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Słuchawki z serii True Wireless dostarczają niesamowicie czysty dźwięk Sound Reality, eliminując przy tym wszelkie 
ograniczenia charakterystyczne dla słuchawek z przewodowymi połączeniami. Wygodę użytkowania dopełnia wbu-
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dostępne
w sklepach:

Creative Outlier Gold, to słuchawki bezprzewodowe o szerokich 
zastosowaniach. W połączeniu z Super X-Fi i membranami z grafenu, 
odtwarzają naturalną scenę dźwiękową jak z zestawu głośników
w studiu, z tą samą przestronnością i realizmem. Dzięki wyjątkowemu 
14-godzinnemu czasowi odtwarzania na jednym ładowaniu,
w połączeniu z dołączonym futerałem do ładowania zapewniającym 
niesamowitą łączną długość odtwarzania do 39 godzin, możesz 
spędzić cały miesiąc codziennych dojazdów* bez ładowania.
*  przy założeniu 90 minut codziennych dojazdów do pracy.
** na podstawie umiarkowanego poziomu głośności. Rzeczywista żywotność akumulatora zależy
   od ustawień użytkowania i warunków otoczenia.

CAŁKOWICIE
BEZPRZEWODOWE

SŁUCHAWKI
z oprogramowaniem Super X-Fi

Certyfikat IPX5 
odporny na pot)

Bluetooth 5.0
Low Energy
z aptX i AAC

5,6 mm membrana
głośniczka z grafenu

14 godzin odtwarzania
na jednym ładowaniu;
całkowity czas odtwarzania
do 39 godzin**

14HRS

Inteligentna
kompatybilność
z pomocą głosową

https://www.sferis.pl/creative-outlier-air-gold-sluchawki-bezprzewodowe-51ef0840aa000-p649967
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Ależ to był miesiąc. Doczekaliśmy się WWDC, czyli 
największej, corocznej konferencji dla deweloperów 
organizowanej przez Apple. W tym roku została 
ona przesunięta o prawie 3 tygodnie i odbyła się 
zdalnie. Apple świetnie sobie poradziło w nowych 
okolicznościach. Jednocześnie zaprezentowało dużo 
nowości programowych – nowy macOS 11 Big Sur, 
iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14. Nowe systemy 
wnoszą wiele wyczekiwanych możliwości, jednak 
przyjdzie nam na nie poczekać odrobinę dłużej, niż 
do tej pory bywało. Zapowiedziany został też nowy 
rozdział w historii Apple – przechodzą na procesory 
ARM. Duża zmiana, ale z tego, co zobaczyliśmy na 
WWDC 2020, nie powinniśmy się jej obawiać. O tym 
wszystkim przeczytacie w lipcowym wydaniu.

WWDC 2020, choć to temat przewodni, to nie 
jedyny. W numerze znajdziecie też jak zwykle 
wyselekcjonowany świetny sprzęt audio. Ze swojej 
strony polecam nowość od Withings – Sleep Ana-
lyzer, a także przełomową Motorolę Edge, prze-
znaczoną dla Maców mysz Logitech MX Master 3 
oraz robota koszącego Husqvarna. Zaczynamy też 
nowy cykl poświęcony HomeKit.

Polecam też gorąco nasze nowe wydanie spe-
cjalne – iMag Fitness & Bike, które zostało 
opublikowane kilka dni temu. Prawie 300 stron 
sportowego kompendium sprzętowego.

Zapraszam do lektury!     Dominik Łada
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Teksty, grafiki oraz inne treści opublikowane na łamach „iMagazine” są 
chronione prawami autorskimi wydawcy magazynu „iMagazine”, ich autorów 
lub osób trzecich.  Znaki towarowe i wszelkie inne oznaczenia o charakterze 
odróżniającym, umieszczone w „iMagazine” podlegają ochronie prawnej na 

rzecz wydawcy magazynu „iMagazine” lub innych uprawnionych osób trzecich. 
Używanie bądź korzystanie z utworów, znaków towarowych lub oznaczeń, 
o których mowa wyżej, jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej 
zgody właściwego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem wykorzystania ich 

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega 
sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Zdjęcia 

z zasobów Apple dzięki uprzejmości Apple Inc. Pozostałe zdjęcia z zasobów 
autorów lub redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych 

reklam i ogłoszeń.
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przez Instytut Monitorowania Mediów
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Outlet Audio

Zapraszamy do 
Outletu Audio

Nowe miejsce na mapie Warszawy już działa

Stereo do

-57%
Głośniki Bluetooth do

-50%
Słuchawki do

-65%

www.salonydenon.pl/outlet

Outlet Denon Store
ul. Kurantów 34, 02-873 Warszawa
Tel.: 537 901 414
outlet@denon.pl

PuławskaCentrum Piaseczno

https://bit.ly/3g7Nw54


Back Tap w iOS 14, czyli 
mała wielka sprawa

Czytaj dalej....

Oficjalnie komputery 
Apple będą miały 
procesory od Apple

Czytaj dalej....

Nowości w Apple 
HomeKit  i tvOS

Czytaj dalej....

Aktualności
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iOS 14 może powiadamiać 
użytkowników o różnych 
dźwiękach

Czytaj dalej....

Apple udostępnia playlisty 
WWDC 2020

Czytaj dalej....

iOS 14 powiadamia 
użytkowników, gdy 
aplikacja lub widget 
przegląda treść schowka

Czytaj dalej....
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Pobierz tapety z najnow-
szych systemów Apple

Czytaj dalej....

iOS 14 wysyła powiado-
mienie, kiedy nasze inne 
urządzenia zostaną 
naładowane

Czytaj dalej....

AirTags prawdopodobnie 
nie będzie, ale platforma 
dostanie o wiele więcej

Czytaj dalej....
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Lista urządzeń kompatybil-
nych z nowymi systemami 
Apple – iOS 14, iPadOS 14,  
macOS 11 Big Sur, watchOS 7  
i tvOS 14

Czytaj dalej....

Wyszukiwarka emoji w iOS 
i iPadOS 14 – nareszcie!

Czytaj dalej....

Force Touch nie będzie 
wspierany w watchOS 7 – 
to koniec 3D Touch w Apple 
Watch Series 6

Czytaj dalej....
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Router, który otrzymujemy w pakiecie po podpisaniu umowy z dostawcą 
Internetu, nie zawsze spełnia pokładane w nim oczekiwania. Jego zasięg 
bywa niewystarczający do pokrycia całego mieszkania siecią WiFi, a możli-
wości konfiguracji są ograniczone. Dla wszystkich, którzy potrzebują nieza-
wodnego sprzętu, a jednocześnie nie chcą uszczuplać domowego budżetu 
TP-Link przygotował dwa routery we wciąż popularnym standardzie N300: 
TL-WR844N oraz TL-WR820N. 

TL-WR844N oraz TL-WR820N polecane są szczególnie tym osobom, które 
nie mają dostępu do szybkiego Internetu światłowodowego, a inwestowa-
nie w zaawansowany sprzęt sieciowy w ich przypadku będzie niepotrzeb-
nym i zbędnym wydatkiem.

TP-Link TL-WR844N oraz TL-WR820N to routery o prędkości transmisji do 
300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Prędkość połączeń w zupełności wystarcza 
na niezakłócone streamowanie wideo w jakości HD, komunikację VoIP 
oraz płynne działanie gier online. Oba routery wyposażono w porty WAN 

TP-Link TL-WR844N oraz TL-WR820N 
– tanie, niezawodne routery w standardzie N300

AKTUALNOŚCI 17



10/100 Mb/s oraz (odpowiednio) w cztery i dwa porty LAN 10/100 Mb/s. 
Urządzenia posiadają także dwie zewnętrzne anteny zwiększające siłę i sta-
bilność połączenia. Oba routery obsługują technologię 2x2 MIMO.

Dodatkowo model TL-WR844N obsługuje funkcję QoS, która dzięki priory-
tetyzacji pakietów zapewnia niezawodne i stabilne połączenia wszystkim 
użytkownikom w sieci. Jego ogromną zaletą jest także to, że posiada aż 
cztery tryby pracy: routera, punktu dostępowego, wzmacniacza sygnału 
oraz WISP.  Ta ostatnia funkcja sprawia, że model świetnie sprawdzi się 
również do Internetu radiowego.

Zarówno TP-Link TL-WR844N jak i TL-WR820N posiadają funkcje IGMP 
Proxy/Snooping, Bridge VLAN oraz Tag VLAN. Dzięki nim usługi IPTV dzia-
łają sprawnie, umożliwiając płynne oglądanie filmów i seriali.

Zgodność z najnowszym protokołem internetowym w wersji 6 (IPv6) spra-
wia, że routery umożliwiają  korzystanie z usług opartych o ten protokół 
oraz odwiedzanie witryn internetowych IPv6.

AKTUALNOŚCI 18



Interfejs obu urządzeń jest przejrzysty, a kreator konfiguracji pozwala na 
szybkie stworzenie połączenia 

z siecią i udostępnienie WiFi w całym domu. Dodatkowo routerem TL-
-WR844N możemy zarządzać za pomocą aplikacji TP-Link Tether, która 
dostępna jest na urządzenia mobilne z systemem iOS oraz Android. Opro-
gramowanie obu urządzeń pozwala między innymi na kontrolę dostępu, 
stworzenie sieci dla gości oraz kontrolę rodzicielską.

Więcej informacji na temat routerów TL-WR844N oraz TL-WR820N 
dostępnych jest na stronie. 

Routery są już dostępne w sprzedaży. Cena TL-WR844N wynosi ok.70 zł, 
natomiast TL-WR820N ok. 60 zł. Oba urządzenia objęte są 36-miesięczną 
gwarancją.

AKTUALNOŚCI 19
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Aktualizacja firmware 
słuchawek AirPods Pro do 
wersji 2D27

Czytaj dalej....

Aktualizacja iOS do 
wersji 13.5.1

Czytaj dalej....

Aktualizacja iPadOS do 
wersji 13.5.1

Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI 20

https://imagazine.pl/2020/06/24/aktualizacja-firmware-sluchawek-airpods-pro-do-wersji-2d27/
https://imagazine.pl/2020/06/01/aktualizacja-ipados-do-wersji-1351/
https://imagazine.pl/2020/06/01/aktualizacja-ios-do-wersji-1351/


100 milionów 
sprzedanych 
zegarków Apple 
Watch

Czytaj dalej....

MacBook Pro 16'' (late 2019) 
– nowe GPU dostępne; ceny 
i co nowego?

Czytaj dalej....

Mac Pro (late 2019) 
– dodano możliwość 
dokupienia większego SSD

Czytaj dalej....
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Harman Kardon Fly TWS to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe. Cechuje 
je wyszukane brzmienie i eleganckie wzornictwo wzbogacone o wyjątkowy 
interfejs łączności bezprzewodowej.

Harman Kardon Fly TWS to idealny kompan dla aktywnych entuzjastów 
muzyki – są wodoodporne w stopniu IPX5, umożliwiają szybkie ładowanie 
i oferują do 20 godzin odtwarzania muzyki. Ich unikalne cechy pozwa-
lają zachować łączność z całym światem i muzyką. Zintegrowany Asystent 
Google zapewnia pomoc w głosowym zarządzaniu planem dnia. Kontakt 
z bezpośrednim otoczeniem możliwy jest dzięki technologii Ambiet Aware. 
Natomiast dzięki funkcji TalkThru szybko można obniżyć poziom głośności 
słuchawek, aby prowadzić rozmowę na żywo. Dodatkowo doświadczenia 
z odsłuchu spersonalizować można za pomocą aplikacji Harman Kardon 
Headphones.

Harman Kardon Fly TWS to swoboda, jaką uzyskuje się dzięki wysokiej klasy 
łączności bezprzewodowej. Po sparowaniu słuchawek Harman Kardon Fly 

Harman Kardon Fly TWS
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TWS ze smartfonem można cieszyć się też rozmo-
wami telefonicznymi. Natomiast unikalne brzmienie 
Harman Kardon Fly TWS zoptymalizowano z myślą 
o podróży wyposażając model w przetworniki 5,8 mm 
o najwyższej jakości dźwięku HD. Muzyką można cie-
szyć się bez względu na to, co przyniesie dzień. Dzięki 
nawet 20 godzinom odtwarzania (6 godzin pracy słu-
chawek + 14 godzin z etui ładującego) słuchawki Har-
man Kardon Fly TWS zapewniają doznania muzyczne 
przez najdłuższe dni.

Funkcja Fast Pair (szybkie parowanie) włączona 
przez Google sprawia, że słuchawki Harman Kardon 
FLY TWS są połączone z urządzeniem źródłowym 
z Androidem od razu po wyjęciu ich z etui ładującego. 
Ze słuchawkami zintegrowana jest usługa Google 
Assistant – proste dotknięcie słuchawki aktywuje 
asystenta głosowego ustawionego według prefe-
rencji użytkownika. W ten sposób uzyskać można 
odpowiedzi na zadane pytania, odtwarzać muzykę 
i radzić sobie z wyzwaniami każdego dnia, korzystając 
z samego głosu. Unikalne funkcje słuchawek Harman 
Kardon Fly TWS sprawiają, że zakłócenia są już tylko 
wspomnieniem. To idealny kompan dla osób pro-
wadzących aktywny tryb życia. Słuchawki Harman 
Kardon Fly TWS są odporne na pot i wodę (stopień 
ochrony IPX5). Nie straszna im deszczowa aura, bez 
względu na nią pozwolą zachować koncentrację na 
muzyce i pokonywanej drodze.

Harman Kardon Fly TWS wyposażone są w kom-
pleksowe sterowanie dotykowe – lekkie stuknięcie 
lub przeciągnięcie palcem po słuchawce pozwala 
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Specyfikacja techniczna:
• Rodzaj przetwornika: dynamiczny przetwornik 

5,6 mm
• Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 20 kHz
• Impedancja: 17 Ω
• Efektywność: 97 dBSPL dla 1 kHz/1 mW
• Czułość mikrofonu: -6 dBV dla 1 kHz/Pa
• Pasmo przenoszenia transmisji: 100 Hz – 8 kHz
• Moc nadawania Bluetooth: <13 dBm
• Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 

DQPSK, 8DPSK
• Częstotliwość Bluetooth: 2,402 GHz - 2,480 GHz
• Profile Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.5, HFP 1.6
• Wersja Bluetooth: 5,0
• Typ akumulatora do słuchawek: Akumulator 

litowo-jonowy (55 mAh / 3,7 V DC)
• Typ akumulatora do pokrowca ładującego: 

Akumulator litowo-jonowy (450 mAh / 3,7 V DC)
• Zasilanie: 5 V, 1 A
• Czas ładowania: < 2 h od pełnego rozładowania
• Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją 

Bluetooth: do 6 h
• Całkowity czas odtwarzania muzyki - etui 

ładujące: do 20 h
• Słuchawka: 7,3 g / szt. (14,6 g razem)
• Etui ładujące: 59.2 g
• Sugerowana cena detaliczna: 849 zł

odbierać i odrzucać połączenia, zwiększać i zmniej-
szać głośność, zmieniać utwory oraz uruchamiać 
funkcje Ambient Aware, TalkThru i Voice Assistant. 
Jeszcze więcej odkryć można z aplikacją Harman 
Kardon Headphones. W ten sposób możliwe jest 
ulepszenie własnych doświadczeń z odsłuchu 
i spersonalizowanie brzmienia, dostosowując różne 
ustawienia korektora do własnych preferencji. Inte-
resującą funkcjonalnością jest również tryb automa-
tycznej pauzy, który nie pozwala na przypadkowe 
rozładowanie akumulatora. Gdy robisz sobie prze-
rwę od muzyki, funkcje energooszczędne słucha-
wek Harman Kardon Fly TWS zachowują baterię, 
wyłączając zasilanie. 

Stworzone z wyszukanych materiałów słuchawki 
Fly TWS firmy Harman Kardon to najwyższej jako-
ści komfort i wzornictwo. Motywy ze skóry na obu 
wkładkach dokanałowych i pokrowcu ładującym 
dodają słuchawkom Harman Kardon FLY TWS trwa-
łości i stylu.
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Atrapy iPhone 12 bez 
zaskoczeń

Czytaj dalej....

Debiut nowego podcastu 
Apple Music, prowadzonego 
przez Zane’a Lowe’a

Czytaj dalej....

Apple podtrzymuje decyzję 
ws. odrzucenia aplikacji 
HEY z App Store

Czytaj dalej....
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Procesor A11 lekarstwem 
na problemy AirPower?

Czytaj dalej....

Twitter wprowadza 
głosowe tweety

Czytaj dalej....

Christie Smith – szefowa ds. 
różnorodności – opuszcza 
Apple

Czytaj dalej....
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HBO GO znika z 
Ameryki – u nas bez 
zmian, ale z większą 
szansą na HBO Max

Czytaj dalej....

Narzędzia do hackowania 
innych wykradzione od CIA

Czytaj dalej....

Bowers & Wilkins może 
zostać przejęte przez 
Sound United

Czytaj dalej....
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Produkcja iPhone’a 12 5G 

ma ruszyć w lipcuCzytaj 

dalej....

Apple zakończyło rozwój 
iBooks Author i iTunes U

Czytaj dalej....

Powerbeats Pro w nowych 
kolorach już dostępne

Czytaj dalej....
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Password Manager Re-
sources – nowy projekt 
open source od Apple

Czytaj dalej....

Letnia kolekcja kolorów pasków i etui Apple

Czytaj dalej....
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wybierz TV
POMAGAMY WYBRAĆ TELEWIZOR

https://imagazine.pl/telewizory/


                                                   

Creative Technlogy wprowadziło na rynek nowy nadajnik audio Creative 
BT-W3, który obsługuje łączność Bluetooth 5.0 i wysokiej jakości kodeki 
audio, takie jak aptX Low Latency i aptX HD, które zapewniają lepszą 
jakość dźwięku dla gier, filmów, muzyki i komunikacji głosowej. Creative 
BT-W3 dodatkowo w zestawie dostał świetnej jakości mikrofon analogowy 
3,5 mm do obsługi komunikacji głosowej. Ponadto użytkownicy mogą teraz 
płynnie i wygodnie wykonywać połączenia bezprzewodowe dzięki dodat-
kowej funkcji HFP.

Creative BT-W3 to przenośny nadajnik audio Bluetooth wyposażony w naj-
nowszą wersję technologii Bluetooth, 5.0, oraz zaawansowane kodeki 
audio takie jak: aptX LL i aptX HD. Dzięki prostej funkcji plug-and-play 
możesz szybko cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem Bluetooth na swoim 
PS4, Nintendo Switch, na PC lub Mac.

CREATIVE BT-W3 Nadajnik audio 
Bluetooth 5.0 z mikrofonem 
analogowym 3,5 mm
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Szeroki zakres obsługi kodeków
• SBC - Podstawowy kodek przesyłania strumieniowego audio Bluetooth,
• aptX - Wydajna technologia transmisji bitów, która pozwala cieszyć się 
lepszą jakością odsłuchu niż SBC,
• aptX Low Latency - Eliminuje problem synchronizacji ruchu warg w grach 
wideo i grach z opóźnieniem 40 ms, co zapewnia zsynchronizowany 
dźwięk wysokiej jakości i przyjemną rozrywkę,
• aptX HD - Ulepszony kodek zoptymalizowany pod kątem dźwięku wyso-
kiej rozdzielczości, zapewniający najlepsze wrażenia muzyczne z niższym 
współczynnikiem zawartości harmonicznych (THD) i artefaktami audio.

Wybór kodeka
Każdy kodek obsługiwany przez Creative BT-W3 ma swoją mocną stronę 
i nadaje się do różnych zastosowań - aptX LL jest niezbędny do grania 
bez opóźnień, a aptX HD jest idealny do odtwarzania muzyki. Za pomocą 
lampki kontrolnej i przycisku wyboru kodeka możesz łatwo stwierdzić, 
którego kodeka używasz, i bez problemu przełączać odpowiedni kodek do 
swojego zastosowania. Creative BT-W3 działa z większością słuchawek Blu-
etooth, ale to jakie kodeki są dostępne dla użytkownika jest uzależnione 
od tego, które są obsługiwane przez jego słuchawki - oznacza to, że potrze-
bujesz pary słuchawek, które obsługują aptX LL, aby korzystać z tego 
kodeka w połączeniu z Creative BT-W3.

Obsługa połączenia głosowego
Ciesz się wysokiej jakości komunikacją głosową dzięki dołączonemu 
mikrofonowi analogowemu i wysokiej jakości dźwiękowi stereo w słu-
chawkach Bluetooth z obsługą  aptX lub skorzystaj z wbudowanego pro-
filu zestawu głośnomówiącego (HFP) do wygodnej komunikacji w domu / 
biurze z zestawem słuchawkowym Bluetooth * (HFP (Hands-free Profile) 
- prowadzenie rozmów przez telefon/obsługa telefonu w trybie zestawu 
głośnomówiącego). 

Bluetooth 5.0 i plug-and-play
Creative BT-W3 jest wyposażony jest w najnowszy standard Bluetooth 5.0 
o zoptymalizowanej wydajności, obsługujący zasięg nawet do 30m, zapew-
niając przy tym swobodę bezprzewodową w zakresie większej przestrzeni. 
Bez potrzeby instalacji sterowników, za pomocą plug-and-play z funkcją 
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automatycznego połączenia! Wystarczy podłączyć Creative BT-W3 do 
komputera PC, Mac, PS4 ™ lub Nintendo Switch ™, aby cieszyć się bezprze-
wodową transmisją strumieniową z ulubionymi głośnikami lub słuchaw-
kami Bluetooth!

Zasilanie przez USB-C
Nadajnik Creative BT-W3 jest zasilany za pośrednictwem połączenia USB-C 
i pobiera niewielką ilość prądu z urządzenia, do którego jest podłączony. 
Tak długo, jak jest podłączony, zawsze będzie włączony. Jest całkowicie 
pozbawiony baterii, więc nie musisz się martwić o ładowanie kolejnego 
urządzenia!

Jak się wyróżnić to tym co najlepsze
Kontrolka LED, przycisk wyboru kodeka i USB typu C to kluczowe cechy, 
które szczególnie wyróżniają Creative BT-W3 spośród urządzeń podobnego 
typu. Za pomocą przycisku użytkownicy mogą przełączać i wybierać naj-
bardziej odpowiedni kodek dla różnych zastosowań. Podczas gdy aptX HD 
nastawiony jest na najwyższą jakość dźwięku i jest idealny do słuchania 
muzyki to aptX LL oferuje dźwięk na wysokim poziomie bez opóźnień dla 
filmów i gier. Stosując kodek aptX LL dostajemy dźwięk z opóźnieniem 
wynoszącym zaledwie 40 ms. Dzięki tym przyjaznym dla użytkownika 
funkcjom w połączeniu z przystępną ceną Creative BT-W3 stanowi idealne 
rozwiązanie audio Bluetooth typu plug-and-play dla PS4, Nintendo Switch, 
komputerów PC i Mac.

Cena i dostępność.
Cena nadajnika Creative BT-W3 to 179 PLN. Zakupu możecie dokonać na 
stronie Creative.

Więcej informacji znajdziecie na stronie creative.com/btw3
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Miała być Toskania i przejazd cudowną trasą L'Eroica. Nastała 
pandemia. Świat się pozamykał, w szczególności Włochy. Wszystkie 
plany szlag trafił. Wszystkie? Nie! Całe szczęście byliśmy elastyczni 
i po krótkiej naradzie powstał pomysł weekendu na Mazurach.

L'Eroica na Mazurach

L'Eroica na Mazurach |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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Tytułem wstępu mało znany fakt, którym specjalnie nie chwalę się, bo są 
takie rzeczy, którymi cieszę się tylko w najbliższym gronie rodziny i przy-
jaciół. Idealnie te sprawy obrazuje scena z jednego z moich ulubionych 
filmów, „Sekretne życie Waltera Mitty”, w której Sean Penn widzi panterę 
śnieżną i nie robi jej zdjęcia, tylko napawa się widokiem. Ja tak mam 
z rowerami – lubię i całkiem sporo na nich jeżdżę. Lekki coming out na 
ten temat nastąpił w wydaniu specjalnym iMag Fitness & Bike, który 
został opublikowany kilka dni temu.

Mam grupę najbliższych przyjaciół, z którymi raz do roku, czasem czę-
ściej, wybieramy się na męski wyjazd rowerowy. Roboczo nazywamy te 
wyjazdy męskim spa, bo nasze żony niezależnie właśnie do spa razem 
wyjeżdżają i… zwyczajnie im pozazdrościliśmy. Tak jak wspomniałem 
na wstępie, w tym roku mieliśmy zaplanowany przedłużony weekend 
w Toskanii i przejechanie kultowej trasy L'Eroica. Sytuacja wymusiła na 
nas jednak zmianę planów. Cała nasza ekipa miała w tym samym czasie 
zaplanowany czas wolny od rodziny. Tego się trzymaliśmy. Pozostało 
tylko zdecydować, dokąd jedziemy. Pomysłów było kilka, ale ostatecznie 
wygrały Mazury i muszę powiedzieć, że to dla mnie rowerowe odkrycie.
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Do tej pory nasze wyjazdy były stacjo-
narne. Wybieraliśmy fajną miejscówkę, 
z dobrym jedzeniem i planowaliśmy 
drogi w okolicy tego miejsca. Tu muszę 
przyznać, że wśród nas mamy mistrza 
planowania tras, który godzinami sie-
dząc nad klasyczną mapą, proponuje 
nam ostatecznie genialne przejazdy. 
Tak też było tym razem. Po bardzo krót-
kiej burzy mózgów podjęliśmy decyzję 
o wyjeździe do Piasków, niedaleko Sta-
rych Juch.

Miejsce, do którego trafiliśmy w Pia-
skach – Stara Szkoła – jest cudowne. 
Obecni właściciele sami odkryli je, 
podróżując na rowerach. Zakochali 
się w widoku na jezioro i klimatycz-
nym budynku starej, pruskiej szkoły. 
Odremontowali go, jak również stojącą 
opodal oborę, i stworzyli nieduży pen-
sjonat, z niepowtarzalnym klimatem 
i najlepszą w okolicy kuchnią – świeżo 
złowione lokalne ryby czy kaczka pie-
czona to czysta poezja.

Lokalizacja Piasków jest bardzo 
wygodna do przygotowania tras rowe-
rowych. Nasz plan na trzy dni był dość 
ambitny: przejechanie ponad 230 km. 
Udało się go zrealizować.
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Pierwszego dnia po przyjeździe, w piątek pod wieczór, wybraliśmy się 
na rozgrzewkę. Mieliśmy przygotowaną krótką trasę po bezpośredniej 
okolicy – 23 km. Wyjechaliśmy na północ od Piasków wzdłuż jeziora 
Łaśmiady, potem skierowaliśmy się na Połom i dalej w kierunku jeziora 
Świętajno, gdzie odbiliśmy na południe, do jeziora Krzywego i wrócili-
śmy na kolację do pensjonatu. Pogoda była piękna, zachodzące słońce, 
ciepło. Od razu okazało się, że moja decyzja na temat zmiany roweru 
na gravela okazała się absolutnym strzałem w dziesiątkę. Duża część 
trasy była po drogach szutrowych, między polami. Pięknych, ale wyma-
gających. Na cienkich oponach albo nie przejechałbym, albo bym się 
umordował.

