku. zięki Elmedia możemy dopasować czcionkę, 

rozmiar, kolor oraz ramkę napisów co pozwala nam na lepszą personalizację. Kolejną 

ciekawą opcją jest możliwo ć ustawienia jasno ci, kontrastu, saturacji i tego typu 

innych parametrów pliku wideo. Elmedia Pro daje nam możliwo ć pobierania wideo 

z ouTube, imeo, ahoo i innych stron HTML5, wyciągnięcia samego pliku audio 

czy wykonania zrzutu ekranu z dowolnego momentu w filmie. 

CENA: Bezpłatny / Wersja Pro 1 , 5 

www.eltima.com

VLC Media Player

Elmedia Player

opełnieniem odtwarzaczy wideo jest bardzo przydatny program o nazwie Napi 

pozwalający na bardzo szybkie pobranie napisów do konkretnego pliku wideo. 

Aby wywołać akcję, wystarczy przenie ć konkretny plik wideo na ikonę progra-

mu Napi, by po chwili zobaczyć w folderze dopasowane napisy. Program działa 

bardzo dobrze, jeżeli nasz plik jest odpowiednio opisany. Napi można pobrać  

zupełnie za darmo ze strony projektu. 

http://www.videolan.org/vlc/
http://mac.eltima.com/media-player.html 
http://sourceforge.net/projects/qnapi/
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FILM Z KOMPUTERA  
NA APPLE TV  
 — AIRPLAY W NATARCIU
MAREK TELECKI

http://twitter.com/mantis30
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Jak odtworzyć film z komputera na telewizorze? To pytanie nurtuje nie tylko początku-

jących użytkowników komputerów, ale i tych bardziej zaawansowanych. Możliwości 

realizacji tego zadania jest wiele, poniżej kilka najbardziej popularnych:

Pendrive (lub inna pamięć  
zewnętrzna podłączana za pomocą 
interfejsu USB, np. dysk twardy)
Sposób najmniej skomplikowany, ale czasochłonny. Wymaga oczywiście odbiornika 

TV wspierającego odczyt plików z takiego nośnika. Problemem może być niezgod-

ność obsługiwanego formatu wideo (a czasem również ścieżki audio) oraz ew. pliku 

z napisami. W takim wypadku film należy poddać procesowi konwersji, np. korzy-

stając z darmowego programu HandBrake. Zmianę formatu napisów załatwi Jubler. 

Media do otworzenia trzeba – rzecz jasna – najpierw skopiować na pamięć USB.

Kabel i/lub adapter HDMI/VGA/
Composite
Bierzemy komputer po pachę, idziemy do salonu z odbiornikiem TV i łączymy oba 

urządzenia odpowiednim kablem lub kablem-przejściówką (np. Mini Display Port -> 

HDMI). Proste, choć nie najwygodniejsze i nie najtańsze rozwiązanie, jeśli wymaga 

zakupu specjalnego adaptera.

https://handbrake.fr/
http://www.jubler.org/
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 Serwer DLNA
Posiadając w miarę nowoczesny odbiornik okre lany mianem Smart T , dodatkowo 

podłączony do naszej domowej sieci za pomocą kabla Ethernet, lub bezprzewodowo  

 Wi i , możemy przeglądać i odtworzyć filmy składowane na dysku komputera. Wcze niej 

jednak musimy zadbać o to, by ten ostatni dogadał  się z telewizorem. Najprostszym 

sposobem jest zainstalowanie oprogramowania udostępniającego multimedialne zaso-

by, zwanego serwerem LNA. Polecam dwie darmowe czę ciowo  opcje:

 > Serviio media server

 > TVMOBiLi

 > Alternatywnie możecie przyjrzeć się również oprogramowaniu Plex.

Apple TV
Tak, przystawka naszej ulubionej firmy daje spore możliwo ci. W zależno ci od tego, 

jaką generacją urządzenia dysponujemy, różni się też ich zakres oraz łatwo ć realizacji.

Starsze wersje Apple T  1 i 2 gen  łatwo poddać zabiegowi pod nazwą jailbreak. 

zięki temu da się zainstalować płatne oprogramowanie FireCore aTV Flash, które 

wzbogaca przystawki o wiele dodatkowych opcji, zamieniając je w multimedialne 

platformy streamingowe o potężnym potencjale.

http://serviio.org/
http://www.tvmobili.com/
https://plex.tv/
http://firecore.com/
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Niestety, trzeciej generacji urządzenia nie da się tak uszlachetnić , można jednak 

do ć łatwo sobie z tą przeszkodą poradzić. 

a  wła ciciele nowszych komputerów Apple ze wsparciem dla technologii Intel 

uick Sync ideo  z zainstalowanym systemem OS  w wersji 10.8 Mountain Lion , 

by przesłać obraz i d więk na Apple T  mogą skorzystać z Klonowania AirPlay 

funkcja działa z przystawką 2 i 3 gen. ,

b  posiadacze starszych Maków lub P  pracujących pod systemem Windows mogą 

zainstalować na swoich komputerach oprogramowanie wysyłające strumieniowo 

obraz i d więk do odbiornika Apple T , z tą różnicą, że całą pracę wykonuje proce-

sor, ergo  wymagany jest do ć wydajny komputer  najlepsze aplikacje służące do 

tego celu:

 » Squirrels AirParrot 2  dostępny dla Mac, Windows oraz hromeOS,

 » AirMyPC  dostępny tylko dla Windows.

c  nie można tu pominąć oczywistego sposobu wy wietlenia filmu... z biblioteki 

iTunes  sposób ten wymaga plików wideo w formacie zgodnym z Apple T  do ć 

kłopotliwe jest w tym rozwiązaniu wy wietlanie napisów z pliku,

d  panaceum na egzotyczne formaty plików wideo jest płatna aplikacja tupil Beamer, 
która potrafi wysłać strumień audio/wideo do Apple T  dodatkową jej zaletą jest 

wsparcie dla napisów w formacie .srt

http://www.airsquirrels.com/airparrot/
http://www.airmypc.com/
http://beamer-app.com/
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Jak widać, oglądanie filmu z  komputera może być proste i  tanie w  realizacji.  

adna z powyższych opcji nie jest jednak magiczna ani też superwygodna w obsłu-

dze. latego dalej skupię się na remedium wykorzystującym w pełni potencjał 

apple owego ekosystemu sprzętowo-programowego.

Wymagany hardware: telewizor, Apple T  2 lub 3 generacji, dowolny iMac, MacBook, 

Mac Pro z procesorem Intel i systemem OS  w wersji 10.6+ lub P  z systemem 

Microsoft Windows w wersji P SP3+, iPhone, iPad lub iPod touch z systemem iOS 

w wersji 7+. Ponadto kluczowa jest szybka lokalna sieć Wi i, najlepiej w standardzie 

802.11g lub nowszym.

Wymagane oprogramowanie: appka Bit a e Air ideo H  w cenie 3,   pobra-

na z  App Store i  zainstalowana na i rządzeniu, darmowy serwer InMethod 

Air ideo H  dla Maca lub Windows dostępny na witrynie: www.inmethod.com  

i zainstalowany na komputerze.

Sednem rozwiązania
 jest wykorzystanie iPhone a, iPoda touch lub iPada do inicjacji odtwarzania filmu 

oraz jako bezprzewodowego pilota. Inaczej mówiąc, mobilnym urządzeniem prze-

glądamy zawarto ć dysku komputera, wybieramy film, rozpoczynamy odtwarzanie, 

a następnie dzięki wykorzystaniu technologii AirPlay przekierowujemy strumień 

audiowizualny do odbiornika Apple T . ysponując gło nikiem AirPlay lub innymi 

gło nikami podłączonymi np. do AirPort Express , d więk możemy przekierować 

z Apple T  do nich. wierzcie, taki oparty w większo ci  na łączno ci radiowej 

kram  działa naprawdę sprawnie i robi wrażenie na każdym, kto to pierwszy i każdy 

kolejny  raz do wiadczy go w działaniu. Magia i  NA Apple w najlepszym wydaniu

http://www.inmethod.com/airvideohd/index.html
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Istotne w tym jest to, że i rządzenia po redniczą 

transparentnie, tzn. w tym samym czasie możemy 

robić na nich inne rzeczy  poza wy wietlaniem 

wideo lub odtwarzaniem d więku dotyczy również 

gier , inaczej odtwarzany film zostanie przerwany 

i na Apple T  pojawia się inna zawarto ć multi-

medialna. o więcej, takie po rednictwo nie ma 

znaczącego wpływu na użycie baterii, a  jedy-

nym istotnym ograniczeniem jest to, że iPhone/

iPod touch/iPad muszą znajdować się cały czas  

w zasięgu sieci Wi i.

Kilka słów 
o oprogramowaniu
Instalacja wyżej wspomnianego serwera Air ideo 

H  jest banalnie prosta nawet pod Windowsem . 

Konfiguracja polega w zasadzie wyłącznie na wska-

zaniu folderu z filmami i napisami . ostępnych 

opcji jest jednak znacznie więcej.

Po pierwsze, możemy włączyć dostęp do filmów 

z Internetu, tzn. je li to zrobimy, zostawimy kompu-

ter włączony, to możemy nawet wykorzystując 

transmisję danych w sieci komórkowej 3G lub LTE , 

odtwarzać zdalnie filmy np. na iPhonie lub Apple 

T  w tej samej sieci do słuchawek . Program sam 

realizuje mapowanie portów, więc je li specjalnie 

nie skomplikowali cie ustawień routera zapora 

sieciowa, NAT , to nie powinno być problemów. 

Autoryzacja i rządzenia odbywa się w appce Air 

ideo H  dla iOS, za pomocą PIN-u serwera.

Serwer pozwala na obsługę wielu użytkowników  

zięki temu możliwa jest jednoczesna transmisja 

kilku filmów do różnych odbiorników, a ponadto 

każdemu użytkownikowi możemy ustawić login, 

hasło oraz okre lić dostęp do wybranych folderów 

z plikami wideo.

Je li posiadamy starszy komputer i  wolną sieć 

lokalną, usprawnić odtwarzanie może wcze-

niejsze transkodowanie filmu oraz wpalenie  

napisów opcje te wybieramy w  appce na iOS .  
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Preferencje serwera pozwalają ustawić cieżkę dostępu do 

folderu, który będzie zawierał skonwertowany materiał.

Serwer może uruchamiać się automatycznie po zalogowaniu 

użytkownika, a w przypadku nowszych komputerów znów 

mowa o  sprzęcie wspierającym technologię Intel uick 

Sync ideo , autorzy programu oddali do dyspozycji ekspe-

rymentalne opcje sprzętowo wspomaganego kodowania lub 

dekodowania. Przy piesza to transkodowanie w locie  

oraz odciąża procesor komputera.

Warto dodać, że choć sam nie spotkałem się jesz-

cze z sytuacją, by serwer poległ podczas operacji transkodowania pliku z filmem, to 

ewentualne problemy z osobliwymi kodekami rozwiąże zainstalowany odtwarzacz 

VLC w wersji 2.0+.

zas na aplikację na iOS. Tu instalacja jest  ta da   jeszcze prostsza. Mnogo ć opcji 

potrafi zaskoczyć, ale dzięki estetycznemu i przemy lanemu interfejsowi użytkow-

nika obsługa programu jest banalnie prosta. latego zamiast prowadzić za rączkę, 

serwując przewodnik dla opornych , wymienię najważniejsze atuty Air ideo H .

Oto lista:
 > aplikacja uniwersalna iPhone / iPod touch / iPad , zoptymalizowana dla syste-

mu w wersji 8,

 > wsparcie dla urządzeń Apple z większymi ekranami  wykorzystanie nowych 

rozdzielczo ci,

 > wyszukiwanie filmów w folderach oraz sortowanie zawarto ci wg nazwy lub daty,

 > tryb pracy O ine, w tym możliwo ć pobierania plików w tle również 

z wykorzystaniem transmisji danych w sieci komórkowej   przydatne gdy 

planujemy obejrzeć film w terenie, bez dostępu do Internetu,

 > precyzyjna kontrola synchronizacji cieżki d więkowej oraz napisów  

 antidotum na rozjeżdżający się  obraz z d więkiem,

 > zmiana proporcji wy wietlanego obrazu  gdy np. zechcemy wyszczuplić 

ulubioną aktorkę,

 > korekta jasno ci, kontrastu oraz ekspozycji na wietlenia  działa to na nowszych 

urządzeniach i bywa nieocenione przy kopiach filmów o słabej jako ci,

 > zmiana ustawień odtwarzania, jak np. wybór cieżki d więkowej lub napi-

sów może być przeprowadzona na bieżąco, program kontynuuje odtwarzanie 

materiału z nowymi parametrami,

http://www.videolan.org/vlc
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 > automatyczne czyszczenie pamięci podręcznej zawierającej pliki tymczasowe 

tworzone podczas konwersji,

 > użyteczny, zawsze dostępny miniodtwarzacz,

 > zaawansowane ustawienia konwersji oraz pobierania bitrate, rozdzielczo ć, 

wielko ć pliku ,

 > możliwo ć zmiany kodowania napisów, rozmiaru czcionki oraz jej koloru 

 biały lub żółty,

 > wsparcie dla popularnych formatów napisów: .srt, .ssa, .ass oraz .txt  w przy-

padku tych ostatnich należy zmienić rozszerzenie na .sub,

 > zmiana szybko ci odtwarzanego filmu  przyspieszenie lub zwolnienie 

w zakresie 10   200  warto ci oryginalnej, bez efektu wiewiórki , czyli przy 

zachowaniu naturalnej wysoko ci i brzmienia głosów,

 > synchronizacja ustawień między urządzeniami, tzn. je li zainstalujemy Air 

ideo H  np. na iPhonie i iPadzie, to dla konta tego samego użytkownika 

wszystkie zmiany preferencji, miejsce, w którym przerwali my odtwarzanie, 

oraz historia obejrzanych filmów są automatycznie aktualizowane między nimi,

 > automatyczne odtwarzanie kolejnego filmu w folderze po zakończeniu 

poprzedniego,

 > suwak domy lnego poziomu gło no ci cieżki d więkowej, 

 > pełne wsparcie dla formatu H.264 możliwe odtwarzanie bez konwersji , 

rozdzielczo ci ull H  1080p , d więku Surround 5.1 oraz oczywi cie AirPlay.
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 Dla niecierpliwych 
autorzy udostępniają — niestety odpłatnie — dwie nowe funkcje: podgląd podczas 

przewijania filmu w przód/wstecz oraz wsparcie dla przystawki Chromecast.

Szata graficzna Air Video HD jest śliczna, nowoczesna i  zgodna ze stylistyką  

iOS 7 / 8 / 9. Appka działa szybko i stabilnie, oferuje świetną jakość odtwarzania oraz 

intuicyjną obsługę. Gdy przekierujemy strumień audio/wideo do Apple TV to część 

opcji, takich jak pauza czy przewijanie filmu, jest dostępnych również z poziomu 

pilota od Apple TV.

Domyślnie do wyszukiwania zainstalowanego serwera, Air Video HD wykorzystuje 

protokół Bonjour. Jeśli jednak z jakiegoś powodu (np. punkt dostępowy nie obsługu-

je tej technologii lub występuje problem z rozgłaszaniem rekordów usługi multicast 

Domain Name System — mDNS między podsieciami) to nie zadziała, możemy ręcz-

nie dodać komputer z bankiem filmów, wpisując jego adres IP w sieci.

Dla mnie osobiście Air Video HD to jedna z najważniejszych aplikacji, dzięki której 

odbiornik Apple TV wykorzystywany jest niemal każdego dnia. Uważam to rozwią-

zanie za najlepsze z istniejących, choć są tańsze alternatywy, którym również warto 

się przyjrzeć, np.:

 > queue StreamToMe — oferujący dodatkowo wsparcie dla fonoteki iTunes oraz albu-

mów zdjęć w aplikacjach iPhoto oraz Aperture (czy działa to również z programem 

Zdjęcia, nie mam pojęcia),

 > Hobbyist Software Limited VLC Streamer

Oczywiście aby wyświetlić film z poziomu iPhone’a lub iPada na Apple TV (dzię-

ki rewelacyjnemu AirPlay), wystarczy praktycznie dowolny odtwarzacz wideo dla 

systemu iOS. Tyle że najpierw trzeba skopiować film z komputera do pamięci urzą-

dzenia, co wymaga cierpliwości i zabiera cenne miejsce na naszym mobilnym 

gadżecie. Ja preferuję opisane wyżej rozwiązanie, mimo że wymaga tego, by kompu-

ter był podczas seansu uruchomiony. Notabene, w tym czasie można obciążyć go 

dodatkowymi zadaniami.

Nim się pożegnam,
nie pozostaje mi nic innego jak tylko życzyć Wam, Drodzy Czytelnicy, wielu godzin 

spędzonych przyjemnie na oglądaniu filmów i seriali.

PS. 
Wkrótce nowe Apple TV pojawi się na półkach. Dzięki wprowadzeniu App Store  

na nową platformę tvOS możemy spodziewać się kolejnych, być może jeszcze bardziej 

wygodnych i magicznych rozwiązań w temacie odtwarzania filmów z komputer.

Time will tell.

ZDJĘCIA: 
apple.com

http://zqueue.com/streamtome/
http://www.hobbyistsoftware.com/VLCStreamer-more
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USŁUGI VOD,  
Z KTÓRYCH SKORZYSTASZ  
NA IPADZIE
TOMASZ KULESA

https://twitter.com/thometomasz/
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3 lipca 1 28 roku w Londynie odbyła się pierwsza transmisja telewizyjna na wiecie. 

Prawdziwą popularno ć telewizja zyskała po II wojnie wiatowej. Oglądanie mate-

riałów wideo kojarzy nam się głównie z dekoderem, anteną, stertą kabli i ogromnym 

ekranem telewizora. zi  mamy rok 2015, a do oglądania naszych ulubionych seriali, 

filmów czy programów telewizyjnych wystarczy nam kanapa, dobre łącze interne-

towe i iPad. 

HBO GO
HBO GO to internetowy serwis wideo na żądanie, który gwarantuje dostęp do biblio-

teki ponad 2 000 godzin programu: własnych produkcji HBO, hitów filmowych 

z aktualnej oferty, kontrowersyjnych dokumentów oraz programów rozrywko-

wych. Wybrane filmy i seriale dostępne są w HBO GO jeszcze przed ich telewizyjną 

premierą w HBO. Serwis jest dostępny na 4 dowolnych urządzeniach, w tym 

na komputerze, tablecie, smartfonie, dekoderze lub poprzez aplikację Smart T   

 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez reklam. możliwia nieograniczone oglą-

danie ulubionych produkcji oraz dostęp do archiwalnych programów. Aplikacja 

HBO GO na iOS pozwala na strumieniowanie wideo przez AirPlay na telewizor, 

korzystając np. z Apple T . Je li kto  lubi oryginalną cieżkę d więkową w filmach 

będzie mógł ją włączyć. odatkowo HBO GO pozwala na oglądanie filmów z polski-

mi napisami. Niestety, usługa nie jest dostępna jako samodzielny produkt. Aby z niej 

skorzystać, musimy wykupić dostęp do HBO GO u naszego operatora telewizji.

Link do aplikacji iPhone/iPad

Witryna usługi 

https://itunes.apple.com/pl/app/hbo-go-polska/id478407414?l=pl  
http://www.hbogo.pl
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Player.pl
Player.pl to usługa VOD skupiona głównie na produkcjach znanej polskiej telewizji 

TVN. Znajdziemy tutaj seriale, programy, publicystykę, filmy, bajki dla dzieci oraz 

kilkanaście kanałów telewizyjnych nadających na żywo (tvn, tvn24, tvn turbo, tvn 

style, filmbox live, eleven sports, axn now, viva, mango, tvn7, tvn fabuła, ttv, religia.

tv). Jeżeli jesteś fanem seriali, możesz uzyskać dostęp do ponad 90 różnorod-

nych pozycji z dominacją polskich produkcji, które  głównie  są realizowane przez 

telewizję TVN. W opisywanej usłudze nie może zabraknąć najpopularniejszych 

programów, takich jak: Kuba Wojewódzki, Masterchef, Ugotowani, Mam talent!, 

Kuchenne Rewolucje itd., do których będziemy mieć przedpremierowy dostęp. 

W kwestii filmowych emocji Player posiada bazę około 100 raczej nie najnow-

szych pozycji, ale każdy powinien znaleźć coś interesującego dla siebie. Aplikacja, 

która jest dostępna w AppStore, pozwala nam na zalogowanie się do naszego 

konta i bezproblemowe oglądanie wybranego programu. W aplikacji dostępna jest 

wyszukiwarka, podział na kategorie, opcja kontynuowania oglądania od ostatnio zapa-

miętanego punktu oraz możliwość wypuszczenia sygnału wideo przez usługę AirPlay.  

Program działa tylko na terytorium Polski, co jest ważną informacją dla osób prze-

bywających za granicą kraju. 

Dostęp do wszystkich usług będzie kosztował 14,99 zł miesięcznie.  

Pierwsze 30 dni za darmo.

Link do aplikacji iPhone/iPad

https://itunes.apple.com/pl/app/player.pl/id474735401?mt=8 
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VOD Onet
O .pl oferuje dostęp do tysiąca filmów, programów telewizyjnych, seriali, doku-

mentów oraz bajek dla dzieci. Obecnie to chyba największy legalny serwis O  

z dostępem do darmowej oraz płatnej bazy polskich i zagranicznych produkcji 

filmowych. Oprócz filmów mamy również możliwo ć oglądnięcia programów tele-

wizyjnych, takich jak np. Tomasz Lis na żywo, Okrasa łamie przepisy czy Sprawa 

dla reportera. opełnieniem oferty są seriale emitowane głównie przez telewizję 

T P: Klan, Na dobre i na złe, Barwy szczę cia, Rodzinka.pl itd. Aplikacja stworzona 

przez Grupę Onet sprawuje się naprawdę dobrze, oferując wszystko to, co znaj-

dziemy w webowej wersji serwisu z podziałem na kategorie, celną wyszukiwarką, 

możliwo cią dodania filmów do ulubionych oraz dostępem do wyselekcjonowanych 

powiadomień. Bardzo fajną funkcją jest możliwo ć rozpoczęcia oglądania filmu na 

jednym urządzeniu i dokończenie na drugim. Program wspiera połączenie 3G lub 

LTE, więc nie potrzebujemy sieci Wi i, aby korzystać z aplikacji w terenie.

ostęp do usługi O  Onet kosztuje 1 ,  zł miesięcznie. Pierwsze 30 dni za darmo.

Link do aplikacji iPhone/iPad

https://itunes.apple.com/pl/app/vod-filmy-i-seriale/id569126339?mt=8 
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IPLA
IPLA to darmowy dostęp do 

bogatej bazy 100 tysięcy klipów, 

zaczynając od kultowych seriali, 

wydarzeń sportowych, festiwali, 

kończąc na programach publi-

cystycznych i  ekonomicznych. 

Wszystkie materiały wideo 

pochodzą ze znanych stacji tele-

wizyjnych należących do Polsatu. 

Korzystając z  serwisu IPLA, 

możemy wykupić dostęp do  

35 kanałów telewizyjnych za 

1 , 0 zł 14 dni za darmo  takich 

jak np. Polsat Sport, ilmbox, A N, 

Polsat afe, History, isco ery. 

W przypadku darmowego korzy-

stania z serwisu skazani jeste my 

na reklamy oraz dużo gorszą 

jako ć materiałów wideo. 

ena za wypożyczenie jedne-

go filmu na 48 godzin zaczyna 

się już od 4, 0 zł, a najwyższa 

to 15,00 zł. Nie jest to jednak jedyny sposób na oglądnięcie wybranego przez nas 

materiału wideo. IPLA oferuje nam 21 pakietów, których koszt zaczyna się już od 

4, 0 zł, a kończy na 4 , 0 zł. Najbardziej popularnymi pakietami są IPLA ilmy 

i Seriale, IPLA Sport, IPLA Premiery czy IPLA E TRA. Każdy powinien znale ć co  

skrojonego pod swoje potrzeby. Aplikacja pozwala na strumieniowanie wideo przez  

AirPlay na telewizor. 

Link do aplikacji iPhone/iPad

o wyżej wymienionych serwisów już wkrótce ma dołączyć również iplex.pl, który 

zapowiada wprowadzenie swojej oferty na tablety i smartfony z systemem iOS. 

Wszyscy mamy nadzieję na zwiększenie ilo ci usług oraz dostępnych aplikacji 

pozwalających na swobodne oglądanie materiałów wideo na iPadzie. 

rodzy Wydawcy, teraz czas na Wasz ruch.

https://itunes.apple.com/pl/app/ipla/id364900798?mt=8 
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WIELKI  
PODWÓJNIE  
NIEDOCENIONY 
CZYLI IMOVIE 
NA IOS I OS X
JAROMIR KOPP

https://twitter.com/macwyznawca
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Będąc z dala od domu, w kilka godzin po imprezie (rowerowej) zmontowałem 

z niej relację filmową. Choć zgranie materiałów z kamery sportowej i ich montaż 

w iMovie na iPhonie trwało tylko o połowę krócej niż wysłanie gotowej relacji przez 

„Nerwostradę” do YouTube, to już przed wieczorem udało mi się nią pochwalić 

w „społecznościówkach”. I ponownie, mimo że sam montaż trwał może z godzinę, 

zebrałem sporo pozytywnych recenzji za tę 6-minutową „etiudę”.

Rozumiem zaskoczenie użytkowników systemów innych niż applowskie. W końcu 

nie dostają oni z nowymi urządzeniami tak bogatego zestawu programów, ale zdzi-

wienie użytkowników OS X czy iOS trochę mnie zasmuciło. Wygląda na to, że nie 

znają lub nie doceniają oni tego, co dostają w pakiecie. Dlatego postanowiłem Wam 

ciut przybliżyć iMovie na oba te systemy. Zacznijmy od prostszego.

iMovie dla iOS
Program przysługuje nam za darmo przy zakupie nowego urządzenia z iOS. Zajmuje 

ponad 720 MB (choć w iOS 9 na iPhone 6 Plus już „tylko” 680 MB) i to jest chyba 

największa jego wada. Za to w programie dostajemy bogaty zbiór dżingli, efektów 

i podkładów dźwiękowych.

iMovie ma dwa zasadnicze tryby pracy: tworzenie „zwiastunów filmowych” oraz tryb 

montażu normalnych filmów. Zacznę od trybu zwiastunów, bo to przy jego umiejęt-

nym wykorzystaniu można osiągnąć największy efekt „wow”. W tym trybie Apple 

przygotował dla nas kilka gotowych scenariuszy na różne okoliczności. Mamy coś 

dla opowieści, dla wypadów podnoszących poziom adrenaliny, jak i łzawe historie 

czy „zapowiedzi” filmów podróżniczych lub horrorów. Zwiastun składa się z odpo-

wiedniej muzyki, dokładnej rozpiski scen oraz dobrze dobranych napisów i przejść.

Przy wybieraniu odpowiedniego motywu naszego „zwiastuna” musimy zwracać 
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uwagę na ilość osób występujących w filmie. W niektórych motywach nie ma to 

znaczenia, inne są zrobione konkretnie dla dwóch występujących osób, a jeszcze 

w innych możemy wybrać od 2 do 6 bohaterów. Po wybraniu motywu iMovie popro-

si o uzupełnienie informacji, jak tytuł, kto odpowiada za film itp. W zwiastunach 

wieloosobowych dodatkowo podajemy dane osób w nich występujących i ich płeć. 

Odpowiedni algorytm wykorzysta to przy montażu. 

Teraz zaczyna się  
 najważniejszy etap
Dostajemy rozpiskę scen, do 

których musimy dopasować frag-

menty naszego  materiału. W puste 

miejsca opisane jako „zbliżenie”, 

„akcja”, „krajobraz”, „plan śred-

ni”, „plan szeroki”, „grupa” musimy 

dobrać odpowiedni fragment filmu. 

Pomagają w tym rysunki objaśniają-

ce scenę. Aby osiągnąć dobry efekt, 

należy trzymać się tych zaleceń 

i nie kombinować, bo konstrukcja 

scenariusza rozjedzie się z akcenta-

mi muzycznymi, gdy np. w miejscu 

akcji umieścimy spokojny pejzaż.  

Na tym etapie dobrze jest też zmie-

nić napisy z  proponowanych, na 

nasze bardziej pasujące do treści 

filmu. Tu również dobrze jest suge-

rować się charakterem podpowiedzi. 

Poza filmami możemy użyć zdjęć 

wzbogaconych efektem „Ken Burns”  

lub nieruchomych. 

Po tym wstępnym montażu należy 

skontrolować efekt. Z  pewnością 

będą potrzebne dalsze popraw-

ki. Aby uzyskać większe wrażenie, 

można precyzyjnie wybrać frag-

menty filmów (przesunąć ramkę 

czasową) w  edytorze wycina-

nia i  włączyć dźwięk z  naszego 

ujęcia (jeżeli wpasuje się w całość).  
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ilm możemy upiększyć efektami wideo, spowolnić, przy pieszyć itp. hoć jeste my 

ograniczeni ramami scenariusza to nadal mamy dużo pola do popisu.

Jeżeli trzymali my się planu i po więcili my trochę czasu na dobre dobranie scen 

i  ich precyzyjne ustawienie mamy gwarancję efektu, nawet w ród osób, które 

słyszały o  iMo ie. wiastuny  zostały do iMo ie wprowadzone jeszcze za życia 

Jobsa i znany jest fakt, że wymusił on nagranie cieżek d więkowych przez jedną 

z najlepszych orkiestr ilustrujących filmy. Nagrania odbyły się w Londynie. Wrażenie 

naprawdę może być niesamowite.

Nie samymi zwiastunami  
filmowiec żyje
Jednak nie zawsze chcemy zrobić minutowy bo w okolicach minuty trwają zwia-

stuny  filmik wow . zasem potrzebujemy zmontować całkiem po swojemu co  

dłuższego. W tym celu posłużymy się opcją ilm.

Tu też Apple zadbał o kilka propozycji motywu. Motyw będzie miał jednak tylko wpływ na 

przej cia pomiędzy ujęciami i napisy. o dyspozycji mamy całą gamę narzędzi edycyjnych. 

Możemy dowolnie przycinać filmy szybkim ruchem palca w górę na przecinanej cież-

ce , dopasowywać długo ć ujęć, oddzielać cieżkę d więkową od obrazu, dodawać efekty 

wideo i napisy. Oczywi cie poza przej ciami z motywu możemy użyć kilku klasycznych, 

jak przenikanie, wygaszanie, odsłanianie. Kolejne opcje kreacji zapewnia dodawanie 

drugiej cieżki wideo. Można ją nałożyć na obecną, ale są warianty podziału ekranu 

pomiędzy obie cieżki lub umieszczenia jednej w drugiej obraz w obrazie . Nakładanie 

cieżki przydaje się, jeżeli mamy nagranie z dwóch kamer. aje się je zsynchronizować 

i  wycinając  nałożoną cieżkę, robić przej cia między ujęciami wyglądające całkiem 

profesjonalnie. Aby nasze dzieło było jeszcze bardziej atrakcyjne, można użyć kilku cie-

żek d więkowych, własnych lub z bogatego pakietu podkładów muzycznych i efektów  

dostępnych w iMo ie. 
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Sam proces edycji jest prosty,
 przemyślany i dostosowany do interfejsu dotykowego oraz ekranów iPhone’a i iPada. 

