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A
pple kolejny raz „wynajduje koło”. Kiedyś był 
to komputer osobisty – iMac zrewolucjonizo-
wał podejście ludzi do pecetów, wyrywając je z 

szarego plastiku. W następnym podboju świata IT odkrył 
iPhone’a, „nowy telefon”, rozpoczynając rewolucję mobil-
ną i nowy sposób korzystania z aparatów telefonicznych. 
Dalej był tablet, który do czasu iPada, chociaż obecny na 
rynku, nie potrafił zagościć jako urządzenie powszechnie 
używane przez konsumentów. iPad z iOS zmienił również 

ten stan rzeczy. Dziś Apple pokazuje światu swoje naj-
nowsze odkrycie – zegarek. Czy i tym razem Apple Watch 
zmieni postrzeganie tego urządzenia przez użytkowni-
ków? Czy wszystkim znany produkt noszony na nadgarst-
ku również przeżyje rewolucję? Sam jestem, ciekaw co za 
dwa, trzy lata będziemy mówić o wpływie tego produktu 
na nasze codzienne życie. Z ciekawością wypatruję, jak 
oceni go historia. Tym czasem o Apple Watch przeczytają 
Państwo na kolejnych stronach Mój Mac Magazyn.

Redakcja
Adres: ul. Klonowa 33,
26-200 Końskie
Kontakt: redakcja@mojmac.pl
Tel: +48 668 456 473
Wydawca
Mój Mac Magazyn
jest wydawany przez
Mój Mac, Przemysław Marczyński
NIP: PL6581721335
REGON: 260572404
Adres: ul. Klonowa 33, 
26-200 Końskie

Informacje prasowe
Informacje prasowe prosimy kie-
rować na adres: pr@mojmac.pl

Mój Mac Magazyn nie jest zwią-
zany z żadnymi firmami. Jego 
działania i publikowane teksty 
są niezależne od firm trzecich. 
Wszystkie teksty, zdjęcia i pu-
blikowane informacje są chro-
nione prawami autorskimi i nie 
mogą być rozpowszechniane 
bez zgody autorów.

Skład Redakcji
Redaktor Naczelny:
Przemysław Marczyński
Redaktorzy: Michał Masłowski, 
Jaromir Kopp, Paweł Ratajczak, 
Sebastian Szwarc, Marcin Hinz, 
Krzysztof Radzikowski, Paulina 
Rudnicka, Maciej Nowakowski, 
Adam Zalepa
Skład magazynu Artur Jopek
KorektaArtur Czesak 
 (www.dobrysłownik.pl)
Fot okładki: M. Kucharska

Numer 3, maj 2015
ISSN: 2392-3156

mój mac

/mojmac_pl
/MojMacPL

www.mojmac.pl

mailto:redakcja%40mojmac.pl%20?subject=
mailto:pr%40mojmac.pl?subject=
http://dobryslownik.pl
http://www.mojmac.pl
https://twitter.com/mojmac_pl
https://www.facebook.com/MojMacPL
http://www.mojmac.pl


INFORMACJE 05
www.mojmac.pl

Razem z wydaniem kolejnej bety systemu iOS 8.4 użyt-
kownicy otrzymali całkowicie zmienioną wersję pro-
gramu Muzyka. Nowa odsłona aplikacji do zarządza-
nia muzyką sugeruje możliwość pojawienia się usługi, 
w  której dostęp do piosenek będzie odbywał się na 
zasadzie wykupienia subskrypcji. Aplikacja do odtwa-
rzania muzyki przeszła gruntowną zmianę wyglądu 
interfejsu. Dodano również funkcję miniodtwarzacza 
oraz poprawiono mechanizm wyszukiwania. 

Nowa aplikacja Muzyka w iOS 

Konferencja WWDC

Nowa usługa Adobe Document Cloud

Apple zapowiedziało datę konferencji Worldwide Develo-
pers Conference. To największe wydarzenie dla programi-
stów tworzących na platformę OS X oraz iOS rozpocznie 
się 8 czerwca w San Francisco – Moscone West. Podczas 
spotkania odbędzie się ponad sto wykładów. Część z nich 
będzie można obejrzeć na stronie.

www.developer.apple.com

Adobe przedstawiło swoją wizję „dokumentów w chmu-
rze”. Sercem nowej usługi jest odświeżona wersja pro-
gramu do tworzenia i edycji plików PDF – Adobe Acrobat 
DC. Wraz z  Document Cloud każdy użytkownik otrzy-
muje elektroniczny podpis eSign Services, który może 
wykorzystać do zabezpieczenia dokumentów. Nowe 
aplikacje ułatwiają tworzenie i  wymianę plików PDF 
pomiędzy urządzeniami przenośnymi a komputerami. 

www.acrobat.adobe.com

NOWOŚCI ZE ŚWIATA IT

http://developer.apple.com/wwdc/videos
https://acrobat.adobe.com/pl/pl/
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Philips zapowiedział, że oferowany przez firmę system 
inteligentnego oświetlenia – Philips Hue – może być 
obsługiwany za pomocą zegarka firmy Apple. Stero-
wanie światłem odbywa się z aplikacji dla Apple Watch 
i umożliwia włączanie sekcji oświetlenia lub zmianę 
nastroju światła. Będziemy również otrzymywać po-
wiadomienia o tym, czy w naszym domu zapaliło się 
światło. Philips Hue realizuje wizję inteligentnego domu 
promowaną przez Apple dzięki wsparciu dla HomeKit.

www.meethue.com

Philips Hue wspiera Apple Watch 

100 milionów pobrań Office na iOS i Androida
Microsoft podczas ogłaszania wyników finansowych pochwalił się ilością pobrań pakietu Office dla urządzeń mo-
bilnych. Pakiet biurowy został pobrany ponad sto milionów razy na iPhone’a, iPada i Androida. Przychody z usług 
takich jak Office 365 czy Azure podwoiły się i dały kwotę 6,3 mld dol. Natomiast całkowity przychód Microsoftu 
w ostatnim kwartale to 21,7 mld dolarów.

NOWOŚCI ZE ŚWIATA IT

http://www.meethue.com
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Nowy 5-kieszeniowy  
serwer Synology 
Synology DS1515 to serwer mieszczący w  sobie pięć 
dysków, z  których każdy może mieć pojemność 8TB. 
Serwer wyposażono w czterordzeniowy procesor, me-
chanizm szyfrowania sprzętowego, cztery porty LAN 
Gigabit oraz 2GB RAM. DS1515 zapewnia wyjątkową 
wydajność przekraczającą 421 MB/s w  zapisie i  403 
MB/s w odczycie. Ciekawostką jest możliwość skalowa-
nia pamięci serwera do 15 dysków poprzez połączenie 
z dwoma jednostkami rozszerzającymi DX513, co może 
w efekcie stworzyć przestrzeń 120TB pamięci masowej.

www.synology.com

W  styczniu tego roku Google wstrzymało sprzedaż 
swoich „okularów przyszłości”. Wielu analityków uzna-
ło to za porażkę giganta technologicznego. Okazuje 
się jednak, że trwają prace nad drugą odsłoną Google 
Glass. Fakt ten potwierdził Massimo Vian, szef włoskiej 
firmy tworzącej okulary – Luxottica. W przeprowadzo-
nym wywiadzie stwierdził, że trwają prace nad drugą 
wersją urządzenia. Nie podano jednak żadnych szcze-
gółów dotyczących urządzenia i daty jego premiery.

Nowe okulary Google Glass 

wiPowerBand 
– dodatkowa energia dla Apple Watch
Apple Watch nie może pochwalić się długą pracą na 
baterii. Znacznie ten stan rzeczy może poprawić wiPo-
werBand, który jest paskiem do zegarka wyposażonym 
w dodatkowy akumulator. Umieszczając zegarek Apple 
w tej opasce, otrzymujemy obok ochrony przed uszko-
dzeniami mechanicznymi dodatkową baterię o pojem-
ności 250mAh. Ceny opaski wahają się w  zależności 
od grubości zegarka, do jakiego mają być zakupione: 
42mm – 99 dolarów, 38mm – 89 dolarów.

www.wipowerband.com

NOWOŚCI SPRZĘTOWE

https://www.synology.com/pl-pl/products/DS1515
http://www.wipowerband.com/
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27 kwietnia Apple ogłosiło wyniki finansowe za drugi kwartał 2015 r. (pierwszy 
kwartał roku kalendarzowego). Te, zgodnie z oczekiwaniami, są rekordowe. Po-
bieżna analiza tych wyników wskazuje na dalsze pogłębianie się znanych już 
z poprzednich raportów kwartalnych tendencji w strukturze finansowania spół-
ki, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Rośnie dominacja iPhone’a. 
Z kolei przychody ze sprzedaży iPada zaczynają mieć coraz mniejsze znaczenie.

Rekord… jak zwykle
Apple zarobiło w tym kwartale na czysto 13,6 mld dolarów. Rok temu o tej samej po-
rze mieli zysk w wysokości 10,2 mld dolarów. Przychód spółki wyniósł astronomiczne 
58 mld dolarów wobec 45,6 mld przychodu w analogicznym kwartale 2014 r.

WYNIKI APPLE 
ZA 2Q 2015 R.  
EKSPLOZJA IPHONE’A  
I POWOLNA MARGINALIZACJA IPADA 

MICHAŁ
MASŁOWSKI

@mmmaslov

2Q’15 2Q’14

iPhone 61,2 43,7 +40% r/r

iPad 12,6 16,35 -23% r/r

Mac 4,56 4,16 +10% r/r

2Q’15 2Q’14

iPhone 40,282 26,064 +55% r/r

iPad 5,428 7,610 -29% r/r

Mac 5,615 5,519 +2% r/r

Usługi 4,996 4,573 +9% r/r

Pozostałe 
produkty

1,689 1,880 -10% r/r

Tab. 1. Sprzedaż poszczególnych linii produktowych [szt]

Tab. 2. Przychody według linii produktowych [mld usd]

https://twitter.com/mmmaslov
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iPhone’owy rollercoaster 
Najważniejszym spostrzeżeniem wynikającym z analizy 
tych wyników (oraz tych z poprzednich okresów rozli-
czeniowych) jest rosnący w strukturze przychodów Ap-
ple, z kwartału na kwartał, udział ze sprzedaży iPhone’a. 
W tym kwartale jest to rekordowe 69%. Jest to bez wąt-
pienia najbardziej udany produkt w historii całej spółki, 
a zapewne także w historii całej branży IT. Apple z jego 
sprzedaży czerpie ogromne przychody na poziomie, 
o którym konkurencja może tylko pomarzyć. Tylko w tym 
kwartale sprzedaż ta wyniosła aż 40 mld dolarów.

To, co z jednej strony jest niewiarygodnym sukcesem 
Apple, zaczyna być powodem do przynajmniej lekkie-
go niepokoju. Jeszcze nigdy w historii spółki jej sukces 
nie zależał tak bardzo od jednego produktu. W tej sytu-
acji każdy kolejny iPhone, który spółka wypuszcza mniej 
więcej w rocznym cyklu, musi być sukcesem rynkowym.  
Mogą pomylić się i wypuścić na rynek słabego iPada, nie 
trafić w gusta klientów ze złotym MacBookiem. Apple 
Watch może się okazać rynkową pomyłką i sprzedadzą 
tego tyle co kot napłakał. Mogą potknąć się na wszystkich 
pozostałych frontach i tak naprawdę nic złego się nie sta-
nie. Poprawią ewentualne błędy w kolejnych rewizjach 
poszczególnych urządzeń. Nie mogą zrobić jednego – po-
mylić się i wypuścić słabego i niedopracowanego iPhone’a.  
To się kiedyś stanie, bo nic nie trwa wiecznie. Ten moment 
będzie z jednej strony smutny, z drugiej zaś fascynujący.
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iPad ma problem
Drugim spostrzeżeniem jest to, że produkt, który kie-
dyś decydował o ponad 1/3 przychodów spółki, za-
czyna być dzisiaj spychany na margines. Mowa tutaj 
o iPadzie, który wygenerował, po raz pierwszy, odkąd 
jest na rynku, mniejszy przychód niż komputery Mac 
– zaledwie 9% przychodu spółki. Okazało się, że rynek 
tabletów nasycił się zdecydowanie szybciej, niż wszy-
scy oczekiwali i od kilku już kwartałów sprzedaż iPada 
maleje. Tim Cook podczas sesji pytań i odpowiedzi po 
ogłoszeniu wyników przyznał, chyba po raz pierwszy, 
że są świadomi tego problemu. Do tej pory zawsze od-
powiadał, że są usatysfakcjonowani wielkością sprze-
daży iPada. Widzą z jednej strony efekt kanibalizacji 
ze strony iPhone’a, w szczególności modelu 6 plus, jak 
również ze strony MacBooków. Sporo użytkowników 
wybiera po prostu telefon i komputer jako zestaw urzą-
dzeń do pracy. Do tej konfiguracji nie dokładają tabletu. 
Kolejna przyczyna jest taka, że cykl życia produktu, ja-
kim jest tablet, okazał się także dłuższy od wcześniej-
szych przewidywań. To nie jest produkt subsydiowany 
przez operatorów telefonii komórkowych, co powoduje, 
że nie ma tradycyjnych dwuletnich abonamentów, po 
których zakończeniu klient z reguły ustawia się w ko-
lejce po kolejnego iPhone’a. W przypadku tabletu jest 
inaczej. iPad kupiony dwa lata temu jest przecież wciąż 
znakomicie działającym sprzętem. Jego cykl życia jest 
bardziej zbliżony do komputera, którego można wymie-
niać co 4–6 lat niż do telefonu, który po dwóch latach 
dobrze by już było wymienić. Oczywiście iPad nie po-
dzieli losu iPoda i nie zniknie definitywnie z rynku. Jego 
sprzedaż ustabilizuje się w końcu na jakimś poziomie. 
Problem tylko w tym, że poziom ten będzie dużo niższy, 
niż sądzono jeszcze np. rok temu.

Góra gotówki na kontach Apple
Z którejkolwiek strony by jednak patrzyć na wyniki 
spółki, należy przyznać, iż Apple to fabryka pieniędzy.  

Żaden konkurent nie ma takiej zdolności do generowa-
nia gotówki jak Apple. Żaden inny gigant IT nie zbliża się 
także do Apple, jeżeli chodzi o poziom generowanych 
marż, który za poprzedni kwartał wyniósł gigantyczne 
40,3% (z pokrewnej branży: Intel ma około 60% mar-
ży brutto). Ta marża może nie byłaby aż tak szokująca, 
gdyby nie skala, w jakiej robi to Apple.

Ilość zarabianych pieniędzy jest tak duża, że spółka za-
powiedziała po raz kolejny zwiększenie skupu akcji wła-
snych, jak również zwiększenie dywidendy. Argumen-
tują to najprościej, jak się da: „zarabiamy o wiele więcej, 
niż potrzebujemy na inwestycje, i nadwyżkę możemy 
oddać akcjonariuszom”. Zamierza przeznaczyć na ten 
cel do 2017 roku łącznie 200 miliardów dolarów. Dywi-
denda zostanie podniesiona z bieżących 0,47 do 0,52 
dolara na akcję kwartalnie. Aktualnie spółka posiada 
na kontach 193 mld dolarów (w gotówce i w papierach 
wartościowych). Należy jednak nadmienić, że aż 171 
mld z tej kwoty znajduje się na kontach poza granicami 
Stanów Zjednoczonych. Transfer tych pieniędzy do USA 
jest, z uwagi na wysokie podatki, praktycznie niemoż-
liwy. Mimo to coraz trudniej wymienia się inne spółki, 
których Apple nie mogłoby w całości kupić za gotówkę.

Bilion dolarów kapitalizacji coraz bliżej
Aktualna kapitalizacja Apple, przy jednostkowej cenie 
akcji na giełdzie 128 dolarów, wynosi około 750 mld 
dolarów. Żadna inna spółka w historii nigdy nie była 
tyle warta. Drugi w kolejności Microsoft jest dzisiaj wart 
około 400 mld dolarów. Już samo to pokazuje, jakim 
gigantem jest teraz Apple. Dalsze przewidywania co 
do ewentualnego wzrostu kursu są oczywiście bardzo 
trudne. Natomiast wracając do wcześniejszych rozwa-
żań o zależności spółki od sukcesu rynkowego kolej-
nych generacji iPhone’a, to śmiało można założyć, że 
Apple może być pierwszą spółką w historii, której war-
tość przekroczy 1 bilion dolarów. Tak jak pisałem wyżej, 
musi być spełniony w zasadzie tylko jeden warunek  
– każdy kolejny iPhone musi być coraz większym hitem 
sprzedażowym.

Już dzisiaj pojawiają się pierwsze prognozy analityków 
i znanych inwestorów, np. Carla Icahna, którzy progno-
zują cenę akcji Apple powyżej 200 dolarów za sztukę. 
Dałoby to kapitalizację dużo powyżej 1 biliona dolarów. 4

...Aktualna kapitalizacja Apple 
wynosi około 750 mld dolarów.  
Żadna inna spółka w historii  
nigdy nie była tyle warta...
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PRZEGLĄD APLIKACJI MIESIĄCA iOS
Highball      BEZPŁATNY

Periscope     BEZPŁATNYdubble studio    BEZPŁATNY

Filters for iPhone       CENA: 0,99€
Mam taką aplikację 
jak Paprika i świet-
nie nadaje się ona 
m.in. do zbierania 
przepisów kulinar-
nych. Highball pro-
ponuje nieco zmniej-
szoną użyteczność, 
ale na pewno bardzo 
pożądaną przez wie-
le osób. Otóż jest to 
miejsce, w którym 
zbieramy przepisy, jak 
zrobić różnego rodza-
ju drinki.

www.itunes.apple.com

Po wydaniu tej aplika-
cji przez Twittera oka-
zało się po raz kolejny, 
że ludzie bardzo lu-
bią podglądać innych.  
Periscope oferuje stre-
aming na żywo wraz 
z notyfikacjami o jego 
rozpoczęciu dla osób, 
które nas śledzą. Ko-
rzysta z niej już ogrom-
na liczba osób.

www.itunes.apple.com

Prosta aplikacja, po 
której włączeniu wy-
bieramy dwa zdjęcia, 
każde z nich kadruje-
my według własnego 
uznania, a  w  efekcie 
dostajemy nałożone 
na siebie fotografie. 
Efekt przeźroczysto-
ści każdego zdjęcia 
daje świetne efekty, 
o ile mamy zdjęcia wy-
brane z myślą o takim 
właśnie ich użyciu.

www.itunes.apple.com

Najlepszy aparat to 
ten, który mamy przy 
sobie. Najczęściej jest 
nim telefon komór-
kowy. Po zrobieniu 
zdjęcia czasami chce-
my je w jakiś sposób 
zmienić. W przypadku 
aplikacji Filters mamy 
do dyspozycji aż 800 
filtrów, które na prób-
nych zdjęciach dają na-
prawdę fajne efekty.

www.itunes.apple.com

https://itunes.apple.com/pl/app/highball-share-collect-cocktail/id973319934?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/periscope/id972909677?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/dubble-studio-create-double/id969555843?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/filters-for-iphone/id972426013
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PRZEGLĄD APLIKACJI MIESIĄCA OSX

Menadżer historii systemowego schow-
ka w bardzo ładnym graficznym wydaniu. 
Przechowuje w pamięci nielimitowaną 
liczbę wartości w schowku. Dodatkowo 
pozwala przeszukiwać wszystkie zacho-
wane schowki, przez co łatwo można 
wyszukać coś, co kopiowaliśmy jakiś czas 
temu. Gdy znajdziemy to, czego szukamy, 
możemy w szybki sposób przesłać infor-
macje dalej za pomocą „share sheet”.

www.pasteapp.me

Ciekawe oprogramowanie do pozbywania 
się szumu na fotografiach. Posiada wbu-
dowane presety, dzięki którym w bardzo 
szybki sposób możemy poprawić jakość 
zdjęcia. Podana cena odnosi się do wersji 
standard. Dostępna jest również opcja Pro 
za 49,99€. Oprócz większej ilości presetów 
ma również pluginy, dzięki którym Noise-
less współpracuje z takimi programami, 
jak chociażby Adobe Lightroom.

www.macphun.com

Niszowa aplikacja do obliczeń dotyczą-
cych napędu roweru. Dzięki niej dopasu-
jemy elementy napędu roweru takie jak 
wielkości zębatek dla korby i kasety/wol-
nobiegu, by jak najlepiej dopasować ro-
wer do własnych potrzeb wynikających 
z typu roweru, pokonywanych tras czy 
indywidualnych predyspozycji. Oprócz 
podstawowych danych, jak prędkość na 
konkretnym biegu i danej kadencji, pro-
gram pokazuje wiele innych danych dla 
wybranego zestawu napędowego.

www.j7code.com

Paste     CENA: 9,99€

Noiseless    CENA: 17,99€

BikeGears    CENA: 9,99€

http://pasteapp.me/
http://macphun.com/noiseless
http://www.j7code.com/2013/04/bikegears.html
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Temat zegarków jest zawsze aktualny, żeby nie powiedzieć „na 
czasie”. Obok klasycznych czasomierzy pojawiły się smartwatche, 
czego najlepszym przykładem jest Apple Watch. My mamy jed-
nak dla Was propozycję powrotu do przeszłości. Na Kickstarterze 
pojawił się projekt Brew Watch Co. – zegWarek inspirowany prze-
mysłowymi ekspresami do kawy. Design zegarka rzeczywiście 
przypomina wielkie maszyny do parzenia kawy.  Brew Watch Co. 
to koperta o męskim rozmiarze 44 mm; wykonana ze stali szla-
chetnej, szafirowe szkło, wodoszczelność 50 m, szwajcarski me-
chanizm Ronda 3520.D Chronograph, pasek wykonany ze skóry 
naturalnej. Piękny, prawda? Nie tylko dla fanów porannej kawy.

www.kickstarter.com

Brew Watch Co.

Yamaha Aventage Pearl

SafeSleeve iPhone 6 & Plus Case

Przyzwyczailiśmy się, że słowo „tuning” oznacza podrasowanie samochodu. Tymczasem 
może ono dotyczyć także sprzętu audio-video. Najlepszym tego przykładem jest firma 
ColorWare zajmująca się tuningowaniem i tak już wspaniałych urządzeń. Niedawno na 
warsztat ColorWare trafił amplituner firmy Yamaha. Co wyszło z tej współpracy? Urządze-
nie, które może spędzać sen z powiek nie tylko maniakom kina domowego czy audiofilom  
– Yamaha Aventage Pearl, pod której „maską” drzemie potężna moc: najnowszy system Dol-
by Atmos, 9-kanałowy dźwięk surround o mocy 150 W na kanał, 4k Ultra HD wideo, CINEMA 
DSP HD3, YPAO – RSC z 3D, FLAC, WAV 192 kHz / 24-bit, 9,6 kHz Apple® Lossless, HDMI® 
2.0, Wi-Fi, AirPlay®, HTC Connect™, Pandora®, Spotify, SiriusXM Internet Radio, Rhapsody®. 
Wszystko to zamknięte w obudowie wykonanej z najwyższej jakości metali wykończonych 
technologią Diamond Pearl i 24-karatowym złotem. Cena, bagatela 11.000 zł.

www.colorware.com

Najnowszy iPhone to naprawdę wspaniałe urządzenie. Jedynym jego manka-
mentem dla osób posiadających duże dłonie może być jego grubość, a raczej 
bardzo niewielka szerokość. Warto w takiej sytuacji, aby uchwyt był bardziej 
komfortowy, zaopatrzyć się w pokrowiec lub etui. Firma SafeSleeve ma wspa-
niałą propozycję dla każdego poszukującego takiego rozwiązania. Ich najnow-
sze etui SafeSleeve iPhone 6 & Plus Case oprócz walorów czysto użytkowych, 
takich jak ochrona urządzenia przed uszkodzeniem czy miejsce na karty kre-
dytowe, posiada także dwie nowatorskie technologie: Anti-Radiation oraz An-
ti-RFID. Pierwsza ogranicza promieniowanie, jakie wytwarzane jest przez urzą-
dzenie podczas prowadzenia rozmów, druga natomiast chroni iPhone’a przed 
niepowołanym odczytem danych podczas używania technologii Apple Pay.

GADŻETY

www.safesleevecases.com

https://www.kickstarter.com/projects/jonathanferrer/brew-watch-co-coffee-inspired
http://www.colorware.com/p-538-colorware-collection-yamaha-aventage.aspx (http://www.colorware.com/p-538-colorware-collection-yamaha-aventage.aspx)
http://www.safesleevecases.com/products/safesleeve-for-iphone-6-plus
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Light Blue to seria kilku różnych perfum. Mnie osobiście 
jednak przypadł do gustu tylko Living Stromboli. Lekki 
zapach, ale jakże trwały, przywodzący na myśl śródziem-
nomorskie wysepki pełne beztroskich ludzi, wiodących 
spokojny żywot. Co prawda Stromboli to wyspa wulka-
niczna, ale w ten sposób Dolce&Gabbana chcieli oddać 
męskość perfum. Potwierdzają to także jego drzewno-
-wodne nuty zapachowe. Na słoneczne dni, dla każdego 
mężczyzny znudzonego popularnymi zapachami.

Nuty zapachowe
Nuty głowy: różowy pieprz, cytrusy.
Nuty serca: geranium, nuty wodne.
Baza: ambra, wetyweria, paczula.

Dolce&Gabbana  
Light Blue Living Stromboli

PERFUMY

Marka L’Occitane en Provence jest mało znana w Pol-
sce, chociaż jej sklepy znajdziecie w kilku dużych mia-
stach. Eau de Cade to zapach nietuzinkowy. Mocny, 
słodki, ale bardziej kojarzy mi się z letnim wieczorem 
niż z zimową porą. Kompozycja perfum doskonale 
oddaje czar Prowansji. Nuty owocowo-kwiatowe prze-
platają się z drzewnymi. Dla dojrzałego mężczyzny.

Nuty zapachowe
Nuty głowy: bergamota.
Nuty serca: cedr, różowy pieprz.
Baza: jałowiec, labdanum.

Eau de Cade

Przygotowując tekst o perfumach do Mój Mac Magazyn, zastanawiałem się, czy jest to właściwe miejsce 
dla takiej tematyki, dość odległej od komputerów. Z drugiej strony perfumy kojarzą mi się z czymś eks-
kluzywnym, wyjątkowym i ponadczasowym. Tak samo jak produkty Apple, którym można zarzucać wiele 
różnych rzeczy, ale nie wspomnianą ekskluzywność wyrażaną nie tylko przez wysoką cenę, ale przede 
wszystkim przez jakość stojącą na najwyższym poziomie oraz niepowtarzalne wzornictwo.
Wróćmy jednakże do perfum. Majowy numer Mój Mac Magazyn jest idealny na rozpoczęcie nowego cyklu. 
Zbliżają się ciepłe i słoneczne dni. Zrzuciliśmy zimową odzież, a wiosna rozpoczęła się na dobre. W tym okre-
sie zazwyczaj zmieniamy także ciężkie perfumy o zapachach drzewnych, korzennych na te lekkie kojarzone 
z morską bryzą i letnim słońcem. Poniżej chciałbym przedstawić Wam, drodzy Czytelnicy, moje cztery spraw-
dzone perfumy, po jakie sięgam w okresie wiosenno-letnim.
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Issey Miyake, tworząc te perfumy dwie dekady temu, 
nie spodziewał się, że ta kompozycja będzie synoni-
mem tego, jak może pachnieć ciepłe, słoneczne lato. 
Ilekroć sięgam po L’Eau d’Issey, wiem, że rozpoczął się 
najwspanialszy okres w roku. W perfumach perfekcyj-
nie połączono ze sobą świeże nuty cytrusowe z  ko-
rzennymi, aby na końcu pozostawić na długo drzewny 
zapach tytoniu, ambry i  drzewa sandałowego. Wybu-
chowa mieszanka. Polecam każdemu mężczyźnie nie-
zależnie od wieku. Kobiety będą się za Wami obracać...

Nuty zapachowe
Nuty głowy: yuzu, cyprys, kolendra, mandarynka, 
szałwia, werbena.
Nuty serca: błękitna lilia wodna, gałka muszkatoło-
wa, szafran, geranium, cejloński cynamon.
Baza: tytoń, ambra, piżmo, indyjskie drewno sanda-
łowe, haitańska wetyweria, cypriol.