Drugiego dnia, w sobotę, mieliśmy przygotowaną główną trasę. Prawie 
129 km. Duża pętla, wyglądająca na mapie jak ósemka. Wystartowali-
śmy po 9 rano. Poranek był dość rześki, ale pogoda w ciągu dnia zapo-
wiadała się świetna. Okrążyliśmy jezioro Łaśmiady i skierowaliśmy się 
w stronę Starych Juch. Jeździliśmy wśród pól, na których kwitł rzepak. 

PODRÓŻE 40



Całe żółte połacie, niesamowity widok. 
Trasy, którymi jechaliśmy, były bardzo 
zróżnicowane, ale ponownie duża część 
z nich była szutrowa albo… brukowana. 
Okrążyliśmy jezioro Buwełno i skierowa-
liśmy się do Rydzewa, gdzie mniej więcej 
w połowie trasy mieliśmy zaplanowaną 
przerwę obiadową. Gdy moi towarzysze 
już raczyli się zimnym piwem, ja miałem 
okazję zdobyć sprawność wulkanizatora… 
Po obiedzie zaczęliśmy wracać, zamy-
kając „ósemkę”. Przejechaliśmy wzdłuż 
Niegocina, potem dojechaliśmy do Sucho-
lasek i wzdłuż jeziora Wydmińskiego. 
Objechaliśmy jeszcze jeziora Szóstak 
i Zawadzkie wróciliśmy od drugiej strony 
nad jezioro Łaśmiady i dojechaliśmy do 
Piasków. Wyprawa zajęła nam około 9 
godzin, z czego samej jazdy było ponad 5. 
Nie wliczając rozgrzewki z poprzedniego 
wieczora, była to pierwsza długa trasa 
mojego nowego roweru. Byłem bardzo 
pozytywnie zaskoczony. Obawiałem się, że 
może być problem, że może być mi niewy-
godnie, tymczasem okazało się, że wybór 
i wstępne ustawienia były bardzo OK.

Ostatniego dnia, w niedzielę, zdecydowa-
liśmy się zrobić jeszcze jedną trasę, tym 
razem długości ok. 85 km. Tym razem 
pojechaliśmy na północ od Piasków, 
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w kierunku Puszczy Boreckiej. Okrążyliśmy jeziora Łaźno i Piłwąg. To 
był najbardziej ryzykowny dzień pod kątem pogody. Burza kręciła się 
cały czas po okolicy. Wystartowaliśmy w lekkiej mżawce, obawiając się, 
że będziemy jechali, jak rok wcześniej w Lake District, w totalnej ule-
wie. Okazało się jednak, że udało się uciec przed deszczem, a jedyne 
momenty, kiedy bardziej padało, akurat przesiadywaliśmy w wiatach 
przystankowych, robiąc przerwy. Ten rejon jest wyjątkowo malowniczy. 
No i przejeżdżaliśmy przez same Mazury!

Jeśli szukacie fajnych tras, zróżnicowanych, z lekkimi przewyższeniami 
(najwięcej mieliśmy ok. 800 m) i nie są Wam straszne szutry czy nierówne 
nawierzchnie, to polecam Mazury i okolicę, po której jeździliśmy. Prak-
tycznie brak ruchu, piękne widoki i dobra kuchnia – czego chcieć więcej.
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System WiFi Mesh  
w standardzie WiFi 6

Deco X60

System WiFi 6 Mesh AX3000
Deco X20

System WiFi 6 Mesh AX1800

Rozbudowana 
Kontrola  

rodzicielska

Płynny  
roaming

Konfiguracja  
i zarządzanie  

przez aplikację

TP-Link  
Homecare 

Wspólna nazwa 
sieci WiFi

Zasięg 
w całym domu  

OFDMA 
i MU-MIMO

http://tp-link.com.pl


Pandemia zmienia świat. Nie tylko bezpośrednio, zarażając ludzi 
wstrętną chorobą, ale też pośrednio, zmieniając podejście do 
pracy, do tego, skąd działamy, a także za pomocą jakich narzędzi 
jest nam dane pracować. 

Przyszłość jest mobilna, 
a jak w to wpisuje się Twój 
sposób działania?MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

@MSliwinski

Przyszłość jest mobilna, a jak w to wpisuje się Twój sposób działania?  |  Michał Śliwiński
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Mobilność to przyszłość
Mamy rok 2020. Mamy szybki Internet. Zamiast telefonów, mamy w kie-
szeniach mini komputery, często znacznie wydajniejsze niż te PC-ty na 
naszych biurkach. Co więcej, na ostatniej konferencji WWDC Apple ogło-
sił, że te procesory ARM (lub „Apple Silicon”), które obecnie są w iPhone-
’ach i iPadach, w wersji większej przejdą do Maków.

Na łamach iMagazine od dawna piszę o mojej drodze #iPadOnly i poka-
zuję, jak można prowadzić globalną firmę tylko za pomocą iPada. 
I pomimo tego wszystkiego ciągle widzę ludzi i firmy korzystających 
z archaicznych rozwiązań w pracy. Ciągle traktują iPhone’a czy iPada jako 
zwykły dodatek do komputera. Jako narzędzie do wysyłania wiadomości 
czy wrzucania selfie na media społecznościowe.

Takie podejście nie dość, że jest przestarzałe, to jeszcze negatywnie 
wpływa na ich produktywność. Aby wysłać ofertę, fakturę, zaktualizo-
wać stronę www, sprawdzić coś w aktach, wysłać komentarz, zaznaczyć 
coś w „systemie CRM”, muszą siedzieć przy komputerze w biurze. Jeśli 
są poza biurem, np. w pociągu jadąc do lub z pracy albo nagle zostali 
wysłani do domu z powodu pandemii, czują się jak bez ręki. Nie mogą 
zrobić nic lub bardzo niewiele. Frustracja narasta.

Mobile rozwiązana już są i do tego często są bar-
dziej intuicyjne niż te „tradycyjne”
Dotyk jest naturalny. Od zawsze to powtarzam, pracując na iPadzie. 
Nawet teraz, kiedy piszę ten tekst za pomocą klawiatury Magic Keybo-
ard, która ma wbudowany Trackpad i tak znacznie częściej dotykam 
ekranu, niż używam gładzika.

Dotyk jest naturalny. Od zawsze to powtarzam, pracując 

na iPadzie. Nawet teraz, kiedy piszę ten tekst za pomocą 

klawiatury Magic Keyboard, która ma wbudowany Trackpad 

i tak znacznie częściej dotykam ekranu, niż używam gładzika.
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Mobilne appki często są lepsze niż te zrobione na PC-ty. Moja córka 
uwielbia animacje i to, co ona wyprawia między aplikacjami takimi jak 
Luma Fusion, Kinemaster czy Gotcha Life na swoim iPadzie, nie wiem, czy 
by była w stanie za pomocą aplikacji desktopowych zrobić na kompute-
rze. I chyba do tego potrzebowałaby Maca Pro. A używa zwykłego najtań-

szego iPada.

Mobilne aplikacje korzystają 
z „chmury”
Kluczem do pracy efektywnej jest przejście wresz-
cie na rozwiązania, które korzystają z „chmury”, 
czyli serwerów synchronizujących dane. Czy to 
serwery firmy dostępne przez VPN, czy serwery 
firm trzecich, takie jak iCloud, Dropbox, Box czy 
Google Drive. Albo chmury danego producenta 
(Evernote, Notion, Nozbe czy GitHub).

To działa jak magia. Zmieniasz coś na swoim iPho-
nie, a to się synchronizuje automagicznie przez 
internet i już jest zaktualizowane dla wszystkich 
w Twoim zespole. Do tego zrobiona jest z tego 
kopia zapasowa, aby zmiany wyraźnie zostały 
zaznaczone i dane były bezpieczne. Magia roku 
2020.

Mobilna powinna być każda 
firma
Nie chodzi tutaj o pracę w nocy kosztem życia 

rodzinnego albo o bycie na każde zawołanie pracodawcy. W naszych 
iPhone’ach czy iPadach możemy włączyć, kiedy i jakie aplikacje nas 
o czym powiadamiają. Coraz więcej aplikacji ma też dodatkowe ustawie-
nia w tym celu zrobione. Będziemy takie obwarowania wprowadzać nie-
długo w Nozbe Teams.

Mnie chodzi o efektywność działania. Niektórzy będą pracowali 
zdalnie więcej niż do tej pory. Lub częściej. Wielu od zawsze pracuje 
„w terenie”. Nie może być tak, że czegoś się „nie da”, bo jesteś poza 

Kluczem do pracy efektyw-

nej jest przejście wreszcie 

na rozwiązania, które 

korzystają z „chmury”, 

czyli serwerów synchroni-

zujących dane. Czy to ser-

wery firmy dostępne przez 

VPN, czy serwery firm 

trzecich, takie jak iCloud, 

Dropbox, Box czy Google 

Drive. Albo chmury danego 

producenta (Evernote, 

Notion, Nozbe czy GitHub).
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biurem. Że blokujesz pracę koledze z pracy, bo nie możesz czegoś mu 
dosłać, bo nie masz obecnie do tego dostępu.

Tak nie powinno się pracować w roku 2020.

Mobilne aplikacje to wybór, na który teraz Twój 
zespół stać!
Wiele aplikacji wspierających produktywność mobilną jest darmowych 
albo bardzo tanich. A zysk w bardziej efektywnej pracy to konkretne pie-
niądze i jeszcze lepsza satysfakcja z działania!

Kiedyś w moim zespole szukaliśmy lepszej aplikacji do wewnętrznej 
dokumentacji. Informatycy wybrali rozwiązanie, które miało wszystkie 
potrzebne nam funkcje. Aplikacja była fenomenalna. Mogła wszystko. 
Nazywała się Confluence.

Mogła wszystko z wyjątkiem edycji dokumentacji na iPadzie. Nawet 
w przeglądarce na iPadzie się wywalała. Na iPhonie nie można było ani 
pisać, ani modyfikować dokumentów. Tyko je komentować. To było fru-
strujące. Dla osób pracujących tylko przy komputerze nie było to proble-
mem. Ale nagle ja i kilka innych osób używających iPadów czy iPhone’ów 
w firmie zostało wykluczonych.

Zmieniliśmy aplikację na Dropbox Paper. Owszem, Paper ma swoje niedo-
róbki i nie ma wielu z tych funkcji, które były w tej poprzedniej aplikacji. 
Ale dzięki tej zmianie każdy może brać udział w dyskusji. Każdy może 
z każdego urządzenia napisać lub zmienić dokument. Po prostu działa.

Ale nie zawsze zmiana na aplikację wszechstronną odbywa się kosztem 
funkcjonalności. Kiedyś do rozmów online używaliśmy Skype. W końcu 
to był standard. Ale Skype został nieźle zaniedbany. Działał fatalnie na 
telefonie czy iPadzie, szczególnie przy spotkaniach, w których brały 
udział więcej niż dwie osoby. Zmieniliśmy na Zoom i już nigdy nie wró-
ciliśmy do Skype’a. Szczególnie teraz podczas pandemii widać przewagę 
technologiczną Zooma – działa na każdym urządzeniu, a na iPadzie 
nawet można pokazywać ekran podczas rozmowy. Działa sprawnie nie-
zależnie od łącza, jakim dysponuje każdy z uczestników spotkania.
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Nozbe zmieniało się z latami – od desktopa do 
mobile-first
Kiedy w roku 2007 wydałem Nozbe, myślałem, że tworzę aplikację na 
przeglądarkę internetową do zarządzania zadaniami na komputerze. 
W tym samym roku został wydany iPhone i pospiesznie zrobiłem wersję 
mobilną „iNozbe”. Wtedy zobaczyłem, że przyszłość może być inna, niż 
myślałem, ale zajęło mi to jeszcze kilka lat, żeby to faktycznie zrozumieć.

Kiedy nie umiałem zrobić natywnej aplikacji na iPhone’a, dogadałem się 
z chłopakami z Macoscope i oni zrobili wersję na iOS wraz z premierą iPada. 
Wtedy ciągle uważałem, że te aplikacje mobilne, to tylko „dodatki” do tego 
właściwego Nozbe. Dopiero tak naprawdę w wersji 3.0 Nozbe przeszliśmy na 
aplikacje na wszystkie platformy, łącznie z zegarkiem Apple Watch.

Nozbe Teams od początku jest projektowane „mobile first”. Nasze aplika-
cje natywne na iOS czy Android nie dość, że funkcjonalnością nie odbie-
gają od tej w przeglądarce na komputerze, to jeszcze w pełni działają 
offline i synchronizują się z chmurą. W pełni wykorzystują moc telefonów, 
które mamy w ręku. Inżyniersko jest to megatrudne do zrobienia, ale plusy 
takiego podejścia doceniamy nie tylko my, ale też nasi użytkownicy.

Znamy kancelarię prawną, korzystającą z Nozbe do prowadzenia wszystkich 
spraw klientów. Co więcej, ich partner zarządzający używa wyłącznie aplika-
cji na iPhonie. Ciągle jest w ruchu, więc nigdy nawet nie loguje się do Nozbe 
na komputerze. Tradycyjna firma prowadzona w nowoczesny sposób.

Kiedy w roku 2007 wydałem Nozbe, myślałem, że tworzę apli-

kację na przeglądarkę internetową do zarządzania zadaniami 

na komputerze. W tym samym roku został wydany iPhone 

i pospiesznie zrobiłem wersję mobilną „iNozbe”. 
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Mobilność to przyszłość i lepsza produktywność. 
Wybierz technologię na miarę 2020 roku!
To, czy dane rozwiązanie działa efektywnie na urządzeniach mobilnych, 
powinno być jednym z podstawowych kryteriów w Twoim zespole czy 
Twojej firmie. Na szczęście jest z czego wybierać. Są rozwiązania do prze-
chowywania danych, synchronizacji plików, zarządzania projektami, pisa-
nia tekstów, wideokonferencji… Naprawdę wybór jest duży, a cena tych 
rozwiązań często jest niewielka.

Największym kosztem jest oczywiście czas potrzebny na samo przejście na 
„nowe”. Migrację danych, zmianę nawyków ludzi i przyzwyczajeń. Dlatego 
czas zacząć już teraz. W zespole może być opór, więc trzeba poświęcić 
czas, aby pokazać wszystkim, jak dzięki nowoczesnym narzędziom praca 
będzie efektywniejsza, sprawniejsza i do tego przyjemniejsza.

Apple w tym roku na WWDC nam pokazał przez SwiftUI, Catalyst i cały 
system Big Sur, że granica między aplikacjami na „tradycyjne kompu-
tery” od tych na urządzenia mobilne się zaciera. Przyszłość to tworzenie 
interfejsów, które sprawnie przechodzą między dużym ekranem iMaca 
do małego ekranu iPhone’a. Dlatego, dla zwiększenia produktywności 
i satysfakcji z pracy dla Ciebie i Twojego zespołu, wybieraj narzędzia, które 
pozwalają działać efektywnie wszędzie.
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ZLOTNICTWO
SZTUKA
    UZYTKOWA

“NA GALERYJCE”

K.L. Lada

BIŻUTERIA - UPOMINKI - ZEGARKI VINTAGE
Zapraszamy na nasze stoisko na Jarmarku Regionalnym na dziedzińcu kościoła Św. Anny w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 68

Otwarte czwartek-niedziela 11:00-19:00

Możliwość płacenia kartami kredytowymi +48 501 757 027    |    www.nagaleryjce.pl

„NA GALERYJCE” 

http://www.nagaleryjce.pl


Lifestyle

UAG Civilian – paski do Apple Watch
Produkty UAG są projektowane w USA podobno przez poszukiwaczy przygód 
dla poszukiwaczy przygód, dlatego też akcesoria UAG przesiąknięte są esencją 
przygody. Kolekcja pasków została stworzona z myślą o aktywnych użytkow-
nikach Apple Watch i ich codziennych sportowych przygodach. UAG Civilian 
zapewnia pełną niezawodność nawet w najtrudniejszych momentach dzięki 
wysokiej wytrzymałości silikonu, w połączeniu z klamrami wykonanymi ze stali 
nierdzewnej. Paski dostępne są do większych Apple Watch (42/44 mm) w kolorze 
czarnym i szarym.

Cena: 149 PLN

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Lifestyle  |  Dominik Łada
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Stara Szkoła w Piaskach 
Wyjątkowe miejsce na Mazurach. Życie w pensjonacie wyznaczają 
dźwięki i zapachy. Świeżo upieczony chleb i parzona kawa. Bryza znad 
jeziora, sos grzybowy z obiadu, ciasto z owocami na deser. Odkorkowane 
wino, strzelanie płomieni na ognisku, kapsel od piwa z lokalnego bro-
waru, skoszona trawa i śmiech dzieci.

Stara Szkoła znalazła się w zestawieniu najpiękniejszych pensjonatów 
w Polsce – to świetna rekomendacja. Właściciele zapraszają na smaki 
i zapachy, zimą na narty do nieodległej Gołdapi, na konie do Krzywego, na 
biegówki po garbach, na spływy Łaźną Strugą i pyszną domową kuchnię 
w starej, pruskiej szkole. Ja testowałem miejsce pod kątem rowerów – ide-
alna lokalizacja w kontekście dostępnych w okolicy tras. Szczerze polecam

Zobacz więcej...
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Deskwise – nowe modele ergonomicznych biurek 
O biurku Deskwise pisaliśmy w iMagazine 9/2019. Przyszła pora na nowe 
modele. Zmiany są spore, nie tylko kosmetyczne. Producent wprowa-
dził całą paletę nowych blatów – od laminatu PerfectSense Matt, na 
którym nie zostawimy odcisków palców, przez różne drewna (w tym 
heban), spieki kwarcowe, beton architektoniczny, a kończąc na ślicznym 
linoleum meblowym Forbo. Nowe modele biurek zostały wyposażone 
w mocniejszą ładowarkę indukcyjną o mocy 15 W, a także w zupełnie 
przeprojektowany, minimalistyczny i piękny przepust kablowy licujący 
się na płasko z blatem, czyli coś, czego mnie najbardziej brakowało.

Cena: od 4399 PLN

LIFESTYLE 53

https://imagazine.pl/2019/12/30/deskwise-wygodne-i-regulowane-biurko/
https://deskwise.pl/kategoria/biurka/biurko-elektryczne-tystand


https://nozbe.com/?utm_source=iMagazine&utm_medium=display&utm_campaign=iMag202005


Apple zaprezentowało najważniejsze nowości w iOS 14 podczas 
keynote’a otwierającego WWDC 2020, ale jak to tradycyjnie bywa, czas 
mieli tylko na prezentację wybranych funkcji. Tymczasem ta lista jest 
znacznie dłuższa…

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

(Prawie) Wszystko o iOS 14 i iPadOS 14 (beta)  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

(Prawie) Wszystko o iOS 14 
i iPadOS 14 (beta)
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Co nowego w iOS 14?

WIDGETY
• Widgety będą dostępne w trzech różnych rozmia-

rach – małe, średnie i duże – i będą zawierały różną 
ilość informacji, aby każdy mógł je dobrać do swoich 
preferencji.

• Nowa Galeria widgetów będzie miejscem, gdzie znaj-
dziemy wszystkie dostępne widgety, zarówno te od 
Apple’a, jak i te od deweloperów trzecich.

• Widget Sugestii Siri będzie wykorzystywał „inteligen-
cję” iOS-a na naszym smartfonie lub tablecie i będzie 
wyświetlał akcje zależne od tego, jak z niego korzy-
stamy, np. podpowie, żeby zacząć odtwarzanie podca-
stu podczas spaceru.

WIDGETY W CENTRUM POWIADOMIEŃ
• Widgety, które konfigurujemy w Centrum Powia-

domień, przeszły wizualny redesign i są teraz „pięk-
niejsze” oraz wyświetlają więcej informacji, aby były 
bardziej użyteczne.

• Nowe widgety stworzono dla Pogody, Zegarka, Kalen-
darza, News, Notatek, Map, Fitness (nowa nazwa 
aplikacji Activity), Zdjęć, Przypomnień, Giełdy, Muzyki, 
Podcastów, Tipsów, Baterii, Screen Time, Plików, Suge-
stii Siri, Shortcutów i Sugestii App.

WIDGETY NA EKRANIE DOMOWYM
• Widgety można teraz też umieszczać również na ekra-

nie domowym, pomiędzy naszymi ikonami, aby mieć 
natychmiast dostęp do potrzebnych informacji.

• Będzie można tworzyć Widget Stacks, czyli umiesz-
czać kilka widgetów (do 10) na sobie, aby potem 
gestem przełączać się pomiędzy nimi. Oszczędza 
to miejsce i daje nam dostęp do większej ilości 
informacji.
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• Będzie też można dodawać Smart Stack. Jest to zestaw widgetów, między 
którymi możemy się ręcznie przełączać gestami, albo po prostu polegać 
na wbudowanej w iOS inteligencji, która wybierze odpowiedni. Wybór 
będzie zależał od godziny, lokalizacji i wykonywanej czynności. Dla przy-
kładu, rano może pojawić się Apple News, Kalendarz w ciągu dnia, a wie-
czorem, gdy będziemy wracali z pracy – Mapy.

• App Library to nowy ekran domowy, (na prawo) za wszystkimi pozosta-
łymi ekranami, który automatycznie organizuje wszystkie zainstalowane 
aplikacje w jeden, łatwy do nawigowania widok.

• Aplikacje są automatycznie sortowane w odpowiednie kategorie i inteli-
gentnie zmieniają kolejność, zależnie od tego, jak je wykorzystujemy.

• App Library będzie wyświetlało sugestie dotyczące app, które prawdopo-
dobnie wkrótce uruchomimy, i będzie bazowało na porze dnia, lokalizacji 
oraz wykonywanej czynności.

• Na górze App Library znajduje się pasek wyszukiwania. Po pacnięciu 
w niego wyświetlana jest alfabetyczna lista wszystkich zainstalowanych 
aplikacji. Można też zacząć w nim pisać, aby szybciej znaleźć aplikację, 
której szukamy.

• Niedawno dodane to kategoria w App Library, która wyświetla niedawno 
zainstalowane z App Store aplikacje, aby łatwiej było do nich dotrzeć.

• Będzie teraz też możliwość chowania wybranych stron naszego home-
screena, więc przykładowo możemy zostawić sobie tylko jeden ekran 
oraz App Library.
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ZMIANY W UI
• Telefon i FaceTime – Nadchodzące połączenia będą teraz wyświetlały się 

jako banner, zamiast przejmować kontrolę nad całym ekranem, co funk-
cję telefonu w iOS-ie już całkowicie zamieni w aplikację. Można będzie 
wykonać na powiadomieniu gest do góry, aby odrzucić rozmowę, gest 
w dół, aby rozwinąć dodatkowe opcje albo pacnąć w niego, aby odebrać.

• Apple udostępniło deweloperom API, aby ich aplikacje mogły zachowy-
wać się analogicznie, jak wbudowany telefon, np. Skype.

• Siri również nie będzie zajmowała teraz całego ekranu. Informacje będą 
się pojawiały nad nim, jako bannery nad tym, co aktualnie mamy uru-
chomione, na górze ekranu (iPhone) lub w dolnym prawym rogu ekranu 
(iPad). Informacje wynikowe są również przedstawione w bardziej kom-
paktowej formie.

• Picture in Picture – Będzie można kontynuować oglądanie wideo podczas 
odbierania np. połączenia FaceTime lub korzystania z innej aplikacji. To 
pływające okno będzie można powiększać lub zmniejszać zależnie od 
potrzeb albo „wyrzucać” tymczasowo poza ekran.

• (iPad) Dodano nowe boczne paski i otwierane menu do wybranych apps, 
aby mieć łatwiejszy dostęp do niektórych funkcji z jednego widoku, bez 
konieczności jego zmieniania.
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WYSZUKIWANIE
• Okienko Spotlighta będzie teraz mniejsze i umiejscowione bliżej góry 

ekranu (iPad) i będzie jednocześnie miejscem, w którym można rozpoczy-
nać każdy rodzaj wyszukiwania, niezależnie czy chcemy otworzyć stronę 
internetową, znaleźć plik, numer telefonu do kontaktu czy informację na 
temat celu podróży w Mapach. Tutaj też można rozpocząć wyszukiwanie 
internetowe lub nawet od razu wpisać adres do strony internetowej.

• Wyniki wyszukiwania wyrzucają najbardziej odpowiednie wyniki na górę 
listy, aby łatwiej było znaleźć poszukiwane dane.

• Sugestie pojawiają się automatycznie podczas pisania naszej kwerendy 
do Spotlighta.

• Można uruchamiać znalezione aplikacje bezpośrednio z wyników 
wyszukiwania.

• Wyniki wyszukiwania znajdują też elementy wewnątrz innych aplikacji, 
np. maile czy SMS-y.
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WIADOMOŚCI / MESSAGES
• Można będzie teraz przypinać rozmowy 

z osobami, z którymi najczęściej korespon-
dujemy, aby nie musieć przewijać listy. 
Ostatnie SMS-y, iMessage, Tapbacki i powia-
domienia o tym, że ktoś aktualnie coś do 
nas pisze, pojawiają się jako animacje nad 
pinezką przypiętego wątku. Dodatkowo jeśli 
przypniemy wątek grupowy, to trzy ostatnie 
osoby, które brały w niej udział, będą ota-
czały pinezkę.

• Mentions – W grupowych rozmowach, 
jeśli skierujemy wiadomość do konkretnej 
osoby, poprzez napisanie jej imienia, zosta-
nie ona o tym powiadomiona, a jej imię się 
podświetli. Można też ustawić powiado-
mienia w poszczególnych wątkach tak, aby 
być informowanym o nowych wiadomo-
ściach, tylko jeśli ktoś odniesie się do nas 
bezpośrednio.

• W wątkach z większą liczbą osób można 
teraz ustawić zdjęcie, Memoji lub emoji dla 
całej grupy. Wszyscy uczestnicy będą go 
widzieli.

• Można będzie przypiąć do 9 konwersacji. 
Informacja o tym, które wątki są przypięte, 
synchronizuje się pomiędzy iOS, iPadOS 
i macOS.

