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- ciekawostki ze świata
Apple
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Długi weekend majowy, zwany potocznie "majówką" to okres zaczynający się 1 maja,
czyli Święta Pracy, które przypada w tym roku w czwartek. Zaraz po nim jest Święto Flagi (2
maja), a następnie jedna z najważniejszych polskich rocznic, czyli 3 maja - Narodowe
Święto Konstytucji. Upamiętnia ono jej uchwalenie przez Polskę w 1971 roku.
W tym roku daje nam to 4-dniową przerwę od nauki. Polacy już od wielu lat traktują ten czas
jako świetną okazje do wypoczynku. Trudno się temu dziwić, bo wiosenna aura sprzyja
wszelkim wyjazdom, imprezom, czy festiwalom.
Długi weekend majowy może być także czasem pogłębienia uczuć patriotycznych.
Z okazji trzech następujących po sobie polskich świąt organizowane są różne uroczystości i
akcje o zróżnicowanych charakterach (wystawa "Biało-czerwona na białym" w Warszawie,
"Bieg Flagi" w Darłowie).
Zachęcamy gorąco, aby podczas majówki korzystać z tych wolnych, wiosennych dni i
czerpać z nich jak najwięcej radości w gronie rodziny i przyjaciół.

-motocykle nie tylko dla
mężczyzn, czyli wywiad z
panią Kasią
- Goat Simulator co to
jest?
- informacje ze świata
League of Legends
- sposób na... czyli
domowe sposoby na
piękną skórę, włosy i cerę

Muzyka
1 miejsce w Polsce zajmuje
płyta Imagine Dragons
pt."Night Vision".
Imagine Dragons jest to
amerykańska grupa z Las
Vegas grająca muzykę z
gatunku indie rock,
alternative rock.
Najbardziej znane kawałki z
tej płyty to:
"Demons"
"Radioactive"
"On Top Of The World"
kawałek promujący płytę to
"Amsterdam".