L’Eau d’Issey pour Homme
PERFUMY

Perfumy te odkryłem na nowo po 20 latach. W obec-
nych czasach ich zapach nie jest już tak kontrowersyj-
ny jak w 1989 roku, kiedy został stworzony. Joop! Hom-
me to perfumy dla metroseksualnych mężczyzn. Ich 
ambrowo-orientalne nuty mogą być uważane za bar-
dziej kobiece, ale to błędna ocena. Zapach doskonale 
podkreśla naszą męską zmysłowość i wrażliwość. Po-
łączenie przypraw i nut kwiatowych z piżmem, drze-
wem sandałowym, wanilią i  ambrą zostało ideal-
nie dobrane, a projekcja perfum jest bardzo długa.  
Polecam odważnym i chcącym się wyróżnić mężczyznom.

Nuty zapachowe
Nuty głowy: bergamota, cynamon.
Nuty serca: kwiaty pomarańczy, jaśmin, kapryfolium.
Baza: drewno sandałowe, wetyweria, paczula, am-
bra, tonka, piżmo, wanilia.

Joop! Homme
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Denon Envaya // Głośnik Bluetooth będący przykładem, że nie 
trzeba rezygnować z jakości dźwięku nawet w podróży czy na pikniku 
z przyjaciółmi. Swój smartfon lub tablet sparujesz z nim przez NFC, a 
transmisję dźwięku w jakości CD zapewni połączenie Bluetooth aptX® 
Low Latency. Atrakcyjne kolory, które  dodatkowo możesz modyfikować 
we własnym zakresie wykorzystując wymienne wypełnienie grilla.

CENA PROMOCYJNA: 799 ZŁ + TORBA ENVAYA BAG GRATIS!
CENA DETALICZNA ZESTAWU: 1024 ZŁ

ZABIERZ NA 
WAKACJE

www.denon.plW
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TORBA ENVAYA BAG
GRATIS

http://www.denon.pl/
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Ćwiczymy, biegamy, męczymy się, ale również lubimy korzystać z telefonu,  
bawić się technologią, używać jej, by choćby teoretycznie ułatwiać sobie życie. 
Jaki zegarek kupić? Subiektywnie wskazuję, na co powinniśmy zwracać uwagę.

Pierwszym założeniem, jakie należy przyjąć, jest takie, że uprawiamy sport. Nie jest 
istotne, czy uprawiamy go na dworze czy w klubie fitness. Dobrze by było, gdyby 
był to sport wytrzymałościowy, a nie golf, szachy czy ping-pong (z całym szacun-
kiem dla każdego sportowca). Mamy trochę pieniędzy przeznaczone na zakup 
czegoś, co będziemy nosić na ręce i ma być naszym terminalem do telefonu oraz 
sprzymierzeńcem w walce o zdrowe ciało. Czy powinniśmy wybrać „smart-zegarek”, 
który ma funkcje mierzące naszą aktywność sportową? Czy może model stricte 
sportowy, który w najnowszej edycji zyskał przydomek „smart”? Kiedy porównuję 
funkcje i zastosowania, w mojej głowie znajduje się Apple Watch oraz jeden z naj-
wyższych modeli Garmina. By maksymalnie pomóc zainteresowanym tematem, 
podzieliłem tekst na trzy rozdziały, charakteryzujące trzy typy ludzi. Mam nadzieję, 
że każdy znajdzie cząstkę siebie w chociaż jednym z nich.

SMART SPORT - WATCH 
CZY SPORT SMART - WATCH?

MARCIN
HINZ

@marcinhinz

https://twitter.com/behinder
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Biegacz amator – run for fun
Ten osobnik charakteryzuje się tym, że lubi technologię. 
Dlatego też czyta Mój Mac Magazyn. Oprócz tego lubi 
sport. Jest to dla niego wspaniała odskocznia od pracy. 
Podobnie jak weekendowa impreza czy oglądanie ze 
znajomymi meczu przy piwku. Sport jest istotnym ele-
mentem w jego życiu, ale nie goni za wynikiem. Raduje 
się tym, że te kilka aktywności w tygodniu pozwalają 
mu na wyższy komfort życia i zadowolenie z własnego 
ciała. W jaki sposób urządzenie na nadgarstku mogłoby 
wzbogacić świat takiej osoby?

Nawet na poziomie zupełnie rekreacyjnym lubimy 
cyferki. Tak przynajmniej zakładam. Jadąc na rowe-
rze, chciałbym wiedzieć, ile kilometrów przejechałem.  
Ćwicząc cross-fit, chcę porównać intensywność dzisiej-
szego treningu z tym sprzed tygodnia. Przydałaby się 
również ogólna wiedza o aktywności w ciągu dnia. Po-
trzebuję zatem urządzenia, które dokładnie zmierzy 
mi puls, policzy przebyte w ciągu dnia kroki, a podczas 
biegu czy jazdy na rowerze pokaże mi tempo, w jakim 
się poruszam. Takie funkcje w połączeniu z iPhone’em 
ma Apple Watch. Wiem, że wiele osób uznaje brak GPS 
w Apple Watch za wielką wadę. Osobiście na każdy tre-
ning biegowy i kolarski zabieram telefon ze sobą. Mało 
tego, każdemu znajomemu polecam to samo. Nigdy nie 
wiadomo, co się wydarzy i jeśli możemy (a obecny świat 
nam na to pozwala), to powinniśmy mieć przy sobie 
urządzenie do szybkiego kontaktu alarmowego. Bar-
dziej od braku GPS w zegarku martwiłaby mnie bateria 
w iPhonie. Jeśli wybieramy się na rekreacyjny wyjazd 
w plener, to po upływie kilku godzin telefon zmienia się 
w niewiele warty przycisk do papieru. Oczywiście może-
my mieć ze sobą zewnętrzną baterię, ale jest to rozwią-
zanie obniżające komfort używania. Stąd spory minus. 
Zegarek stricte sportowy to urządzenie samodzielne, 
które nie będzie tak pazerne na prąd przy tego rodzaju 
długiej wędrówce. O ile na godzinnym bieganiu zegarek 

z jabłuszkiem sprawdzi nam się dobrze, o tyle w przy-
padku długiej wycieczki rowerowej już nie bardzo.

Spójrzmy jednak na tę sytuację z drugiej strony. Nosimy 
na ręce coś, co jest naszym małym okienkiem na świat. 
Podczas jazdy wśród łąk słuchamy muzyki w słuchaw-
kach. Możemy wygodnie przełączyć piosenkę podwój-
nym kliknięciem na przycisku play. Jeśli jednak chcemy 
podejrzeć tytuł piosenki, to już musimy wyciągać telefon 
z plecaka. Gdy ktoś do nas zadzwoni lub napisze, to mo-
żemy podejrzeć na każdym z zegarków, kto próbuje się 
z nami skontaktować. Jednak jeśli chcemy dać znać ko-
ledze, że za 10 minut do niego dojedziemy, to sportowy 
zegarek nam tego nie ułatwi. Z Apple Watch teoretycz-
nie będziemy mogli krótko odpisać na taką wiadomość. 
Podobną przewagę będzie miał zegarek z Cupertino 
w domu, gdy muzyka będzie leciała na naszej miniwieży. 
iPhone leży gdzieś na szafce, a zmiana kawałków może 
odbywać się z poziomu naszego nadgarstka… no chyba 
że mamy sportowy model Garmina – wtedy nie mamy 
takiej możliwości, chociaż w tej materii sytuacja już się 
zmienia. Muzyka to jednak jeden z niewielu elementów, 
które będzie można (lub już można) kontrolować z ze-
garka Garmina (920xt lub Fenix 3). Telefon jednak służy 
nam do zdecydowanie większej ilości zadań niż słucha-
nie muzyki. Czy takiej osobie poleciłbym Apple Watch? 
Możliwe, choć nie jestem zdecydowany. Po premierze 
kreatywność deweloperów sięgnie zenitu i znajdziemy 
wiele zalet Apple’owego rozwiązania, ale osobiście wąt-
pię, by tak mały ekran był w jakikolwiek sposób wygod-
nym terminalem do wykonywania zadań.

Ambitny amator – cel: nowa życiówka
Ten typ ustawia swoje życie pod sport. Nie jest zawodow-
cem, ale wie, że jeśli chce zrealizować plan treningowy, 
musi maksymalnie wykorzystać czas wolny między pra-
cą etatową, opieką nad dziećmi, obowiązkami domowy-
mi a snem. Treningi nie muszą być ciężkie, jednak każdy 
z nich ma jakiś cel. Jeden może być wolnym, długim wy-
bieganiem, a drugi rytmami, podczas których co chwila 

...Pierwszym założeniem, 
jakie należy przyjąć,  
jest takie, 
że uprawiamy sport...

...Nosimy na ręce coś, 
co jest naszym małym 

okienkiem na świat...



OPINIE 19
www.mojmac.pl

zmieniamy tempo. Ambitny amator chce, by w podsumo-
waniu drugiego rodzaju treningu każda jego część była 
odpowiednio oddzielona, by minutowy bieg szybki był 
osobnym „okrążeniem” od kolejnych 60 sekund biegu 
wolniejszego. Dla każdej sekcji treningu chce znać średnie 
tempo, tętno i inne wartości składające się na bieg.
Podstawowy biegowy i kolarski plan treningowy moż-
na realizować, posiadając tylko telefon. Podpięty pod 
niego Apple Watch poskutkuje zdecydowaną poprawą 
komfortu przeprowadzenia takiego treningu. Jednak 
jeśli chcemy przekroczyć wąską granicę między rekre-
acją a chęcią wejścia w świat sportu amatorskiego, mu-
simy pożegnać się z urządzeniem z logo nadgryzionego 
jabłuszka. Dlaczego?

1. Dokładność lokalizacji – zegarek sportowy z GPS 
dokładniej odwzoruje na mapie trasę naszego przejaz-
du czy biegu. Model Fenix 3 dodatkowo może łączyć się 
z satelitami systemu GLONASS, czyniąc pomiar jeszcze 
dokładniejszym.

2. Software – manualne oddzielanie sekcji treningu 
przydaje się, jeśli chcemy poznać na przykład tempo 
bieganych interwałów. Jest to rozwiązanie software’owe, 
więc być może deweloperzy piszący aplikacje na Apple 
Watch będą gonić profesjonalne rozwiązania. Jednak 
nawet jeśli powstaną, będą plasować się gdzieś z tyłu 
stawki pod względem przydatności dla naszego ambit-
nego amatora. To jest moim zdaniem największa wada 
Apple Watch, mimo że teoretycznie jest najłatwiejsza 
do poprawy. Od lat jednak nic w tym temacie (na iOS) 
się nie zmienia.

3. Obsługa – mając pod opuszkami palców fizyczny 
przycisk, wiem, że po jego naciśnięciu nastąpi konkret-
na akcja. Korzystanie z urządzenia jest precyzyjne i nie 
pochłania mojej uwagi. W przypadku gdy do obsługi 
mam mały terminal dotykowy, jestem zmęczony drugą 
godziną biegu, jest ciepło, słony pot zalewa mi oczy, to 
koncentracja na trafieniu w odpowiedni przycisk jest dla 
takiego sportowca czymś, co doprowadzi go do frustra-
cji, i następnym razem daruje sobie trening z takim urzą-
dzeniem naręcznym. Pierwsze przekonają się o tym oso-
by, które biegnąc lasem, skupią się na chwilę na zegarku, 
by dotknąć precyzyjnie palcem, a przy okazji nie zauwa-
żą korzenia. Mam nadzieję, że mocno się nie poturbują.

Ambitny amator musi pogodzić się, że za pomocą swo-
jego zegarka nie zmieni temperatury w mieszkaniu. Nie 
odpowie również na wiadomość audio od siostry ani 
nie włączy romantycznej piosenki, gdy nagle zapra-
gnie posłuchać, siedząc na kanapie i obejmując żonę, . 
Sportowe zegarki są przede wszystkim profesjonalny-
mi urządzeniami pomiarowymi. Funkcje smart dopiero 
w nich raczkują. Ich rozwój, tak jak w przypadku Ap-
ple Watch, zależy od deweloperów, jednak oczywiste 
jest, że ci będą pisać aplikacje dla produktu z Cupertino. 
Obecne (i przez lata się to nie zmienia, więc nie liczę na 
specjalne zmiany w tym aspekcie) rozwiązania typu En-
domondo i tym podobne sprawdzą się jedynie u „bie-
gacza rekreacyjnego”, którego opisywałem wcześniej. 
Jemu nie zależy na dokładnym pomiarze. Wystarczy mu 
przybliżona informacja o własnych dokonaniach i oczy-
wiście nie ma w tym nic złego.

Let's tri!
Triathlonista – pływa, jeździ, biega. Ten typ nawet nie 
myśli o zakupie Apple Watch. Załóżmy jednak, że bar-
dzo chce, że bez jabłka na/w dłoni jego życie traci smak. 
Jest amatorem, ale chciałby znać cyferki towarzyszące 
podczas jego startów w triathlonie. Cóż, musi czekać na 
kolejne generacje produktu. Na jego nieszczęście nie 
wystarczy, by cudo z jabłuszkiem opakować w wodo-
odporną obudowę. Potrzebny będzie moduł GPS w ze-
garku oraz bardzo duży rozwój oprogramowania, który 
jest wątpliwy. Apple Watch bowiem nie jest produktem 
dla tego rodzaju osób. Przynajmniej nie na chwilę obec-
ną. Śniło mi się jednak, że Tim Cook wychodzi na scenę 
i parafrazując Steve’a Jobsa mówi, że ma dzisiaj aż trzy 
urządzenia do pokazania:
A phone, a watch, an amazing health monitor.
A phone, a watch, an amazing health monitor.
Are you getting it?!
Na mój gust, nie w tym dziesięcioleciu.  
Obym się mylił.               4

...Podstawowy biegowy 
i kolarski plan treningowy 

można realizować, 
posiadając tylko telefon...



KĄCIK  
RETRO_

Czasem tęsknię za prostotą dawnych (klasycznych) systemów Apple. Na dys-
kach mieliśmy kilkaset, góra kilka tysięcy plików (a nie miliony jak obecnie). 
System składał się z dosłownie kilku elementów: plik Finder, plik System, cza-
sem kilka „Enablerów”, do tego teczka z rozszerzeniami i druga z tablicami 
kontrolnymi, fonty, plik schowka (clipboard), teczka na rzeczy do Menu Apple, 
teczka z preferencjami i w zasadzie tyle. 

„JABŁKO PLUS OPTION”, 

CZYLI SERWIS APPLE
ZA CZASÓW SYSTEMÓW KLASYCZNYCH

JAROMIR
KOPP

@macwyznawca

https://twitter.com/macwyznawca
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Stabilny, ale naiwny
Na początku lat 90. krążyły legendy o stabilności sys-
temów Apple i na tle „konkurencji” te legendy nie były 
zbytnio oderwane od rzeczywistości. Ale oczywiście, jak 
wszystkie twory człowieka, nie były one (te systemy) po-
zbawione błędów. Czasem problemy sprawiał sam sys-
tem, czasem dodatki (rozszerzenia lub tablice kontrolne 
firm trzecich), a czasem sam użytkownik.

Zacznę od końca. Gdyby System 7 spersonifikować, to 
jedną z jego cech byłaby pewna naiwność – coś jak nad-
mierne zaufanie do użytkownika. Przejawiało się to tym, 
że nie protestował, gdy użytkownik próbował wyjąć ja-
kieś nawet bardzo ważne elementy systemu z teczki 
systemowej. Mnie, jak pewnie wielu innym, zdarzyło się 
tak wyjąć np. Finder. Po restarcie komputer nie bardzo 
nadawał się do pracy.

Kolejna rzecz, która potrafiła wpędzić w kłopoty, to obce 
dodatki do systemu. Na szczęście trafiały one prawie 
zawsze w odpowiednie teczki. Jeżeli po instalacji jakichś 
dodatków komputer zaczynał pracować niestabilnie, 
wystarczyło uruchomić go z wciśniętym klawiszem Shi-
ft (Podnośnik) aby nie zostały uruchomione. Dalej już 
przydawało się trochę sprytu. O czym napiszę niżej.

A jak sobie poradzić z kiepsko działającym systemem? 
Po osiągnięciu „drugiego stopnia wtajemniczenia” nie 
było to trudne!

Pamiętam jak dziś standardową odpowiedź admini-
stratora w pewnym dużym wydawnictwie pracującym 
praktycznie wyłącznie na Macintoshach (1993–94 rok) 
na prośbę o pomoc z niestabilnie działającym syste-
mem: „Przebuduj plik biurka”. I to był ten „drugi stopień 
wtajemniczenia”! Niestety, za którymś razem każdy 
z użytkowników zanim wybrał się do „admina” po po-
moc, wykonywał tę magiczną czynność i administrator, 
chciał czy nie, musiał zająć się sprawą  w sposób bardziej 
wyrafinowany.

A o co chodziło z tym „plikiem biurka”? 
Desktop File to niewidoczny plik, w którym system prze-
chowywał dodatkowe informacje i ścieżki do wszystkich 
plików i programów na dysku. Pierwszymi objawami, że 
coś z tym plikiem jest nie tak, było zastępowanie wła-

snych ikon programów i dokumentów przez typowe – sys-
temowe. Kolejny objaw to komunikat o braku programu 
obsługującego dany plik po kliknięciu w tenże, choć wiemy, 
że odpowiednia aplikacja znajduje się na dysku. Naprawa 
pliku biurka pomagała również na wiele innych bardzo 
nietypowych dolegliwości, jak np. wolniejsza praca kom-
putera, gdy plik był „przerośnięty”, choć nie na wszystkie. 
Przy pierwszych objawach dziwnego zachowania Macin-
tosha, zamiast zawracać głowę adminowi, wykonywało 
się ponowne uruchomienie komputera, trzymając pod-
czas startu systemu wciśnięte klawisze Option i Jabłko (alt 
i cmd) aż do pojawienia się komunikatu: „Czy na pewno 
chcesz przebudować plik biurka? Wszystkie komentarze 
w oknach Info zastaną utracone” (dlatego nikt nie stoso-
wał wtedy tych komentarzy). Klikaliśmy OK i czekaliśmy 
czasem kilkanaście minut na zakończenie przebudowy 
tego tak ważnego pliku. Po tych zabiegach zazwyczaj była 
wyraźna poprawa. Ale nie zawsze… i tu wracamy do wyżej 
już wspominanych rozszerzeń.

Konflikty
Czasem rozszerzenia czy tablice kontrolne pochodzące 
od różnych firm potrafiły sprawiać problemy, ponieważ 
„gryzły się” że sobą. Dobrą praktyką sprytnego użytkow-
nika było przed instalacją nowego programu, a zwłasz-
cza dodatków do systemu, oznaczyć już zainstalowane 
tablice i rozszerzenia, aby wiedzieć potem, które zo-
stały dodane lub zmodyfikowane. Czyli zaznaczaliśmy 
wszystkie pliki w teczce tablic kontrolnych i rozszerzeń, 
a następnie nadawaliśmy in jakąś etykietkę (kolor). Po 
instalacji nowości, gdy działo się coś dziwnego, mogli-
śmy namierzyć nowe pliki (nie miały etykiety) i kolejno 
sprawdzać, który z nich jest winowajcą.

Użytkownik uzbrojony w taką wiedzę mógł już aspirować 
do miana „serwisanta Macintoshy” czy nawet „admina”. 
Nie trzeba było znać zaklęć terminalowych (bo takowego 
w systemie nie było), aby stać się Macintoshowym guru. 4
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Wiele osób posiada starszy sprzęt i  zastanawia się, czy można go do czegoś 
jeszcze wykorzystać. Kupując nowy komputer, zwykle spisujemy poprzedni na 
straty lub używamy go tylko w sytuacjach awaryjnych. Okazuje się jednak, że 
Maki oparte na procesorze PowerPC można z powodzeniem przywrócić do życia, 
a to za sprawą systemu operacyjnego o mgliście brzmiącej nazwie „MorphOS”.

Nie wdając się w szczegóły, system ten zaczął powstawać wtedy, gdy upadała Ami-
ga. Zamierzeniem autorów było zachowanie charakterystycznego stylu i  najważ-
niejszych elementów AmigaOS, a  następnie odświeżenie i  rozbudowanie go tak, 
aby całość mogła stanowić przedłużenie oryginalnego systemu Amigi. Nie każdy 
wie, że użytkownicy „Przyjaciółki” – Amiga to po hiszpańsku właśnie przyjaciółka  
– w latach 1997–1998, za sprawą niemieckiej firmy Phase5 otrzymali karty rozsze-
rzeń z procesorami 603 i 604e taktowane zegarem od 160 do 240 MHz.

Powstała całkiem duża ilość oprogramowania, nie powstał jednak spójny i  kom-
pletny system obsługujący nowy sprzęt. Technologia PowerPC była używana tyl-
ko w formie bibliotek umożliwiających korzystanie z większej mocy obliczeniowej 
w konkretnych aplikacjach.

DRUGIE ŻYCIE

POWERMACÓW

ADAM 
ZALEPA

@amiga_net_pl

https://twitter.com/macnow
https://twitter.com/amiga_net_pl


OPINIE 23
www.mojmac.pl

Warto dodać, że wymienio-
ne karty były tak naprawdę 
dwuprocesorowe, bowiem 
zawierały także Motorolę 
68040 lub 68060. Z punktu 
widzenia technicznego był to 
istny majstersztyk, bo opra-
cowano cały mechanizm 
przełączania pomiędzy jed-
nym i  drugim procesorem, 
a wszystko odbywało się na 
bieżąco bez konieczności re-
startowania komputera. Co 
więcej, zarówno stara Mo-
torola, jak i PowerPC – znaj-
dujące się na jednej karcie  
– mogły pracować równolegle 
i wykonywać osobne opera-
cje, a także obsługiwać oddzielne procesy. System Amigi 
od zawsze był wielozadaniowy, cechuje go także ogrom-
na elastyczność, niemniej wydajność takiego zestawu 
nie była tak duża, jak gdyby komputer pracował w cało-
ści na PowerPC. Było to w planach około roku 1999, miał 
nawet zostać wyprodukowany nowy komputer zgod-
ny z Amigą, ale niedługo później Phase5 zbankrutowa-
ła, a sama firma Amiga też była już w stanie rozkładu. 
W związku z tym nikt nie był w stanie przewidzieć, czy 
i ewentualnie kiedy ma szansę pojawić się nowe opro-
gramowanie, a „amigowcy” nie chcieli tak łatwo zrezy-
gnować ze swojej historii.

Dlatego pewna grupa osób związana z Phase5 rozpo-
częła prace nad nowym systemem, który miał praco-
wać wyłącznie pod kontrolą procesorów PowerPC i wy-
korzystywać w pełni ich możliwości. Uzyskano wstępne 
porozumienie, iż gotowy produkt będzie uznany oficjal-
nie za nowy system operacyjny Amigi. Niestety, nie-
długo później na skutek różnic w poglądach umowę 
zerwano i firma Amiga zaczęła rozwijać własny kon-
kurencyjny produkt, który dziś nazywa się AmigaOS 
4. W środowisku pojawiły się podziały, lecz obie grupy 
miały ten sam dylemat – znaleźć sprzęt, na którym 
działać będzie nowe oprogramowanie. 

Z problemem poradzono sobie na dwa różne sposoby. 
Producent AmigaOS 4 zdecydował, że należy wypro-

dukować nowe płyty główne. W odróżnieniu od „sta-
rej” Amigi nazwano je AmigaOne. Jest to szeroki temat, 
dlatego nie będę teraz o nich mówić szczegółowo, ale 
warto odnotować, że powstało wiele modeli, a kolejne 
pojawiają się do tej pory. Ich cena jest jednak bardzo 
wysoka i z pewnością nie zachęca to do zakupu osób 
spoza środowiska amigowców. Daje tu o sobie znać mała 
popularność i co za tym idzie – niskoseryjna produkcja. 

To samo wiedział zespół naszego systemu „z motylkiem”, 
bo takie logo zostało przyjęte dla MorphOSa. Zdecydo-
wano się jednak na całkiem inne rozwiązanie, które ewo-
luowało w czasie, aby ostatecznie osiąść na sprzęcie fir-
my Apple. Zachowajmy jednak chronologię. Pierwsze 
wersje systemu, datowane około roku 2000, działały 
wyłącznie na Amidze produkcji Commodore wyposa-
żonej dodatkowo w procesor 603 lub 604e. Wymagały 
wielu plików klasycznego systemu 3.1, co dopiero z cza-
sem zostało wyeliminowane. Dwa lata później wydano 
wersję pracującą na płytach głównych Pegasos i Pega-
sos 2, a następnie Efika. Te konstrukcje to autorski po-
mysł firmy Genesi, która wspierając zespół MorphOSa, 
próbowała wypromować własne płyty główne w za-
stosowaniach przemysłowych i konsumenckich. Moż-
na powiedzieć, że chcieli połączyć dwa żywioły. Nieste-
ty, rzeczywistość okazała się twarda i skończyło się na 
ograniczeniu zainteresowania do systemów specjalnego 
przeznaczenia, czyli mówiąc z angielska – „embedded”.
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Firma Genesi przestała finansować zespół pracujący nad 
systemem i jasne stało się, że trzeba poszukać nowej 
bazy sprzętowej. I tu zaczyna się cała historia z Makami. 
Zdecydowano, że muszą być to komputery tanie i szerzej 
dostępne, aby próbować pozyskać nowych użytkowni-
ków. W związku z tym wybrano modele Maków oparte 
na procesorze G4. MorphOS w 2009 roku został wydany 
dla Maca Mini. Kolejne wersje zaczęły działać na innym 
sprzęcie z PowerPC, czyli w kolejności dołączył: eMac, 
PowerMac, PowerBook i iBook. Na koniec w 2013 roku 
zebrano publicznie fundusze w celu uruchomienia Mor-
phOSa na PowerMacu G5, a przy okazji także PowerMa-
cu G4 Cube. Dziś obsługiwana jest większość sprzętu G4 
z „nadgryzionym jabłkiem”, a system nadal jest rozwija-
ny. Ostatnia wersja została wydana 3 sierpnia 2014 roku, 
na ten rok zapowiadana jest kolejna.

W tym momencie zadajecie sobie pewnie pytanie: czy 
warto wypróbować MorphOSa? Oto moja odpowiedź: 
z wielu stron usłyszycie bardzo różne głosy – pozytywne 
i negatywne, dlatego nie słuchajcie rad, tylko spróbujcie 
sami. System można pobrać darmowo w sieci ze strony: 
www.morphos.de i każdy może namacalnie sprawdzić, 
czy MorphOS będzie mu odpowiadał. Wydanie darmo-
we nie ma ograniczeń funkcjonalnych – działają wszyst-
kie opcje i sterowniki. Jedyną niedogodnością jest 30-mi-
nutowy limit, po którym system zwalnia i w praktyce 
należy wykonać reset komputera. 

Obraz płyty zawiera wersję „live” uruchamiającą pul-
pit, który możemy od razu zainstalować na dysku. 
Nota bene ten proces też nie jest pracochłonny, bo 
polega głównie na utworzeniu partycji i prostym sko-
piowaniu szeregu plików na dysk. Możliwa jest insta-
lacja jako jedynego systemu lub obok MacOSa X. Je-
żeli stwierdzimy, że chcemy zachować MorphOSa na 
dysku, możemy dokonać rejestracji online i usunąć 
ograniczenie czasowe. Płacimy tylko raz, a wszystkie 
kolejne aktualizacje są darmowe.

System jest lekki i uruchamia się bardzo szybko. Możecie 
być tym zaskoczeni, szczególnie w porównaniu do Le-
oparda, który na G4 działa dość opornie. Charakterysty-
ka oprogramowania dla MorphOSa jest o tyle trudna, że 
jeżeli nie mieliście wcześniej nic wspólnego z AmigaOS, 
poczujecie się pewnie nieco zdezorientowani. System 

Amigi był zawsze nietypowy i wiele osób podchodziło 
do niego z niepotrzebnym dystansem. Używam go na 
co dzień i jako specjalista od AmigaOS mogę powiedzieć 
z ręką na sercu, że MorphOS jest produktem dopraco-
wanym. Nie jest oczywiście idealny i posiada swoje wady. 
Nie ma wielu cech, które mogą wydać się Wam niezbęd-
ne, jak choćby sławna ochrona pamięci, ale mimo to ca-
łość jest stabilna i nie powoduje częstych zawieszeń. 