• Odpowiadając w wątku z większą liczbą 
uczestników, można odpowiedzieć na 
wcześniejszą wiadomość, a pozostałe osoby 
zobaczą dokładnie, na co odpisujemy.
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MEMOJI
• Dodano 7 nowych stylów włosów podczas tworzenia Memoji.
• Wprowadzono również 16 nowych czapek i innych rzeczy, nakładanych na 

głowę, w tym kask rowerzysty.
• Są też trzy nowe Memoji Stickers – „żółwik” (powitanie pięścią), „zarumie-

nione policzki” oraz „objęcie”.
• Zmieniona struktura twarzy oraz jej mięśni ma spowodować, że Memoji 

i Memoji Stickers będą wyrażały więcej emocji.
• Dodano 6 nowych opcji wiekowych, aby nasz Memoji mógł nas precyzyj-

niej odwzorować.
• Wprowadzono również nowe opcje zakrycia twarzy (maski), włącznie 

z definiowaniem ich koloru.

MAPY APPLE
• Mapy będą teraz wspierały rowerzystów, kierując ich po ścieżkach rowe-

rowych i ulicach im przyjaznym. Maps też podpowiedzą, jak stromy 
będzie planowany przez nas odcinek, pokaże, jak tłoczno na nim jest 
i zaproponuje trasę, aby uniknąć stromych podjazdów czy noszenia 
roweru po schodach. Będzie też customowe głosowe prowadzenie, 
a dodatkowe informacje będą wyświetlały się na Apple Watchu.

• Przewodniki – Mapy będą teraz polecały najlepsze miejsca do odwiedze-
nia i zwiedzenia w danym mieście, a same przewodniki będą tworzone 
przez „zaufane marki”. Ponadto, będą przewodniki kulinarne, zakupowe, 
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spotkaniowe i inne. Pojawi się też opcja zapisania tych przewodników, 
które nas interesują, na później. Będą też się automatycznie uaktualniały.

• Kierowcy elektrycznych samochodów będą teraz mogli korzystać z Map 
Apple, aby planować trasę, a program zaproponuje, gdzie powinni się 
zatrzymać, aby doładować auto i weźmie czasy ładowania pod uwagę, 
przy wyświetlaniu spodziewanego czasu dojazdu do celu. Jeśli podamy 
model i markę swojego samochodu, to Apple Maps będą pokazywały 
tylko ładowarki, które są z nim kompatybilne.

• Duże miasta, jak Londyn czy Paryż, często mają Strefy Czystego Trans-
portu, które będą się wyświetlały w Mapach, włącznie z wysokością 
opłaty, jaką należy dokonać. Mapy będą nas mogły opcjonalnie poprowa-
dzić do celu tak, aby te strefy ominąć.

• „Nowe mapy” w Mapach Apple – te bardziej szczegółowe, tworzone przez 
samo Apple – będą rozszerzone wkrótce na nowe kraje, w tym Irlandię, 
Kanadę i UK (później w 2020 roku).

• Mapy będą szybciej wyświetlały naszą przybliżoną lokalizację na mapie, 
w sytuacji, w której mamy słaby zasięg GPS.

• Będziemy teraz informowani o kamerach mierzących prędkość oraz 
o kamerach przejazdu na czerwonym świetle, jeśli takowe będą na naszej 
trasie. Będzie można też zobaczyć ich lokalizację na mapie.

WWDC 2020 62



TRANSLATE / TŁUMACZ
• Nowa aplikacja od Apple będzie miała funkcję tłumaczenia rozmów mię-

dzy dwoma osobami. Wystarczy do tego celu obrócić telefon do poziomu, 
a ekran zostanie podzielony na pół, tak jak i rozmowa. Wystarczy wtedy 
dotknąć ikony mikrofonu i powiedzieć coś, a automatyczne rozpoznawania 
języka przepisze na ekranie oryginalną kwestią i jednocześnie przetłumaczy 
ją na wybrany język. Następnie nasza wypowiedź zostanie odczytana na 
głos w wybranym języku. Aplikacja będzie działała nawet w trybie offline, 
pod warunkiem, że wcześniej pobraliśmy dany język z internetu.

• Będzie też funkcja tłumaczenia naszego głosu z jednego języka na drugi. 
Aplikacja rozpozna automatycznie język, w którym do niej mówimy 
i przetłumaczy naszą wypowiedź na tekst maszynowy oraz odczyta 
go na głos. Ta funkcja również działa offline, jeśli dany język uprzednio 
pobraliśmy.

• Będzie opcja zapisywania wybranych przez nas tłumaczeń do Ulubionych, 
aby móc łatwo do nich wrócić.

• W ustawieniu poziomym telefonu tekst będzie większy, aby był bardziej 
czytelny.

• Translate może działać w pełni offline, korzystając z bazy pobranych języ-
ków, bez konieczności podłączania się do internetu, co powinno zdecydo-
wanie ułatwić nam życie, gdy jesteśmy w miejscu bez zasięgu lub roamingu.

• Można dotknąć słowa w przetłumaczonym zwrocie lub zdaniu, aby 
wyświetlić jego słownikową definicję.

• Translate będzie na początku wspierał 11 języków: angielski, hiszpański, 
mandaryński, japoński, koreański, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski, 
portugalski (Brazylia) i arabski.
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SIRI
• Siri nie będzie zajmowała teraz całego ekranu. Informacje będą się poja-

wiały nad nim, jako bannery nad tym, co aktualnie mamy uruchomione, na 
górze ekranu (iPhone) lub w dolnym prawym rogu ekranu (iPad). Informacje 
wynikowe są również przedstawione w bardziej kompaktowej formie.

• Siri w iOS 14 będzie znała 20 razy więcej faktów niż trzy lata temu.
• Zwiększono zasób odpowiedzi Siri na często zadawane pytania, poprzez 

wykorzystanie zasobów internetu, dzięki czemu nie trzeba będzie 
googlować odpowiedzi na pytanie.

• Siri będzie teraz wspierała wysyłanie Wiadomości audio. Deweloperzy 
aplikacji trzecich również będą mogli z tej funkcji skorzystać za pomocą 
odpowiednich API.

• Można będzie poprosić Siri o wskazówki dojazdu rowerem.
• Jeśli nawigujemy za pomocą Apple Maps, możemy poprosić Siri 

o podzielenie się spodziewanym czasem dojazdu (ETA) z wybranym 
przez nas kontaktem.

• Siri będzie umiała teraz tłumaczyć ponad 65 par językowych. Języka pol-
skiego nadal brak.

• Nowy, naturalniej brzmiący głos Siri, będzie teraz dostępny nie tylko 
w angielskim (USA), ale również po angielsku (Australia, Indie, Irlandia, 
RPA, UK, USA), francusku, niemiecku, hiszpańsku, chińsku i japońsku.
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HOME
• Sugerowane Automatyzacje – Po dodaniu nowego akcesorium do Home 

aplikacja podpowie nam automatycznie użyteczne sposoby na jej wyko-
rzystanie. Na przykład, jeśli dodamy światła na tarasie, to Home nam 
zaproponuje, aby je automatycznie włączać wieczorem. 

• Na górze aplikacji Home będzie pasek statusu, który podsumowuje, które 
akcesoria aktualnie wymagają naszej uwagi, w których coś istotnego się 
zmieniło lub którymi można sterować.

• Home w Centrum Sterowania teraz będzie dynamicznie podpowiadał 
najbardziej odpowiednie akcesoria i sceny, zależnie od pory dnia i jak 
normalnie z nich korzystamy. Dla przykładu, nad ranem pojawi się scena 
zapalająca światła w sypialni i uruchamiająca stację radiową na Home-
Podzie, a po południu zobaczymy tam możliwość sterowania zamkiem 
w drzwiach, bo wracamy akurat z pracy. Będzie można dotknąć aplikacji 
Home, aby zobaczyć inne akcesoria i sceny.

• Adaptacyjne oświetlenie, jeśli mamy żarówki umiejące zmieniać kolor, 
może być automatycznie korygowane poprzez cały dzień i noc, aby mak-
symalizować nasz komfort. Rano będą świeciły cieplejszą barwą i razem 
z upływem dnia będą coraz chłodniejsze, a pod wieczór przestaną stop-
niowo świecić światłem niebieskim.
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• Rozpoznawania twarzy dla kamer wideo i domofonów będzie umiało 
wykorzystać informacje z aplikacji Zdjęcia, gdzie oznaczyliśmy np. męża, 
żonę, dziecko, siostrę czy teściowych, dzięki czemu dostaniemy powiado-
mienie zawierające informację o tym, kto puka do naszych drzwi. Będzie 
też opcja prostego tagowania nowych ludzi oraz ustawiania powiadomień 
na bazie tego, kto wejdzie w zasięg kamery lub domofonu.

• Kamery również zyskają możliwość definiowania Stref Aktywności. Ozna-
cza to, że jeśli mamy kamerę patrzącą na ulicę, to możemy oznaczyć tylko 
teren bezpośrednio należący do nas, aby kamera ignorowała ludzi space-
rujących po chodniku.

SAFARI
• Przeglądarka Apple’a zyskała możliwość tłumaczenia całych stron inter-

netowych. Jeśli strona „nadaje się do tłumaczenia”, to na górze, w pasku 
adresu, pojawi się odpowiednia ikona. Wystarczy ją dotknąć, aby przetłu-
maczyć stronę na język angielski, hiszpański, chiński, francuski, niemiecki, 
rosyjski lub portugalski (Brazylia).

• Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby wyświetlić Raport Prywatności 
danej strony internetowej, który pokaże nam, jakie i ile trackerów jest 
blokowanych przez Intelligent Tracking Prevention.
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• Safari będzie monitorowało nasze zapisane hasła i pilnowało, które z nich 
mogło brać udział w kradzieży danych osobowych. Safari wykorzystuje 
do tego celu kryptografię, aby regularnie sprawdzać pochodne naszych 
haseł z listą złamanych haseł, w bezpieczny i prywatny sposób, który 
nie powoduje utraty kontroli nad naszymi danymi. Nawet przez Apple’a. 
Jeśli zostanie wykryte złamane hasło, to Safari pomoże nam albo założyć 
hasło przez funkcję Sign in with Apple, albo wygeneruje nam nowe bez-
pieczne hasło.

• Apple podkreśla, że silnik JS w Safari dostarcza do 2 razy większej wydaj-
ności w Javascript niż Chrome na Androidzie.

CAR KEYS
• Funkcja Car Keys będzie wspierana 
przez następujące modele iPhone’ów 
i Apple Watchów: XR, XS, XS Max, 11, 
11 Pro, 11 Pro Max, SE (2. gen.) i Apple 
Watch Series 5.

• Car Keys będzie umożliwiało otworze-
nie samochodu poprzez dotknięcie 
klamki samochodowej za pomocą 
NFC. Uruchomienie samochodu będzie 
wymagało położenia telefonu na czyt-
niku lub na macie ładującej wewnątrz 
pojazdu. W przyszłości, w iPhone’ach 
z układem U1, wystarczy, że telefon 
znajdzie się w pobliżu samochodu.

• Cyfrowy klucz będzie działał do pięciu godzin po rozładowaniu się 
iPhone’a.

• Cyfrowym kluczem będzie można się dzielić poprzez Wiadomości, np. 
z rodziną, aby mogła ona otworzyć samochód.

• Będzie można zdefiniować typy Cyfrowych kluczy, np. takie oferujące 
pełne możliwości samochodu dla rodziców, podczas gdy ich nastoletnie 
dziecko będzie miało tryb ograniczony, w którym nie może uzyskać mak-
symalnego przyspieszenia, wyłączyć kontroli trakcji, jechać zbyt szybko 
czy nawet ustawić poziom głośności radia powyżej pewnej wartości.

• W każdej chwili można unieważnić Cyfrowy klucz, np. po pożyczeniu zna-
jomemu samochodu.
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CARPLAY
• CarPlay w iOS 14 będzie wspierał nowe kategorie aplikacji od dewelope-

rów trzecich: płacenie za parkowanie, ładowanie elektryków i aplikacji do 
szybkiego zamawiania jedzenia.

• Będzie możliwość ustawienia sobie własnej tapety na ekranie CarPlay.
• Samochody z pionowymi ekranami będą miały status na dole ekranu, 

dzięki czemu aplikacje będą mogły zająć więcej przestrzeni horyzontal-
nej, a sam układ będzie wydawał się bardziej naturalny.

• CarPlay będzie wspierał japońskie i chińskie klawiatury, co powinno użyt-
kownikom tych języków ułatwić wyszkiwanie POI.

• Siri w CarPlayu będzie wspierała funkcję dzielenia się naszym spodzie-
wanym czasem dojazdu do celu ze znajomymi, rodziną lub innymi 
kontaktami.

• Siri też wspiera wysyłanie wiadomości audio.
• Deweloperzy zyskają również dostęp do nowych narzędzi, np. aplikacji 

VOIP, zyskają możliwość wyświetlania historii kontaktów i rozmów, a apli-
kacje audio będą mogły wyświetlać okładki albumów w playlistach.

AIRPODS
• Użytkownicy AirPods Pro zyskają możliwość korzystania z dźwięku prze-

strzennego z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy (wymagany iPhone 
7 lub nowszy). Dzięki kierunkowym filtrom audio oraz delikatnemu 
modyfikowaniu częstotliwości, które każde ucho otrzymuje, AirPods będą 
umiały umieścić dźwięk praktycznie gdziekolwiek w przestrzeni wokół 
nas, tworząc niepowtarzalne wrażenia dźwiękowe. Wykorzystany jest do 
tego celu żyroskop w AirPods Pro i sam iPhone – śledzony jest ruch naszej 
głowy oraz smartfona, a dane są porównane i na tej podstawie budowana 
jest scena dźwiękowa.

• Headphone Accommodations – Ta nowa funkcja Dostępności jest zapro-
jektowana, aby podgłaśniać ciche dźwięki i niektóre częstotliwości dla 
osób niedosłyszących, aby pomóc im w słuchaniu muzyki, filmów czy 
podcastów. Dzięki niej będą słyszeli czystszy i bardzo wyrazisty dźwięk. 
Ta funkcja również wspiera Transparency Mode na AirPods Pro, dzięki 
czemu łatwiej dostosować dźwięki otoczenia do ich potrzeb oraz wyraź-
niej słyszeć ciche głosy.

• AirPods pod kontrolą iOS 14, iPadOS 14 i macOS 11 Big Sur będą umiały 
całkowicie automatycznie przełączać się pomiędzy iPhone’em, iPadem 
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i Makiem (jeśli są sparowane z tym samym 
kontem iCloud). No, w końcu!

• AirPods będą też nas powiadamiały o stanie 
swojej baterii, abyśmy wiedzieli, czy potrze-
bujemy się podładować przed następną 
rozmową.

• Apple dodało też nowe API dla dewelope-
rów – Pro Motion API – które daje im dostęp 
do orientacji, przyspieszenia i prędkości 
obrotowej AirPods Pro, co zostanie wyko-
rzystane w aplikacjach fitnessowych, grach 
i więcej.

• Będzie można podłączyć dwa zestawy Air-
Pods do Apple TV 4K, aby wspólnie oglądać 
film lub serial bez przeszkadzania innym.

APP CLIPS
• App Clip to mały fragment kodu app, który 

umie funkcjonować całkowicie niezależnie. 
Pozwala to na jednorazowe uruchomienie 
aplikacji, np. po to, aby zapłacić za parking 
w obcym kraju.

• App Clips są niewielkie i ważą do 10 MB, 
więc pobierają się bardzo szybko. Nie 
instalują się też, więc uruchamiają się 
błyskawicznie.

• App Clips będziemy mogli uruchamiać 
przez tagi NFC, skanowanie kodów QR, 
z Wiadomości, Map Apple, przez Safari 
i przez specjalnie zaprojektowane kody App 
Clip (podobnie do kodów QR).
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• App Clips będą też pojawiały się w Recently Added w naszej App Library 
na ekranie domowym i stamtąd będzie je można uruchomić.

• Będzie też możliwość dociągnięcia pełnej aplikacji, np. jeśli dany App Clip 
nam przypadnie do gustu i będziemy chcieli z tego programu korzystać 
na bieżąco.

• App Clips zaprojektowano, aby były bezpieczne i dbały o naszą prywat-
ność – te „programiki” będą wymagały od nas takich samych pozwoleń 
o dostęp do np. położenia lub aparatu, jak pełne aplikacje.

PRYWATNOŚĆ
• Nowa sekcja pod każdą aplikacją w App Store będzie wymagała od dewe-

lopera przedstawienia podsumowania informacji na temat tego, jakie 
dane pozyskuje on od użytkownika i z kim się tymi danymi dzieli.

• Deweloperzy będą teraz musieli uzyskać zgodę użytkownika na śledzenie 
go, więc będzie można definiować, które aplikacje mogą to robić, a które 
nie.

• Pojawi się możliwość podania aplikacji tylko swojego przybliżonego poło-
żenia, zamiast precyzyjnego, jeśli użytkownik sobie tak życzy.

• Użytkownik będzie miał możliwość podzielenia się dostępem tylko do 
wybranych zdjęć, a nie dostępem do pełnej biblioteki zdjęć w iCloud, jeśli 
tak będzie chciał.
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• iOS będzie wyświetlał na górze ekranu kolorowy wskaźnik, mówiący 
o tym, że aplikacja korzysta z mikrofonu, kamery lub obu. Te informacje 
będą też wyświetlały się w Centrum Sterowania.

• Deweloperzy będą mieli możliwość oferowania uaktualnienia istniejących 
kont użytkowników na konta Sign in with Apple, aby użytkownik mógł 
czuć się bezpieczniej.

DOSTĘPNOŚĆ / ACCESSIBILITY
• Rozpoznawanie VoiceOver – Jeśli dana aplikacja lub strona internetowa 

nie ma wbudowanej obsługi dostępności, to iOS będzie się starał rozpo-
znać elementy wyświetlane na ekranie, aby ułatwić korzystanie osobom 
niepełnosprawnym. Dodatkowo VoiceOver będzie wymawiał tekst, który 
zostanie zidentyfikowany na zdjęciach i grafikach oraz będzie czytał 
opisy zdjęć i grafik wewnątrz aplikacji oraz w internecie. Ostatnią funkcją 
jest wykrywanie narzędzi do sterowania interfejsem, aby ułatwić porusza-
nie się po aplikacji.

• Dodano możliwość pacnięcia dwu- lub trzykrotnie w plecy iPhone’a (X 
lub nowszy), aby wykonać wybraną przez użytkownika funkcję, np. otwo-
rzyć Centrum Powiadomień, Centrum Sterowania, Ustawienia lub jedną 
z wielu innych opcji.
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• Po włączeniu funkcji nasłuchiwania iOS 14 rozpoznaje 14 dźwięków, 
w tym płacz dziecka, pukanie do drzwi, dzwonek do drzwi, syreny alar-
mowe, alarm czujnika dymu, szczekanie psa i więcej. Po wykryciu takiego 
dźwięku iOS powiadomi nas o tym w Centrum Powiadomień, co powinno 
zdecydowanie pomóc osobom niedosłyszącym lub niesłyszącym.

APP STORE
• Dodano możliwość dzielenia się subskrypcjami w ramach Rodziny! Dewe-

loper musi wyrazić na to zgodę. Oznacza to, że jeśli ja wykupię subskryp-
cję np. Overcast Premium, to wszystkie osoby dodane do Rodziny będą 
mogły z niej korzystać.

APPLE ARCADE
• Jeśli nasi znajomi z Game Center grają w jakieś gry z Apple Arcade, to 

będą nam one polecane w samym Apple Arcade oraz w zakładce Gry.
• W Apple Arcade pojawią się Osiągnięcia, gdzie można sprawdzić nasze 

osiągnięte cele oraz te, których jeszcze nie zdobyliśmy, a które są 
dostępne.

• Z zakładki Apple Arcade będzie można uruchamiać gry, w które ostatnio 
graliśmy na innych urządzeniach.

• Będzie możliwość wyświetlenia pełnego katalogu gier w Apple Arcade, 
wraz z opcją filtrowania ich po dacie wypuszczenia, ostatnich uaktualnie-
niach, kategoriach, wsparciu zewnętrznych kontrolerów i więcej.

• Będzie szybki dostęp do naszego profilu Game Center bezpośred-
nio z danej gry, gdzie będzie można sprawdzić postęp nasz i naszych 
znajomych.

• Dodana zostanie sekcja Coming soon, gdzie będzie można podejrzeć nad-
chodzące gry i pobierać je zaraz po ich premierze.

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ (AR)
• ARKit będzie wspierał tzw. Location Anchors, czyli możliwość zakotwi-

czenia pewnych funkcji lub aplikacji pod konkretnymi współrzędnymi na 
świecie (wymaga iPhone’a XS lub nowszego).

• Wszystkie iUrządzenia wyposażone w A12 Bionic lub nowszy SoC, korzy-
stające tylko z przedniej kamery, będą miały dostęp do bardziej rozsze-
rzonego śledzenia twarzy.
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• RealityKit zyskał możliwość dodawania tekstu wideo do jakiejkolwiek 
sceny lub wirtualnego obiektu, co ma powodować, że będą jeszcze bar-
dziej rzeczywiste.

APARAT / CAMERA
• Będzie można teraz robić zdjęcia do 90% szybciej (testy wykonano na 

iPhone 11 Pro Max), czyli do 4 klatek na sekundę. Czas potrzebny na zro-
bienie pierwszego zdjęcia przyspieszono o 25%, a robienie kolejnych 
zdjęć w trybie portretowym jest do 15% szybsze. Dodano też nowe usta-
wienie, aby priorytetem dla aparatu było szybsze robienie zdjęć. Aplikacja 
Aparat będzie też inteligentnie modyfikować, jak zdjęcia są przetwarzane, 
aby uzyskać powyższe przyrosty prędkości.

• Funkcja QuickTake, czyli szybkie kręcenie wideo z trybu aparatu, będzie 
dostępny na iPhone’ach XR, XS i XS Max.

• Aparat w trybie robienia wideo będzie zawierał możliwość szybkiego 
przełączania rozdzielczości oraz liczby klatek na sekundę.

• iPhone 11 i 11 Pro w trybie Night Mode będzie wykorzystywał żyroskop, 
aby wskazywać nam, jak stabilnie mamy trzymać smartfona. Będzie też 
opcja przerwania robienia zdjęcia w trakcie ekspozycji, zamiast czekania, 
aż ta się zakończy.
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patrzymy na ekran, na drugą osobę, po to, aby całość wyglądała bardziej 
naturalnie.

PLIKI / FILES
• Dodano wsparcie dla zewnętrznych napędów, korzystających z szyfrowa-

nego APFS. Wystarczy podać hasło, aby dostać się do zawartości napędu.
• Dodano paski narzędzi, aby łatwiej nawigować i sterować aplikacjami.

HEALTH
• Funkcje w aplikacji Zdrowie mają pomóc nam spać dłużej. Będzie można 

tam ustawić, ile godzin chcemy spać każdej nocy i dzięki temu utworzyć 
harmonogram dla pójścia spać i porannego wstawania.

• Wind Down – Ta funkcja ma stworzyć nam spersonalizowaną rutynę, 
żebyśmy zaczęli się przygotowywać do snu i osiągnąć nasz cel przespa-
nych godzin. Po ustawienia Wind Down można wybrać różne czynności, 
które mają pomóc nam się zrelaksować, zanim udamy się do łóżka, np. 
uruchamiając odpowiednią scenę w Home, puszczając uspokajającą 
muzykę na HomePodzie czy otwierając ulubioną aplikację do medytacji. 
Można ustawić customowe okienko godzinowe przed planowaną godziną 
pójścia do łóżka, aby Wind Down się uruchomił. Ta funkcja od razu uru-
chamia Tryb Snu oraz Nie Przeszkadzać. Można w każdej chwili uśpić 
funkcję Wind Down, jeśli nam wypadnie coś do zrobienia albo ją całkowi-
cie odrzucić danego dnia.

• Włączenie Trybu Snu powoduje uruchomienie funkcji Nie Przeszkadzać 
(Do not Disturb), abyśmy nie martwili się powiadomieniami w nocy. 
Sleep Mode jednocześnie też ściemnia ekran, wyświetla na nim datę 
i zegar oraz alarm na następny dzień. Aby wyjść z Trybu Snu tymczasowo, 
wystarczy kliknąć przycisk Odrzuć. Tryb Snu wyłącza się o godzinie, na 
którą mamy zaplanowaną pobudkę lub można go wyłączyć w Centrum 
Sterowania.

• Do aplikacji Zdrowie dodano nowe typy danych dla naszej dokumentacji 
medycznej, mobilności, symptomów i EKG. Będzie je można przeglądać 
bezpośrednio w aplikacji.

• Health Checklist uprości zarządzanie funkcjami zdrowia, na których nam 
najbardziej zależy. W jednym miejscu będzie można śledzić i zarządzać 
naszym zdrowiem, funkcjami bezpieczeństwa, sprawdzić, czy są włączone 

• Będzie możliwość niezależnego blokowania 
ustawionej wcześniej kompensacji ekspozy-
cji dla całej sesji zdjęciowej, niezależnie od 
blokady AF i blokady samej ekspozycji.

• Nowa opcja umożliwia robienia zdjęć seryj-
nych poprzez przytrzymanie przycisku 
Volume Up (zwiększanie poziomu głośno-
ści), a funkcja QuickTake może być wywoły-
wana przyciskiem Volume Down (obniżanie 
poziomu głośności).

• W Ustawieniach Aparatu będzie można 
włączyć robienie lustrzanego odbicia selfie, 
tak aby aparat rejestrował dokładnie to, co 
widzimy na ekranie.

• Poprawiono czytanie kodów QR, nawet 
takich, które są bardzo małe albo nie są 
umieszczone na płaskich powierzchniach.

FACETIME
• Picture in Picture dla FaceTime umożli-

wia prowadzenie wideorozmowy podczas 
wykonywania innych czynności.

• Poprawiono jakość wideo (do 1080p) na 
wspieranych iUrządzeniach.

• FaceTime będzie umiał rozpoznać, kiedy 
ktoś korzysta z języka migowego i auto-
matycznie powiększy jego kafelek, aby był 
lepiej widoczny.

• FaceTime będzie tak modyfikował nasze 
oczy, że będzie to wyglądało, jakbyśmy 
patrzyli prosto w kamerę, nawet gdy 
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na Apple Watchu, włączyć je bezpośrednio z tego miejsca i zobaczyć, 
kiedy ostatni raz zostały uaktualnione.

NOWE FUNKCJE MIĘDZYNARODOWE
• Dodano nowe dwujęzyczne słowniki, w tym francusko-niemiecki, indone-

zyjsko-angielski, japońsko-chiński i polsko-angielski.
• Dla Chin dodano możliwość korzystania z metody wprowadzania danych 

Wubi, aby ułatwić osobom zaznajomionym z tą metodą szybkie pisanie.
• Dla Indii dodano 20 nowych fontów, a 18 fontów zostało uaktualnionych.
• Wiadomości teraz wyświetlają pełnoekranowe animacje dla 23 języków 

w Indiach, jeśli wyślemy komuś pozdrowienia.
• Dodano wsparcie dla pisma indyjskiego w aplikacji Mail, aby można je 

było wykorzystywać w adresach email.
• W Indiach dodano możliwość pobierania głosów Siri, update’ów z App 

Store oraz treści z Apple TV+ przez sieć komórkową.
• Autokorekta teraz wspiera języki: irlandzki galicyjski i norweski nynorsk.
• Przeprojektowano japońską klawiaturę Kana, aby ułatwić wpisywanie 

powtarzających się cyfr i symboli.