Wymaga on ciut przyzwyczajenia (jeżeli wcześniej pracowaliśmy tylko na progra-

mach komputerowych). Np. wybór, czy nowe ujęcie ma być ścieżką główną czy 

dodatkową, następuje w momencie jego dodawania do projektu.

Gotowe dzieło możemy zapisać w rolce, wysłać np. na YouTube czy do iCloud Drive, 

albo otworzyć w innej obsługującej filmy aplikacji. 

Ostatnia aktualizacja z 16 września przyniosła zapowiadane wsparcie dla rozdziel-

czości 4k, ale tylko dla iPhone 6 (plus) i iPad Pro, dodała też opcje eksportu HD 1080p 

w 60 klatkach dla starszych urządzeń i wiele drobniejszych udogodnień.

Jeżeli chcemy zaimportować filmy z innej kamery, to przydają się akcesoria jak np. 

Apple iPad Camera Connection Kit. Innym rozwiązaniem, które sam stosuję dla kamer 

sportowych z WiFi, jest użycie programu GoodReader, który jako jeden z nielicznych 

radzi sobie z eksportem filmów do rolki w iPhonie czy iPadzie. Z pełną odpowiedzial-

nością mogę stwierdzić, że za pomocą iMovie dla iOS uda się bez zbytnich wyrzeczeń, 

zmontować atrakcyjny film, reportaż, wideo podcast czy inne dzieło. 
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Większy brat czyli iMovie dla OS X
Komputerowa wersja programu do montażu wideo mocno się różni od wersji na 

iOS, ale ma też sporo cech wspólnych. Tak jak u mniejszego braciszka mamy podział  

na zwiastuny  i filmy. 

W zwiastunach czę ć scenariuszy się pokrywa, lecz są też dodatkowe. asada pracy 

jest bardzo podobna, ale mamy do dyspozycji pełen wachlarz gotowych filtrów i narzę-

dzi np. do wyrównania kolorów między różnymi klipami, filtry korygujące d więk, 

stabilizację obrazu czy korekcję opadającej migawki . Tu też musimy przestrzegać 

scenariusza dla uzyskania oszałamiającego efektu. Innym rozszerzeniem możli-

wo ci względem wersji na iOS jest funkcja konwersji ukończonego zwiastuna  na 

projekt filmu. Po konwersji najczę ciej dodaję do zwiastuna dłuższą relację z wyda-

rzenia, jakie sfilmowałem. wiastuny składają się z bardzo krótkich, czasem poniżej 

sekundy, ujęć co wygląda bardzo efektownie, ale nie nadaje się do poprowadzenia 

opowie ci czy zdania relacji. Ale takimi zasadami rządzą się zajawki filmowe .

Wszystkie dodatkowe możliwo ci  najbardziej przydadzą się podczas standardowego 

montażu filmów. o dyspozycji w programie jest bardzo duży wachlarz przej ć pomię-

dzy klipami, napisów, dodatków jak dynamiczne tła i mapy oraz podkłady d więkowe. 

Nadal jeste my ograniczeni do dwóch cieżek wideo, ale mamy dodatkowe narzę-

dzia do bardzo precyzyjnego doboru przej ć, kadrowania i przycinania klipów.  

ilmy możemy przy pieszać i zwalniać, a gło no ć cieżek regulować za pomocą krzy-
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wych  (płynne wejścia i wyciszenia). Wszystko to odbywa się bez naruszenia oryginałów,  

a gotowy film jest renderowany podczas zapisu pliku lub udostępniania.

Jedyna wada tego zestawu programów to brak zgodności plików projekto-

wych. Niestety, jest między nimi jednak dość dużo różnic i na razie o wymianie 

plików z projektami możemy pomarzyć choć kilka wersji wstecz było to możliwe.  

Jako ciekawostkę przypomnę wyniki pomiarów szybkości renderingu identycznego 

projektu w iMovie dal OS X i iOS. W szranki stanęli: MacBook Air i7 1,7 GHz, iPho-

ne 6 Plus oraz iPhone 5s. Okazało się, że iPhone 6 Plus był ponad dwa razy szybszy, 

a iPhone 5s zrównał się prędkością eksportu z MacBook Air. Interesujące, prawda?

Pamiętajcie, że większości z Was te programy przysługują za darmo, ale nawet ich 

normalna cena jest do zaakceptowania. Programy są dostępne w App Store i Mac App 
Store. Zapraszam do własnych eksperymentów filmowych oraz na mój kanał YouTube.

Wyniki konkursów z MMM #6
Nomad Clip - Ewelina S. 
Nomad Key - Sławek L. 

Educativo Kurs Swift 2 - Monika Ł. 

ZDJĘCIA: 
apple.com

J. Kopp

https://itunes.apple.com/pl/app/imovie/id377298193?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/imovie/id408981434?mt=12
https://itunes.apple.com/pl/app/imovie/id408981434?mt=12
https://www.youtube.com/user/jaromirqart/videos
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HANDBRAKE
— DARMOWY  
KONWERTER WIDEO
KUBA BARAN

http://twitter.com/smartkidpl
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Przyznaję, na co dzień mam niewiele wspólnego z obróbką filmów wideo, a tym 

bardziej ich konwersją pomiędzy formatami. Jednak tak jak u większo ci z Was od 

czasu do czasu na mojej li cie rzeczy do zrobienia pojawia się potrzeba zmiany kodo-

wania plików, które docierają do mnie w różnych formatach. Wynika to najczę ciej 

z problemów kompatybilno ci oraz chęci zmniejszenia ich rozmiaru. Na szczę-

cie, aby wykonać to porządnie na swoim Macu, nie muszę wydawać ani złotówki. 

Wszystko dzięki HandBrake. nakomitej i darmowej jednocze nie aplikacji.

Program jest udostępniony na zasadzie licencji Open Source i sukcesywnie rozwija-

ny przez skupioną wokół niego społeczno ć. Sam korzystam z HandBrake od kilku 

lat i zaspokaja on bez zarzutu moje bieżące potrzeby. Po zainstalowaniu użytkow-

nik ma przed sobą prosty interfejs, wypełniony dostępnymi opcjami. W pierwszym 

kontakcie może to powodować odrobinę konsternacji, jednak spokojnie, w tym przy-

padku każdy znajdzie co  dla siebie. Tutaj pojawia się jedyny mankament: wygląd 

graficzny programu nie należy do najpiękniejszych i dla czę ci użytkowników może 

być odpychający. aufajcie mi, warto przymknąć na to oko.

Użytkownicy zaawansowani, 
którzy mają potrzebę ingerowania w zaawansowane parametry konwersji obrazu 

i d więku, mogą znale ć upust swojej pasji w ród sporej liczby ustawień. ostały 

one podzielone na zakładki dotyczące kolejno obrazu, d więku, napisów oraz 

rozdziałów. elowo nie będę wdawał się tutaj w szczegóły, jako że każdy zaintere-
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sowany może pobrać HandBrake za darmo i sprawdzić jego zaawansowane funkcje.  

Co ważne, aplikacja pozwala na kolejkowanie zadań, co jest szczególnie istotne 

w przypadku, kiedy zamierza się dokonać konwersji kilku części materiału w dłuż-

szym czasie.

Dla mnie jako użytkownika,
 który korzysta z aplikacji na całkowicie podstawowym poziomie, najważniejsza 

jest funkcja predefiniowanych ustawień. W wysuwanym z prawej strony interfejsu 

oknie odnaleźć można przygotowane przez twórców gotowe ustawienia konwer-

sji. Na liście znajdziecie ustawienia dla iPhone’ów, iPadów, AppleTV czy urządzeń 

z Androidem. Jednak najczęściej i tak będą przez Was używane domyślne presety, 

które w konfiguracji zawierają najbardziej standardowe ustawienia obrazu kompa-

tybilne z większością odtwarzaczy i urządzeń. 

Przez kilka lat korzystania nie udało mi się jeszcze znaleźć formatu wideo, z którym 

nie poradziłby sobie HandBrake. Należy jednak pamiętać, że wyjściowe pliki są 

zachowywane jedynie jako .MP4(.M4V) oraz MKV. Wśród koderów do wyboru jest 

całkiem pokaźna lista: 

Wideo
 > H.264 (x264 i QuickSync)

 > H.265 (x265)

 > MPEG-4 i MPEG-2 (libav)

 > VP8 (libvpx)

 > Theora (libtheora)

Audio
 > AAC / HE-AAC

 > MP3

 > FLAC

 > AC3

 > Vorbis

Myślę, że HandBrake jako zupełnie darmowe narzędzie to wręcz obowiązkowa pozy-

cja dla każdego użytkownika Maców. W przypadku kiedy staniecie przed wyzwaniem 

konwersji czy kompresji materiałów wideo bez wydania złotówki będziecie mieli 

pod ręką solidny kombajn, który w mojej opinii zamówienia amatorskie wypełnia 

w dwustu procentach. Zdecydowanie polecam.

Aplikację HandBrake możecie pobrać pod tym adresem: www.handbrake.fr

https://handbrake.fr
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DAISYDISK
PAWEŁ RATAJCZAK

https://twitter.com/pawelratajczak/
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W życiu każdego użytkownika sprzętu komputerowego przychodzi taki moment, 

w którym spotyka się z problemem braku miejsca na dysku. Nawet w obecnych 

czasach, kiedy posiadanie 1, 2 czy 3 terabajtów przestrzeni dyskowej nie jest proble-

mem, może się okazać, że miejsce to nie będzie wystarczające. Szczególnie kiedy,  

tak jak ja, użytkujemy je jako magazyn na zdjęcia, multimedia etc. W takich sytuacjach 

pozostaje nam zaopatrzyć się w kolejny dysk twardy, wykupić miejsce w chmurze 

lub  zainstalować aisy isk.

DaisyDisk 
to mała i ceniona aplikacja pozwalająca odzyskać miejsce na dysku poprzez wizual-

ne wy wietlanie mapy dysku i wskazywanie nam największych plików. Aplikacja ta, 

można miało powiedzieć, że jest tak stara jak sam system OS . Powodem niniejszej 

recenzji natomiast jest pojawienie się czwartej już wersji programu przynoszącej 

kilka nowo ci i pełną kompatybilno ć z najnowszymi systemami operacyjnymi.

Praca z DaisyDisk należy 
do przyjemności
Przeglądanie struktury naszego dysku przez poruszanie się po interaktywnej mapie 

jest o wiele lepsze niż wertowanie dziesiątek folderów. W bardzo łatwy sposób 
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możemy zlokalizować już na starcie duże i niepotrzebne pliki, co pozwala zaosz-

czędzić nasz czas. 

Aplikacja w wersji 4 zyskała nowy wygląd, wpasowujący się do systemu OS  osemite 

i nadchodzącego El apitan. Najważniejszą rzeczą jednakże jest przy pieszenie 

skanowania dysków ponad 20x.  Program pozwala na skanowanie w locie kilku 

dysków naraz, wy wietlanie podglądu plików oraz usuwanie plików w aplikacji.

Podsumowując
aisy isk 4 to w moim rozumieniu must ha e  dla każdej osoby dynamicznie 

wykorzystującej swoją przestrzeń dyskową. Im więcej wykonujemy operacji kopio-

wania, przenoszenia czy usuwania plików, tym bardziej potrzebujemy aisy isk.  

Warto zastanowić się nad kupnem tej aplikacji, zanim wydamy sporo więcej  

na usługi lub dodatkowe urządzenia.

WITRYNA

CE
CH

Yaisy isk 4

,  

www.daisydiskapp.com

 + prosty interfejs
 + wizualne przedstawienie przestrze-
ni dyskowej

 + nieoceniony w przypadku bałaganu 
na dyskach

NAZWA

CENA

OCENA

https://www.daisydiskapp.com
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SUBMERGE 3 
I ROAD MOVIE
MARCIN HINZ

https://twitter.com/marcinhinz/
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W dobie coraz mądrzejszych aplikacji odtwarzających filmy wydawać by się mogło, 

że wypalanie  napisów w pliku wideo nie będzie już potrzebne. Otóż sytuacja nie 

wygląda wcale tak różowo. acząłem szukać sprawnie działającego rozwiązania 

problemu i napotkałem spory problem.

Na początku chciałbym rzucić wiatło na temat napisów. Rozróżnia się dwa rodzaje 

podej cia  do tego tematu. la zainteresowanych polecam wpisać w google frazy 

subtitles s. captions. Bogatszy w tego rodzaju wiedzę zabrałem się do pracy.

W poniższym artykule przedstawiam rozwiązanie własnego problemu, ale poka-

zuję też szersze spojrzenie na wykorzystanie takiego oprogramowania w bardziej 

prawdopodobnych scenariuszach.

Problem
ostałem plik wideo oraz napisy do niego w formacie .srt i miałem do wykona-

nia następujący projekt. ilm miał pojawić się na wielu platformach z napisami 

w wielu językach.  większo cią zadań poradziłem sobie bez problemu. Plik wideo 

wylądował na ouTube i zacząłem podpinać pod niego napisy  bułka z masłem. 

Google jest firmą międzynarodową i niezależnie, czy napisy były polskie, angielskie, 

chińskie czy rosyjskie, nie napotkałem żadnych problemów związanych z fontami.  

Krótka i przyjemna jazda z  T nie była jednak całą podróżą.
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Daleki Wschód rządzi się swoimi prawami. Dlatego też na potrzeby innych serwi-

sów z materiałami wideo trzeba było wkleić napisy na stałe w plik z filmem. Innymi 

słowy, dokonać tzw. hardcode napisów. W tym momencie pojawił się mur, dosłow-

nie mur do przeskoczenia. Mimo że byłem uzbrojony w takie narzędzia jak Adobe 

CC (a w nim oczywiście Adobe Premiere Pro) czy darmowy VLC i Handbrake,  

które to podobno ogarniają takie tematy, zupełnie sobie nie poradziłem.

Premiere Pro bardzo fajnie sprawdzał, czy napisy są poprawnie stworzone. Format 

.srt musi mieć dokładnie sprecyzowaną składnię i każde odstępstwo od prawidło-

wego formatowania skutkuje niewczytaniem pełnego pliku srt do Premiere Pro. 

W ten sposób szybko mogłem spojrzeć, czy z plikiem z napisami wszystko jest 

ok. Jednak dodawanie napisów u Adobe, by później wyrenderować je do finalne-

go pliku to droga przez mękę. Nie mamy żadnej możliwości edycji wyglądu treści, 

a jeśli chcemy zmienić kolor napisów oraz ich umiejscowienie, to należy to wyko-

nać dla każdego pojawiającego się tekstu oddzielnie. Efekt: bardzo dużo pracy, 

a wynik zdecydowanie nie wyglądający tak, jak by 

się chciało.

Rozwiązania typu VLC, Handbrake jak i  parę 

innych generowało pliki wynikowe w  dwóch 

wersjach:

 > finalny film niczym nie różnił się oryginału, 

a więc napisy w języku chińskim w ogóle nie były 

nałożone

 > napisy zostały nałożone, ale mimo prób z wielo-

ma rodzajami kodowania zamiast odpowiednich 

obcojęzycznych znaczków były kwadraty lub 

inne krzaczki.

Zraziłem się do powyższych darmowych progra-

mów na tyle, że nawet nie próbowałem testować 

nakładania angielskich napisów na film, tylko je 

odinstalowałem. Poznawszy interfejsy innych 

programów do nakładania napisów, wiem,  

że można w zdecydowanie wygodniejszy i przej-

rzysty sposób dodać (choćby angielskie) 

napisy do filmu, by móc go obejrzeć 

na telefonie, nie martwiąc się o to, czy 

program do obsługi filmów wyświetli 

poprawnie osobny plik z napisami.

Po tym przydługim wstępie pokazującym, w jakiej sytuacji się znalazłem – czas  

na meritum i rozwiązanie całej sprawy. 
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Rozwiązanie
Kontynuując poszukiwania odpowiedniego oprogramowania, trafiłem na stro-

nę szwedzkiego developera Bitfield AB. Na szczęście były dostępne wersje demo 

programów, więc od razu ściągnąłem dwa z nich i je zainstalowałem. Pierwsza 

próba przejścia przez interfejs była o wiele bardziej przyjemna niż w poprzednich 

przypadkach. Finalnie otrzymałem dokładnie taki plik, jaki chciałem. Magia? Cuda? 

It just works.

Do testów wypróbowałem dwie aplikacje: Submerge 3 oraz RoadMovie. Dla moich 

zastosowań wystarczyło Submerge, aczkolwiek jedna rzecz nie dawała mi spokoju. 

Program generował plik wideo o zdecydowanie niższym bitrate niż oryginał. Muszę 

dodać, że materiał filmowy, na którym testowałem, był bardzo prostym screencastem, 

na którym niewiele się działo. Po krótkiej rozmowie z developerem odpowiedzial-

nym za aplikację dowiedziałem się, że Submerge analizuje plik video i dla wybranego 

presetu video (rozdzielczość, kodowanie itp.) dobiera tak bitrate, aby zachować jakość 

obrazu, zmniejszając, jeśli to możliwe, rozmiar pliku – bardzo inteligentnie.

W przypadku RoadMovie mamy możliwość tworzenia swoich presetów, w których 

na sztywno możemy podać, jakiego bitrate oczekujemy. Oprócz nieco większej 

kontroli nad plikiem mamy do dyspozycji dużo większą możliwością przygotowa-

nia filmu do eksportu. Zarówno Submerge jak i RoadMovie posiadają możliwość 

dodania metadanych iTunes do filmu. Na tym kończą się jednak możliwości 

Submerge. W tym przypadku klikamy Export, wybieramy żądany preset i czeka-

my na gotowy plik.
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Oba powyższe programy umożliwiają modyfikację wyglądu napisów oraz ich prawi-

dłowe umieszczenie, łącznie z opcją zachowania bezpiecznych marginesów, tak by 

długie napisy nie wyjechały nam poza kadr.

odatkowo, eksportując plik z RoadMo ie, mamy do dyspozycji sporo  ustawień, 

które mogą nam się przydać w różnego rodzaju sytuacjach. Przykładowo eksport 

może automatycznie do iTunes, by tak przygotowany plik szybciej został zsynchro-

nizowany z naszym urządzeniem mobilnym. Inną opcją jest możliwo ć eksportu 

bezpo rednio na nasz kanał ouTube lub serwer TP. Przed eksportem możemy 

jeszcze stworzyć rozdziały w naszym filmie lub dodać większą ilo ć napisów czy 

cieżek audio. Spoglądając w sekcję Metadanych możemy zdziwić się, że są tam już 

jakie  informacje. Program próbuje automatycznie znale ć dane w serwisie IM b, 

by uzupełnić brakujące pola, tak by pó niej w iTunes nasz film był ładnie opisany 

i prezentował się w odpowiedni sposób.

Podsumowując,
obie aplikacje wietnie spisują się w tym, do czego służą. Porównując do rozwią-

zań alternatywnych: nie mam obawy, że jakie  napisy nie zostaną dodane lub będą 

wyglądały niepoprawnie. Wiem również, że soft od Bitfield AB łyknie prawie każdy 

format plików, jaki istnieje. Spokój ducha jest nie do przecenienia.

Przejrzyste porównanie opisywanych aplikacji znajdziesz na stronie www.bitfield.se
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ISTUDIEZ  
— STUDIUJ 
Z PRZYJEMNOŚCIĄ!
KAMILA KARASIŃSKA
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Pa dziernik to dobra pora, aby przyjrzeć się bliżej aplikacjom przeznaczonym dla 

studentów. AppStore oferuje prawdziwy wysyp tego typu programów, zarówno płat-

nych, jak i darmowych. Teoretycznie można byłoby przygotować toplistę i wybrać te 

najbardziej warte uwagi, jednak większo ć zwłaszcza tych za free  nie jest najlep-

szej jako ci bąd  brakuje w nich wielu oczywistych funkcji. Przyjrzałam się dla Was 

zatem niekwestionowanemu liderowi aplikacji studenckich, czyli iStudiez Pro.

Płacić czy nie?
Producent przygotował dla użytkowników dwie wersje swojego programu. Pierwsza 

 czyli bezpłatna, zwana iStudiez Lite  oferuje dodanie tylko jednego semestru, 

kilku kursów czy paru nauczycieli. la większo ci osób wersja ta raczej nie będzie 

wystarczająca, ale jako demo sprawdza się dobrze. Po przetestowaniu kilku darmo-

wych apek, już wiedziałam, że zakupię pełną wersję iStudiez. Nie ma bowiem na 

rynku tak intuicyjnego programu, który zawierałby wszystkie potrzebne studentowi 

opcje nie mówiąc nic o irytujących użytkownika reklamach . a dodatkową opłatą 

można nabyć też wersje na iPada lub iPhone i przechowywać swoje dane synchro-

nizowane w chmurze na wszystkich urządzeniach.
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Prostota i funkcjonalność
Planem zajęć możemy zarządzać za pomocą trzech widoków. Widok ogólny prezen-

tuje przekrój całego tygodnia. Dzięki kolorowym prostokątom odpowiadającym 

poszczególnym zajęciom w ciągu dnia szybko zorientujemy się, w jakich godzi-

nach trwają zajęcia. Po kliknięciu na konkretny przedmiot wyświetlą się wszystkie 

dane – prowadzący, sala, w której się odbywają, jak i częstotliwość zajęć. Widok dnia 

pokazuje zarówno zajęcia, jak i przypisane im zadania. Kolejne zakładka umożli-

wia zarządzanie zadaniami. Jest to prosty notatnik typu todo, gdzie wprowadzamy 

konkretne zadania do wykonania i możemy posortować je w najbardziej odpo-

wiadający sposób. Ostatnia, w zasadzie najciekawsza część to „harmonogram”. 

Zawiera on podsumowanie wszystkich zadań w mijającym semestrze, ocenia, ile 

zadań i egzaminów zakończyło się sukcesem ;) oraz ile godzin spędziliśmy na 

uczelni na danych zajęciach. Aplikacja pozwala również na skonfigurowanie czasu 

trwania wakacji, semestru i spersonalizowanie kilku mniej istotnych szczegółów  

(np. powiadomienia o dniach wolnych). Dla zainteresowanych przygotowano też 

moduł wprowadzania ocen ze sprawdzianów. 
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Dlaczego iStudiez?
Może zastanawiać, dlaczego polecam Wam aplikację, która w zasadzie niczym się nie 

wyróżnia, zawiera funkcjonalności prostsze niż kij od szczotki i reprezentuje sobą 

dość minimalistyczny design. Otóż projektanci wielu tańszych (czy darmowych) 

rozwiązań nie poradzili sobie dość dobrze z zaprojektowaniem prostego interfejsu, 

w którym użytkownik nie gubiłby się podczas prostej czynności dodawania zajęć 

do planu czy modyfikowania wprowadzonych już danych. Korzystając z inClass 

czy Student Planner, trudno też szukać opcji powtarzania zajęć w określone dni 

(na przykład co drugi tydzień) czy prostego wprowadzania ćwiczeń i wykładów  

o tej samej nazwie. W każdym tego typu planerze występuje też wkurzające zjawi-

sko mozolnego wprowadzania danych – plan niestety sam się nie doda ;) i tego 

również w iStudiez nie unikniemy. Za to przyjemną opcją jest eksport wszystkiego 

do systemowego Kalendarza.

Podsumowując, 
iStudiez to jedno z najlepszych dostępnych narzędzi dla studentów. Na promocjach 

jest ono dostępne za całkiem przyzwoite pieniądze – ja posiadam zarówno wersję 

dla urządzeń mobilnych, jak i dla OS X. Jeżeli chcecie zdecydować się tylko na jedną, 

bardziej polecam tę na MacBook, z prostej przyczyny – dodawanie, edytowanie czy 

usuwanie danych jest dużo szybsze i bardziej komfortowe, gdy używamy do tego celu 

klawiatury ;) Pełną funkcjonalność daje jednak korzystanie zarówno z wersji desk-

topowej, jak i mobilnej – otrzymamy wtedy dostęp do planera również „w terenie”.
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INBOARD 
— UPORZĄDKUJ 
INSPIRACJE
KAMILA KARASIŃSKA
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Jeden z aspektów, za które uwielbiam MacBooki, to ilo ć dostępnych aplikacji 

wspomagających kreatywno ć. Mapy my li, tworzenie pamiętników czy scrapbo-

oking - nie ma lepszej platformy, która umożliwiałaby artystyczne wyżycie się .  

latego kiedy usłyszałam, że mam licencję na InBoard, nie mogłam nie skorzystać. 

Producent obiecuje uporządkowanie inspiracji , ale czy nie są to tylko szumne 

słowa, dowiecie się w dalszej czę ci recenzji.

Właściwie już od samego początku 
stoję przed dylematem  czym wła ciwie jest InBoard  Twórca podpowiada, że to 

aplikacja, która pomoże uporządkować zdjęcia na naszym dysku, przypominająca 

wyglądem Pinterest. O ile tej drugiej czę ci niewiele mam do zarzucenia program 

rzeczywi cie przypomina Pinteresta  o tyle ta pierwsza  hyba nie mam szczę cia, 

ale InBoard wykrzaczył  mi się już przy pierwszym uruchomieniu. Nie do końca 

sprawna jest opcja dodawania nowych folderów, a tagowanie już importowanych 

zdjęć zachowuje się  różnie. Optymistycznie zakładając, że w kolejnej aktualiza-

cji błędy zostaną naprawione lub to mój komputer ma dzi  zły dzień, kontynuuję 

męczenie InBoarda. odawanie zdjęć zarówno metodą drag drop, jak i poprzez 

menu górne działa bez zarzutu, poprawnie też się skalują chyba tylko w jednym 

wypadku ikona została rozciągnięta do nienaturalnie wielkich rozmiarów . Miłym 

dodatkiem jest też możliwo ć dodawania plików pdf  dzięki temu w krótkim czasie 

dysponujemy małą biblioteką najpotrzebniejszych dokumentów wraz z sensownie 

wyglądającym podglądem zawarto ci. akładając, że porządkowanie ich w folderach 
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u Was zadziała należycie ;) może być to całkiem spore ułatwienie również dla posia-

daczy obszernych kolekcji PDF-ów. Żałuję jednak, iż producent nie zaimplementował 

opcji dodawania także innych plików, np. większej ilości formatów tekstowych, 

mogłoby to znacznie podnieść funkcjonalność tej aplikacji. Tym bardziej, że kolej-

na jej wada, który znacząco rzuca się w oczy, to brak możliwości eksportu zdjęć 

inaczej niż pojedynczo. Wspaniale byłoby móc podzielić się naszym zbiorem gdzieś 

w internecie, prawda? Niestety jedyne połączenie, o jakim pomyślano, to to z serwi-

sem Dribble. Nie przygotowano bardziej zaawansowanej integracji np. z Flickrem, 

czy nawet z Facebookiem. W zasadzie jedyne, co pozostaje, to klikanie prawym 

przyciskiem na każdym ze zdjęć z osobna i wybieranie ręcznie serwisu docelowe-

go, w którym chcielibyśmy zamieścić konkretną fotkę. Zdecydowaną zaletą jest też 

opcja backupu całej graficznej biblioteki. W dosłownie dwóch-trzech kliknięciach 

jesteśmy w stanie przygotować kopię zapasową. Szkoda jednak, że nie przewidzia-

no już możliwości jej zaimportowania do programu, a przynajmniej ja takowej opcji 

nie zauważyłam.

Powracając do 
początkowo zadanego pytania – naprawdę czym jest InBoard? Na pewno dobrze 

przygotowanym „rozwinięciem” systemowego Findera, w którym porządkowa-

nie kolekcji zdjęć idzie nieco sprawniej, które posiada również przyjemny dla oka, 

modny interfejs. Trudno mi jednak sprecyzować, jaki target miałaby mieć tego typu 

aplikacja. Może posiadający duże zbiory fotek esteci? Fani memów internetowych? 

;) Niestety w przeciwieństwie do darmowej wersji beta, dostępnej jakiś czas temu, 

za tę trzeba zapłacić, i to całkiem niemało, bo 19.99 $. Przy tak ograniczonej funk-

cjonalności wydaje mi się to jednak tylko zbędnym wydatkiem.
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iPHONE 6S
KUBA BARAN

https://twitter.com/smartkidpl
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Wstęp
Zagorzali przeciwnicy produktów Apple reagują z uśmiechem politowania na stwier-

dzenia mówiące o tym, że nowy iPhone jest najlepszym, jaki kiedykolwiek powstał. 

Trudno im się dziwić. Ostatecznie co roku słyszą podobne stwierdzenia wygła-

szane ze sceny, na której odbywa się prezentacja nowych produktów z Cupertino. 

Mam jednak dla nich smutną wiadomość. iPhone 6S zdecydowanie jest najlepszym 

telefonem, który stworzyło Apple. Mimo że z zewnątrz nie zmienił się praktycznie 

zupełnie w stosunku do swojego poprzednika, to bez wahania można go postrzegać 

jako zupełnie nowy produkt. Wszystko za sprawą skoku technologicznego, którego 

konkurencja może jedynie pozazdrościć.

Wrażenia
Wizualnie nowy iPhone nie różni się od swojego poprzednika. Różnice na poziomie 

dziesiątych milimetra nie mają żadnego przełożenia na realne odczuwanie gabary-

tów urządzenia. Są jednak dwa aspekty, które powodują, że mimo kosmetycznych 

zmian, różnice są zauważalne i trudno je zignorować w pierwszym kontakcie.

Obudowa modelu 6S została wykonana z aluminium serii 7000. Mimo że jej głów-

nym atutem jest wytrzymałość, w dotyku materiał ten sprawia inne wrażenie niż 

zastosowany w poprzednim modelu. Różnica polega na śliskości powierzchni. 

Z szóstką miałem ten problem, że przez większość czasu wydawała mi się tak śliska, 

że obawiałem się wysmyknięcia z rąk. Tutaj sytuacja jest odmienna, aluminium 

wydaje się bardziej „kleić” do skóry dłoni, co daje dużo pewniejszy chwyt. Oczywiście 

wciąż jest to gładki materiał, jednak psychika zdaje się lepiej postrzegać ten stop  

w kontekście bezpieczeństwa.
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Drugą istotną różnicą jest waga. Co prawda mamy tutaj jedynie 14 gramów różnicy, 

jednak da się to odczuć zwłaszcza w pierwszym kontakcie. Zwykle tego typu zmiany 

zauważa się zaledwie przez kilka godzin. Przyznaję jednak, że po kilku dniach korzy-

stania, kiedy biorę telefon do ręki, wciąż odczuwam tę różnicę, co przekłada się na 

wrażenie solidności produktu. Szóstka zawsze wydawała mi się w tym kontekście 

zbyt lekka. Duże znaczenie ma tutaj również odpowiednie rozłożenie ciężaru, które 

w przypadku iPhone’a 6S jest wzorcowe. Ma to istotny wpływ na komfort chwytu 

w trakcie korzystania z telefonu.