Z elementów podobnych do MacOSa system Amigi od 
początku posiadał rozwijane menu górne i tradycję tę 
kultywuje również nasz nowy znajomy. Możemy tworzyć 
panele z ikonami, organizować pulpit według własnych 
przyzwyczajeń, jak również zmieniać prawie wszystkie 
elementy wizualne. Listwa tytułowa może wyświetlać 
różne informacje, a same ustawienia podstawowych 
cech desktopu zawierają kilkadziesiąt różnych opcji. Jest 
w czym wybierać.

Inną kwestią jest konfiguracja funkcjonalności Mor-
phOSa oraz oprogramowanie, które pod nim działa. 
Jak przystało na produkt wywodzący się od klasycznej 
„Przyjaciółki”, możemy bardzo szeroko wpływać na pra-
cę poszczególnych elementów czy modułów. Różne ro-
dzaje plików mogą mieć oddzielne menu kontekstowe, 
całkowicie definiowane przez użytkownika. Wersje ję-
zykowe możemy przełączać „tak po prostu”, wybierając 
język w ustawieniach lokalizacji. Tryby graficzne można 
swobodnie dodawać, usuwać i zmieniać – nawet jeśli 
chcemy skorzystać z nietypowych rozdzielczości czy czę-
stotliwości odświeżania. To tylko kilka przykładów i war-
to wspomnieć, że wszystkie te cechy były już dostępne 
dla oryginalnej Amigi w latach ’90. Nowy system je tylko 
rozszerza i udostępnia na szybszym sprzęcie.

Co można zrobić na MorphOSie? Oprócz programów 
pisanych specjalnie dla niego zawiera emulator proce-
sorów serii Motorola 680x0 oraz API umożliwiające uru-
chamianie starszego oprogramowania z Amigi. Wiele 
ciekawych pozycji można znaleźć w serwisie „MorphOS 
Files” pod adresem: morphos-files.net oraz na popular-
nym od wielu lat „Aminecie”: aminet.net

Na początek proponuję uruchomić dołączoną przeglą-
darkę Odyssey Web Browser (OWB), którą znajdziecie na 
systemowej partycji w katalogu „Applications”.
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Jest oparta na silniku WebKit i działa bardzo przyzwoicie 
nawet z porównaniu z TenFourFoxem dostępnym dla 
Leoparda. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie jest to 
najlepsza przeglądarka na świecie, ale wystarczy ją ze-
stawić z Internet Explorerem, aby pozbyć się pewnych 
kompleksów. Sprawdzimy mapę na Google Maps, na-
piszemy dokument na Google Docs czy też obsłużymy 
Allegro, eBay i Facebooka. Wykonamy przelew z mBan-
ku, obejrzymy film na YouTube i poczytamy aktualności 
na Interii albo Onecie. Program może przedstawiać się 
jako on sam, inna „wiodąca” przeglądarka lub urządze-
nie mobilne – iPhone i iPad. Pozwala to w bezpośredni 
sposób korzystać z lekkich wersji serwisów, co nie za-
wsze jest takie proste na innych systemach. Pomaga to 
w sytuacji, gdy strona jest duża i przeładowana grafiką, 
bowiem nie ma co ukrywać, że na procesorze G4 bra-
kuje nieco mocy, aby płynnie obsługiwać bardziej roz-
budowane portale. Niemniej pod względem funkcji jest 
całkiem dobrze, co potwierdzają testy, m.in. związane 
z obsługą HTML5, a i sam MorphOS działa także na spo-
ro szybszym G5.

Nie samym Internetem człowiek żyje. Amigowy system 
umożliwia odtwarzanie całej rzeszy plików multime-
dialnych, których nieprzebranym źródłem jest Internet. 
Na szczególną uwagę zasługują moduły muzyczne, czy-
li specyficzne pliki dźwiękowe tworzone na trackerach, 
które zanim pojawiły się na wszystkich możliwych plat-

formach, zaczęły rozwijać się na „Przyjaciółce”. Więk-
szość nazw programów niewiele Wam powie, ale z bar-
dziej znanych warto wymienić MPlayera czy Blendera. 
Dla MorphOSa istnieje także wiele emulatorów oraz por-
tów gier, z ciekawszych przykładowo: E-UAE, Vice, Dos-
Box, MAME, FUSE czy FPSE. Uruchomimy więc oprogra-
mowanie z większości starych platform, od ZX Spectrum 
poprzez Commodore, Atari, Amstrada po klasyczną 
Amigę, MS-DOS i Playstation. Zagramy w gry przygo-
dowe obsługiwane przez ScummVW, Quake3, a także 
serię Jedi Knight. Na MorphOSie zabawimy się również 
w DJ-a; obsługiwane są nawet popularne kontrolery USB 
przydatne w celach „imprezowych”. Nie ma problemu 
z odczytywaniem PDF-ów, nagrywaniem płyt, szyfro-
waniem danych za pomocą TrueCrypta, uruchomimy 
zdalny pulpit i podzielimy się klawiaturą oraz myszką po-
przez Synergy.To oczywiście tylko skrót tych możliwości, 
które wydały mi się bardziej interesujące.

Trudno w kilku słowach opisać najważniejsze cechy sys-
temu, ale myślę, że to wyliczenie da Wam pewien obraz. 
Całkiem oddzielną kwestię stanowi interfejs użytkow-
nika, który został wprost przeszczepiony z Amigi i zwie 
się „Magic User Interface” (MUI). Jest standardowym 
dla całego systemu i umożliwia konfigurację każdego 
szczegółu wyglądu i ogromnej ilości funkcji. Co ciekawe, 
każdy program – a nawet każde oddzielne okno – może 
posiadać osobne ustawienia, co nie wyklucza korzy-

stania z pozostałych opcji. 
Na wzór AmigaOS możliwe 
jest też otwieranie oddziel-
nych ekranów, które można 
przyrównać do obszarów 
roboczych choćby z  Linu-
xa. W tym przypadku każdy 
ekran może mieć jednak cał-
kiem inne parametry, a ich 
liczba jest limitowana tylko 
ilością pamięci. Standardo-
wy pulpit możemy też za-
stąpić kilkoma alternatyw-
nymi, z których najbardziej 
znany to „Directory Opus”, 
który dziś sprzedawany jest 
dla Windows, a  powstał 
właśnie na Amidze.
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Nie ma róży bez kolców i niestety MorphOS nie posiada 
nowoczesnego oprogramowania biurowego. To, co moż-
na uruchomić, to pozycje sprzed lat albo wersje „beta” no-
wych programów. Oprogramowanie dla klasycznej Ami-
gi, jak na przykład procesory tekstu „Wordworth”, „Final 
Writer”, „Amiga Writer” czy program do składu publikacji 
„Page Stream”, dają spore możliwości, niemniej nie moż-
na ich traktować jako pewnej i co ważniejsze – rozwijanej 
na bieżąco bazy programowej. Przypomnę jednak, że 
za pomocą „Page Streama” składany był między innymi 
„Świat Gier Komputerowych” i nawet dzisiaj bez proble-
mu zapiszemy w nim plik w formacie PDF odczytywany 
na innych platformach. MorphOS ma też kłopoty z dru-
karkami i skanerami. Ich obsługa jest dopiero wdrażana 
w oparciu o system CUPS znany z Linuksa i ma pojawić 
się w kolejnym wydaniu systemu. Dziś można drukować 
jedynie ze starszych modeli. Bez problemu za to działa 
AirPort w PowerBooku czy podświetlanie klawiatury. 

Z pewnością nie przekonam Was do tego, że MorphOS 
można przyrównać do MacOSa i nie zamierzam tego 
robić. Jednak w swojej niszy radzi sobie bardzo dobrze.  

Zachęcam do zapoznania się z tym ciekawym produk-
tem, bowiem pracuje nad nim grupa kilkunastu, w po-
rywach do kilkudziesięciu osób i potrafili oni doprowa-
dzić do tego, aby system, mimo swoich niedomagań, 
sprawdzał się w wielu typowych zastosowaniach. Zwróć-
cie, proszę, uwagę, jak odpowiednio napisane oprogra-
mowanie może wykorzystać zasoby sprzętowe niezbyt 
szybkiego – mówiąc eufemistycznie – jak na dzisiejsze 
standardy komputera. Lekkość i elastyczność była za-
wsze cechą AmigaOS i jak widać można połączyć ogień 
z wodą w nowym produkcie.

Na koniec mała uwaga. Na świecie według szacunków 
istnieje jedynie kilka tysięcy użytkowników MorphOSa. 
Mimo to jego autorzy pracują nieustannie nad nowy-
mi wersjami, aby umożliwić wygodną pracę, i wdrażają 
powoli nowe funkcje. Choć jest to nisza, nie brakuje tak 
wiele, aby z systemu mogła korzystać większa rzesza 
użytkowników. Praca zespołu MorphOSa z pewnością 
zasługuje na to, aby się z nią zapoznać. A gdy już urucho-
micie nowy system, kto wie – może zobaczycie w nim coś 
więcej niż tylko kolejną ciekawostkę?            4
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Byłem ostatnio tydzień w wojsku. Dostałem pocztą piękne pismo, w którym 
szef lokalnego WKU, tonem nieuznającym odmowy, nakazał mi się stawić w jed-
nostce celem odbycia czynnej służby wojskowej.

Tak oto, w dużym skrócie, w jednej chwili świat zawalił mi się na głowę. Nagle okazało 
się, że muszę wszystko rzucić, zostawić swoją rodzinę, obowiązki służbowe, o hobby 
nie wspominając, bo to drobiazg i przeprowadzić się na pięć dni do jednostki wojsko-
wej. Wspaniale! W sumie, ironizując trochę, to powinienem być zadowolony, że tylko 
na tydzień. Przecież zgodnie z prawem można mnie powołać na ćwiczenia rezerwy 
aż na 90 dni w ciągu jednego roku! W WKU na moje pytanie, kto w tym czasie odwozi 
moje dzieci do przedszkola, niestety nikt nie znał odpowiedzi.

Ale to nie o armii i zasadności służby wojskowej ma być ten artykuł. O tym kilka słów 
na końcu. Chciałem go poświęcić temu, że dzięki technologii wcale tak dużo nie stra-
ciłem, przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. W mojej pracy chodzi przede 
wszystkim o to, aby być mniej więcej cały czas on-line, sprawnie odpowiadać na maile, 
szybko podejmować decyzje i mieć cały czas dostęp do informacji. A to na szczęście 
można ogarnąć także w biegu pomiędzy jednym, a drugim strzelaniem z AK-47…

#tydzienwojsku

MICHAŁ
MASŁOWSKI

@mmmaslov

©
 foto: jw

arletta

https://twitter.com/mmmaslov
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Gdy zdałem sobie sprawę, że jednak to wojsko jest nie-
uniknione, zrobiłem krótką listę sprzętów, które uznałem 
za niezbędnie potrzebne podczas odbywania ćwiczeń. 
Podobno armia się unowocześnia i nie mogłem przecież 
iść do niej, tak jak 14 lat temu, z Nokią 3210 w kieszeni.

Lista była dosyć krótka:
 3 Phone wraz z  ładowarką – Kontakt ze światem 

musiałem mieć. Wojna wojną, ale jakbym nie od-
bierał maili przez tydzień, toby był mały dramat.

 3 iPad mini – Nad tym się chwilę zastanawiałem, 
czy to aby nie przesada. W zasadzie to wszystko, 
co mógłbym zrobić na iPadzie, zrobiłbym też na 
iPhonie, ale jednak wygoda zwyciężyła.

 3 Przenośna klawiatura Logitech Ultrathin Keyboard 
mini – W końcu czasami trzeba napisać coś więcej 
niż „tak” albo „nie”.

 3 Powerbank – Ostatecznie w  pośpiechu i  zdener-
wowaniu oddałem go pierwszego dnia razem z cy-
wilnymi rzeczami do depozytu, więc nie użyłem 
go ani razu. Na szczęście, jak się potem okazało,  
nie był mi ani razu potrzebny.

 3 Garmin 910XT – Tydzień przerwy w bieganiu? Ni-
gdy w życiu!

Zabierając ze sobą ten cały dobytek, miałem po pierw-
sze nadzieję, że jednak zwyczaje się w wojsku zmie-
niły i wrócę do domu z kompletem sprzętu. W końcu 
w wojsku, jak powszechnie wiadomo, „amba panuje” 
(mówiąc po polsku: kradną). Po drugie jednak miałem 
nadzieję, że przynajmniej jedna rzecz się nie zmieniła, 
tj. na wszystko się czeka.

Miałem rację. Ćwiczenia rezerwy to nie jest wojsko 
zasadnicze i właściwie to mogłem przywieźć ze sobą 
wszystko bez żadnych obaw, że mi cokolwiek zginie. 
Następnym razem zabiorę ze sobą mały, przenośny 
ekspres Nespresso. Tak, brak kawy był największą 
uciążliwością, jaka mnie spotkała. Już nawet wstawa-
nie o 6 rano nie było tak straszne, jak się spodziewa-
łem. Ale brak kawy? Dramat!

Miałem rację także co do drugiej kwestii: w wojsku od 
mojego ostatniego pobytu niewiele się zmieniło. Dwie 
rzeczy dzieją się naprzemiennie. Najpierw wszystko 
trzeba robić szybko, bardzo szybko, biegiem. A jak już się 

to zrobi, to nagle się okazuje, że jest 40 minut wolnego 
do następnych zajęć i można się spokojnie w tym czasie 
położyć na „wozie”. Te przerwy były bezcenne. W  ich 
trakcie mogłem się na przykład zdrzemnąć, co skwapli-
wie wykorzystywałem. Ewentualnie nadrabiałem braki 
w kontakcie ze światem, w czym oczywiście nieoceniony 
był mój iPhone 6. Dzięki niemu nie byłem za bardzo „do 
tyłu” przede wszystkim w sprawach zawodowych.

Co mogłem robić i robiłem:
 3 Czytałem i odpowiadałem na maile – To było w za-

sadzie moje główne zajęcie. Służył mi do tego tra-
dycyjnie program Gmail na iPhone’a  i  iPada. Nor-
malnie, tylko do przeglądania poczty, korzystam 
z systemowego Maila, ale Gmail ma tę przewagę, że 
można z niego pisać, podając jako adres wysyłają-
cego innego maila. W trakcie dnia korzystałem tylko 
z  iPhone’a. Wieczorami natomiast podpinałem do 
iPada klawiaturę Logitecha i pisałem dłuższe teksty.

 3 Czytałem wszystkie możliwe serwisy informacyjne. 
Począwszy od tych, których lektura jest mi na co 
dzień niezbędna, na wszystkich plotkarskich porta-
lach skończywszy. Ilość wolnego czasu robiła swoje.

 3 Sprawdzałem notowania giełdowe (albo przez 
przeglądarkę, albo przez aplikację GPW).

 3 Przeczytałem całego Facebooka i Twittera wzdłuż 
i wszerz. Przez pięć dni nie uciekł mi żaden tweet!

 3 Wykorzystując nieprawdopodobną wręcz ilość wol-
nego czasu (nie miałem tyle wolnego od lat) grałem 
oczywiście w gry. Aktualnie u mnie „na tapecie” jest 
przede wszystkim Free Fall (gra darmowa), Alto’s 
Adventure (1,99 euro) i Chess (gra darmowa).

 3 Przeczytałem książkę Richa Rolla „Ukryta siła” 
o niezwykłej drodze człowieka od alkoholika do 
sportowca uprawiającego triathlon w wersji ultra 
(oczywiście na aplikacji Kindle). Polecam wszyst-
kim, którzy twierdzą, że czegoś się nie da zrobić.

 3 No i na końcu już trywialna sprawa – zrobiłem kil-
ka zdjęć na pamiątkę z wojska.

 3 A! Zapomniałbym na śmierć. Zadzwoniłem kilka 
razy do domu i do pracy sprawdzić, czy wszystko 
w porządku.

Czego robić nie mogłem i nawet nie próbowałem:
 3 Nie edytowałem stron internetowych – Do tego 

jednak potrzebuję komputera, myszki, dobrego 
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łącza internetowego i jednak choć trochę komfor-
towych warunków. Tego się nie da zrobić z polowe-
go łóżka, jakie miałem zapewnione „na kompanii”.

 3 Nie edytowałem tekstów w Wordzie. Oczywiście 
miałem do nich dostęp. Wszystkie pliki mam zgro-
madzone w Dropboxie. Kilka tekstów, z którymi mu-
siałem się zapoznać, przeczytałem. Ale po pierwsze 
muszę je edytować w trybie śledzenia zmian, do 
czego potrzebuję pełnej zgodności formatów. A po 
drugie niezbędne do tego jest dobre łącze interne-
towe. Zasięg Playa w mojej jednostce wojskowej był 
daleki od komfortowego. LTE miałem dostępne tyl-
ko na dworze, w budynku natomiast ślimaczące się 
3G. Do pasywnego przeglądania Internetu jeszcze 
się nadawał, do wysłania tekstowego maila również. 
Do pracy na plikach już niespecjalnie.

 3 MacGadki w  takich polowych warunkach też się 
nagrać nie dało.

To w zasadzie wszystko. Tak oto bez specjalnego uszczerb-
ku na dostępie do informacji i na mojej pracy jakoś te 
pięć dni przetrwałem. iPhone 6 jako urządzenie do zdal-
nej pracy nadaje się świetnie i śmiało można za jego 
pomocą organizować sobie przenośne biuro. Pod koniec 
każdego dnia, który zaczynałem o 6 rano, a kończyłem 
o 22, miałem zawsze przynajmniej 20% baterii. A było 
to 5 dni, w których używałem telefonu tak intensywnie 
jak nigdy wcześniej. Muszę przyznać, że oswoiłem się 
z myślą, że na kolejny rodzinny urlop nie będę zabie-
rał komputera, tylko wdrożę rozwiązanie iPhone only 
(ewentualnie iPad only). Oczywiście należy się wówczas 
pogodzić z pewnymi ograniczeniami, że pewnych rzeczy 
się nie da zrobić, ale w końcu to urlop lub też jak w moim 
przypadku obowiązkowa służba wojskowa.

Wiele osób mnie prosiło, więc na zakończenie jeszcze 
kilka słów o tym, o co chodzi z tą całą służbą wojskową 
w dzisiejszych czasach. Proszę bardzo. Zacznijmy od 
tego, dlaczego w ogóle poszedłem na tydzień do woj-
ska. Otóż:

 3 Mam stopień plutonowego, 14 lat temu spędziłem 
w wojsku pół roku. Po zakończeniu studiów zostałem 
wezwany na tzw. „Szkolenie Podchorążych Rezerwy”.

 3 Właśnie dlatego zostałem powołany teraz na ćwi-
czenia rezerwy. Jestem, przynajmniej teoretycznie, 
wykwalifikowanym żołnierzem.

 3 Nie jest to regułą. Był na ćwiczeniach jeden żoł-
nierz, który był w wojsku po raz pierwszy. W dru-
gim dniu ćwiczeń składał przysięgę wojskową.

 3 Mam swój przydział na czas wojny, wiem, co mam ro-
bić, wiem, jakie zajmuję stanowisko. Byłem się przez 
te 5 dni przeszkolić, tak abym w czasie wojny nie do-
wiadywał się tego wszystkiego po raz pierwszy.

 3 Tyle teorii. Praktycznie natomiast moja siła bojo-
wa jest żadna i po tych pięciu dniach się raczej nie 
zwiększyła. Przynajmniej niewiele.

 3 W związku z tym, niestety należy uznać te pięć dni 
w wojsku za marnotrawstwo pieniędzy. Zarówno pu-
blicznych (ćwiczenia rezerwy trochę kosztują), jak i mo-
ich prywatnych, których w tym czasie nie zarobiłem.

 3 Po tym wszystkim, czego w życiu doświadczyłem, 
jestem zdecydowanie za armią zawodową. Chciał-
bym, aby te pieniądze, które Państwo wydało na 
moje „szkolenie”, wydało na to, aby zawodowy żoł-
nierz był lepiej wyposażony, dostał większe pie-
niądze na misji itp. To z pewnością wpłynęłoby 
bardziej na obronność naszego kraju niż szkolenie 
takich emerytów jak ja.

 3 Chciałbym jednak dodać, że gdyby można było 
na czas takiego szkolenia zatrzymać czas, tak aby 
żadne maile nie przychodziły, żeby nikt do mnie 
nie dzwonił, żeby nikt ode mnie niczego nie chciał, 
a po powrocie z wojska można było dalej bez żad-
nych zaległości wejść w rytm swoich codziennych 
obowiązków, to nie ukrywam, że nawet mi się po-
dobało. Chętnie raz na jakiś czas w  ten sposób 
poszedłbym powojować!

Wiem, że niektórym osobom podobała się moja relacja 
na Twitterze, którą prowadziłem podczas odbywanych 
ćwiczeń. Kto nie widział, a chciałby zobaczyć trochę zdjęć 
jak wygląda codzienność żołnierza rezerwisty, powinien 
odszukać na Twitterze tytułowy hashtag #tydzienwwoj-
sku. Obym musiał jak najrzadziej go używać.           4

https://twitter.com/hashtag/tydzienwwojsku
https://twitter.com/hashtag/tydzienwwojsku


Podobno zarabia na opowiadaniu historii. Może tak być, bo to w jaki sposób 
przykuwa uwagę słuchaczy na wykładach i w swoich książkach („Zakamarki 
marki”, „Grywalizacja”) to prawdziwe mistrzostwo gawędziarza. Dziś jednak 
chciałem przepytać Pawła o jego firmę. Obiło mi się kiedyś o uszy, że w MIDEA 
nie znajdziemy innego komputera niż Mac. Trudno w to uwierzyć? Pewnie! 
Dlatego sięgam do źródła i wypytuję – Czy da się prowadzić firmę tylko na 
komputerach firmy Apple?

WYWIAD
Z PAWŁEM TKACZYKIEM 

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

http://midea.pl
https://twitter.com/pemmax
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Przemysław Marczyński: Znów wraca Pan z konfe-
rencji. Co w plecaku ciąży?
Paweł Tkaczyk: Nie mam plecaka. Torba na ramię, 
w której jest MacBook Pro, zasilacz i przejściówka do 
VGA. W kieszeni iPhone 6 Plus i słuchawki na uszach. 
Nie jest ciężko…

PM: iOS sprawdza się jako narzędzie biznesowe?  
Jest dużo głosów, że to sprzęt dla szpanu?
PT: Szpanować można wszystkim, także chodzeniem 
boso. Próbowałem się z Androidem i Windows Phone 
– staram się podejmować decyzje na podstawie wła-
snych doświadczeń, a nie narzekań innych. W Andro-
idzie po prostu nie pasuje mi filozofia i brak estetyki. 
System to jedna sprawa, ale programy często spra-
wiają wrażenie „ciosanych na kolanie”. Wkurza mnie 
to. Windows Phone z  kolei uważam za genialny sys-
tem – pod względem filozofii, interfejsu, szczegółów… 
Ale brakuje na nim programów, nie ma ekosystemu. 
Zatem jest Apple: tu mam wszystko, czego potrzebuję 
i co mi najbardziej odpowiada.

PM: To niech mi Pan jeszcze powie, że u Pana w fir-
mie są same Maki.
PT: Tak, nie mamy żadnego peceta w firmie.

PM: Jeśli są Maki, to pewnie jest Pan freelancerem. 
Człowiekiem-firmą. Bez sztabu ludzi do zarządzania 
i wymiany informacji.
PT: MIDEA jest niewielką firmą – zawsze trzymaliśmy 
zatrudnienie poniżej dziesięciu osób. Ale wymieniamy 
się informacjami dość intensywnie… Dokumenty, pro-
jekty graficzne, rozmowy…

PM: Czy nigdy nie pojawił się problem kompatybil-
ności plików? Ludzie często narzekają, że sprzęt  
Apple i Windows nie potrafią się dogadać.
PT: PDF-y są kompatybilne ze wszystkim, a ich obsłu-
ga wbudowana w  system właściwie od zawsze była 
jednym z powodów decyzji o wyborze sprzętu Apple 
do firmy. Reszta niekompatybilności to chyba jakieś 
mity z przeszłości – pliki Adobe Creative Suite są kom-
patybilne między platformami, jeśli ktoś potrzebuje 
Worda czy Excela, to na Maca są odpowiednie wer-
sje… My używamy pakietu iWork, który eksportuje 
do Worda, Excela, PowerPointa. Plus Google Docs do 

współpracy. Klienci na zewnątrz mają pecety i nigdy 
żadnych problemów nie mieliśmy. Gdybyśmy musie-
li wymieniać się jakimiś skomplikowanymi Excelami 
z  makrami VB, to może… Ale poważnie: od siedmiu 
lat nie ma żadnych problemów.

PM: Dlaczego wybrał Pan Ekosystem Apple? 
Przecież są inne znacznie tańsze rozwiązania. Gdzie 
tu jest haczyk?
PT: Nie chciałbym brzmieć jak reklama Apple, ale… 
to po prostu działa. Konfiguracja sieci, programy anty-
wirusowe, sterowniki do drukarki, rzucanie prezenta-
cji na telewizor – to wszystko rzeczy, które wymagają 
jakichś zabiegów konfiguracyjnych w  Windows lub 
w  mieszanym środowisku. Dzięki postawieniu tylko 
na Apple nie muszę o tym myśleć.
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PM: Z  jakich narzędzi Pan korzysta podczas prowa-
dzenia biznesu?
PT: Bardzo mocno polegamy na narzędziach online 
i  SaaS – one są platformowo obojętne. Slack do ko-
munikacji wewnątrz firmy, Google Docs do wymiany 
dokumentów… Ale mamy też nasze wewnątrzfirmowe 
Mac-only: iMessage czy FaceTime. Część zespołu używa 
poczty przez przeglądarkę, część (w tym ja) przez Apple 
Mail. Platforma naprawdę już nie robi różnicy.

PM: Nie wierzę, że jest tylko kolorowo. Jaka jest 
ciemna strona Maków w firmie?
PT: Czasem projektujemy dla klientów papiery firmo-
we, które mają bez problemu działać w windowsowym 
Wordzie – do takich celów mamy Parallels z wirtualną 
maszyną. Stoi na niej… Windows XP (bo ze starymi 
Wordami są problemy w kwestii kompatybilności, now-
sze zachowują się już normalnie). No i jest program do 
fakturowania: używamy Subiekta GT, który również 
żyje sobie w maszynie wirtualnej. Co jest na swój spo-
sób fajne, bo przenosiliśmy go już przez kilka generacji 
Maców, wciąż zachowuje się tak samo.

PM: Jakich narzędzi brakuje Panu na platformie Apple?
PT: Nie ma takich narzędzi. Gdybym nie mógł prowadzić 
firmy na Apple, przesiadłbym się – nie jestem fanatykiem.

PM: Czy Apple pomaga w nawiązywaniu nowych 
kontaktów biznesowych? Czy ten sprzęt jest jakoś 
szczególnie postrzegany przez kontrahentów?
PT: Nie. Myślę, że w branży kreatywnej Mac to zjawi-
sko zupełnie normalne. Plus wydaje mi się, że ludzi 
naprawdę nie obchodzi platforma, jeśli robi to, czego 
się od niej oczekuje.

PM: Czy jest Pan samotnym żaglem w świecie biznesu? 
Zna Pan inne firmy z takim zapleczem sprzętowym?
PT: Tak jak powiedziałem, jest to chyba coraz bardziej 
powszechna praktyka. W branży kreatywnej czy wśród 
niektórych moich klientów to pecet jest ewenemen-
tem, a  stężenie iPhone’ów na metr kwadratowy sali 
konferencyjnej jest bardzo duże. Ludzie stwierdzają, 
że sprzęt im odpowiada i kupują go. Bez wdawania się 
w jakieś święte wojny. Lubię czasem pożartować z po-
siadaczy Samsungów czy Delli, ale prawda jest taka, że… 
wyrosłem z tego.