Jeśli jeszcze nie masz pomysłu gdzie i jak spędzić ten czas oto kilka propozycji
- Wrocław (Wyspa Słodowa) - wystąpią m.in. Dawid Podsiadło, Hunter, Jamal, Coma i
Bethel
- Wisła (Amfiteatr im. Stanisława Hadyny) - wystąpią m.in. Enej
- Wieruszów (stadion WKS "Prosna") - wystąpią m.in. Red Eyes, Long&Junior i
Liverpool
Jeżeli jednak nie mamy możliwości pojechać na jakąkolwiek imprezę, możemy ten czas
wykorzystać przy grillu lub ognisku z najbliższymi! :-)
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iWatch
W sieci nie brakuje konceptów urządzeń, na
których premierę czekają rzesze potencjalnych
użytkowników. Wśród nich zdarzają się i takie, z
których producenci mogliby spokojnie czerpać
inspiracje, bo po prostu zachwycają. Do tych
rzeczy należy niewątpliwie iWatch, którego
premierę Apple planuje na 6 września 2014 roku.
Będzie on produkowany przez dostawców firmy
Apple czyli Quanta Computer, we współpracy z
Richtek Technology i TPK dostarczające
odpowiednio chipy i szafirowe panele dotykowe
dla urządzenia.
Tymczasem procesory urządzenia są podobno
opracowane przez samo Apple, a ich produkcja
zlecona jest Samsungowi. Ostatecznie mówi się,
że Apple ustawia produkcję na 65 milionów
jednostek Iwach do końca 2014 roku.
Co to jest iWatch?
iWatch jest to inteligentny zegarek.
Do czego miałby służyć ten zegarek?
Mówi się o tym, że ma on ściśle współpracować
z iPhone’em i przenieść jego funkcje na rękę
użytkownika. Pozwoliłoby to zatem m.in.
na zarządzanie SMS-ami oraz e-mailami,
czytanie statusów z portali
społecznościowych, przeglądanie
multimediów itp. Niewykluczona jest również
możliwość wykonywania połączeń głosowych
(niczym Power Rangers) oraz integracja z Siri
(niczym Knight Rider – z tą różnicą, że on
rozmawiał z samochodem, a nie zegarkiem).
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Ma powstać telewizor Apple!
Na temat telewizora Appleprzewinęło się już
mnóstwo plotek, chociaż w ostatnim czasie, o
telewizorze jakby ucichło. Być może to Martin
Hajek swoimi ostatnimi wizualizacjami
przypomniał analitykom, że przydałoby się
wypuścić do internetu kilka nowych prognoz.
I tak o to Ming-Chi Kuo twierdzi, że Apple
faktycznie szykuje się do wydania telewizora w
najbliższych latach. Według niego, zanim to
jednak nastąpi, Apple wypuści w przyszłym roku
zaktualizowane Apple TV z procesorem A7. Na
telewizor musielibyśmy według niego poczekać
dopiero do roku 2015 lub 2016. Przyczyną tego
„opóźnienia” jest zdaniem Kuo dużo trudniejsze i
kosztowne przygotowanie łańcucha dostaw, a
także integracja treści i usług telewizyjnych w
różnych krajach (np. z powodu wielu operatorów
kablowych).
Za to Gene Munster powiedział dziś, że telewizor
Apple pojawi się szybko, według jego szacunków
już w najbliższym roku, który będzie „rokiem
produktów”.
Czym zmartwione jest Apple?
Apple jest zmartwione pojawiającymi się jak
grzyby po deszczu tanimi, wyposażonymi w
duże ekrany, telefonami z Androidem, czego
dowodem jest dokument, który pojawił się na
sali sądowej podczas batalii pomiędzy Apple i
Samsung.
Dla firmy z Cupertino, jest to kwestia bardzo
ważna, ponieważ iPhone, jak i iPad, mogą stracić
na popularności. Jak czytamy w dokumencie,
który powstał na koniec obecnego roku
fiskalnego:
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Konkurencja bardzo szybko się rozwija, tak jak
ich produkty oraz w niektórych przypadkach ich
ekosystemy. Również konkurenci wydają
obsceniczne sumy pieniędzy na rozreklamowanie
swoich produktów wraz oraz bez operatorów,
którzy z kolei nie chcą sprzedawać masowej
ilości iPhone’ów ponieważ naliczane są [przez
Apple – przyp. red.] wysokie marże na
urządzenia.
Apple doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że
klienci chętniej sięgają po tańsze, często
wyposażone w większy ekran, telefony z
Androidem, niż po czołowy produkt
amerykańskiej firmy.
Jak wiadomo, Apple nie jest skłonne do zejścia z
ceny na rzecz jakości ich produktów, ale możemy
się spodziewać większego ekranu w iPhone’ie 6.
Plotki wskazują na to, że nowy telefon może
dostępny w dwóch wersjach – pierwsza z nich z
ekranem o przekątnej 4,7 cala, a druga z ekranem
o przekątnej 5,5 cala.
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W obu przypadkach to wymiary zdecydowanie
większe niż w obecnym iPhone’ie 5S i
jednocześnie zbliżone do przeciętnych wymiarów
ekranów wykorzystywanych w telefonach
Samsunga.
Analitycy uważają, że dzięki wprowadzeniu
większego ekranu, Apple może z powrotem
przekonać do siebie ludzi, u których ten czynnik
spowodował „przesiadkę” na Androida.
Z niecierpliwością czekamy na większego
iPhone’a. Większy ekran zdecydowanie poprawi
użytkowanie telefonu.
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Jak zaczęła się pani przygoda z motocyklami? Czym są dla pani motocykle ?
Motocykle to moja pasja. Kilka lat temu zaraził mnie tą pasją mąż. Zrobiłam prawo jazdy na motor
trochę pojeździłam, ale musiałam zaprzestać przez dwie ciąże.
Dwójka małych dzieci to wielka przeszkoda, jak pani sobie z tym radzi?
W tym sezonie byliśmy całą rodziną na kilku zjazdach motocyklowych. Mąż przyjeżdżał motocyklem,
a ja z dziećmi samochodem. Oczywiście nie przestałam jeździć. W wolnych chwilach gdy mąż
zajmuje się dziećmi ja idę pojeździć. W przyszłym sezonie jednak mam zamiar dużo więcej czasu
poświęcić motocyklowi, na pewno pojadę na niejeden zjazd, ale wtedy już nie samochodem.
Czy zjazdy to duże imprezy? Jak często i gdzie się odbywają?
Zależy od zjazdu. Są oczywiście duże imprezy jak i takie mniejsze, ale frekwencja wśród
motocyklistów jest zawsze bardzo duża, ale i zainteresowanie z zewnątrz jest ogromne. Zjazdy
odbywają się praktycznie w całej Polsce i dość często, szczególnie w sezonie jest ich bardzo dużo.
Z tego co wiem prowadzi pani z mężem stronę o imprezach, mogłaby pani o tym opowiedzieć?
Tak, prowadzę stronę Imprezy Motocyklowe, na której umieszczane są informacje dotyczące
wszystkich zlotów i innych imprez, którymi motocykliści są zainteresowani. Prowadzimy także
fanpage na facebooku. Zainteresowanie jest duże i to cieszy. Wkładamy w to dużo pracy, ale też i
serca i cieszymy się z pozytywnego odbioru tego co robimy.
A co z „POLSKIMI DROGAMI” ? Jak kierowcy reagują na motocyklistów?
Kierowcy bardzo źle reagują na motocyklistów. Co roku ginie naprawdę bardzo dużo osób na
motocyklach z powodu nieuwagi innych kierowców. Oczywiście zdarzają się motocykliści nieuważni i
lekkomyślni, ale większość motocyklistów uważa na siebie i na innych. Policja również nie bardzo lubi
motocyklistów co da się często zauważyć. Po zlotach motocykliści są zatrzymywani przez policję za
drobne wykroczenia albo po prostu za sam fakt posiadania motocyklu.