Te dwie, wydaje się, zupełnie nieistotne różnice powodują, że mimo braku więk-

szych zmian w wyglądzie nowego i starego modelu bez problemu da się je odróżnić.  

Jest to doskonały przykład tego, jak ważne dla użytkownika są te najmniejsze popraw-

ki, które nie stanowiąc istotnych nowości, potrafią poprawić wrażenia użytkownika 

w trakcie korzystania z urządzenia. 

Szybkość/Wydajność
Normą w przypadku modeli oznaczonych literą S są zmiany wykorzystanych tech-

nologii. Jak co roku Apple przedstawiło kolejną generację procesorów A9, których 

wydajność analogicznie do poprzednich wersji poszybowała w górę o kilkadziesiąt 

procent. Nie będę się tutaj skupiał na szczegółowych wynikach wydajności, bo te 

nie są w mojej opinii najważniejsze. Największe znaczenie jak zawsze ma komfort 

pracy, a ten jest w przypadku iPhone’a 6S najwyższy z możliwych. 

Najnowsza odsłona iOS 9 skupia się na optymalizacji pracy, przyśpieszeniu dzia-

łania i ogólnym wzroście stabilności. Wybranie tej ścieżki dla kolejnej iteracji tego 

systemu było jedną z najlepszych decyzji podjętych w Cupertino od lat. Te działania 
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w połączeniu z mocą obliczeniową, jaką dysponuje model 6S, przyniosły piekiel-

nie szybkie urządzenie, które w mojej opinii w pełni zasługuje na zarezerwowane  

dla produktów Apple określenie „amazing”. 

System działa niezwykle szybko. Uruchamianie programów, wyświetlanie anima-

cji czy wykonywanie podstawowych zadań nie generuje żadnych opóźnień.  

Widać, że moc obliczeniowa procesora oraz układu graficznego ma odpowiedni 

zapas i radzi sobie z codziennymi zadaniami bez zająknięcia. Jednak to, co daje się 

odczuć najbardziej, to wzrost ilości zainstalowanej pamięci RAM. 

Właśnie to był główny aspekt, który decydował o  mojej przesiadce na iPho-

ne’a z dopiskiem S. Powiększenie ilości pamięci operacyjnej to absolutny strzał 

w dziesiątkę i udoskonalenie, które było chyba jednym z tych najbardziej oczeki-

wanych. Dotychczas multitasking potrafił irytować. Przeładowywanie aplikacji czy 

stron internetowych podczas przełączania się pomiędzy programami to zdecydo-

wanie mało przyjazny element doświadczeń korzystania ze sprzętu. Na szczęście to 

wąskie gardło zostało wyeliminowane i nowy iPhone posiada dwa gigabajty pamięci 

RAM. W tej chwili praktycznie nie zdarza mi się, abym musiał oczekiwać, aż któraś 

z aplikacji, pomiędzy którymi się przełączam, wymagała dłuższego czasu, nim będę 

mógł zacząć z niej korzystać. Analogicznie wygląda sytuacja w kwestii otwartych 

stron w przeglądarce Safari. Te kilkusekundowe przestoje, które w ten sposób zosta-

ły wyeliminowane z systemu, znacząco poprawiają ogólne wrażenie. Dodatkowo 

znacząco przyśpieszają codzienną pracę, co dla osób hołdujących produktywności 

będzie nie do przecenienia. 
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Te zmiany mające wpływ na wydajność urządzenia przyniosły najbardziej respon-

sywne i  sprawne pod względem wydajności urządzenie na rynku telefonów.  

Co ciekawe dla mnie, w tym roku to nie wzrost wydajności mocy obliczeniowej 

ma największe znaczenie, a właśnie powiększenie ilości pamięci RAM. W zestawie 

z optymalizacją iOS oraz wspomnianymi zmianami w kwestii CPU oraz GPU trudno 

nie stwierdzić, że litera S w nazwie iPhone’a śmiało może być interpretowana jako 

Szybkość. Przejdźmy więc do kolejnych nowości, które są ściśle związane z użyt-

kowaniem tego sprzętu.

TouchID 2
Ku mojemu zaskoczeniu w trakcie swojego wystąpienia Phil Schiller  wspomniał 

o udoskonalonym czytniku linii papilarnych. Nie chodzi o to, że to kwestia bez 

znaczenia. Już w poprzednim modelu ten element spisywał się w mojej opinii bez 

zarzutu. Trudno było nie odnieść wrażenia, że skoro wspomniano o tym w toku 

keynote, to zmiana zdecydowanie nie jest kosmetyczna. Przyznaję, że pierwszy 

raz spotykam się z problemem, kiedy coś działa zbyt dobrze. Nowe Touch ID jest  

na tyle szybkie, że podgląd zablokowanego ekranu i powiadomień, które się na nim 

znajdują, stał się niemożliwy przy użyciu przycisku Home. Aktualnie już muśnięcie 

palcem tego elementu powoduje odblokowanie ekranu. Szczerze mówiąc, nie wiem, 

czy od piątku, kiedy kupiłem nowy telefon, widziałem swój zablokowany ekran 

więcej razy niż jest to możliwe do policzenia na palcach obu dłoni. Skoro jesteśmy 

już przy palcach, to czas na wisienkę na torcie.



3D Touch
Jeżeli miałbym wybrać jedną jedyną nowo ć, 

która jest dla mnie absolutnie najważniejsza, to 

bez wahania wybiorę wła nie 3  Touch. Już po 

prezentacji byłem absolutnie kupiony przez tę 

technologię. wielbiam aplikacje, które pozwa-

lają mi usprawnić codzienne czynno ci.  tego 

względu wszelkie menu kontekstowe, które 

będzie dostępne przy użyciu odpowiedniej siły 

nacisku bezpo rednio z ikony danej aplikacji, to 

dla mnie kolejne możliwe do wyeliminowania 

kroki w codziennej pracy. Wystarczy, że mam 

aktualnie możliwo ć dostępu do wybranych 

akcji Launch enter Pro bez wchodzenia do tej 

genialnej aplikacji. Już to daje mi niesamowitą 

frajdę. acznę jednak od początku.

W  pierwszym momencie o  3  Touch mówi-

ło się w kontek cie prawego przycisku myszy 

w iOS. Trudno się z tym nie zgodzić, ostatecznie 

oba te elementy mają na celu wywołanie menu 

kontekstowego. Jednak różnica polega na tym, 

że nacisk da się mierzyć i weryfikować jego siłę. 

To pozwala na znacznie większe możliwo ci niż 

powszechne menu rozwijalne. Tutaj najlepszym 

przykładem jest możliwo ć podglądania linków 

w wiadomo ciach. Teraz przy lekkim nacisku 

mogę zajrzeć co się pod nim kryje, a w przy-

padku kiedy rzeczywi cie mam ochotę zgłębić 

jego tre ć wystarczy, że nasilę nacisk, a otwo-

rzy się odpowiednie okno Safari. Eliminuje to 

zbędne przełączanie się pomiędzy aplikacjami, 

co zdecydowanie pomaga szybciej weryfikować 

informacje, które do mnie docierają. 

Kolejną, nie boję się użyć tutaj tego słowa, genialną 

rzeczą jest możliwo ć naci nięcia na klawiatu-

rę, co powoduje uruchomienie funkcji gładzika. 

Ile razy byłem sfrustrowany w trakcie popra-

wiania tekstu pisanego na iPhonie, kiedy lupa 

nie pozwalała mi się ustawić w odpowiednim 

miejscu, wymagającym w danej chwili korekty. 
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Teraz nie ma nic prostszego, naciskam klawiaturę i nawiguję kursorem w dowolne 

miejsce. Cudowne rozwiązanie.

Świetne jest również przełączanie pomiędzy aplikacjami. Przesunięcie przez 

naciskanie palcem od lewej krawędzi ekranu do prawej pozwala na przełączanie 

się bezpośrednio pomiędzy dwoma ostatnio używanymi programami. Podobny,  

ale krótszy ruch wyświetla aplikacje uruchomione w tle. Osobiście przyzwyczaiłem 

się już do tego gestu i wydaje mi się zdecydowanie bardziej naturalny niż podwójne 

naciśnięcie przycisku Home. 

Zdecydowanie czekam na szeroką implementację funkcji 3D Touch przez dewelo-

perów. Wciąż łapię się na tym, że próbuję wykorzystać gesty nacisku, które znam 

z systemowych aplikacji. To ewidentnie wskazuje na użyteczność i właściwą imple-

mentację tej technologii. Niezwykle szybko stała się ona moim naturalnym sposobem 

na korzystanie z systemu iOS. Oczywiście część przyzwyczajeń wyrobionych przez 

lata wciąż wygrywa, jednak powoli przestawiam się na wykorzystanie nacisku 

i jestem niesamowicie zadowolony z tych nowych możliwości.

Aparat
Dla sporego grona główna funkcja iPhone’a to aparat fotograficzny i tym razem 

pojawiło się sporo dobrego w tej kwestii. Na pewno ucieszą się fani nad wyraz popu-

larnych ostatnio zdjęć selfie. Przednia kamera została znacznie ulepszona i teraz 

zdjęcia wykonywane są przy użyciu matrycy posiadającej 5 megapikseli. W porów-

naniu z dotychczasową liczbą 1,2 megapiksela, różnica jest spora, co ma solidny 

oddźwięk w jakości robionych zdjęć przy użyciu tego aparatu. 

Najważniejsza pozostaje jednak tylna kamera iSight, która w aktualnej odsłonie 

otrzymała matrycę posiadającą 12 megapikseli. Pozwala to na uchwycenie większej 

ilości detali, i jeszcze lepszą jakość zdjęć dzięki technologiom, które Apple nieustan-

nie udoskonala. Dwukrotnie zwiększono również ilość pikseli odpowiedzialnych 

za Auto Focus, dzięki temu ostrzenie zdjęć przebiega szybciej niż w poprzednim 

modelu. Większa matryca umożliwia również kręcenie filmów o rozdzielczości 

4K. Dla większości użytkowników będzie to zbędny dodatek, jednak cieszy możli-

wość skorzystania z tej niesamowitej jakości rejestrowanego obrazu. Niestety, osoby 

posiadające model wyposażony w 16 GB pamięci będą miały bardzo małe możli-

wości w kwestii długości nagrywanych filmów w tej najwyższej rozdzielczości.  

Wynika to z potężnych rozmiarów powstających klipów filmowych.

Spory aplauz zebrała również nowość pod postacią Live Photos. Teraz iPhone może 

nagrywać mini filmy, które są widoczne jako zdjęcia, a ich odtworzenie umożli-

wia naciśnięcie ekranu przy użyciu 3D Touch. Przyznaję, że całkowicie rozumiem 
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potencjał takiego rozwiązania, jednak wyłącznie w specyficznych przypadkach.  

Dla większości zdjęć taka forma zapisu jest zupełnie niepotrzebna. W trakcie testowa-

nia zauważyłem również, że często rejestrowany jest moment opuszczania aparatu 

po wykonaniu zdjęcia. Widać, Apple jest świadome tego problemu i iOS w wersji 

9.1 będzie weryfikować, czy aparat był opuszczany i dotnie film do odpowiedniego 

momentu, aby wyeliminować te zbędne fragmenty nagrania.

Jeżeli chodzi o jakość zdjęć, to na moje oko nie ma przepaści pomiędzy 6 a 6S.  

Co prawda, jestem kompletnym amatorem w tej kwestii, jednak jeżeli aparat jest 

głównym aspektem decydującym o zakupie nowego telefonu, to myślę, że możecie 

się wstrzymać. Ewentualnie, jeżeli rzeczywiście czujecie potrzebę posiadania zdjęć 

w większej rozdzielczości, to nowa, większa matryca spełni Wasze oczekiwania.

Podsumowanie
Podstawowe pytanie, jakie rodzi się w głowie osoby zainteresowanej produkta-

mi Apple po premierze nowych iPhone’ów, to czy warto kupić odświeżony model. 

Niestety, na to pytanie nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi. Każdy  użytkow-

nik ma inne potrzeby i wymagania. Jednak muszę przyznać, że w tym roku każda 

grupa konsumentów może być usatysfakcjonowana. 

O ile zmiany wizualne produktu są kosmetyczne, o tyle pierwszy kontakt zdradza, 

że mamy do czynienia z czymś zdecydowanie nowym, odświeżonym. Technologia, 

która drzemie w środku, powoduje, że bez kozery można stwierdzić, iż mamy  

do czynienia z najbardziej zaawansowanym i wydajnym urządzeniem mobilnym  

na świecie. Innowacje, o których tutaj pisałem, powodują, że zarówno codzienna 

praca, jak i realizacja pasji będzie jeszcze bardziej ułatwiona dzięki nowoczesnym 

technologiom, jakie wnosi iPhone 6S. To rzeczywiście jest najlepszy iPhone, jakie-

go wypuściła na świat firma Apple. Dlatego jeżeli masz możliwość zainwestowania 

w nowy model, zrób to bez wahania. Nie ma szans, abyś nie był zadowolony. 

Inżynierowie z Cupertino znów to zrobili. Mając na rynku bezkonkurencyjny tele-

fon, wypuścili jego następcę, który jest jeszcze lepszy. Współczuję konkurencji, 

która wciąż stara się, aby lider z koszulką, na której znajduje się nadgryzione jabłko  

nie zniknął gdzieś za horyzontem. Z drugiej strony – kto inny tak prężnie napędzał-

by technologie i wciąż wyznaczał kolejne granice jakości i wydajności?

ZDJĘCIA: 
apple.com

K. Baran
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Pojawienie się na rynku modelu aparatu Canona o nazwie 5Ds wywołało w światku 

fotograficznym niemałe poruszenie. Oto firma podchodząca dosyć konserwatywnie 

do innowacji stworzyła coś, co śmiało można nazwać rewolucją. Mowa oczywiście 

o rozmiarze matrycy. Dotychczas bowiem wielkości rzędu 50 MP zarezerwowane 

były dla średniego formatu. Upakowanie ich na matrycy małoobrazkowej stało się 

wyczynem iście karkołomnym, ale jak pokazuje praktyka, trafionym.

Na co dzień pracuję z  Canonem 6D. Jest to aparat pełen kompromisów,  

ale w świadomych rękach przy doborze odpowiednich obiektywów staje się wspa-

niałym narzędziem. Inaczej jest natomiast z 5Ds, co wydaje się nader oczywiste. 

Zaryzykuję stwierdzenie, że użytkownik otrzymuje więcej, niż mógłby wykorzystać.  

Ale ta rezerwa zarówno pod względem funkcjonalności, jak i możliwości w doświad-

czonych rękach stanowi broń, jakiej mogliby pozazdrościć producenci innych marek.

Najważniejsze  
dane techniczne
W każdej recenzji musi znaleźć się garść informacji technicznych. Ja skupię się tylko 

na tych najważniejszych z punktu widzenia fotografa, bez zagłębiania się w szczegóły, 

które można znaleźć w wielu „syntetycznych” testach, na wielu fotograficznych porta-

lach. Testy te, choć zapewne potrzebne, są zazwyczaj oderwane od rzeczywistości, 

a końcowemu użytkownikowi niewiele mówią. Są za to narzędziem w rozważaniach 

dla teoretyków, którzy z praktyczną fotografią niewiele mają wspólnego. Nie odbie-

ram jednakże nikomu prawa do dyskusji o wyższości jednej technologii nad drugą, 

ale praktyka pokazuje, że podczas pracy różnice te są niezauważalne. Dobrze więc. 

Zatem czym może poszczycić się Canon 5Ds, a na co warto zwrócić uwagę?
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Przede wszystkim wspomniana matryca CMOS 

o rozdzielczości 50,6 MP, która pozwala uchwycić każdy, 

nawet najmniejszy detal. Aparat posiada także wbudo-

wane tryby kadrowania 1,3x i 1,6x które umożliwiają 

tworzenie plików o rozdzielczości odpowiednio 30,5 

i 19,6 MP, a co za tym idzie znacząco zmniejszają wagę 

plików. Szczególnie w formacie RAW.

5Ds został wyposażony w podwójny procesor Digic6. 

Dzięki niemu jakość zdjęć jest – jak na rozmiar matrycy 

– wręcz oszałamiająca, co pozwala na wydruk w pełnej 

wielkości aż do rozmiaru A0 (wg producenta). 

Na uwagę zasługuje także 61-punktowy autofokus  

(aż 41 krzyżowych) z zaawansowanym trybem śledze-

nia. Zastosowana w tym modelu technologia EOS i TR 

AF wykorzystuje informacje o kolorach i twarzach do 

rozpoznawania i  śledzenia obiektów poruszających 

się w obrębie kadru. Szybkość reakcji automatycznej 

regulacji ostrości może zostać wyregulowana za pomo-

cą prostego narzędzia, które dostosowuje podążanie  

za ostrością do warunków fotografowania i obiektu, dzię-

ki czemu inne obiekty chwilowo zasłaniające obiekt nie 

zakłócają regulacji ostrości.

Ciekawostką w  systemie AF jest także możliwość 

swobodnego wyboru punktów, grupowania ich w rucho-

me strefy pokrywające obiekty poza centrum kadru. 

Wszystko to wspomagane rozbudowanym menu.

Skoro jesteśmy przy menu, to warto wspomnieć, że 5Ds 

w stosunku do 5D Mark III zyskał dodatkowe funkcje, co 

zmusiło producenta do pogrupowania elementów tegoż 

menu w zakładki do poszczególnych funkcji. Może to 

na początku obcowania z aparatem sprawiać trochę 

kłopotów, ale taka budowa menu jest uzasadniona.  

Tym bardziej, że możliwości jego konfiguracji są o wiele 

bardziej elastyczne niż w innych modelach Canona.

Jednym z ważniejszych elementów każdego aparatu foto-

graficznego jest jego wizjer. Praktyka pokazuje, że małe 

pokrycie kadru lub złe odwzorowanie sceny prowadzi 

do wielu nieudanych zdjęć. W 5Ds otrzymujemy prawie 

100% pokrycie kadru, a elementy HUD wyświetlane 

w wizjerze wspomagają pracę fotografa, maksymalnie 

pozwalając prawie nie odrywać oka od niego. 
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Na zakończenie tej części recenzji należy wspomnieć o w pełni uszczelnionej obudowie 

aparatu, co jest raczej naturalne w tym segmencie oraz o bardzo dobrym ekranie LCD 

umieszczonym na tyle aparatu o rozdzielczości ponad 1 mln pikseli i wielkości 3,2˝.

5Ds w praktyce
Długo zastanawiałem się, co napisać w tym rozdziale. Canon 5Ds trafił w moje ręce 

do testów na jeden dzień. Ale ten jeden dzień wystarczył, by wyrobić sobie o nim 

opinię. O tym jednakże przeczytacie w podsumowaniu. 

5Ds bardzo dobrze leży w dłoni. Choć jestem przyzwyczajony do mniejszego i lżej-

szego 6D, to nie miałem problemu z 5Ds. Tak naprawdę w praktyce te różnice 

rozmiarowo-wagowe są niezauważalne. Dopiero podpięcie do aparatu ciężkiego 

obiektywu i bieganie z nim cały dzień sprawia, że liczy się każdy gram. Na szczę-

ście 5Ds to raczej „piesek salonowy”, który większość swego czasu prawdopodobnie 

będzie spędzał na statywie w studio fotograficznym. 

Po pobieżnych oględzinach przyszedł czas na zapoznanie się z menu aparatu.  

Nie jest to element, do którego jestem przyzwyczajony w swoim 6D. Rozbudowane 

funkcje 5Ds zaabsorbowały mnie na dłuższą chwilę, ale na szczęście Canon nie 

zrobił tu rewolucji, tylko konieczną ewolucję. Jako ciekawostkę napiszę o moim 

problemie z brakiem potwierdzania ostrości „mignięciem” punktu auto-focusa 

w niektórych sytuacjach. Okazało się, że jest to kolejna funkcja, którą należy włączyć 

w menu aparatu, a te „niektóre sytuacje” to nic innego jak warunki oświetleniowe. 

Domyślnie 5Ds potwierdza ostrość tylko dźwiękiem w momencie, kiedy pracujemy 

w jasnym miejscu. Potwierdzenie czerwonym punktem ma miejsce tylko podczas 

niedoboru oświetlenia. Mała rzecz, a zabrała mi kilkanaście minut dedukcji…
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Czas na zdjęcia. Choć pogoda nie sprzyjała tego dnia, to testy uważam za udane. 

Przynajmniej mogłem sprawdzić, co potrafi 5Ds w „normalnych” warunkach. Zdjęcia 

wykonane około południa zazwyczaj charakteryzują się twardymi cieniami, a to 

wszystko z uwagi na położenie słońca na nieboskłonie. W takiej sytuacji warto foto-

grafować w cieniu lub posiłkować się półprzeźroczystą białą blendą. W dzień testów 

za dyfuzor posłużyły chmury, które zaciągnęły całe niebo, dając przyjemne światło. 

Niestety bardzo szybko zaczął padać deszcz. 

Mając 5Ds w ręku, zacząłem zastanawiać się, jaki podpiąć do niego obiektyw.  

Aparat wymusza wręcz użycie jednego z topowych obiektywów Canona, ale dodanie  

do niego idealnej optyki będzie działało na jego plus, a nie minus. Jeżeli oczywiście 

takowe istnieją. Wybór mój więc padł na obiektyw sprawdzony, leciwy, ale nadal 

niezastąpiony – Canon EF 85mm f/1.8. 

Połączenie 5Ds z tym obiektywem daje naprawdę świetne rezultaty. Jest jednak-

że jedno „ale”. Użycie przysłony bliskiej tej największej sprawia, że zdjęcia z ręki 

mogą wychodzić nieostre. Połączenie bowiem tak dużej rozdzielczości z przysłoną 

rzędu 1.8 - 2.0 nie jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Szczególnie jeśli 

mamy do czynienia z obiektywami, które produkowane były w czasach, kiedy nikt 

w Canonie o 5Ds nie marzył. Dopiero użycie statywu dałoby prawdopodobnie zado-

walające rezultaty. Podczas mojej krótkiej sesji znalazło się parę zdjęć, w których 

auto-focus nie trafił tam, gdzie chciałem. 
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Powyższe kłopoty są jednakże specyficzne dla danej konfiguracji, miejsca i czasu 

wykonywania sesji. Zdaję sobie sprawę, że połączenie tego aparatu z innymi obiek-

tywami, np. posiadającymi stabilizację lub po prostu mającymi nowszą i lepszą 

konstrukcję, sprawi, że aparat wykorzysta w 100% swój zaawansowany system AF. 

Na plus mogę zapisać także wszystkie elementy pomagające w pracy fotografa, 

szczególnie wizjer, gdzie znajdziemy poziomnicę elektroniczną pionową i poziomą. 

Genialna sprawa. Ileż czasu zyskujemy, kadrując poprawnie zdjęcia już na etapie 

ich wykonywania.

Robienie zdjęć to także ich zapis na karcie pamięci. Jest to naturalna kolej rzeczy. 

I tu spotkało mnie małe rozczarowanie. Do Canona 5Ds załadowałem moją wysłu-

żoną już kartę SanDisk Extreme Pro 95MB/s 16GB. Każde naciśnięcie spustu 

migawki powodowało około 2-sekundowy zapis zdjęcia w formacie RAW na karcie. 

Zazwyczaj jestem przyzwyczajony do szybkiej pracy. Tu jednakże nie było to możliwe.  

Co prawda, aparat buforuje kolejne pliki, ale moment między wykonaniem zdję-

cia, zapisem na karcie i wyświetleniem podglądu dłużył się niemiłosiernie. Jest to 

oczywiście efekt wielkości plików RAW. Można wprawdzie użyć wersji miniRAW 

lub JPEG, ale jeśli dostajemy coś do dyspozycji, to po to, by z tego korzystać. 5Ds 

nie jest na pewno aparatem dla fotografów sportowych, gdzie liczy się każda mili-

sekunda uchwycona na klatce.

Kolejnym następstwem tak dużych plików RAW jest znikające w szybkim tempie 

miejsce na kartach pamięci. Na szczęście GB w obecnych czasach nie są drogie,  

ale każdemu, kto zdecyduje się na zakup tego aparatu, radzę zaopatrzyć się 

w zewnętrzne dyski twarde na magazynowanie plików.
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Nie jestem w stanie nic powiedzieć na temat możliwości baterii 5Ds poza tym, że do 

aparatu producent dodaje ulepszoną wersję LP-E6N, która ma większą pojemność, 

co powinno w zupełności zrekompensować potrzeby urządzenia. 

Proces „produkcji” fotografii to także wywołanie zdjęć w  oprogramowaniu. 

Jest to jedna z przyjemniejszych chwil, w której można podziwiać swoją pracę.  

Do wywołania zdjęć z Canona 5Ds zdecydowałem się użyć zamiast Lightrooma 

Capture One Pro, który daje już na starcie spory plus w postaci lepszej kolorystyki. 

Nie ma to wpływu oczywiście na jakość RAW-ów, a ta zależna jest w przypad-

ku 5Ds od warunków, w których je wykonaliśmy. Jest to efekt upakowania tak 

dużej ilości pikseli na matrycy o wiele mniejszej niż średni format. Z jednej stro-

ny olbrzymia szczegółowość uzyskanego obrazu aż do pełnego powiększenia. 

Na zdjęciach wychodzących spod 5Ds widoczne jest każde ziarnko kurzu,  

pojedynczy włos etc.

Niestety, wraz ze spadkiem ilości światła wpadającego na matrycę i z próbą podniesie-

nia czułości ISO jakość obrazu wynikowego spada. Jest to też powiązane oczywiście 

z olbrzymią rozdzielczością. Gdybym miał porównywać (a nie chcę) zdjęcia wyko-

nane Canonem 5Ds z moim 6D np. przy czułości ISO3200 wykonane w tych samych 

warunkach i tym samym obiektywem, zdecydowanie szala zwycięstwa przeważyłaby 

się na stronę Canona 6D. Oczywiście wykonanie tych samych zdjęć w poprawnych 

warunkach oświetleniowych deklasuje 6D i pozostawia go daleko z tyłu. Wszystko 

to determinuje 5Ds jako aparat praktycznie do jednego typu fotografii, ale o tym 

w podsumowaniu…
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Podsumowanie
Canon 5Ds to bez wątpienia aparat fotograficzny „dużego formatu”. I nie świadczy 

o tym tylko ilość megapikseli upakowana na matrycy. To, że aparat ten aspiruje do 

średniego formatu, jest oczywiste. Jednakże trudno porównywać te dwie różne półki, 

chociażby że względu na różne rozmiary matryc. Skupmy się zatem na samym aparacie.  

Jak wynika z powyższego tekstu, jest to konstrukcja w pełni profesjonalna, co potwierdza 

także cena 5Ds. Nie można przyczepić się praktycznie do niczego.  Wszystkie elemen-

ty w aparacie są tradycyjnie – jak przystało na Canona – bardzo dobrze „poukładane”.  

Tak więc użytkując inne modele marki Canon, nikt nie powinien mieć problemu 

z przesiadką. Dostrzegam w 5Ds pewien kompromis między kilkoma modelami. 

Połączono w nim to, co było najlepsze w 6D, 7D czy 5D. Widoczne jest to szczegól-

nie na tylnym panelu funkcyjnym aparatu czy w tzw. HUDzie. Jedyne co wprawiło 

mnie w lekkie zakłopotanie, to pierwszy kontakt z rozbudowanym menu. Jednakże 

po dłuższym obcowaniu z 5Ds zaczynamy odnajdywać się w strukturze menu.  

Co więcej, zaczynamy rozumieć dlaczego Canon tak to zorganizował. Dla przykładu 

wspomnę o auto-focusie. Menu tej funkcji jest bardzo szczegółowe. Ale trudno tego 

nie zrozumieć, skoro aparat posiada aż 61 pól, w tym 41 krzyżowych oraz bardzo 

duże możliwości konfiguracji ich wykorzystania. 

W tym miejscu zadajecie sobie pewnie pytanie, czy ten aparat nie ma wad? Odpowiedź 

będzie uzależniona od tego, do czego miałby on zostać wykorzystany. Jego prze-

znaczenie wydaje się jedno, ale o tym za chwilę. Na co dzień pracuję, o czym już 

wspominałem, na modelu 6D. Cenię go między innymi za wręcz niesamowite możli-

wości pracy w trudnych warunkach. Zdjęcia wykonane przy ISO 1600-6400 uważam 

za bardzo dobre. Powstałe szumy w ciemnych partiach są miłe dla oka (ziarno 

rodem z czasów analogowych), a jeśli chcielibyśmy je usunąć, to nie jest to żaden 

problem bez widocznego pogorszenia jakości fotografii. Niestety nie mogę powiedzieć  
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tego o 5Ds. Im wyższe ISO tym szum bardziej widoczny. Nie ma się jednak czemu 

dziwić. Zwiększenie ilości pikseli o ponad 100% w stosunku do 6D musiało odbić 

się na jakości zdjęć, mimo technologicznie lepszej konstrukcji matrycy. 

Dla kogo zatem  
jest Canon EOS 5Ds? 
Dla  świadomego profesjonalisty. Tak jak tylko świadomi fotografowie kupują 6D, 

nie kierując się marketingiem, tak w przypadku 5Ds będzie identycznie. Z tą różni-

cą, że tutaj świadomość ta dotyczy typu fotografii. Staram się zazwyczaj nie dzielić 

fotografii na typy, ale robią to za nas producenci, produkując sprzęt z przeznacze-

niem do takiej, a nie innej fotografii. Canon 5Ds według mnie to idealny sprzęt do 

fotografii reklamowej lub przyrodniczej, ale w tym drugim przypadku polemizo-

wałbym chociażby ze względu na cenę. No, chyba że jesteśmy fotografem National 

Geographic...

Duża rozdzielczość matrycy odpowiadająca bodajże rozmiarowi B2, niesamowita 

wręcz szczegółowość detali oraz bardzo duże możliwości konfiguracji urządzenia 

determinują przeznaczenie 5Ds właśnie do reklamy i wszystkiego, co się z tym wiąże. 

O ile aparat ten średnio radzi sobie w trudnych warunkach, o tyle w przypadku 

poprawnej ekspozycji pokazuje pazur, jakiego dotąd w Canonie nie uświadczyliśmy. 

Co nie oznacza oczywiście, że inne model tej firmy są do niczego. 

Na zakończenie mała uwaga. Nie należy łączyć tego aparatu z linią 5D Mark X. Mimo 

że nazewnictwo jest takie samo, 5Ds nie jest i nigdy nie będzie następcą 5D Mark III. 

Mój kontakt z 5Ds był krótki, aczkolwiek twórczy. Przyznam się, że już za nim tęsk-

nię. W połączeniu z jasnymi obiektywami stanowi on bowiem narzędzie idealne. 

Polecam.

APARAT 
Canon 5Ds  
do testów 
dostarczyła 
firma Digital24.pl 
z Poznania.