PM: Czy trudno w Polsce prowadzi się biznes 
na makach?
PT: Nie. To jest komputer jak wszystkie inne. 
Tylko ładniejszy.                    4



Rok 2010 miał odmienić sposób konsumpcji treści internetowych. W chwili 
gdy Steve Jobs trzymał w ręku pierwszego iPada wszyscy zachwycali się jego 
możliwościami odtwarzania filmów, oglądania zdjęć i przeglądania internetu. 
Kto jednak pomyślał, że zaledwie pięć lat wystarczy aby tablet wdarł się na 
wymagające salony świata biznesu? Potwierdza ten fakt zacieśnienie współ-
pracy pomiędzy firmą IBM, która tworzy specjalistyczne oprogramowanie dla 
iPada przeznaczone dla biznesu. Czy zatem iPad może być głównym narzę-
dziem pomagającym w prowadzeniu biznesu? Tak. Powiem więcej, może być 
w tym nawet lepszy od komputera.PRZEMYSŁAW

MARCZYŃSKI
@pemmax

iPad
JAKO CENTRUM MOJEGO BIZNESU? CZEMU NIE!

http://www.apple.com/ipad/business
https://twitter.com/pemmax
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Wybierz iPada. 
Zapomnij o komputerze
Tablet w wielu aspektach użytkowa-
nia ma dużą przewagę nad kompute-
rem. Po pierwsze jest zawsze gotowy 
do pracy. Wystarczy użyć jednego 
przycisk, abyśmy mieli dostęp do 
aplikacji i naszych danych. Zapomi-
namy o rozruchu dysku, iskrzących 
się diodach i wyczekiwaniu na moż-
liwość obsługi aplikacji. Chcemy uży-
wać iPada? Mamy go tu i teraz, na-
tychmiast po wciśnięciu przycisku 
Home. Jest niezrównanie lekki. To 
jeden z największych atutów zaraz 
po gabarytach urządzenia. W pracy, 
która wymaga od nas mobilności, każdy gram dodany 
do bagażu ma znaczenie. Doceni to każdy, kto kiedykol-
wiek zabierał ze sobą w podróż służbową walizkę wy-
pełnioną ogromną ilością „rzeczy niezbędnych w pra-
cy”. Z iPadem znikają te problemy. Nie wspomnę nawet 
o czasie, jaki tablet od Apple wytrzymuje na jednym 
ładowaniu baterii.

Pracuj w trudnych warunkach
W  jakich warunkach potrzebujesz dostępu do swo-
ich danych? Jeśli jest to przytulne biuro, wówczas nie 
ma najmniejszego problemu: uruchamiamy komputer 
i wszystkie dane pojawiają się na ekranie komputera. 
Co jednak zrobić, gdy ruszasz w  teren? Może jesteś 

architektem i doglądasz prac nad nowym budynkiem. 
Jako inżynier ruszasz na halę produkcyjną pełną kurzu, 
wiórów i wszystkiego, co wiąże się z obróbką metalu. 
Lub najzwyczajniej w  świecie udajesz się do klienta, 
a pogoda nie zachęca do wyjęcia komputera, bo pada 
deszcz. Z  tymi wszystkimi problemami świetnie daje 
sobie radę iPad. Na rynku mamy dostęp do całej gamy 
produktów, których celem jest zabezpieczenie tabletu 
przed kurzem, wodą i  piaskiem. Co więcej, możemy 
w tak trudnych warunkach bez najmniejszego proble-
mu pracować. Marki Lifeproof czy pokrowce z  serii 
Otterbox Defender oferują pokrowce „do zadań spe-
cjalnych”. Zwykły laptop czy komputer nie daje nam 
takich możliwości. 

Brak wirusów
Bezpieczeństwo jest bardzo ważnym aspektem w każ-
dych działaniach biznesowych. Chyba żaden system 
operacyjny nie jest tak bezpieczny jak iOS. Wynika to 
z wielu czynników, jednak najbardziej znaczącym jest 
procedura umieszczania aplikacji w sklepie App Store, 
z którego wszystkie urządzenia z iOS pobierają progra-
my. Ten proces akceptacji oprogramowania ma swoje 
negatywne strony, jak chociażby czas akceptacji no-
wych wersji do sprzedaży. Przy tak dużej ilości pro-
gramów na pojawienie się oprogramowania w sklepie 
należy czekać nawet kilkanaście dni. Jednak te niedo-
godności są znośną ceną, jaką użytkownicy mobilnego 
sprzętu Apple płacą za bezpieczeństwo swoich urzą-
dzeń. Z wyników badań przeprowadzonych przez firmę

http://
http://www.otterbox.ie/en-ie/iphone-6/defender-series-case/apl2-amp600.html
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F-Secure Corporation w  roku 2013 wynika, że na plat-
formie Apple można było odnotować mniej niż 1% zło-
śliwego oprogramowania.

Bo wszystko jest w chmurze
Internet rozwija się na tyle prężnie, że skończyły się kło-
poty z dzieleniem się dokumentami. To samo dotyczy 
treści tworzonych na iPadzie. W ogromnej większości  
tworzymy dokumenty, aby dzielić się nimi z innymi pra-
cownikami czy kontrahentami. Dzięki aplikacjom i usłu-
gom takim jak iCloud, Dropbox , Google Docs  i OneDrive  
obecnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby napisać tekst, 
przygotować raport czy stworzyć rozliczenia w Excelu 
na iPadzie i przesłać je do naszych współpracowników. 
Cyfrowe chmury są obecnie tak rozbudowane i coraz 
lepiej integrują się z systemem iOS, że wszystkie doku-
menty możemy trzymać w wirtualnej przestrzeni, do 
której dostęp mają wszyscy, którym przydzielimy prawa 
poglądu i edycji.

Niskie koszty
Tablet jest tańszy od komputera. W sklepie Apple najtań-
szego iPada mini możemy nabyć za kwotę 1099 zł brutto. 
W tej cenie trudno będzie znaleźć sprzęt, który może 
stać się centrum mobilnego biura. Warto pamiętać, że 
razem z nowym tabletem otrzymujemy w cenie urzą-
dzenia pakiet biurowy iWork z edytorem tekstu (Pages), 

arkuszem kalkulacyjnym (Numbers) i aplikacją do two-
rzenia prezentacji (Keynote). Gdyby tego było mało, nic 
nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z darmowej wersji 
pakietu Microsoft Office. Nawet bez opłat za usługę Of-
fice 365 możemy tworzyć dokumenty w edytorze Word 
i innych aplikacjach biurowych z tego pakietu. Kupu-
jąc tablet, nie musimy martwić się o dodatkowe koszta 
związane z oprogramowaniem, bo wiele narzędzi po-
trzebnych do pracy znajdziemy w bardzo niskich cenach 
bądź całkowicie za darmo.

Kompatybilność z Apple
Skończyły się czasy, gdy sprzęt Apple należał do egzo-
tyki świata IT. Dużym problemem było przenoszenie 
pracy z iOS na papier. Mimo wszechobecnej cyfryzacji 
najstarszy sposób zapisu słowa ciągle jest żywy i chyba 
tak szybko nie odejdzie w zapomnienie. Dlatego też iPad 
nie mógł zaskarbić sobie na początku swojej obecności 
na rynku pozytywnych opinii ludzi biznesu. Dziś, gdy 
ilość iPadów sięga sprzedaży rzędu dwudziestu jeden 
milionów sztuk w pierwszym kwartale 2015 roku, pro-
ducenci akcesoriów i sprzętu komputerowego nie mogą 
stać obojętnie. Drukarki z obsługą systemu druku bez-
przewodowego w iOS – AirPrint -  są już standardem 
nawet w najtańszych modelach. Jednym kliknięciem 
jesteśmy w stanie drukować dowolnie wybrany doku-
ment. Również inni producenci akcesoriów starają się 

nie zostawać w tyle. Klawiatury dedy-
kowane iPadom, skanery, kasy fiskalne 
(http://www.shopkeep.com). Te wszyst-
kie elementy niezbędne w firmie, biu-
rze i sklepach są już dostępne. 

iPad powoli zaczyna rewolucjonizo-
wać rynek biznesowy. Świat cyfro-
wej rozrywki już został zdobyty przez 
tablet Apple. Wydaje się również, że 
firmy także znajdują potencjał w tym 
urządzeniu i  będą mogły używać go 
z powodzeniem kosztem tradycyjnych 
komputerów. iPadowi niczego nie bra-
kuje. Nie możemy narzekać na moc 
obliczeniową, gabaryty, akcesoria, 
a  nawet bazę aplikacji, jaką możemy 
użytkować na tych urządzeniach. iPad 
w biznesie… jak najbardziej tak!       4

http://www.icloud.com
http://www.dropbox.com
http://www.google.com/docs/about/
https://onedrive.live.com
http://www.shopkeep.com)
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Efektywna praca w grupie to wyzwanie. Na szczęście istnieje wiele rozwiązań tego 
zagadnienia. Każde z nich jest dostępne na wszystkich popularnych systemach 
operacyjnych, zarówno tych mobilnych, jak i dla pełnowartościowych komputerów. 
Przedstawiam kilka z nich, nie porównując jednak szczegółowo ich funkcjonalności.

To-do i GTD
Listy zadań do zrobienia to bardzo popularny rodzaj programów przewijających się 
przez kategorie „Biznes” w sklepach z aplikacjami. Mnogość interfejsów, ułatwień 
i funkcji – każdy znajdzie coś dla siebie. Chciałbym jednak skupić się na rozwiąza-
niach oferujących nieco więcej funkcji. W tym artykule pominę również Omnifocus 
i Things, ponieważ nie oferują możliwości pracy grupowej, mimo że są świetnymi 
programami, których właściciele innych systemów mogą nam zazdrościć. Progra-
my do GTD to ta część oprogramowania, w której właściciele iPhone’ów i Maków 
mogą przebierać znacznie dłużej niż użytkownicy Windows. Jednak znaczna ilość 
rozwiązań posiada również interfejsy dostosowane do przeglądarki internetowej, 
przez co kwestia systemu operacyjnego, na jakim działamy, schodzi na drugi plan.

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI, CZASEM I KOMUNIKACJA W ZESPOLE

MARCIN
HINZ

@marcinhinz

https://twitter.com/behinder


TEMAT MIESIĄCA 37
www.mojmac.pl

Projekty i zadania
Każdy z programów organizuje swoje życie wokół pro-
jektów, do których dodawane są zadania. Każde z za-
dań może charakteryzować się pewnymi podstawo-
wymi informacjami, jak: data, do której powinno być 
wykonane, ile czasu nam ono zajmie, kto powinien 
je wykonywać, czy powinno się powtarzać; możemy 
mu też nadać dodatkowe tagi, które pozwolą nam 
szybciej przefiltrować długą listę zadań. W przypadku 
Wunderlist mamy nieco inne podejście do czasu wy-
konania zadania. Możemy nastawić alarm na konkret-
ną godzinę, aby program przypomniał nam o czymś 
do zrobienia. Tutaj następuje pewne spięcie, ponieważ 
do wydarzeń na konkretną godzinę z reguły używa się 
kalendarza, a zarządzanie projektami charakteryzuje 
się innym podejściem. Wiem jednak, że użytkownicy 
Wunderlist chwalą sobie tę funkcję. Wiadomo, lepiej 
coś mieć niż tego nie mieć, o  ile nie przeszkadza to 
w  używaniu programu (a  w  tym wypadku nie prze-
szkadza, ponieważ nie musimy dodawać konkretnej 
godziny do zadania).

Zaawansowani użytkownicy zawsze znajdą braki w apli-
kacjach, z których korzystają. Dla mnie jest to automa-
tyczne ustawianie dat wykonania zadań dla projektów 
tworzonych z template’ów (czyli wcześniej zapisanych 

wzorów). Np. w Nozbe mogę zapisać sobie projekt, któ-
ry wykonuję od czasu do czasu i mam w nim zapisane 
ok. 20 zadań. Podczas tworzenia projektu ze wzorca 
chciałbym, aby daty wykonania automatycznie usta-
wiały się +1, +2 czy +15 dni od dnia startu projektu lub 
-1, -2 czy -15 od finalnego deadline’u. Wiem, że progra-
miści już nad tym pracują, więc wyczekuję z nadzieją 
każdej aktualizacji.

Integracja i synchronizacja
Zadania możemy dodawać w najróżniejszy sposób: bez-
pośrednio z programu, wysyłając e-mail na odpowiedni 
adres, za pośrednictwem Alfreda czy poprzez wyskaku-
jące okienko w systemie po naciśnięciu skrótu klawiszo-
wego. Dodawanie zadań może być również zautomaty-
zowane dzięki zewnętrznym aplikacjom jak Zapier albo 
rozwiązaniom do obsługi klienta typu Zendesk. Inte-
gracja Nozbe i Asany jest potężna. Podpięcie do takich 
usług, jak Dropbox, Google Drive, Box, Google Calendar 
i Evernote to już standard. Najbardziej rozbudowaną ko-
munikację z usługami zewnętrznymi ma Asana, ale jest 
też najdroższa. Najgorzej w tym zestawieniu wychodzi 
Wunderlist, który… jest w cenie Asany.

Synchronizacja spędza sen z powiek deweloperom. Każ-
da firma kładzie spory nacisk, aby jej aplikacje na róż-
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nych platformach jak najsprawniej wymieniały między 
sobą informacje. Przez ostatni rok nastąpiła zdecydo-
wana poprawa u wspominanych przeze mnie graczy. 
Obecnie standardem jest bezproblemowa i superszyb-
ka synchronizacja usług. Każdy, kto wypada z tego stan-
dardu, ściąga na siebie gniew klientów.

Ceny
Zwykle w niewielkim zakresie możemy korzystać z tych 
usług za darmo. Czasami bez opłaty mamy nawet do-
stęp do mocno okrojonej pracy grupowej. Jeśli jednak 
chcemy wyrzucić z  głowy wszystkie zadania i  projek-
ty, by móc skupić się na właściwej pracy, to będziemy 
potrzebowali rozszerzyć swój abonament. Osoby nie 
pracujące w grupie mogą zakupić Omnifocus, za który 
zapłacą raz i będą miały spokój. Współpracująca grupa 
pracowników potrzebuje rozwiązania, za które płaci się 
miesięczny abonament.

Asana to koszt 21$/mies. za każdych 5 pracowników 
(od 5 do 15, później abonament wychodzi nieco ko-
rzystniej). Wunderlist obciąża 4,99$ od użytkownika za 
miesiąc (w planie rocznym jest nieco taniej). Nozbe to 
koszt 16PLN/mies. za 2 osoby, a  za każdą kolejną na-
leży dopłacić 8PLN – również mowa o planie rocznym.

Podsumowując koszty miesięczne:
- dla 5 osób: Asana i Wunderlist ~21$, Nozbe 40PLN.
- dla 10 osób: Asana i Wunderlist ~42$, Nozbe 80PLN.
- dla 15-osób: Asana i Wunderlist ~63$, Nozbe 120PLN.

Dla porównania kombajn Omnifo-
cus w wersji standard kosztuje 40$ 
dla OS X i  tyle samo dla iOS. Za-
tem wydajemy 80$ i nie ponosimy 
już więcej wydatków miesięcznych 
(chyba że zostanie wydana nowa 
wersja programu, ale nie następu-
je to zbyt często). Porównując do 
tego najtańsze Nozbe, które dla 1–2 
osób kosztuje 16PLN za miesiąc, to 
w  ciągu roku zapłacimy 192 PLN. 
Z  tego wychodzi, że po około 18 
miesiącach koszty się wyrównają 
i przy rozwiązaniu typu Omnifocus 
wychodzimy na plus. Dlatego jeśli 
pracujemy sami, nie ma sensu pa-

kować się w abonament, tylko wybrać Omnifocus lub 
jego tańszy odpowiednik (o mniejszych możliwościach) 
Things.

Intensywna komunikacja – Slack
Wszystkie programy GTD do pracy grupowej chwalą się 
systemem komentarzy. Faktycznie, gdy komentujemy 
dany task, osoba, z którą korespondujemy, od razu wie, 
do czego przypiąć naszą wypowiedź. Gdy jednak roz-
mowy nad pojedynczym tematem ciągną się w nieskoń-
czoność, warto wykorzystać kolejne narzędzie, jakim 
jest Slack. To komunikator tekstowy, w którym w łatwy 
sposób możemy dzielić dyskusję na poszczególne poko-
je tematyczne. Jak na komunikator jego możliwości są 
całkiem niezłe (integracja z wieloma znanymi usługami), 
a przede wszystkim jest superszybki w działaniu.
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Time tracking
Na warsztat biorę dwie znane mi aplikacje: TrackingTime 
oraz Hours. Jako pierwsze na moim iPhonie wylądowa-
ło Hours i bardzo mi się spodobało. Proste narzędzie, 
które ma dokładnie to, czego potrzebuję. Nie jest roz-
dmuchane, wszystkie opcje są dostępne w bardzo łatwy 
i szybki sposób, a do tego wszystkiego możemy dodać 
widget do Centrum Notyfikacji, by jeszcze szybciej móc 
aktywować zegary dla naszych projektów. Brakuje mi 
jednak wersji Hours na OS X (ma niedługo wyjść), dlate-
go też przychylnym okiem spojrzałem na TrackingTime, 
którego obszerna funkcjonalność jest dostępna za dar-
mo. Funkcje dodatkowe będą wprowadzone z czasem, 
a to, co teraz jest dostępne bez opłaty, ma takim pozo-
stać na zawsze. Jest to bardzo ciekawa alternatywa dla 
Hours. Nie musimy na nią wydawać pieniędzy i od razu 
otrzymujemy wersję dla OS X oraz iOS.
Istnieje również bardziej zaawansowane (i droższe) na-
rzędzie – everhour, które komunikuje się m.in. ze wspo-
mnianą wcześniej Asaną. Jest również Billings pro, jak 
i zapewne wiele innych narzędzi tego typu. W tym ar-
tykule skupiłem się jednak na prostszych aplikacjach, 
działających bez połączenia z innymi narzędziami.

Podsumowanie
W tym artykule jedynie rzuciłem światło na mnogość 
rozwiązań dla urządzeń firmy Apple w  zakresie orga-
nizacji pracy w grupie i nie tylko. Wiele ze wspomnia-
nych aplikacji można opisywać na kilkunastu stronach, 
by pokazać, do czego można ich używać. Zachęcam 
do zapoznania się z  ich możliwościami we własnym 
zakresie (często są pokazane w formie wideo). Jestem 
pewien, że większość osób znajdzie wśród nich narzę-
dzie w 100% spełniające ich wymogi.            4

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich zwycięzców w konkursach zorganizowanych 
w #2 Mój Mac Magazyn. Dziękujemy za udział w zabawie i gratulujemy zwycięzcom. 
W sprawie przekazania nagród skontaktujemy się e-mailowo.
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Cezary C.
Wojciech W.

Książki Helion
Mariusz B.

Ładowarka TP-Link
Bartosz S.

Wyniki Konkursów
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Jeśli zadamy sobie pytanie, czego potrzebuję od urządzenia mobilnego i jak po-
winno nas wspierać w prowadzeniu firmy, powinniśmy zajrzeć do App Store (skle-
pu z aplikacjami dla iOS) i tam szukać odpowiedzi. iPad jest gotowy na pomoc 
w prowadzeniu firmy. Z bagażem ponad 725 tysięcy programów dedykowanych 
tabletowi z iOS Apple oferuje przedsiębiorcom szerokie możliwości. Nasz sprzęt 
jest dobry w takim stopniu, w jakim pozwala mu rozwinąć skrzydła zainstalo-
wane na nim oprogramowanie. To właśnie nowe programy stają się wyraźnym 
głosem mówiącym, że iPad jest doskonałym narzędziem w prowadzeniu firmy. 

APLIKACJE
KTÓRE WARTO MIEĆ  
W FIRMIE NA iPADZIE

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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Twórz dokumenty
Najbardziej popularny zestaw programów w biurze  
– Microsoft Office – jest dostępny na iPada. Zupełnie za 
darmo możemy tworzyć dokumenty, mając pewność, że 
bez najmniejszych problemów będziemy mogli je prze-
słać do innych osób i zostaną poprawnie odczytane. Pro-
gram pozwala wykorzystać predefiniowane szablony 
przyspieszające wykonanie naprawdę dobrze wygląda-
jących dokumentów. Z łatwością będziemy edytowali 
teksty, umieszczając w nich odpowiednie czcionki i style. 
Bardzo wygodnie zaimplementowano pracę z obrazami. 
Dodawanie stylów, cieni czy odbić jest bardzo intuicyj-
ne. Podczas pracy z tekstem zapewne będziemy chcieli 
skorzystać z funkcji recenzenckich. I tutaj Word również 
przynosi rozwiązanie do aplikacji mobilnej.

Tworzymy PDF-y 
Nie ma lepszego formatu do wymiany dokumentów 
niż PDF, a najlepszym sposobem czytania tych doku-
mentów jest iPad. Od firmy Smile otrzymujemy mobilną 
wersję znanej aplikacji z komputerów Apple - PDFpen 2. 
Dzięki temu narzędziu wygodnie możemy przeglądać 
dokumenty i korzystać z markerów do zaznaczania tek-
stu, podkreślania czy tworzenia notatek w publikacji. Co 
więcej, sami możemy stworzyć dokument PDF zupeł-
nie od zera. Jeśli nie odpowiada nam kolejność stron lub 
chcemy obrócić wirtualne kartki, to PDFPen jest dla nas.

Jesteś grafikiem?
Nigdy nie wiesz, kiedy wpadniesz na genialny pomysł 
i będziesz chciał natychmiast podjąć nad nim pracę. iPad 
jest do tego idealnym narzędziem. Nie dość, że na rynku 
jest spora grupa rysików, które z powodzeniem mogą 
zastąpić ołówek, to dodatkowo mamy bogaty zestaw 
aplikacji, które zamienią nasz tablet w przenośne studio 
graficzne. Firma Adobe odkrywa potencjał iPada, oferu-
jąc kilka programów, które mają nam pomóc w tworze-
niu obrazów i grafik. Jedną z takich aplikacji jest Adobe 
Photoshop Sketch. Program pozwala zapisywać nasze 
prace w przestrzeni Creative Cloud – cyfrowej chmu-
ry Adobe – dzięki czemu do prac wykonanych mobilnie 
będziemy mieli dostęp natychmiast po włączeniu kom-
putera. Nie zabrakło również na iPada narzędzi, które 
pozwalają nam na edycję obrazów. Inną aplikacją jest 
Pixelmator dla iPada. Ma on duży potencjał, jeśli cho-
dzi o możliwości retuszu zdjęć. Narzędzia do usuwanie 

niechcianych elementów, wyostrzanie, smugi, rozmycia 
to wszystko znajdziemy w wersji na iOS, a koszt, jaki po-
niesiemy, to 9,99 dol. 

Jesteś inżynierem?
Tak, inżynierowie też mogą pracować z dala od biurka. Mar-
ka Autodesk jest znana wszystkim, którzy pracują z opro-
gramowaniem CAD. W App Store znajdziemy aplikację 
AutoCAD 360 pozwalającą na tworzenie dokumentacji 
technicznej, edycję oraz podgląd plików DWG. W płatnym 
planie Pro (49,99 dol./rok) użytkownicy mogą korzystać 
z menedżera warstw, rozbudowanych narzędzi pomiaro-
wych oraz biblioteki bloków. Jeśli pracujemy z modelami 
3D wyprodukowanymi w aplikacji SolidWorks, to bez zasta-
nowienia powinniśmy sięgnąć po program eDrawings Pro. 
Aplikacja pozwala na podgląd, pomiary i wprowadzanie 
zmian do trójwymiarowych konstrukcji.

https://itunes.apple.com/pl/app/pdfpen-2-highlight-markup/id924203665?l=pl&mt=8
https://www.adobe.com/pl/products/sketch.html
https://www.adobe.com/pl/products/sketch.html
http://www.pixelmator.com/ipad/
https://www.autocad360.com
https://itunes.apple.com/pl/app/edrawings-pro/id553557031?l=pl&mt=8
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 Twoje notatki zawsze z Tobą
Fakt, że możemy mieć wszystkie notatki w urządzeniu, 
które zabierzemy ze sobą bez specjalnego obciążenia 
bagażu, jest jedną z najważniejszych cech iPada. Zapi-
ski skrzętnie umieszczone w jednym miejscu i dokład-
nie posegregowane w notatnikach oraz opisane tagami.  
To wszystko oferuje darmowa aplikacja Evernote. Pro-
gram wykorzystuje również kamerę w iPadzie do prze-
chwytywania treści. Świetnie nadaje się jako skaner 
wizytówek i przenoszenia treści z papieru do postaci 
cyfrowej. Evernote pozwala również ustalać przypo-
mnienia do wskazanych zapisków, co jest niezmiernie 
przydatne przy organizacji czasu. 

Nie przeocz niczego
Jako przedsiębiorca musisz mieć zaplanowany każdy 
dzień. Dlatego powinieneś znaleźć dla siebie aplikację, 
która pozwoli zorganizować Ci projekty, spotkania i in-
westycje. Musimy mieć program z grupy GTD (Getting 
Things Done) – sztuka efektywnego zarządzania cza-
sem. Jedna z najbardziej cenionych aplikacji dla iOS to 
OmniFocus. Program pozwala w łatwy sposób tworzyć 
zadania i przypisywać je odpowiednim projektom i sło-
wom kluczowym. Wśród dużej ilości projektów nieoce-
niona staje się możliwość spojrzenia na cały rozkład dnia 
z odpowiedniej perspektywy (Perspectives). Dzięki tej 
funkcji możemy definiować widoki, które mają ułatwić 
nam w zapanowaniu nad piętrzącymi się zadaniami. Do 
każdego wpisu możemy tworzyć notatki głosowe lub 

dodawać załączniki z biblioteki Zdjęć. Wpisy tworzone 
w aplikacji synchronizują się z naszym systemowym Ka-
lendarzem, dzięki czemu mamy podgląd na wszystkie 
zadania, jakie czekają nas w najbliższych dniach.

Wszystko zaplanowane i poukładane
Każdego dnia stajemy przed „burzą mózgów”. Na naszej 
głowie jest wiele sprawi wcale nie będę zaskoczony, że 
zwykłe zapiski nie pozwolą spojrzeć na podejmowany 
problem w pełnej okazałości. W takiej sytuacji z pomo-
cą przychodzą „mapy umysłu”, programy, które potrafią 
w zwizualizować wszystko, co dzieje się w naszej głowie. 
Tworzone grafy doskonale uświadamiają całe spektrum 
zadań, z jakimi będziemy się zmagać w czasie prac nad 
projektami. Wyśmienitym narzędziem do takiego plano-
wania jest program MindNode.                  4

https://itunes.apple.com/pl/app/evernote/id281796108?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/omnifocus-2/id904071710?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/mindnode-delightful-mind-mapping/id312220102?l=pl&mt=8
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Pamiętam czasy, gdy rodzime firmy miały poważny problem w prowadzeniu 
swojej działalności na Makach. Ograniczenia w dostępie do aplikacji spełniają-
ce wyrachowane wymagania fiskusa oraz częsta bariera lokalizacyjna systemu 
sprawiały, że oprócz grafiki komputery Apple były marginesem w sferze bizne-
sowej. Dziś różnice między platformami się zacierają, a niejednokrotnie szala 
przechyla się na korzyść rozwiązań komputerów „z jabłkiem”. To, co najbardziej 
cenię w systemie operacyjnym OS X, to jego ogromny zasób aplikacji. Prowadząc 
swój biznes, możemy bez wahania oddać go pod kontrolę komputerów Apple. 