KLAWIATURA
• Dyktowanie teraz będzie przetwarzane bezpośrednio na urządzeniu 

i z czasem będzie stawało się coraz bardziej spersonalizowane. Ta funkcja 
lepiej dba o naszą prywatność poprzez offline’owe przetwarzanie danych.

• Pole wyszukiwania w Apple’owej klawiaturze emoji pozwoli na przeszuki-
wanie listy wszystkich dostępnych emoji (w końcu!).

• Zamiast dzielić się pełną listą naszych kontaktów w aplikacji trzeciej, po 
wpisaniu imiona i nazwiska do odpowiedniego pola system zaproponuje 
wypełnienie pozostałych danych, np. adresu czy maila, automatycznie. To 
dzieje się na urządzeniu i kontakty nie są wysyłane do deweloperów trze-
cich bez naszej zgody.

MUZYKA / MUSIC
• Zmieniono wygląd aplikacji i zdecydowanie ulepszono wygląd niektórych 

ekranów, w tym aktualnie odtwarzanej muzyki.
• Listen Now jest nową zakładką w Apple Music, która ma służyć do odtwa-

rzania i poznawania ulubionej muzyki, artystów i miksów w jednym 
miejscu. Na wstępie znajdziemy tam podsumowanie naszych Top Picks, 
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spośród wszystkich naszych muzycznych zainteresowań. Z czasem Apple 
Music będzie uczyło się, jaką muzykę kochamy i lepiej będzie organizo-
wało sugestie.

• Autoplay – Po zakończeniu odtwarzania piosenki lub playlisty funkcja ta 
znajdzie nam podobną muzykę i będzie kontynuowała odtwarzanie.

• Poprawiona i przebudowana funkcja wyszukiwania muzyki, po gatunkach, 
nastrojach czy czynnościach, będzie pokazywała sugestie podczas pisa-
nia, abyśmy znaleźli dokładnie to, czego szukamy.

• Funkcja filtrowania umożliwi szybsze znalezienie artystów, albumów, 
playlist i innych elementów w naszej bibliotece. Gest w dół w każdej sek-
cji umożliwia ustawienie filtrowania wyników.

NOTATKI / NOTES
• Menu akcji, tj. blokowania notatek, skanowania dokumentów, kasowania 

notatek itp. będzie teraz łatwiej dostępne.
• Sekcję z przypiętymi notatkami będzie można teraz zwijać i rozwijać.
• Sekcja Top Hits będzie wyświetlała najbardziej odpowiednie wyniki 

wyszukiwania.
• Dodano rozpoznawanie rysowania linii, łuków i innych kształtów, w tym 

serc, gwiazd i strzałek. Aby Notatki automatycznie zamieniły nasz rysu-
nek na kształt, wystarczy chwilę przytrzymać Pencil w miejscu na koniec 
rysowania kształtu.

• Dodano nowy gest, wykonywany na przycisku Aa, aby szybko przełączać 
się pomiędzy stylami.

Listen Now jest nową zakładką w Apple Music, która ma służyć do 

odtwarzania i poznawania ulubionej muzyki, artystów i miksów 

w jednym miejscu. Na wstępie znajdziemy tam podsumowanie 

naszych Top Picks, spośród wszystkich naszych muzycznych zain-

teresowań. Z czasem Apple Music będzie uczyło się, jaką muzykę 

kochamy i lepiej będzie organizowało sugestie.
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• Poprawiono skanowanie dokumentów – skany będą teraz ostrzejsze, 
a autoprzycinanie będzie bardziej precyzyjne.

• Nauczanie maszynowe będzie rozpoznawało nasze notatki z pismem 
odręcznym i odróżniało je od rysunków. To pozwoli funkcji Smart Selec-
tion na zaznaczanie pisma odręcznego tymi samymi gestami, które wyko-
rzystujemy do tekstu maszynowego.

• Zaznaczone pismo odręczne można przekopiować i wkleić w inne aplika-
cje, np. Pages jako tekst maszynowy.

• iOS będzie też rozpoznawał odręcznie zapisane numery telefonów, adres 
mailowy i więcej. Wystarczy je pacnąć, aby wykonać na nich jakąś akcję.

SCRIBBLE (IPAD)
• Funkcja Scribble będzie pozwalała na częstsze zastosowanie Apple Pencil 

w sytuacjach, w których normalnie byśmy go odłożyli na bok.
• Będzie można odręcznie pisać w każdym polu tekstowym w całym iPa-

dOS 14. Słowa odręcznie napisane będą automatycznie przekonwerto-
wane na tekst maszynowy.

• Będzie można wykreślić błędne słowo, aby je usunąć lub zakreślić, aby je 
łatwo przekopiować lub przenieść.
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ZDJĘCIA / PHOTOS
• Dodano boczny pasek (sidebar), aby mieć dostęp do wszystkich miejsc 

w aplikacji. Można przez sidebar przenosić się w inne miejsca, aby np. 
dodać zdjęcie z jednego widoku do albumu w innym.

• Będzie możliwość filtrowania naszych zdjęć po Ulubionych, Edytowanych 
i innych parametrach. Będzie można też sortować wszystkie albumy od 
najnowszych lub od najstarszych zdjęć.

• Poprawiono nawigowanie po naszych zdjęciach, z opcją płynnego przy-
bliżania lub oddalania danego widoku we wszystkich typach widoków.

• Live Photos zrobione za pomocą iOS 14 i iPadOS 14 będę miały płynniej-
szą stabilizację podczas automatycznego odtwarzania w widoku lat, mie-
sięcy lub dni.

• Będzie można przeglądać i dodawać podpisy pod zdjęciami, aby nadać 
im kontekst. Podpisy będzie też można wyszukiwać w zakładce Szu-
kaj. Podpisy będą się synchronizowały, jeśli użytkownik ma włączone 
iCloud Photos.
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• Poprawiono Memories, które będą teraz przypominały nam bardziej 
odpowiednie archiwalne zdjęcia i filmy, wraz z poprawioną stabilizacją 
podczas odtwarzania filmu danego Wspomnienia. Dodano też więk-
szą ilość muzyki, która jest automatycznie dostosowywana do długości 
Wspomnienia. Poprawiono również to, jak są kadrowane zdjęcia podczas 
przełączania się między zdjęciami poziomymi a pionowymi.

• Poprawiono pop-up służący do wybierania zdjęć w innych aplikacjach, 
np. w Wiadomościach, Mail czy Safari. Dodano tam ten sam Smart Search, 
który jest w aplikacji Zdjęcia i ułatwiono zaznaczanie większej liczby 
zdjęć.

PODCASTY
• Aplikacja ma zostać przebudowana i zyskać sekcję Listen Now, podobną 

do tej w Apple Music. To oznacza, że Podcasts poznają nasze podcastowe 
gusta i będą sugerowały nowe treści, które mają im odpowiadać. 

PRZYPOMNIENIA / REMINDERS
• Będzie można przydzielać Przypomnienia do poszczególnych ludzi, aby 

otrzymali oni przypomnienie. To dodatkowe narzędzie ma ułatwić prace 
nad podziałem większej liczby zadań pomiędzy ludźmi.

• Można będzie tworzyć nowe Przypomnienie bez konieczności wchodze-
nia do listy, do której chcemy je dodać.

• Data, czas i lokalizacja Przypomnienia będzie inteligentnie podpowia-
dana, bazując na podobnych pozycjach z przeszłości.

• Będzie możliwość oznaczeniu wielu Przypomnień jednocześnie jako 
wykonane, oflagowane, lub zmienić im datę i czas.

• Listy będzie można spersonalizować za pomocą emoji i nowych symboli.
• Podczas korespondowania z kimś w Mailu Siri rozpozna potencjalnie 

Przypomnienia i zaproponuje ich stworzenie.
• Użytkownik będzie mógł zmieniać kolejność smart list lub je chować.
• Poprawiono też wyszukiwanie w Przypomnieniach – będzie można szu-

kać np. ludzi i lokalizacji.
• Zmieniono design funkcji odpowiedzialnej za wybór daty z kalendarza, co 

ma ułatwić jej wyszukiwania poprzez prostszy podgląd na pełny miesiąc 
oraz łatwiejsze przewijanie pomiędzy miesiącami i latami.

USTAWIENIA / SETTINGS
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• Będzie możliwość definiowania domyślnej przeglądarki internetowej oraz 
aplikacji mailowej (hurra!) przez użytkownika, np. Firefox i Fastmail.

VOICE MEMOS
• Notatki głosowe będzie można organizować za pomocą folderów.
• Będzie można oznaczać notatki głosowe jako ulubione.
• Smart Foldery będą automatycznie grupowały głosowe nagrania z Apple 

Watcha, ostatnio skasowane nagrania i ulubione.
• Funkcja Enhance Recording będzie redukowała szumy z tła i pogłos pokoju.

POGODA / WEATHER
• W USA będzie dostępny wykres, pokazujący minuta po minucie szansę 

na deszcz lub śnieg i ich intensywność na najbliższą godzinę (funkcja nie-
dawno kupionego Dark Sky).

• Pogoda i jej widgety będą umiały wyświetlać rządowe ostrzeżenia na 
temat nadchodzących burz i innych intensywnych zjawisk pogodowych, 
w tym tornad, śnieżyc, powodzi i więcej. Funkcja będzie dostępna w USA, 
Europie, Japonii, Kanadzie i Australii.
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• Widget pogodowy będzie pokazywał, jeśli w następnym dniu spodzie-
wana jest znacząca zmiana w pogodzie, np. znacznie zimniej, cieplej lub 
bardziej mokro.

• Wielodniowa prognoza pogody teraz będzie dodatkowo wyświetlała 
szansę na deszcz każdego dnia.

Kompatybilność
iOS 14 będzie kompatybilny z następującymi urządzeniami:
• iPod touch 7. gen.
• iPhone SE 1. i 2. gen.
• iPhone 6S i 6S Plus
• iPhone 7 i 7 Plus
• iPhone 8 i 8 Plus
• iPhone X
• iPhone XR
• iPhone XS i XS Max
• iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max

iPadOS 14 będzie wymagał:
• iPad mini 4 i mini 5
• iPad Air 2 lub Air 3. gen.
• iPad 5., 6. i 7. gen.
• iPad Pro 9,7”
• iPad Pro 10,5”
• iPad Pro 11” 1. i 2. gen.
• iPad Pro 12,9” 1., 2., 3. i 4. gen.
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macOS 11. Nowa nazwa. Nowa wersja. Pierwsza duża zmiana 
marketingowa od czasu Mac OS X 10.0 Cheetach w 2001 roku. Różnica 
jednak polega na tym, że przesiadka na ten ostatni oznaczała 
całkowicie nowy system operacyjny, a tymczasem macOS 11 to nadal 
stary OS X, ale w nowych szatach i przygotowany na nowe wyzwania, 
w tym na integrację z iOS i iPadOS, na co zapewne przyjdzie nam 
poczekać przynajmniej kilka lat. 

(Prawie) Wszystko 
o macOS 11 Big Sur (beta)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

(Prawie) Wszystko o macOS 11 Big Sur (beta)  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Oczywiście najważniejszą nowością, która będzie miała ogromny wpływ na 
całą platformę Mac, jest fakt, że Apple rozpoczęło przesiadkę z procesorów 
Intela na własne konstrukcje, oparte o architekturę ARM. Pierwszy kom-
puter wyposażony w te procesory to Developer Transition Kit, dostępny 
dla deweloperów – jest to Mac Mini, wyposażony w 16 GB RAM-u, 512 GB 
pamięci flash, z portami USB-A i USB-C, bez Thunderbolta 3, z sercem 
w postaci Apple A12Z, którego znamy z iPada Pro (2020). Apple zapowie-
działo, że pracują nad całą rodziną własnych CPU przeznaczony dla Maców.

Co nowego?

DESIGN
• Wprowadzono zmiany do wyglądu interfejsu użytkownika w aplikacjach 

Apple. Większość jest teraz wyposażona w boczne paski pełnej wysoko-
ści, wykończone półprzezroczystym materiałem, na których znajdziemy 
zdecydowanie bardziej płaski design przycisków i ikon.

• Rogi okien aplikacji są teraz bardziej zaokrąglone i promieniem przypo-
minają ikony w iOS.

• Odświeżono Dock, który teraz wygląda, jakby nie był częścią brzegu 
ekranu, do którego jest przypięty. Jego design jest teraz zdecydowanie 
bardziej zbliżony do Docka z iPadOS 13.

• Nowy design ma przede wszystkim spowodować, żeby wszystko wyglą-
dało jaśniej i przestronniej.

• Przeprojektowane Sheets (wyskakujące panele z góry okna, które wyma-
gają od nas wykonania jakiejś akcji) nie będą miały ramek i będą one 
teraz przyciemniały tło, aby lepiej zwracać na siebie uwagę.

• Zmieniono też design ikon aplikacji. Standardem Apple’a są teraz ikony 
kształtem przypominające te z iOS-a i iPadOS-a, z tą różnicą, że zacho-
wują one zdecydowanie więcej głębi, cieni i trójwymiarowości. Poszli więc 
na kompromis między obecnym designem a niemal całkowicie płaskimi 
ikonami w iOS-ie.

• Control Center wygląda, jakby był żywcem przeniesiony z iPadOS. 
Dostępny jest pod ikoną w pasku menu.

• Sam pasek menu jest teraz jeszcze bardziej przeźroczysty niż poprzednio.
• Centrum Powiadomień dostępne będzie po kliknięciu zegara na pasku 

menu. Sam panel tego elementu grupuje widgety i powiadomienia. Te 
ostatnie są grupowane według aplikacji, z których pochodzą, a wiele 
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z nich jest interaktywna. Widgety będą dostępne w trzech rozmiarach, 
podobnie jak w iOS 14 i iPadOS 14.

• Apple będzie ujednolicało język designu i poszczególne elementy, w tym 
SF Symbols z iOS między swoimi systemami.

• Symbole będą wykorzystywane w bocznych paskach paska narzędzi 
i w ustawieniach, aby nawigacja po systemie i aplikacji była bardziej 
przejrzysta oraz spójna.

• Hierarchię ważności w UI będzie można poznać po zastosowanych mate-
riałach, typu szkło. To akurat nie różni się wiele od obecnego designu, ale 
nowy język jest ewidentny na pierwszy rzut oka. Zmieniono przy okazji 
zachowanie przycisków, które teraz będą znikały, gdy nie są potrzebne, 
a pojawią się wtedy, gdy będą.

• Wprowadzono nowe i poprawione dźwięki, przypominające te wcześniej-
sze, ale bardziej przyjazne dla ucha.

CONTROL CENTER
• Control Center będzie grupował kontro-

lki do ustawień Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop 
i innych ustawień, bez konieczności otwiera-
nia Preferencji Systemowych.

• Będzie można personalizować układ i funk-
cje w nim dostępnych.

• Ulubione funkcje, kontrolki lub ustawienia 
będzie można „wyciągać” z Control Center 
bezpośrednio na pasek menu, aby mieć do 
nich jeszcze szybszy dostęp.

CENTRUM POWIADOMIEŃ
• Przeprojektowano Centrum Powiadomień 

tak, aby scalało powiadomienia oraz wid-
gety w jednym miejscu. Powiadomienia są 
automatycznie sortowane i te najnowsze 
wyświetlane są na górze, a całość jest grupo-
wana według aplikacji lub danego wątku.

• Grupowanie powiadomień będzie można 
wyłączyć, jeśli ktoś woli widzieć je osobno.
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• Interaktywne powiadomienia będą pozwa-
lały na głębszą integrację z aplikacjami. 
Wystarczy kliknąć i przytrzymać powia-
domienie, aby uzyskać więcej informacji. 
Będzie można np. odpowiedzieć na maila, 
odsłuchać najnowszy odcinek podcastu czy 
rozszerzyć zaproszenie z Kalendarza.

• Widgety będą dostępne w trzech różnych 
rozmiarach, system oferuje widgety dla 
Kalendarza, Giełdy, Pogody, Przypomnień, 
Notatek i Podcastów.

• Będzie można przeszukiwać Mac App Store 
pod kątem widgetów od deweloperów 
trzecich.

SAFARI
• Update do Safari dla Big Sur skupia się na 

poprawieniu jego wydajności i oszczędności, 
żeby nie wpływał znacząco na zużycie bate-
rii. Dodano też wiele opcji personalizacji 
wyglądu pewnych elementów Safari i nowe 
funkcje, których zadaniem jest dbanie 
o nasza prywatność.

• Swoją stronę startową w Safari możemy 
teraz wyposażyć we własne tło, aby dosto-
sować jej wygląd do własnego stylu. Apple 
dodatkowo oferuje kilka tapet w zestawie, 
jeśli wolimy skorzystać z ich propozycji.

• Możemy też zdefiniować, co ma pojawiać się 
na naszej stronie startowej, w tym Lista Czy-
telnia / Reading List, Ulubione strony, karty 
z iClouda, Sugestie Siri czy nowy Raport 
Prywatności.

• Dodano nową dedykowaną kategorię w App 
Store dla Rozszerzeń Safari, aby łatwiej było 
je wyszukiwać.
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• Deweloperzy mają teraz dostęp do WebExtensions API, dzięki któremu 
będą mogli portować rozszerzenia przeznaczone dla innych przeglądarek 
do Safari.

• Safari będzie oferowało możliwość precyzyjnej konfiguracji stron, do któ-
rych dane rozszerzenie ma dostęp. Chodzi tutaj o prywatność, bo rozsze-
rzenia normalnie mają dostęp do wszystkiego, co czytamy i piszemy.

• Poprawiono design kart w Safari i dodano możliwość łatwiejszego zarzą-
dzania nimi, np. opcję kliknięcia prawym przyciskiem na wybranej karcie, 
żeby otworzyć menu kontekstowe, z którego można zamknąć wszystkie 
karty na prawo od tej, w którą kliknęliśmy.

• Karty też będą wyświetlały kolorowe favicony, a szerokość kart będzie się 
zmniejszała, żeby wszystkie otwarte karty mieściły się w jednym widoku.

• Po najechaniu kursorem na nieaktywną kartę pojawi się jej podgląd 
w małym okienku, abyśmy widzieli stronę bez klikania w kartę.

• Safari, podobnie jak w iOS 14 i iPadOS 14, ma wbudowanego tłumacza 
stron na jeden z siedmiu języków. Początkowo wspierany będzie język 
angielski, hiszpański, chiński (uproszczony), francuski, niemiecki, rosyjski 
i portugalski (Brazylia).
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• Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby wyświetlić Raport Prywatności 
danej strony internetowej, który pokaże nam, jakie i ile trackerów jest 
blokowanych przez Intelligent Tracking Prevention.

• Safari będzie monitorowało nasze zapisane hasła i pilnowało, które z nich 
mogło brać udział w kradzieży danych osobowych. Safari wykorzystuje 
do tego celu kryptografię, aby regularnie sprawdzać pochodne naszych 
haseł z listą złamanych haseł, w bezpieczny i prywatny sposób, który 
nie powoduje utraty kontroli nad naszymi danymi. Nawet przez Apple’a. 
Jeśli zostanie wykryte złamane hasło, to Safari pomoże nam albo założyć 
hasło przez funkcję Sign in with Apple, albo wygeneruje nam nowe bez-
pieczne hasło.

• Apple reklamuje Safari jako najszybszą przeglądarkę na świecie, która 
jest przy okazji do 50% szybsza od Chrome w ładowaniu często odwie-
dzanych stron. Dodatkowo wspomina, że dzięki Safari nasz Mac będzie 
mógł streamować wideo o 3 godziny dłużej niż Chrome lub Firefox i o 1 
godzinę dłużej pracować podczas przeglądania internetu niż w Chrome 
lub Firefox.

• Safari będzie miało opcję zaimportowania ustawień, historii przeglądania, 
zakładek i zapisanych haseł z Chrome’a.
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WIADOMOŚCI / MESSAGES
• Można będzie teraz przypinać rozmowy z oso-
bami, z którymi najczęściej korespondujemy, aby 
nie musieć przewijać listy. Ostatnie SMS-y, iMes-
sage, Tapbacki i powiadomienia o tym, że ktoś 
aktualnie coś do nas pisze, pojawiają się jako 
animacje nad pinezką przypiętego wątku. Dodat-
kowo jeśli przypniemy wątek grupowy, to trzy 
ostatnie osoby, które brały w niej udział, będą 
otaczały pinezkę.

• Mentions – W grupowych rozmowach, jeśli 
skierujemy wiadomość do konkretnej osoby, 
poprzez napisanie jej imienia, zostanie ona o tym 
powiadomiona, a jej imię się podświetli. Można 
też ustawić powiadomienia w poszczególnych 

wątkach tak, aby być informowanym o nowych 
wiadomościach, tylko jeśli ktoś odniesie się do 
nas bezpośrednio.

• W wątkach z większą liczbą osób można teraz 
ustawić zdjęcie, Memoji lub emoji dla całej 
grupy. Wszyscy uczestnicy będą je widzieli.

• Można będzie przypiąć do 9 konwersacji. Infor-
macja o tym, które wątki są przypięte, syn-
chronizuje się pomiędzy iOS, iPadOS i macOS.

• Odpowiadając w wątku z większą liczbą 
uczestników, można odpowiedzieć na wcze-
śniejszą wiadomość, a pozostałe osoby zoba-
czą dokładnie, na co odpisujemy.

• Memoji będzie można edytować lub tworzyć 
bezpośrednio z Maca.
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• Będzie można się podzielić swoim imieniem i nazwiskiem z nowym kon-
taktem, z opcją wybrania Memoji, zdjęcia lub monogramu na swój avatar.

• Dostępne będą pełnoekranowe efekty i animacje, znane z iOS-a.
• Pole szukania w Wiadomościach będzie teraz w wynikach grupowało 

linki, zdjęcia i będzie podświetlało pasujące słowa.
• Wiadomości dla Mac oparte są o Catalyst i ich funkcjonalność będzie 

teraz dokładnie taka sama, jak Messages dla iOS i iPadOS.

MAPY
• Mapy również będą oparte o Catalyst i miały identyczną funkcjonalność 

jak wersje dla iOS-a i iPadOS-a.
• Mapy będą teraz wspierały rowerzystów, kierując ich po ścieżkach rowe-

rowych i ulicach im przyjaznym. Mapy też podpowiedzą, jak stromy 
będzie planowany przez nas odcinek, pokażą, jak tłoczno na nim jest 
i zaproponują trasę, aby uniknąć stromych podjazdów czy noszenia 
roweru po schodach.

• Przewodniki – Mapy będą teraz polecały najlepsze miejsca do odwiedze-
nia i zwiedzenia w danym mieście, a same przewodniki będą tworzone 
przez „zaufane marki”. Ponadto, będą przewodniki kulinarne, zakupowe, 
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spotkaniowe i inne. Pojawi się też opcja zapisania tych przewodników, 
które nas interesują, na później. Będą też się automatycznie uaktualniały.

• Będzie można tworzyć własne przewodniki dla ulubionych miejsc, aby 
potem podzielić się nimi ze znajomymi czy rodziną.

• Funkcja Look Around będzie oferowała interaktywne doświadczenie w 3D, 
które umożliwia rozglądanie się w 360° i płynne poruszanie się ulicami.

• Kierowcy elektrycznych samochodów będą teraz 
mogli korzystać z Map Apple, aby planować trasę, 
a program zaproponuje, gdzie powinni się zatrzy-
mać, aby doładować auto i weźmie czasy ładowa-
nia pod uwagę, przy wyświetlaniu spodziewanego 
czasu dojazdu do celu. Jeśli podamy model i markę 
swojego samochodu, to Apple Maps będą pokazy-
wały tylko ładowarki, które są z nim kompatybilne.

• Duże miasta, jak Londyn czy Paryż, często mają 
Strefy Czystego Transportu, które będą się wyświe-
tlały w Mapach, włącznie z wysokością opłaty, jaką 
należy dokonać. Mapy będą nas mogły opcjonalnie 
poprowadzić do celu tak, aby te strefy ominąć.

• „Nowe mapy” w Mapach Apple – te bardziej szcze-
gółowe, tworzone przez samo Apple – będą roz-
szerzone wkrótce na nowe kraje, w tym Irlandię, 
Kanadę i UK (później w 2020 roku).

• Mapy będą szybciej wyświetlały naszą przybliżoną 
lokalizację na mapie, w sytuacji, w której mamy 
słaby zasięg GPS.

• Będziemy teraz informowani o kamerach mierzących prędkość oraz 
o kamerach przejazdu na czerwonym świetle, jeśli takowe będą na naszej 
trasie. Będzie można też zobaczyć ich lokalizację na mapie.

PRYWATNOŚĆ
• Nowa sekcja pod każdą aplikacją w App Store będzie wymagała od dewe-

lopera przedstawienia podsumowania informacji na temat tego, jakie 
dane pozyskuje on od użytkownika i z kim się tymi danymi dzieli.

• Deweloperzy będą teraz musieli uzyskać zgodę użytkownika na śledze-
nie go, więc będzie można definiować, które aplikacje mogą to robić, 
a które nie.

Nowa sekcja pod każdą 

aplikacją w App Store 

będzie wymagała od dewe-

lopera przedstawienia 

podsumowania informacji 

na temat tego, jakie dane 

pozyskuje on od użyt-

kownika i z kim się tymi 

danymi dzieli.
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UAKTUALNIENIA
• macOS Big Sur będzie automatycznie i w tle pobierał uaktualnienia, aby 

przyspieszyć ich instalację. Sama instalacja też będzie szybsza.
• Big Sur będzie szyfrował wolumin systemowy, aby szkodliwe oprogramo-

wanie nie miało do niego dostępu.

AIRPODS
• AirPods pod kontrolą iOS 14, iPadOS 14 i macOS 11 Big Sur będą umiały 

całkowicie automatycznie przełączać się pomiędzy iPhone’em, iPadem 
i Makiem (jeśli są sparowane z tym samym kontem iCloud).

• Będzie pojawiał się banner informujący nas o tym, które urządzenie 
odtwarza audio na AirPods.

• Automatyczne przełączanie się pomiędzy urządzeniami będzie wspierane 
na wszystkich słuchawkach Apple i Beats wyposażonych w układ H1.

APPLE ARCADE
• Jeśli nasi znajomi z Game Center grają w jakieś gry z Apple Arcade, to 

będą nam one polecane w samym Apple Arcade oraz w zakładce Gry.
• W Apple Arcade pojawią się Osiągnięcia, gdzie można sprawdzić nasze 

osiągnięte cele oraz te, których jeszcze nie zdobyliśmy, a które są 
dostępne.
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• Z zakładki Apple Arcade będzie można uruchamiać gry, w które ostatnio 
graliśmy na innych urządzeniach.