ZDJĘCIA: 

Paweł Ratajczak

MODELKA: 
Ida Kowalska

WITRYNA

CE
CH

YCanon EOS 5Ds

14.999 PLN

www.canon.pl

 + zaawansowany technologicznie 
 + wysoka jakość elementów konstrukcyjnych
 + świetny auto-focus
 + niesamowite odwzorowanie szczegółów
 + genialna automatyka z priorytetem bieli

 − pogorszenie jakości 
zdjęć wraz ze wzrostem  
czułości ISO

NAZWA

CENA

OCENA

http://ratajczak-fotografia.pl
http://www.canon.pl
http://www.digital24.pl
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Słowo wstępne
No to stało się. Po ponad siedmiu latach wiernego poddaństwa mój podstawowy, cichy 

współpracownik, pieszczotliwie zwany iMadłem  odszedł na emeryturę. czciwie 

zasłużoną, choć nadużyciem byłoby uznać nasz wspólny żywot za ekstremalnie 

ciężki i naznaczony katorżniczym wysiłkiem. iMac, model Early 2008 zakupi-

łem, a jakże, wkrótce po jego uroczystej premierze, w maju tego odległego roku. 

Wybrałem wtedy konfigurację rodkową, optymalną  jak wtedy uznałem  pod 

względem możliwo ci, wydajno ci i kosztu, czyli wersję z ekranem dwudziestoca-

lowym, procesorem ore 2 uo taktowanym zegarem z częstotliwo cią 2,66GHz, 

dyskiem 320GB, pamięcią RAM o wielko ci 2GB, kartą graficzną ATi Radeon H  

2600 Pro z 256MB pamięci i napędem Super ri e. Na dysku dumnie mieszkał  

system Mac OS  w wersji 10.5.2 czyli Leopard .

Pamięć operacyjną praktycznie od razu rozszerzyłem do maksymalnego wówczas  

rozmiaru  4GB. W zasadzie nic więcej  poza ew. wymianą dysku twardego  zmody-

fikować nie było można, nie widziałem również takiej potrzeby. Komputer zasuwał 

aż miło, a wzrost komfortu pracy oraz elastyczno ć w zakresie dostępnego i mają-

cego dopiero co powstać oprogramowania zapewniała nowa architektura, oparta na 

procesorze Intela. Tak, po moich wcze niejszych, poprawnych politycznie  jabłusz-

kach, wyposażonych w mózgi PowerP  były to: PowerMac G4/466MHz igital Audio 

oraz iBook G4/1GHz , iMac stał się przepustką do odważnego, nowego wiata.

zi  parametry takie jak te wyżej wymienione mogą co najwyżej wywołać 

ironiczny u mieszek, ale na tym komputerze powstało kilkaset artykułów opubli-

kowanych na blogu applesauce.pl oraz wiele mniej lub bardziej zaawansowanych 

prac graficznych. Ba, nawet kilka gier na nim ukończyłem. O tym, jak wdzięczna 

to konstrukcja, niech wiadczy fakt, że aktualnie iMac działa z  systemem OS  

osemite jeszcze, bo wkrótce będzie to El apitan  i radzi sobie nad wyraz dobrze.  
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Wsparcie systemowe dla zaawansowanych wiekowo komputerów to coś, za co 

bardzo Apple szanuję. Tak na marginesie: często zastanawiam się, jak siedmio-

letni pecet  „hula” z Windows 10 na pokładzie… Niestety nie mam jak sprawdzić,  

bo w moim otoczeniu standardem jest wymiana komputera co dwa, trzy, góra czte-

ry lata. Zwłaszcza popularnego „blaszaka”.

Dylematy
Pomimo rześkości iMadła od kilku miesięcy zacząłem myśleć o godnym następcy. 

Komputerze, który przejmie wszystkie obowiązki poprzednika, zaoferuje znaczący 

skok jakościowy i wydajnościowy oraz umożliwi korzystanie z nowych technolo-

gii wdrożonych przez Apple, niedostępnych dla iMaca. Komputerze, który będzie 

starzeć się równie wolno, wyposażonym w zapas mocy na kolejne siedem lat.  

Lub dłużej.

Jestem przekonany, że większość Czytelników, zwłaszcza ci, którzy podobnie jak ja 

muszą tego typu zakup uzgadniać z niechętnym do negocjacji portfelem, również 

doświadczyła problemu, przed którym stanąłem. W głowie miałem mętlik, pytania 

piętrzyły się tłumnie, a odpowiedzi raz zyskiwały, a następnie traciły swoją wagę 

i pozycję.

 > Czy następcą iMaca powinien zostać kolejny iMac?

 > Czy kupić Maca mini z dużym, porządnym monitorem?

 > Czy wykorzystam choć w połowie moc drzemiącą w Macu Pro?

 > Czy potrzebna jest mi mobilność?

 > Czy zakup komputera bez ekranu Retina ma jeszcze sens?

To zaledwie kilka pytań, na które starałem się odpowiedzieć, znajdując równowagę 

pomiędzy rozsądkiem i próżnością. Tak, próżnością. Czasem nabywamy rzeczy, by 

zaspokoić chęć posiadania. Nie mam tu na myśli tak prymitywnego i powierzchow-

nego motywu jak lans, potrzebę dowartościowania się w oczach innych, wywołanie 

zazdrości. Chodzi o przyjemność wynikającą z posiadania i użytkowania czegoś 

wyjątkowego. Możliwość obcowania ze sprzętem, który nie do końca jest nam 

(w takiej konkretnej postaci i konfiguracji) niezbędny, ale którego eksploatacja 

będzie długoterminową frajdą.

Przy zakupach wyznaję kilka zasad. Jedna z nich brzmi: nie stać mnie na tanie rzeczy. 

Dotyczy to wybranego asortymentu, zwłaszcza tego osobistego, którego użytkować 

będę praktycznie każdego dnia. Takiego, gdzie ewentualne niedoskonałości bardzo 

szybko staną się kulą u nogi. Albo ością w gardle. Są ludzie preferujący tanie buty 

i ich wymianę raz na kwartał, są i tacy, którzy wolą obuwie wygodne, które wytrzy-

ma lata, a stopa nie będzie się w nich pocić. Jakość, niezawodność i wytrzymałość 

kosztują, ale wygoda i spokój ducha są bezcenne.
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Czy komputer zaliczam do tej kategorii? Jak najbardziej. To w końcu narzędzie pracy, 

rozrywki i asystent, na którym chcę polegać. Niech to on czeka na mnie w gotowo-

ści, ja nie zamierzam odliczać minut, aż wykona prostą czynność. 

Nie wybrałem kolejnego iMaca. Choć koncepcja all-in-one, porządek na biurku i inne 

zalety tej konstrukcji mi odpowiadają. Interesująca jest zwłaszcza opcja z ekranem 

w wysokiej rozdzielczości, niestety tu już cena robi się nieprzyzwoicie odstra-

szająca… Potrzebowałem odmiany. Nie potrzebowałem natomiast kurzu za szybą.  

A ta wada konstrukcyjna obecna jest również w najnowszych odsłonach tego, jakkol-

wiek patrzeć, popularnego i udanego komputera.

Mac mini + sensowny wyświetlacz. Opcja kusiła rozsądną ceną. W konfiguracji 

podstawowej, rzecz jasna. Ale już pod względem wydajności rozwiązanie nie było 

tak atrakcyjne. A przecież wypadałoby uzbroić stanowisko w monitor na miarę  

XXI wieku, prawda?

Mac Pro. Przepiękny! Wydajny i z gwarancją bycia „na topie” przez długi czas. No tak. 

Ale ta cena… Teraz, po niekorzystnych dla rodzimej waluty wahaniach kursu dola-

ra, jeszcze bardziej przytłaczająca. I powracający problem wyświetlacza. Najlepiej 

dwóch (a właściwie czemu nie trzech? i to z rozdzielczością 4K), bo grzechem 

było by pozwolić się procesorom graficznym nudzić. Zresztą czy ja jestem „pro”? 

Poniekąd tak, bo zawsze staram się wykonywać pracę najlepiej jak umiem, z pełnym 

zaangażowaniem i krytycznym spojrzeniem na efekty. Ale nie obrabiam zawodowo 

filmów, nie jestem guru Photoshopa, nie mam oczekujących zleceń wymagających 

takiego potwora. Nie, zakup Maca Pro to zbyt daleko posunięty snobizm.
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Na polu walki pozostały więc już „tylko” komputery przenośne. Mobilność nie ma 

w moim przypadku kluczowego znaczenia, zwłaszcza odkąd w moim życiu poja-

wiły się przenośne urządzenia: iPhone oraz iPad. Niemniej zdarzało się, że bardzo 

brakowało możliwości zabrania iMaca w teren. Nawet tylko po to, by „w pięknych 

okolicznościach natury” napisać recenzję lub felieton. Wirtualna klawiatura iUrzą-

dzeń nie motywuje mnie do dłuższej twórczości. Trudno nie docenić długiej pracy 

na baterii, którą oferują laptopy Apple. Baterii, która dodatkowo sprawdza się jako 

wbudowany UPS. Kolejne wersje systemu OS X oraz nowe modele przenośnych 

jabłuszek wnoszą usprawnienia w kwestii interakcji użytkownika z komputerem.

Gesty
Tak, o nie właśnie chodzi. Gładzik, który znajdziemy w MacBookach, to mistrzostwo 

świata. Próżno u konkurencji szukać tak precyzyjnego i uniwersalnego urządzenia 

wskazującego. Oczywiście do innych komputerów Apple można dokupić Magic 

Trackpad, ale to kolejne urządzenie na biurku, kolejny wydatek, kolejny sprzęt 

wymagający zasilania. A w MacBooku jest, ot tak. I uzależnia.

Kiedy więc już postanowiłem, — po naprawdę wielu „za i przeciw” —  że następcą 

iMadła będzie laptop, okazało się, że gama tychże nadal wymaga wnikliwej selekcji. 

Od razu poległy dwie opcje: MacBook Air 11˝ oraz MacBook Pro 13˝, ten bez ekranu 

Retina. Pierwszy z uwagi na zbyt mały ekran, a drugi — przestarzałe i wolne kompo-

nenty bazowe.

MacBook Air 13˝. Pod wieloma względami bardzo mi się ten komputer podoba. 

Wygląd, niewielka masa, najlepszy czas pracy na baterii. Jest po prostu słodki. 

Spędziłem trochę czasu z wersją bogatszą w pamięć RAM i gdyby nie ekran, być 

może by taki właśnie stał na moim biurku. Ale czy to sprzęt na lata? Zależy do czego 
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i dla kogo. Szybkość Aira jest wystarczająca 

dziś, ale też nie drastycznie większa niż stare-

go, poczciwego iMaca. No i ten odstający od 

reszty asortymentu wyświetlacz. Oko bardzo 

szybko przyzwyczaja się do Retiny.

Nowy MacBook. Istne cacko! Jeszcze lżej-

szy, ultramobilny, z przepięknym ekranem. 

Idealny komputer. Ale jako drugi. Najlepiej 

w tandemie z Makiem Pro. Tyle, że na taką 

ekstrawagancję mnie nie stać. Może gdy zosta-

nę biznesmenem. Druga, trzecia generacja 

tego modelu stanie się zapewne potężnym 

narzędziem. Ale jeszcze nie dziś, nie dla mnie.

MacBook 13˝ z Retiną. Tu już poczułem się 

bardziej komfortowo. Ten komputer to bardzo 

dobrze wyważony kompromis pomiędzy 

możliwościami i ceną. Po ostatniej aktualizacji 

naprawdę rozsądna alternatywa. Warto tylko 

pamięć rozszerzyć mu „na maksa”. Czemu 

nie? Cena — nawet przy najwyższym modelu 

— nadal do zaakceptowania. Mimo wszystko 

czułem pewien niedosyt. 13 cali to niewie-

le, większość konkurencyjnych laptopów ma 

większą przekątną ekranu, a nie da się ukryć, 

że m.in. ta cecha wpływa na wygodę pracy. 

Można użyć zewnętrznego monitora, ale to 

kolejny wydatek, no i fajnie móc pracować 

wygodnie ot tak, traktować zewnętrzny moni-

tor jako opcję, a nie konieczność.

Paradoks wyboru, prawda? Gdzie znajduje się 

kompromis, który przyjmiemy bez ryzyka, że 

decyzji będziemy żałować? Często kupuje-

my rzeczy „na wyrost” albo tylko dlatego, że 

posiadają cechę dla nas kluczową. A że przy 

okazji dostaniemy inne „bonusy”, to sprawa 

drugorzędna. Być może się nędznie usprawie-

dliwiam, ale postanowiłem poszukać świętego 

Graala, pomiędzy MBA 13˝ a iMakiem z Retiną 

i Makiem Pro. I wyszło na to, że moje oczeki-

wania, plany i odrobinę próżności zaspokoi 

MacBook Pro 15˝. Teraz już było z  górki.  

No prawie, bo większy dysk oraz mocniejsza 
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karta graficzna to ponad 20% różnicy w cenie — od modelu bazowego. Ale przecież 

raz się żyje. W piątej dekadzie swojego życia, po spędzeniu ponad połowy tego czasu 

z różnej maści maszynami cyfrowymi, choć raz chcę mieć najlepszy — przynaj-

mniej dopóki nie pojawi się zaktualizowany model — komputer.

Następcą iMadła został MacBook Pro 15˝ z wyświetlaczem Retina w konfigura-

cji: procesor Intel Core i7 2,5GHz (czterordzeniowy), 16GB pamięci RAM, pamięć 

masowa Flash 512GB oraz dwoma układami graficznymi — Intel Iris Pro oraz AMD 

Radeon R9 M370X z 2GB pamięci GDDR5. Dodam tylko, że decyzja, już po wyeli-

minowaniu innych opcji wcale nie była jednoznaczna. Przecież chwilę wcześniej 

odświeżone MacBooki trzynastocalowe otrzymały procesory Intel Broadwell, więc 

może warto zaczekać na takie (lub nowsze) w „piętnastce”? Zastanawiałem się też, 

co jeszcze może przynieść kolejny upgrade. Inną obudowę? Złącze USB-C? A może 

„motylkową” klawiaturę? Niższą masę? Kilkanaście procent więcej mocy i szybszą 

grafikę? Pół godziny wydłużony czas pracy na baterii? Brak podświetlonego jabłusz-

ka? Jak grzyby po deszczu wyrastały pytania, jednak jako człowiek z natury niezbyt 

cierpliwy postanowiłem, że zakupu na bliżej nieokreśloną przyszłość nie odłożę.  

Bo tak można w nieskończoność.

Piękny
Oj tak! Pomimo faktu, że ostatnia zmiana wzornictwa rodziny MacBooków Pro 

miała miejsce parę lat temu, komputer nie stracił nic ze swojego uroku! Gdy tylko 

dotarła do mnie przesyłka, zatrzasnąłem pośpiesznie drzwi za kurierem, uważając,  

by mu przypadkiem kończyny nie unieruchomić i sekundy dalej z namaszczeniem 

rozpocząłem rytuał otwierania. Przeprowadziłem „unboxing”, których na YouTube 

bez liku. Emocjonalnie było to przeżycie na miarę otwierania skrzyni ze skarbem 

piratów. Od schludnego, estetycznyego kartonu zaczynając i na przemyślanym, 

minimalistycznym wnętrzu kończąc — Apple opanowało konfekcjonowanie swoich 

produktów do perfekcji. Przyjemność obcowania z nowym urządzeniem zapro-

jektowanym w Cupertino rozpoczyna się od jego odpakowania. Po chwili zimne 

aluminium MacBooka chłodziło moje dłonie. Pierwsze wrażenie: „jaki on duży 

i płaski!”. Zaskoczyła solidna masa. Nieco ponad 2 kg wyraźnie czuć na dłoni. A to 

ledwo pół kilograma więcej od 13-stki. Ewidentnie przyzwyczaiłem się do kilkukrot-

nie lżejszego iPada. Jednak, gdy w drugą rękę wziąłem służbowego plastik-fantastik 

Asusa, mój nowy nabytek okazał się w tej konfrontacji zawodnikiem wagi lekkiej.

Niesamowita sztywność konstrukcji, perfekcyjnie wykończone krawędzie, pedan-

tyczna wręcz dbałość o szczegóły — to nie może się nie podobać. Ja jestem zakochany. 

Każda obłość, otwór, fazowanie, są wykonane z zegarmistrzowską precyzją i znajdu-

ją się tam, gdzie ich miejsce. Nie wiem, czy próba poprawy takiego designu miałaby 
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szansę powodzenia. Chyba łatwiej wymazać obraz komputera z pamięci i zacząć od 

zera. Stylistyka MacBooków jest po prostu śliczna i ponadczasowa.

Pierwsze uruchomienie
To już? Szok! Po wprowadzeniu danych niezbędnych do konfiguracji na wyświetla-

czu pojawił się znajomy obraz. OS X 10.10 Yosemite. Ale jakiś inny, bardziej wyraźny, 

czytelny, soczysty. Jejku, gdzie piksele znane z  iMaca? Ukradli. Ekran, nazwa-

ny marketingowo Retiną jest genialny! Mimo że przecież to dla mnie nic nowego, 

bo iPhone oraz iPad wyposażone są w podobne, a nawet lepsze — pod wzglę-

dem gęstości upakowania pikseli — to desktopowy system operacyjny, zwłaszcza  

na takiej powierzchni prezentuje się znakomicie. Nie jestem zawodowym grafi-

kiem, nie mam kolorymetru ani innych urządzeń pozwalających na weryfikację 

poprawności odzwierciedlenia barw. Według mnie jest świetnie! Kolory, kontrast, 

ostrość, wyrazistość czy kąty widzenia bez pardonu zawstydzają staruszka iMaca. 

I nie tylko jego. Czytelność grafiki oraz tekstu jest wzorowa i wzorcowa. I to jest 

poniekąd problem. Bo gdy zasiadam przed jakimkolwiek innym monitorem, odczu-

wam spory dyskomfort, a nawet odrazę… Oczywiście pobawiłem się ustawieniami 

rozdzielczości. Domyślna oferuje obszar odpowiadający „zaledwie” 1440x900 pikse-

li, z tym że tekst i elementy interfejsu są renderowane tak, że nie sposób dostrzec 

pojedynczych punktów. Wydawało mi się, że przesiadka z iMaca, gdzie natywna 

rozdzielczość wynosiła 1680x1050 pikseli, będzie bolesna. Myliłem się, prawie pięć 

cali mniejsza przekątna nie zaowocowała dyskomfortem. Po wybraniu 1920x1200 

pikseli nadal wszystko jest wyraźne, choć na dłuższą metę praca w takich warun-

kach może zmęczyć oczy, zwłaszcza tak wyeksploatowane jak moje.

Czarna ramka 
wokół ekranu prezentuje się przyzwoicie. Nie jest aż tak cienka jak u konkurencji, 

ale też nie szpeci ani się nie narzuca. Wiele osób zżyma się na szybę ochraniającą 

matrycę, że odbija światło, że zamienia laptopa w lusterko. Nie pracowałem jeszcze 

na dworze ale w domu, przy sztucznym oświetleniu jest dobrze. Znacząco lepiej 

— zapewne dzięki zastosowanej powłoce minimalizującej refleksy świetlne — niż 

w iMacu. Prawdopodobnie dzięki temu, że ostatnie lata spędziłem z ekranem za 

szybą, tu nie odczułem zawodu.

W starszych MacBookach i MacBookach Pro w dolnej części ekranu dumnie poły-

skiwało logo modelu. Apple zrezygnowało z tego oznaczenia. Trochę szkoda, choć 

zarówno wygląd, jak i user experience uświadamiają użytkownikowi, z jakim kompu-

terem ma do czynienia. Pomyłka nie wchodzi w grę.

Klawiatura. W  iMacu biała, tutaj czarna. Bardzo miły kontrast w  połączeniu  

ze srebrzystym aluminium obudowy unibody. Konstrukcja sprawdzona, prze-

siadka pozbawiona większych niespodzianek. Ulokowana bliżej ekranu, oddalona 



111TESTY

od użytkownika przez  trackpad i połać metalu, wymaga innego ułożenia dłoni.  

Zmiana przyzwyczajeń wymaga czasu. Za to podświetlenie z regulacją jasności, 

pierwszoklaśny wynalazek! Brakowało mi tego wcześniej, bo często zdarzało pisać 

w ogarniętym półmrokiem pokoju. Przeżywam to tak, jakby żaden komputer wcze-

śniej nie oferował tej opcji, ale nie dziwcie się, pierwszy raz cieszę się tym luksusem.

O trackpadzie i gestach wspomniałem wcześniej, ale tu do dyspozycji oddano gładzik 

zupełnie nowej konstrukcji — Force Touch. Nie zamierzam wdawać się w anato-

miczne technikalia, napiszę tylko, że zaskoczony jestem, jak realistycznie działa 

sygnał dotykowy generowany przez Taptic Engine. Celowo wyłączyłem komputer, 

by ponaciskać gładzik i nic, brak jakiegokolwiek dźwięku, ruchu. A po ponownym 

uruchomieniu klika „po staremu”. Niesamowite. Trochę czasu minie nim nauczę 

się różnicować siłę nacisku i interpretować „odpowiedzi haptyczne”, niemniej czuję 

spory potencjał w tym rozwiązaniu. I większą żywotność samego urządzenia.

Podsumowując
odświeżony MacBook Pro 15˝ zaspokoił moje potrzeby estetyczne w pełni. Mimo 

faktu, że z zewnątrz praktycznie nie zmieniło się nic — w porównaniu do poprzed-

nich modeli — nie uważam tego za wadę. W końcu zmiany powinno się wprowadzać 

wtedy gdy naprawdę jest taka potrzeba, a nie wyłącznie po to, by było inaczej, prawda?

Z premedytacją pominąłem oczywiste rozwiązania jak MagSafe czy rewelacyjne 

sprzęgiełko zawiasu ekranowego, dzięki któremu podczas otwierania MacBooka 
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dolna część komputera pozostaje grzecznie na biurku, a nie unosi się w górę,  

co jest wręcz standardem w laptopach z Windowsem. „Design to nie wygląd, design 

to sposób w jaki coś działa” — na pewno znacie tę sentencję, a ja się z nią w pełni 

zgadzam i uważam, że MacBook Pro ją potwierdza.

Bestia
Kilka chwil z nowym komputerem i nie miałem wątpliwości, że sprzęt dysponuje 

ogromną mocą. To, że jest wielokrotnie szybszy od iMaca, nie ulegało wątpliwo-

ści. Najsłabszym elementem poprzednika był stosunkowo wolny dysk twardy. 

Trzyipółcalowa cegła z talerzami obracającymi się 7200 razy na minutę. Transfery 

na poziomie 50-80 MB/s. Kiedyś standard, dziś — tragedia. Uruchamianie komputera 

trwało wieki (choć i tak szybciej niż PC z Windowsem 7 postawionym w tym samym 

czasie, na znacznie szybszym dysku WD RE4). Praca w kilku programach jednocze-

śnie przy 4GB pamięci powodowała intensywne wykorzystanie pamięci wirtualnej, 

z łatwym do przewidzenia skutkiem. Komfort pracy na iMacu malał, a ze wszyst-

kich wersji OS X, Mavericks był chyba najbardziej ociężały. Jednym z argumentów 

przemawiających za zakupem nowego MacBooka Pro 15˝ była informacja o tym,  

że odświeżony komputer wyposażono w bardzo szybką pamięć masową flash PCIe, 

według producenta nawet 2,5 raza szybszą niż w poprzednim modelu. Oczywistym 

więc stało się, że szybko ściągnąłem z Mac App Store popularny program testują-

cy wydajność dysków twardych: Blackmagic Disk Speed Test i wykonałem pomiar. 

Wyniki możecie zobaczyć na obrazku. Robią wrażenie, prawda? Uruchamianie syste-

mu i aplikacji działa szybko, tak szybko, że uznałem pomiar stoperem za zbędny.
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Następnym krokiem ku zaspokojeniu ciekawo ci było uruchomienie równie znane-

go programu firmy Primate Labs, czyli Geekbench 3. Rezultat benchmarka wywołał 

u miech na moim obliczu.

Takie warto ci oznaczają, że nowy MacBook Pro jest szybszy od iMaca 2,28 raza 

w operacjach wykorzystujących jeden rdzeń procesora oraz 4,75 raza dla dzia-

łań wykorzystujących wszystkie rdzenie. Biorąc pod uwagę, że mam do czynienia 

z komputerem przeno nym, a taktowanie bazowe procesora jest niższe niż w iMacu, 

jest wy mienicie. Nowsza technologia i dodatkowe rdzenie potwierdzają swoją 

obecno ć.

Procesor to nie wszystko. Wpływ na ogólną wydajno ć komputera ma jeszcze poza 

dyskiem oraz innymi komponentami wypełniającymi trzewia urządzenia  karta 

graficzna. Tu są nawet dwie, a system potrafi  gdy zajdzie potrzeba  niezauważal-

nie przełączyć się w tle między zintegrowanym układem Intel Iris Pro a tzw. grafiką 

dyskretną: AM  Radeon R . Tak się dzieje nie tylko w grach, ale np. po uruchomie-

niu programu djęcia. o oceny wydajno ci mocniejszego GP  wykorzystałem 

kolejną aplikację: Maxon inebench R15. O ile trudno uznać makowego Radeona za 

lidera, to uzyskane wyniki wstydu nie przynoszą obraz 03 .

Syntetyczne testy nie oddają pełnego obrazu więc sprawdziłem również jak wypada 

tandem: procesor + dysk w operacjach takich jak kopiowanie duplikacja  pliku oraz 

kompresowanie i dekompresowanie folderu zawierającego większą ilo cią plików 

losowo wybrane z biblioteki programu djęcia foldery z fotografiami i filmami , 

z wykorzystaniem systemowego narzędzia archiwizującego. Oto wyniki:

 > uplikowanie pliku o wielko ci 1.4GB  czas 00:02,41.

 > Kompresowanie folderu zawierającego 2 0 rzeczy o  wielko ci . GB  

 czas 04:27, 0.

 > ekompresowanie tego samego folderu  czas 00:20,10.
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Myślę, że MacBook Pro podoła większości operacji graficznych, wliczając w to nowe 

gry. Dodatkową nadzieję pokładam w optymalizacji OS X 10.11 (El Capitan), który ma 

w specyficznych warunkach wycisnąć znacznie więcej z nowszych komputerów 

Apple wspierających Metal. Zdecydowanie wygodniej pracuje mi się w Pixelmatorze 

oraz Inkscape. Być może skuszę się w przyszłości na uruchomienie Windowsa pod 

Boot Camp i test porównawczy jakiegoś wymagającego tytułu…

Gdy dodamy do siebie powyższe, tj. CPU, GPU i GFX oraz oczywiście zwielokrot-

nioną pamięć RAM, szybszą kartę sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11ac 

i inne ukryte we wnętrzu technologiczne detale, otrzymamy prawdziwego mobil-

nego potwora, tytułową bestię. Być może na wiosnę pojawi się piętnastka oferująca 

lepsze parametry, ale dziś koronę dumnie nosi ten MacBook Pro. Podobno mocy 

nigdy za dużo, ale dla mnie ten komputer dysponuje wystarczającym jej zapasem. 

I liczę na to, że przynajmniej kolejne siedem lat godnie i bezawaryjnie posłuży.

Akomodacja
Obietnica zmian „pod maską” w nowej wersji systemu sprawiła, że jeszcze tego 

samego dnia, gdy MacBook Pro trafił do mnie, postanowiłem zainstalować na 

nim betę El Capitan. Na dysku nie było danych, co ułatwiło instalację „na czysto”. 

Pobrałem publiczną betę z Mac App Store, przygotowałem pendrive i po „dzie-

stu” minutach OS X 10.11 beta 2 uruchomił się na laptopie. Chwilę później system 

zakomunikował o  dostępnym uaktualnieniu do piątej bety. No to ściągamy.  

Aha, zaczęły się schody. Idzie jak krew z nosa, transfery na poziomie połącze-

nia dial-up. Kurczę, co do licha!? Kilka prób i ten sam rezultat. Hmm, wygląda 

na to, że WiFi szwankuje, komputer traci łączność z  punktem dostępowym. 

Restarty nie pomagają. MBP nie ma portu Ethernet, więc jestem skazany na 

kapryśny AirPort…  Pomogło wywalenie preferencji, a łączność bezprzewodowa 

w  piątej becie już nie sprawiła problemów. Mimo to, kolejnego dnia nabyłem 

przejściówkę Thunderbolt -> Gigabit Ethernet. Na wszelki wypadek i po to, by 

usprawnić oraz przyspieszyć proces tworzenia kopii zapasowych Time Machine.  

Tak na marginesie, łączność radiowa w  nowym MacBooku Pro jest bardzo 

szybka. Stary Time Capsule posiada dwuzakresowe WiFi w standardzie 802.11n 

i iMac łączył się maksymalnie na 300 Mbps. Laptop w tych samych warunkach 

komunikuje się z  szybkością 450 Mbps. Chyba wiem, jakie życzenie znajdzie 

się na liście w  liście do Świętego Mikołaja — nowy AirPort Extreme z  jeszcze 

szybszym WiFi 802.11ac.

Kolejnym krokiem była instalacja zestawu najważniejszych programów, których 

ilość maleje z każdą reinstalacją „na czysto”. Wynika to m.in. z faktu, że nowe 

wersje OS X są wyposażane w możliwości, przez które część wcześniej używa-

nych aplikacji okazuje się zbędna. Inną sprawą jest to, że staram się upraszczać 

i  optymalizować swój workflow, świadomie rezygnując z  niektórych rzeczy. 

Mając do czynienia z betą systemu operacyjnego trzeba być gotowym na sytuację, 
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gdy jakiś program nie działa, lub działa nie do końca poprawnie. Tak właśnie jest 

z aplikacjami Duet oraz AirServer. Pozostaje zatem czekać na ich uaktualnienia.

Zostawiłem uśpionego MacBooka Pro na noc, z zamkniętą klapą, a rankiem zanie-

pokoił mnie szum wentylatorów. Komputer był zimny, a mimo to układ chłodzenia 

działał na maksymalnych obrotach. Pierwsze podejrzenie: funkcja Power Nap. 

Ale czy to ona faktycznie potrafiła zmusić wentylatory do tak intensywnej pracy?  

Na razie monitoruję tę kwestię, na wszelki wypadek zresetowałem ustawienia  

PRAM oraz SMC. 

W chwili gdy piszę te słowa, na MacBooku Pro stoi El Capitan w wersji Golden 

Master Candidate. Zainstalowany na poprzednich betach. I cały czas występuje 

jeden drobny, acz irytujący problem. Dotyczy połączenia iPada mini 2 z komputerem. 