Wystawiamy faktury – Faktura
Jedna z najważniejszych aplikacji, jaka powinna pojawić się na komputerach przedsię-
biorców, to narzędzie do wystawiania dokumentów sprzedaży. Dlatego warto sięgnąć 
po program polskiej firmy K7, dzięki któremu w prosty sposób na platformie OS X bę-
dziemy mogli tworzyć faktury i rachunki. Dużym atutem programu Faktura jest inte-
gracja z systemowymi rozwiązaniami takimi jak Wersje, Spotlight oraz Quick Look. Fak-
tura korzysta z systemowych Kontaktów do zarządzania kontrahentami. Dzięki temu 
do danych teleadresowych mamy dostęp na wszystkich urządzeniach firmy Apple.  
Aplikacja oferuje również możliwość tworzenia bazy produktów, co znacznie przyspie-
sza wystawianie dokumentów poprzez wybór zdefiniowanych wcześniej pozycji. Mamy 
także wiele „sprytnych” rozwiązań przyspieszających wystawianie dokumentów. Jed-
ną z moich ulubionych funkcji jest wystawianie podobnych faktur. Jeśli często zdarza 
się nam sprzedawać te same produkty, opcja ta okaże się niezastąpiona, gdyż kopiuje 
wszystkie najważniejsze elementy poprzednio wystawionych dokumentów. 
Cena – 80zł www.fakturanamaka.pl

PROGRAMY NA OS X
DLA MAŁEGO BIZNESU

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

http://www.fakturanamaka.pl
https://twitter.com/pemmax
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Przygotuj broszury firmowe  
- Swift Publisher

Narzędzia dla profesjonalistów 
- AutoCAD i Adobe

To, jak wyglądasz w oczach klienta, mocno rzutuje na 
przyszłe relacje. Profesjonalnie przygotowane broszury, 
ulotki reklamowe czy wizytówki są pierwszą linią w walce 
o nowe zlecenie. W prosty i szybki sposób będziesz mógł 
przygotować odpowiednie materiały przy użyciu pro-
gramu Swift Publisher. Z bogatych zasobów szablonów 
możemy dobrać bazę do tworzenia naprawdę świetnie 
wyglądających broszur. Do tego aplikacja oferuje ponad 
tysiąc clipartów, których z powodzeniem użyjemy w na-
szych projektach. Interfejs programu jest na tyle prosty, 
że nawet osoba niezbyt biegła w praktykach składu doku-
mentów świetnie poradzi sobie z jego obsługą. Narzędzia 
rysowania, tekstu oraz menu stylów opisujących tworzo-
ne obiekty wystarczą do przygotowania profesjonalnego 
dokumentu na użytek firmy.
Cena – 29,95$               www.belightsoft.com

Kto profesjonalnie wykorzystuje komputery w swojej pracy, 
musi liczyć się z dwiema markami: Adobe i AutoCAD. Żadnej 
z tych firm nie trzeba bliżej przedstawiać, jednak krążą mity 
o tym, że środowisko Apple nie obsługuje tworzonych przez 
te firmy narzędzi. Co do produktów Adobe, Maki nierozerwal-
nie łączą się z pracami nad składem tekstu i grafiką, a naj-
bardziej popularne i lubiane narzędzia pochodzą właśnie od 
tej firmy. Adobe udostępnia na platformę OS X równolegle 
z wersją na Windowsa swoje najnowsze programy. Trudniej 
obalić mit, że inżynierowie muszą koniecznie używać kon-
kurencyjnego systemu, bo nie znajdą dla siebie odpowied-
nich narzędzi pracy. Ta trudna sytuacja dla osób pracujących 
w systemach CAD skończyła się z wersją AutoCAD 2011 wy-
daną w roku 2010. Od tej pory Autodesk systematycznie wy-
puszcza nowe aktualizacje, które z każdym rokiem zbliżają 
się funkcjonalnością do tego, co oferuje platforma Windowsa. 

Gdyby się jednak zdarzyło, że nie ma odpowiedniego na-
rzędzia na platformie Apple, możemy skorzystać z funkcji 
uruchomienia innych systemów operacyjnych na Makach. 
Dzięki takim programom jak Parallels Desktop (http://
www.parallels.com/eu/) czy Fusion (http://www.vmware.
com/products/fusion) możemy pracując pod kontrolą OS 
X uruchamiać programy przeznaczone dla Windowsa czy 
Linuxa. To ogromny atut platformy Apple. Użytkownicy 
nie są skrępowani ograniczeniami systemów operacyj-
nych. Mogą swobodnie używać dowolnych narzędzi.

Wirtualna maszyna - Windows na Maku

http://www.belightsoft.com/products/swiftpublisher/
http://www.parallels.com/eu/
http://www.parallels.com/eu/
http://www.vmware.com/products/fusion
http://www.vmware.com/products/fusion
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Tworzymy dokumenty  
- pakiet iWork i Office

Zorganizuj swoje kontakty  
- BusyContacts

Maki mają wszystko, czego potrzebujesz w pracy. I co naj-
ważniejsze, są gotowe do działania „natychmiast po wyję-
ciu z pudełka”. To hasło od zawsze towarzyszy kompute-
rom Apple, a ostatnimi czasy nabrało jeszcze mocniejszego 
znaczenia. Pakiet iWork, który należało kupić jako osob-
ny zestaw programów, od października 2013 roku otrzy-
mujemy za darmo z każdym zakupionym Makiem. Pages, 
Numbers i Keynote pozwalają tworzyć dokumenty, arku-
szy kalkulacyjne i prezentacje. W większości przypadków 
programy te zaspokoją nawet najbardziej wyśrubowane 
oczekiwania użytkowników. Obok ceny ich niekwestiono-
wanymi atutami są integracja z systemem, spójny interfejs 
i wygoda użytkowania. Apple za każdym razem podkre-
śla, jak wielką uwagę przykłada do kompatybilności doku-
mentów z pakietem Word, rzeczywistość często odbiega 
od tego, co powinniśmy otrzymać eksportując dokumen-
ty do formatu docx. Użytkownicy systemu OS X nie mają 
jednak powodu do zmartwień. Chociaż Microsoft ostatnią 
stabilną wersję pakietu Office 2011 wydał pięć lat temu 
i można by pomyśleć, że środowisko Apple jest traktowane 
po macoszemu, to jesienią czeka nas dużo zmian. Już dziś 
możemy pobrać wersję beta Microsoft Office 2016 i uży-
wać najnowszej wersji całkowicie za darmo. Nowy pakiet 
biurowy ma być całkowicie kompatybilny z dokumentami 
tworzonymi pod systemem Windows. Mocno zmieniono 
interfejs użytkownika, który teraz doskonale wkompono-
wuje się w „płaski” wygląd OS X Yosemite. Nowe oprogra-
mowanie jeszcze mocniej integruje się z chmurą OneDrive 
Microsoftu, umożliwiając łatwe otwieranie i zapisywanie 
dokumentów na wirtualnym dysku.
Cena – od 29,99zł  www.microsoft.com

Kluczem do sukcesu są rozległe kontakty. Ja w swojej bazie te-
leadresowej posiadam ponad 1500 osób. Systemowa aplika-
cja Kontakty do zarządzania adresami już dawno przestała się 
dobrze wywiązywać ze swoich zadań. Program BusyContacts 
doskonale wypełnia tę przestrzeń. Aplikacja w jednym miejscu 
gromadzi dane o kontaktach zarówno z serwisów społeczno-
ściowych: LinkedIn, Twitter oraz Facebook, jak również iCloud, 
Google, Yahoo, Office 365 i Fruux. W programie mamy kilka spo-
sobów zarządzania danymi. Po pierwsze program pozwala na 
segregowanie kontaktów według tagów. Znacznie potężniejszy-
mi narzędziami są jednak Inteligentne Filtry (Smart Filter). Dzięki 
nim możemy zdefiniować wytyczne, które muszą być spełnione, 
aby karty kontaktów pojawiły się na liście. Nic nie stoi zatem na 
przeszkodzie, aby wszystkich pracowników jednej firmy umieścić 
pod jednym ustalonym widokiem. Takich reguł możemy przy-
pisywać kilka dla jednego filtra. Rozwiązanie to daje praktycz-
nie nieograniczone możliwości zarządzania kontaktami. Bardzo 
ważną cechą programu BusyContacts jest podgląd aktywności 
użytkownika. Wybierając z listy osobę, natychmiast mamy wgląd 
do korespondencji e-mail, jaką razem prowadziliśmy. Będziemy 
mogli przejrzeć ostatnie aktywności w serwisach społecznościo-
wych, a jeśli byliśmy umówieni na spotkanie, to również ta infor-
macja pojawi się w kalendarzu. Do tego jednak będziemy musieli 
wyposażyć się w aplikację BusyCal – rozbudowany kalendarz od 
programistów z BusyMac. W BusyContacts lubię centralizację 
wszystkich informacji o osobach, jakie znamy. Z jednego miejsca 
mogę przeszukiwać zasoby aktywności osób, mam wgląd do ich 
danych adresowych oraz łatwo mogę wysyłać e-maile zazna-
czając grupy kontaktów. Nikt, kto pracuje z dużą bazą ludzi, nie 
powinien przejść obojętnie obok tego programu. 
Cena – 49,99$  www.busymac.com

http://www.microsoft.com/poland/mac
http://www.busymac.com/busycontacts/index.html
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Stwórz stronę firmową  
- RapidWeaver

Reklamuj swoją firmę  
- Mail Designer Pro 2

Nie musisz znać się na wszystkim jako przedsiębiorca. 
Jednak nikt nie wyobraża sobie dziś działania firmy 
bez własnej strony internetowej. Najlepiej wykonają 
witrynę ludzie, którzy mają w tej kwestii doświad-
czenie, jednak ta usługa kosztuje. A my, przynajmniej 
na początku działalności, musimy ciąć koszty. Rapid-
Weaver daje możliwość zbudowania strony firmowej, 
której nie będziemy musieli się wstydzić. A wszystko 
to  metodą „przeciągnij i upuść”. Do naszej dyspozycji 
oddano przyjemne dla oka szablony, które oszczędzą 
nam długich godzin przygotowania wyglądu strony 
internetowej. Jeśli już zdecydowaliśmy się na wygląd, 
kolejnym krokiem będzie stworzenie układu stron 
naszego serwisu. Ustalamy, która strona pojawi się 
pierwsza, i metodą przeciągania elementów skon-
struujemy cały układ serwisu internetowego. Tutaj 
wybieramy z podstron: tekstowej, bloga, formularza 
kontaktowego, albumu zdjęć i innych. My ze swojej 
strony będziemy musieli dodać treść i odpowiednie 
zdjęcia. Całą resztą zajmie się aplikacja RapidWeaver. 
Jeśli ilość oferowanych możliwości nie spełni naszych 
oczekiwań lub w miarę poznawania programu zechce-
my tworzyć bardziej skomplikowane strony, zawsze 
możemy skorzystać z ponad tysiąca płatnych i darmo-
wych dodatków-wtyczek. Na końcu wystarczy jedno 
kliknięcie, aby witryna pojawiła się na serwerze. 

Cena – 373,15zł  www.realmacsoftware.com

W dobie Internetu ważną rolę w promocji naszej firmy może 
odgrywać poczta elektroniczna, bo jak głosi hasło – mar-
keting jest dźwignią handlu. Zbudowanie bazy e-mailowej 
kontrahentów i przesyłanie im informacji o promocjach 
lub innych treści reklamowych skutecznie może zwiększyć 
naszą sprzedaż. Dlatego wśród aplikacji biznesowych nie 
powinniśmy pominąć narzędzia do tworzenia profesjonal-
nie wyglądających newsletterów. Mail Designer 2 wesprze 
nas w tych działaniach. Tworzenie e-maila przy udziale tej 
aplikacji to jak zabawa puzzlami. Wszystko tworzymy z go-
towych elementów. Każdy element wiadomości wyciągamy 
z okna Layout Blocks. Mamy tutaj zaprojektowane układy: 
dwie kolumny, kolumna z obrazkiem, zdjęcia z cytatem, 
kilka zdjęć obok siebie. Jednym ruchem myszki przygotu-
jemy układ wiadomości. Następnie pozostaje nam opra-
wić go odpowiednim tekstem i dodać z bogatego zasobu 
obrazków (w tym również animowanych) kilka elementów, 
aby wyróżnić najważniejsze dla nas treści. Reklamową wia-
domość tworzymy równocześnie na urządzenia mobilne 
i komputery stacjonarne. Mamy możliwość podglądu „na 
żywo”, jak będzie wyglądał taki e-mail na iPadzie bądź iPho-
nie . Stworzony przez nas projekt możemy wysłać z nasze-
go programu pocztowego Mail bądź użyć zintegrowanych 
narzędzi takich jak MailChimp oraz Campaign Monitor. Jest 
także opcja eksportu do formatu HTML, aby projekt można 
wykorzystać w dowolnych narzędziach mailingowych. 

Cena – 29,00$/ Pro 49,00$ www.equinux.com

http://realmacsoftware.com/rapidweaver/
http://www.equinux.com/us/products/maildesigner2
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Nie mam pewności, jak dowiedziałem się o iFirma.pl ale na 80% przeczytałem w 
jakimś czasopiśmie drukowanym, że „serwis iFirma wychodzi z fazy beta”. Było 
to na samym początku 2000 roku. Od razu sprawdziłem, co to takiego.

Księgowość w mojej maleńkiej firmie (wtedy spółce cywilnej) prowadziłem, ręcznie 
wpisując dane w papierowe „zeszyty” i samodzielnie licząc PIT-y i VAT-y. iFirma.pl 
okazała się idealnym dla mnie wyjściem, bo działała niezależnie od platformy, czyli 
na komputerach Apple również (Maków używam od 1992 roku) i wszędzie, gdzie 
był Internet (sporo zajmowałem się wtedy serwisem u klienta).

Zalogowałem się na konto testowe i od razu moją uwagę przykuł adres w okienku 
przeglądarki: www.ifirma.pl/cgi-bin/WebObjects/ifirma.woa. Tak, WebObjects, czyli 
przejęty przez Apple wraz z Jobsem i całą firmą NeXT system do budowania aplikacji 
Webowych! Od razu nabrałem do serwisu zaufania, którego nie straciłem do dziś.

Ja to działa?
iFirma to webowa aplikacja (system) do prowadzenia księgowości opartej na KPiR 
lub ryczałcie ewidencjonowanym. Czyli dla zdecydowanej większości jednooso-
bowych, małych i średnich firm niezmuszonych do pełnej księgowości „na kon-
tach”. Tak to wyglądało w 2000 roku, lecz przez lata iFirma została wzbogacona 
o mnóstwo innych przydatnych funkcjonalności, których cześć zobaczycie w ze-
stawieniu na końcu tekstu. Tutaj wspomnę o możliwości korzystania z webowego 
biura księgowego oraz nowej aplikacji magazynowej. Do tego system CRM, sklepy 
internetowe i sporo innych. 

iFirmę można traktować jako program księgowy. Wszystko wykonuje się w prak-
tycznie dowolnej w miarę nowoczesnej przeglądarce (ja od lat używam tylko Safa-
ri), a dane są przechowywane na wyjątkowo dobrze zabezpieczonych serwerach 
obsługiwanych przez zorganizowaną grupę fachowców. Dodam, że przez ostat-
nie 10 lat nie pamiętam przestoju nie związanego z planowanymi pracami, czyli 
wcześniej zapowiadanego.

Ciągły rozwój, zawsze aktualna
Przewagą aplikacji webowej nad tradycyjnymi jest ciągłość aktualizacji. Nie musimy 
przejmować się aktualizacją stawek czy całego programu przy, niestety częstych, zmia-
nach w księgowości. Ktoś to robi za nas w sposób prawie niezauważalny. Zacytuję pre-
zesa Power Media SA pana Wojciecha Narczyńskiego: „[…] nowe wersje pojawiają się 
w zasadzie co miesiąc, tak aby (iFirma) była zawsze zgodna z obowiązującym prawem”. 

iFIRMA
CZYLI SPOSÓB NA KSIĘGOWOŚĆ W MOJEJ FIRMIE

JAROMIR
KOPP

@macwyznawca

http://ifirma.pl/program_partnerski/quart.php
http://ifirma.pl/program_partnerski/quart.php
www.ifirma.pl/cgi-bin/WebObjects/ifirma.woa
http://ifirma.pl/program_partnerski/quart.php
http://ifirma.pl/program_partnerski/quart.php
http://ifirma.pl/program_partnerski/quart.php
https://twitter.com/macwyznawca
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Jak używać?
Jedyną rzeczą, o  jaką powin-
niśmy zadbać, to dostęp do 
Internetu i  jakieś urządzenie 
z  przeglądarką webową. Inter-
net nie musi być szybki. Był 
czas, gdy wystarczało mi połą-
czenie przez modem 56  Kbps 
lub EDGE. Obecne wersje dzia-
łają bez problemów na średnim 
łączu 3G. Urządzenie też nie 
musi być superwydajne. Stro-
na WWW aplikacji iFirma jak na 
funkcjonalność jest dość lekka 
i nie stosuje rozwiązań sprawia-
jących problemy ze zgodnością. 
Wystarczy dodać, że nadal bez większego trudu mogę 
jej używać na iPad 1 (pierwszej generacji) z  iOS 5.1! 
Na urządzeniach z  mniejszym ekranem (jak iPhone) 
uruchamia się wersja mobilna, ale posiadająca pełną 
funkcjonalność wersji „dużej”.

Inaczej jest z aplikacją na iOS. Jest ona bardzo uprosz-
czona i osobiście dość rzadko z niej korzystam. Można 
za jej pomocą wystawiać faktury w szybki i wygodny 
(zwłaszcza na starszych iPhone’ach) sposób, przejrzeć 
dokumenty, wysłać skany (zdjęcia) wydatków, przejrzeć 
zadania (agenda) i sprawdzić zobowiązania (ZUS, podat-
ki itp.). Ja na iPhone 6 wybieram jednak wersję webową.

Podczas pracy księgowej mamy dostęp do wszelkich 
narzędzi znanych z programów tradycyjnych. Kopio-
wanie dokumentów, wyszukiwanie kontrahentów, 
pobieranie ich danych na podstawie NIP z bazy GUS.  
Nie znalazłem opcji, jakiej bym nie potrzebował. Po-
dobnie z rodzajami dokumentów. Możemy wystawić 
i zaksięgować wszystko, co wymyślił nasz ustawodaw-
ca oraz dokumenty zagraniczne. Do tego sporo doku-
mentów nieksięgowych ułatwiających pracę w firmie, 
jak oferty czy ponaglenia lub wezwania do zapłaty.

W  wersji, jakiej ja używam od lat (czyli program księ-
gowy, a nie księgowość internetowa), dokumenty kosz-
towe muszę wpisywać sam (jak w normalnym progra-
mie do KPiR). Jest to bardzo łatwe dzięki systemowi 
podpowiedzi, jaki rodzaj kosztu jak należy zaksięgo-

wać. Do tego mamy możliwość księgowania seryjnego 
(jak nam się nazbiera faktur), a nawet przesyłania pdf.  
Ta ostatnia funkcja rozpoznaje kilka formatów doku-
mentów generowanych przez najpopularniejsze pro-
gramy do fakturowania i  umieszcza z  nich wartości 
w odpowiednich polach.

Poza typową robotą księgową mamy CRM, w którym 
możemy zarządzań bazą kontrahentów, a nawet pro-
wadzić projekty i pozwiązywać z nimi koszty oraz zyski. 
Jest też cały system raportów.

Jeżeli nie potrafimy sobie z czymś poradzić, to nawet 
w używanej przeze mnie wersji jest pełne wsparcie 
księgowych z iFirma. Gdy nie wiem, jak coś zaksięgo-
wać (przykładem niech będzie opłata za konto dewe-
loperskie u Apple i zwrot VAT, co generuje aż 4 doku-
menty), wysyłam (ja najchętniej mailem) zapytanie i za 
kilka godzin lub maksymalnie następnego dnia mam 
odpowiedź. Można też do nich zadzwonić lub skorzy-
stać z internetowego chata w pilnych sprawach. Jak na 
razie nigdy mnie nie zawiedli.

Przez te 15 lat używania iFirma.pl przytrafiła mi 
się kontrola z US. Choć był to rok 2007, na kontroler-
kach nie zrobiło wrażenia, że używam programu księ-
gowego przez Internet i w protokole wpisały: „KPiR 
prowadzona w postaci wydruków z programu kom-
puterowego”. Nie było też zastrzeżeń do dokumentów 
generowanych przez iFirma.pl.

http://ifirma.pl/program_partnerski/quart.php
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Były lata, że w miesiącu wysta-
wiałem prawie 1000 dokumen-
tów i księgowałem 200-300. 
Teraz z racji mniej handlowego 
profilu firmy dokumentów jest 
mniej, ale są one bardziej zróż-
nicowane (np. eksport usług 
EU czy inne faktury zagranicz-
ne). Choć wszystkie operacje 
robiłem samodzielnie za po-
mocą iFirma.pl, nigdy nie sta-
nowiło to problemu.

Miłym dodatkiem (z którego 
może skorzystać każdy za dar-
mo) jest powiązany z iFirma 
projekt pitroczny.pl. Z jego po-
mocą od lat rozliczam się z urzędem skarbowym. Poza 
bardzo intuicyjnym systemem podpowiedzi potrafi on 
zaimportować dane z konta iFirma.pl (jeżeli takie po-
siadamy) i wysłać w sposób elektroniczny do fiskusa. 
W tym roku już nie będziecie mogli z niego skorzystać 
(chyba, że spóźnialscy), ale w przyszłym roku warto się 
nad nim zastanowić. System pitroczny.pl nie pobiera 
żadnych opłat od użytkowników ani od OPP za możli-
wość przekazania im 1% naszego podatku.

Obiekcje
Rozmawiając o iFirma czy innych internetowych syste-

mach do księgowości, czasem spotykam się z opiniami, 
czy to dobrze, że nasze dane są „gdzieś tam” i do tego 
przesyłane przez Internet. Osobiście wolę, aby moje 
dane były chronione w profesjonalny sposób (znów za-
cytuję pana Wojciecha Narczyńskiego) „[…] właśnie ku-
piliśmy dodatkowe 832 GB RAM. Oprócz tego macierze 
HP 3Par. Wszystko w świetnej serwerowni w Skawinie: 
na wzgórzu (woda niestraszna), elektrownia w zasię-
gu wzroku, okrętowy diesel. […] chronimy te dane jak 
pingwin jajo”. Co do transmisji internetowej między na-
szym urządzeniem a serwerami Power Media SA to jest 
ona tak samo bezpieczna jak nasze dane bankowe, gdy 

obsługujemy konta przez In-
ternet. Ja jestem spokojny. 

Podsumowanie
Więcej o  funkcjach i  rodza-
jach dokumentów dowie-
cie się z zestawienia przed-
stawionego niżej. Kończąc, 
chciałem jeszcze dodać, że 
sam część funkcji, w  jakie 
„obrosła” przez te lata iFir-
ma, poznałem dopiero te-
raz, siadając do tego tekstu. 
Po prostu nie były mi jesz-
cze potrzebne. Teraz część 
z  nich z  pewnością jeszcze 
bardziej ułatwi mi życie.

http://ifirma.pl/program_partnerski/quart.php
http://ifirma.pl/program_partnerski/quart.php
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ZESTAWIENIE WYBRANYCH FUNKCJI 
SYSTEMU IFIRMA.PL
Wystawianie faktur
Cztery wzory wydruków: bez znaku, ze znakiem (logo) 
lub z dwoma znakami. Praktycznie wszystkie przyjęte 
w polskiej księgowości rodzaje dokumentów. Dokumen-
ty zagraniczne: wewnątrzunijna dostawa towarów, eks-
port towarów, świadczenie usług dla podatników VAT-UE, 
świadczenie usług poza terytorium kraju. Podsumowa-
nie miesiąca podatkowego. Deklaracje: ZUS, VAT-7 i VAT-
-UE, PIT-5 (zaliczka) w trybie miesięcznym lub kwartal-
nym. Możliwość upoważnienia Power Media SA (iFirma) 
do elektronicznych rozliczeń z urzędem.

Wsparcie
We wszystkich płatnych wersjach iFirma.pl możemy li-
czyć na pomoc wykwalifikowanych księgowych przez 
telefon, chat, e-mail (9:00 - 20:00).

Aplikacja mobilna na iOS
Podstawowe funkcje, jak wystawianie i przeglądanie 
faktur, oraz agendy i zobowiązania. Brak funkcji księgo-
wania dokumentów. Pełnowartościowa wersja mobilna 
strony WWW.

Magazyn Jest dostępny w wersjach płatnych.

System CRM 
Zarządzanie kontrahentami, projektami, raporty, oferty, 
windykacja, kalendarze.

Obsługa kas fiskalnych
Księgowanie raportów z kas rejestrujących, pomyłek, 
anulowania sprzedaży.

Rejestry majątkowe 
Środki trwałe, wyposażenie, remanenty, umorzenia, 
sprzedaż, likwidacja.

Agenda i kalendarz 
Lista zobowiązań i płatności (konieczna do prawidło-
wego odliczania podatku i VAT). Zdarzenia związane 
z prowadzonymi projektami. Notatki do dokumentów 
i przypomnienia.

Dodatkowo
Rozliczenia pojazdów firmowych i używanych w firmie
Rozliczenia pracowników  (etat, umowa o dzieło, umo-
wa zlecenie)

Obsługa zobowiązań, generowanie przelewów do ZUS, 
US, płace

Inne dodatki
Usługi kurierskie, sklepy internetowe, obsługa Allegro, 
formularze, reklamy itp.

Ceny
Aplikacja do samodzielnego prowadzenia (plus porady 
księgowych) 45 zł netto lub 37,5 zł netto miesięcznie przy 
płatności za 6 miesięcy. Pierwsze trzy miesiące gratis. 4

http://ifirma.pl/program_partnerski/quart.php
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Być przedsiębiorcą to prawdziwe wyzwanie. Nie dość, że musimy podejmować 
ryzyko prowadzenia firmy to stawiamy czoła wszystkim kruczkom prawnym, 
których w polskim ustawodawstwie jest niemało. Żeby móc skupić się na pra-
cy zamiast na piętrzących się stertach papieru, warto rozważyć skorzystanie 
z biura rachunkowego. Firm świadczących takie usługi jest dużo. Jednak ze 
względu na ciągłą pracę w ruchu myślałem o księgowym, który będzie zawsze 
przy mnie. Gotowy do pracy nawet gdy jestem poza biurem. Szukałem księgo-
wego zamkniętego w iPhonie. I znalazłem. 

inFakt
KSIĘGOWY W iPHONIE

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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Firma inFakt posiada rozbudowany wachlarz usług 
wspierający przedsiębiorców. Od programu do faktu-
rowania za 9,00 zł miesięcznie po program księgowy 
(29,00 zł miesięcznie) i  kończąc na biurze rachunko-
wym w  cenie 149 zł na miesiąc. Jednak to, co mnie 
przyciągnęło do ich usługi, to program na iPhone’a. 
Wszystkie informacje o  kosztach, przychodach oraz 
składkach na US i ZUS mam na stronie inFakt. Cały  ten 
bagaż mogę jednak zabrać ze sobą w iPhonie, co da mi 
wgląd w dokumenty księgowe firmy.   

Dodajemy koszty i generujemy faktury 
Z  pakietem biura rachunkowego dodawanie faktur 
kosztowych jest banalnie proste. Sięgamy po tele-
fon, wykonujemy zdjęcie dokumentowi. Zdjęcie to 
zapisuje się na naszym koncie i  czeka na wpisanie 
wszystkich danych przez księgowego. Nic więcej nas 
nie interesuje. Musimy jedynie pamiętać, aby zdjęcie 
było czytelne i  wszystkie informacje odpowiednio 
widoczne. W niższym pakiecie za 29,00 zł netto ręcz-
nie będziemy podawać wszelkie informacje z  fak-
tur. Równie szybko możemy wystawiać dokumenty 
sprzedaży. Dzięki zdefiniowanym produktom i  kon-
trahentom mobilne wystawianie faktur nie stano-
wi żadnych problemów. Ciekawym rozwiązaniem są 
także szablony zdefiniowanych przez nas faktur za-
wierające wszystkie informacje, a naszym zadaniem 
będzie podanie jedynie kwoty do zapłaty. Niestety, 
obecna wersja programu nie pozwala na wystawia-
nie dokumentów w  walutach innych niż polski zło-
ty. To dość poważne niedopatrzenie, szczególnie dla 
osób sprzedających swoje produkty za granicę.  

Każdą fakturę możemy edytować w telefonie. Tutaj 
również oznaczymy, czy faktura została opłacona. 
Brakuje mi funkcji integrującej terminy płatności 
z naszym systemowym Kalendarzem. Znacznie uła-
twiłoby to kontrolę nad sprawami uiszczania opłat 
i  wpływami. Żadna z  powyższych możliwości nie-
wiele by znaczyła, gdyby ograniczono możliwość 
współdzielenia się fakturami. I tak właśnie program 
inFakt na iPhone’a  pozwala na bezpośrednie dru-
kowanie dokumentów oraz wysyłanie ich drogą 
e-mail ( jako załączniki PDF). Rozwiązanie wygodne, 
pozwalające przekazywać faktury sprzedaży z  do-
wolnego miejsca. 