Największe zainteresowanie ostatnio wzbudziła gra goat simulator, która
powstała na podstawie żartu.W Goat Simulator wcielamy się w rolę kozy
Pilgor. Naszym zadaniem jest wyrządzenie jak największej liczby szkód.
Językiem Pilgora możemy łapać różne przedmioty, którymi da się potem
siać zniszczenie. Wśród nich są tasak czy siekiera. Goat Simulator powstało
w oparciu o technologię Unreal Engine, oprawa graficzna jest więc jak
najbardziej realistyczna, co tylko potęguje absurdalny i śmieszny klimat gry.

2014 Mistrzostwa Świata League of Legends w Korei Południowej
Korea Południowa jest powszechnie uważane za centrum sportów elektronicznych i jest domem dla niektórych z najbardziej oddanych fanów na
świecie.Więc jest to idealne miejsce do obserwacji największego wydarzenia eSportu, czyli zmierzenia sie najlepszych graczy League of Legends. Na
Mistrzostwach uczestnicy będą walczyć o tytuł najlepszej drużyny na świecie!
Zanim jednak przeniesiemy się do Korei Południowej, od 8 do 11 maja mamy szansę oglądać najlepszą ligę zawodowców League of Legends z każdego
regionu, w której zmierzą się zawodnicy wybrani przez internautów. Mapy na których będą grać również zostaną wybrane przez internautów. Gracze
zmierzą się w Paryżu. Cała impreza nosi nazwę All-Star.
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Cienie pod oczami
Jeśli masz cienie pod powiekami to z całą pewnością pomogą ci okłady z
zielonego ogórka, które rozjaśnią skórę pod oczami. Wystarczy że na
oczyszczoną skórę dolnych powiek położysz schłodzone plasterki świeżego
ogórka i pozostawisz na około 15-20 min.
dobrym sposobem będzie też zastosowanie papki z surowego zmielonego
ziemniaka. Gdy powstanie papka, masę nakładamy na oczy i pozostawiamy
na 30 minut. Zabieg warto powtórzyć 2-3 razy w tygodniu.

Kuracja wzmacniająca włosy
Gdy zimą wypadają włosy skuteczna okaże się wzmacniająca kuracja z
cebuli, miodu i oliwy z oliwek!
startą jedną cebulą i dodatkiem jednej łyżki miodu i łyżeczki oliwy z oliwek
Całość przygotowanej mikstury mieszamy i wcieramy w skórę włosów.
Można nałożyć czepek kąpielowy na 30 minut a następnie myjemy głowę
szamponem

Maseczka na trądzik z cynamonu
Efekt tej maseczki jest zadowalający nawet po jednym razie. Jednak to
maseczka dla bardziej wytrwałych, ponieważ niesamowicie piecze i
rozgrzewa twarz, przez co robi się czerwona i gorąca, jednak po jakimś
czasie to ustaje.
Przepis: trochę cynamonu + woda (bądź śmietana albo jogurt dla ukojenia).
Całość mieszamy, aby otrzymać maseczkę do nałożenia.Na pierwszy raz
proponuję się trzymać ją niedługo, aby sprawdzić czy nie jest za ostra dla
naszej skóry.