Niezależnie, do którego portu USB, niezależnie, jakim kablem Lightning podłączę 

tablet do laptopa, to przez kilka minut rozłącza się i ponownie zgłasza, uniemożli-

wiając synchronizację i inną komunikację. Problem ten nie dotyczy iPhone 5s. Kable 

są sprawne, komputer „zaufany”. Po czasie sytuacja się stabilizuje, choć zdarza się, 

że operacje synchronizacji w iTunes wywołują piłkę plażową… Przeglądając fora 

dyskusyjne znalazłem wskazówkę, że najprawdopodobniej iPad nie do końca się 

lubi z USB w wersji 3.0. Kolejna zagadkowa sprawa to jeden z nowszych wynalazków 

Apple — AirDrop. O ile pozostałe, umilające użytkowanie komputera i urządzenia 

z iOS funkcje integrujące obie platformy, czyli Handoff, Instant Hotspot, Phone 

call sharing i SMS relay (zebrane pod uroczą nazwą: Continuity) działają pięk-

nie, to AirDrop między Makiem oraz iPhone’em lub iPadem nie chce. Mimo próśb, 

http://www.duetdisplay.com
http://www.airserver.com
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gróźb, resetowania ustawień sieciowych i innych egzorcyzmów. Na razie żyję z tymi 

irytującymi drobiazgami, ale planuję reinstalację OS X (w wersji oficjalnej), by wyeli-

minować ew. wpływ wcześniejszych publicznych bet.

Jak widać, rzadko kiedy wszystko od początku działa w 100%, a oprogramowanie 

zawiera błędy. Znak czasów? Chyba tak. Pomimo tych przygód zadowolony jestem 

z działania i wydajności laptopa, większość operacji wykonuje od kilku do kilku-

dziesięciu razy szybciej niż iMac. Każdego dnia poznajemy się lepiej i darzymy 

coraz większym uczuciem. Pierwsze testy pracy na baterii przy zróżnicowanym 

pod względem intensywności i obciążenia użytkowaniu wskazują na średni czas 

na poziomie 7-8 godzin.

Komputery projektują i budują ludzie. To z jednej strony gwarantuje powstawa-

nie coraz lepszych konstrukcji i zaskakująco sprawnych rozwiązań, ale nie chroni 

przed ewentualnymi problemami. Te zaś rzadko kiedy dotykają wszystkich użyt-

kowników, zwykle ograniczonego grona. Albo ma się szczęście albo pecha. Mam np. 

obawy, czy mój MacBook Pro jest wolny od wady powłoki antyodblaskowej, która 

występuje w różnych wcześniejszych modelach. Problem znany pod kryptonimem 

„Staingate”. Na wszelki wypadek planuję zakup AppleCare.

Pięty achillesowe
Gdyby ktoś mnie spytał, czy warto było kupić ten model, miałbym problem 

z  udzieleniem odpowiedzi. To najmocniejszy i  najlepiej wyposażony kompu-

ter przenośny w ofercie Apple, więc wydaje się, że nie ma innej możliwości, jak 

tylko potwierdzić. Ale ilu użytkowników, tyle potrzeb i  wymagań, różnych „za” 

i „przeciw”. Ja nie żałuję inwestycji, dokonanej z premedytacją i nieco na wyrost.  

Co nie oznacza, że bezkrytycznie patrzę na MacBooka Pro i  że uważam go  

za sprzęt idealny. Bo nie jest.
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Wcześniej napisałem m.in. o jego masie. Dwa kilogramy nie stanową balastu uniemoż-

liwiającego mobilne wykorzystanie urządzenia, ale w torbie czy plecaku wypełnionym 

innymi niezbędnymi bambetlami, da się taki dodatkowy bagaż wyczuć. Kolejna spra-

wa to porty rozszerzeń. Jest ich kilka: 2x Thunderbolt (zgodne z Mini DisplayPort), 

2x USB 3.0, złącze HDMI, slot na kartę SDXC oraz gniazdo słuchawkowe. To lepiej 

niż w każdym innym MacBooku, ale czasem i taka ilość może okazać się niewystar-

czająca. Zwłaszcza brak dodatkowych gniazd USB, bo to wciąż najpopularniejszy 

standard umożliwiający podłączenie peryferiów. W iMacu miałem trzy USB z tyłu 

obudowy oraz dwa po obu stronach klawiatury (plus FireWire 400, FW800 i Gigabit 

Ethernet). Cóż, nowoczesny komputer wymaga równie nowoczesnych urządzeń 

zewnętrznych komunikujących się (najlepiej) bezprzewodowo. Obecnie jedno złącze 

Thunderbolt zajęte jest adapterem umożliwiającym podłączenie kabla z wtykiem 

RJ45, a w drugim od czasu do czasu siedzi przejściówka do zewnętrznego monito-

ra ze złączem DVI. Gdy podepnę głośniki (JBL Creature II) oraz MagSafe i pendrive, 

to maszyna zaczyna przypominać… pajączka, albo stonogę. Wiem, przesadzam.  
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Ten sam problem dotyczy przecież wszystkich komputerów przenośnych. Są chwi-

le, kiedy brakuje mi klawiatury numerycznej… Być może w przyszłości rozważę 

pełnowymiarową klawiaturę (bez)przewodową, choć wydaje mi się, że prędzej przy-

zwyczaję się do aktualnego stanu.MacBook Pro się w zasadzie nie grzeje. Jak dotąd 

nie doświadczyłem żadnych fal termicznych uderzających z obudowy komputera 

na moje dłonie i inne części ciała. Zdarza się, że przy znacznym obciążeniu proce-

sora i grafiki do głosu wyrywa się wentylator. Dwa wentylatory, gwoli ścisłości. Dość 

szybko radzą sobie ze schłodzeniem wnętrzności a ich dźwięk nie jest wyjątkowo 

natrętny, jednak wyraźnie słyszalny, zwłaszcza wieczorową porą gdy milkną hałasy 

otoczenia. Podczas zwykłej eksploatacji swoją obecność manifestują rzadko, a laptop 

jest cichy i piękny (w tej ciszy) jak wiosna.

W zasadzie to wszystko, co mogę zarzucić Maczkowi. Choć jeszcze jeden słaby 

punkt… Cena. Zaporowa, zwłaszcza w naszych polskich realiach. Sęk w tym, że 

u nas większość artykułów kosztuje więcej niż w zamożniejszych (choć nie jest 

to regułą) krajach. Trudno jednak za ten stan, czyli poziom naszych zarobków czy 

różnorodność i wysokość podatków, winić producentów.

Epilog
Zawsze będę darzyć mojego iMaca ogromną sympatią i wspominać z sentymen-

tem, bo przez te wszystkie lata ani razu mnie nie zawiódł — przeciwnie — pozwolił 

wykonać praktycznie każdą pracę, którą zaplanowałem. Bez niespodzianek, rozcza-

rowań i nerwów. No, czasem wystawiał tylko cierpliwość na próbę. Ten Maczek 

towarzyszył mi najdłużej i znalazł przytulny nowy dom. Wkrótce poddany zostanie 

„transplantacji”: wolny dysk talerzowy zastąpi rześkie SSD. Uzupełnienie odnowy 

biologicznej zapewni wymiana Yosemite na El Capitan. 

Ten przydługi tekst (zbliżający się ku końcowi), to — jak wytrwali czytelnicy zdążyli 

zauważyć — nie wnikliwy, laboratoryjny test. To również nie news, rasowa recenzja 

ani tym bardziej artykuł sponsorowany. To spojrzenie na najnowszy model flagowego 

laptopa Apple z pozycji użytkownika. Może to zabrzmieć dziwnie, bo z jabłuszkami 

obcuję od 1996 roku — moje doświadczenie wcale nie ułatwiło dokonania wyboru. 

Czasem świadomość pewnych rzeczy, wad, zalet, możliwości i ograniczeń, utrudnia 

podjęcie decyzji. Gdy sięgnę pamięcią wstecz, przypominam sobie, że po zakupie 

iMaca przez pewien czas targały mną rozterki: czy dobrze postąpiłem? Może powi-

nienem wybrać wyższy, dostępny wówczas model? Ostatni zakup przynajmniej 

wyeliminował takie właśnie ryzyko.

Owocowa drużyna z Kalifornii i tak będzie dalej robić swoje i w niedalekiej przy-

szłości zaprezentuje zupełnie nowego MacBooka Pro 15˝. Mnie to jednak nie będzie 

aż tak bardzo obchodzić, oby przez kilka długich lat.

•
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Gdy rok temu odkryłem pierwszą generację słuchawek wyprodukowanych 

przez francuską firmę Parrot, zakochałem się w nich.  niecierpliwo cią oczeki-

wałem kolejnego modelu. ik 2.0 są to słuchawki, które mam zawsze przy sobie.  

Nieważne, czy jestem w podróży, czy idę na uczelnię.

Odpowiedzialnym za wygląd
 pierwszych słuchawek był Philippe Starck. iKi były tak piękne, że nic dziwnego,  

iż druga generacja także jest jego dziełem. Słuchawki zostały zapakowane w niezwy-

kle prostym, wręcz minimalistycznym pudełku. Na pierwszym planie przedstawione 

są wraz z napisem Parrot ik 2.0, bez żadnych niepotrzebnych dodatków czy ulotek. 

Wszystkie dołączone akcesoria znajdują się na dnie opakowania w dodatkowym 

pudełku. o naszej dyspozycji jest akumulatorek, etui do przenoszenia słuchawek, 

instrukcja. odatkowo znajdziemy kabel jack i SB.

żywając ich pierwszego modelu, doszedłem do wniosku, że Philippe Starck zaprojektował 

słuchawki na nowo. Nie było piękniejszego sprzętu na rynku. Przy kolejnej generacji jest 

podobnie, a nawet lepiej. Połączenie skóry ze stalą chirurgiczną nadaje im niezwykle eleganc-

ki wygląd. Producent zadbał, aby każdy mógł znale ć wygląd dla siebie. W ofercie dostępne 

są kolory takie jak: czarny, niebieski, beżowy, żółty, pomarańczowy oraz biały. Beżowy bije 

wszystkie na głowę. W poprzedniej generacji zewnętrzna czę ć małżowin pokryta była 

gumowanym plastikiem, natomiast tutaj zastosowano skórę. ało ć komponuje się bardzo 

dobrze. Na pierwszy rzut oka słuchawki sprawiają wrażenie bardzo zwartych i do ć cięż-

kich, lecz znika ono gdy znajdą się na głowie. Od razu możemy poczuć, jakby ożyły i starały 

się delikatnie dostosować do naszych uszu. Pasują wręcz idealnie. iki ważą zaledwie  

270 gramów, więc są niezwykle lekkie i mobilne. 
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Parrot Zik 2.0  
można podłączyć 

za pomocą kabla jack, Bluetooth 3.0 (nie wiadomo, dlacze-

go nie został wykorzystany BT 4.0) oraz technologii NFC. 

System sterowania muzyką został umieszczony w prawej 

muszli głośnika. Za jego obsługę odpowiada specjalny 

dotykowy panel. W celu zmiany głośności przesuwamy 

palcami w górę lub dół, a zatrzymanie/wznowienie 

muzyki odbywa się za pomocą krótkiego dotknięcia. 

Do zmiany utworów służy gest przesunięcia w prawo/

lewo. Jeżeli chcemy uruchomić asystenta głosowego 

(S i r i , Google Now), to musimy przez chwilę przytrzymać palec 

na środku tego panelu. Takie rozwiązanie sprawdza się idealnie, dzięki czemu nie 

musimy wyciągać schowanego telefonu w celu dokonania wszelkich zmian. Warto 

zwrócić uwagę na czujnik zamontowany w prawym nauszniku. Służy on do wykrycia, 

czy słuchawki są na głowie. Zdjęcie ich powoduje automatyczne zatrzymanie odtwa-

rzania. Ponowne założenie słuchawek wznawia odtwarzanie. Dodatkowo producent 

użył systemu kierunkowych mikrofonów oraz tzw. Jawbone Conductor, który prze-

nosi drgania mowy przez szczękę w celu zapewnienia wysokiej jakości  rozmów.

Kolejną cechą 
jest aktywna redukcja szumów. Funkcja ta działa wyśmienicie. Dzięki niej możemy 

odciąć się od odgłosów dochodzących z zewnątrz. Sprawdza się to idealnie w miej-

scach takich jak centrum handlowe, pociąg, autobus czy centrum miasta. Jesteśmy 

praktycznie odseparowani od świata zewnętrznego. Do sterowania tym dobrodziej-

stwem służy nam aplikacja o nazwie Parrot Zik 2.0. Znajdziemy w niej zakładkę 

„Noise control”, w której do wyboru są cztery stopnie intensywności eliminacji 

odgłosów sterowane za pomocą pomarańczowego okręgu. Podstawowym progiem 

jest pozycja 0, ograniczająca tłumienie jedynie do tego, które wynika z zamkniętej 

konstrukcji słuchawek. Przy przesunięciu okręgu do środka będziemy stopniowo 

zwiększać aktywną redukcję szumów. Natomiast przesunięcie okręgu na zewnątrz 

pozycji 0 spowoduje uruchomienie trybu ulicznego (Street Mode). Tryb ten dostarcza 

nam głosy z zewnątrz. Umożliwia nam tym samym prowadzenie rozmów w sposób 

bardziej naturalny oraz jest niezwykle ważne dla naszego bezpieczeństwa, m.in. 

w czasie jazdy na rowerze.

Jak już wspomniałem, do naszej dyspozycji producent udostępnił aplikację Parrot 

Zik 2.0. Dostępna jest w AppStore oraz GooglePlay. Znajdziemy w niej takie zakładki 

jak „Home, News, Tunes By, My Presets, Flight Mode oraz Settings”. W tej ostatniej 

możemy ustawić kolor skórki aplikacji (dostępne są kolory, w jakich występują 
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słuchawki), dźwiękowe powiadomienia o przychodzących połączeniach, czas do 

automatycznego wyłączenia słuchawek, gdy nie są używane, zablokować/odbloko-

wać czujnik znajdujący się w słuchawce oraz automatyczne łączenie z telefonem. 

W kolejnej kategorii znajdziemy tzw. presety stworzone przez znane osoby ze świata 

muzyki czy też przez społeczność „zwykłych” użytkowników. Dodatkowo możemy 

utworzyć własne ustawienia brzmieniowe pod daną piosenkę/album. W ostatnim 

etapie personalizowania wchodzimy do panelu o nazwie Concert Hall. W nim mamy 

możliwość kontroli wirtualnej przestrzeni, której akustyka będzie symulowana 

przez procesor DST. Do wyboru mamy „Concert Hall, Jazz Club, Living Room oraz 

Silent Room”. Do każdej z tych przestrzeni możemy ustawić kąt dochodzącego 

dźwięku w zakresie od 30 do 180 stopni.

Jak wiadomo, nic nie jest idealne 
i tak samo jest z tymi słuchawkami. Niestety, przy wykorzystaniu samego kabla 

jakość dźwięku jest zauważalnie gorsza niż gdy słuchamy tego samego utworu 

przez Bluetooth. Czas pracy na akumulatorach mógłby być dłuższy – wystarcza 

na 5/6 godzin słuchania muzyki przy włączonych wszystkich udogodnieniach.  

Na szczęście możemy dokupić dodatkowy akumulatorek, dzięki czemu wydłużymy 

sobie ten czas co najmniej dwukrotnie. 
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Czy warto kupić takie słuchawki? 
Moim zdaniem tak. Parrot ik 2.0 to produkt kompletny, wyróżniający się wiet-

nym wyglądem, wysoką jako cią wykonania oraz dbało cią o detale. odatkowo 

otrzymujemy prawdopodobnie najbardziej zaawansowane słuchawki bezprzewo-

dowe, charakteryzujące się bardzo dobrą jako cią brzmienia. A więc jeżeli macie 

odłożone drobne  na słuchawki, to udajcie się do sklepu i wyłóżcie 1300 1500 zł.  

Są tego warte.

WITRYNA

CE
CH

YParrot ik 2.0

ok 1450 zł

www.parrot.com

 + wysoka jako ć wykonania
 + bardzo dobra redukcja szumów
 + wygląd
 +  jako ć d więku

 brak Bluetooth 4.0 
 brak kodeka apt
 cena

NAZWA

CENA

OCENA

http://www.parrot.com
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PEBBLE TIME
MAREK GRUDNIK

http://twitter.com/brodek
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Czy rekordowa zbiórka na Kickstarterze z ponad dwudziestoma milionami dolarów 

dała wspierającym produkt, którego oczekiwali?

Oczekiwania były ogromne, 
tak jak liczba osób wspierających ten projekt. Jedno mogę z całą pewnością potwier-

dzić: duża część z tych osób się nie zawiodła. 

Zegarek trafił do mnie na kilka dni i zastąpił mój sporo większy, w porównaniu do 

Pebble, Suunto Ambit 2S. Tylko kilka godzin zajęło mi przyzwyczajenie się do jego 

niewielkiej wagi i wymiarów. Od razu spodobały mi się miękki pasek, który dobrze 

dopasowuje się ręki i ładna metalowa obwódka wokół szkiełka zegarka. Całość spra-

wia wrażenie przemyślanej i dobrze wykonanej konstrukcji. Dodatkowy atut mojego 

egzemplarza to jaskrawy czerwony kolor paska i plastikowej koperty. Bardzo dobrze 

czułem się z zegarkiem na ręku. Nie bez znaczenia jest fakt, że zegarek jest wodo-

odporny do 30 metrów.

Pebble Time komunikuje się poprzez Bluetooth 4.0 z telefonami z systemem Android 

i iOS (iPhone 4s i nowsze), do tego oczywiście mamy aplikację na telefon do zarządza-

nia zegarkiem, w której ustawiamy wygląd i zachowanie tarczy oraz aplikacji, jakie 

mają się znaleźć w urządzeniu. Dobra wiadomość dla tych, którzy mieli poprzed-

ni zegarek Pebble. Wszystkie ustawienia i aplikacje automatycznie trafią do Time  

po zalogowaniu się w aplikacji. 
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Zegarek posiada kolorowy wyświetlacz w technologii e-ink, a same grafiki są bardzo 

ładnie na nim animowane. Nowością jest sposób prezentacji powiadomień, polega-

jący na tym, że przyciskami z prawej strony przewijamy linię czasu i widzimy to, co 

było, i to, co nas czeka w przyszłości – kolejne zaplanowane spotkanie w kalendarzu 

czy pogoda na kolejny dzień. Bardzo podoba mi się, że mogę decydować po części 

o wyglądzie mojego zegarka. To pozwala cieszyć się setkami tarcz dopasowanych 

do moich preferencji. Time ma również wbudowany mikrofon. Według informacji 

producenta jest możliwość odpowiadania na wiadomości nagraniem głosowym. 

Przez ten krótki czas kabelek do ładowania zupełnie się nie przydał, bo Pebble 

wymaga ładowania raz na kilka dni.

Dla kogo i do czego? 
U mnie świetnie się spisywał w pracy, gdzie nie mogę siedzieć bez przerwy przy 

komputerze. Wystarczy zerknąć i  sprawdzić, kto dzwoni i  czy muszę przejść  

do biurka po telefon, czy jest wiadomość, na którą muszę odpowiedzieć albo prze-

czytać prosto z ekranu zegarka informację, która aktualnie jest potrzebna. O tym 

wszystkim Time informuje dyskretną wibracją. Wbudowany akcelerometr w połą-

czeniu z odpowiednią aplikacją mierzy naszą aktywność fizyczną, więc możemy 

śmiało zrezygnować z innych urządzeń na rzecz tylko Pebble Time. Sklep z apli-

kacjami do Pebble zawiera bardzo dużo programów, które współpracują z naszym 

telefonem, coraz mocniej powiększając jego możliwości o nowe funkcje.

Całość nie jest bez wad
Animacje mogłyby być nieco krótsze lub szybsze, bo przy przeglądaniu wcześniej-

szych powiadomień tracimy czas na oglądanie tego samego wideo. Do wielu funkcji 

sprzętowych zegarka producent nie dołączył aplikacji, a zostawił otwartą furtkę 

niezależnym autorom. Ma to swoje dobre strony, bo programy będą różnorodne 

i ciekawe. Słabą stroną tego rozwiązania są trudności początkujących użytkowni-

ków. Nie pozwala cieszyć się pełną funkcjonalnością od razu po założeniu na rękę. 

Cena również mogłaby być odrobinę niższa – konkurencja nie śpi i proponuje często 

niższe wydatki za podobną funkcjonalność zegarków.

Popularność zbiórki na Kickstarterze dowiodła, że jest zapotrzebowanie na takie 

urządzenia i zapewne to nie jest ostatnie słowo Pebble. 

WITRYNA

CE
CH

YPebble TIME

ok. 1100 zł

www.pebble.com

 + bardzo wygodny pasek

 + elegancki, nowoczesny wygląd

 + świetna bateria

 + duże możliwości personalizacji

 − brak aplikacji obsłu-
gujących wbudowany 
hardware

 − cena nieco zawyżona

 − zbyt długie animacje

NAZWA

CENA

OCENA

http://www.pebble.com
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POCKETCELL OD INNERGIE:  
POWER BANKI  
W WERSJACH EKONOMICZNYCH
JAROMIR KOPP

https://twitter.com/macwyznawca
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Każdy, kto myślał, że najnowsza odsłona iPhone’ów przyniesie jakąś rewolucje w dzie-

dzinie baterii, może czuć się zawiedziony. Baterie są wręcz mniejszej pojemności. 

Na szczęście dzięki nowej znacznie oszczędniejszej technologii wykonania proce-

sora A9, choć jego moc obliczeniowa bije kolejne rekordy, to czas pracy na baterii nie 

zmienił się znacząco. Czyli nawet posiadacze iPhone’ów 6s Plus tak jak posiadacze 

jego poprzednika będą musieli czasem wspierać się dodatkowym zasilaniem. 

Z czasu pracy na baterii 
w „plusie” jestem bardzo zadowolony, jednak zdarzają się dni, gdy wczesnym popo-

łudniem zaczynam się nerwowo rozglądać za zasilaniem. Oczywiście są to dni, gdy 

iPhone’a wykorzystuję do ciężkich prac, jak duża ilość zdjęć czy montaż filmów 

w iMovie (o czym również piszę w tym numerze). Na szczęście dzięki  Power Solution 

sp. z o.o.  mam zawsze jakiś power bank w zasięgu. Jeden np. wożę jako stałe wyposa-

żenie roweru, inny mam w plecaku, który zazwyczaj biorę na dłuższe wypady. 

W czwartym numerze Mój Mac Magazyn opisywałem Wam bardzo oryginalne łado-

warki USB Innergie (marka koncernu Delta producenta m.in. zasilaczy dla Apple).  

Dziś przybliżę Wam dwa nowe, produkty Innergie, są to power banki PocketCell 

V5200 i PocketCell V2600. 

http://www.psolution.eu/innergie-akcesoria-do-telefonow/1/165/
http://www.psolution.eu/innergie-akcesoria-do-telefonow/1/165/
http://mojmac.pl/2015/06/09/moj-mac-magazyn-4/
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Oba wykonane są 
z  jasnego mocnego tworzywa, posiadają czterodiodowy wskaźnik naładowa-

nia, standardowy port USB na wyjściu i micro USB do naładowania power banku.  

Cechą wspólną jest cała gama zabezpieczeń zarówno samego power banku, jak i łado-

wanego urządzenia. Są to zabezpieczenia przed przegrzaniem, zwarciem, zbyt dużym 

napięciem, prądem czy mocą. Kolejną zaletą jest to, że PocketCell można używać  

od razu po wyjęciu z pudełka. Kupujemy je w pełni naładowane (ładunek mogą prze-

chowywać kilka miesięcy). Jest to ważne również podczas dalszego używania. Jestem 

spokojny o moje zasilacze akumulatorowe od Innergie w rowerze czy plecaku i mogę 

na nie liczyć, nawet gdy nie były już dawno ładowane.

Oba modele podczas zasilania urządzeń nie marnują energii na ciągłe  

świecenie diodami pokazującymi poziom ładunku. Włączają się po podłączeniu 

kabla USB i wyłączają po odpięciu ładowanego urządzenia. W zestawie mają tylko 

kabel USB–micro USB, ale można się zaopatrzyć w bardzo dobre przewody Lightning 

MagiCable, również od Innergie, np. uniwersalny z dodatkową końcówką micro USB 

lub aż 3-metrowy o konstrukcji, która pomimo długości nie powoduje strat przy 

szybkim ładowaniu.

http://www.psolution.eu/innergie/2/10/
http://www.psolution.eu/innergie/2/10/
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Kolejną zaletą jest 
duża sprawność urządzeń od Innergie. Po prostu nie marnują one energii i mają wydaj-

ność przynajmniej 80%, a często i większą. Gwarantuje to technologia GreenSense 

opracowana przez tę firmę. Długa sprawność (ponad 3000 cykli) również sprzyja 

ochronie środowiska i naszemu portfelowi, nie trzeba będzie po roku szukać nowego 

power banku.

PocketCell V2600 jest miniaturowym power bankiem (92,2 × 29,8 × 22,5 mm przy 

wadze 73 g), którego pojemność (2 600 mAh) wystarczy na 1–2 krotne załadowanie 

iPhone’ów do modelu 6(s), ale i posiadacza iPhone’a 6(s) Plus wyciągnie z opresji, gdy 

w terenie dopadnie go brak energii. 

Cechuje go całkiem spory prąd ładowania, jaki potrafi z siebie wydobyć, bo może 

zasilać urządzenia prądem do 1,5 A (7,5 W mocy). Sam przy ładowaniu pobiera do 

1 A i jest to chyba jedyna jego wada, bo nie wykorzystuje mocy ładowarek 10 W.  

Od całkowitego rozładowania do pełna ładuje się w około 3 i pół godziny. Mojego 

iPhone’a 6 Plus zaraz po wyjęciu z pudełka naładował od 19% do 70% w godzinę  

i 20 minut (podczas pracy). To bardzo przyzwoity wynik jak na takie maleństwo.

Większy brat  
czyli PocketCell
 V5200 nie tylko rozmiary i pojemność ma bardziej okazałe (86,5 × 48,0 × 23,6 mm 

przy wadze 135 g). Dysponuje mocą na wyjściu 10 W (prąd do 2,1 A) i potrafi przy 

swoim ładowaniu wykorzystać zasilacze 2 A. Pojemność 5 200 mAh pozwala na 

pełne naładowanie iPhone’a 6(s) Plus od 20% procent i to podczas pracy. Mojego 

iPhone’a do pełna ładuje się około 3 h, ale 90% uzyskuje już po 2 godzinach. Również 

przyjechał do mnie z pełnym ładunkiem, czyli gdy będziecie musieli szybko zdobyć 

trochę energii, śmiało kupujcie w sklepach PocketCell. Od razu będą mogły zasilać 

Wasze urządzenia bez potrzeby pierwszego ładowania.

Na koniec przypomnę Wam, jakie pojemności mają stosowane w iPhone’ach baterie:

 > iPhone 6s Plus – pojemność ~2750 mAh

 > iPhone 6s – pojemność ~1715 mAh

 > iPhone 6 Plus – 11,1 Wh energii przy 3,82 V, pojemność 2 915 mAh (na nim prze-

prowadzałem testy)

 > iPhone 6 – 6,91 Wh energii przy 3,82 V, pojemność 1810 mAh

 > iPhone 5s – 5,92 Wh energii przy 3,80 V, pojemność 1560 mAh

 > iPhone 5 – 5,45 Wh energii przy 3,80 V, pojemność 1440 mAh

A  teraz jaką maksymalną moc mogą pobrać z  portu USB urządzenia Apple.  
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Należy pamiętać, że pełny prąd ładowania jest stosowany do osiągnięcia 40-50% 

ładunku i potem systematycznie się zmniejsza.

 > iPhone 6(s), iPhone 6(s) Plus do 12 W

 > iPhone 5S, iPhone 5C i wcześniejsze do 5 W 

 > iPad Air (1, 2), iPad mini 3 do 12 W

Całej gamy zasilaczy sieciowych, samochodowych i power banków Innergie używam 

już od pół roku i ciągle jestem bardzo zadowolony zarówno z jakości wykonania,  

jak i z parametrów. Na razie nie zawiodły mnie ani razu, zresztą Apple nie wybrałby 

„kiepskiej” firmy jako dostawcy zasilaczy do swoich urządzeń, a oryginalny zasilacz 

mojego MacBook Air również jest produkcji Delta (właściciela Innergie).

W tajemnicy zdradzę Wam, że zapowiada się bardzo atrakcyjna świąteczna promocja. 

Czytajcie Mój Mac Magazyn i zaglądajcie na naszą stronę, aby nie przegapić okazji!

Dostarczył:

polski dystry-
butor Delta 
oraz Innergie: 
Power 
Solution  
sp.  z o.o.

Juz wkrótce 
dostępne  
w Mobilo.

http://mojmac.pl
http://mobidick.pl
http://mobidick.pl
http://mobidick.pl
http://mobidick.pl
http://mobilo.pl
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 YURBUDS  
INSPIRE 400
MAREK GRUDNIK

https://twitter.com/brodek
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Mój ostatni czerwcowy start biegowy w słuchawkach doprowadził mnie do rozpaczy. 

Co pięćdziesiąt metrów jeden lub drugi głośnik wypadał mi z uszu. To był moment, 

w którym zdecydowałem, jakie będą moje kolejne słuchawki. 

Z zewnątrz
Producent chwali się, że słuchawki YurBuds Inspire 400 nie wypadająnia z uszu 

dzięki technologii TwistLock. Wystarczy je przekręcić w odpowiedni sposób przy 

zakładaniu. Same słuchawki mają magnesy, aby łączyć się ze sobą. Pozwala to spiąć 

słuchawki na szyi, kiedy nie są założone, a także utrudniają pląatanie przewodów. 

Długi, nieco sztywny, kabelek przy wtyczce zamontowany jest pod kątem 45 stopni, 

co chroni go przed uszkodzeniem.  Pilot sterowania należy do gatunku, jaki trudno 

znaleźć w dzisiejszych słuchawkach. Wielu producentów dąży do miniaturyzacji 

przez to przyciski sterujące wraz z mikrofonem są coraz mniejsze i montowane 

tylko na jednym z kabli prowadzącym czy to do lewej, czy do prawej słuchawki. 

No to teraz, podczas jazdy np. rowerem trudno go odnaleźć. Yurbuds mają pilot 

i mikrofon wbudowany w powiększony łącznik kabli prowadzących od każdej ze 

słuchawek. To pozwala łatwiej go odnaleźć, choć wyczucie poszczególnych przy-

cisków wymaga wprawy. Mnie jak na razie zdarza się zatrzymać muzykę podczas 

zmiany głośności.
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Wygoda użytkowania
Prawie natychmiast zapominam, że mam je w uszach, a to jest to, czego nie spodzie-

wałem się po tymch sprzęcie. Nawet kilkugodzinne bieganie czy jazda na rowerze nie 

dają żadnego dyskomfortu. Kolejną rzeczą jest bezpieczeństwo treningu. Słuchawki 

Yurbuds nie odcinają użytkownika od świata zewnętrznego. To ważne, jeśli nasz 

trening odbywa się wzdłuż ruchliwej ulicy, gdzie może być niebezpiecznie, jeśli 

nie usłyszymy żadnych zewnętrznych dźwięków. Ciekawe, że nie cierpi na tym 

odbiór muzyki. Inspire 400 grają w całym zakresie dość równo i poprawnie, choć 

mogłyby nieco głośniej. To, że ich nic nie wyróżnia, w tym przypadku będzie zaletą, 

bo przypadną większości konsumentów do gustu. Poza tym tego typu słuchawki 

w pierwszej kolejności powinny być wygodne, a dopiero w drugiej kolejności grać 

na przyzwoitym poziomie. Tutaj ta kolejność jest zachowana. Całość uzupełnia 

pokrowiec zasuwany na suwak o dość dużych rozmiarach, gdzie poza słuchawka-

mi można zmieścić przejściówkę do gniazda słuchawkowego,  na przykład taką, jak 

dostarczana jest do obudowy LifeProof. 