Księgowość w jednym miejscu 
Najbardziej cenię w aplikacji inFakt przejrzystość, jaką 
mi daje w sprawach US i ZUS. W sekcji Księgowość mam 
dostęp do informacji o konieczności uiszczenia składek 
ubezpieczeniowych oraz podatkach. Mam tu wszystkie 
potrzebne dane do wykonania przelewu, zaczynając 
od kwoty, numer konta i symbol formularza, na jakim 
mam uiszczać opłaty. Jeśli nigdy nie zajmowaliśmy się 
sprawami księgowymi, to z aplikacją inFakt nie powinny 
one stanowić dla nas przeszkody. Wszystko jest wyło-
żone „na tacy”, przejrzyście i zrozumiale dla każdego 
przedsiębiorcy. Na bieżąco możemy monitorować nasz 
podatek VAT oraz dochodowy. Przeliczane automatycz-
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nie dane po wprowadzaniu faktur sprzedaży i koszto-
wych dają nam możliwość kontrolowania naszych dzia-
łań w firmie. 

Nie dla sprzedaży w walucie obcej 
Jest kilka niedociągnięć, które nie pozwalają na swo-
bodne używanie programu firmom sprzedającym na 
rynki zagraniczne. Brak możliwości wystawiania faktur 
w walucie innej niż polska to największy brak progra-
mu. Są również problemy z podsumowaniem sprzeda-
ży. Jeśli poprzez witrynę inFakt.pl wystawiliśmy faktu-
rę w euro, to aplikacja mobilna traktuję jej kwotę jako 
wartość w złotówkach, co ostatecznie wykazuje błąd 
podsumowania sprzedaży. Te niedociągnięcia dyskwa-
lifikują program dla osób wychodzących ze swoją dzia-
łalnością poza granice naszego kraju . 

inFakt stworzył bardzo dobry produkt. Przejrzysty i wy-
godny interfejs to duży atut programu. Do tego wy-
szukiwanie faktur, kontrahentów, kosztów i produktów 
znacznie poprawia komfort pracy. Mobilne prowa-
dzenie księgowości chyba nigdy nie było tak wygod-
ne. Dzięki takim aplikacjom iPhone w biznesie staje się 
przydatnym narzędziem pracy.                   4

Nazwa inFakt dla iOS 

Cena Bezpłatny (wymagana opłata  
abonamentowa inFakt) 

Ocena .....

Cechy

 + wygodne wystawianie faktur 
 + drukowanie i wysyłanie dokumentów  

        jako PDF 
 + kontrola składek na US i ZUS w telefonie 
 + brak możliwości wystawiania faktur 

        w walucie innej niż polski złoty 
 - błędy w podliczaniu przychodów  

        w walutach obcych 



Kto z nas nie lubi porządku? W cyfrowym świecie są one równie ważna. Pod-
czas przeglądania internetu, instalowania aplikacji i pracy na plikach nasz 
dysk gromadzi dane. Odkładają się powoli, tworząc z czasem poważny pro-
blem dla stabilności i szybkości działania komputera. Programiści z MacPaw 
mają lekarstwo na tę przypadłość, a jest nim najnowsza wersja CleanMyMac 3.

Jeszcze więcej możliwości
CleanMyMac słynie z  możliwości, jakie oferuje podczas usuwania programów 
i wszystkich powiązanych z nimi plików. Kolejna odsłona programu idzie jeszcze 
dalej w porządkowaniu dysku twardego. Funkcje Mail Attachments oraz iTunes 
Junk pozwalają na szybkie usunięcie załączników z poczty e-mail oraz archiwum 
iOSa czy starych aplikacji. Jeśli mówimy o zwalnianiu miejsca, to koniecznie trze-
ba wspomnieć o możliwości usuwania duplikatów z iPhoto, a także wyszukiwania 
i kasowania starych i nieużywanych dawno plików. Pod jednym przyciskiem Smart 
Cleanup sprawdzimy kompleksowo wszystkie elementy systemu i wykonamy ge-
neralne czyszczenie Maka.

CleanMyMac 3
JESZCZE DOKŁADNIEJSZE SPRZĄTANIE MAKA

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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Nowością, jaką znajdziemy w trzeciej wersji CleanMy-
Mac, jest aktywny monitoring naszego komputera. 
W panelu Dashboard mamy podgląd takich informacji, 
jak: wolna przestrzeń dysku, zużycie pamięci RAM i ob-
ciążenie komputera. W chwili gdy któryś z parametrów 
osiągnie krytyczną wartość, aplikacja poinformuje nas 
o tym, sugerując natychmiast działania, jakie powinni-
śmy podjąć, aby rozwiązać napotkany problem. Aplika-
cja CleanMyMac nie musi być wcale aktywna, abyśmy 
widzieli parametry naszego komputera. Wyśmienitym 
pomysłem jest umiejscowienie w menu systemowym 
ikony, pod którą również kryją się te informacje.

Sprzątanie w głębi systemu
MacPaw ze swoim programem idą o  krok dalej, aby 
utrzymać komputer w  doskonałej kondycji. Zakładka 
Mantuance gromadzi funkcje dotyczące systemu ope-
racyjnego. Z jednego miejsca będziemy mogli naprawić 
przywileje dysku, wykonamy przeindeksowanie Spo-
tlighta aby efektywniej wyszukiwać przy jego użyciu 
pliki. Dodatkowo zadbamy o  naszą prywatność (Pri-
vacy). Z  przeglądarek będziemy mogli usunąć histo-
rię odwiedzanych stron, ciasteczka i pliki tymczasowe. 
Do tego dochodzi kontrola nad wrażliwymi danymi – 
hasłami lub formularzami. Program odszuka również 
aplikacje typu Skype, gdzie możemy skasować historię 

konwersacji i  prowadzonych rozmów telefonicznych. 
Użytkownicy, którzy będą chcieli definitywnie usunąć 
pliki, bez możliwości odzyskania ich przy użyciu spe-
cjalistycznych narzędzi, docenią zapewne Schroedera 
– niszczarkę dokumentów.

CleanMyMac 3 jest wyśmienitą aplikacją do utrzymania 
porządku w komputerze. Po wprowadzeniu funkcji „Ma-
intenance”, gdzie możemy naprawiać uprawnienia, prze-
indeksować dane w Spotlight i oczyszczać pamięć RAM, 
program stał się kompletnym narzędziem do poprawy 
wydajności systemu OS X. Nieoceniony staje się rów-
nież dostęp do informacji o komputerze wprost z belki 
systemowej. CleanMyMac 3 to również jedna z najpięk-
niejszych aplikacji, jaką widziałem na OS X. Pieczołowicie 
przygotowane ikony i przejrzysty interfejs stawiają ten 
program w ścisłej czołówce pod względem wyglądu. Jest 
to miły dodatek do wszystkich możliwości pielęgnacyj-
nych, jakie wnosi kolejna wersja CleanMyMac. MacPaw 
znów udowodnił, że posiada najciekawszy program dla 
użytkowników, którzy chcą dbać o swoje środowisko 
pracy na platformie Apple                   4

Nazwa CleanMyMac 3

Cena 39,95$

Witryna www.macpaw.com/cleanmymac

Ocena .....

Cechy

 + dodatkowe funkcje oczyszczania 
       załączników pocztowych i iTunes

 + panel Dasboard z aktywnym 
       monitoringiem komputera

 + ikona w menu systemowym z szybkim 
       dostępem do inf. o stanie komputera

http://macpaw.com/cleanmymac


Każdy użytkownik Maca zapytany o aplikacje używane w biznesie bez waha-
nia wymieni pakiety biurowe, menedżery zadań czy narzędzia bazodanowe. 
Tą długą listę przydatnych programów należy uzupełnić o jeszcze jedną, jakże 
istotną aplikację, bez której biuro w postaci nowoczesnego Maca nie ma racji 
istnieć. Tą aplikacją jest Reflector, narzędzie służące do streamingu w czasie 
rzeczywistym obrazu i dźwięku z iPhone’a i iPada na ekran Waszego komputera.

Technologia, jaką wykorzystuje Reflector do bezprzewodowego przesyłania mediów, 
jest wykorzystywana przez Apple w urządzeniach już od dłuższego czasu. AirPlay 
jest usługą bezobsługową, to znaczy, że wystarczy po prostu ją włączyć, co czyni ją 
niezawodną i prostą. Tak samo prosta jest obsługa aplikacji Reflector, której druga 
wersja pojawiła się niedawno, przynosząc szereg zmian.

Aplikacja z powodzeniem znajdzie swoje zastosowanie w biznesie lub szkolnictwie, 
jako narzędzie do prowadzenia prezentacji na dużym ekranie, w  domu do wy-
świetlania filmów nagranych urządzeniami mobilnymi lub odtwarzania dźwięku, 
np. z biblioteki iTunes poprzez system dźwiękowy podłączony do Maca. Reflector 
będzie także narzędziem nie do przecenienia przez developerów tworzących apli-
kacje oraz redaktorów magazynów takich jak „Mój Mac” czy blogerów.

REFLECTOR 2

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

https://twitter.com/pawelratajczak/
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Aby włączyć streaming obrazu z  iPhone’a  lub iPada, 
musimy na tych urządzeniach uruchomić AirPlay. Re-
flector sam rozpozna urządzenie i  rozpocznie trans-
misję. Po uruchomieniu streamingu mamy do wyboru 
kilka opcji. Reflector pozwala na nagrywanie dźwięku 
i obrazu. W przypadku obrazu możemy wybrać jakość 
przekazu. Domyślna to rozdzielczość 1080p przy 60 kl/s. 
Dla urozmaicenia program posiada wizualizacje ramek 
wszystkich obecnych na rynku urządzeń co daje jeszcze 
bardziej realny obraz streamowanego urządzenia. Jed-
ną z ważniejszych funkcji jest możliwość wyświetlania 
i nagrywania kilku urządzeń naraz.

W obecnej, drugiej wersji Reflector znacząco poprawio-
no jakość przekazywania dźwięku i obrazu oraz roz-
szerzono wsparcie dla nowych urządzeń. Także tych 
działających pod kontrolą systemu Android. Autorzy 
aplikacji w najbliższym czasie planują wprowadzenie 
streamingu obrazu z urządzeń bezpośrednio do YouTu-
be oraz dodanie do nagrań obrazu z kamer interneto-
wych. W ten sposób użytkownik otrzyma potężne na-
rzędzie pomocne przy produkcji poradników.

Trudno nie doceniać możliwości Reflector 2. Aplikacja ta 
z całą pewnością jest narzędziem wartym uwagi, szcze-
gólnie dla osób wykorzystujących swoje Maki do celów 
zawodowych. Prosta i intuicyjna obsługa programu oraz 
jej niezaprzeczalne zalety i duże możliwości w pełni rów-
noważą cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić za jej licencję. 4

Nazwa Reflector 2 

Cena 14,99$ 

Witryna www.airsquirrels.com

Ocena .....

Cechy

 + AirPlay – bezobsługowe łączenie 
        urządzeń z aplikacją

 + obsługa urządzeń Apple  
        oraz Android

 + streaming audio i video z urządzeń 
        i popularnych serwisów

 + streaming w rozdzielczości do 1080p  
        przy 60kl/s

 - streaming video czasami lubi się zacinać

http://www.airsquirrels.com/reflector/
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W życiu każdego dewelopera aplikacji przychodzi taki moment, kiedy ostat-
nia linijka kodu zostaje napisana, a kolejnym krokiem jest publikacja swojej 
twórczości i rozpoczęcie zarabiania na tym świeżo ukończonym produkcie... 
Wróć. Przed skompilowaniem kodu trzeba jeszcze stworzyć ikonę programu, 
która jest jednym z najważniejszych jego elementów. Wszak będzie ona re-
prezentować aplikację i warto byłoby się do niej przyłożyć.

Narzędzi pozwalających na przygotowanie ikon jest sporo. Jedne są mniej zaawan-
sowane, inne bardziej. Niektóre wymagają poświecenia kilku, kilkunastu godzin 
pracy, inne automatyzują cały proces. Jest też IconFly pozwalający w kilku kliknię-
ciach stworzyć całe zestawy ikon gotowych do umieszczenia w aplikacji i nie tylko.

ICONFLY 
TWORZYMY IKONY W LOCIE

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

https://twitter.com/pawelratajczak/
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Nowością, jaką znajdziemy w trzeciej 
wersji CleanMyMac, jest Problem z 
ikonami w systemach Apple jest jeden 
– mnogość formatów i rozdzielczości. 
Inne ikony będziemy musieli stworzyć 
dla iPada, inne dla iPhone’a, a jeszcze 
inne dla nowego dziecka Apple, ze-
garka Apple Watch czy komputerów 
Mac. Do tego dochodzi wsparcie dla 
wyświetlaczy retina i non-retina. Icon-
Fly wyręcza nas w tej mozolnej pracy, 
pozwalając zaoszczędzić sporo czasu. 
Jedyne, co musimy posiadać, to przy-
gotowany wcześniej projekt ikony. 
Aplikacja obsługuje najważniejsze for-
maty graficzne: png, jpg, jpeg, gif, tiff, 
psd, icns, eps, ai i pdf. Jak widać, jest w czym wybierać. 
Nie będziemy też zmuszeni zmieniać naszego warsztatu 
graficznego. Resztę natomiast wykona za nas IconFly.

Program w swojej najnowszej, trzeciej odsłonie, po-
zwala na stworzenie pojedynczych ikon lub ich całych 
zestawów dla iPhone’a, iPada, uniwersalnych dla tych 
urządzeń, dla Apple Watch, Maków z wyświetlaczami 
retina oraz bez, a także ikon przeznaczonych do wy-
świetlania w Internecie. Formatem wyjściowym może 
być obraz png, appiconset, icns, jpeg, tiff lub favicon.

Wydawać by się mogło, że tak „prosty” program nie 
jest w stanie sprostać naszym wymaganiom. Nic bar-
dziej mylnego. Autorzy aplikacji włożyli sporo wysiłku, 
by jego zaawansowane funkcje ubrać w intuicyjny in-

terfejs. IconFly bowiem pozwala swoim użytkownikom 
sprawować całkowitą kontrolę nad procesem tworzenia 
ikon. Jest także zgodny z wieloma systemami. Przykła-
dem tego jest funkcja tworzenia ikon o zaokrąglonych 
kształtach z różnymi kątami nachylenia. 

Testując IconFly, miałem nieco sceptyczne nastawienie 
do tego programu. Szczególnie że domyślnym rozmia-
rem pliku źródłowego jest format 1024x1024 pikseli. Nic 
jednak nie stoi na przeszkodzie – o czym się szybko prze-
konałem – aby skorzystać z plików graficznych o dużo 
większych rozmiarach. Nie ma tu znaczenia, czy wyko-
rzystujemy pliki wektorowe, czy bitmapy. IconFly umoż-
liwia optymalizację większych rozdzielczości lub pozo-
stawienie ich domyślnych wielkości. Wynik pracy aplikacji 
jest za każdym razem taki sam – więcej niż zadowalający. 4 

Nazwa Icon Fly

Cena 6,99€

Witryna www.iconfly.aperio-lux.com

Ocena .....

Cechy

 + prosta i intuicyjna obsługa
 + wsparcie dla wszystkich  

       urządzeń Apple
 + obsługa najważniejszych  

       formatów graficznych

http://www.iconfly.aperio-lux.com
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Poniedziałek, jeden z tych dni, które chcielibyśmy jak najszybciej zakończyć. 
Ciężka pobudka, poranny rytuał, toaleta, śniadanie w biegu. W międzyczasie 
iPhone w ręce i sprawdzenie poczty elektronicznej. Już na tym etapie wstęp-
na selekcja, ale do Inbox Zero nadal daleka droga. W czasie jazdy samocho-
dem do pracy kolejne maile wrzucone do OmniFocus, zdarza się, że także do 
kosza. Na dokładne przejrzenie poczty, odpowiadanie na maile i opracowanie 
zadań przyjdzie jednakże pora. W pracy zaparzona kawa, uruchomiony Mac 
i dokładne zapoznanie się z pozostałą korespondencją.

Tak wygląda jeden z wielu dni w roku. Nie zawsze jednak tak było. To, co wydaje 
nam się naturalne, jeszcze kilka-, kilkanaście lat temu ktoś nazwałby science fiction, 
a ktoś inny popukałby się w głowę. Początki bywają trudne...

MAILMATE 
POSZUKUJĄC IDEALNEGO KLIENTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

https://twitter.com/pawelratajczak/
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Mailowe średniowiecze
Przyznam, że nie pamiętam mojego pierwszego konta 
e-mail. Było to pod koniec lat 90. (TP S.A. udostępniła 
numer dostępowy do internetu 0-202122 w 1996 roku), 
a konto prawdopodobnie założyłem w serwisie Polbox, 
pierwszej w Polsce darmowej usłudze e-mail. Patrząc 
z perspektywy czasów obecnych, tamten okres spo-
wija gęsta mgła internetowego średniowiecza. Łącza 
wdzwaniane, wysokie opłaty na minutę połączenia z In-
ternetem skutecznie zniechęcały ówczesnych użytkow-
ników do bycia w „stałym kontakcie” z resztą świata. Na 
szczęście ten okres mamy już dawno za sobą i choć do 
dziś polski Internet nie jest idealny, to jednak nie mamy 
powodu, aby się wstydzić.

Od założenia mojej pierwszej skrzynki e-mail minęło 
już sporo czasu. Przez ten okres próbowałem wielu roz-
wiązań, by ostatecznie spocząć na powszechnie znanej 
i nie do końca kochanej usłudze Google - Gmail, kon-
cie w domenie iCloud, co jest naturalne dla większości 
użytkowników sprzętu Apple oraz na firmowym koncie, 
we własnej domenie. Z punktu widzenia usług więcej 
do szczęścia mi nie potrzeba. Inaczej jednak wygląda 
sprawa z oprogramowaniem pozwalającym zarządzać 
pocztą elektroniczną. Nigdy bowiem nie lubiłem inter-
fejsów webowych oferowanych przez usługodawców. 
Zawsze traktowałem je po macoszemu i prawdopodob-
nie tak już zostanie.

O ile dokładnie nie pamiętam założenia mojej pierwszej 
skrzynki pocztowej, o  tyle wiem, że pierwszym klien-
tem był polski Sylaba Komunikator. Klon cenionego 
w  tamtych czasach Netscape Communicatora, w któ-
rego wbudowano funkcję obsługi skrzynek pocztowych. 
Mój romans z Sylabą nie trwał jednak długo, gdyż na 
horyzoncie pojawił się The Bat! Pierwszy profesjonalny 
program pocztowy, który o dziwo istnieje do dziś, choć 
jego ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2013 roku. 
Aplikacji tej używałem z powodzeniem przez kilka lat, 
raz po raz próbując wynalazków innych firm, np. Mi-
crosoft Outlook Express czy Outlooka dostarczanego 
z pakietem Office.

Niestety, żaden z powyższych programów nie spełnił 
moich oczekiwań na tyle, aby przerwać poszukiwania 
aplikacji dostosowanej do moich potrzeb. A  te zmie-

niały się wraz ze zmianą specyfiki pracy. Ostatecznie 
The Bat! podzielił los kilku innych programów i wylą-
dował w  koszu. Niedługo późnej pożegnałem także 
system Windows, przesiadając się na Linuksa. Ku mo-
jemu rozczarowaniu programy dostępne na tej plat-
formie także nie podołały moim wymaganiom. Ani na-
tywnie dostępny Evolution, ani Thunderbird, z którym 
zetknąłem się pierwszy raz właśnie, używając jednej 
z dystrybucji Linuksa. 

Zastanawiacie się pewnie, jakie są te moje wymagania, 
skoro nie potrafiłem zagrzać nigdzie miejsca na dłużej? 
Tak samo specyficzne i  indywidualne jak u większości 
świadomych użytkowników. Od prostej formy prezen-
tacji wiadomości, przez funkcje odpowiedzi, planowania 
i współpracy z aplikacjami zewnętrznymi. Oczywiście 
nie zawsze tak było, a obecna forma pracy z mailem 
nie wygląda tak samo jak ta sprzed kilku lat. 

Blisko ideału
Po dość długiej przygodzie z Linuksem przyszedł czas 
na OS X, co uważam za naturalną kolej rzeczy. Roz-
wój tego systemu i pojawienie się systemu iOS oraz 
chmury iCloud odsłoniło przede mną nowe możliwości 
i kazało mi na nowo zweryfikować moje podejście do 
korespondencji elektronicznej. Wydawać by się mo-
gło, że ideałem powinien być Mail.app dostarczany ra-
zem z obydwoma systemami. Prawdopodobnie tak jest 
dla większości użytkowników. Tak też było i dla mnie... 
przez pewien czas, który przeplatały inne aplikacje. Pa-
miętacie Sparrow? Świetnie zapowiadający się program, 
który został zabity przez swoich twórców, a jego nowy 
właściciel Google prawdopodobnie wykorzystał tę tech-
nologię do swoich celów. Historia lubi się powtarzać...

Po Sparrow wróciłem na pewien czas do Mail.app, aby  
szybko zwrócić swoją uwagę na Postbox. Aplikacja ta 
bazująca na silniku Thunderbird miała swój urok oraz 
możliwości wykraczające poza natywny program Apple. 
W pewnym momencie jednak zaczęła przeszkadzać mi 
jej toporność. Czym się to skończyło, możecie się do-
myślić. Tak na marginesie testuję obecnie wersję 4 Po-
stboxa, ale już wiem, że nie jest to moja bajka.

Co dalej? AirMail i MailPilot. Obie ciekawe, nowoczesne 
i strasznie zabugowane. Zamiast pomagać w pracy, tyl-
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ko ją utrudniały. Do tego – o zgro-
zo – doszło tworzenie swoich ka-
talogów, co wprowadza straszne 
zamieszanie w  korespondencji. 
Nie przemawia do mnie również 
ich sposób na Inbox Zero, czy-
li zintegrowanie programu z me-
nedżerem zadań. Nie ma to jak 
zewnętrzna aplikacja, np. wspo-
mniany na wstępie OmniFocus, 
którego uważam, obok poczty 
i kalendarza, za najważniejszy ele-
ment organizacji pracy.

Tym sposobem doszliśmy  
do teraźniejszości.

MailMate
MailMate nie był mi obcy od dawna. Raz po raz zerka-
łem w stronę tego programu z zaciekawieniem i gdyby 
nie cena, prawdopodobnie nabyłbym go dużo wcze-
śniej. Jednakże im dłużej „męczyłem” się z kolejnymi 
klientami poczty elektronicznej, tym bardziej pragną-
łem zmiany, która przyniesie upragniony spokój i  roz-
wiąże moje problemy z elementem, którego nie podej-
rzewalibyście o coś takiego. Przecież poczta to poczta. 
Tym bardziej teraz, kiedy prowadzenie korespondencji 
można robić na różne sposoby. Nawet za pomocą Ap-
ple Watch. Nie w moim przypadku. Dla mnie wiado-
mość e-mail jest kluczowym punktem, od którego za-
czyna się cały proces twórczy.

Wracając do MailMate… 
Aplikacja nie grzeszy urodą, ale już po tym można spo-
dziewać się, że jest to raczej wół roboczy niż piękne, ale 
mało efektywne narzędzie. I  tak faktycznie jest. Mail-
Mate to przede wszystkim klient IMAP, co czyni jego 
funkcje bardziej zaawansowanymi niż te potrzebne do 
obsługi kont POP. Nie uświadczycie w nim dodatkowych 
narzędzi do zarządzania wiadomościami, chociaż jego 
funkcje to umożliwiają. Najważniejszymi cechami apli-
kacji są: możliwość tworzenia inteligentnych folderów 
w których maile będą grupowane według zadanych 
kryteriów (np. wg załączników), aplikacja wykona za nas 
automatyczne otagowanie, oflagowanie etc.; zaawan-
sowane kryteria wyszukiwania informacji; dynamicz-

ne sygnatury, które możemy dostosowywać nie tylko 
według treści, ale i położenia w wiadomości praktycz-
nie w sposób nieograniczony; system powiadamiania 
o przychodzącej poczcie daleko wykraczający poza tra-
dycyjną, lakoniczną informację „masz wiadomość”; wy-
korzystanie języka znaczników markdown do tworze-
nia wiadomości i sygnatur; elastyczny i konfigurowalny 
layout oraz pełny dostęp offline do pobranej poczty.

Mógłbym tak wymieniać jeszcze długo zalety MailMa-
te, ot chociażby możliwości szyfrowania wiadomości, 
ochronę antyspamową, którą możemy zastosować do 
wybranych folderów czy funkcję Send Later, ale uwa-
żam, że aplikacja broni się sama. Moja konfiguracja tego 
wspaniałego programu wygląda w skrócie następująco: 
podział skrzynek pocztowych na szereg smartfolde-
rów pozwalających na automatyczne sortowanie maili 
np. według kontrahentów lub zawartości wiadomości; 
ustawienie widoku w  trybie Correspondence, dzięki 
któremu kliknięcie w jakikolwiek mail w górnym oknie 
Inbox rozwija całą historię korespondencji według za-
danych kryteriów; ustawienie kilku sygnatur w zależno-
ści od rodzaju konta oraz ich formatowanie (markdown, 
html, plain text).

Cała konfiguracja MailMate to kilkanaście minut pracy. 
W zamian aplikacja odwdzięcza się dużą efektywnością 
i przejrzystością oraz tym, co odróżnia ją od wielu in-
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nych klientów poczty elektronicznej, 
czyli szeroką współpracą z aplikacja-
mi zewnętrznymi. Kilka akapitów wy-
żej wspomniałem, że nie znajdziemy 
w niej dodatkowych narzędzi, takich 
jak np. menedżer zadań, który sieje 
chaos w folderach skrzynek poczto-
wych. Jest jednak jeszcze jedna rzecz, 
o  której muszę napisać. Bundles, 
element w ustawieniach programu 
zawierający wtyczki do najbardziej 
potrzebnych i znanych aplikacji. Od 
edytorów tekstu i kodu przez kalenda-
rze aż do programów GTD, w tym mo-
jego ulubionego OmniFocus. Dostęp 
do wtyczek, po zaznaczeniu w prefe-
rencjach, które aplikacje mamy zain-
stalowane w systemie, uzyskujemy 
poprzez menu Command. Teraz wystarczy zaznaczyć 
wiadomość, wybrać z menu interesującą nas aplikację, 
a resztę wykona za nas MailMate i program docelowy.

Blisko ideału
MailMate to aplikacja bliska mojemu ideałowi. Niech po-
twierdzeniem tych słów będzie fakt, że zbierane przez 
twórcę programu fundusze na wersję drugą w  szyb-
kim tempie osiągnęły ponad 42 tysiące dolarów, czyli 
171% zakładanego funduszu. Wiem, że istnieją równie 
ciekawe rozwiązania, jak chociażby sieciowy FastMail, 
ale słabymi punktami tego typu rozwiązań jest wyma-
gany dostęp online oraz model abonamentowy.

Od kilku lat zastanawiam się, czy stary, poczciwy 
e-mail przetrwa próbę czasu bez szwanku. Już nie-
raz bowiem wróżono mu rychły koniec. Jak dotąd 
jednak poczta elektroniczna za nic ma sobie nowo-
czesne formy przekazu i  kontaktowania się. Myślę, 
że znalazła sobie niszę, z  której trudno będzie ją 
usunąć. Nic nie zastąpi nam słowa pisanego oraz 
tradycyjnej i  bardziej oficjalnej formy przekazywa-
nia informacji. SMS-y, MMS-y czy rozmowy przez 
komunikatory są nietrwałe. E-mail natomiast jest 
„namacalnym” elementem. Jest też niepowtarzalny, 
co czyni go najważniejszą formą przekazu w naszym 
wirtualnym świecie.             4

Nazwa MailMate

Cena 49,99$

Witryna www.freron.com

Ocena .....

Cechy

 + zaawansowane funkcje programu
 + elastyczna konfiguracja interfejsu
 + wsparcie protokołów bezpieczeństwa 
 + obsługa markdown
 + smart folders – zaawansowane  

        sortowanie   
 - brak obsługi protokołu POP

www.freron.com
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Gdybym miał wskazać minusy oprogramowania używanego przeze mnie,  
to z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazałbym na ilość aplikacji potrzeb-
nych mi do pracy. Zazwyczaj wyznaję zasadę, że jeśli coś jest do wszystkiego, 
to jest do niczego, ale wąska specjalizacja w przypadku oprogramowania nie 
zawsze zdaje egzamin. Dlatego też z dużą ciekawością przyjąłem informację 
o pojawieniu się aplikacji łączącej funkcje dostępne zazwyczaj w dwóch róż-
nych typach aplikacji, a przecież nie tak odległych od siebie.

