
Witam, 

Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania konkursowe. 

 

1. Czego nauczy nas film Robocop opublikowany w drugim numerze magazynu 

Tap&Swipe? 

 

- "Jak nie podrapać pancerza jadąc 200km/h motocyklem". 

 

2. Co wyróżnia magazyn Tap&Swipe na tle innych magazynów dostępnych na 

tablety? Odpowiedź uzasadnij. 

 

Uwielbiam wszystko co wiąże się z interaktywnością.  Gdy mogę mieć wpływ na 

pojawiające się okienka, przewijanie kolumny bez ingerencji w całą stronę, podgląd galerii za 

pomocą tylko jednego tapnięcia czy chociażby rozwinięcia dodatkowych informacji poprzez 

wskazanie pojedynczego guziczka. Niektóre wyżej wymienione interaktywności znajdę w 

grach, w filmach na popularnym serwisie oferującym oglądanie filmików oraz w niektórych, 

specjalnie dostosowanych książkach. Nigdy nie przypuszczałbym, że od stycznia 2014 roku 

comiesięcznie z utęsknieniem będę wypatrywał gazety, przez którą moje interaktywne żądze 

zostają zaspokojone. Tap&Swipe różni się od innych tabletowych magazynów tym, że 

użytkownik sam może ingerować w jej treść i oddziaływać na nią na swój własny, 

indywidualny sposób.   

Aby udowodnić, jak bardzo cenię sobie interaktywność w Tap&Swipe, zapraszam do 

wzięcia udziału w osobistym doborze najważniejszych cech magazynu odróżniających go od 

innych tego typu periodyków. Wystarczy, że pod koniec każdego fragmentu, gdy napotkasz 

zwrot WYBIERZ przejdziesz do akapitu oznaczonego odpowiednim numerem (x). Wybrać 

należy tylko jeden akapit i podążać dalszą numeracyjną ścieżką, aż do podsumowania różnic. 

Czas na oddanie pierwszej decyzji w twoje ręce, a więc WYBIERZ: W magazynach 

najbardziej cenię sobie: 

- Profesjonalizm (1), 

- Interesujące teksty (2). 

 

 

Powiedzieć, że jest się profesjonalistą jest niezmiernie łatwo. Gorzej, 

gdy jesteśmy zmuszeni, aby to udowodnić. Wtedy na scenę wkraczają 

wątpliwości, ale również chęć potwierdzenia publiczności swoich 

talentów z wyuczonej profesji. Redaktorzy magazynu Tap&Swipe na 

szczęście udowadniają czytelnikom, że fachowość mają we krwi, a 

raczej w pikselach tworzących zlepek wyrazów, układających się w 

poszczególne artykuły. Ich jakość jest nieporównywalna do jakiegokolwiek innego 

magazynu tabletowego, a nawet niejednego papierowego odpowiednika. Czytając 

teksty zamieszczone w magazynie, odbiorca jest przekonany, że ich autor zna się na 
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rzeczy jak nikt inny i raczy go profesjonalną opinią, która napisana jest językiem 

zrozumiałym i melodyjnym. WYBIERZ: Lubię gdy…: 

 

- Cena magazynu jest przystępna (3), 

- Magazyn prezentuje aktualne treści (5). 

 

Tap&Swipe to nowoczesne czasopismo skierowane bardziej do 

mężczyzn, niżeli do płci piękniejszej. Nie odznacza to jednak, że 

kobiety nie znajdą w niej czegoś dla siebie. Całość prezentuje się 

wybornie i jest ucztą dla oka. Artykuły są frapujące i 

przykuwające uwagę czytelnika w taki sposób, że ten chce zostać 

z nimi na dłużej. Podział na działy był strzałem w dziesiątkę, 

dzięki czemu czytelnik może szybko znaleźć interesującego go teksty. Sama jakość 

tekstów jest wyborna – jest profesjonalnie, rzeczowo i na temat. Przy ich lekturze nie 

sposób się nudzić, czego nie można powiedzieć o tekstach konkurencji. Tap&Swipe 

gwarantuje, że podczas jego eksploracji nie wkradnie się nuda ani monotonia. 

WYBIERZ: Zwracam uwagę na…: 

 

- Przejrzysty interfejs magazynu (4), 

- Oryginalność przedstawienia artykułów (7). 

 

 

Obawiałem się, że mój portfel schudnie po ściągnięciu aplikacji 

Tap&Swipe ze sklepu Google – nie lubię kupować kota w worku ani 

uczestniczyć w żadnych mikropłatnościach, które ostatnimi czasy są 

modne wśród programistów. Na szczęście spotkała mnie bardzo miła 

niespodzianka! Magazyn jest całkowicie darmowy i wolny od 

jakichkolwiek wydatków związanych z koniecznością użycia 

środków bankowych. Jest to kolejny, niewątpliwy atut czasopisma znajdującego się 

pod redakcją Pawła Paczuskiego. PRZEJDŹ DO ZAKOŃCZENIA (6). 

 

 

Cenię sobie przejrzystość treści. Lubię gdy wszystko jest 

logicznie poukładane, kiedy czcionka jest idealnie wyważona, a  

szata graficzna nie odstrasza niczym kolejny film Uwe Bolla. 