Dla kogo?
Nie są to słuchawki dla melomana. Jakość dźwięku jest wystarczająca dla prowa-

dzącego aktywny tryb życia użytkownika. Cena za wyspecjalizowane bądź co bądź 

słuchawki nie powala na kolana. Każdy, kto oczekuje komfortu podczas treningu, 

powinien być zadowolony. Ja jestem.

WITRYNA

CE
CH

YYurBuds Inspire 400

199 zł 

www.yurbuds.com

 + duży, wygodny pilot zdalnego 
sterowania

 + długi kabel z dobrze zaprojektowaną 
wtyczką

 + nie wypadają z uszu

 − dość ciche

 − sztywny kabel
NAZWA

CENA

OCENA

http://www.yurbuds.com


POLAR V800,  
CZYLI ZEGAREK  
NIE TYLKO DLA BIEGACZA
JAROMIR KOPP
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https://twitter.com/macwyznawca
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Rower to mój faworyt w transporcie, sporcie i rekreacji, przez co bardzo sceptycznie 

podchodziłem do sportowych zegarków przy zastosowaniach rowerowych. Dlatego 

postanowiłem jeden z nich przetestować.

Z pomocą przyszedł mi Komputronik przysyłając na dwutygodniowe testy zegarek 

sportowy obsługujący również sensory rowerowe: Polar V800.

Początkowo podchodziłem do niego jak pies do jeża. Jednak rozstanie z nim było 

już smutne.

Pierwsze wrażenia
Pierwsze wrażenie było dość dobre, spodobała mi się solidna konstrukcja Polar V800. 

Choć sam „zegarek” jest gruby, to w połączeniu z przemyślanym paskiem i inny-

mi rozwiązaniami robi dobre wrażenie. Krawędzie obudowy lekko wystają ponad 

szkło, co stanowi dobre zabezpieczenie ekranu przed uszkodzeniami spowodowa-

nymi uderzeniami krawędzią. Przyciski są wygodne i dobrze rozlokowanie. Pasek 

z silikonowego tworzywa bardzo solidny, choć trochę utrudnia to rozpinanie. Za to 

mamy pewność, że sam się nam nie odepnie. Całość pomimo lekkiej toporności jest 

bardzo estetyczna.

W  zestawie mamy pulsometr na pasku do umieszczania na klatce piersiowej.  

Jego unikalną cechą jest możliwość pracy pod wodą! Umożliwiają to specjalne 

uszczelki dookoła złącz. Pasek pulsometru jest wygodny, łatwo się go zapina i nie 

ma tendencji do zsuwania się nawet podczas biegu.

Zegarek synchronizuje się z komputerem i ładuje za pomocą specjalnego kabla. 

Z jednej strony ma on formę klipsa zapinanego na zegarek (po wcześniejszym 

z odgięciu zatyczki), a z drugiej normalnej wtyczki USB.

http://www.komputronik.pl/product/243469/Elektronika/Sport_Hobby/Polar_V800_HR_niebieski.html
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Ekran 800 bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Choć nie ma wielkiej rozdzielczości 

i jest czarno-biały, to obraz na nim wygląda bardzo czytelnie i jest stale wyświetlany. 

Jedynie podświetlanie ekranu włącza się guzikiem (można też ustawić inne tryby 

załączania podświetlania).

Uruchomienie
Jako że Polar V800 był pierwszym sportowym zegarkiem, jakiego używałem, wiele 

rzeczy z jego obsługi mnie zadziwiało. 

Procedura uruchomienia wymaga pobrania programu na Mac lub PC i założenia 

konta w serwisie polar.com. Program synchronizuje nasze urządzenie i przypisuje 

go do konta oraz aktualizuje oprogramowanie. Dopiero po tych zabiegach można 

przystąpić do normalnego używania zegarka i synchronizacji z aplikacją na iOS.

Trudne początki
Pierwsze, co chciałem sprawdzić, to czy Polar jest wybredny, czyli czy da się go sparo-

wać z niefirmowymi sensorami. Na pierwszy ogień poszedł pulsometr z „Biedronki” 

i inny chiński „noname”. V800 sparował się z oboma bez problemów. Tak samo rozpo-

znał zainstalowane w rowerze sensory prędkości i kadencji iBike. Dzięki temu mogłem 

przetestować pełne możliwości rowerowe Polara. Jeżeli mamy w rowerze bluetootho-

wy czujnik prędkości, należy pamiętać o dokładnym ustawieniu obwodu koła. 

Pierwsza próba w terenie wywołała lekką konsternację, bo zegarek kilka minut 

synchronizował się z GPS. Na szczęście okazało się potem, że tak długo trwa to tylko 

za pierwszym razem. Przed rozpoczęciem pomiarów V800 sygnalizuje, czy GPS 

i sensory, z jakimi podczas danego rodzaju aktywności ma współpracować, już się 

aktywowały. Jeżeli tak, to możemy wyruszać w drogę.
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Choć Polara jak na zegarek przystało miałem na nadgarstku (można dokupić moco-

wania na kierownicę), to nie miałem problemu z odczytywaniem parametrów. 

Zależnie od ustawionego widoku (można mieć ich zdefiniowanych wiele) wyświe-

tlane są informacje o prędkościach, kadencji, pulsie, zakresach wartości, średnich 

i danych za poprzednie odcinki (okrążenia). 

Dolnym i górnym przyciskiem po prawej stronie przełączamy widoki, środko-

wym rozpoczynamy trasę i oznaczamy kolejne okrążenia (odcinki). Lewy górny 

zawsze służy do włączenia podświetlenia, a  lewym dolnym włączamy pauzę  

lub po wcześniejszym wstrzymaniu rejestracji, przytrzymując dłużej kończymy zapis.  

Funkcje klawiszy są wygodne i przemyślane. 

Jeżeli podczas jazdy czy innego treningu chcemy zobaczyć, która godzina (w końcu 

to też zegarek), wykonujemy gest „do serca” czyli zbliżamy V800 do czujnika pulsu 

na piersi. Po tym geście przez chwilę wyświetla się czas i data. Bardzo fajne.

Pierwszy problem pojawił się,
 gdy dojechałem do celu. Wcisnąłem pauzę, zapiąłem rower przed sklepem i posze-

dłem na zakupy. Po powrocie okazało się, że przez kilka minut Polar nie chciał 

nawiązać połączenia z sensorami w rowerze. Ponieważ nie chciałem czekać, ruszy-

łem w drogę. Na szczęście pomiar prędkości automatycznie przełączył się na dane 

z GPS. Są one jak na technologię dokładne (oczywiście nie tak jak pomiar z koła, 

ale lepiej niż pomiar z GPS iPhone’a). Po przejechaniu kolejnych kilku minut V800 

jakoś dogadał się licznikami i miałem już dostęp do kadencji i dokładnej prędkości. 

Taka sytuacja zdarzyła się dwa razy (na cztery próby z oddaleniem na jakiś czas od 

roweru podczas pauzy). Zaznaczam, że iPhone z programem Wahoo Fitness nigdy 

takich numerów nie robił, po powrocie w zasięg czujników natychmiast odnawiał 

połączenie i był gotów do dalszej drogi.
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Podczas przerwy w pomiarze (pauza) co jakiś czas jesteśmy informowani o tym 

wibracją i komunikatem. Funkcja Autopauzy (wstrzymywania rejestracji, gdy się 

zatrzymujemy) działa niestety dobrze, tylko gdy jesteśmy w pobliżu sensorów.  

Po oddaleniu się od roweru pomiar prędkości przełącza się na GPS i autopauza  

lekko wariuje.

Po zakończeniu aktywności dostajemy wspaniałe, rozbudowane, opisowe podsu-

mowanie treningu oraz informacje, kiedy nasz organizm się zregeneruje. Do tego 

oczywiście komplet informacji z pomiarów, jak czasy, średnie, strefy prędkości 

i tętna, oraz wyniki okrążeń (odcinków). Te dane są zapamiętywanie w zegarku 

i możemy do nich wrócić. 

Polar jako SmartWatch
Zanim przejdę do doświadczeń z innych sportowych zastosowań V800, opiszę,  

jak sprawował się jako zegarek.

Bardzo dobrze! Ma sporo możliwości konfiguracji wyglądu „tarczy” i jak wspo-

minałem, cały czas wyświetlacz jest aktywny. Do tego dochodzą powiadomienia 

z iPhone’a. Mamy dwa tryby: same informacje o powiadomieniu oraz informacja 

ze streszczeniem. Do tego możemy ustawić w zegarku niezależne od iPhone’a pory 

„nie przeszkadzać”. Powiadomieniom towarzyszy cichy dźwięk i delikatna wibracja 

– sympatycznie. Nadchodzące połączenia możemy odebrać (ale rozmowa odbywa 

się przez iPhone) lub odrzucić.

Niestety, nie udało mi się zmusić V800 do wyświetlania powiadomień podczas 

„treningów”. Dopiero po zakończeniu pomiaru połączenie z iPhone’em było ponow-

nie nawiązywane. Powinni to zmienić. Jeżeli mamy włączone powiadomienia, 

a z jakichś powodów Polar utraci łączność z iPhone’em, to informuje nas o tym 

stosowną ikonką na wyświetlaczu. 
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W trybie zegarkowym Polar za pomocą sensorów ruchu monitoruje naszą aktyw-

ność (kroki) i jeżeli mamy włączoną taką funkcję, to przypomina nam, o „ruszeniu 

się”, gdy wykryje zbyt długi okres siedzenia za biurkiem. Gdy wykonany dzien-

ny limit aktywności, też pojawia się o  tym informacja. Ponieważ testowałem 

V800 podczas przygotowań do maratonu rowerowego, to zdarzało mi się wyrobić  

700% normy! 

Bateria Polara jest bardziej niż zadowalająca. Włączając dziennie pomiar aktywno-

ści z GPS na 3-5 godzin nie musiałem ładować go częściej niż co drugi–trzeci dzień.

Nie tylko rower
V800 radzi sobie z praktycznie każdym rodzajem sportu czy aktywności, również 

z ćwiczeniami siłowymi czy statycznymi. Rodzaje ćwiczeń, do jakich chcemy mieć 

dostęp, i konfigurację ekranów ustawiamy za pomocą serwisu WWW i synchro-

nizujemy z zegarkiem przez aplikację. Ponieważ jest wodoodporny do 30 metrów,  

to można z nim pływać i dzięki również wodoodpornemu monitorowi rytmu serca, 

mieć puls pod kontrolą. Oczywiście aktywności wielodyscyplinowe są też wspierane.

Tu wyszedł kolejny problem. Pomimo że Polar wspiera pływanie w wodach otwar-

tych, to pomiar za pomocą GPS nie spisał się dobrze. Choć przed pływaniem i na 

zwrotach status GPS był podawany jako „OK”, to po przepłynięciu 1200 m „żabką” 

Polar podawał, że przepłynąłem 120–400 m (zależnie od dnia). Wiem, że sygnał 
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GPS nie przebija się przez te kilkanaście cm wody, ale mam „żal”, że Polar zwodził 

mnie statusem GPS i zafałszowanymi wynikami. Jedynie miałem pożytek z pomia-

ru czasu i pulsu podczas pływania.

Z bieganiem czy spacerami oczywiście nie było najmniejszych problemów. Tu Polar 

V800 radził sobie bez zarzutu. 

Oprogramowanie i serwis WWW
Polar V800 wspaniale sobie radzi bez dostępu do komputera czy iPhone’a. Do zgroma-

dzonych informacji mamy zawsze dostęp, a wbudowana pamięć potrafi zapamiętać 

wiele dni treningów. Jednak do konfiguracji i lepszej analizy potrzebujemy kompu-

tera z programem Polar Flow i połączenia kablem. Nawet aby uruchomić aplikację 

na iOS, musimy wpierw dokonać konfiguracji za pomocą komputera. Dla mnie  

to trochę dziwne podejście.

Sam serwis WWW jest bardzo rozbudowany i funkcjonalny. Poza dogłębną anali-

zą naszych aktywności i konfiguracji urządzeń Polar ma fajny system tworzenia 

prezentacji z wycieczek czy treningów. Niestety, podczas gdy testowałem V800, brak 

było funkcji, do których tak przywykłem, używając Wahoo Fitness: bezpośrednie-

go eksportu zapisanych treningów do innych popularnych serwisów jak Strava czy 

RunKeeper. Ponoć jesienią ma się pojawić funkcja eksportu do najpopularniejsze-

go wśród rowerzystów systemu Strava. Teraz treningi musiałem przenosić ręcznie  

za pomocą eksportu plików.
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Z aplikacji  
dla iOS 
miałem okazję skorzystać tylko raz. Niestety, inaczej niż inni wydawcy oprogra-

mowania Polar nie zdołał dostosować swojej aplikacji dla iOS 9, choć trwały już 

publiczne testy. Jakoś RunKeeper, Strava czy Wahoo Fitnes sobie z tym poradzi-

ły na czas. Na szczęście z tego chwilowego przebłysku działania programu mam 

dość dobre wrażenia.

Aplikacja pobiera dane 

z  Polara via Bluetooth po 

wciśnięciu na dłużej lewego 

dolnego guzika. Wyświetla 

dużo ładnie przedstawio-

nych informacji o treningach 

i  naszej aktywności dobowej 

oraz eksportuje je do Polar 

Flow. Tu też na razie doskwie-

ra brak eksportu do innych 

serwisów. 

Podsumowanie
Choć moje początkowe nasta-

wienie było raczej sceptyczne, 

to nawet opisane problemy 

czy niedoskonałości serwisu 

WWW oraz oprogramowa-

nia na iOS nie przeszkodziły 

w  zmianie mojego podejścia. 

Rozstanie z  zegarkiem Polar 

V800 było dość trudne,  

bo przywykłem do niego jako 

do zegarka oraz do jego funkcji 

sportowych. Sam nie zamie-

niłbym mojego rowerowego 

RFLKT+ działającego w parze 

z  iPhone’em, ale gdybym 

częściej uprawiał inne aktyw-

ności niż jazda rowerem,  

to Polar V800 byłby z pewno-

ścią dobrym wyborem.

Dostarczył:

Komputronik

Zdjęcia: 

Jaromir Kopp

http://www.komputronik.pl/product/243469/Elektronika/Sport_Hobby/Polar_V800_HR_niebieski.html


http://swiftlab.pl/?kupon=mm_sw2
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5 RZECZY  
O WIADOMOŚCIACH
PRZEMYSŁAW MARCZYŃSKI

https://twitter.com/pemmax
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 Ukryj status przeczytania 
wiadomości

Użytkownicy sprzętu Apple mogą wykorzystywać do komunikacji obok zwykłych 

SMS-ów tak zwane iMessage – wiadomości przesyłane przez internet. Do skorzy-

stania z tej usługi musimy mieć aktywne konto Apple ID. Wiadomości te mają wiele 

zalet w porównaniu ze zwykłymi wiadomościami tekstowymi. Wśród nich można 

wymienić: możliwość wysyłania informacji na telefon z komputera, pisanie  długich 

tekstów oraz monitorowanie przeczytania treści. Poniżej ujawniamy kilka ciekawych 

funkcji, które mogą przydać się w codziennym użytkowaniu aplikacji Wiadomości.

1

2

Możesz zachować anonimowość podczas używania 

programu Wiadomości. Domyślnie nasza aktywność 

w konwersacji jest widoczna. Nasz rozmówca widzi, czy 

przeczytaliśmy wysłaną przez niego wiadomość. W łatwy 

sposób możemy jednak wyłączyć te monity. Wchodząc 

w Wiadomości / Preferencje, wybieramy zakładkę Konta. 

Tutaj wystarczy odznaczyć Potwierdzaj odczytanie. Od tej 

chwili nikt nie widzi, czy już zapoznaliśmy się z przesłaną 

wiadomością.

Łatwo też możemy zajrzeć do całej historii zdjęć 

przesyłanych z naszym rozmówcą. Jest to o tyle 

wygodne, że fotografia wstawiona do konwersacji 

szybko może zniknąć w natłoku ożywionej dysku-

sji. Wówczas wystarczy wybrać z prawego górnego 

rogu Szczegóły. Na rozwiniętej liście znajdziemy 

wszystkie przesyłane załączniki.

Podgląd załączników
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Otwieranie wiadomości  
w osobnym oknie

Wyciszanie rozmówców

4

3

5

Okno programu wiadomości gromadzi wszystkie konwersacje 

w jednym miejscu. Z jednej strony jest to wygodne rozwiązanie 

– oszczędzające miejsce na ekranie monitora. Z drugiej jednak 

strony, gdy prowadzimy kilka rozmów równocześnie, wyma-

ga od nas przełączania się miedzy rozmówcami, aby zobaczyć,  

co zostało napisane. Możemy jednak „wyciągnąć” wybrane 

dyskusje i otworzyć je w nowym oknie. Aby tego dokonać, klika-

my dwa razy na ikonie rozmówcy. Okno wskazanej rozmowy 

jest już „oderwane” od okna programu Wiadomości.

Nie zawsze mamy ochotę na rozmowę. W Wiadomościach 

mamy możliwość szybkiego „wyciszenia” rozmówcy. 

Operację tę wykonamy, wywołując menu podręczne 

(prawy przycisk myszy) i  wskazując „Nie przeszka-

dzać”. Obok rozmówcy na liście pojawi się wówczas 

ikona księżyca. Od tej chwili nie będziemy powiadamia-

ni o wiadomościach od tej osoby.

Aplikacja Wiadomości może być świetnym narzędziem w rozwiązywaniu proble-

mów. Jeśli borykamy się z jakimś problemem, możemy szukać pomocy u znajomych, 

którzy są bardziej zaawansowani. Takim osobom możemy oddać na pewien czas 

nasz komputer, aby mogły nam pomóc. Nasz rozmówca, siedząc przy swoim kompu-

terze, będzie miał wgląd do naszego komputera, a nawet będzie mógł sterować 

myszką, jakby siedział przy naszym komputerze. Aby zaprosić kogoś, szukając 

pomocy, wybieram z menu Znajomi / Zaproś do współdzielenia mojego ekranu  

– mój ekran po przyjęciu zaproszenia będzie współdzielony z innym użytkownikiem. 

Możemy także zaoferować pomoc – Znajomi / Poproś do współdzielenia ekranu.  

Wówczas to my wchodzimy na inny komputer.

Współdzielenie ekranu
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Perfumy

Hugo Boss BOSS The Scent
Hugo Boss to marka stara jak świat. Perfumy tego projek-

tanta nie należą do zbyt wyrafinowanych przez swoją 

popularność, ale każda nowość wychodząca spod ręki Hugo 

Bossa warta jest uwagi. Nie inaczej dzieje się w przypadku 

The Scent. Zapachu innego niż wszystkie, za sprawą małej 

ilości użytych w  kompozycji akordów. Mimo tak niewiel-

kiej ilości zawarte w tych perfumach składniki należą do 

najbardziej ekskluzywnych i  dają swojemu użytkowniko-

wi poczucie wyjątkowości. Dla pewnego siebie mężczyzny.  

Na wieczory pełne ekscytujących doznań.

Nuty głowy: imbir.

Nuty serca: lawenda.

Baza: skóra.

Bulgari. Sama nazwa kojarzy się z wyrafinowaniem. 

Jeśli dodamy do tego Man in Black wyjdzie nam 

eksplodująca mieszanka. Nie mylić z filmem o tym 

samym tytule… Bulgari MAN In Black to zapach tyleż 

orientalny, co kwiatowy. Taka mieszanka pozwala 

intrygować. Nikt na pewno nie przejdzie obojęt-

nie obok mężczyzny używającego tych perfum. 

Kompozycja mimo swojej intrygującej mieszanki 

jest idealnie zrównoważona. Nuty ciepłego rumu 

mieszają się z tymi kwiatowymi, dając nam efekt 

wybuchowy. Coś, co pamiętać będzie każda kobieta…

Nuty głowy: rum, przyprawy.

Nuty serca: skóra, tuberoza, irys.

Baza: drewno gwajakowe, benzoes, fasola tonka.

Bulgari MAN In Black
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BARBARELLA
ALICJA IGNACZAK
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Ku kosmicznej ekstazie!
Filmowe adaptacje komiksów weszły w swoją złotą erę. Oglądamy kolejne części 

kasowych serii, porównujemy Jokerów, śledzimy losy praw autorskich do słowa 

mutant... Historię pełnometrażowych ekranizacji o superbohaterach inicjuje jednak 

nie hollywoodzki blockbuster, a włosko-francuska Barbarella.

Ponętna strażniczka pokoju w kosmosie narodziła się w 1962 roku na kartach powie-

ści graficznych Jeana-Cloude’a Foresta. Na szklanym ekranie zawitała już 6 lat 

później, za sprawą Rogera Vadima. Legenda głosi, że Forest, szkicując Barbarellę, 

zapatrzony był w Brigitte Bardot – tę samą, która nieco wcześniej rozpoczynała 

karierę aktorki i ikony kobiecości u boku Vadima właśnie. W 1968 roku reżyser był 

już mężem Jane Fondy i to jej powierzył tytułową rolę.

Barbarella – ikona ery miłosnej rewolucji, symbol seksualnego wyzwolenia kobiet 

– to ciekawa wojowniczka. Ratując wszechświat przed ogarniętym żądzą władzy 

naukowcem Durandem Durandem, tak naprawdę sama zwykle jest ratowana.  

Gdy już jednak stawia czoła antagonistom, pokonuje ich bez użycia broni, w którą 

została wyposażona. Posiada specjalne moce, lecz nie żadne laserowe spojrzenie czy 

nadludzką siłę. Walczy, właściwie wręcz nieświadomie, nietuzinkowym urokiem 

i sensualnością (i tymi samymi atrybutami odwdzięcza się wybawcom). Jest rozbra-

jająca – dosłownie i w przenośni.

Ten zły — dobry film
Produkcja Paramountu jest obecnie niezbitą klasyką – kinematografii, gatunku 

science-fiction, filmowego kiczu...

Film Vadima może się wydawać... tandetny, zwłaszcza z dzisiejszej perspekty-

wy. Jednak stanowi dzieło całkiem  d o p i e s z c z o n e. Będące owocem pracy 
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uznanych twórców. Bob Crave wraz z  Charlesem Foxem napisali i  wykonali 

muzykę, kostiumy zaprojektował Paco Rabanne, za kamerą stanął Claude Renoir  

– z  t y c h  Renoirów (a obraz kolegi dziadka, francuskiego impresjonisty – Niedzielne 

popołudnie Seurata – zdobi wnętrze statku Barbarelli). Artystyczna orgia.

Samoistne dzieło stanowi scena otwierająca film: striptease w stanie nieważkości 

(cytowany niedawno w Grawitacji) przy figlarnej piosence. Karmi zmysły i zaryso-

wuje klimat całości. Umiejscawia akcję w kosmosie, pokazuje fikuśny wystrój statku 

Barbarelli (który zresztą odzwierciedla charakter tejże), a chórek wyraźnie zafascy-

nowanych bohaterką mężczyzn podkreśla, z kim będziemy mieć do czynienia.

Wypieki na twarzy
Całkiem możliwe, że Zygmunt Freud, oglądając Barbarellę, miałby ucie-

chę. Prowokowany na każdym kroku – wyglądem statku głównej protagonistki, 

biesiadniczkami hippisowskiej bohemy odurzającymi się esencją z mężczyzny 

(w mieście Sogo, którego nazwa nieprzypadkowo kojarzy się z Sodomą i Gomorą), 

odseparowanymi od dorosłych dziećmi i ich  krwiożerczymi lalkami – wreszcie 

zacząłby może rozmyślać nad rzeczywistymi intencjami Duranda Duranda próbu-

jącego wyeliminować przeciwniczkę przy pomocy Maszyny Rozkoszy i krzyczącego 

wstydź się!, gdy ta przegrzewa wynalazek, a także nad relacją utopijnej ziemskiej  

cywilizacji z seksualnością.

Futurystyczną Ziemię przepełnia pokój i miłość. Potrzeba użycia broni wydaje się 

Barbarelli absurdalna. Z przełożonym rozmawia nago. Mówi, że taka naga i uzbro-

jona czuje się jak dzikuska. Dzikusami są też istoty uprawiające seks... naturalnie. 
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Miłująca wszystko i wszystkich Ziemia uznaje bowiem tylko stosunki między precy-

zyjnie dobranymi partnerami, którzy połykają specjalne tabletki i stykają się dłońmi. 

Pigułka symbolizująca kontrolowane zbliżenie musiała dla widzów w latach 60. 

wybrzmiewać tym zabawniej, że w rzeczywistości właśnie wtedy takie samo narzę-

dzie otworzyło bramę seksualnej rewolucji.

Paradoksy rodzimej cywilizacji Barbarelli widać już na początku filmu. Gdy po 

nagiej wideorozmowie zakłada wymyślny kostium, by w nim położyć się spać.  

Na rozdygotanej płycie z pleksiglasu. Choć resztę wnętrza statku pokrywa futerko... 

Barbarelli nie jest wygodnie, smacznie, ani przyjemnie, choć należy do wspania-

łego społeczeństwa miłości. Misja na planecie Lythion pozwala jej jednak odkryć 

i zrozumieć inne doznania.

Make love not war
Obraz Vadima zamyka prosta, idylliczna puenta. Że dobro i  m i ł o ś ć  zwycięża-

ją. Że rewolucja wypali i zmieni wszystko na lepsze. Że ślepy anioł znów wzleci.  

Do końca jednak utopia będzie mieszać się z dystopią...

Barberellę warto oglądać po raz drugi i sto drugi. Kiedy już uroda i skąpe stroje 

młodziutkiej Fondy przestaną tak rozpraszać, można wyruszyć w kosmos znaczeń. 

A i być może doczekamy się odświeżonej wersji w serialu, do którego od lat przy-

mierzają się twórcy ostatnich części przygód Bonda...



http://dobryslownik.pl
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 WILCZE DZIECI 
おおかみこどもの雨と雪

KAMILA KARASIŃSKA
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Są takie filmy, do których warto usiąść po ciężkim dniu. Lekkie, a zarazem nie 

bez refleksji, trochę poruszające, ale nie wymagające wiele od widza. Z tej racji,  

że jesień już w pełni, dni coraz krótsze i słońca mniej, w październikowym nume-

rze MMM postanowiłam przywołać właśnie tę pozycję. „Wilcze dzieci” w reżyserii 

Mamoru Hosody urzekają ciepłem i bezpretensjonalnością, to animacja nadająca  

się właściwie dla każdego.

„Wilcze dzieci” a raczej „Ookami Kodomo no Ame to Yuki” nie jest już filmem nowym, 

miał bowiem swoją premierę trzy lata temu. Co ciekawe, jest to jedna z niewielu pozy-

cji pochodzenia japońskiego, którą zauważyły polskie media i można było ją obejrzeć 

na TVP Kultura czy HBO. Jest do nabycia również w wersji Blue-ray z polskimi napi-

sami, co niezmiernie cieszy.

Historia rozpoczyna się  
w zasadzie sztampowo: 
młoda kobieta, studentka, na uczelni poznaje przystojnego chłopaka. Spędzają ze 

sobą coraz więcej czasu, stopniowo nawiązują wspólny język i zakochują się w sobie. 

Pewnego dnia mężczyzna decyduje się jej wyznać szokującą prawdę: jest potomkiem 

wilka, żyjącym w ukryciu. Hany (bo tak ma na imię nasza bohaterka) jednak to nie 

przeraża i postanawia kontynuować związek. Wkrótce rodzi się dwójka dzieci, Hana 

rzuca studia, aby poświęcić się ich wychowywaniu. Sielanka niestety nie trwa długo 

– Ookamiego spotyka śmiertelny w skutkach wypadek i kobieta zostaje ze swoimi 

pociechami całkiem sama. Tutaj właściwie dopiero zaczyna się cała opowieść – jak 

poprawnie wychować dwójkę wilczych dzieci? Hanę czeka szereg dylematów – gdzie 

udać się z nimi w razie choroby – do weterynarza czy do pediatry? Jak wytłumaczyć 

sąsiadom wieczorne szczekanie za ścianą? Jak pogodzić konieczną socjalizację z inny-

mi dziećmi z wilczymi uszami wystającymi spod kapturka? Tym i innym problemom 

należy stawić czoła i wokół nich głównie oscyluje fabuła filmu. Brzmi zbyt smutno? 
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Nie! Na szczęście twórca zadbał również o aspekty humorystyczne, dzięki czemu 

seans nie jest nudny. Do moich ulubionych scen należały te, w których dzieciaki 

w sposób niekontrolowany zamieniały się w wilczęta, na przykład wskutek złości 

czy podniecenia. Zabawnych momentów nie ma jednak też przesadnie dużo, odno-

si się wrażenie, że film ma na celu raczej skłonienie widza do refleksji (jak powinna 

postąpić w danej sytuacji matka?),czy wzruszenia (vide scena śmierci Ookamiego).  

Klimat jest zatem stonowany, jakby nie patrzeć: jest to opowieść typu „okruchy życia”, 

a nie komedia. Zarówno humor, jak i powaga są uzasadnione, wychodzą naturalnie 

i nic nie wydaje się wymuszone. Bardziej wymagający widz może uznać, że fabularnie 

wypada to banalnie i zbyt prosto. Ja jednak jestem zdania, że to nie w samej treści filmu 

tkwi jego geniusz, tylko w sposobie jej prezentacji. Przyjrzyjmy się bardziej: gdyby 

twórca skupił się głównie na przygodach małych wilków, mielibyśmy tylko kolejną 

szkolną opowieść o przewidywalnej fabule. Ukazanie wszystkiego z perspektywy 

nadopiekuńczej matki, nie radzącej sobie do końca z wychowywaniem swoich nieco 

niestandardowych;) pociech daje dość oryginalną opowieść o dojrzewaniu bohate-

rów (w końcu pół ludzi, pół wilczków), a jednak tego typu historii na rynku anime  

nie znajdziecie zbyt wielu.

Całość oprawiono piękną kreską, przywodzącą na myśl animacje pochodzące z kulto-

wego już studia Ghibli. Dbałość o szczegóły sprawia, że każdy kadr (zwłaszcza widoki, 

a tych nam nie poskąpiono) ogląda się z przyjemnością. Muzyka pasuje, jednak nie 

wysuwa się nigdy na pierwszy plan. W zasadzie po seansie nie jestem w stanie wiele 

powiedzieć na jej temat – ale może to dobrze? Nie gra ona tutaj pierwszych skrzypiec, 

jedynie dobrze zgrywa się z całością opowieści.

Wady? Znalazłam jedną. Film jest zdecydowanie za krótki! Z chęcią obejrzałabym kolej-

ną, albo nawet dwie kolejne części. Być może straciłby coś ze swojego uroku, którym 

czaruje widza od pierwszych minut, ale niesamowicie mnie korci, aby dowiedzieć 

się, jakie są dalsze losy głównych bohaterów. Animacja zostawia widza (niestety?) 

w pewnym niedosycie. Zachęconych dobrym seansem odesłałabym Was wtedy  

do mangi – tłumaczenie w języku polskim wyszło nakładem wydawnictwa Waneko.