• Będzie możliwość wyświetlenia pełnego katalogu gier w Apple Arcade, 
wraz z opcją filtrowania ich po dacie wypuszczenia, ostatnich uaktualnie-
niach, kategoriach, wsparciu zewnętrznych kontrolerów i więcej.

• Będzie szybki dostęp do naszego profilu Game Center bezpośred-
nio z danej gry, gdzie będzie można sprawdzić postęp nasz i naszych 
znajomych.

• Dodana zostanie sekcja Coming soon, gdzie będzie można podejrzeć nad-
chodzące gry i pobierać je zaraz po ich premierze.

BATERIA
• Zoptymalizowane Ładowanie Baterii (Optimised Battery Charging) zapro-

jektowano tak, aby zmniejszyć zużycie baterii i wydłużyć jej żywotność, 
zapewniając, aby zawsze była w pełni naładowana, gdy odłączamy Maca 
od prądu.

• Zoptymalizowane Ładowanie Baterii uczy się naszych nawyków i akty-
wuje się wtedy, kiedy przewiduje, że Mac będzie podłączony do łado-
warki przez dłuższy czas.

• Będzie możliwość zobaczenia historii ładowania oraz wykresy i wykorzy-
stanie dla ostatnich 24 godzin oraz ostatnich 10 dni.
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FACETIME
• FaceTime będzie umiał rozpoznać, kiedyś ktoś korzysta z języka migo-

wego i automatycznie powiększy jego kafelek, aby był lepiej widoczny.

RODZINA
• Dodano możliwość dzielenia się subskrypcjami w ramach Rodziny! Dewe-

loper musi wyrazić na to zgodę.

HOME
• Na górze aplikacji Home będzie pasek statusu, który podsumowuje, które 

akcesoria aktualnie wymagają naszej uwagi, w których coś istotnego się 
zmieniło lub którymi można sterować.

• Adaptacyjne oświetlenie, jeśli mamy żarówki umiejące zmieniać kolor, 
może być automatycznie korygowane poprzez cały dzień i noc, aby mak-
symalizować nasz komfort. Rano będą świeciły cieplejszą barwą i wraz 
z upływem dnia będą coraz chłodniejsze, a pod wieczór przestaną stop-
niowo świecić światłem niebieskim.

• Rozpoznawanie twarzy dla kamer wideo i domofonów będzie umiało 
wykorzystać informacje z aplikacji Zdjęcia, gdzie oznaczyliśmy np. męża, 
żonę, dziecko, siostrę czy teściów, dzięki czemu dostaniemy powiadomie-
nie zawierające informację o tym, kto puka do naszych drzwi. Będzie też 
opcja prostego tagowania nowych ludzi oraz ustawiania powiadomień na 
bazie tego, kto wejdzie w zasięg kamery lub domofonu.

• Kamery również zyskają możliwość definiowania Stref Aktywności. Ozna-
cza to, że jeśli mamy kamerę patrzącą na ulicę, to możemy oznaczyć tylko 
teren bezpośrednio należący do nas, aby kamera ignorowała ludzi space-
rujących po chodniku.

MUZYKA / MUSIC
• Listen Now jest nową zakładką w Apple Music, która ma służyć do odtwa-

rzania i poznawania ulubionej muzyki, artystów i miksów w jednym 
miejscu. Na wstępie znajdziemy tam podsumowanie naszych Top Picks, 
spośród wszystkich naszych muzycznych zainteresowań. Z czasem Apple 
Music będzie uczyło się, jaką muzykę kochamy i lepiej będzie organizo-
wało sugestie.
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• Poprawiona i przebudowana funkcja wyszukiwania muzyki, po gatunkach, 
nastrojach czy czynnościach będzie pokazywała sugestie podczas pisania, 
abyśmy znaleźli dokładnie to, czego szukamy.

NOTATKI / NOTES
• Sekcję z przypiętymi notatkami będzie można teraz zwijać i rozwijać.
• Sekcja Top Hits będzie wyświetlała najbardziej odpowiednie wyniki 

wyszukiwania.
• Będzie możliwość szybkiego przełączania się między stylami pod przyci-

skiem Aa.
• Za pomocą Continuity Camera będzie można wykorzystywać iPada lub 

iPhone’a do robienia jeszcze lepszych jakościowo skanów, które są precy-
zyjniej przycięte.

ZDJĘCIA / PHOTOS
• Poprawiono możliwości edycyjne plików wideo – będzie wsparcie dla 

korekt filmów, nakładania filtrów i ich cropowania.
• Będzie możliwość stosowania efektu Vibrance na zdjęciach, korygowania 

intensywności filtrów i efektów Portrait Lighting.
• Narzędzie Retuszu (Retouch tool) wykorzystuje nauczanie maszynowe, 

aby usuwać skazy, kurz i inne elementy ze zdjęć.
• Poprawiono nawigowanie po naszych zdjęciach, z opcją płynnego przy-

bliżania lub oddalania danego widoku, we wszystkich typach widoków.
• Będzie można przeglądać i dodawać podpisy pod zdjęciami, aby nadać im 

kontekst. Podpisy będzie też można wyszukiwać w zakładce Szukaj. Podpisy 
będą się synchronizowały, jeśli użytkownik ma włączone iCloud Photos.

• Poprawiono Memories, które będą teraz przypominały nam bardziej 
odpowiednie archiwalne zdjęcia i filmy, wraz z poprawioną stabilizacją 
podczas odtwarzania filmu danego Wspomnienia. Dodano też więk-
szą ilość muzyki, która jest automatycznie dostosowywana do długości 
Wspomnienia. Poprawiono również to, jak są kadrowane zdjęcia podczas 
przełączania się między zdjęciami poziomymi a pionowymi.

PODCASTY / PODCASTS
• Aplikacja ma zostać przebudowana i zyskać sekcję Listen Now, podobną 

do tej w Apple Music. To oznacza, że Podcasts poznają nasze podcastowe 
gusta i będą sugerowały nowe treści, które mają im odpowiadać.
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PRZYPOMNIENIA / REMINDERS
• Będzie można przydzielać Przypomnienia do poszczególnych ludzi, aby 

otrzymali oni przypomnienie. To dodatkowe narzędzie ma ułatwić prace 
nad podziałem większej liczby zadań pomiędzy ludźmi.

• Data, czas i lokalizacja Przypomnienia będzie inteligentnie podpowia-
dana, bazując na podobnych pozycjach z przeszłości.

• Listy będzie można spersonalizować za pomocą emoji i nowych symboli.
• Podczas korespondowania z kimś w Mailu Siri rozpozna potencjalnie 

Przypomnienia i zaproponuje ich stworzenie.
• Użytkownik będzie mógł zmieniać kolejność smart list lub je chować.
• Poprawiono też wyszukiwanie w Przypomnieniach – będzie można szu-

kać np. ludzi i lokalizacji.
• Dodano nowe skróty klawiszowe, aby ułatwić nawigację po aplikacji, 

listach i smart listach. Za ich pomocą będzie można też przenosić datę 
Przypomnienia na dzisiaj, jutro lub na następny weekend.

• Zmieniono design funkcji odpowiedzialnej za wybór daty z kalendarza, co 
ma ułatwić jej wyszukiwania poprzez prostszy podgląd na pełny miesiąc 
oraz łatwiejsze przewijanie pomiędzy miesiącami i latami.

SPOTLIGHT
• Poprawiono wydajność Spotlighta. Wyniki będą pojawiały się szybciej, 

zaraz po rozpoczęciu pisania.
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• Lista wyników będzie usprawniona, aby łatwiej było nam przejrzeć wyniki.
• Spotlight będzie wspierał podglądanie plików i stron internetowych za 

pomocą Quick Look (funkcja pod klawiszem Spacji w Finderze). Będzie 
też możliwość obracania i markupowania zdjęć, podpisywania PDF-ów 
lub przycinania mediów, a to wszystko bez uruchamiania żadnej aplikacji.

• Technologia wyszukiwania ze Spotlighta będzie teraz napędzała wyszuki-
wanie w aplikacjach takich jak Safari, Pages, Keynote i innych.

SIRI
• Siri będzie teraz znała odpowiedzi na większą liczbę tematów i pytań, 

wykorzystując zasoby internetu, np. „Jak działają samochody hybry-
dowe?”, albo „Co powoduje sezony na Ziemi?”.

VOICE MEMOS
• Notatki głosowe będzie można organizować za pomocą folderów.
• Będzie można oznaczać notatki głosowe jako ulubione.
• Smart Foldery będą automatycznie grupowały głosowe nagrania z Apple 

Watcha, ostatnio skasowane nagrania i ulubione.
• Funkcja Enhance Recording będzie redukowała szumy z tła i pogłos pokoju.

POGODA / WEATHER
• W USA będzie dostępny wykres, pokazujący minuta po minucie szansę 

na deszcz lub śnieg i ich intensywność na najbliższą godzinę (funkcja 
niedawno kupionego Dark Sky). Te informacje będą dostępne na dużym 
i średnim widgecie pogodowym.

• Widget pogodowy będzie umiał wyświetlać rządowe ostrzeżenia na 
temat nadchodzących burz i innych intensywnych zjawisk pogodowych, 
w tym tornad, śnieżyc, powodzi i więcej. Funkcja będzie dostępna w USA, 
Europie, Japonii, Kanadzie i Australii.

• Widget pogodowy będzie pokazywał, jeśli w następnym dniu spodzie-
wana jest znacząca zmiana w pogodzie, np. znacznie zimniej, cieplej lub 
bardziej mokro.

NOWE FUNKCJE MIĘDZYNARODOWE
• Dodano nowe dwujęzyczne słowniki, w tym francusko-niemiecki, indone-

zyjsko-angielski, japońsko-chiński i polsko-angielski.
• Dla Indii dodano 20 nowych fontów, a 18 fontów została uaktualniona.
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• Wiadomości teraz wyświetlają pełnoekranowe animacje dla 23 języków 
w Indiach, jeśli wyślemy komuś pozdrowienia.

• Poprawione wprowadzanie predykcyjne dla języka chińskiego i japoń-
skiego będzie przedstawiało dokładniejsze, kontekstowe predykcje.

PRZESIADKA NA ARM
• Wszystkie aplikacje Apple’a, w tym Final Cut Pro X oraz Logic Pro, są już 

przeportowane na ARM.
• Adobe pracuje nad przeportowaniem Creative Cloud, a w Microsoft 

trwają prace nad Office’em.
• macOS 11 Big Sur będzie wyposażony w Rosetta 2 – warstwę tłumaczącą 

aplikacje skompilowane dla macOS na procesory Intela na ARM. Aplikacje 
będą „tłumaczone” podczas ich instalacji.

• Deweloperzy będą mogli skorzystać z nowego Universal 2 Binary, aby 
zawierać w jednym pliku kod skompilowanym na x86 i ARM.

• Będzie możliwość wirtualizacji innych systemów operacyjnych, w tym 
Linuksa i Docker Containers.

• Deweloperzy będą mieli dostęp do DTK – Developer Transition Kit. Jest 
to komputer oparty o Maca Mini, ale wyposażony w Apple A12Z (znany 
z iPadów Pro na 2020 rok), dwa porty USB-A, dwa porty USB-C, 512 GB 
SSD i 16 GB RAM.
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Update do watchOS 7 jest w tym roku skromniejszy, przynajmniej do 
momentu, w którym zobaczymy Apple Watche Series 6 na jesieni, 
kiedy to Apple odsłoni ich nową funkcjonalność… Ale wprowadzono 
kilka ciekawych nowości.

(Prawie) Wszystko 
o watchOS 7 (beta)WOJTEK PIETRUSIEWICZ

(Prawie) Wszystko o watchOS 7 (beta)  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Co nowego?
TARCZE
• Dodano nowe tarcze, w tym Chronograph 

Pro z tachometrem.
• Tarcza X-Large z kolei otrzymała bogate 

Komplikacje.
• Dodano też kolorowe filtry, które można 

nakładać na zdjęcia, jeśli to je wykorzystu-
jemy jako tarcze.

• Będzie teraz opcja dzielenia się naszymi 
tarczami z innymi, poprzez maile, linki oraz 
Wiadomości.

• App Store będzie teraz oferował wyselek-
cjonowane tarcze, aby łatwiej było znaleźć 
coś ciekawego.

KOMPLIKACJE
• Jedna aplikacja teraz będzie mogła ofero-

wać więcej niż jedną Komplikację, co będzie 
miało szczególne znaczenie dla osób, które 
chcą wyciągnąć więcej informacji na tarczę.

• Dodano nowe Komplikacje, wspierające 
jedno tapnięcie, aby przejść do szczegóło-
wego widoku danej informacji.

SLEEP APP
• Apple na obecną chwilę oferuje nową app 

Sleep / Sen, która pomoże nam stworzyć 
odpowiedni harmonogram i postara się nas 
przyzwyczaić do rutyny, abyśmy lepiej i dłu-
żej spali.
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• Po udaniu się do łóżka Apple Watch automatycznie włączy Nie przeszka-
dzać / Do Not Disturb i powstrzyma ekran przed wybudzaniem.

• Rano, po przebudzeniu, będziemy mogli spojrzeć na analizę naszego 
snu. Ta obecnie nie zawiera takich danych jak sen REM, lekki czy głęboki 
– liczy tylko godziny. Spodziewam się, że jak przeanalizują odpowiednią 
ilość danych, to dodadzą te funkcje.

• Apple Watch wykorzystuje akcelerometr do mierzenia, czy nasze ruchy 
w nocy związane są z aktywnością podczas snu, czy się po prostu 
przebudziliśmy.

• Dodano więcej przypomnień, żeby zacząć szykować się do snu i więcej 
alarmów.

• Funkcja Wind Down będzie odpowiedzialna za tworzenie naszej wieczor-
nej rutyny. Będzie miała skróty do rzeczy, które pomagają nam się zrelak-
sować, np. ściemni nam światła czy uruchomi aplikację do medytacji.

• Apple Watch rano pokaże nam raport pogodowy oraz poziom baterii. 
Jeśli obudzimy się przed alarmem, to zegarek zaproponuje jego wyłącze-
nie (to będzie ten moment, w którym go wyłączę, pójdę spać i zaśpię).

• Jeśli poziom baterii spadnie poniżej 30% przed pójściem spać, to Apple 
Watch przypomni nam, żeby go doładować. Jeśli natomiast będziemy go 
doładowywać rano, po pobudce, to iPhone nas poinformuje, że zegarek 
osiągnął 100%.

• Wszystkie dane ze Sleep app znajdziemy w Apple Health na iPhonie.
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FITNESS
• Aplikacja Acivity na iPhonie zmieniła nazwę na Fitness.
• Dodano cztery nowe typy treningów – taniec, Functional Strength Tra-

ining, Core Training i Cooldown (po zakończeniu treninigu właściwego).

APPLE MAPS
• Rowerzyści zyskają w kwestii nawigacji krok po kroku, Mapy Apple’a będą 

teraz wspierały prowadzenie ich po odpowiednich trasach.
• „Stukanie” nas w nadgarstek za pomocą haptyki ułatwi nawigowanie bez 

zdejmowania oczu z trasy.
• Jeśli trasa będzie wymagała np. pokonania schodów, to Apple Watch 

poinformuje nas o tym.

MYCIE RĄK
• Dbanie o higienę naszych dłoni jest w tym roku ważniejsze niż kiedykol-

wiek, dlatego watchOS 7 rozpozna, kiedy zaczynamy myć ręce, za pomocą 
mikrofonu i czujników, i rozpocznie 20-sekundowe odliczanie czasu.

• 20-sekundowa rekomendacja wynika z wytycznych Światowej Organizacji 
Zdrowia.

• Jeśli przestaniemy myć ręce przed upływem 20 sekund, Apple Watch 
zachęci nas do kontynuowania tej czynności.
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• Apple Watch rozpozna, kiedy dotrzemy do domu i tam również przypo-
mni nam, abyśmy umyli ręce.

SIRI
• Siri na Apple Watchu będzie wspierała tłumaczenie słów między dwoma 

językami.
• Początkowo wspieranych będzie 10 języków.
• Dyktowanie teraz będzie przetwarzane na urządzeniu.
• Siri Shortcuts będzie można uruchamiać bezpośrednio z Apple Watcha 

i nawet dodawać je jako Komplikacje do tarcz.

SŁUCH
• watchOS wprowadziło monitorowanie hałasu, aby lepiej zadbać o nasz 

słuch. Ta funkcjonalność zostanie rozszerzona w watchOS 7.
• watchOS 7 będzie monitorował poziom, z jakim słuchamy np. muzyki 

w skali tygodnia i jeśli przekroczymy wytyczne WHO, to zaproponuje 
obniżenie poziomu dźwięku.

• W Health app na iPhone znajdziemy podsumowanie w formie wykresu, 
jak dużo zbyt głośnego audio słuchaliśmy.

Kompatybilność
watchOS 7 będzie wspierany na Apple Watch Series 3 lub nowszym.
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Konferencja Apple nie przyniosła żadnych sprzętowych nowości. 
Te pojawią się dopiero jesienią. Na nowe iPhone’y poczekamy 
przynajmniej trzy miesiące, na nowe komputery zapewne nieco 
dłużej. W tym czasie jednak część z nas będzie musiała podjąć 
decyzję o zakupie nowego urządzenia. Zastanawiając się, jakie 
urządzenie wybrać, warto wziąć parę aspektów pod uwagę, głównie 
związanych z zapowiedziami z WWDC.

Jaki sprzęt Apple 
warto teraz kupić?

Jaki sprzęt Apple warto teraz kupić?  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

WWDC 2020 103

https://twitter.com/paweloko


iPhone – które iPhone’y warto kupić, a których 
lepiej unikać? 
To pewne, że za kwartał, może kilka tygodni dłużej, otrzymamy nowe 
topowe smartfony od Apple. Przy czym od dwóch lat obok topowych 
modeli pojawia się też urządzenie klasy średniej-wyższej – jak iPhone 
XR i iPhone 11. Nie inaczej będzie najpewniej i w tym roku. Jeśli możecie 
poczekać, to poczekajcie do jesieni. Po pierwsze, będzie bogatszy wybór, 
po drugie, aktualne modele będą wyprzedawane lub pojawi się lepsza 
oferta modeli z drugiej ręki. Jeśli nie możecie czekać, to z powodzeniem 
możecie kupić iPhone’a 11, iPhone’a 11 Pro i 11 Pro Max – te telefony będą 
służyć przez lata, ale musicie liczyć się z tym, że ich wartość rynkowa 
w ciągu najbliższego kwartału mocno spadnie. Czekając, możecie mieć 
kilkaset złotych więcej w portfelu, ale też jednocześnie nie będzie to już 
najnowszy i najmocniejszy model na rynku.

Inaczej jest, gdy chcecie kupić nieco tańsze urządzenie. Tu iPhone SE 2. 
gen. jest nowością, pewniakiem i urządzeniem również na lata. To jeden 
z najciekawszych smartfonów w swojej klasie, choć z leciwym designem. 
Z jego zakupu, mając do wydania nieco ponad 2000 PLN, będziecie 
w pełni usatysfakcjonowani.
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Jeśli chodzi o urządzenia używane czy dostępne u wybranych dystry-
butorów, to iOS 14 dostanie chociażby iPhone 6S, którego ceny oscylują 
w okolicy 1000 PLN. To wybór, który jednak bym odradzał. Zakup iPho-
ne’a 6S dziś oznacza, że w przyszłym roku, najpóźniej za dwa lata, będzie-
cie rozważać zakup nowszego modelu. Kupując SE 2. gen., macie mocny 
telefon już dziś, który będzie z Wami przez kilka kolejnych lat. Warto do 
tego podejść nieco inwestycyjnie (choć wiadomo, że na sprzęcie raczej 
nie zyskamy, a jedynie może on wolniej tracić swoją wartość) i zakupić 
na przykład iPhone’a SE u swojego operatora w ratach (nieobciążających 
naszej historii kredytowej).

Podobnie sprawa ma się z innymi modelami iPhone’ów, które dostaną 
wsparcie dla iOS 14. Jeśli natraficie na atrakcyjną ofertę, ktoś z bliskich 
będzie chciał Wam go tanio odstąpić, to jest to jak najlepsza propozycja. 
Trzeba się jednak liczyć ze wsparciem przez krótszy okres (rok, może 
dwa-trzy). Zakup sklepowy iPhone’a 7,8, czy X nie wydaje się już tak 
korzystnym rozwiązaniem. 
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iPad – którego iPada warto kupić latem 
2020 roku, a których tabletów Apple unikać? 
Na pewno zakup iPada Pro 2020, a także 2018 (gdy jest gdzieś dostępny), 
to dobry wybór. Do wiosny przyszłego roku sprzęt ten raczej nie zostanie 
odświeżony. A nawet jeśli, to wciąż będzie to fantastyczny sprzęt, zarówno 
pod względem swojej wydajności, jak i bryły. Model, o którym mówią 
plotki, ma otrzymać jedynie lepszy ekran, wykorzystujący technologię 
miniLED. Przy czym nawet obecne ekrany z powodzeniem sprawdzają się 
nawet w zaawansowanych pracach z obrazem.

W przypadku tańszych modeli szansa na odświeżenie tej jesieni jak naj-
bardziej istnieje. Na pewno nie decydowałbym się teraz na zakup iPada Air. 
Ten najszybciej może dostać aktualizację zmieniającą jego design i doda-
jącą wsparcie dla USB-C. 

Zakup zwykłego iPada ma sens ze względu na dobrą cenę i możliwości. 
Ten sprzęt będzie służył długo jako urządzenie kanapowe, do konsumpcji 
mediów czy nawet jako prosty domowy komputer. Zwłaszcza po doda-
niu klawiatury z gładzikiem od Logitecha. Tutaj nie ma się co zastana-
wiać, skoro można przez cztery–pięć miesięcy już korzystać z urządzenia. 
Szansa na większe modyfikacje nie jest tak duża, a przynajmniej nie przy 
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zachowaniu tak atrakcyjnej ceny. Podobnie jest z iPadem Mini, który jest 
bardzo specyficznym urządzeniem. Jeśli potrzebujecie tego typu produktu, 
to jak najbardziej śmiało decydujcie się na zakup.

Komputery Apple – dużo zagadek i niewiadomych 
Komputer Apple, którego na pewno bym teraz nie kupił, to iMac. Małe 
ekrany jak na dzisiejsze czasy, niezaktualizowana konstrukcja i widmo 
nowej wersji sprawiają, że zdecydowanie ten sprzęt warto omijać. A do 
zadań biurowych szukać na przykład tańszego sprzętu poleasingowego 
i innych okazji cenowych.

W przypadku komputerów dla profesjonalistów – iMac Pro, Mac Pro czy 
MacBook Pro to zakup teraz jest jak najbardziej odpowiedni. W końcu tu 
nikt nie będzie czekał na premierę, jeśli nie może sobie pozwolić na to. 
Sprzęt ma już dziś zarabiać na siebie, a najwyżej w przyszłości może zostać 
wymieniony. Zwłaszcza że nie jest wcale pewne, jak sytuacja z procesorami 
w kolejnych generacjach tych urządzeń będzie wyglądać w przyszłości.

Jeśli w przypadku MacBooka Air nie trafimy na interesującą nas ofertę, to 
warto się wstrzymać. Do rozwiązań domowych, a nawet po części robo-
czych, zastanowić się, czy nie lepszym pomysłem będzie jednak iPad Pro. 
To MacBook Air ma szansę najwięcej zyskać na wydajności w pierwszym 
rzucie nowych procesorów, a przede wszystkim pracy na baterii. Ten 
komputer nie jest tani, a procesory Intel i3 niekoniecznie będą w stanie 

WWDC 2020 107



przetrwać próbę czasu. Skoro to ma być Wasz komputer na lata, to warto 
myśleć już o przyszłościowym rozwiązaniu i procesorach od Apple.

Mac Mini od lat jest traktowany po macoszemu. I fakt, że deweloperzy 
otrzymają komputer z procesorem A12Z bazujący na nim, wcale tego 
nie zmienia. Choć idealnie byłoby, gdybyśmy jesienią zobaczyli biurowy 
komputer od Apple z procesorem Apple, wyglądający jak obecna gene-
racja Apple TV i kosztujący 500 USD. To jednak jedynie pobożne życze-
nia. A cena 500 USD dla deweloperów i tak nie jest związana z zakupem 
na własność Developer Transition KIT – po okresie testowym urządzenie 
należy zwrócić. Niemniej zakup komputera Mac Mini obecnie jest uzasad-
niony tylko w konkretnych przypadkach, warto poczekać na jakąś nowość, 
jeśli nie jest to zakup pierwszej potrzeby.

Apple Watch – tylko Apple Watch Series 5 jest 
teraz wart zakupu 
Apple Watch Series 1 i Series 2 stracą wsparcie tej jesieni. Jest pewne, że 
pojawi się też model 6 (który właściwie będzie 7. gen. urządzenia). Praw-
dopodobnie dostanie on kilka nowych sensorów, które jeszcze bardziej 
wpłyną na monitorowanie naszego zdrowia i aktywności fizycznej. Jeśli 
interesuje Was zakup najnowszego modelu, to warto poczekać do jesieni. 
Jeśli chcecie zakupić Apple Watch już teraz, to wybierzcie model 5. Będzie 
on cieszył się najdłuższym wsparciem, ma też dobry procesor, stabilnie 
działa na nim watchOS i ma moc fajnych rozwiązań. Apple Watch 3, choć 
kusi ceną nawet o połowę niższą, to jest modelem schyłkowym, który ma 
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już za sobą prawie trzy lata na rynku i za rok to on będzie kandydatem do 
utraty wsparcia. AW5 nacieszycie się znacznie dłużej. 

Apple TV – czekać czy nie czekać – oto jest pytanie? 
Jeśli chcecie kupić Apple TV teraz, to oczywiście wybierzcie model 4K.  
Model HD nie ma najmniejszego sensu przy obecnych na rynku telewizo-
rach i dostępnych treściach. 4K to panujący standard, tak jak w dźwięku 
coraz powszechniejszy Dolby Atmos, nawet w tanich soundbarach.  

Problemem Apple TV 4K jest jednak jego cena i brak następcy, o którym 
też mówi się od dłuższego czasu. Przy czym generalnie nie ma większych 
powodów do zmian, poza rozwojem platformy Apple Arcade. To jeszcze nie 
czas na 8K i inne rozwiązania w świecie wideo (telewizory i konsole to inna 
bajka). Rzeczywiście, pod gry przydałoby się jeszcze mocniejsze urządzenie 
i przecenienie obecnej generacji Apple TV 4K lub wprowadzenie jeszcze 
bardziej zminiaturyzowanej wersji. 