Dwa w jednym
Obecne edytory tekstu dostępne na platformie OSX w większości przypadków 
wspierają język znaczników markdown pozwalający na szybkie formatowanie tek-
stu bez odrywania rąk od klawiatury komputera. Ma to duże znaczenie w przypad-
ku pisania długich i skomplikowanych tekstów. Dzięki temu bowiem zwiększamy 
naszą efektywność. Osobiście nie wyobrażam sobie w obecnych czasach braku 
wsparcia dla markdown w edytorach tekstu, chociaż takie aplikacje nadal istnieją.

SMARTDOWN
EDYTOR MARKDOWN I OUTLINER W JEDNYM

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

https://twitter.com/pawelratajczak/


RECENZJE | OSX 66
www.mojmac.pl

Pokrewnymi do edytorów tekstu aplikacjami są outline-
ry. Narzędzia te umożliwiają gromadzenie treści w od-
powiedniej hierarchii oraz organizowanie i  zarządza-
nie naszymi pomysłami przelanymi na wirtualny papier 
dzięki tworzeniu oddzielnych sekcji.

Obie te funkcje (edycja tekstu i  outliner) aż proszą 
się o połączenie w jedną aplikację. Aplikację taką jak 
SmartDown, czyli edytor tekstu markdown i outliner 
w jednym.

Sprytne narzędzie
SmartDown nie różni się niczym od podobnych mu 
aplikacji. Prosty i czytelny interfejs, pozbawiony zbęd-
nych funkcji, może się podobać, ale bez wątpienia jest 
strzałem w dziesiątkę ze względu na efektywność pracy.

Aplikacja realizuje obie funkcje (edycja i outline) w locie, 
co oznacza w tym przypadku, że tworzone są one au-
tomatycznie podczas pisania tekstu. Każdy tytuł i pod-
tytuł zawierający kolejne akapity, oprócz wartości, jaką 
niesie sam przez się, może być używany w trybie outli-
ner. Daje tym samym autorowi pełną kontrolę nad two-
rzonym dokumentem.

Aplikacja wspiera język MultiMarkdown będący rozbu-
dowaną formą markdown oraz Critic Markup pozwala-
jący na śledzenie zmian w dokumencie. Formatowanie 
tekstu w przypadku markdown jest, jak już wspomnia-
łem, bardzo proste, ale SmartDown idzie dalej, dając 
swojemu użytkownikowi kontekstowe menu, dzięki 
któremu jednym kliknięciem wstawimy do treści do-
kumentu nagłówki, cytaty, listy numerowane i punkto-
wane, a także tabele czy linki. Jeśli zechcemy wstawić 
do przygotowywanego dokumentu grafikę, wystarczy 
przeciągnąć ją do okna aplikacji. SmartDown wyko-
na za nas resztę roboty, tworząc odpowiedni zapis 
w składni markdown.

Ciekawą opcją programu jest Scroll Tooltip pokazujący 
w  trakcie przewijania dokumentu miejsce, w którym 
aktualnie się znajdujemy. Kolejną funkcją wartą uwagi 
jest panel statystyk dołączany dynamicznie do okna 
dokumentu. Wystarczy powyżej treści w obojętnie któ-
rym momencie wpisać goal: 1000 words (liczba słów 
zależna od naszych potrzeb), a SmartDown wyświetli 

dodatkowe, pojawiające się na żądanie okno z procen-
towym wskaźnikiem wykonania założonego planu oraz 
statystykami dokumentu.

Pod tak prostym interfejsem aplikacji kryje się sporo 
możliwości. Do powyższych funkcji należy dodać jesz-
cze możliwość wstawiania stopki, włączenia opcji pod-
świetlenia tworzonego tekstu – Highlight Mode dostęp-
ny w trzech trybach: słowa, zdania i akapity oraz tematy 
pozwalające na dostosowanie wyświetlania dokumen-
tu według własnych potrzeb.

Przyszłość aplikacji
Z czysto praktycznego punktu widzenia łączenie kilku 
programów o nie do końca różnym przeznaczeniu jest 
więcej niż zasadne. Zyskujemy w  ten sposób zasoby 
w naszych komputerach oraz porządek w tworzonych 
dokumentach. SmartDown jest dobrym przykładem 
tego trendu. Do pełni szczęścia brakuje mi w tej chwili 
wersji aplikacji na platformę iOS.             4

Nazwa SmartDown

Cena 19,99€

Witryna www.neomobili.com

Ocena .....

Cechy

 + połączenie edycji tekstu  
       i outline w jednym

 + wsparcie dla markdown
 + konfigurowalny interfejs
 + tryb podglądu na żywo
 + eksport dokumentu  

       do popularnych formatów
 - brak wsparcia dla iCloud i iOS

http://www.neomobili.com/products/smartdown/


BeWood

Bewood to wyjątkowe pokrowce wykonane z najwyższej jakości drewna. Dzięki połączeniu natural-
nego tworzywa oraz poliwęglanu tworzą niepowtarzalne etui, które chroni telefon oraz nadaje mu 
wyrafinowany charakter. Dziś w konkursie dla czytelników chcemy oddać wam pokrowce na iPhone’a 
6 oraz iPhone’a 5S.

Do wygrania
Pokrowce 1x iPhone6, 2x iPhone5S

Pytanie konkursowe – Z jakich odmian drewna wykonane są etui Bewood?

Zakończenie konkursu – 25.05.2015r

Odpowiedzi prosimy kierować na adres konkurs@mojmac.pl
W tytule wiadomości piszemy – Konkurs Bewood,
 a w treści podajemy informacje jaki pokrowiec chcemy wygrać.

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

Wygraj
wyjątkowe

pokrowce
na iPhonea

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

*

http://www.bewood.pl
mailto:konkurs%40mojmac.pl?subject=
 http://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/


W ostatnich latach Apple przyzwyczaiło nas do tego, że na ich nowe produk-
ty nie trzeba było długo czekać od momentu prezentacji. Zazwyczaj w ciągu  
1–2 tygodni trafiały do sklepów. Apple Watch pobił pod tym względem wszelkie 
rekordy. Został pierwszy raz pokazany na konferencji Apple we wrześniu 2014, 
do klientów dotarł zaś dokładnie po 7 miesiącach i 15 dniach. Premiera odbyła 
się w zaledwie 9 krajach, z czego w Europie jedynie w Wielkiej Brytanii, Francji 
i Niemczech. Zamówienia online można było składać jak zazwyczaj – 2 tygodnie 
wcześniej. Ogromne zainteresowanie spowodowało jednak, że po kilkunastu 
minutach daty dostaw były już wyznaczane na czerwiec.

APPLE WATCH

MACIEJ
NOWAKOWSKI

@macnow

https://twitter.com/macnow
https://twitter.com/behinder
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Już podczas wrześniowej prezentacji wiedziałem, że go 
kupię. Do marca nie byłem jednak pewien, na który 
model się zdecyduję, gdyż nie były znane ceny poszcze-
gólnych kolekcji. Wiedziałem, że chcę kopertę w rozmia-
rze 42 mm, jednakże do samego końca wahałem się 
pomiędzy wersją aluminiową a stalową. Ostatecznie, 
podobnie jak większość znajomych, wybrałem srebrną 
wersję Sport w rozmiarze 42 mm z opaską w kolorze 
białym. Wydaje się ona najrozsądniejszym wyborem, 
aby sprawdzić, w jakim stopniu Apple Watch sprawdzi 
się na co dzień i czy po miesiącu nie wyląduje w szufla-
dzie. Wersja sportowa ma dokładnie takie same funk-
cje jak nawet najdroższe złote modele. Ostatnie testy 
pokazały również, że aluminiowa koperta jest bardziej 
odporna na zarysowania niż stalowa, a brak szafirowe-
go szkła skutkuje większą jasnością wyświetlacza. Tak 
sobie teraz tłumaczę słuszność swojego wyboru. Być 
może za kilka miesięcy lub przy kolejnej generacji zde-
cyduję się na upgrade do bardziej ekskluzywnej wersji.

Zamówienia do Polski nie były możliwe, dlatego złoży-
łem je poprzez niemiecki Apple Online Store na adres 
znajomego w Berlinie. Choć były to pierwsze minuty 
po otwarciu preorderów, to dostawa mojego egzem-
plarza miała odbyć się w dniach 12–26 maja. Bardzo się 
ucieszyłem, gdy 22 kwietnia wieczorem zostałem miło 
zaskoczony obciążeniem mojej karty. To chyba jedna 
z nielicznych sytuacji w życiu, gdy człowiek cieszy się, że 
ktoś w końcu zabrał jego pieniądze. Wkrótce otrzyma-
łem maila z informacją, że paczka została nadana i bę-
dzie doręczona w dniu światowej premiery. Nie pozo-
stało mi nic innego, jak zaplanować wyjazd do Berlina.

W dniu premiery potwierdziły się też wcześniejsze in-
formacje, że do czerwca Apple Watche nie będą sprze-
dawane w stacjonarnych sklepach Apple. Obecnie je-
dynym miejscem w całych Niemczech, gdzie można 
zakupić zegarek Apple od ręki, jest ekskluzywny butik 
The Corner. Znajduje się on w Berlinie niedaleko bramy 
Brandenburskiej. Codziennie ustawia się pod nim ko-
lejka kupujących. Dostępność Apple Watcha jest dość 
ograniczona, a dopiero po odstaniu kilku godzin klien-
ci w środku dowiadują się jakie wersje można zakupić 
w danym dniu.

Po drodze do Berlina zaskoczyła mnie wiadomość od 
znajomego - „Paczka dotarła, ale ile Ty zamówiłeś tych 
zegarków?”. Na miejscu okazało się, że wersja Sport za-
pakowana jest w całkiem spore podłużne pudełko. Po 
jego otwarciu w środku znajduje się plastikowy futerał 
z zegarkiem rozłożonym wzdłuż. Jego wygląd kojarzy mi 
się z białymi plastikowymi MacBookami. Pod nim znala-
zła się obwoluta z krótkimi instrukcjami obsługi oraz do-
datkową krótszą częścią opaski. Pod tym wszystkim jest 
jeszcze 2-metrowy kabel USB z końcówką magnetyczną 
służącą do ładowania indukcyjnego oraz standardowa 
jednoamperowa ładowarka znana dobrze użytkowni-
kom iPhone’ów. Jako fan marki byłem trochę zawiedzio-
ny, gdyż nie znalazłem tam naklejek w kształcie jabłuszek.
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Po otwarciu plastikowego pudełka pierwszą myślą, 
która przyszła mi do głowy, było to, że zaszła pomył-
ka i przysłali mniejszą wersję zegarka. Na żywo Apple 
Watch wydaje się znacznie mniejszy i zgrabniejszy niż 
na zdjęciach czy filmach. Mój 42-milimetrowy egzem-
plarz przymierzany był w ostatnim tygodniu przez kilka 
znajomych kobiet, które stwierdziły, że taki rozmiar by 
im odpowiadał. Obawiałem się też, że wersja aluminio-
wa będzie sprawiała wrażenie tandetnej. Na szczęście 
jest w porządku, pod względem wykończenia przypo-
mina iPhone’a. Zegarek okazał się też bardzo lekki, jego 
koperta waży zaledwie 30 gramów. Dla porównania 
stalowa jest już znacznie cięższa – 50 gramów. Pasek 
w wersji Sport jest wykonany z fluoroelastomeru – ka-
uczukowego materiału bardzo przyjemnego w dotyku. 
Myślę, że będzie trwalszy niż ostatnie silikonowe etui 
od Apple na iPhone’a 6. Co prawda, mój, w kolorze bia-
łym, dość łatwo się brudzi, ale nie miałem do tej pory 
najmniejszego problemu z jego czyszczeniem.

Zakup tego zegarka nie ma kompletnie sensu, jeśli nie 
posiada się iPhone’a, gdyż nie jest to urządzenie samo-
dzielne. Podczas pierwszego uruchomienia konieczne 
jest jego sparowanie z iPhone’em. Służy do tego aplika-
cja Apple Watch, która pojawiła się wraz z aktualizacją 
do systemu iOS 8.2.

Procedura wstępnej konfiguracji i  synchronizacji 
trwa kilka minut. Po jej zakończeniu we wspomnia-
nej aplikacji pojawia się zakładka z opcjami służący-
mi do zarządzania zegarkiem oraz zakładka Poleca-
ne, w której można pobierać aplikacje kompatybilne 
z Apple Watchem.

Po synchronizacji ustawienia powiadomień w zegarku 
są odzwierciedleniem tych z iPhone’a. Jednak w aplika-
cji konfiguracyjnej w wygodny sposób można określić, 
które z nich chcemy otrzymywać na zegarku. Na eta-
pie wstępnej konfiguracji pojawia się ważne pytanie 
z punktu widzenia osób leworęcznych – na której ręce 
i w jakiej pozycji zegarek będzie noszony. Odpowiednia 
opcja obraca w takim przypadku ekran do góry nogami. 
Możliwe jest także zamienienie części paska miejscami, 
aby zapięcie było we właściwą stronę.

Niedługo po pierwszym uruchomieniu Apple Watcha 
otrzymałem od Apple maila. Było to potwierdzenie do-
dania nowego urządzenia do mojego konta iCloud, a za-
razem zaproszenie na osobisty trening do jednego z nie-
mieckich Apple Store’ów. Potraktowałem to jako spam. 
Szybko jednak zrozumiałem, że to zaproszenie jest istot-
nym elementem sprzedaży tego urządzenia. Zazwyczaj 
instrukcja obsługi to coś, po co sięgam w ostateczności. 
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Nie potrzebowałem korzystać z niej przy odkrywaniu in-
nych urządzeń Apple, które miałem do tej pory. Zawsze 
błyskawicznie przyswajałem podstawowe funkcje. Z ta-
kim nastawieniem zaczynałem moje obcowanie z Apple 
Watchem. Wstyd się przyznać, ale w pierwszym kon-
takcie poczułem się nieco zagubiony. Opanowanie jego 
obsługi zajęło mi sporą część dnia. Natomiast odkrycie 
i zrozumienie wszystkich gestów wymagało już zapozna-
nia się z poradnikiem na stronie Apple.

Najważniejszym elementem Apple Watcha jest jego wy-
świetlacz. Apple po raz pierwszy zastosowało ekran 
OLED. Oczywiście jest to ekran o rozdzielczości Retina 
i sprawia świetne wrażenie. Ma bardzo dobry kontrast 
i  czerń. Kąty wyświetlania są bliskie 180 stopniom – 
patrząc od boku, nie zaobserwowałem zjawiska przy-
gasania ani zmiany kolorów. Nawet na zewnątrz przy 
dużym nasłonecznieniu sprawdza się on wyśmienicie 
i wszystko pozostaje czytelne.

Jeśli chodzi o fizyczne przyciski, to zegarek od Apple 
posiada takie dwa. Jeden płaski, przypominający przy-
cisk Power w iPhonie. Pełni on w zasadzie tylko jedną 
funkcję – pozwala uzyskać dostęp do ulubionych kon-
taktów, a  przy jego dłuższym przytrzymaniu można 
wyłączyć zegarek, przełączyć go w  tryb rezerwy, jak 
również zablokować go.

Drugim przyciskiem jest koronka, która służy do prze-
wijania, a w niektórych miejscach zoomowania treści 
na ekranie. Z  kolei jej przyciśnięcie jest odpowiedni-
kiem Home w  iPhonie. Najpierw zapala ona ekran, 
kolejne jego naciśnięcie powoduje wywołanie ekranu 
wyboru aplikacji. Dwukrotne szybkie kliknięcie prze-
łącza między ostatnio otwartymi aplikacjami. Z  ko-
lei dłuższe przytrzymanie, analogicznie jak w iPhonie, 
wywołuje Siri.

Zegarek, podobnie jak wszystkie mobilne urządzenia 
marki Apple, ma ekran multitouch. Nowością jest tech-
nologia Force Touch, czyli wykrywanie siły nacisku na 
ekran. Dzięki niej powstał nowy gest przyciśnięcia ekra-
nu. Osoby, które nie wiedzą o jego istnieniu, chcąc klik-
nąć coś na ekranie, bardzo często wywołują go przy-
padkowo, zamiast zwykłego tapnięcia. Inna sprawa, że 
w większości aplikacji nie wywołuje on żadnej akcji. Jest 

zaledwie kilka miejsc, w których możemy z niego sko-
rzystać. Moim zdaniem jest to trochę niejasne. System 
Watch OS powinnien zasygnalizować, kiedy pod tym 
gestem kryje się jakieś działanie. Myślę też, że mogliby 
się obyć i bez Force Toucha, a dłuższe przytrzymanie 
palca na ekranie mogłoby wyzwalać tę samą akcję.

Kolejną ciekawą nowością jest Taptic Engine, czyli tech-
nologia, którą można trochę porównać do wibracji. Jed-
nakże jest to coś odrobinę innego. Apple Watch nie 
wibruje, on informuje o powiadomieniach dyskretnie 
pukając w dłoń.

Głównym widokiem na Apple Watchu jest tarcza ze-
gara. Z tego miejsca każdorazowo rozpoczynamy ob-
sługę. Gdy wykonamy gest ściągnięcia ekranu do dołu, 
spod górnej krawędzi podobnie jak na urządzeniach 
z iOS-em wysuwa się obszar powiadomień. Nowe po-
wiadomienia są sygnalizowane poprzez małą czer-
woną kropkę na ekranie tarczy zegara. Ciekawostką 
jest to, że w tym widoku Apple pomyślało o przycisku, 
którym możemy wyczyścić wszystkie powiadomienia 
naraz. Dostęp do niego uzyskuje się poprzez wspo-
mniany Force Touch. Mam nadzieję, że podobna opcja 
czyszcząca wszystkie powiadomienia znajdzie się rów-
nież w kolejnym iOS-ie.

Warto wspomnieć, że wszystkie powiadomienia usunię-
te na zegarku znikają także z iPhone’a.
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Z kolei pod dolną krawędzią ekranu na widoku tarczy 
zegara znajduje się coś nowego, czyli Glances. W  pol-
skiej wersji aplikacji konfiguracyjnej zostało to przetłu-
maczone jako Skróty. Jest to zestaw kart przypomina-
jących widżety, które pozwalają na szybką interakcję 
z aplikacjami. Tłumaczenie Skróty jest w tym przypad-
ku bardzo trafne. Nawigujemy po nich, przesuwając 
palcem w  lewą i  prawą stronę jak między ekranami 
aplikacji w  iPhonie. Pierwsza z  nich przypomina cen-
trum sterowania, a  reszta podobnie jak widżety na 
iOS jest dostarczana przez zainstalowane aplikacje.  
Po kilku dniach pozbyłem się większości z nich, a zosta-
wiłem tylko te, z których rzeczywiście będę korzystał.

Po naciśnięciu koronki jesteśmy przenoszeni do ma-
kiety z ikonkami wszystkich zainstalowanych aplikacji. 
Pomimo małego rozmiaru ikon wybranie interesują-
cej aplikacji nie sprawia mi większego kłopotu, o ile ro-
bię to, siedząc. Z kolei podczas ruchu jest to już bardzo 
utrudnione i Skróty doskonale spełniają swoje zadanie. 
Niestety nie wszyscy developerzy zaimplementowali 
wsparcie dla nich w swoich zegarowych aplikacjach. Po-
zbawiona jest tego aplikacja Runkeeper, do której obsłu-
gi bardzo przydałby się odpowiedni widżet.

Wśród aplikacji dostarczonych przez producenta naj-
ciekawsza według mnie jest aplikacja Maps. Po wy-
znaczeniu trasy, spoglądając na zegarek, mamy pod-
gląd na następny manewr. W momencie gdy dotrzemy 
do miejsca, w którym powinniśmy skręcić, zegarek po-
wiadamia nas o tym odpowiednim puknięciem, nieco 
odmiennym dla skrętu w lewą i prawą stronę.

Dla większości osób interesującą kwestią jest czas 
pracy na baterii. Właściwie przez prawie dwa tygodnie 
tylko pierwszego dnia podczas intensywnej zabawy 
udało mi się go rozładować całkowicie. Zazwyczaj gdy 
odkładam zegarek na ładowarce w celu naładowania, 
pozostaje mu od 20 do 40% baterii. Nie zaobserwo-
wałem również zwiększonego zużycia baterii w  iPho-
nie, pomimo ciągłego połączenia Bluetooth pomię-
dzy nim a zegarkiem. Ważne jest też to, że nawet po 
kompletnym rozładowaniu zegarka poprzez ponad  
2 dni wciąż będzie wyświetlać aktualną godzinę, czyli 
spełniać swoją podstawową funkcję.
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Kolejnym ważnym aspektem dla polskiego użytkowni-
ka jest kwestia wsparcia języka polskiego. Apple Watch 
w chwili obecnej nie posiada nawet menu w naszym ję-
zyku. We wszystkich aplikacjach, gdy zachodzi potrzeba 
wprowadzenia jakiejkolwiek treści, to jest to możliwe 
tylko poprzez dyktowanie po angielsku. Istnieje od tego 
tylko jeden wyjątek, a mianowicie aplikacja Messages. 
iPhone zapamiętuje język klawiatury dla każdej kon-
wersacji. Dzięki temu dla kontaktów, z którymi miała 
miejsce wcześniejsza komunikacja na iPhonie w języku 
polskim, możliwe jest dyktowanie odpowiedzi na Ap-
ple Watchu po polsku i działa to bardzo dobrze. Nie-
stety przy próbie wysłania wiadomości do kontaktu, 
z którym nie prowadzono wcześniej korespondencji, 
domyślnym językiem dyktowania jest język angielski. 
Myślę, że Apple Watch nie zostanie wprowadzony na 
polski rynek, zanim nie otrzymamy polskiej Siri. Po ci-
chu liczę, że zostanie to zapowiedziane już podczas 
najbliższego czerwcowego WWDC. Myślę też, że wpro-
wadzenie Apple Watcha na rynek wpłynie na poprawę 
rozpoznawania mowy we wszystkich językach.

Na chwilę obecną Apple Watch jest czymś w rodzaju pilo-
ta do iPhone’a. Na jego małym ekraniku wyświetlane są 
powiadomienia. Na część z nich można w szybki sposób 
zareagować, np. zarchiwizować maila czy krótko odpo-
wiedzieć. Przemieszczając się po mieście w słuchawkach, 
doceniam bardzo możliwość podejrzenia treści otrzyma-
nej wiadomości, czy też wyboru muzyki do odtwarzania 
bez wyciągania telefonu z kieszeni. Spacerując w deszczu, 
zawsze myślałem o takim właśnie urządzeniu.

Apple Watch sprawdza się również doskonale jako ze-
staw głośnomówiący, który mam zawsze ze sobą. Funk-
cja ta najbardziej sprawdza się w sytuacjach, w któ-
rych mam zajęte ręce. Mikrofon na tyle dobrze zbiera 
dźwięk, że rozmówcy nie słyszą różnicy, czy trzymam 
zegarek przed sobą, czy mam rękę swobodnie opusz-
czoną wzdłuż ciała.

Patrząc na powyższe i możliwość głosowego odpowia-
dania na wiadomości, mogłoby się wydawać, że korzy-
stanie z  zegarka w samochodzie jest bezpieczniejsze 
niż z telefonu. Niestety tylko do czasu, gdy użytkownik 
poza obsługą głosową nie zechce czegoś na nim wykli-
kać. Korzystanie z  iPhone’a, nie licząc modelu 6 Plus, 
zazwyczaj absorbuje tylko jedną rękę. Na zegarku na-
wet do uruchomienia Siri konieczne jest użycie drugiej 
ręki w celu przyciśnięcia koronki. Podczas jazdy samo-
chodem, chcąc kliknąć cokolwiek prawą ręką, lewą sta-
rałem się utrzymać nieruchomo, trzymając kierownicę 
z łokciem opartym o szybę. W rezultacie bardzo ogra-
niczałoby to ewentualną szybką reakcję na zdarzenia 
drogowe. Jeszcze trudniejsza jest jego obsługa podczas 
jazdy rowerem i może skończyć się boleśnie.

Oczywiste jest to, że z czasem będzie coraz więcej za-
stosowań dla Apple Watcha. Jest to najbardziej osobiste 
urządzenie wyprodukowane przez Apple i nie rozstaję 
się z nim nawet na chwilę w ciągu całego dnia. Pojawia 
się tutaj pewne „zagrożenie”. Jeśli telefon przez wiele 
osób nazywany jest smyczą, to zegarek od Apple jest 
ciężkim łańcuchem z żelazną kulą. Kiedy się go nosi, nie 
ma szans, aby chociaż na chwilę oderwać się od tego 
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wszystkiego, co nas rozprasza. Na iPhonie otrzymy-
wałem dziesiątki powiadomień i większości z nich nie 
zauważałem. Raz na jakiś czas robiłem przegląd tego, 
co przyszło. Z Apple Watchem na ręce każdorazowo na-
tychmiast otrzymuję kuksańca od mojego wirtualnego 
asystenta, który mówi do mnie: „Kolego, mam dla Cie-
bie coś nowego”. Dlatego przede wszystkim konieczne 
jest zrobienie porządku w powiadomieniach i zostawie-
nie tylko tych najważniejszych.

Inna sprawa, że tylko użytkownik Apple Watch wie o tym, 
że coś do niego przyszło. To dyskretne pukanie w dłoń 
jest jak szeptanie sekretarki do ucha podczas spotka-
nia, że nastąpiły jakieś ważne okoliczności. Chwilami 
jest to trochę przerażające. Nawet w trakcie rozmowy 
z kimś nasz wzrok i myśli są przenoszone na nadgarstek.  
Do tej pory nie zdarzało mi się korzystać na iPhonie 
z  trybu „nie przeszkadzać”. W zupełności wystarcza-
ło mi jedynie wyciszenie dźwięków. W zeszłym tygo-
dniu, kiedy byłem na spotkaniu towarzyskim, pomimo 
wyciszenia dźwięków w zegarku kolejne przychodzące 
powiadomienia zaczęły mnie samego irytować. Po raz 
pierwszy świadomie włączyłem ten tryb.

W  chwili obecnej Apple Watch jest postrzegany jako 
produkt dla gadżeciarzy. Apple wyraźnie stara się, aby 
stał się produktem popkulturowym, elementem mody. 
Nie jest to jednak zbyt przekonujące. Większość moich 
znajomych, którzy są fanami iPhone’ów i zmieniają je 
co roku na najnowsze model, nie czuje potrzeby po-
siadania Apple Watcha. Nie są w stanie odpowiedzieć 
sobie na pytanie, co takiego miałby im on zaoferować. 
Jest to „zaledwie mały wibrujący przedmiot informu-
jący o  powiadomieniach, za całkiem niemałą kasę”. 
Wiele osób przygląda się temu, jak rozwijają się na 
niego aplikacje, które być może zdołają ich przeko-
nać do zakupu kolejnej generacji. Często z ich strony 
pada trudne pytanie: „Czy warto wydać te 449 euro 
lub więcej na taki produkt?”. Ma on z pewnością duży 
potencjał, ale według mnie jeszcze sporo pracy ze 
strony Apple oraz developerów zewnętrznych aplika-
cji, aby stał się tzw. must have! Na ten moment jest to 
niestety tylko gadżet. iPhone w stosunkowo niewiele 
wyższej cenie jest przede wszystkim produktem sa-
modzielnym, oferującym ogrom funkcji i zastosowań. 
Apple Watch to tylko przeniesienie na nadgarstek nie-
wielkiej części z nich. 4



iPhone 6 to bez wątpienia wspaniały smartfon. Można by długo opowiadać o jego 
zaletach, ale myślę, że nie jest to potrzebne. Mimo tych niekwestionowanych 
plusów ma on także jeden minus. Ten minus dotyczy praktycznie każdego nowo-
czesnego telefonu. Jest nim jego grubość, a raczej jej brak. Dla niektórych może 
to być także zaleta, ale w moim przypadku niestety cienkie krawędzie iPhone’a 
nią nie są. Duże dłonie i grube palce powodują, że trzymając iPhone’a 6, czuję się 
jak słoń w składzie porcelany. Dlatego też od dłuższego czasu rozglądałem się 
za porządnym etui, tak aby zwiększyć sztucznie jego grubość. Etui takie oprócz 
jakości godnej sprzętu Apple powinno także charakteryzować się wyszukaną 
stylistyką i bardzo dobrą funkcjonalnością. Nie ma bowiem nic gorszego jak po-
psucie doskonałości. Wziąwszy powyższe pod uwagę, wybrałem Bewood.