Zachęcam gorąco do obejrzenia „Wilczych dzieci” – nie bez powodu otrzymały bowiem 

nagrodę zwaną Noblem japońskiej animacji. Ciężko byłoby znaleźć film zarazem lekki 

i tak ujmujący, idealnie nadający się na wieczór po ciężkim dniu.
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DRUŻYNA KOBRY 
ALBO 
 WEJŚCIE ZIMOWE
MIREK ADAMOWSKI
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ak to dobrze, że dzisiaj niedziela. nic mi się nie chce. Środek lata, początek dnia. 

Cisza. Tak lubię. Na szafce obok łóżka w naszej sypialni stoi ramka z fotografią.  

Jak z balu przebierańców. Czasem patrzę na nią przed zaśnięciem. Marta mi głowę 

suszyła nie raz, żebym wywalił to zdjęcie. Nigdy. Biorę ją do ręki. Patrzę. Zima. 

Ja w przysiadzie, obok mnie na klęczkach w śniegu Krzyś, czyli Kobra. Za nami czte-

rech niepancernych. Ramię na ramieniu, jak piłkarze. Jeden z wielkim brzuchem, 

cały taki ponadnormatywny. Baryła. Drugi — jakby zwiędły, zapadnięty w siebie. 

To Szymon, Szymek. Ten trzeci, Leszek, jest chodzącą definicją braku znaków szcze-

gólnych, w związku z tym nawet nie mam go jak opisać. Zza jego pleców widać 

tylko głowę czwartego. Złamany nos nie pasuje do twarzy dzieciątka ze skrzydełka-

mi, ale komponuje się wybornie z trzydniowym zarostem. Remek. Przeciągam się. 

Nastawiony na siódmą trzydzieści ekspres w kuchni już prycha i bucha. Aromatyczna 

smuga szuka mnie jak pies, który chce wyjść. Jakie to wszystko nieprawdopo-

dobne. Wracają wspomnienia. Taka ich natura. Wracają. Jedno szczególnie często. 

To właśnie wtedy zrobiliśmy sobie to zdjęcie.

Ogarnia mnie kojąca fala zamyślenia. Patrzę na fotografię, ale myśli cofają się jak 

klisza puszczona wspak. Obrzeża miasta, obsypujące głowę śniegiem jak popiołem. 

Budynek z czerwonej cegły, poniemiecki, ale po remoncie. Na pierwszym piętrze 

sala z telewizorem, krzesła, stoliki, na nich jakieś gazety. Alegoria nijakości i bezru-

chu. Nie dla nas. Było nas sześciu. Sześciu z Drużyny Kobry.

Nie wiem, skąd przyszedł pomysł tamtej akcji, wiem tylko że nagle zaczęliśmy o tym 

rozmawiać. Za oknami Schroniska świat kotłował się brudnawą bielą w pralce zimy. 

Każdy normalny człowiek siedziałby w telewizyjnej i oczami wlepionymi w rekla-

my przeplatane kawałkami programu. Albo czytał gazety przeczytane już wczoraj. 

Nie my. Dla nas telewizyjna to był punkt konspiracyjnych spotkań. Kamuflaż. Idealny, 

bo tu zawsze ktoś był, jeden wchodził, drugi wychodził, nie trzeba było prosić staty-

stów, żeby nam robili sztuczny ruch w sali. Zresztą w salach trudno swobodnie 

rozmawiać, a nawet razem usiąść, bo piętrusy stoją gęsto. Za gęsto, ale tak jest, kiedy 

podaż nie dorównuje popytowi. Mówiąc dyplomatycznie.

Przygotowania trwały jakieś trzy dni. Trochę potrzebnego osprzętu dostaliśmy od 

sponsora, Tadzia złomiarza. Nie mógł wziąć udziału w wyprawie, bo ma jedną nogę 

krótszą, ale sercem był z nami. Obiecaliśmy, że przez następny miesiąc każdą rurkę, 

J
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puszkę, płaskownik przyniesiemy do niego na prawach wyłączności. Na czapkach 

Krzychu napisał flamastrem „Tadex Iron”, bo Tadziu marzył, że jak będzie miał 

własny skup, to tak go nazwie. Dla nas to było bardzo ważne, że mamy prawdziwe-

go sponsora. Jak wiatr w żaglu Optymista. Na tej fali optymizmu przyszło więcej 

dobrych wiadomości. Kolejny sponsor i to z innego rejonu. Konkretnie z dworca. 

Sympatyk. Fan, jak to się okazało. Gabryś. Dla przyjaciół Bryndza. Od niego namiot 

— pałatka z demobilu, poradziecka, a może nawet z jeszcze z NRD. Trzeba będzie 

na czapce wyszyć następnego sponsora. Serce rośnie.

Prawie wszystko gotowe. Im bliżej soboty, bliżej godziny X, tym gorzej spałem. 

Inni tak samo. Napięcie oczekiwania. Gdzieś tam na wzgórzu czekał spokojnie cel 

naszej wspinaczki. Niezdobyty jeszcze przez nikogo z naszych apartamentowiec 

z jasnej cegły. Cały w aluminiowych zdobieniach i relingach. Jutrzańska, szesnaście 

przez czternaście A przez siedem. Deweloperski, z domofonami na kody i kamerami. 

Srebrzysta Barakuda. Tak nazwali, bo blisko morza. Oryginalnie. Niedługo będzie 

nasz. Wejdziemy, zostawimy flagę, mamy legendę w kieszeni. Łatwo powiedzieć.

Zostały jeszcze konieczne szczepienia przed wyprawą, w jakby nie patrzyć, niezna-

ne terytoria. Znów trzeba było zakręcić się koło sprawy w tajemnicy. W schronisku 

to problem, tutaj nikt nie zrozumie naszych ambicji i  tego, że do ich realizacji 

prowadzi trudna droga poświęceń, zwątpień i podnoszącej się z ich popiołu nadziei. 

Przezwyciężania własnej słabości — tutaj Baryła miał wątpliwości co prawda. 

„Jak się ma siłę, żeby przezwyciężyć własną słabość, to się nie jest słabym przecież, 

nie?”. No ale Baryła to Baryła, on ma problem z myśleniem abstrakcyjnym. Tajemnica. 

Dyskrecja. Podstawa każdej operacji tajnej. Gdyby wydało się, że przygotowujemy 

atak na Barakudę, moglibyśmy się pożegnać z michą, prysznicem i piętrusami 

z pościelą zmienianą nawet raz w tygodniu. Szymek, który wszedł do projektu 

z całym swoim know how, musiał zachować dalece posunięte środki ostrożności, 

kiedy dostarczał szczepionkę na kilka godzin przed planowanym startem.

Siedzimy przy stoliku w telewizyjnej. W rogu, za wielkim fikusem, tam światło 

plastikowego żyrandola dochodzi tylko odbiciami od brązowej, olejnej lampe-

rii. Za oknem styczniowy dzień zwija manatki pomagając sobie miotłą wiatru. 

Gramy w karty. Przykrywka. Tasuje Leszek. Nic o nim nie wiem, prawie nigdy nie 

mówi, a ufasz mu od pierwszego wejrzenia. Ponoć ma talent aktorski. Chodzi staty-

stować do filmu i biorą go bo się z każdym tłem komponuje w try miga. Teraz też. 

Obok Baryła. Jest taki gruby i wielki, że zasłania i mnie i Krzycha. Kilku niewtajem-

niczonych zerka przez chwilę ukradkiem w stronę naszej paczki. Międzynarodowy 

gest Remka, byłego obiecującego boksera, przerzuca całą dociekliwość tych spoj-

rzeń z powrotem na telewizor. Remek. Kiedyś obiecał komuś ważnemu, że przegra. 

Nie wytrzymał. Wygrał. Połamali mu kości i życie. Ktoś dał głośniej telewizor. Pasuje.

Rzucam kątem oka krótkie spojrzenie w stronę migającego ekranu. Czarne Chmury. 

Muzyka jakby uszyta dla nas. Wzruszenie. Słychać jak za oknem wiatr wyje, odgraża 

się, jakby próbował powiedzieć „zostańcie w domu, nieszczęśni!”. Baryła pyta szeptem, 
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jaka decyzja. Patrzę na Kobrę. W jego oczach jest coś jak z filmów o nieustraszonych 

i niezłomnych. „Człowiek z kamienia”, „Opowieść o prawdziwym człowieku”, a może 

nawet „Pan Samochodzik i Templariusze”. Twardziel, nie ma to tamto. Baryle to 

wystarcza za odpowiedź, Remek tylko kiwa głową z uznaniem. Ktoś zamyka z trza-

skiem drzwi do telewizyjnej. Znak. Klamka zapadła. Szymek płynnym, bezszelestnym 

ruchem wyrywa spod swetra sporą butelkę ze szczepionką. Jego własna receptura. 

Część jego własnej legendy. Wszyscy znają tę historię. Zasnął w wózkarni wieżow-

ca na Szczodrej. W lutową noc, aż trzaskało. Powinni go rano zabrać na sztywno. 

Przeżył. I pamiętał — na nasze szczęście i pożytek — co pił poprzedniego wieczora.

W butelce po soku pomarańczowym z koncentratu, siwawy płyn. Z błękitnym, pięk-

nym odcieniem. Filtrowany na razowym, dwukrotnie. Renoma. Szymo pokazuje 

palcem w połowie butelki. Dla mnie i Kobry pół, dla nich jako zespołu wsparcia 

reszta — na czterech. Tu nie ma miejsca na niedopatrzenie. Jeśli mi albo Krzysiowi 

coś się stanie, któryś z nich będzie musiał pójść. Może wszyscy. Dlatego oni też się 

zaszczepią. Myślę do przodu. Nerwy. Przebija się ostre światło strachu. Podejście 

pod drzwi wejściowe nie zadziała zgodnie z planem, wszystko na nic. Trzeba będzie 

wrócić do Schroniska z nosami na kwintę i piętnem porażki na czole. Na samą myśl 

o takiej ewentualności krew się we mnie burzy. Po moim trupie. Znika strach pode-

ptany buntem serca. Wyciągam pierwszy rękę po butelkę ze szczepionką. Rozglądam 

się jak surykatka, przytulam usta do szyjki. Cholera, mogło być zmrożone, ciepłe 

gorzej wchodzi. Brr. Ohyda, rany boskie, nawet nie chcę się domyślać, co Szymon 

tu namieszał. Nic to. Piję, bo wiem, że to może być moje być albo nie być na tę noc. 

Nasze. Klepnięcie w plecy. Przekazuję butelkę Krzysiowi jak fajkę pokoju. On po 

swojemu. Szybki rzut karku i w butelce zostaje dokładnie tyle, ile miało zostać. 

Chłopaki biorą swoje porcje, po równo, sprawiedliwie. Leszek jako ostatni. Celebruje 

ten moment. Jak na filmie. No ma talent chłopak, faktycznie. Nawet oczu nie przy-

mknął, chociaż się od razu zaczerwieniły.

Za oknami czas przechodzi do galopu. Coraz szybciej się ściemnia. Jakby tam,  

na zewnątrz, dzika natura podkręciła zegar, nie mogąc się doczekać starcia. Z nami  

— śmiałkami, którzy porwali się na niemożliwe. Tu, w telewizyjnej, spokojnie. Cisza 

przed burzą. Zwolnione tempo. Słyszę bicie naszych serc, jak pukanie do wrót 

jaskini przygody. Kobra mówi coś w zamyślonym skupieniu, ale do moich uszu 

dociera tylko „psrższ memż grżyfsz”. Szkoda mi go. Musi to przejść. Szczepionka 

u jednego wchodzi jak woda, drugiego przetrzepie, splącze język jak sznurowadło 

dziecka. Możliwe efekty uboczne — Szymek ostrzegał. Mogą też pojawić się zaczer-

wienienia i ogólna nadpobudliwość, jak teraz u Baryły. „Wytrzymaj Kobra, bracie, 

wytrzymaj” mówię, ale z moich ust wyrywa się tylko ściśnięte „fyszyfaj hora, pyrży-

faj”. Zaskoczenie. Szymek uśmiecha się takim uśmiechem jak wtedy, kiedy znalazł 

na wysypisku prawie nowe buty w jego rozmiarze. Muszę mu to oddać, dobry jest. 

Szczepionka odfasowana na sto procent, nie rozcieńczana. Żadnego szachrajstwa. 

Tak kopie legendarny szymkowy Błękitny Prom. Nigdy nie wiesz, co będzie po 

drugiej stronie. Przez dłuższą chwilę mam w głowie białą kartkę.
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Ostatni raz recytujemy ściszonymi głosami cały plan akcji. Każdy wie, co ma 

robić. Baryła i Leszek wstają, wychodzą. Po nich Remek, Szymek. Moja kolej. Czuję  

na sobie ciekawski wzrok. Każdy udaje, że ogląda telewizję, ale my wiemy, że wszy-

scy patrzą na nas. Ktoś musiał puścić parę, ale czy taka wyprawa jak nasza może 

uchować się w zupełnej tajemnicy? Duma. Podziwiają skrycie? Może zazdroszczą. 

Chcieliby tak jak my, ale do tego trzeba mieć… wiadomo. Ostatni podnosi się Kobra. 

Omal nie przewraca krzesła, ale Remek robi błyskawiczny zwrot, jakby miał radar 

w plecach. Podskoczył dwa kroki na ugiętych kolanach, wchodzi w półdystans 

i łapie Krzycha za łokieć. To się nazywa braterstwo broni. Znów te nerwy. Wiem.  

Ja też czuję się jakbym miał zaraz wybuchnąć. Zawsze tak jest kiedy czekasz. 

Potem już wszystko mija, liczysz się tylko ty, twój partner. Przyjaciele, którzy są tu,  

by pomóc ci osiągnąć cel. Rozchodzimy się do sal, spokojnie, pełna nonszalancja. 

Każdy z nas dyskretnie zabiera ze swojej szafki kurtkę. Technologia dwudziestego 

drugiego wieku. Pikowane. Sztuczny puch. Szczęśliwie dla naszej akcji Schronisko 

dostało latem cały furgon tego dobrodziejstwa od jakiegoś biznesmena o dobrym 

sercu. Serio. My z Kobrą załapaliśmy się jeszcze na czapki, Baryła łyknął rękawice 

narciarskie. Lechu w ostatniej chwili dostał poufną przesyłkę od Tadzia. Saperka. 

Przyda się, jeśli przyjdzie nam okopywać się w śniegu przed burzą.

Do tego tenisówki — zimowy but nie sprawdza się na schodach, bo ciężki i głośny. 

A tych schodów przed nami ile? Kto to wie? Ciarki przebiegają po plecach i w ogóle. 

Wypadamy prosto w objęcia mroźnej, gęstniejącej ciemności. Co paręnaście metrów 

stożki światła z lamp na długich tyczkach. Jacyś ludzie w obrożach podniesio-

nych kołnierzy śpieszą się do ciepłego. W okolicznych blokach żyrandole i kinkiety 

wyświetlają na szybach fantastyczne kontury, refleksy. Szare, podziurawione okna-

mi ściany „Leningradów” wyglądają jak popsute stadionowe ekrany. Tu coś zgasło, 

tam się zapala, gdzie indziej mruga. Padający coraz gęściej śnieg zaciera, rozmywa 

ułożony z tych światełek wzór. Może to kod? Patrzymy przez chwilę urzeczeni.

— Czas panowie, czas! — Szymek pokazuje gest sędziego siatkówki. Jasne.

Baryła znów rusza pierwszy. Nie możemy tutaj zostać. To jest miejsce dobre  

na pierwsze próby. Domofon jak się utrzyma z tydzień, to dobrze, potem go rozpie-

przą i każdy może wejść. Satysfakcja żadna. Jak nie musisz, nie chodź tam. Chyba,  

że mieszkasz. To musisz. Lud tutaj gniewny, burkliwy, bo i cieszyć się nie ma z czego. 

Takie smutne klocki. Beton. Człowiek. Beton. Drugi człowiek. Beton. Winda. Beton. 

Puste miejsce po człowieku. Nic. Dobrze śpiewała Martyna. Żeby zobaczyć jak się 

tu ludzie uśmiechają do siebie, musiałbyś na głowie stanąć. U nas w schronisku 

nawet Rysio się szczerzy do każdego, chociaż jakbym przeszedł to co on, to bym 

tylko płakał, spał i od rana płakał dalej.

Kurtki pozapinane pod szyję. W kieszeniach prowiant z kuchni od Zeni. Chłopaki 

z  grupy wsparcia też coś tam zachomikowali. Każdy z  nas ma przy sobie 

pakiet ratunkowy. Nasz pemikan — suszony na kamień kabanos. Do tego mała  

butelka, w  niej zdrowe, czerwone, nieprzeterminowane wino. Wzmocnione 
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najczystszym spirytusem. Dzięki ci Jola. Nie zapomnimy. Śnieg chrzęści pod stopami.  

Walka z czasem i nerwami. Jak coś nie pójdzie na starcie, paluchy w tenisówkach 

uświerkną i trzeba będzie się ewakuować do któregoś z betonowców. Żeby przyło-

żyć giry do kaloryfera. Jeśli będzie grzał akurat.

Wypatrujemy przewodnika. Miał czekać przy ogrodzeniu. Zamknięte osiedle  

dla wybranych. Kto ich wybierał? Przez ten płot z kutych i giętych czarnych prętów, 

osadzonych w kamiennej podmurówce, ludzie nie mówią „Oaza Nadbrzeże 1”, czyli 

oficjalnie, tylko „Za Murem”. Tam Oni, po tej stronie zwyczajni Oni, a tacy jak my 

w Schronisku. Czyli każdy na swoim miejscu. O, widzę go. Stoi schowany w naroż-

niku, przy kępie kolczastych krzaków, takich co nawet teraz, w styczniu, zielone. 

Macha ręką. Baryła odpowiada jak lustro. Bo przecież nie jak echo. Skuleni, gęsiego, 

schodzimy w dół, pod sam płot. Rozpoznaję Ryżego. Okutany w jakąś kombinację 

trzech kurtek z płaszczem przeciwdeszczowym. Na głowie kaptur jak z Gwiezdnych 

Wojen. Chwieje się trochę.

Cały Ryży. Jak trzeźwy, nie działa. Działa nawalony. Pokazuje coś ruchem głowy. 

Furtka z kłódką. Wytężam wzrok. Na tabliczce napisane, że wyłącznie dla służb 

technicznych i oczyszczania. Za nią jakiś daszek, jakiś murek, chyba śmietnik. No to 

ładnie. Czasem droga na szczyt wiedzie prosto z dna. Nie pierwszyzna. Ryży wycią-

ga coś z kieszeni i daje Baryle. Ten z kolei, zza pazuchy, trzy paczki fajek owinięte 

taśmą. Z ręki do ręki. Ryży nie jest tani, o nie. Nachyla się do twarzy Baryły, starając 

się przekrzyczeć teatralnym szeptem świszczący, lodowaty wiatr. Baryła słucha,  

ale widać, że ta bliskość sinych warg Ryżego jest wyzwaniem ponad jego siły. Odsuwa 

się otrząsając jak pies z wody. Ryży klepie mnie po ramieniu, patrząc spod kaptu-

ra jak duch z innego świata. Jego oddech poświstuje złowrogo i jest to najmniejsza 

z tego oddechu dotkliwości. Fakt. Odwracam głowę unikając omdlenia.

Baryła już otworzył wielką kłódkę. Wchodzimy. Teraz czeka nas starcie z łagodnym 

wzniesieniem. Broni go długi szeregowiec. „Biały Narwal” ma napisane na bocznej 

ścianie. Tych szeregowców jest pięć, usiadły graniastym kręgiem wokół wznie-

sienia. Pośrodku tego Stonehenge, na samym szczycie, Ona. Srebrzysta Barakuda. 

Sześć pięter luksusu. Pękata jak twierdza śpiąca na ośnieżonej górze. Dziś będzie 

nasza. Kamery? Rozpracowane. Nie ma strażnika, tylko tyle, że na ruch reagują,  

to się nagrywa. Ale kamera jest głupia. Skąd będzie wiedziała, że ja to ja? Nie będzie. 

A jutro mogą sobie sprawdzać, co tam się ponagrywało. Mają jeszcze niby taki moni-

toring, że jak ktoś zadzwoni, to przyjeżdżają w pięć minut. My potrzebujemy mniej. 

Jak dobrze pójdzie. Jak nie pójdzie, to co za różnica. Żadna.

Remek. To będzie jego pięć minut. Wybraliśmy go, bo mimo, że z ruchów i nosa bokser, 

ma tak poczciwą twarz, że czasem jak stanie pod sklepem, ludzie mu pieniądze 

zaraz dają bez pytania. Czekamy za narożnikiem szeregowca, przytupując tenisowo, 

jak przed odebraniem serwisu. Remek już przy pierwszej klatce od naszej strony. 

Zapala, puszcza dym. Uśmiech Giocondy na twarzy. Jak on to robi. Mistrz kamufla-

żu. Czekamy na „pilota”. „Pilot” to lokator, właściciel, ktokolwiek z kluczem. Z takim 
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magnetycznym kapslem. Najpierw kapsel do czujnika, potem dopiero kod. Tego się 

nie łamie. Tu lepsza jest metoda „na uprzejmego sąsiada”. Prosta. Bezmięśniowa. 

Działa najlepiej w nowych budynkach. Na psychologię. A na tym się Remek zna,  

bo przecież był na obserwacji kilka miesięcy. Po tym, jak poszedł po gazetę z domu od 

byłej żony, a znaleźli go siedzącego na krawędzi dachu tamtego wieżowca za torami.

Zamieramy w bezruchu. Coś podjechało na parking. Pilot. Spokojnie. Jakiś starszy 

gość, porządnie wygląda. Audi. Zamyka bagażnik. Żona z drugiej strony wysiada. 

Ewentualnie koleżanka czyli alternatywa na wieczór pod nieobecność tej pierwszej, 

kto go wie. Ale fura. Na alufelgach. Idą do klatki, on niesie jakieś papierowe torby. 

Takie dają w luksusowym delikatesie na Piastowicza. Wiem, bo tam stoję czasem. 

Ona tylko z torebką. No, teraz będzie chwila prawdy, test życia dla Remka. W kurtale 

z darów, w dżinsach, które mają dziurę z tyłu, ale z przodu są z gruntu nowe, wyglą-

da z tą swoją anielską twarzyczką jakby tu mieszkał. I o to chodzi. Dokładnie o to. 

Tenisówki może nie pasują, ale teraz bogaci ludzie sami tak się czasem ubierają,  

że szkoda słów. Nawet do gajeru potrafią założyć adidasy. Żeby się wyróżniać.  

Jak paw. Ten też po coś napina dupsko, z ogona robi wachlarz. Ktoś zawsze na te 

pióra poleci. Tylko że to krótkowzroczna polityka, bo jeden załapie się na randkę 

z pawiówną, a drugi na czapki dla zespołu folklorystycznego.

Kukamy zza rogu Białego Narwala. Remek udaje, jakby dopiero tych dwoje zauwa-

żył. Odsuwa się od drzwi, ręką pokazuje jak kelner, że proszę bardzo, droga 

wolna. Andżelika w srebrnym lisie i długich nogach bez niczego. Tylko w butach.  

Nie zimno jej?

— To córka jego chyba — Baryła szepcze mi do ucha.

— Ech Baryła, na kolei pracowałeś, a życia nie znasz — myślę, ale nie mówię. Baryła 

nie lubi żeby o przeszłości mu wspominać. A kto lubi. W Schronisku? Nikt. Za pyta-

nia o wczoraj można zarobić fioletowe okulary. Nie ma wczoraj. Jest dzisiaj realne, 

szare. Jest jutro pięknych marzeń. Trzyma przy życiu. Coś musi.

O, zatrzymała się przed drzwiami, sięga do torebki, po ten magnet pewnie. A pan 

starszy za nią z torbami i robi Remkowi prześwietlenie. Czy nie podgląda czasem 

żeby kod podejrzeć, kiedy będzie wstukiwała. Ale Remek tak, normalnie, jak w skle-

pie się robi. Głowa w drugą stronę, plecami się do nich obraca. „Nie patrzę, można 

stukać”. No i facet od razu wyluzował, Remek go kupił w trzy sekundy. Teraz będzie 

ten moment, na który czekamy. Piękna futrzasta paluszkiem koduje, otwiera drzwi. 

Popatrzyła za siebie, bo prawidłowo to on faktycznie, ten jej torbacz, powinien otwo-

rzyć i przepuścić. Ale ma ręce zajęte. I co? Remek już jest przy niej, jakby plecami 

widział co się dzieje albo jeszcze lepiej. Przytrzymał drzwi. Ona weszła, on dalej 

trzyma, przepuszcza dzianego tatę. Tamten się odwraca. Kurczę, ale nerwy w tym 

naszym narożniku.

— Sąsiad nie wchodzi? — „sąsiad” powiedział do Remka, jak pragnę setki. A ten mu 

spokojnie pokazuje na papierosa do połowy spalonego.

— Skończę palić jeszcze i  zaraz idę, niezłe cacko — Remek pokazuje głową  



164KULTURA | OPOWIADANIE

na stygnące w obłoczkach pary Audi. I w subtelnym ukłonie miłego wieczoru życzy 

„państwu”. Facet chyba pojął aluzję, uśmiecha się jak ktoś, kto strzelił dwa gole pod 

rząd. Wchodzi do klatki i puszcza drzwi. A „uprzejmy sąsiad” czyli Remigiusz, dyskret-

nie przysuwa dłoń do futryny. Na chwilkę tylko, na wysokości zamka mniej więcej. 

Nikt niewtajemniczony by nie załapał, o co chodzi. A chodzi o to, żeby tam włożyć 

taki klocek. Jak dla dzieci. Drzwi się zamkną, ale zamek już nie, bo nie ma jak zasko-

czyć. Klocek przeszkadza. Remas stoi jak stał. Ot, sympatyczny gość na papierosku 

przed domem. Sam bym chciał takiego sąsiada mieć. Remka? Bez dwóch zdań.

Czekamy aż zgaśnie światło na klatce. Teraz. Leszek jak ten cień, po swojemu, bez 

słowa. Baryła za nim, sapiąc. Po nim Szymek. Bezbłędnie. Kolej na… Niedobrze. 

Krzysiu przysiadł w śniegu. Oczy ma błędne. Nie powiem, ja też czuję, że szczepion-

ka Szymka działa mocniej niż chyba powinna, ale się trzymam, mi już przechodzi. 

Targam Kobrę pod pachę i  jak rannego wlokę w stronę klatki, może zaskoczy  

na pych. W końcu nie bez powodu nazwali go Kobrą. Bo nawet jak zaległ na chod-

niku sponiewierany, zawsze głowę podniósł, żeby się przywitać i tak ją trzymał jak 

kobra właśnie. No, zaskoczył. Szymek mi pomaga. Do przodu panowie, do przodu. 

Najważniejsze to się nie poddać. Nie teraz, kiedy cel blisko, na wyciągnięcie ręki. 

Wchodzimy cicho do środka. Remek trzyma drzwi, nie wchodzi. Zostanie tutaj. 

Do zobaczenie po powrocie, przyjacielu. Krótkie pożegnanie bez słów. Wewnątrz 

półmrok rozpraszany tylko słabym światłem lampy nad wejściem do klatki. Dobrze, 

że nie ma automatycznych wyłączników. Dla nas lepiej. Wzrok się zaraz przyzwy-

czai. Zresztą mamy dwie małe latarki, jest zapalniczka. Na wszelki wypadek. Teraz 

droga prosta. W górę, w górę, w górę. A potem bezpiecznie zejść, jak się nie da, to 

zjechać. To już za kilka minut, jak dobrze pójdzie. Wchodzimy ostrożnie na podwyż-

szony parter, lobby z windami. O ludzie. Sześć pięter i winda? No śmiesznie trochę, 

nie? Splatamy dłonie jak siatkarze przed decydującą rozgrywką. Chwila niemal 

idealnej ciszy. Słychać cykające brzęczenie jakiegoś licznika. A może to mechanizm 

ukrytej kamery? Nie ma czasu na zastanowienie.

Na półpiętrze przed drugim zakładamy pierwszy obóz. Zostaną tu Leszek i Szymek. 

Baryła pójdzie z nami aż do piątego. Nie weźmie udziału w ataku na dach. To moje 

zadanie. Każdy ma swoją rolę w tej akcji. Każdy równie ważną. Tak postanowili. 

Pamiętam jak mi to Kobra tłumaczył.

— To twój debiut, Michu. My za tobą jak w dym, sam wiesz. Pomożemy, podprowa-

dzimy. Ale ostatnie metry bracie, to już tylko ty. Wygraj to dla nas chłopie — jego 

słowa wracają jak echo.

Baryła wspina się na palce, sięga do okienka pod sufitem, otwiera. Żadnej taryfy 

ulgowej, ma być totalny real. Bezlitośnie arktyczny wiatr usłużnie wbija się w nową 

dziurę w ścianie. Wrzuca z niewidzialnej poduchy małą chmurę pioruńsko zimne-

go puchu. Na twarzach nie siada nam puszek, o nie. Miliony mikroskopijnych 

igieł. Deszcz małych sztyletów. W okienku gwiżdże jak z czajnika. Tłumionym,  

szarpanym świstem.
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Leszek bez słowa wyciąga spod kurtki pałatkę. Nie ma jak jej rozstawić na twardej 

posadzce półpiętra, ale to nie jest dla niego żaden problem. Dwa sprawne wiązania 

do poręczy i do grzejnika w rogu wnęki pod oknem. Leszek. Skąd ma taką wprawę? 

Wolę nie pytać. Siadają z Szymkiem na kurtkach pod pałatką. Jedną jej połę spusz-

czają przed siebie. Ruchy wolne, przemyślane. Nie tracić cennej energii i ciepła. 

Wiatr szarpie, nie da odetchnąć spokojnie. Zanim ruszymy z Baryłą i Krzychem 

dalej, przyklękam na jedno kolano. Szymek wygląda spod brezentu.

— Macie radio chłopaki? — pytam, bo bez radia dzisiaj żadna wyprawa się  

nie obejdzie. Znak czasu. Leszek sięga do chlebaka na biodrze. Wyciąga coś ciem-

nego, wielkości szkolnego piórnika. Włącza, kręci. Ouiiii, uiiiii. Znalazł. Słucham. 

Polskie Radio, Program Pierwszy. W porządku. Kładę palec na ustach. Lechu prze-

łącza gałkę. Cisza. Nie licząc tego strasznego świstu z okienka. Przybijamy piątkę.  

Już mam się podnieść, kiedy zauważam, że Szymon schowany głębiej pod pałat-

ką, cały się trzęsie. Cholera, czułem, normalnie czułem. Szybka decyzja. Pokazuję 

Baryle i  Kobrze kciuk skrzyżowany z  palcem wskazującym. Pierwsza pomoc,  

emerdżensy. Kod 01 Alfa.