Tylko że Apple nie oferuje zwykle tanich produktów. I nawet chęć podbicia 
rynku Apple TV+ nie sugeruje pojawienia się jeszcze tańszego urządzenia. 
Apple TV jest tańsze od AirPodsów z bezprzewodowym etui ładującym 
i niewiele droższe od samych podstawowych AirPodsów. Rewolucji tu nie 
będzie. Natomiast samo urządzenie ma coraz więcej sensu przy rozbudo-
wie naszego inteligentnego domu. Także na naszym rynku nabiera sensu, 
na dniach pojawi się Player.pl, jest już Canal+ i Ipla.

AirPodsy – poczuj magię już dziś 
Jeśli wciąż zastanawiasz się nad zakupem AirPodsów, to je po prostu kup. 
Te słuchawki to gamechanger w ekosystemie Apple. Jeśli używasz czegoś 
więcej od Apple niż iPhone’a, to będziesz nimi zauroczony, a iOS 14 tylko to 
poprawi. Nowa wersja pojawi się najpewniej wiosną 2021.

Tym bardziej że przy zakupie trudno oczekiwać debiutu nowej wersji Air-
Pods Pro. Na WWDC 2020 zapowiedziano aktualizację oprogramowania, 
wprowadzającą dźwięk przestrzenny. Innych nowości na razie nie będzie, 
a zatem AirPods Pro zostaną z nami na dłużej. Tej jesieni mogą zaskoczyć 
nas słuchawki nauszne od Apple. Czy rzeczywiście się pojawią? Tego nikt 
nie jest w stanie potwierdzić.
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HomePod – jeśli masz dom oparty o HomeKit, to 
warto go upolować 
HomePod nie jest wielkim sukcesem Apple, ale może dostanie jeszcze 
swoją szansę, a wraz z nią rodzeństwo. Na razie wiadomo, że wciąż będzie 
wspierany, aktualizowany i dodatkowo będzie obsługiwał inne serwisy 
streamingowe. Zwiększa się też jego użyteczność w ramach inteligentnego 
domu. To właśnie mając dom oparty o HomeKit, warto myśleć o Home-
Podzie jako narzędziu nie tylko do odtwarzania muzyki, ale też do zarzą-
dzania domem. Oczywiście wyłącznie po angielsku (lub innym języku 
wspieranym przez Siri i przez Was dobrze opanowanym). Jednocześnie 
HomePod bywa atrakcyjnie wyceniany, zwłaszcza za oceanem. Jeśli więc 
uda Wam się go kupić za 199 USD lub w zbliżonej cenie, to zdecydowanie 
nie będziecie tego zakupu żałować.

Zakupy w ekosystemie Apple z głową 
Przed jesiennymi premierami sprzętów Apple sporo niewiadomych. Ale też 
jednocześnie sytuacja jest dość jasno nakreślona. Wiemy, jakie urządzenia 
wspierać będą nowe wersje oprogramowania. Wytyczona została ścieżka 
dla systemu MacOS i przejścia na nowe procesory. Apple też jest dość 
przewidywalne, jeśli chodzi o premiery i mamy co nieco przecieków. To 
pozwala rozplanować budżet, zastanowić się nad konkretnymi zakupami 
i wybrać sprzęt wedle swoich potrzeb. Jest kilka urządzeń, których lepiej 
nie kupować, ale są też takie, które będą pewniakiem na długie lata użyt-
kowania. Nie róbcie pochopnych zakupów. Zastanówcie się nad tym, a gdy 
natraficie na jakąś superofertę, zrewidujcie, czy rzeczywiście jest to ten 
model, który Was interesuje.
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Do posłuchania w ciszy muzyki w wysokiej jakości potrzeba dobrego 
stereo, odpowiednio ustawionego w salonie. Można też założyć 
słuchawki, włączyć ANC i dać się pochłonąć brzmieniu w dowolnym 
miejscu. Bowers & Wilkins od zawsze tworzył sprzęt wyróżniający 
się jakością brzmienia, a PX7 to najwyższy i zdecydowanie najlepszy 
model słuchawek tego producenta.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Bowers & Wilkins PX7  |  Paweł Hać

Bowers & Wilkins PX7

AUDIO 111

http://www.twitter.com/pawelhac


Wzornictwo stosowane w słuchawkach 
Bowers & Wilkins mocno zmieniło się przez 
ostatnie lata. Błyszczące elementy ze stali 
i naturalną skórę zastąpiono włóknem 
węglowym, wstawkami ze szczotkowanego 
aluminium i materiałami przypominającym 
cordurę. Skóry jest znacznie mniej i teraz 
jest syntetyczna, choć bardzo dobrej jakości. 
Stały się dzięki temu przyjaźniejsze środo-
wisku, ale i lżejsze, znacznie trudniej je też 
zniszczyć w transporcie, bo materiał pokry-
wający nauszniki i pałąk nie rysuje się tak, jak 
skóra, rys nie zbierają też stalowe elementy, 
polerowane na wysoki połysk. Fakt, nie są 
tak eleganckie, jak poprzednie modele, ale 
po ponad trzech tygodniach używania ich 
właściwie codziennie nie odczułem z tego 
powodu żadnego dyskomfortu. Wciąż wyglą-
dają nowocześnie i zgrabnie, producent 
zadbał zarówno o najwyższą jakość materia-
łów, jak i wykończenia. Ponadto PX7 są świet-
nie zaprojektowane, ich przyciski doskonale 
czuć pod palcami, a szeroko rozsuwany pałąk 
i ruchome nauszniki pozwalają dopasować je 
nawet do dużej głowy. Poduszki nauszników 
są grube, choć dość sztywne, zdecydowa-
nie wymagają przyzwyczajenia, zwłaszcza 
jeśli na co dzień używamy modeli typowo 
salonowych. PX7 są z założenia sprzętem 
uniwersalnym, dostosowanym też do odsłu-
chu w ruchu, muszą więc przylegać do głowy 
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odpowiednio mocno, by z niej nie spaść. Przywyknięcie do tych nauszni-
ków zajęło mi chwilę, ale było warto, bo odwdzięczają się bardzo dobrą 
izolacją otoczenia i przyzwoitym oddychaniem, pomimo tego, że przyle-
gają do skóry dużą powierzchnią.

Rzadko spotykam się z tak wygodnym sterowaniem muzyką. Na lewej 
słuchawce mamy tylko przycisk do przełączania działania ANC. Są cztery 
tryby: mocne, słabe, adaptacyjne i wyłączone, a przechodzenie między 
nimi jest błyskawiczne. Przytrzymanie przycisku włącza natomiast przeka-
zywanie dźwięków z zewnątrz, przydatne zarówno w biurze, jak i w skle-
pie, bo choć to mało komfortowe, to da się w ten sposób rozmawiać. Na 

prawej słuchawce znalazły się trzy przyciski – środkowy, 
wypukły, steruje odtwarzaniem, a dwa skrajne o niż-
szym profilu regulują wyłącznie dźwięk. Ponadto na 
tym nauszniku mamy suwak do włączania i parowania, 
a także gniazdo mini jack (3,5 mm) oraz USB-C. Nie zabra-
kło też diody do sygnalizowania stanu pracy urządzenia 
i mikrofonu. W zestawie ze słuchawkami dostajemy 
sztywne, porządne etui, w którego wewnętrznej kieszeni 
mieści się przewód do ładowania i dwustronny kabel 
mini jack (oba przewody są w zestawie). Słuchawki skła-
dają się do niego na płasko, więc nie zajmują zbyt wiele 
miejsca. Akumulator PX7 jest bardzo mocny, nie dość, że 
wytrzymuje do 30 godzin pracy z włączonym ANC, to już 
po 15 minutach ładowania pozwala na słuchanie muzyki 

przez kolejne 6 godzin. Sam ładowałem je po dwóch tygodniach, słuchając 
przez około 2 godziny dziennie, korzystając z nich głównie z włączonym 
automatycznym ANC, połączonych przez Bluetooth i na średniej głośności.

Lista funkcji PX7 jest na tyle długa, że korzystanie z przeznaczonej do ich 
obsługi aplikacji jest wskazane. Program dostępny na iOS oraz Androida 
pozwala oczywiście sprawdzić stan baterii akumulatora i zaktualizo-
wać oprogramowanie, ale są tu też ustawienia stopnia przepuszczania 
dźwięku z zewnątrz, intensywności ANC czy zarządzanie sparowanymi 
urządzeniami. ANC działające w trybie automatycznym dobrze radzi 
sobie z regulacją stopnia wyciszania dźwięku z zewnątrz; ani razu nie 
odczułem potrzeby, by samodzielnie zmieniać jego poziom na niski 

Są wręcz stworzone 

do tego, by podkręcić 

głośność powyżej tego 

poziomu, który dotąd 

wydawał się nam za 

komfortowy.
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lub wysoki (wyłączałem je jedynie całkowicie, jeśli chciałem posłuchać 
muzyki w domu, w ciszy). Słuchawki mogą być połączone z dwoma źró-
dłami dźwięku jednocześnie i przełączać się między nimi automatycz-
nie (co przydaje się na przykład wtedy, gdy podczas słuchania muzyki 
zadzwoni telefon, sparowany jako drugie źródło). Aplikacja pozwala też 
określić czas do automatycznego wyłączenia słuchawek, czułość czuj-
nika zbliżeniowego w nausznikach, zmienić nazwę, pod jaką widoczne 
jest urządzenie czy wyłączyć komunikaty głosowe. Czujnik zbliżeniowy 
przydaje się bardzo, wystarczy odchylić na około sekundę–dwie jedną ze 
słuchawek, by odtwarzanie zostało wstrzymane (wznowienie następuje 
po powtórnym zbliżeniu nausznika). Bardzo przyjemnym dodatkiem jest 
zakładka „Soundscapes”, w której znajduje się sześć podkładów z różnymi 
dźwiękami natury, a także minutnik, pozwalający wyłączyć je po określo-
nym czasie. W połączeniu z ANC stanowią doskonały sposób na całko-
wite odcięcie się od jakichkolwiek hałasów z zewnątrz.

Nie mogłem doczekać się momentu, w którym PX7 trafią na moją głowę. 
Po świetnych PX5 i równie dobrych poprzednich modelach (w tym przewo-
dowych P5, których bardzo długo używałem) spodziewałem się, że Bowers 
& Wilkins nie zawiedzie ze swoim flagowym modelem. Słuchawek używa-
łem głównie sparowanych ze smartfonem (Samsung Galaxy S20+, iPhone 
Xs), ale można używać ich też przewodowo (zarówno przez mini jack, jak 
i przez USB). Ciekawostką jest to, że podczas odsłuchu po kablu i tak trzeba 
je włączyć. PX7 mają konstrukcję zamkniętą, a za brzmienie odpowiadają 
przetworniki o średnicy 46,3 mm. Cechą rozpoznawczą słuchawek Bowers 
& Wilkins jest lekko podbity bas i nieco głośniejsza i bardziej szczegółowa 
góra. PX7 brzmią właśnie tak, mają wyraźny charakter i nawet nie próbują 
grać neutralnie. Pomimo konstrukcji zamkniętej scena jest całkiem szeroka, 
choć nie mogę narzekać na separację instrumentów. Bas jest doskonały: 
elastyczny, o dużej dynamice, będący zawsze pod kontrolą. W klubowych 
utworach potrafi uderzać bardzo mocno i miękko, z kolei w hard rockowych 

Słuchawki mogą być połączone z dwoma źródłami dźwięku jed-

nocześnie i przełączać się między nimi automatycznie.
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kawałkach również nie brak mu mocy, ale jest krótki i wyraźny. Środek 
brzmi bardzo dobrze, niezależnie od utworu nie daje się zagłuszyć przez 
pozostałe tony. Separacja dźwięków jest bardzo wyraźna, wszystko brzmi 
czysto i szczegółowo. Wysokie tony są natomiast delikatnie głośniejsze, ale 
i mają mnóstwo detali. Na niewielu słuchawkach nawet przy bardzo wyso-
kiej głośności wszystko brzmi dobrze, wliczając w to górę. PX7 należą do 
tego wąskiego grona – są wręcz stworzone do tego, by podkręcić głośność 
powyżej tego poziomu, który dotąd wydawał się nam za komfortowy.

Bowers & Wilkins PX7 mają wiele cech, które czynią je świetnymi i nowo-
czesnymi słuchawkami: sprawnie działające ANC, automatyczne pauzo-
wanie muzyki czy w końcu szybkie ładowanie. Choć wszystkie te rzeczy 
znacznie podnoszą komfort słuchania, to na pierwszym miejscu i tak jest 
brzmienie. W PX7 okazało się priorytetem – doszlifowano je tak, by słu-
chawki brzmiały czysto i mocno, ale jednocześnie miały swój charakter, 
znany już z innych konstrukcji firmy. Uwielbiam je właśnie za to – są jakieś 
i wcale się z tym nie kryją.

 

Bowers & Wilkins   
PX7     

• Design: 5,5/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 5/6
• Wydajność: 6/6

 Plusy:
• doskonała jakość brzmienia nawet 

na dużej głośności
• dobre ANC, również w trybie 

automatycznym
• bardzo dobra bateria i szybkie 

ładowanie

 Minusy:
• dość twarde poduszki nauszników

Cena: 1619 PLN

Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Wszędzie tam, gdzie niepotrzebne są audiofilskie wrażenia, a liczy 
się przede wszystkim komfort i mobilność, słuchawki true wireless 
sprawdzają się najlepiej. Magic Earbuds nie tylko nie mają kabli, ale 
też wyposażono je w bardzo dobrze działające ANC. Nie tylko wyciszą 
wszystko wokół, ale też nie pozwolą, by przypadkiem potrącił nas na 
ulicy samochód.

Honor Magic Earbuds 
– przystępna ciszaPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Honor Magic Earbuds – przystępna cisza  |  Paweł Hać
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Połączenie wspomnianych we wstępie cech, czyli całkowitego braku prze-
wodów i aktywnej redukcji hałasu, spotykane jest zazwyczaj w droższych 
modelach słuchawek. Honor Magic Earbuds wyceniono dość nisko, są 
ponad dwukrotnie tańsze od AirPods Pro, do których są przecież bardzo 
podobne. Nie tylko zrobiono je z błyszczącego, białego plastiku (choć mają 
też świetną, niebieską wersję), ale również ładowane są w podłużnym etui 
z klapką. Etui ma gniazdo USB-C, dokładnie tak samo, jak smartfony Honor 
oraz większość nowych telefonów na rynku, brakuje jednak ładowania 
indukcyjnego. Etui nie jest duże i bez problemu mieści się w kieszeni, co 
więcej, ma też na zewnątrz i w środku diody sygnalizujące stan naładowa-
nia akumulatora. Wewnątrz mamy też mocne magnesy, które przyciągają 
słuchawki, gdy tylko zbliżymy je odpowiednio blisko – nie ma szans, by po 
otwarciu przypadkiem wypadły z etui.

Słuchawki wykonano bardzo starannie, są też 
zwyczajnie ładne i zgrabne, choć długa obudowa 
sprawia, że wyraźnie wystają z uszu. Mają konstruk-
cję dokanałową, a w komplecie dostajemy cztery 
komplety nakładek do dopasowania ich do uszu. 
Nakładki są dość nietypowe, dopasowano je do 
owalnych, a nie okrągłych głośników, więc trudniej 

Etui nie jest duże i bez 

problemu mieści się 

w kieszeni.
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będzie znaleźć zamiennik. Dzięki niskiej wadze oraz niewielkim obudowom 
Magic Earbuds świetnie leżą w uchu zarówno gdy siedzimy, jak i gdy uży-
wamy ich podczas aktywności. Oczywiście to bardzo indywidualna sprawa, 
ale sam jestem z nich zadowolony; zazwyczaj mam problemy z dopaso-
waniem dokanałówek, te leżą w moich uszach idealnie. Zabierając je na 
trening, warto pamiętać, że nie zostały przebadane pod kątem odporności 
na wilgoć i pył.

W zależności od tego, z jakiego urządzenia korzystamy, parowanie Magic 
Earbuds jest szybkie lub błyskawiczne. W telefonach Honor wystarczy 
otworzyć etui w pobliżu smartfona, w innych urządzeniach proces wygląda 
już bardziej standardowo i wymaga przytrzymania przycisku parowania na 
etui ładującym. Słuchawki mają skromne możliwości konfiguracji, a na iOS 
nie ma ich wcale, bo aplikacja AI Life dostępna jest tylko na Androidzie. Co 
prawda ta aplikacja służy nie tylko do obsługi Magic Earbuds, ale szkoda, że 
nie powstała choćby prosta wersja na iOS, która dałaby użytkownikom tego 
systemu dostęp do wszystkich funkcji. AI Life pokazuje poziom naładowa-
nia każdej ze słuchawek osobno, a także status akumulatora etui. Ponadto 
da się w niej zaktualizować firmware słuchawek oraz skonfigurować akcje 
przypisane do gestu podwójnego dotknięcia bądź przytrzymania palca na 
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prawej lub lewej słuchawce. Użytkownicy 
smartfonów z iOS mogą korzystać jedynie 
ze standardowo przypisanych akcji, czyli 
przeskoczenia do następnego utworu i pau-
zowania odtwarzania, a także z przełączania 
trybów pracy. Magic Earbuds oferują bardzo 
dobrze działające ANC, ale dzięki wbudowa-
nym mikrofonom (po dwa zewnętrzne i jeden 
wewnętrzny na słuchawkę) pozwalają też 
na słyszenie otoczenia w trybie Awareness. 
Dodatkowo można wyłączyć ANC całkowi-
cie, co wydłuża czas pracy na akumulatorze 
i poprawia brzmienie. Zdarzało się mi to robić; 
w cichszym otoczeniu same wkładki dokana-
łowe zapewniają wystarczająco dobrą izolację, 
by móc komfortowo słuchać muzyki nawet na 
niskim poziomie głośności.

Sterowanie odtwarzaniem w przypadku 
słuchawek, które mieszczą się wyłącznie 
w uszach, jest wyzwaniem, z którym Magic 
Earbuds radzą sobie wzorowo. Obie słu-
chawki mają powierzchnię dotykową, która 
reaguje na przytrzymanie lub stuknięcie. 
Nie ma obsługi gestów, co uważam za roz-
sądny krok – na tak małej powierzchni bar-
dzo trudno byłoby zaimplementować ją tak, 
by była wygodna. Dzięki takiemu uproszcze-
niu sterowanie odtwarzaniem działa zawsze, 
o ile tylko nie nosimy rękawiczek „niedoty-
kowych”. Ograniczone miejsce w obudowie 
sprawia, że bateria również nie może być 
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zbyt wielka. Magic Earbuds nie należą do najdłużej działających słucha-
wek true wireless – z włączonym ANC da się korzystać z nich bez doła-
dowywania przez niecałe 3 godziny, wyłączenie redukcji hałasu wydłuża 
ten czas o mniej więcej pół godziny (jest to uzależnione od głośności 
odtwarzania, w moim przypadku było to około 40% głośności maksy-
malnej). Etui pozwala wydłużyć czas pracy do około 12 godzin. To bardzo 
przeciętny wynik, zwłaszcza że etui ze słuchawkami w środku ładuje się 
ponad 1,5 godziny.

Zakładając słuchawki za kilkaset złotych, mam już pewne oczekiwania co 
do jakości brzmienia. W Magic Earbuds bardzo szybko dotarło do mnie, że 
budżet, jaki określił producent, przeznaczono przede wszystkim na opra-
cowanie dobrego ANC. Charakterystyka brzmienia słuchawek, w której naj-
wierniej odtwarzane są średnie tony, czyni je bardzo dobrym sprzętem do 
słuchania podcastów i ebooków. W połączeniu z ANC, nawet w hałaśliwej 
komunikacji miejskiej, można czerpać z tego dużą przyjemność. Wysokie 
tony są słabe, wzrostowi głośności towarzyszy zauważalnie zaostrzające 
się ich brzmienie, przy dużej głośności są na tyle skrzekliwe, że zwyczajnie 
męczą. Środek sprawdza się nie tylko podczas odtwarzania wokalu, dobrze 
wypadają też gitary i perkusje. Bas jest natomiast przekombinowany, bo 
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choć słychać go zdecydowanie głośniej, niż pozostałe pasma, to jest dość 
krótki, brakuje mu głębi i miękkości. Za głośne niskie i zbyt ostre wysokie 
tony zagłuszają skutecznie dobrze brzmiący środek.

Honor Magic Earbuds zostawiają mnie z dużym niedosytem. Są bardzo 
wygodne, a czas pracy na baterii, choć nie wypada najlepiej na tle konku-
rencji, wciąż jest wystarczająco długi, by korzystać ze słuchawek przez cały 
dzień bez doładowywania etui. ANC i tryb Awareness działają świetnie, 
wygodnie się też nimi steruje. Mimo wszystko to przede wszystkim brzmie-
nie stanowi o jakości słuchawek, a Magic Earbuds są na tym polu bardzo 
przeciętne. Z czystym sumieniem mogę polecić je wyłącznie do słuchania 
podcastów i audiobooków, muzyki też da się na nich posłuchać, aczkolwiek 
im ciszej, tym lepiej będzie brzmiała.

Honor Magic   
Earbuds          

• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 5/6
• Oprogramowanie: 3/6
• Wydajność: 4/6

 Plusy:
• bardzo dobrze działające ANC
• dobry stosunek ceny do jakości

 Minusy:
• aplikacja do konfiguracji tylko na 

Androidzie
• przeciętne brzmienie

Cena: 480 PLN
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Denon zapowiedział nowe amplitunery do kina domowego. Te 
duże „kloce” dla najbardziej zagorzałych fanów filmowego dźwięku 
w domowym zaciszu nie byłyby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie 
jeden fakt – 8K. To pierwsze tego typu urządzenia na rynku gotowe na 
sygnał w tej rozdzielczości. Tym samym 8K to już nie tylko fanaberia 
producentów telewizorów – powoli rozwija się cały ekosystem.

Nowe amplitunery Denon gotowe na 8K  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Nowe amplitunery Denon 
gotowe na 8K
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Producenci amplitunerów odświeżają swoje urządzenia co rok–dwa, 
wprowadzając mniejsze lub większe udoskonalenia do kolejnych gene-
racji. W tym roku tą nowością dla amplitunerów Denon jest wsparcie dla 
rozdzielczości 8K i HDMI 2.1. Oznacza to przede wszystkim, że sprzęt ten 
przepuszcza sygnał w rozdzielczości 8K z 60 klatkami na sekundę oraz 4K 
ze 120 klatkami. W dodatku jest w stanie upscalować obraz do 8K i w takiej 
formie przesyłać go do telewizora. Nie zabrakło tu też eARC, czyli posze-
rzonego kanału zwrotnego audio z telewizora. Jest też kompleksowe 
wsparcie dla HDR czy formatów dźwięku obiektowego, łącznie z DTS:X Pro, 
który obsługuje 13 kanałów.

Nowe amplitunery Denon to 11-kanałowy AVC-X6700H, 9-kanałowy 
AVC-X4700H, 9-kanałowy AVC-X3700H i 7-kanałowy AVR-X2700H. Ze 
wsparciem przedwzmaczniacza w modelu AVC-X6700H możliwa jest 
konfiguracja 9.2.4. Urządzenia obsługują oczywiście platformę multiroom 
Heos oraz AirPlay 2. Ciekawą nową funkcją jest Bluetooth Transmitter, czyli 
wysyłanie dźwięku do słuchawek Bluetooth. Dzięki temu można wygodnie 
słuchać wieczorami muzyki czy filmów z dowolnego źródła w naszym sys-
temie kina domowego.

Do sklepów nowe amplitunery Denon zaczną trafiać w lipcu. Wtedy 
poznamy ich polskie ceny. W Stanach Zjednoczonych ich ceny zaczynają 
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się od 849 USD, a topowy AVC-X6700H to wydatek 2499 USD. Ceny powinny 
być więc zbliżone do ich poprzedników.

Premiera tych urządzeń jest znamienna. Pokazuje kolejny krok na drodze 
ewolucji wideo. Upowszechnia się HDMI 2.1, pojawiają się sprzęty radzące 
sobie z 8K oraz 4K/120 Hz. To oznacza gotowość między innymi na pełne 
wsparcie konsol nowej generacji przez cały okres ich żywotności czy też 
przygotowanie się na przyszłe urządzenia, które będziemy chcieli podłą-
czyć pod nowe telewizory 8K, których w tym roku na rynku będzie znacz-
nie więcej i będą też już nieco tańsze.

Warto też pamiętać, że na rynku wideo nic nie dzieje się z dnia na dzień. 
To są zmiany ewolucyjne, a nie rewolucyjne. Nie przechodziliśmy nigdy od 
razu z czarno-białej telewizji na kolorową, z analogowej na cyfrową, z 4:3 
na 16:9, z SD na HD, z HD na 4K. Tak teraz nie przejdziemy od razu na 8K. 
Zresztą nie spodziewam się pełnego przejścia ani na 4K, ani na 8K w prze-
widywalnej przyszłości. Natomiast 8K z doskonałym efektem HDR to jest 
aktualnie referencyjna jakość w kinie domowym.
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Sonos Arc zadebiutuje w sprzedaży już 10 czerwca, sam użytkuję 
go, wraz z nową aplikacją Sonos, już od kilkunastu dni. Dziś 
wreszcie mogę podzielić się z Wami wrażeniami z testowania tego 
wyczekiwanego sprzętu w ofercie Sonosa i jednego z ciekawszych 
soundbarów z Dolby Atmos.

Sonos Arc – soundbar z Dolby Atmos na miarę ekosystemu Sonos  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Sonos Arc 
– soundbar z Dolby Atmos na miarę 
ekosystemu Sonos
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Sporo o Sonos Arc napisałem już w momencie pierwszej oficjalnej zapo-
wiedzi. Teraz czas przede wszystkim na wrażenia z użytkowania oraz 
moją opinię na temat tego sprzętu. To, co za chwilę przeczytacie, jest 
moim całkowicie subiektywnym komentarzem odnośnie do Sonos Arc, 
choć jednocześnie, jak zawsze, staram się być w swej opinii jak najbar-
dziej obiektywny w stosunku do każdego z testowanych urządzeń.

Sonos Arc – co mnie zachwyca w tym 
soundbarze
Zachwyt nad obcowaniem z produktem Sonos zaczyna się od samego 
pudełka i mechanizmu otwierania. Klipsy, które otwierają pudełko, 
dają pierwszy powiew obcowania z produktem premium. Podobnie 
jak materiałowa osłona, w której ulokowany jest soundbar. Wszystko 
jest tu estetyczne i minimalistyczne. Minimalizm Sonos Arc jest jego 
największą zaletą, ale też wadą. O tym jednak później. Teraz warto się 
pozachwycać jakością wykonania samego urządzenia, solidnością bryły. 
Pod tym względem Sonos Arc nie ma sobie równych. Nie ma tu żadnych 
wymyślnych wyświetlaczy, pokracznych przycisków, a wszystkie wejścia 
właściwie ograniczają się do jednego portu HDMI i zasilania. Ta prostota 
sprawia, że jest to produkt dla osób wymagających, a jednocześnie 
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niekoniecznie technicznych. Takich, które chcą mieć działający, ładny 
sprzęt, na którego konfigurację poświęcą 5 minut lub mniej.