Wygląd magazynu prezentuje naprawę wysoki poziom                           

i wszystkie wcześniej wymienione cechy się w nim znajdują. 

Połączenie kafelek i niekiedy śmiałych, ale dobrze dobranych 

kolorów nadaje magazynowi nowoczesności i czytelności. Zdawać by się mogło, że 

każda kolejna strona jest inna, przez co odbiorca nie tonie w szarzyźnie i 

niezmienności. Dosyć mam nieczytelności i błędów w wyglądzie innych magazynów, 

więc tym bardziej doceniam wkład grafików w wygląd Tap&Swipe. PRZEJDŹ DO 

ZAKOŃCZENIA (9). 

 

Nie byłeś na targach technologicznych, które odbyły się miesiąc temu? 

Przegapiłeś ostatnie nowinki w dziedzinie komputerów, tabletów bądź 

smartfonów? Chciałeś przeczytać test nowego urządzenia, które jest na 

rynku dopiero od kilkudziesięciu dni? Nic bardziej prostszego! 

Wszystkie tego typu informacje znajdziesz w recenzowanym piśmie. 
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Newsy są aktualne i powalają bogactwem materiałów – zarówno tych pisanych,                

jak i tych, które możemy odtworzyć bezpośrednio z gazety. Już nigdy nie będę musiał 

się martwić o swoje zacofanie z dziedzin technologicznych i nie tylko. PRZEJDŹ DO 

ZAKOŃCZENIA (8). 

 

A więc najbardziej w czasopismach cenisz sobie profesjonalizm      

i jego atrakcyjną cenę. To tak jak ja, więc nic dziwnego, że 

Tap&Swipe zagości w moim tablecie na dłużej. Lecz ten magazyn 

to nie tylko wcześniej wymienione cechy. To także aktualnie treści 

okraszone pięknym, przejrzystym interfejsem oraz oryginalnym 

sposobem przedstawiania treści. W żadnym innym tabletowym 

magazynie nie znalazłem wszystkich tych walorów, więc Tap&Swipe miażdży 

konkurencje w każdej dziedzinie. Oby trzymał dalej taki poziom jak dotychczasowe 

numery!  

 

To co odróżnia Tap&Swipe od innych tabletowych magazynów to 

również sposób przedstawienia treści. Zostało to zrobione w sposób 

bardzo oryginalny i jestem przekonany, że nigdy nie czytałem gazety 

w tak urozmaicony sposób. Są filmy, są galerie, które można 

przeglądać do woli, są zamienniki obrazków, które po dotknięciu 

zmieniają się w inną ilustrację. Dodatkowe informacje, które po 

tapnięciu urozmaicają wiedzę czytelnika, tylko dodają smaczku gazecie. Mistrzowsko 

przedstawione tworzą coś niezapomnianego. PRZEJDŹ DO ZAKOŃCZENIA (10). 

 

A więc najbardziej w czasopismach cenisz sobie profesjonalizm     

i aktualność treści. To tak jak ja, więc nic dziwnego, że Tap&Swipe 

zagości w moim tablecie na dłużej. Lecz ten magazyn to nie tylko 

wcześniej wymienione cechy. To także darmowa dostępność 

magazynu, okraszona pięknym, przejrzystym interfejsem oraz 

oryginalnym sposobem przedstawiania treści. W żadnym innym 

tabletowym magazynie nie znalazłem wszystkich tych walorów, więc Tap&Swipe 

miażdży konkurencje w każdej dziedzinie. Oby trzymał dalej taki poziom jak 

dotychczasowe numery!  

 

W następstwie twoich wyborów wyszło, że w czasopismach najbardziej 

cenisz sobie interesujące teksty i przejrzystość ich przedstawienia.      

To tak jak ja, więc nic dziwnego, że Tap&Swipe zagości w moim 

tablecie na dłużej. Lecz ten magazyn to nie tylko wcześniej 

wymienione cechy. To także darmowa dostępność magazynu, 

okraszona aktualnością treści oraz profesjonalizmem jego twórców. W żadnym innym 

tabletowym magazynie nie znalazłem wszystkich tych walorów, więc Tap&Swipe 

miażdży konkurencje w każdej dziedzinie. Oby trzymał dalej taki poziom jak 

dotychczasowe numery! 
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W następstwie twoich wyborów w czasopismach najbardziej 

cenisz sobie interesujące teksty i oryginalność ich 

przedstawienia. To tak jak ja, więc nic dziwnego, że Tap&Swipe 

zagości w moim tablecie na dłużej. Lecz ten magazyn to nie 

tylko wcześniej wymienione cechy. To także darmowa 

dostępność magazynu, okraszona aktualnością i przejrzystością treści oraz 

profesjonalizmem jego twórców. W żadnym innym tabletowym magazynie nie 

znalazłem wszystkich tych walorów, więc Tap&Swipe miażdży konkurencje w każdej 

dziedzinie. Oby trzymał dalej taki poziom jak dotychczasowe numery!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst oraz oprawa wizualna została stworzona przez Damiana Hejmanowskiego. 
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