Leszek obraca się do Szymka, wyszarpuje mu z kieszeni pakiet ratunkowy. Odkręca. 

Szymon pije chciwie, jakby go dopiero ściągnęli z piasków Parku Słowińskiego. 

Plastik małego PETa trzaska mu pod palcami. Sięgamy po własne pakiety.  

Nie możemy pozwolić, żeby w decydującej fazie akcji któremuś z nas zadrżała 

ręka, zmiękły kolana. Puste butelki stawiamy ostrożnie na posadzce półpiętra. 

Jak dobrze pójdzie, zabierzemy je jako bonus podczas zejścia. Przemek patrzy 

z wdzięcznością Ma mokre oczy? Może to tylko gra tłumionego, tańczącego świa-

tła z parzącej moje palce zapalniczki?

Kilka sekund później jesteśmy już na trzecim piętrze, jeden za drugim, Kobra chyba 

powoli dochodzi do siebie, choć wciąż zostaje w tyle. Trzask klucza w drzwiach. 

Klinowata smuga ostrego światła z czyjegoś przedpokoju. Szersza, coraz szer-

sza. Wychodzi młody chłopak. Zapala światło na klatce. Niedobrze. My w pełnym 

rynsztunku, szekle w szlufkach, kawałki liny zwieszają się zza mocnych, wojsko-

wych pasów. Baryła półszeptem robi mi za uchem podkład ze Stawki większej niż 

życie. Adrenalina. Pierwsza myśl — ktoś sypnął. Chłopak patrzy na nas przez chwilę, 

uśmiecha się. To my do niego też. Ubrany za tyle pewnie, ile w Schronisku dzienny 

obiad dla wszystkich kosztuje. Pewny siebie. Nie boi się. Zawodowiec? Jego ruch. 

Szuka czegoś w kieszeni kurtki. Baryła zaciska pięść, ale w porę łapię go za rękaw. 

„Nie ma potrzeby”, mówię mu oczami, ale sam czuję się jak skręcona gumka mode-

larska. Młody nie przestaje się uśmiechać. Wyciąga coś, jak telefon, z tych nowych. 

Biały. Z białym kablem. Słuchawki. Dobry jest, widać. Ruchy pewne. Podnosi telefon, 

trzymając w obu dłoniach. Celuje w nas. Ulga. Dziennikarz społeczny. Ustawiamy 

się w naturalnej pozie. Człowiek się już napatrzył na zdjęcia, to wie. Czerwone poliki, 

postawa na spocznij z lewą nogą na kamieniu, broda w szronie jak u Dziadka Mroza. 

Zęby na wierzchu. Naszywki sponsorów. Reklama lakieru do włosów. Lokowanie 

produktu. Przydałyby się ciemne gogle.
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— To do YouTube — śmieje się i mruga do nas okiem — no to nara! — nie ogarniam. 

Moi towarzysze chyba też nie.

— Jakiś dialekt — domyśla się głośno Baryła — todoju tup, no tonara? Japoński chyba. 

Ale nie wygląda. Może tu się już urodził? — kiwamy głowami z Krzychem, na to 

wygląda. Ciekawe, gdzie nas pokażą jutro. Patrzymy jak chłopak z białym telefonem 

w ręku zbiega po schodach ułożonych spiralą spływającą po obwodzie czworokąt-

nej studni. Tam są Leszek i Szymek. Widzimy ich. Odsłonili pałatkę, nie wiedzą,  

co się dzieje. Nic nie mogę zrobić, szlag mnie trafia, ale nie mogę. Pokazuję tylko, 

że wszystko gra, kciuk w górze. Paparazzi się zatrzymał. Znów aparat. Zdjęcia. 

Albo jakieś wideo. Szymek z Leszkiem zasłaniają twarze. Nie chcą falstartu. Potem, 

po akcji, czemu nie. Wszyscy damy twarz. Nie ma wątpliwości, że się rozniesie. 

Część ludzi doceni, cześć weźmie za wariatów. Jak z himalaistami w Himalajach.  

Albo taternikami w Tatrach czy Alpinistami w Alpach. Czytałem przecież. Że nara-

żają się niepotrzebnie. A jak jeszcze taki taternik pojedzie się wspinać w Himalaje, 

 to przecież on ryzykuje więcej, niż himalaista, który przyjedzie się wspinać w Tatrach.

Światło na klatce znów gaśnie. Nie zapalamy latarek. Księżyc wprawdzie zasłonięty 

brunatnymi kolosami ciężkich chmur, ale z latarni osiedlowych dochodzi paję-

czynka przytłumionej poświaty. Wystarczy. Za nami już czwarte. Coraz bliżej celu. 

Na szóstym mieszka były szef i dawny przyjaciel Kobry. Aktualny przyjaciel jego 

byłej żony. Ten, który go wywalił trzy lata temu. Tyle wystarczyło, żeby się znalazł 

w Schronisku. Szef zwolnił, żona po rozwód, alimenty, kredyt i komornik zostały. 

Nie próbuj tego w domu. To dlatego ta klatka akurat. Cel dodatkowy, ukłon w stro-

nę Kobry. Ale Krzysiu zostawi tylko symboliczną notkę, dla satysfakcji i pokazania 

klasy. Żadnego wandalizmu. Prawdziwy cel to dach. Inaczej nikt nam nie zaliczy 

tego wejścia. Zimowego. Słyszysz to, prawda? Zimowego.

Nagle czuję rewolucję w żołądku. I ten nieznośny ucisk pod mostkiem. Jakby ktoś 

próbował docisnąć mi koszulę do kręgosłupa. Wiara, determinacja, pewność,  

że to był fantastyczny pomysł, uciekają ze mnie jakbym nagle zamienił się w sitko 

do herbaty. Zostają tylko fusy, słabizna, wielkie nic. Nie, tylko nie to! Zatrzymuję się 

na schodach przed półpiętrem piątego. Czepiam się poręczy, zaraz zemdleję. Baryła 

szeptem pyta, co jest. Nic. Nie powiem przecież, że rozleciałem się pod samym szczy-

tem. Nie mogę im tego zrobić. Kobra kładzie mi rękę na plecach. Wiem, że on wciąż 

nie doszedł do siebie. Jak ma mi pomóc w ostatnim, decydującym podejściu do klapy? 

Więdnę, gasnę, zapadam się. Jak to możliwe, że człowiek, silny, gotowy na wszyst-

ko, jak ja jeszcze minutę temu, jest w stanie tak się skulić, skurczyć, zniknąć prawie? 

Poddaję się. Jestem nikim. Jestem facetem po przejściach, z łóżkiem w Schronisku, 

obiadem w Schronisku i regulaminem Schroniska — regulaminem mojego życia.

Oni jeszcze nie wiedzą. Baryła, Krzysiu. Szymek z Leszkiem trzymają kciuki pod tą 

pałatką, zmarznięci pewnie na kamień. Remek? Nawet nie chcę myśleć. W tenisów-

kach na śniegu, tam, pod klatką. Łzy wciskają się pod powieki. Przerwać to, uciec, 

schować się pod piętrusa. Zasnąć. Jaki wstyd.
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Prostuję się, otwieram usta, żeby powiedzieć „wybaczcie”. Trzask zamka w drzwiach. 

Tym razem po prawej, kilka schodów przed nami, na piątym. Znów klin światła, 

potem cała klatka zalewa się nim jak fluorescencyjną mgłą. Krępy, przysadzisty 

mężczyzna. Młody. Przy nas każdy młody. Ma na sobie długi, plisowany płaszcz, 

z jakiegoś dmuchanego ortalionu chyba. Spodnie od dresu, trzy pasy po bokach, 

jak inaczej? Na nogach trapery, niezasznurowane, bo obciach. Na szyi model  

a-be-es szalik z jakimiś napisami. Głowa ogolona do skóry. Kolczyk w uchu. Na palcu 

sygnet, w dłoni smycz, na jej końcu nienawiść na czterech łapach wachluje jęzorem 

w szyderczym uśmiechu. Na szyi kolczatka. W sumie podobny do pana tylko goły. 

Nie. Ma psią kamizelkę w takie same napisy. Ten większy powinien sobie jeszcze 

napisać na płaszczu „omijaj mnie”, ale i tak pewnie go omijają. My też powinniśmy. 

Idzie do windy. Rzucił spojrzenie. Krótkie. Pies dłuższe. Za długie. Sierść mu się 

podnosi na karku. Szczeknął. Zabrzmiało jak betoniarka pełna odważników.

— Cicho Bela! Przepraszam panów, ona tak zawsze, jak nie zna. Boi się. Normalnie 

potulna jak owieczka — i uśmiech, taki nawet naturalny. Bela kręci tylnym pomo-

stem. Chyba merda. Nie wiadomo. Nie ma ogona. Dębiejemy wszyscy. Poruta.  

Sami nie lubimy, żeby nas ludzie po wyglądzie sądzili, i co? Lekcja pojęta.

— Kurrna, mmnych — Krzychu rozmruża oczy na chwilę, próbując przyjrzeć się 

dokładniej naszemu Przyjaznemu Strasznemu, który właśnie wchodzi do windy. 

Na chwilę zapominam o własnej zapaści. Ale tylko na chwilę.

— Panowie, ja dalej nie idę — nie wytrzymuję — przepraszam, nie dam rady.  

To koniec. — Cisza. Dalej cisza. Jeszcze więcej ciszy. Tylko nasze oddechy. 

Czuję, jak oblewa mnie pot. — Naprawdę. Wracamy. Kobra słyszysz? Wracamy!  

— prawie krzyczę.

Jesteśmy o krok od celu wprawy. Tak niewiele brakowało. Krzysiek prostuje się 

powoli. Światło zgasło, jego twarz zanurzona w mroku, ale widzę rysy. Nie patrzy 

na mnie. Dałem ciała. Straciłem go, wiem. Nie tylko jego. Kobra kładzie rękę na 

ramieniu Baryły. Ten ściąga kurtkę, rzuca na podłogę półpiętra. Do szóstego piętra 

zostały trzy pasy schodów. Do dachu, trzy pasy schodów plus drabinka na dach. Nasz 

wywiad sportowy ustalił, że są tylko trzy szczebelki pod samym sufitem. Potrzeba 

co najmniej dwóch, żeby jeden z nich mógł sforsować klapę. O czym ja mówię, prze-

cież to już koniec.

— Baryła, co ty robisz? Przecież mówię — wracamy! — przenoszę wzrok z Krzyśka 

na wielkiego luda, który jest dla mnie jak młodszy brat. Nawet na mnie nie patrzy.

— Zakładam drugi obóz. Taki był plan Michu. Przygotuj się lepiej. Krzychu może mieć 

problem. — Teraz patrzy na mnie i głową wskazuje na Kobrę. Faktycznie, złamany 

wpół, łapie powietrze. Jego dłoń zaciśnięta na mosiężnej rybie zdobiącej zawijas 

poręczy. Krzysiek czując na sobie nasz wzrok, stara się wyprostować i otworzyć 

oczy. Nawet mu to wyszło.

Nie dociera do nich. Szukam najlepszego sposobu, żeby dotarło. W tym czasie 

Baryła wyciąga paluszkową latarkę, przechyla się przez poręcz i daje znak światłem.  
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Trzy krótkie, dwa długie. Z dołu dobiega sygnał z pierwszego obozu. Dwa krótkie, 

długi, dwa krótkie. Czy oni mnie w ogóle słuchają? Baryła wypycha mnie na piąte. Nie.  

On mnie formalnie niesie. Nie zatrzymuje się. Za nami Krzychu bierze po trzy stop-

nie trzymając się poręczy. Nic nie rozumiem. Chcę wracać. Mam dość.

— Michał — Baryła szepcze mi do ucha dysząc — wiem, że to jest szaleństwo,  

ale — przerywa żeby wziąć oddech. Krzychu już jest za jego plecami, też ciężko 

oddycha. Rozrzedzone powietrze. Wysokość. Nie trzeba tłumaczyć nikomu. — Weź 

ostatni odcinek trawersem. Może zdążysz. Trawers Michu. Twoja ostatnia szansa. 

— Bartek — mówię do niego chyba po raz pierwszy po imieniu, jak on do mnie 

— ja po prostu wracam, nie rozumiesz? Wracam. Koniec. Kooo-niec! — chwytam go 

za bluzę. Kręci przecząco głową. Łapie mnie za nadgarstki, z dziecinną łatwością 

odrywa moje dłonie od siebie. Patrzy mi w oczy. Jakaś iskra. Co jest grane? Odwrócił 

się, zbiegł z powrotem na piąte, po drodze Krzychu coś mu podał.

Baryła staje w rozkroku rewolwerowca pod ścianą naprzeciw windy. Trzyma coś 

w dłoni. Podnosi wysoko.

— Trawers Michał, trawers! — krzyczy na cały regulator, a potem otwiera dłoń. 

Coś z niej wypada, ale nie mam czasu nawet pomyśleć, co. Huk! Błysk. Echo idzie 

w klatkę jak fala uderzeniowa w pionowym szybie po wybuchu na trzystu metrach. 

Słychać jak otwierają się drzwi. Jedne, drugie, więcej. Głosy. Światło. Zwielokrotnione 

odgłosy ciężkich kroków na schodach. Baryła stoi i patrzy mi w oczy. Ktoś krzyczy, 

żeby zadzwonić po ochronę. W głowie krąży mi pętlą jedna fraza. „Trawers Michał, 

trawers!”. Patrzę na Kobrę. Wielkie mokre oczy. Trochę nieobecne. Tu nie znajdę 

odpowiedzi. Wiem. To jest ten moment. Albo będę zerem albo bohaterem. Boję się. 

Strasznie. Zaraz po nas przyjadą. Jeśli nie zdążę, będzie po krzyku, po wyprawie, 

koniec. Boję się, ale nie chcę się bać. Nie chcę tak przegrać. Nie chcę być luzerem 

dla tych, którzy dzielą ze mną wszystko każdego dnia i którzy mi zaufali. I nie będę!

Ostatnie spojrzenie na Baryłę rzucam już w pełnym ruchu, w trakcie obrotu z ręka-

mi wyciągniętymi w stronę poręczy. Wspinam się ostrożnie. Staję łapiąc równowagę. 

Na spodniach zaciśnięte palce Krzycha, pomaga mi złapać balans. Cholera, stromo. 

Dobrze, że mam tenisówki, trzymają się poręczy jak łapy gekona szyby terrarium. 

Oddech. Wypuszczam powietrze przez przymknięte wargi, jak przed decydującym 

podejściem do sztangi. Odbijam się czując w nogach strzał adrenaliny. Od sekun-

dy sparaliżowanej lękiem do nieskończoności rozpostartych skrzydeł. Ramiona 

wyrzucone w gorę, przed siebie, dłonie z palcami otwartymi jak szponami orła. 

Zatrzaskują się jak klamry karabińczyków w kontakcie z poręczą przeciwległe-

go pasa schodów. Jakieś dwa metry z hakiem. Pode mną rozdziawiona gardziel 

kamiennej studni czeka na swoją ofiarę. Patrzy na mnie głowami ciekawskiej gawie-

dzi, jak oczami potwora z Rowu Mariańskiego. Idealna scenografia dla upadku Ikara.  

Nie dzisiaj. Nie. Aktor przeżył. Kasa zwraca za bilety. Udało się. Jestem legendą.  

Nie mogę uwierzyć. W głowie szampan euforii. Nie miało prawa się udać. A jednak. 

Taki skok. Czuję się jak w stanie nieważkości. Wzruszenie pomieszane z energią 
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dobrego gniewu. Coraz większy gwar i rwetes niżej, gdzieś tam został Baryła. 

Odwracam głowę przez ramię, na ile mogę. Jacyś ludzie. Coś krzyczą, gestykulują, 

niektórzy robią mi chyba zdjęcia takimi telefonami jak ten Japończyka. Teraz już 

nie mogę się cofnąć, nie mogę zatrzymać. Nawiasem mówiąc, ciągle wiszę. O rany!

Dłoń ześlizguje się z poręczy. Ledwie utrzymuję się na drugiej. Patrzę w dół. Szymon 

macha ręką z dna studni, przy nim jakiś facet w czapce. Trzyma go za rękaw, próbu-

je oderwać od poręczy. Przemek się tylko śmieje. Wiem, że już tu są. Idą po mnie, po 

Baryłę i Krzycha. To na pewno ekipa zabezpieczenia wyprawy. Dzisiaj bez tego ani 

rusz, inaczej tłum cię zadepcze. Taki los celebryty, bohatera wieczornych wiadomości.

Ciepłe imadło chwyta mój nadgarstek w ostatniej chwili. Dobrze, bo palce już zdrew-

niały i byłoby pomnie. Przed oczami startował napisami film pod tytułem „Całe moje 

życie w pół sekundy”. Bartek. Szarpnął. Wyskakuję z tej studni jak karaś na żyłce  

0,5 mm bez przyponu. Ruszamy jak żołnierze z okopów pod artyleryjskim ostrzałem. 

Kilka stopni i jesteśmy na szóstym. W dole słychać kroki, ktoś coś krzyczy, czyjeś 

radio odpowiada skrzecząco, płacz dziecka, szczekanie psa. Nie ma tu kota, czy jak?

Zgodnie z planem, powinien tu być Kobra, a nie Baryła. Ale plan zbyt sztywny kładzie 

się łatwo, wystarczy, że jakaś okoliczność, jakiś szczegół odbiega od przewidywa-

nia. Dlatego jesteśmy elastyczni. Dlatego wkuliśmy swoje role i role kolegów. Przez 

głowę przebiega szybka myśl, że szczyt zdobywa się tak naprawdę tam, na dole. 

Kobra pojawia się na ostatnim stopniu, już bez trzymanki. Trochę jeszcze go gnie, 

ale idzie w naszą stronę. Łapie mnie za ramiona, potrząsa, wbija we mnie wzrok.

— Muszszysz, ryzumszsz? — chwiejąc się na nogach próbuje zrobić koszyczek 

z dłoni i staje pod klapą na dach. Taki jest. Na czworakach, ale pralkę wniesie jak 

trzeba. Kochany. Baryła kręci głową. To nie jest opcja na teraz. Wyciąga z kieszeni 

spodni markera. Patrzę z powątpiewaniem.

— Spokojnie, ścieralny — uspokaja mnie skutecznie. Wciska gruby mazak w dłoń 

Krzycha, pokazuje głową w stronę drzwi. Kobra waha się przez chwilę, w końcu 

bierz głęboki wdech i robi dwa kroki w tamtą stronę. Podpierając się drugą ręką 

pisze coś. Odrzuca marker, odsuwa się w bok i odwróciwszy opiera plecami o ścia-

nę. Jakby odżył. Uśmiecha się. Zrzucił z siebie klątwę odwetu, czy tylko szczepionka 

przestała nim targać? Czytam. „I ty możesz być jednym z nas. Bezdomni z Grupy 

Kobry.” Ani jednego błędu. To nie była dla niego bułka z masłem. Krzychu osuwa 

się do przysiadu, twarz w dłoniach. Katharsis. Zabierzemy go potem. Najpierw atak  

na szczyt. Sekundy dzielą nas od sukcesu całej akcji.

Baryła koszuje dłonie. Łapię go za ramiona, kolano w górę, złapał pewnie. Balansuję 

chwilę nad jego głową, kiedy prostuje kolana, potem plecy. Wyciągam się jak szna-

ucer do kuchennego blatu. Chwytam niewielki szczebel w  kształcie litery „c”. 

Bartek dźwiga mnie wyżej. Następny szczebel mój. Teraz tylko podrzucić ciało. 

Jestem na ostatnim, Baryła odsuwa się, ale wciąż asekuruje mnie na wypadek, 

gdyby palce nie wytrzymały mojego własnego ciężaru. Klapa miała być otwarta.  

Ryży dał słowo. Uderzam w  nią głową. Jest, ustąpiła, uderzam jeszcze raz,  
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popycham w górę. Odskoczyła na bok. Mroźne powietrze owija się wokół mojej 

głowy. Śnieg wdziera się za kołnierz, prószy po oczach. Łapię za krawędź włazu, 

podciągam się. Ćwiczyłem ten manewr w starym bunkrze na łąkach. Skulam się 

w sobie, potem rzut klatą ponad dłonie, przeskok na łokcie. Kolano w górę, ostatnie 

pociągnięcie. Już. Jestem na szczycie. Spoglądam w dół. Baryła szczerzy kły, jacyś 

ludzie próbują odciągnąć go na bok, pewnie dla bezpieczeństwa. Snop światła prosto 

w moje oczy. Nie teraz. Przyjdzie czas na wywiady, może nawet sesję zdjęciową.

Wyciągam zza koszuli chustę wyhaftowaną przez Leszka. GK. Wielkimi literami. 

I kruk trzymający w dziobie zgniecioną puszkę. Wiktoria. Nasz sztandar. Polowy. 

Ten okolicznościowy, ozdobny, wisi nad łóżkiem Remka w Schronisku. Czas na 

kropkę nad „i”. Pierwsza lepsza antena albo piorunochron się nada. Nie widzę. 

Jakiś zagięty wylot albo wlot wentylacyjny. Przywiązuję chustę w najwyższym 

jego punkcie. Wygraliśmy. Wygraliśmy! Płuca rozrywa krzyk triumfu. Sam jestem 

zaskoczony siłą własnego głosu. Zaraz. Zapomniałbym. Żeby wejście zostało uzna-

ne w naszej nieformalnej lidze przygody (razem z naszym Schroniskiem jeszcze 

cztery inne i jeden „szelter” z drugiej strony rzeki — na razie), muszę dać sygnał. 

Człowiek Ryżego, z kimś z innego ośrodka jako świadkiem, czeka na placu zabaw.  

Pod wieżowcem jakieś trzysta metrów stąd. Z kieszeni na udzie wyciągam racę. 

Szarpię, dłoń wędruje w górę, nad głową tryskająca kaskada iskier. Narodziny gwiazdy. 

Tam daleko w dole, latarka błyska w trzech krótkich seriach po trzy. Koniec. Wracam. 

Z tarczą. Pomyśleć, że chciałem się wycofać. I wycofałbym się. To oni, moi przyjaciele.  

Bez nich, ech… głos mi się łamie nawet w myślach. Kocham was chłopaki.

Nogi w czeluść włazu. Ktoś łapie moje stopy. Patrzę. Mundury. Nieźle. Nie widzę 

dokładnie, chyba też fartuch albo dwa. Grupa zabezpieczenia w pełnym pogoto-

wiu. Respekt. Spływam im prosto w ramiona, nie ma czasu na postawienie stóp 

na podłodze. Widzę, jak inni próbują oderwać Kobrę od poręczy, której się uczepił. 

Ozdobna ryba z trzaskiem puszcza, Kobra spada na podłogę. Pochylają się nad nim. 

Zasłabł? Usta — usta? Cholera, niedobrze. Nie, już się ruszył. Pozycja Kobry. Głowa 

w chybotliwym tańcu węża. Duma. Tymczasem winda otwiera się przed moimi teni-

sówkami, szybującymi teraz wysoko nad posadzką. Wjeżdżamy. Postawiliby mnie 

już, naprawdę nie trzeba. Peszę się, aż mi policzki płoną. Ta moja skromność mnie 

kiedyś zabije. Lekkie tąpnięcie. Nie mogę powstrzymać napadu radości, chichram jak 

dziecko. Ich twarze skupione, w oczach napięcie. Profesjonaliści. Dla nich też będzie 

szampan, ale później. Silne dłonie na moich plecach, nadgarstkach, pod kolanami. 

Rany, jakie to uczucie. Jestem królem świata. Pytam, co z resztą, co z Przemkiem, 

Leszkiem, Baryłą. Zanim któryś z  nich otworzy usta, winda staje, otwiera się.  

Płynę niesiony jak olimpijczyk, przez wyrwę w grupie lokatorów i gapiów. Niektórzy 

robią zdjęcia. Teraz już można. Trochę mi przykro, że nie mogę się zatrzymać, poga-

dać, uścisnąć dłoni. Może nawet kilka autografów.

— Nie mogę, kochani, no naprawdę, nie mogę! — przekrzykuję łzy szczęścia marz-

nące na wietrze. — Jutro, kochani. Obiecuję!
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Samochód już czeka. Podjechali tyłem pod samą klatkę. Zawodowcy w każdym calu. 

Muszę zapytać Leszka po akcji, skąd ich wytrzasnął. Ktoś mi rzuca koc na ramiona. 

Nie trzeba. Za płotem ludzie z normalnego osiedla, pełno dzieciaków. Znów tele-

fony w dłoniach na wyciągniętych ramionach. Prasa też już chyba jest, bo flesze 

błyskają, biało jak w dzień — to chyba telewizja. Ktoś łapie mnie za łokieć, dłonią 

ochrania głowę. Rzut oka. To nie wóz medyczny. Bo i po co. Jestem cały, może 

trochę podrapany. Jola. Lecimy na sygnale, ale tylko przez chwilę. Potem normalnie.  

Po kilku minutach podjeżdżamy pod budynek, który dobrze znam. Izba Wytrzeźwień. 

Kamuflaż doskonały, panowie. Tutaj żaden paparazzi mnie nie znajdzie. Inni z grupy 

pewnie też dojechali. Szczepionka Szymka. Jedzie po niej tak, jakbyś wlał w siebie 

człowieku litra i to jakiejś kolorowej. Na oko trzy promile, a to tylko taki chuch. Plan 

doskonały — jestem tutaj, gdzie miałem być. Recepcja, kąpiel, łóżko z czyściutka 

pościelą. Zasłużyłem. Nie zasłużyłem? No. Spać. Pół mojej szafki w Schronisku  

za sen. Spać...

Tydzień później siedzimy jakby nigdy nic w telewizyjnej. Dwa dni nas ciągali, w końcu 

machnęli ręką, dali spokój. Jeszcze herbaty ciepłej zrobili, odwieźli. Zwycięzców 

się nie sądzi. Wszystko nam uszło, bo i co to było. Nic. Zgrywa. Kto będzie szarpał 

bezdomnego za zgrywę? Tylko Krzychu miał problem, bo nie chciał oddać ryby. 

Mówił, że zgubił. Nieprawda. Rzucił w śnieg za płotem. Powiedział gdzie, poszliśmy 

wczoraj i znaleźliśmy. Krzychu się uparł, żeby mi ją dać.

— Bierz, to będzie twój własny talizman. Nigdy go nikomu nie oddaj. Obiecujesz?  

— obiecałem. I obaj się poryczeliśmy. Tak było.

W telewizji wiadomości. Co się mogło zmienić od wczoraj? Baryła gryzie ołówek nad 

krzyżówką. Przemo kiwa się na krześle. Remek przeziębił pęcherz w czasie akcji. 

Zaraz przyjdzie, choć pewnie długo nie posiedzi. Nuda. Myślę, co zrobić, żeby więcej 

robić, a mniej myśleć. Życie codzienne takich jak my, rozumiesz, jest jak dziennik 

nagrany na kasetę. Co dzień powtórka i żadnych dobrych wiadomości.

— Słuchajcie — Leszek nagle budzi się z zamyślenia — ja mam pomysł.

— Na pół roku mamy z głowy wyprawy Lechu — macha ręką Baryła i śmieje się 

na wspomnienie naszego spotkania z dyrektorem Schroniska. — W sumie nawet  

na rok, tak obiecaliśmy.

— Nie chodzi o wyprawę — słuchajcie — Leszek zniża głos do szeptu, a my przysuwa-

my się bliżej, słuchamy. I nawet nie wiemy, że Lechu pisze nam nowy rozdział życia.

*

Patrzę na Martę. Śpi. To ja jestem skowronkiem w naszym związku. Latem budzę 

się jeszcze wcześniej. Słońce wstaje ledwie mu powiesz dobranoc. Odkładam zdję-

cie na szafkę. Z otwartej szuflady patrzy na mnie mosiężna ryba. To już będzie 

trzy, nie, cztery lata. Aż trudno uwierzyć. Krzychu do dzisiaj potrafi się popłakać. 

Trzy lata leciał na dno. Trzy następne i wrócił na szczyt. W dodatku wyższy niż ten, 

z którego go zepchnęli. Nikt do niego teraz nie powie Kobra, chyba że któryś z nas. 
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Pełny szacunek. Po ludzku. Ale my tak samo do naszych ludzi. Nie „pracowników”. 

Ludzi. Pomysł Leszka okazał się złotym strzałem w dziesiątkę. Na początku mieli-

śmy opory. Trochę to było za duże na naszą wyobraźnię. Lechu nie popuścił. Znalazł 

ludzi. Ludzie pomogli. Nie każdy o Tobie zapomina jak idziesz na dno. Założyliśmy 

tę firmę w najlepszym momencie. Ludzie jeszcze pamiętali, jak nas pokazali w tele-

wizji, opisali w gazetach. Reklama za darmo. Znaleźli się sympatycy z Niemiec 

i Holandii. Dziś są naszymi partnerami. A Mariola tak nam doradzała z fundusza-

mi europejskimi i pożyczkami dla bezrobotnych, że teraz jest żoną Baryły. Bartka. 

I mamą bliźniaków. Szymek nie wszedł do puli. Podąża za swoimi marzeniami. 

Zrobił kurs na fryzjera damskiego, teraz terminuje w Bydgoszczy. Mówił ostat-

nio, że ma coś nagrane w Berlinie. Chciałby zostać stylistą. Kciuki Szymon, kciuki.  

Tylko już się nie szczep.

Jutro mamy spotkanie z klientem z Warszawy. Krzychu z Przemkiem rozpisali mu 

taki scenariusz, że jak to przejdzie, to nie zapomni do końca życia. Początek ścież-

ki na dworcu w Hamburgu. I to jedyna faza, którą zna. Potem go zdejmiemy i ma 

tydzień takiej przygody, że głowa mała. Himalaje mu niepotrzebne. Ani Amazonia. 

Tu jest lepsza dżungla. Nie wierzysz? Jest obok. Krzychu napisał przecież prawdę 

tamtemu fajansowi na drzwiach. „I ty możesz być jednym z nas”. My z Urban Raw 

Bottom Adventure wiemy to najlepiej. My — bezdomni z Grupy Kobry.

Podchodzę do okna. Mały ogródek. Każdy sąsiad ma taki. Oaza. Za nimi ścieżka 

wysypana czerwonym, drobnym gryzem. Płot z kutych, giętych prętów osadzo-

nych na kamiennej podmurówce. Remek mieszka w drugim pasie szeregowców. 

Z „Zenią”, która jak się okazało, ma na imię Żaneta. Ich okna wychodzą na Srebrzystą 

Barakudę. Spokojnie tu. Da się żyć. A do Schroniska wracamy. Czasem w ramach 

scenariusza. I żeby pomóc takim jak my z tamtych dni. A czasem ot tak, po prostu. 

Żeby pobyć wśród ludzi.

•

Wszystkie osoby, zdarzenia i miejsca akcji w tym opowiadaniu są w całości wytwo-

rem artystycznej wyobraźni autora. Ich ewentualne podobieństwo do istniejących 

w rzeczywistości jest całkowicie przypadkowe i niezamierzone.

Inne lubiane  
pozycje tego  
autora:
po turecku, 

świeca,  

kwiat lotosu

W przygotowaniu:

mostek ze 

stojaka
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