Tyle właśnie trwa konfiguracja Sonos Arc w aplikacji Sonos na naszym 
smartfonie. Jest ona intuicyjna, dopełniona obrazkami. Oprócz podłą-
czenia Arc do sieci (w przypadku posiadania starszych urządzeń Sonos 
musimy je przenieść do nowej aplikacji), konfigurujemy połączenie 
z telewizorem i reakcję na pilota od telewizora. Dodatkowo dostoso-
wujemy też TruePlay, który w swej udoskonalonej wersji działa znacznie 
lepiej już na etapie kalibracji, a później też przynosi całkiem przyjemne 
rezultaty. Jeśli zdecydujemy się na subwoofer Sonos i tylne głośniki, to 
oczywiście je też musimy odpowiednio dodać i ustawić w aplikacji.

Sonos Arc, co istotne, może działać niezależnie, ale może też wraz z sub-
wooferem i tylnymi głośnikami Sonos One SL (lub innymi z rodziny 
Sonos), tworząc kompletny system 5.1.2. Świetne jest jednak to, że Arc 
radzi sobie nieźle bez subwoofera, dając miły dla ucha bas i odpowied-
nie efekty dźwiękowe w filmach. Sonos Arc to rozwiązanie zarówno 
kompaktowe, jak i przy rozszerzeniu o resztę, niemal kompletne. Przede 
wszystkim takie, które daje satysfakcję z uzyskanego dźwięku.

Sam testowałem go jedynie z muzyką via AirPlay, przez zintegrowany 
Apple Music oraz z filmami via AirPlay i HDMI eARC. Treści były w Dolby 
Digital 5.1, Dolby Atmos oraz stereo. Krótko mówiąc, jest dobrze, a wręcz 
nadspodziewanie dobrze, biorąc pod uwagę fakt, że obcujemy z poje-
dynczą belką, bez subwoofera. Czystość dźwięku i jego przestrzenność 
znacząco się wybija nad soundbary z Dolby Atmos z półki cenowej 1500–
2500 PLN, ale nie jest to poziom Yamahy YSP-5600, a inne soundbary 
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z Dolby Atmos są natywnie wspomagane tylnymi głośnikami i subwo-
oferem. Biorąc pod uwagę spójność z ekosystemem Sonos, design urzą-
dzenia i właśnie uzyskane efekty dźwiękowe, to jest to, czego należy 
oczekiwać od tej marki i jest to zgodne z wysoką ceną sprzętu. Świa-
domy klient, siedzący w ekosystemie, zdecydowanie nie będzie żało-
wał, a co więcej, będzie zachwycony, zwłaszcza gdy załapie się na seans 
z Dolby Atmos, tym bardziej jeśli budżet pozwoli mu dopełnić zestaw 
o tylne głośniki i subwoofer.

Sonos Arc – co budzi kontrowersje?
Sonos Arc to sprzęt rewelacyjny, ale nie idealny. 
Koszty minimalizmu i prostoty są niestety spore. 
Sonos Arc jest teoretycznie sprzętem z przyszłości 
– dostępnym już dzisiaj. W urządzeniu nie mamy złącz 
HDMI, umożliwiających bezpośrednie podłączenie 
konsoli, odtwarzacza Blu-ray czy set-top-boksa. Mamy 
jeden port z eARC, którym podłączamy soundbar do 
telewizora. Oznacza to, że aby usłyszeć Dolby Atmos 
na przykład z Apple TV 4K albo filmów z płyt Blu-
-ray UHD, musimy mieć odpowiedni telewizor, jeden 
z nowszych (lista jest na razie stosunkowo krótka). To 
ogranicza pole manewru, choć za 2–3 lata eARC stanie 
się standardem i nie będzie to już problem. A sprzęty 
Sonosa w ofercie są przez lata, więc jak najbardziej 
ma to sens. Podobnie jak brak portu optycznego, 
a jedynie zaoferowanie w zestawie przejściówki na ten 
kabel – wszak optyk to już przeszłość.

Drugą kwestią są wspierane formaty audio, które ograniczają się do 
standardów Dolby – Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, 
MAT oraz Dolby Atmos (opartego o DD+ lub Dolby TrueHD). Brakuje tu 
oczywiście rywala Dolby w postaci formatów DTS – tak popularnego 
na płytach Blu-ray DTS-HD MA czy zwykłego DTS obecnego na płytach 
DVD – oba formaty oferują świetną jakość dźwięku. Ten brak sprawia, 
że Sonos Arc znacznie bardziej sprawdza się jako soundbar stworzony 
wyłącznie z myślą o treściach ze streamingu. Cóż, takie mamy czasy i to 
ten format konsumpcji treści masowo wygrywa. Ci świadomi, najbardziej 
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zaangażowani filmożercy wybiorą zapewne zaawansowane systemy 
audio, a nie soundbar.

Sonos Arc – sprzęt na miarę ekosystemu
Arc to sprzęt idealnie wkomponowujący się w ekosystem Sonos, jed-
nocześnie niebędący najlepszym kompaktowym systemem kina 
domowego opartym o soundbar. Zdecydowanie jest to najciekawszy 
soundbar pozbawiony subwoofera w pudełku, zwłaszcza że Yamaha 
YSP-5600 wciąż kosztuje ponad 6000 PLN i nie jest tak estetyczna 
i banalna w obsłudze. To trochę inny rodzaj sprzętu, adresowany do 
zupełnie innego grona odbiorców. Arc doskonale dopełnia ofertę 
Sonosa i robi świetne wrażenie dźwiękowe i wizualne. Ma braki, które 
mniej zaawansowanego użytkownika irytują. Trzeba jednak postrzegać 
go nie z perspektywy wymagającego użytkownika, ale takiego, który 
oczekuje też prostoty. Ma działać, ma być mało kabli i ma grać fanta-
stycznie. I tak właśnie jest. Zdecydowanie to najlepszy soundbar w dzie-
jach Sonosa – pierwszy, który w pełni świadomie mogę polecić. Sonos 
znów ma najciekawszy, najładniejszy i najwygodniejszy w obsłudze eko-
system multiroom.

AUDIO 129



Stało się… dostałem na testy telefon z Androidem. Do moich rąk 
trafił najnowszy flagowiec Motoroli, model Edge. Zanim zapytacie, 
odpowiem: tak, to ten z 5G. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Motorola Edge  |  Napoleon Bryl

Motorola Edge
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Ostatnio jeden ze znajomych używający obu 
systemów powiedział, że nie widzi różnicy 
we współczesnych generacjach smartfonów 
z iPhoneOS (iOS) i Androidem, poza GUI 
i drobnostkami. Prawdopodobnie ma rację, 
ale to te szczegóły czynią różnicę. System 
Zielonego Robota nie jest mi obcy, ale trzy-
mam się jednak jabłkowej strony. Zobaczmy, 
co zatem oferuje Motorola.

Trzeba przyznać, że wygląda dobrze, powie-
działbym nawet, że bardzo dobrze. Mocno 
zakrzywione krawędzie boczne ekranu 
robią wrażenie – tak, wiem, taki zabieg sto-
suje kilku producentów, ale chyba nikt tak 
mocno ekranu nie zawinął. Jakość wyko-
nania, spasowania elementów ze sobą jest 
na najwyższym poziomie, co nie zawsze się 
zdarza, nawet w telefonach z tzw. wyższej 
półki. Do mnie trafił model w kolorze Mid-
night Magenta, czyli opalizujący ciemno-
fioletowy, dostępny jest jeszcze Solar Black 
– czyli czarny.

Telefon jest wyposażony w port USB-C, 
obsługuje szybkie ładowanie TurboPower, 
slot na kartę SD i dwie karty nanoSIM oraz 
złącze mini jack – co jest już raczej rzadko-
ścią w topowych smartfonach. Pozostałe 
szczegóły techniczne typu procesor, ilość 
RAM można znaleźć tutaj <link>. Telefon ma 
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działać sprawnie i płynnie z punktu widzenia użytkownika, liczba rdzeni 
i GHz są mało istotne i pozostawiam je sprzętowym geekom. Potwier-
dzam: telefon działa sprawnie i płynnie, nie przycina się na typowych 
zadaniach. 

Wrażenie zrobił na mnie wyświetlacz, więc tutaj pozwoliłem sobie 
sprawdzić kilka parametrów. Panel OLED o przekątnej 6,7”, rozdziel-
czości 2340 × 1080 pikseli w proporcjach 19,5:9 i odświeżaniu 90 Hz. Do 
proporcji trzeba się przyzwyczaić – jest długi i wąski. Po kilku dniach 
użytkowania to inne ekrany wglądają dziwnie. 90 Hz daje efekt bardzo 
dużej płynności, też trochę trzeba czasu, by się przyzwyczaić – do iPada 
z 100 Hz wyświetlaczem przyzwyczajałem się ponad tydzień. Ekran, 
zgodnie z nazwą modelu, zachodzi na krawędzie prawie pod kątem 90°, 
wygląda to świetnie, ale czasem jest niewygodne. Szczególnie podczas 
pisania – skrajne litery klawiatury wyświetlają się zawinięte na krawędzi. 
Jest na to sposób: w opcjach konfiguracji można wybrać, czy aplika-
cja ma się wyświetlać na całym ekranie, czy tylko na „prostej” części. 
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Krawędzie mają kilka dodatkowych funkcji, dotknięcie z prawej strony 
mniej więcej w połowie wysokości wywołuje podręczne konfigurowalne 
menu, do którego możemy przypisać skróty do aplikacji lub narzędzi. 
Krawędzie się podświetlają, kiedy telefon dzwoni lub gdy przychodzi 
powiadomienie. Podczas ładowania ich poziom podświetlania informuje 
nas o stanie baterii. 

Pełne możliwości ekranu odkrywamy podczas oglądania video, zdjęć lub 
filmowania. Oczywiście telefon, nawet z dużym bardzo dobrem dużym 
ekranem nie służy do oglądania filmów, co najwyżej do podejrzenia 
czegoś na szybko albo pokazania babci krótkiego filmiku z wnuczkiem 
nakręconego kilka chwil wcześniej. Zwracam na to uwagę nie dlatego, że 
Motorola Edge ma zły ekran, tylko z powodu zawodowego skrzywienia: 
filmy ogląda się na dużym ekranie. Doskonałej jakości ekran idealnie 
sprawdza się natomiast podczas robienia zdjęć i filmowania. 

Jak zdjęcia to aparat. Edge został wyposażony w kilka aparatów. Pod-
stawowy – 64 Mpix, ultraszeroki o kącie widzenia 117° 16 Mpix i tele 
o rozdzielczości 8 Mpix. Mamy do wyboru kilka opcji: tryb HDR, tryb por-
tretowy – całkiem poprawnie rozmywający tło dzięki wspomaganiu czuj-
nika ToF – ruchome zdjęcia, nocne zdjęcia, filtry live, macro, panoramy. 
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Telefon zabrałem na rodzinną wycieczkę 
w góry. Zdjęcia będą w sam raz do familij-
nego albumu: panoramy robią wrażenie, 
tryb portretowy przyzwoicie rozmywa tło, 
przy 64 Mpix widać już niestety niedosko-
nałości z powodu wielkości matrycy przy 
dużym zagęszczeniu pikseli i korektach 
robionych przez oprogramowanie. Cieka-
wostką jest tryb ruchome zdjęcia – aparat 
tak naprawdę robi film i po jego wykona-
niu zaznaczamy ten obszar, który ma się 
ruszać, np. woda, zatwierdzamy i reszta 
zdjęcia jest zamrażana, podczas gdy rzeka 
w kadrze płynie zapętlona. 

Filmy możemy oczywiście nagrywać 
w 4K przy 30 kl/s FHD w 60 kl/s oraz slow 
motion w rozdzielczościach 1080 w 120 
kl/s i 720 w 250 kl/s. Ekran podczas nagry-
wania udowadnia swoją jakość, podgląd 
jest hiperwyrazisty i ultrapłynny – chyba 
dla mnie nawet za bardzo. Program do 
obsługi aparatu, filmowania działa płyn-
nie i szybko, bez odczuwalnych opóźnień. 
Czasami przy słabym oświetleniu gubi się 
autofokus, ale to przypadłość wszystkich 
aparatów w smartfonach. 

Oprogramowanie to dla mnie najwięk-
sze wyzwanie, przyzwyczajenie do iOS/
iPhoneOS działa na niekorzyść. Zostałem 
jednak pozytywnie zaskoczony, Motorola 
Edge przychodzi z prawie czystym syste-
mem Android, dodatkiem są gesty Moto, 
przybornik z narzędziami i skrótami oraz 
wszystkie inne usługi obsługujące kra-
wędzie. Brak obciążenia dużą nakładką, 
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jak u innych producentów, powoduje, 
że telefon jest bardzo responsywny, 
jeżeli dodamy do tego 90 Hz ekran, to 
naprawdę się z niego przyjemnie korzysta 
– mimo że to Android. Zainstalowałem 
całkiem pokaźny zestaw aplikacji, któ-
rych używam do pracy, m.in. MS Office, 
kilka aplikacji Adobe w tym LR Mobile, MS 
Outlook, ESET Endpoint zabezpieczający 
przed malware i innymi niepożądanymi 
programami. Telefon nie spowolnił mimo 
obciążających aplikacji, jedynie Lightroom 
z czymś został w tle, ale to będzie zauwa-
żalne na każdym sprzęcie. 

Pozostałe funkcje to m.in. biometryka. 
Czytnik jest zintegrowany z wyświe-
tlaczem, więc można odblokowywać 
odciskiem palca, ale również działa odblo-
kowywanie za pomocą rozpoznawania 
twarzy. Obie metody działają dobrze, bez 
zauważalnych opóźnień i, co więcej, chyba 
rozpoznawania twarzy nie da się oszu-
kać zdjęciem – jak to kiedyś w pewnym 
telefonie konkurencji. Motorola Edge jest 
wyposażona w szybkie ładowanie Turbo-
Power, niestety egzemplarz testowy został 
dostarczony bez akcesoriów, więc nie 
miałem okazji sprawdzić oryginalnej łado-
warki. Zgodnie ze specyfikacją pełne łado-
wanie trwało niecałe dwie godziny, więc 
wydaje mi się całkiem przyzwoicie. Przy 
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dość intensywnym użytkowaniu podczas testów (m.in. dużo fotografo-
wania i pisania maili) telefon trzymał około 1,5 dnia na baterii. Pamięta-
jąc, że ekran pracuje z częstotliwością 90 Hz, co zużywa sporo energii, to 
jest to bardzo przyzwoity wynik.

Niestety nie udało mi się przetestować najważniejszego w tym momen-
cie atutu tego telefonu, mianowicie łączności 5G, bo w Krakowie jeszcze 
ten system jest nieobsługiwany.

Prywatnie i służbowo jestem bardzo mocno związany z ekosystemem 
Apple i nie wyobrażam sobie w najbliższym czasie przesiadki na inny 
system w telefonie. Jednak jeżeli bym musiał z jakichś powodów zre-
zygnować z iPhone’a, to produkty Motoroli byłyby pierwsze brane 
przeze mnie pod uwagę, ze względu na jakość wykonania i bardzo małą 
ingerencję w system za pomocą dodatków. Może kiedyś jakiś następca 
Motola Edge pojawi się u mnie jako dodatkowy telefon albo może 
nawet główny. 
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Jedną z najważniejszych rzeczy w życiu człowieka jest sen. Podczas 
spania regenerujemy nasz organizm. Niedobory snu mogą prowadzić 
do wielu schorzeń, znacząco obniżają jakość naszego życia. Warto 
kontrolować swój sen i uczyć się dobrych nawyków z nim związanych. 
Pomoże w tym chyba najlepsze dostępne obecnie rozwiązanie 
– Withings Sleep Analyzer.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Withings Sleep Analyzer – kontroluj swój sen  |  Dominik Łada

Withings Sleep Analyzer 
– kontroluj swój sen
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Wiele osób przyzwyczajonych jest w ostatnich czasach do noszenia 
wszelkiego rodzaju opasek fitnessowych czy smartzegarków, które mają 
możliwość prostego mierzenia snu. W większości przypadków dają one 
nam możliwość prostej analizy, ale zawsze mają jeden podstawowy minus, 
przede wszystkim widoczny w smartzegarkach. To bateria, która przez 
noc może się wyładować. Withings podszedł do tematu od drugiej strony 
i zaprojektował urządzenie, które nie ma baterii i jest przeznaczone tylko 
do przeprowadzania bardzo dokładnej analizy snu.

Budowa
Sleep Analyzer to mata, która jest płaska, wykonana z szarego materiału 
naszpikowanego czujnikami, o wymiarach ok. 65 cm × 20 cm × 0,5 cm. 
Podłączamy ją kablem USB do źródła zasilania. Kabel jest wystarczająco 
długi, aby starczyło go do podłączenia nawet do dość odległego gniazdka. .

Montaż
Withings Sleep Analyzer wkładamy pod materac od strony, gdzie śpimy, 
na wysokości naszej szyi/karku. Matę układamy pod materac, nie pod 
prześcieradło, dzięki czemu kompletnie jej nie czujemy podczas leżenia. 
Mata może być używana z większością rodzajów materacy o różnej gru-
bości – sprężynowymi, lateksowymi, piankowymi i termoelastycznymi. 
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Będzie działać zarówno pod materacem położonym na listewkach, jak i na 
podłodze. To pierwsze tego typu urządzenie na rynku, dające laboratoryjne 
wyniki, jednocześnie niewymagające od nas zakładania czegokolwiek na 
siebie do zrobienia pomiarów. Pomiarów nie zakłóca obecność drugiej 
osoby, śpiącej obok.

Synchronizacja
Mata łączy się z naszym telefonem (wspierany jest zarówno iOS, jak i Android) 
przez Bluetooth 4.0 oraz Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n. Co ważne, mata używa połą-
czenia tylko podczas synchronizacji, po naszym obudzeniu i wstaniu z łóżka, 
zatem nie musimy się obawiać „niekorzystnego wpływu fal radiowych”. 
W trakcie naszego snu zarówno Bluetooth, jak i Wi-Fi są wyłączone.

Jak tylko wstaniemy z łóżka, Withings Sleep Analyzer błyskawicznie 
zsynchronizuje wszystkie dane z naszym kontem w aplikacji Health Mate 
(tej samej, której używamy do wszystkich pozostałych urządzeń Withings 
– wagi, termometru, ciśnieniomierza, zegarków). Dokładne i jasne do zro-
zumienia dane pozwolą nam szybko odkryć, jak poprawić jakość naszego 
snu. Aplikacja Health Mate (integruje się iOS-owym Zdrowiem) przecho-
wuje wszystkie dane dotyczące naszego zdrowia. Możemy je w każdej 
chwili z aplikacji przesłać do lekarza lub pokazać podczas wizyty.
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Mata Sleep Analyzer została opracowana we współ-
pracy z lekarzami zajmującymi się snem w szpitalu 
Béclère w Paryżu. Następnie poddano ją gruntownym 
testom pod kątem zgodności z wynikami analizy poli-
somnograficznej (PSG), która jest uznana za najwyższy 
standard w diagnostyce snu.

Monitorowanie snu
Withings Sleep Analyzer dokładnie analizuje cykle 
naszego snu, umożliwiając nam ocenę stopnia rege-
neracji organizmu w nocy. Jednocześnie dostajemy 
w jasny i klarowny sposób przedstawioną ocenę 
naszego snu. W „pakiecie” dostajemy jeszcze trzy 
ważne funkcje – stałe monitorowanie tętna podczas 
snu, wykrywanie chrapania oraz, co jest chyba naj-
istotniejsze, diagnozowanie bezdechu sennego.

• Sen głęboki – podczas głębokiego snu spowalnia 
się oddech i rozluźniają się mięśnie. Ta faza umoż-
liwia regenerację po wysiłku fizycznym. Jest rów-
nież wyjątkowo ważna dla zdolności uczenia się 
i pamięci – w jej trakcie mózg konsoliduje i prze-
twarza informacje, które przyswoił w ciągu dnia.

• REM – większość snów ma miejsce właśnie w tej 
fazie. Jedną z funkcji snu w fazie REM jest też 
porządkowanie emocji. W tej fazie również odbywa 
się konsolidacja pamięci.

• Sen lekki – najmniej regenerujący etap snu, ale 
ważny z punktu fizjologicznego. Podczas tej fazy 
najłatwiej się obudzić.

• Ocena snu – mata Sleep Analyzer ocenia sen pod 
kątem sześciu wskaźników – czasu trwania snu, 
regeneracji, przerw, regularności, czasu potrzebnego 
na zaśnięcie. Odpowiednie kolory przy każdym 
z nich od razu informują o tym, który parametr 
wymaga poprawy. Sposób oceny snu został opra-
cowany przez lekarzy na podstawie specjalnego 
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algorytmu, który odzwierciedla fizjologiczne zna-
czenia każdego parametru dla organizmu.

• Stałe monitorowanie tętna – Sleep Analyzer mierzy 
tętno podczas całego naszego snu. Wskaźnik ten 
informuje, czy faza głębokiego snu jest wystarczająco 
długa oraz o wpływie stylu życia na zdrowie serca. 
Odpowiednie kolory od razu informują, czy wyniki są 
prawidłowe, a w przypadku pomiarów odbiegających 
od normy wyświetlane są porady zdrowotne.

• Wykrywanie chrapania – dzięki Sleep Analyzer 
możemy poznać liczbę epizodów chrapania oraz 
czas ich trwania. Wzorce chrapania zostały opraco-
wane na podstawie specjalnych algorytmów wyklu-
czających dźwięki otoczenia, takie jak odgłosy pralki, 
przejeżdżających samochodów czy wibracje tele-
fonu komórkowego. Sleep Analyzer odróżni także 
chrapanie partnera i nie uwzględni go w pomiarach.

• Diagnozowanie bezdechu sennego potwierdzone 
certyfikatem medycznym – bezdech senny to 
poważna i niebezpieczna dolegliwość, o której 
często nie wiemy. Powoduje zmęczenie i może 
mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne 
– wysokie ciśnienie, zaburzenia rytmu serca, 
udary mózgu i niewydolność serca. Szacuje się, że 
bezdech senny ma 1 na 5 osób dorosłych, a 80% 
z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Sleep Analy-
zer monitoruje intensywność zaburzeń oddycha-
nia, analizując czynność klatki piersiowej i serca. 
W ten sposób wykrywane są przerwy w oddy-
chaniu charakterystyczne dla bezdechu sennego. 
Jego nasilenie jest określane zgodnie z klasyfika-
cją Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu jako 
niskie, łagodne, umiarkowane lub ciężkie.
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Automatyzacja
Mając Withings Sleep Analyzer, możemy w prosty sposób zrobić automa-
tyzację w naszej sypialni. Matę możemy zintegrować z IFTTT i przygotować 
różne scenariusze, np. uruchamiać światła lub muzykę w momencie wsta-
nia z łóżka. Opcji jest mnóstwo i są ograniczone praktycznie tylko przez 
naszą wyobraźnię.

Podsumowanie
Matę testuję od około miesiąca. Dzięki niej dowiedziałem się, że śpię za 
krótko, choć myślałem, że wystarczająco długo, że zdarzają mi się, niestety, 
bezdechy, które będę w najbliższym czasie analizował z lekarzem. Jedno-
cześnie straciłem argumenty w dyskusjach z żoną o chrapaniu. Sleep Ana-
lyzer bezceremonialnie potwierdza to, co moja druga połowa od dawna 
mi mówi. Cóż, życie. Chyba jedyny minus, dość prosty do „naprawienia”, 
to brak polskiej lokalizacji samej aplikacji Health Mate i przez to dostęp-
nych po polsku opisowych analiz. Withings Sleep Analyzer to według mnie 
powinien być obowiązkowy element wyposażenia każdej sypialni. Przy 
możliwościach, jakie oferuje,  cena 649 zł jest świetna.
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Macuserzy nie mają łatwo i myszki producentów trzecich są dla nich 
często problematyczne. Zazwyczaj wynika to z dziwnych zachowań 
lub implementacji pewnych rzeczy w systemie, a innymi razy jest to 
kwestia oprogramowania samego producenta. Logitech postanowił 
rozwiązać ten problem, poprzez stworzenie myszki przeznaczonej do 
Maców, w postaci MX Master 3 for Mac.

Logitech MX Master 3 
dla MacWOJTEK PIETRUSIEWICZ

Logitech MX Master 3 dla Mac  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Akceleracja
Jednym z dziwnych zachowań macOS-a jest akceleracja wskaźnika, 
zależnie od prędkości, z jaką poruszamy myszką, system Apple’a nie 
oferuje możliwości wyłączenia akceleracji. Co ciekawe, gdy korzystamy 
z Magic Mouse lub Magic Trackpad, to ta akceleracja jest tak natural-
nie zaimplementowana, że jest niezauważalna dla mnie, ale wystarczy, 
że podłączę inną myszkę i zachowanie kursora zmienia się całkowicie, 
a mnie trafia szlag. Takie są widocznie zalety możliwości idealnej integra-
cji hardware’u z software’em, ale jednocześnie szkoda, że Magic Mouse 
jest prawdopodobnie jedną z najgorszych i najmniej ergonomicznych 
myszek na rynku.

Jest na to jednak pewne rozwiązanie, niezależne od producenta 
– wystarczy w Preferencjach Systemowych → Mysz ustawić prędkość 
kursora na najmniejszą możliwą wartość, a potem podkręcić czułość 
myszki w jej oprogramowaniu.

Logitech MX Master 3 dla Mac
Mac od lat ma problemy z utrzymaniem połączenia Bluetooth z różnymi 
akcesoriami, w tym własnymi Apple’a. Ten problem dotknął również 
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serię myszek MX Master, Logitech postanowił więc stworzyć produkt 
przeznaczony „dla nas”, korzystający z Bluetooth LE. Od razu podpo-
wiem, że korzystam z tego modelu od przeszło tygodnia i nie mam z nim 
absolutnie żadnych problemów – paruje i zachowuje się wzorowo.