Maseczka przeciwłupieżowa
Miodowa pielęgnacja
Szorstką i popękana skórę rąk
Peeling z miodu wygładzi skórę.Łyżkę płynnego miodu mieszamy z
łyżeczką płatków owsianych i taką miksturą masujemy skórę przez co
najmniej dziesięć minut. Następnie spłukujemy letnią wodą, dokładnie je
osuszamy i wcieramy w skórę odżywczy krem. Zamiast płatków owsianych
do miodu można dodać otręby, zmielone migdały lub fusy z kawy. Peeling
stosujemy regularnie, co najmniej dwa razy w tygodniu Aby wzmocnić jej
działanie, miód warto podgrzać(najwyżej do 37ºC)
Spierzchnięte usta
Wystarczy, że usta posmarujemy miodem. Warto też wykonywać miodowy
masaż, który ujędrni wargi i zapobiegnie ich pierzchnięciu. Możemy użyć do
tego celu czystej, miękkiej szczoteczki do zębów. Pokryte warstwą miodu
usta masujemy okrężnymi ruchami przez mniej więcej minutę.
Zniszczone włosy
Na przesuszone osłabione włosy także farbowane miód i oliwa zadziała
regenerująco. Do przygotowania potrzebne będzie nam 50 lub 100 g miodu(
w zależności od długości włosów) oraz 1-2 łyżki oliwy, np. z pestek
winogron. Mieszanką nakładamy na włosy , owijamy je folią, ręcznikiem i
pozostawiamy na godzinę. Po tym czasie myjemy głowę 2 razy szamponem
Na bóle stawów
Okład z miodu rozsmarowany na kawałku płótna łagodzi bóle stawów,
obrzęki i likwiduje tzw. guzki artretyczne. Aby kuracja była skuteczniejsza

Składniki:
4 łyżki glinki(najlepiej zielonej)
20 ml(1/10) szklanki wody
Po wymieszaniu składników powinna powstać gęsta konsystencja. Głowę
myjemy codziennym szamponem, a po umyciu wcieramy „papkę” we włosy
i skórę głowy. Trzymamy około 15 minut, po czym spłukujemy ciepłą wodą.
Nie myjemy ponownie szamponem! Zaleca się regularne stosowanie,
najlepiej przy każdym myciu.Glinka zielona ma właściwości antyseptyczne,
ściągające i odżywiające. Dlatego też taką samą maseczkę (tylko nieco
mniej gęstą) możesz z powodzeniem nałożyć na twarz.
Mąka ziemniaczana
Mąka ziemniaczana może posłużyć nam jako wszelkiego rodzaju maseczki
np. do włosów. .Stosowanie tej maseczki na włosy sprawi,że włosy będą
niesamowicie wygładzone, mięciutkie oraz delikatne w dotyku. Ponadto
dzięki tej maseczce włosy będą błyszczeć i mienić się w słońcu oraz będą
zdecydowanie bardziej podatne na tworzenie miękkich fal i loków. Ograniczy
także plątanie włosów. Mąkę możemy stosować w roli pudru, ponieważ
doskonale matuje ona skórę.Działa jak puder transparentny. Można dodać
odrobinę cynamonu, aby trochę zabarwić mąkę, ale nie za dużo, żeby nie
przesadzić.doskonale sprawdza się w roli suchego szamponu. Wystarczy
trochę mąki wetrzeć w skórę głowy i następnie wyczesać. Włosy stają się
świeże. gdy oprószymy skrobią rzęsy przed malowaniem, będą sprawiały
wrażenie grubszych. Można stosować jako talk, co zapobiega nadmiernemu
poceniu się. Zmieszana z lakierem do paznokci mąka sprawia, że lakier
będzie matowy.