BEWOOD
POLSKIE ETUI WARTE KAŻDEJ CENY

PAWEŁ
RATAJCZAK

@pawelratajczak

https://twitter.com/pawelratajczak/
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Polacy nie gęsi, też swoje etui mają
Bewood to materializacja marzeń, dobrych pomysłów 
i odwagi, z których powstała największa w Europie firma 
produkująca drewniane etui do telefonów. Polska firma.

W ofercie Bewood każdy z nas znajdzie na pewno coś 
dla siebie. Firma produkuje etui do telefonów marki 
Apple oraz tych działających pod kontrolą systemu An-
droid. W ofercie Bewood znajdziemy etui dla iPhone’ów 
(modele 4/4S, 5/5S oraz 6/6+), Samsungów, Sony i LG. 

Najważniejszy jest jednak materiał, z  jakiego wykona-
ne są etui oraz jakość tego wykonania. Każde etui pro-
dukowane jest ręcznie. Proces produkcji na każdym 
kroku utwierdza mnie w przekonaniu o wyjątkowości 
produktów Bewood. Dobrane starannie różne gatunki 
drewna, ręcznie szlifowane i  lakierowane, zapewniają 
o bardzo poważnym podejściu Bewood do swojego 
produktu. Efektem tej ciężko wykonanej pracy są etui, 
które śmiało nazwę idealnymi.

Diabeł tkwi w szczegółach
Etui marki Bewood otrzymałem w ekologicznym i sty-
lowym kartoniku, który z powodzeniem nadaje się tak-
że jako opakowanie prezentu, jeśli zdecydowalibyśmy 
się podarować je komuś. Ku mojemu zdziwieniu we 
wnętrzu kartonika etui spoczywało na… sianie. Taka 
dbałość o klimat ekologii i podkreślanie naturalności 
produktu bardzo mnie cieszy.

Opakowanie opakowaniem, ale najważniejsze jest prze-
cież etui, a to prezentuje się wspaniale. Etui jest lekkie, 
dobrze dopasowane i miłe w dotyku. Plecki etui wyko-
nane z wysokogatunkowego drewna zostały połączone 
z poliwęglanem, który wypełnia całkowicie wewnętrzną 
część etui oraz boki. Takie rozwiązanie zapewnia do-
datkową ochronę dla telefonu oraz amortyzuje przy-
padkowe wstrząsy. Minimalnie wystające boki etui na 
krawędziach iPhone’a zapewniają dodatkową ochronę 
w razie upadku lub odłożenia telefonu na ekran, ale nie 
przeszkadzają w jego użytkowaniu.
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Włożenie iPhone’a do etui nie nastręcza trudności, 
nie musimy też obawiać się o to, że smartfon nam się 
uszkodzi. Spasowanie etui z urządzeniem to mistrzo-
stwo świata. Boczne przyciski służące do sterowania 
telefonem idealnie dopasowują się do wycięć w etui. 
Tak samo tylne „okienko” na aparat fotograficzny, które-
go krawędzie dodatkowo zostały oblane poliwęglanem. 

Wybór poliwęglanu zamiast zwykłego plastiku lub 
gumy sprawia, że  etui trzyma mocno telefon. Brak ja-

kichkolwiek luzów to bardzo duży plus. Materiał ten też 
idealnie leży w dłoni i jest bardzo przyjemny w dotyku 
(powtarzam się?).

Od koloru do wyboru
Poza dostępnością etui dla różnych modeli telefonów 
możemy wybierać też w wielu gatunkach drewna. Be-
wood przygotował dla nas etui w 9 liniach: Dąb, Dąb 
bielony, Heban, Bambus, Orzech, Palisander, Sapele, 
Tek i Wenge. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najważ-
niejsze jest jednak to, że wszystkie z wymienionych 
przeze mnie linii bardzo dobrze dopasowują się do 
telefonu, tworząc razem z nim spójną całość. Zdradzę 
Wam, że mnie najbardziej do gustu przypadła linia 
Sapele, której ciemna tonacja wspaniale kontrastuje 
z moim złotym iPhone’em 

Jakość warta każdej ceny
Etui Bewood Sapele dla iPhone’a 6 kosztuje 89zł. Cena 
ta jest całkowicie uzasadniona. Jakość, jaką otrzymuje-
my w zamian, jest niebywała. Po zastanowieniu stwier-
dzam, że gdyby wartość etui była dwukrotnie wyższa, 
także zapłaciłbym tę kwotę. Pisze to osoba używająca 
jak dotąd skórzanego pokrowca firmy Mujjo.
Podsumowując, z czystym sumieniem polecam Wam 
firmę Bewood oraz jej produkty, które są znakomitym 
uzupełnieniem Waszych urządzeń i dodają  im niepo-
wtarzalnego wręcz blasku. Całość uzupełnia dobry kon-
takt, szybka obsługa oraz takie szczegóły jak nietuzin-
kowe opakowanie. Polecam!              4

Nazwa Etui Bewood

Cena Od 69,00zł 

Witryna www.bewood.pl

Ocena .....

Cechy

 + wysoka jakość materiałów  
       oraz ich różnorodność

 + relatywnie niska cena
 + produkt polski

 - problematyczne wyciąganie  
       urządzenia po osadzeniu w etui

http://bewood.pl


Nie lubię papieru. Ostatecznie przekonałem się o  tym, gdy zamiast po 
papierowe książki sięgnąłem po Kindle’a. Dziś wszystko chcę zamieniać 
do postaci cyfrowej. Moim największym sprzymierzeńcem w  tych zma-
ganiach jest iPhone oraz iPad. Cenię ich mobilność i wbudowaną kamerę, 
której często używam jako skanera. Jednej rzeczy brakowało mi jednak 
niezmiennie: szybkich notatek, jakie lubię wykonywać w notesie. Na kart-
ce. Dlaczego nie mogę zamienić tabletu w cyfrowy notatnik? Są przecież 
do tego świetne aplikacje. Brakowało mi „ołówka”, który potrafi przenieść 
pismo odręczne na dotykowy ekran. Dziś firma Adonit przełamuje barierę 
ostatecznego pożegnania się z kartką papieru.

JOT SCRIPT 2 EVERNOTE 
PIERWSZY KROK DO CYFROWEGO PAPIERU

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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Rysik Jot Script 2 Evernote to specjalna edycja wspierana 
przez producenta jednego z najlepszych aplikacji do two-
rzenia zapisków – Evernote. Obok stylusa otrzymujemy 
sześć miesięcy usługi Premium w tym serwisie. Mocno też 
promują ten produkt jako narzędzie doskonale współpra-
cujące z aplikacją Penultimate pochodzącą z rodziny pro-
duktów „zielonego słonia”. W pudełku znajdziemy rów-
nież dock na USB służący do ładowania pisaka.

Jot Script 2 trzyma się doskonale w dłoni. Aluminium, nie 
dość że sprawia wrażenie bardzo solidnego produktu, to 
zarazem wkomponowuje się doskonale w wygląd iPada. 
Góra rysika to złącze magnetyczne, które mocujemy w 
docku ładowania. Magnes w ładowarce trzyma na tyle 
mocno, że trzeba sporej siły do rozłączenia obu urzą-
dzeń. Pracować z rysikiem możemy dość długo. Wystar-
czy na kilka godzin intensywnego kreślenia. Na szczęście 
nie będziemy musieli długo czekać na odzyskanie ener-
gii w pisaku. Od całkowitego rozładowania do stu pro-
cent naładowania wystarczyło mu niespełna 50 minut.

Największym sekretem Jot Scripta jest końcówka Pixel-
point o grubości zaledwie 1,9 mm. Jest to plastikowy 
wskaźnik który swobodnie ślizga się po szkle iPada nie 
zostawiając przy tym zarysowań. Jego żywotność ma 
starczyć na 120 kilometrów ruchu po ekranie tabletu. 
Gdybyśmy przekroczyli ten krytyczny cykl życia, jest 
możliwość jego wymiany.

Rysik firmy Adonit komunikuje się z tabletem przez Blu-
etooth. Aby dwa urządzenia zaczęły ze sobą współpra-
cować, wystarczy włączyć przycisk na rysiku do czasu 
zapalenia się diody. Kolory światła informują nas o sta-
tusie rysika: zielony – włączony, niebieski – przesył da-
nych, czerwony – słaba bateria. Jot Script wspiera wiele 
aplikacji na iOS. Każda z nich wymaga parowania – połą-
czenia. Proces ten zajmuje chwilę i polega na dotknięciu 
pisaka w wyznaczonym miejscu. Od tej chwili programy 
rejestrują każdy ruch pisaka po ekranie, pomijając dotyk 
ręki. Końcówka Pixelpoint porusza się równie swobodnie 
po ekranie jak ołówek po kartce papieru. Dzięki cienkiej 
końcówce możemy wykonywać na iPadzie precyzyjne 
ruchy. Nawet pisanie i tworzenie odręcznych notatek 
nie sprawi nam kłopotu. Jest to na pewno szybszy spo-
sób wprowadzania zapisków niż pisanie na klawiaturze.  
Do tego możliwość kreślenia obrazków jest w wielu przy-
padkach nieoceniona. iPad zamienia się w kartkę papie-
ru. Prawie idealną cyfrową kartkę.
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I  byłoby doskonale, wręcz fenomenalnie, gdyby nie 
dwa problemy, z  jakimi się spotkałem podczas pracy 
z  rysikiem. Próba zbyt szybkiego wykonania notatki 
często kończyła się brakiem synchronizacji rysika z tek-
stem pojawiającym się na ekranie. Linia kreśliła się 
kilka milimetrów za miejscem, którego w danej chwili 
dotykałem. To opóźnienie miało również swoje konse-
kwencje w próbie pisania „małym druczkiem”. Tworze-
nie malutkich liter jest mało wygodne i w konsekwen-
cji pojawiają się znaki, których nie możemy połączyć 
w jednym wyrazie. Dopiero pisanie stosunkowo wolno 
i odpowiednio dużych liter daje oczekiwany efekt, zna-
ny z kartki papieru.

Siła cyfrowego papieru jest ogromna. Darmowa aplikacja 
Penultimate jest mocno promowana jako narzędzie do 
wykorzystania podczas pracy z rysikiem Jot Script 2. I mu-
szę przyznać, że to doskonały zestaw narzędzi. Po pierw-
sze autorzy aplikacji pomyśleli o przygotowaniu szablo-
nów, które znacznie ułatwiają pisanie. Kartki w kratkę lub 
linię pozwalają utrzymać wygodny styl pisania. To jednak 
nie wszystko. Mamy przygotowane wzory faktur, gdzie 
podajemy tylko ceny i nazwę produktów, planner dnia 
z miejscem na notatki do każdej godziny czy wzory ar-
kuszy spisów z natury. Takich pomysłów na wykorzysta-
nie odręcznego pisania jest jeszcze więcej, a część z nich 
kosztuje kilka centów, jak chociażby pięciolinia dla muzy-
ków. Mnie najbardziej jednak zachwyciła inna rzecz. Gdy 
wszystkie zapiski z Penultimate przeniosą się do aplikacji 
Evernote (automatyczna synchronizacja zapisków), wów-
czas moje odręczne notatki są rozpoznawane jako tekst. 
Mogę w pole wyszukiwania wpisać słowo, jakie odręcznie 
umieściłem w zapiskach i program odnajdzie je w stosie 
innych informacji. Jakość rozpoznawania pisma odręcz-
nego naprawdę mnie zaskoczyła.

iPad razem z rysikiem Jot Script staje się jeszcze bardziej 
osobistym urządzeniem. To już nie tylko zapiski tworzo-
ne z klawiatury, to nasz prywatny notes wypełniony od-
ręcznym pismem. Tablety sukcesywnie wdzierają się na 
miejsce wysłużonych już kartek papieru. Przy pomocy 
Jot Script 2 Evernote granica ta zaciera się coraz bardziej. 
Chociaż nie można powiedzieć, że już dotarliśmy do chwi-
li, gdy zapiski w notesie cyfrowym są tak wygodne jak na 
kartkach. Niemniej jednak produkt firmy Adonit poka-
zuje, że ewolucja trwa, a jej wynik jest już przesądzony. 4

Nazwa Jot Script 2

Cena 399zł (salony iSpot od 1 czerwca)

Witryna www.adonit.net

Ocena .....

Cechy

 + wysoka jakość wykonania  
       – aluminium

 + cienki rysik Pixelpoint  
       – można precyzyjnie 
      kontrolować pisanie

 - opóźnienia rysowanej kreski  
       względem ruchu rysika

http://www.adonit.net/jot/script/
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zwiń kable

rozwiń sieć !,
www.tp-link.com.pl

Kontakt
 z Internetem

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

od 4 maja do 30 czerwca 2015 roku.

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

http://www.kontaktzinternetem.pl/


Mail to program pocztowy, który odnajdziemy w systemie OS X. Dziś ujawnia-
my pięć funkcji, które ułatwią obsługę programu i pozwolą w jeszcze lepszy 
sposób zarządzać wiadomościami e-mail.

5 RZECZY 
O PROGRAMIE MAIL

PRZEMYSŁAW
MARCZYŃSKI

@pemmax

https://twitter.com/pemmax
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1
STWÓRZ SWÓJ PODPIS
Podpis powinien być nieodzownym 
elementem każdej wiadomości. To do-
bre miejsce na zaprezentowanie swo-
jej osoby i zostawienie bliższych da-
nych kontaktowych. Mail pozwala na 
przygotowanie takiego opisu. Dodat-
kowo mamy możliwość przydzielenia 
podpisów do odpowiednich kont pocz-
towych. Sygnatury pod wiadomościa-
mi przygotujemy, wybierając w progra-
mie Mail Preferencje / Podpisy.

2 WYRÓŻNIENI ODBIORCY
Każdy z nas ma osoby, z którymi utrzymuje 
szczególnie bliskie relacje. Takich ludzi warto 
dodać do grona wyróżnionych nadawców, na-
dając im status VIP. W lewej kolumnie Maila uj-
rzymy wówczas listę Kontakty VIP. Znajdą się 
na niej wszystkie osoby, które poprzez kliknię-
cie w ikonę „gwiazdki” przy imieniu nadawcy 
dodaliśmy do grona wyróżnionych osób. Od tej 
chwili będziemy mieli szybki dostęp do całej ko-
respondencji prowadzonej z naszymi VIP-ami. 

3 UKRYJ ADRES ODBIORCY
Nie zawsze powinniśmy pokazywać adresy odbiorców korespondencji e-mail. Najlepszym przykładem ta-
kiego zdarzenia są wiadomości grupowe, kiedy tę samą informację przesyłamy do kilku osób. Pamiętajmy, 
że nie każdy życzy sobie aby jego prywatne dane (a takimi już stały się adresy poczty elektronicznej) docie-
rały do osób trzecich. Mail pozwala w łatwy sposób ukryć odbiorców poprzez umieszczenie ich adresów 
e-mail w polu Udw (Ukryte do wiadomości). Pole Udw włączymy z menu: Widok / Pole adresowe Udw.
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4

5
Potrzebujemy przygotować świetnie wyglą-
dającą wiadomość e-mail? W Mailu zrobimy 
to, korzystając z gotowych szablonów. Wy-
starczy w oknie Nowej wiadomości wybrać 
ostatnią ikonę po prawej – „Wyświetl lub 
ukryj panel papeterii”, aby pojawiła się li-
sta wzorów wiadomości gotowych do użycia 
w naszej korespondencji. Doskonały efekt 
wizualny przy minimalnym nakładzie pracy 
– to ogromny atut funkcji Papeteria. 

WYSZUKUJ WIADOMOŚCI
Przy rosnącej liczbie wiadomości e-mail coraz trudniej jest zachować porządek. Mail posiada bardzo 
przydatną funkcję Inteligentna teczka, której zadaniem jest wyszukiwanie wiadomości spełniających 
wskazane kryteria. Dzięki tak zbudowanym filtrom możemy podglądać wiadomości od konkretnych osób, 
zawierające załączniki lub odebrane w konkretnym przedziale czasowym. Żeby dodać nową skrzynkę 
z kryteriami wyświetlania, należy wybrać z menu Skrzynka pocztowa funkcję Nowa inteligentna 
skrzynka pocztowa… lub z lewego dolnego rogu okna Mail wybrać przycisk „+”. 

PAPETERIA



CleanMyMac 3

Jedna z najlepszych aplikacji do utrzymania systemu OS X w doskonałej kondycji. Program po-
może w utrzymaniu porządku dzięki możliwości kompletnego usuwania aplikacji razem z po-
wiązanymi plikami, porządkowania załączników programu Mail, a także usuwania zbędnych 
kopii zdjęć w iPhoto. A to dopiero początek możliwości tego programu.

*

Do wygrania
1 licencja na CleanMyMac 3

Pytanie konkursowe – Kiedy miała miejsce premiera programu CleanMyMac 3?

Zakończenie konkursu – 25.05.2015r

Odpowiedzi prosimy kierować na adres – konkurs@mojmac.pl
W tytule wiadomości piszemy – Konkurs CleanMyMac 3

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

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

http://macpaw.com/cleanmymac
mailto:konkurs%40mojmac.pl?subject=
 http://mojmac.pl/nasi-czytelnicy/
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Bohaterowie prozy Dumasa nie raz gościli na wielkim ekranie,bo historie „płaszcza 
i szpady” to okazja do pokazania wymyślnych kostiumów, wspaniałych pojedynków, 
romantycznych uniesień i bohaterstwa mężczyzn walczących z wrogiem dla swych 
ukochanych dam. Takie coś musi wspaniale wyglądać w kinie, prawda? A jednak nie 
zawsze i w pamięci mojego pokolenia za kanoniczne uchodzą tylko dwa filmy „The 
Three Musketeers” i kontynuacja „The Four Musketeers” z lat 1973–74. Potem było 
już znacznie gorzej, mieliśmy np. próbę remake’u z 1993 roku, z którego broni się je-
dynie utwór „All for one” zaśpiewany charakterystycznymi wokalami Stinga, Bryana 
Adamsa i Roda Stewarta. Na wspomnienie rok wcześniejszego filmu telewizyjnego 
„Ring of the Musketeers” moje serce krwawi (kto namówił Hasselhoffa i Gottschal-
ka na takie coś?), a sytuacji nie ratowały ani próby skupienia uwagi na Gaskończyku 
(„Musketeer” z 2001 roku), ani warianty sentymentalno-rodzinne w „Córce D’Arta-
gnana” z piękną Sophie Marceau w roli tytułowej. Dało się jeszcze oglądać „Człowie-
ka w żelaznej masce” z ciekawym wątkiem tajemniczego brata bliźniaka Ludwika XIV, 
ale poza tym słabo, bieda i tragedia. A skoro tematu nie potrafią ugryźć ani Amery-
kanie, ani co gorsza Francuzi, to może Brytyjczycy? I tak oto niespodziewanie ponad 
rok temu BBC zaprezentowało nam serial „Muszkieterowie”. I muszę przyznać, że po 
początkowym sceptycyzmie serial mnie wciągnął i twierdzę, że jest rewelacyjny.

MUSKETEERS

SEBASTIAN
SZWARC

@Behinder

https://twitter.com/behinder
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Sezon 1
Francja, XVII wiek. Wspomnia-
ny wyżej Król Słońce jeszcze 
się nie narodził, krajem rzą-
dzi jego ojciec, Ludwik XIII.  
Młody d’Artagnan razem ze 
ojcem udaje się do Paryża, 
by wręczyć petycję królowi. 
Niestety, w  trakcie podróży 
zostają napadnięci i ojciec gi-
nie. O  morderstwo oskarżo-
ny zostaje …Athos i  tak splot 
okoliczności zwiąże życiowe 
losy d’Artagnana i  trójki kró-
lewskich muszkieterów. Wiem, 
zaczyna się banalnie i począt-
kowe historie, w które zaplą-
tują się bohaterowie nie prze-
konują o  megainteligencji 
scenarzystów, ale… No wła-
śnie, serial poza historią zna-
ną z książek dodaje swoje trzy 
grosze. Mnóstwo kontrowersji 
wywołała swego czasu obsada ról d’Artagnana i Por-
thosa. Mimo że Luke Pasqualino jest z pochodzenia 
Włochem, uznano, że jest zbyt orientalny jak na postać 
francuskiego wojaka. Ortodoksyjnym widzom trudno 
było się za to pogodzić iż Porthos (w  tej roli Howard 
Charles) ma wyraźnie ciemniejszą karnację sugerującą 
afrykańskie pochodzenie. Choć może to dziwić, twórcy 
uznali, iż w ówczesnych realiach historycznych mogło to 
być całkiem prawdopodobne, w końcu imigranci to nie 
wynalazek naszych czasów. Poszczególni bohaterowie 
zostają wprowadzani w akcję stopniowo i mam wraże-
nie, że to właśnie ci nominalnie drugoplanowi dodają 
serialowi kolorytu. Poznamy więc surowego kapitana 
de Tréville (Hugo Speer) i uroczą Konstancję (Tamla 
Kari) wiecznie rozdartą uczuciowo pomiędzy swym 
małżonkiem a d’Artagnanem. Królowa Anna w wyko-
naniu Alexandry Dowling to uosobienie dobroci i wraż-
liwości, ale też dostojeństwa należnego Majestatowi. 
Jej mąż z kolei to nieco dziwak i narcyz, znużony ży-
ciem dworskim i obowiązkami władcy, które najczęściej 
powierza Pierwszemu Ministrowi. Mimo iż muszkiete-
rowie nie raz wybawią dwór z opresji, Król zdaje się 
tego nie dostrzegać i to oni stają się celem jego gniewu 

(„Muszkieterowie znów mnie zawiedli” to fraza, która 
mogłaby być mottem pierwszego sezonu). Jednak naj-
większym skarbem pierwszej serii jest duet Richelieu/
de Winter. Milady to przebiegła kochanka, a  równo-
cześnie skrytobójczyni i  tajny agent Kardynała – rów-
nie piękna, co niebezpieczna. Richelieu w wykonaniu 
Petera Capaldiego to typowa szara eminencja swoich 
czasów, przebiegły manipulator. Nie sposób kwestio-
nować jego lojalności wobec Korony. Ale czy również 
wobec Króla? Hm… Tak czy inaczej sceny, w których 
uczestniczy Capaldi, są wyborne. Pod koniec sezonu 
Jego knowania wyjdą w końcu na jaw, lecz reakcja Kró-
lowej będzie zaskakująca.

Sezon 2
Realia brytyjskiego przemysłu telewizyjnego są zdu-
miewające – Peter Capaldi dostaje angaż na kolejnego 
„Doktora Who” i  to na takich warunkach, że nie jest 
w stanie pogodzić obowiązków tu i tam. Nigdy nie ro-
zumiałem fenomenu Doktora, który najwyraźniej nie 
chciał umrzeć po dwunastym wcieleniu, jak było mu pi-
sane. W efekcie „Muszkieterowie” tracą postać Richelieu, 
który umiera szybciej niż jego historyczny odpowiednik. 
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Król nie powołuje jednak (jeszcze) kardynała Mazarine 
w jego miejsce. Jego myśli zaprząta bowiem nowo na-
rodzony potomek. Tymczasem nad Francją zbierają się 
ciężkie chmury, Hiszpanie najwyraźniej coś kombinują, 
a głównym antagonistą w  tej serii zostaje hrabia de 
Rochefort – ocalony z hiszpańskiego więzienia przez 
muszkieterów, dzięki różnym wydarzeniom awansu-
je w dworskiej hierarchii, zostając dowódcą Gwardii. 
Lecz jego intencje są mniej szlachetne, niż można by 
się spodziewać. Marc Warren zagrał tu znakomicie i na-
wet sposób, w jaki wypowiada swe kwestie, podkreśla 
charakter tej postaci. Intryga będąca osią drugiej se-
rii robi się coraz bardziej skomplikowana i  ciekawsza.  
Nie zabraknie tu historii szpiegowskich, miłosnego trój-
kąta i straceńczych misji, z których muszkieterowie mu-
szą w końcu wyjść zwycięsko, choćby nie wiem jak bez-
nadziejne było ich położenie.

„Muszkieterowie” ponownie pokazują, że gdy BBC 
się do czegoś bierze, to rezultat nie może być słaby.  
Pokręcona fabuła, wyraziste postacie na każdym pla-
nie, piękne krajobrazy i  starannie oddane realia fran-
cuskiej prowincji (którą na potrzeby serii zbudowano 
w okolicy Pragi) sprawiła, iż z niecierpliwością czekałem 
na każdy kolejny odcinek. A nie jest to jeszcze koniec, 
bo zakontraktowano już trzecią serię, w której Anglicy 
z pewnością znów wbiją szpilę sąsiadom zza Kanału, 
udowadniając, iż potrafią nawet cudzych bohaterów 
uczynić elementem swojej popkultury.            4
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Kiedy w trakcie audycji “Piątkowy Dobry 
Wieczór” dowiedziałem się, iż Witek Bied-
ny ma zamiar przedpremierowo puścić 
trzy nowe utwory Toto na mojej twarzy 
odmalowało się niedowierzanie. Ale jak to 

– to są jakieś nowe kawałki? I będzie nowa 
płyta? A kto jest w składzie?

Kiedy się okazało, że to nie żart, moje niedo-
wierzanie przeszło w ekscytację. Zespół Toto 
(nazwa zaczerpnięta z książki L. Franka Bau-
ma) w ostatnich kilkunastu latach nie rozpiesz-
czał nas zbytnio swoją twórczością, a ostatnie 
z powyższych pytań jedynie z pozoru wydaje 
się absurdalne. Ta kalifornijska grupa rocko-
wa to unikalny przykład zespołu stworzonego 
przez wybitnych muzyków sesyjnych, którym 
częste zmiany wokalistów nie przeszkodziły 
nagrywać świetnych płyt. A przynajmniej tak 
było w latach 80., kiedy to trzon grupy stano-
wili bracia Porcaro: Steven, Mike i Jeff, do któ-
rych znakomicie dopasowali się David Paich 
i Steve Lukather. Później przyszły lata chude, 
na czym zaważyła z pewnością śmierć Jeffa 
Porcaro uważanego słusznie za jednego z naj-
lepszych perkusistów na świecie. Premiera 
nowego albumu zatytułowanego „Toto XIV” 
zbiegła się nieszczęśliwie ze śmiercią kolejne-
go z braci Porcaro – basisty Mike’a, od wielu lat 
cierpiącego na stwardnienie zanikowe bocz-

ne. Płyta jest więc swoistym hołdem pamięci 
tego, który także zainspirował jej powstanie. 
Numeracja płyty może nieco dziwić, w koń-
cu mieliśmy już płytę „Toto XX”. Spokojnie, to 
nie Chicago, które zawsze nazywa swoje pły-
ty liczbami, wprowadzając zamieszanie. Tutaj 
wyjaśnienie jest proste – zespół zlicza płyty 
zawierające wyłącznie nowe piosenki („XX” za-
wierająca stare, lecz niepublikowane utwory 
wydana była na jubileusz grupy w 1998). I trze-
ba przyznać, że te nowe piosenki dają kopa. 
Już pierwszy Running out of time z chóral-
nym wokalem w refrenie przywodzi na myśl 
Hold the line, a dalej jest tylko lepiej. Dynami-
kę słychać zarówno w utworach zagranych 
z rockową werwą i pięknymi solówkami gi-
tarowymi (Holy War, Fortune), jak też w tych 
spokojniejszych (Burn, 21st Century Blues).  
Album jest co prawda bardziej progresywny 
niż poprzednie wydawnictwa, ale nie zabra-
kło na nim ballad (przepiękne All the tears 
that shine), a całość kończą pełniące funkcję 
cody genialne Great expectations z charakte-
rystycznym riffem w roli refrenu. Oczekiwania 
fanów z pewnością były ogromne. I wiecie co? 
Zespół spełnia je z nawiązką, bo w najmniej-
szym fragmencie tej płyty dzieje się i tak wię-
cej niż w całym ostatnim albumie Pink Floyd. 
Tak więc nie wahać się, nie marudzić, tylko ku-
pować. Toto powraca i znów jest wielkie!

TOTO XIV

SEBASTIAN
SZWARC

@Behinder

https://twitter.com/behinder


Dołącz do stałych czytelników Mój Mac Magazyn.
Zawsze pierwszy cieszysz się nowym numerem
Tylko Ty możesz brać udział w konkursach
Nie przeoczysz żadnego wydania...

...a to dopiero początek.

Zapisz się

www.mojmac.pl
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