Sama MX Master 3 charakteryzuje się kilkoma unikalnymi cechami, które 
nie są często spotykane wśród myszek. Ma dwa kółka – tradycyjne, do 
„kręcenia góra/dół”, i drugie pod kciukiem, do przewijania lewo/prawo. 
To zdecydowanie ułatwia życie, szczególnie we wszelkich Final Cutach 
i Photoshopach, bo nie trzeba trzymać klawisza Shift, aby coś przewi-
jać na boki. Samo główne kółko dodatkowo można „machnąć” palcem, 
a automatycznie zwolni się sprzęgło, dzięki czemu kółko będzie obracało 
się samo, aż go nie zatrzymamy palcem. To pozwala szybko przewijać 
cokolwiek macie do przewinięcia, np. stronę internetową do jej góry. 
Zachowanie kółka można też zmieniać w oprogramowaniu i tę funkcję 
można albo całkowicie wyłączyć, albo wymagać naciśnięcia przycisku 
obok kółka. Na deser otrzymujemy jeszcze trzy przyciski pod kciukiem. 
Pierwsze dwa służą domyślnie jako sprzętowy odpowiednik dwóch 
przycisków w przeglądarkach internetowych: „cofnij się do poprzedniej 
strony” lub „idź do następnej strony”. Dzisiaj nie wyobrażam sobie już 
powrotu do myszki, która nie ma tej funkcji. Trzeci przycisk jest bardzo 
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nietypowy i znajduje się w podstawie tego 
wystającego skrzydełka, które służy jako 
oparcie dla naszego kciuka. Logitech nazywa 
go przyciskiem gestów. Po jego naciśnię-
ciu wystarczy przesunąć myszkę do góry, 
aby uruchomić Mission Control (lub Task 
View pod Windows), w lewo lub prawo, aby 
przełączyć się na inne biurko, i w dół, aby 
pokazać wszystkie okna danej aplikacji (App 
Exposé – funkcja Mission Control). Najlep-
sze jednak jest to, że każdą z tych funkcji 
można zmienić dokładnie pod swoje własne 
potrzeby. Logitech dostarczy kilka presetów, 
np. do odtwarzania muzyki, ale można pod 
gesty przypisać np. otwieranie wybranej 
aplikacji, skrót klawiszowy, inne funkcje Mis-
sion Control, robienie screenshotów, kopio-
wanie i wklejanie – lista opcji jest długa!

MX Master 3 dla iPadOS!
Ten model Logitech zawiera przycisk na 
swoim spodzie, otoczony trzema cyframi, 
od 1 do 3. Oznacza to, że można myszkę spa-
rować z trzema urządzeniami i się między 
nimi przełączać za pomocą tego przycisku. 
Oznacza to też, że jeśli korzystacie z iPada 
na biurku, z podłączoną klawiaturą, to 
możecie śmiało korzystać z MX Mastera 3 
dla Mac – łączy się z iPadOS-em błyskawicz-
nie i działa wzorowo. Ciekawe jest domyślne 
zachowanie przycisku do gestów (ten pod 
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kciukiem) – jego przytrzymanie to odpowiednik naciśnięcia Alt + Tab, co 
ułatwia przełączanie się pomiędzy aplikacjami.

Gorąco ją polecam, jeśli ktoś korzysta z takiego setupu.

Logi Options
MX Master 3 można używać z Makiem bez żadnego dodatkowego opro-
gramowania, ale polecam instalację Logi Options, która umożliwia pełną 
konfigurację myszki i wszystkich jej możliwości. To właśnie tutaj możemy 
konfigurować zachowanie każdego z przycisków z osobna, ustawiać czu-
łość myszki, czułość kółka do przewijania i zachowanie jego sprzęgiełka 
i więcej. Logi Options zawierają też funkcję Flow, która umożliwia przełą-
czanie się pomiędzy dwoma komputerami poprzez przesunięcie myszki 
do brzegu ekranu – tej funkcji nie testowałem.

Bateria
Spodziewałem się, że uda mi się sprawdzić, jak długo ta myszka rze-
czywiście potrafi pracować na jednym ładowaniu, ale niestety, po 
ponad tygodniu wskaźnik nadal wskazuje pełne naładowanie. Logitech 
podpowiada, że myszka pracuje do 70 godzin na jednym ładowaniu, 
a 1-minutowe doładowanie dodaje aż 3 godziny, ale nie wierzę w te dane 
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– korzystam z niej przynajmniej 5 godzin dziennie przez ostatnie 9–10 
dni, więc powinna być po wyczerpaniu. A nie jest.

Przy okazji brawa za złącze USB-C, umieszczone z przodu myszki.

Krótko, ale na temat
Od dawna szukałem dobrej myszki dla macOS i niestety lista takowych 
jest krótka, bo poza dobrym hardware’em, wymagam również dobrego 
oprogramowania. Logi Options jest pierwszym, które zachowuje się tak, 
jakbym się tego spodziewał. Jedyna inna firma, której produkty w tej 
kategorii sobie cenię, obecnie nie oferuje zupełnie oprogramowania dla 
macOS, przez co odpada w przebiegach.

Jeśli więc szukacie myszki dla Maca lub iPada, to bardzo poważnie roz-
ważcie Logitech MX Master 3 for Mac – uważam ją za obecnie najlepszą 
dostępną opcję.

Logitech MX   
Master 3   

• Design: 6/6
• Jakość wykonania: 6/6
• Oprogramowanie: 6/6
• Wydajność: 6/6
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Otwarcie iOS-a na kontrolery do Xboksa One i PS4 sprawiło, że 
wszelkie pady z certyfikacją MFi przestały być jedynymi dla graczy na 
sprzęcie Apple. Nimbus+ ma tym samym przed sobą ciężkie zadanie 
– nie dość, że musi obronić tytuł jednego z najlepszych kontrolerów 
dla iOS, to ma też teraz dwóch mocnych konkurentów.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

SteelSeries Nimbus+ – najlepszy  |  Paweł Hać

SteelSeries Nimbus+ 
– najlepszy
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Popularność dużych konsol, a tym samym niezbyt wysokie ceny kontro-
lerów do nich sprawiają, że zdecydowanie więcej osób do grania na iOS 
wybiera je chętniej niż urządzenia MFi. Ponadto kompatybilność iOS z nimi 
sprawia, że próg wejścia do takiej rozgrywki znacznie się obniżył i spró-
bowanie jej nie wymaga już tak często żadnego nakładu finansowego, bo 
odpowiedniego pada mamy w domu. Tym samym popyt na kontrolery 
MFi gwałtownie spadł, zwłaszcza że zazwyczaj nie wyróżniały się ceną ani 
funkcjonalnością, a jedynie tym, że po prostu działały z iOS. SteelSeries 
pokazało pierwszą wersję pada Nimbusa w 2015 roku i wtedy zwyczajnie 
nie miał konkurencji – oferował absolutnie wszystko, od rozsądnych roz-
miarów, przez dwie gałki analogowe, wygodne spusty, po dobrą baterię. Po 
pięciu latach urządzenie wizualnie nie zmieniło się zbyt mocno, aczkolwiek 
nowa wersja wprowadza kilka drobnych usprawnień.

Podobnie jak poprzednio, Nimbus+ jest w całości plastikowy, ale jakość 
materiału jest bardzo wysoka, nic nie trzeszczy, jest też doskonale spa-
sowany. Chciałem porównać jego jakość z DualShockiem 4, ale nie 
potrafię być tak okrutny wobec Sony. Wagowo plasuje się pomiędzy DS4 
a padem do Xbox One, co mi osobiście bardzo odpowiada. Dobrze leży 
też w dłoniach, na pochwałę zasługują duże spusty oraz przyciski R1 i L1. 
Gniazdo ładowania znajduje się na górnej krawędzi, pomiędzy przyciskiem 
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parowania i podglądu stanu baterii. Do ładowania wykorzystujemy kabel 
Lightning, co jest całkiem logiczne, urządzenie jest bowiem przeznaczone 
tylko do sprzętu Apple. Co prawda używam go głównie z iPadem Pro 
z USB-C, ale wciąż nie jestem w większości (aczkolwiek uważam USB-C za 
bardziej przyszłościowe rozwiązanie). W komplecie nie ma niestety kabla 
do ładowania, jest za to nowość, czyli mocowanie do smartfona. Montuje 
się je pomiędzy przyciskami R1 i L1 tak, że telefon nie zasłania żadnych 
przycisków ani portu Lightning. Uchwyt rozsuwa się bardzo szeroko, zmie-
ści każdego iPhone'a (i to nawet w etui), nie jest jednak regulowany i nie 
można go odchylić tak, jak tego potrzebujemy. Montowanie go i odczepia-
nie też jest problematyczne, nie da się go ot tak złożyć, więc trzeba nosić 
go osobno. Poprawiono też baterię kontrolera, producent deklaruje pracę 
na jednym ładowaniu do nawet 50 godzin, znacznie więcej niż w padach 
do PS4 lub Xboksa One.

Od systemu w wersji 12.1 rozpoznawane są wciskane gałki ana-

logowe; Nimbus+ jest jednym z nielicznych kontrolerów MFi, 

które to obsługują.
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Obsługa kontrolerów na iOS często się zmienia i co jakiś czas dodawane 
są nowe funkcje. Od systemu w wersji 12.1 rozpoznawane są wciskane gałki 
analogowe (a więc przyciski R3 i L3), Nimbus+ jest jednym z nielicznych 
kontrolerów MFi, które to obsługują. Gałki klikają niestety bardzo głośno, 
w przeciwieństwie do pozostałych przycisków. Krzyżak również jest odro-
binę głośniejszy, ale nie na tyle, by przeszkadzał. Jego kliknięcia są za to 
doskonale wyczuwalne, nie ma mowy o pływaniu. Większa powierzchnia 
względem poprzedniego modelu zmniejsza za to zmęczenie kciuka po 
dłuższej sesji. Kolejną zmianą względem poprzednika są dodatkowe dwa 
przyciski na froncie, służące do wygodniejszego nawigowania po menu 
AppleTV. Ponadto oznaczenia wszystkich klawiszy są teraz szare, wliczając 

w to cztery przyciski akcji (dodano za to niewielkie, 
kolorowe kropki pomiędzy nimi), diodowy wskaź-
nik stanu pracy pozostał natomiast niezmieniony. 
Układ pada jest tożsamy z tym do PS4, analogi są na 
dole, w jednej linii, krzyżak i przyciski akcji znajdują 
się na górze. Choć spusty wyglądają tak samo, jak 
w poprzedniej wersji Nimbusa, są teraz magnetyczne 
– niezależnie od tego, w jakim położeniu się znajdują, 
do wciśnięcia ich dalej wymagają zawsze tej samej siły. 

Choć spusty wyglądają tak 

samo, jak w poprzedniej 

wersji Nimbusa, są teraz 

magnetyczne
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Działają perfekcyjnie, powrót do DualShocka 4 po sesji 
w Grid Autosport jest przykrym doświadczeniem.

Choć Nimbus+ jest kompatybilny nie tylko z iOS 
(a także z iPadOS oraz tvOS), ale i z macOS, to używa-
łem go głównie z iPadem. Rozgrywka na mniejszym 
ekranie iPhone'a jest bardzo przyjemna, ale nie polu-
biłem się z mocowaniem na smartfona. Odczepianie 
go, by wygodniej pograć na iPadzie, okazało się zbyt 
uciążliwe, choć gdybym miał bawić się tylko na telefo-
nie, prawdopodobnie nie zwróciłbym na ten fakt uwagi. 
Pada sprawdziłem na kilku największych tytułach, 
w tym przede wszystkim na tych, w których wyma-
gana jest precyzja, a także da się zrobić pożytek z R3 

i L3. Na pierwszy ogień poszedł Grid Autosport, czyli 
wyścigi, w których poziom trudności zdefiniowany 
jest nie tylko przez SI przeciwników, ale i sterowanie 
oraz wszelkie asysty. Granie w ten tytuł bez kontrolera 
szybko się nudzi, bo nie sposób odpowiednio dozować 
gazu i hamować na zakrętach, polegając jedynie na 
ekranie dotykowym, a pełne asysty odbierają przy-
jemność z wyścigów. Z padem jest zupełnie inaczej, 
magnetyczne spusty sprawdzają się tu perfekcyjnie, bo 
precyzyjne dozowanie gazu jest tutaj kluczem. Wyko-
rzystywane są też wciskane analogi, domyślnie do spo-
glądania do tyłu, ale można przypisać im inną funkcję. 
Całkiem przyjemnie gra się też w Fortnite’a, który rów-
nież wykorzystuje klikające drążki, ale już nie potrze-
buje tak czułych spustów (przydałaby się za to ich 
blokada). Sporo czasu spędziłem też w zręcznościówce 
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Oddmar, tam z kolei używałem sporo d-pada, który okazał się rewelacyjny, 
bo każde kliknięcie było wyraźnie wyczuwalne. Pad obsługuje też sporo 
gier z Apple Arcade, zaczynając od Oceanhorn 2, na chaotycznym Exit 
The Gungeon kończąc. Nie udało się mi niestety przetestować Nimbusa+ 
w Doomie i Dead Cells – w tym pierwszym po ostatniej aktualizacji nie 
działa strafe, w drugim natomiast gra nie widziała go w ogóle (sprawdziłem 
to z innym kontrolerem MFi i działał prawidłowo). To jedyny tytuł, w któ-
rym miałem taki problem, jest to o tyle dziwne, że poprzednia wersja Nim-
busa działa z Dead Cells bez problemu.

Pad sprawia, że większość gier staje się po prostu lepsza. Pozwala stanąć 
przed większym wyzwaniem, wyłączając asysty i polegając bardziej na 
własnych umiejętnościach. Przeznaczony do urządzeń Apple SteelSeries 
Nimbus+ to doskonały kontroler: wygodny, świetnie wykonany, a do tego 
z bardzo dobrą baterią. Jest zauważalnie droższy zarówno od wielu padów 
MFi, jak i od DualShocka 4 czy kontrolera do Xboksa One. Jest od nich jed-
nak lepszy: ma magnetyczne spusty i mocniejszą baterię, da się do niego 
też zamontować smartfona i naładować go tą samą ładowarką. Gdybym 
miał do urządzenia z iOS wybrać tylko jednego pada, to byłby to właśnie 
Nimbus+. Bo jest po prostu najlepszy.

SteelSeries    
Nimbus+   

• Design: 5/6
• Jakość wykonania: /6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 6/6

 Plusy:
• doskonałe spusty
• wciskane gałki analogowe
• świetna bateria

 Minusy:
• uchwyt na telefon bez regulacji
• głośne przyciski R3 i L3
• niektóre gry mogą nie działać

Cena: 365 PLN
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Co zrobić, gdy chcemy przeprowadzić prostą transmisję – streaming 
– z naszego wydarzenia? Można zapisać się na skomplikowane 
szkolenie, zebrać dużo sprzętu lub… zaopatrzyć się w Aten UC9020, 
prosty mikser video ze streamerem. 

Streaming dla każdego 
– Aten UC9020NAPOLEON BRYL

@napoleonbryl

Streaming dla każdego – Aten UC9020  |  Napoleon Bryl
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W związku z zagrożeniem COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami wiele 
rodzajów aktywności biznesowej, edukacyjnej i kulturalnej trzeba było 
zawiesić, a gdzie tylko była możliwość – przenieść do sieci. Jedną z form 
aktywności w internecie jest streaming – epidemia spowodowała nagły 
wzrost jego popularności. Wszyscy nadają lub chcą nadawać na żywo do 
internetu. Przecież wystarczy tylko smartfon, aplikacja YT, FB i możemy 
nadawać. Do prostych, szybkich „live’ów” taki sprzęt wystarczy, ale kamery 
w telefonach mają duże ograniczenia, jakość dźwięku z mikrofonu w smart-
fonie w takiej sytuacji pozostawia również wiele do życzenia. Dodatkowo, 
jeżeli byśmy chcieli dodać planszę z naszym logo, to podstawowa aplikacja 
w telefonie nie ma takiej funkcji. 

Następną opcją jest oprogramowanie miksujące video i będące w stanie 
nadać sygnał na popularne platformy internetowe, które możemy zain-
stalować w komputerze. Do dyspozycji mamy m.in. darmowy OBS, płatny 
Wirecast. Możliwości są duże, programy w zależności od wersji czy opcji 
wymagają dokładniejszego zapoznania się i opanowania trochę wiedzy 
technicznej. 

Pozostaje problem kamery; żeby uzyskać lepszą jakość niż to, co oferuje 
kamerka internetowa, musimy podłączyć do komputera kamerę, aparat 
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fotograficzny z możliwością filmowania. Standardowo komputery nie są 
wyposażone w port wejścia video – HDMI IN. Potrzebujemy do tego urzą-
dzenie przechwytujące obraz i dźwięk – tzw. grabera video. Na rynku jest 
bardzo bogaty wybór tego typu urządzeń – kart PCI, graberów podłączanych 
na USB 3.0, USB-C lub Thunderbolt. Dodajmy do tego olbrzymi asortyment 
kamer i aparatów i otrzymamy – jak prawie zawsze w takiej sytuacji – pro-
blemy z kompatybilnością kamery X z graberem Y. Standard HDMI i powinno 
działać, a nie działa, na forach internatowych możemy znaleźć informację: 
A działa z aparatem A producenta Z, ale z aparatem B tego samego produ-
centa już nie. Stworzenie działającej sprawnie konfiguracji wymaga czasu 
i przebrnięcia przez dokumentację techniczną. 

Stop, a myśmy chcieli zrobić tylko streaming dobrej jakości i mieć możliwość 
dodania logo czy napisu… Nie potrzebujemy budować studia TV i kończyć 
inżynierii przetwarzania obrazu.

Jak zachować jakość i maksymalnie uprościć produkcję wydarzenia na żywo? 
Rozwiązaniem będzie sprzętowy mikser video ze streamerem. Na rynku jest 
dużo tego typu urządzeń, większość z nich wymaga do konfiguracji i działa-
nia komputera, a często dodatkowego monitora – znowu dużo sprzętu i pra-
wie jak w TV, a zaczynaliśmy od smartfona i aplikacji YT. 
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Rozwiązaniem naszych problemów może być jeden z niewielu na rynku 
małych, prostych w obsłudze mikserów i streamerów video, niewymagają-
cych do pracy komputera, tylko iPada. To Aten UC 9020.

Mikser Aten jest urządzeniem typu all-in-one. Pozwala miksować ze sobą 
video z trzech źródeł i nadawać do internetu bez udziału komputera. Do 
konfiguracji, pracy i podglądu wykorzystuje iPada, którego, niestety, nie ma 
w zestawie razem ze sprzętem. W pudełku dostajemy mikser, kabel zasi-
lający, kabel USB-A–USB-A, kabel USB-A–USB-C, instrukcję obsługi. Mikser 
przypomina miniaturkę tego, co możemy czasem zobaczyć w TV podczas 
pokazywania kulis studia – kilka dużych przycisków, pokrętło i „wajcha”. Nad 
panelem sterującym znajduje się zabezpieczona gumą szczelina na umiej-
scowienie iPada, z tyłu mamy komplet portów: 5 × HDMI, 1 × RJ45, 1 x USB, 2 
× RCA, 1 × TRS (duży jack) oraz gniazdo zasilania. Po prawej stronie obudowy 
jest port USB do podłączenia iPada i wyjście słuchawkowe mini jack. 

Do pracy i konfiguracji Aten UC9020 potrzebuje aplikacji Aten OnAir. 
Ściągamy ją na iPada, na razie jest prosto. Uruchamiamy. Komunikat 
„podłącz do UC9020”. Do tego niezbędne będą nam kable dostarczone 
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razem z urządzeniem. W zależ-
ności od tego, jakim iPadem 
dysponujemy – UC9020   
wymaga iPada Air 1 lub now-
szego – używamy kabla USB-A-
-USB-C, jeżeli mamy iPady Pro 
z portem USB-C. Do podłączenia 
iPada z portem Lightning nie-
zbędna jest przejściówka 
Lightning USB-A w wersji USB 3,
wtedy korzystamy z kabla 
USB-A–USB-A. 

Podłączamy, uruchamiamy aplika-
cję, następuje synchronizacja usta-
wień pomiędzy iPadem i wszystko 
gotowe, możemy nadawać, no, 
prawie. Potrzebujemy jeszcze m.in. 
jednej kamery, aparatu i kabla do 
internetu. Możemy użyć każdej 
kamery czy aparatu z wyjściem 
HDMI, najlepiej wysyłającego czy-
sty obraz, bez menu – większość 
współczesnych sprzętów to robi. 
Testowałem UC9020 z kamerami 
i bezlusterkowcami Sony, kame-
rami i DSLR Canona, DSLR Nikona 
i nie miałem żadnych problemów 
z uzyskaniem obrazu. Pierwsze 
wejście HDMI przyjmuje sygnał 
4K, pozostałe dwa – Full HD. 
Nadawać do internetu możemy 
w maksymalnie w Full HD (1080p). 
Mamy kamerę, pozostał dostęp do 
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internetu. Mikser wymaga podłączenia kablem, mimo rozwiniętej technolo-
gii Wi-Fi zawsze pewniej. 

Na koniec w zakładce ustawienia wpisujemy adres serwera RTMP i indywi-
dualny klucz do streamingu. Każda platforma umożliwiająca streaming na 
żywo podaje te ustawienia. Aten UC9020 ma jedną unikalną cechę: pozwala 
nadawać na dwa serwery równocześnie, np. na Youtube i Facebooka, nie 
potrzeba do tego żadnych dodatkowych sprzętów lub usług. 

To jest podstawowa konfiguracja niezbędna do nada-
nia streamingu na żywo, ale z UC9020 możemy więcej. 

Po pierwsze, dysponujemy grupą wejść HDMI 2 – HDMI 
2A i 2B, gdzie możemy podłączyć dwa urządzenia, np. 
dodatkową kamerę i komputer. Niestety, z powodu 
ograniczeń mocy obliczeniowej podgląd na żywo na 
iPadzie jest możliwy tylko z A lub B równocześnie. 
Podczas realizacji to nie przeszkadza, pod B podpi-
nam komputer, którego podgląd mam na jego wła-
snym monitorze. Po drugie, możemy podłączyć dwa 
zewnętrzne źródła dźwięku: mikrofon za pomocą TRS 
(duży jack) lub odtwarzacz, komputer za pomocą 
RCA. Oczywiście dźwięk po HDMI jest przesyłany, więc 
możemy korzystać z mikrofonu w kamerze. Po trze-
cie – ważniejsze – mamy do dyspozycji 8 scen. Każdą 
scenę możemy osobno zdefiniować – skonfigurować, 
z którego wejścia ma wyświetlać obraz, wykadrować 

go, dodać napis lub kilka oraz dodać grafikę, planszę. Możemy również skon-
figurować scenę na dual view – obraz z dwóch wejść obok siebie lub w trybie 
PiP (obraz w obrazie). Ten ostatni jest bardzo przydatny podczas wykładów 
online, webinarów – widać nas w mniejszym okienku i np. naszą prezentację 
z komputera za nami. Przełączanie pomiędzy scenami możemy wykonywać 
za pomocą ekranu iPada, ale znacznie szybciej i wygodniej robi się to za 
pomocą przycisków na panelu. Nimi decydujemy, co nadajemy do internetu, 
a co jest na podglądzie. Przejście z podglądu na tzw. program można zrobić 
na dwa sposoby: ostrym cięciem – do tego służy przycisk CUT lub łagodnym 
przenikaniem pomiędzy scenami – do tego użyjemy przycisku AUTO (czas 
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przenikania definiujemy w ustawieniach) albo ręcznie za pomocą wspo-
mnianej wcześniej „wajchy” – wtedy decydujemy o prędkości przenikania. 
Fizyczne przyciski są o wiele wygodniejsze niż wyświetlane, w które trzeba 
trafić kursorem, palcem na ekranie dotykowym, kiedy zależy nam na czasie 
i precyzji, a do tego jesteśmy trochę zestresowani. Realizacja programu na 
żywo, o występowaniu nawet nie wspominam, to zawsze stres, nieważne, ile 
razy się to wcześniej robiło. 

Opis funkcjonalności i ustawień Aten UC9020 może się wydawać skompli-
kowany – w końcu to całe studio TV w jednym urządzeniu. Nic bardziej myl-
nego! Każdy, kto wcześniej korzystał z aparatu, kamery i iPada w pół godziny 
opanuje mikser Aten i będzie mógł nadawać do sieci jak z prawdziwego 
studia TV, a jakość techniczna na pewno będzie wyróżniająca na tle innych. 
Koszt miksera (bez iPada) to około 4200 PLN, nie jest to mały koszt, ale bio-
rąc pod uwagę możliwości konfiguracyjne i ceny półprofesjonalnego sprzętu, 
cena nie jest wygórowana. 

Cały sprzęt, kamera, mikser, iPad zmieszczą się nam w niewielkiej torbie 
i nadawać możemy z każdego miejsca z dostępem do internetu i prądu 
– czyli prawie wszędzie. Pozostaje tylko kwestia, co nadawać, żeby jakość 
techniczna szła w parze z merytoryczną. 

Za udostępnienie urządzenia dziękuję firmie Aten.
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Nie wiem, czy wiecie, ale UAG, prócz pancernych obudów do telefonów, 
tabletów i komputerów, ostatnio wprowadził do swojej oferty plecaki. 
Plecak może nie jest tak pancerny, jak inne produkty producenta, ale 
na pewno jest praktyczny. UAG Standard Issue to 24-litrowy, codzienny 
plecak, który sprawdzi się też na krótszych wyjazdach.

UAG Standard Issue 
– plecak do zadań specjalnychDOMINIK ŁADA

@dominiklada

UAG Standard Issue – plecak do zadań specjalnych  |  Dominik Łada
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Plecak jest dość sztywny, dzięki 
czemu mamy lepszą amortyzację 
– czy też zabezpieczenie – dla rzeczy, 
które niesiemy. Plecy są usztywnione 
i specjalnie uformowane, aby była, 
przynajmniej teoretycznie, wenty-
lacja. Co ważne dla mnie, o czym 
zawsze wspominam przy recenzowa-
niu plecaków – UAG Standard Issue 
ma specjalny pasek, dzięki któremu 
wygodnie zaczepimy plecak o rączkę 
od walizki.

Plecak ma budowę „muszelkową”, tzn. 
główny przedział otwieramy prawie 
cały jak ostrygę. W środku znajdziemy 
sporo miejsca, wspomniane około 
24 l, a także kilka kieszeni, w tym 
dwie niezależne, w których zmiesz-
czą się dwa iPady. Po bokach mamy 
dostępne dwie zewnętrzne kieszenie 
zapinane na suwak. W odróżnieniu 
od plecaków innych producentów 
boczne kieszenie zostały wyposażone 
w dodatkowe przegrody ułatwiające 
nam utrzymanie porządku.

UAG Standard Issue ma jedno orygi-
nalne rozwiązanie. Ma górną kieszeń 
na przykład na aparat lub okulary, 
która jest wyściełana i dodatkowo 

SPRZĘT 163



zabezpiecza delikatny sprzęt. Ma też osobny dostęp, z boku, do specjal-
nej kieszeni na komputer. Spokojnie zmieścimy tam najnowszego Mac-
booka Pro 16". Paski mają zapięcie piersiowe oraz szlufki do zawieszenia 
choćby okularów albo AirPodsów, oczywiście w specjalnym pokrowcu od 
UAG. Sam plecak nie jest ciężki, ale z drugiej strony nie jest też produk-
tem z wagi piórkowej. Waży ok. 1 kilograma.
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Ostatni smaczek wyróżniający UAG Standard Issue – w komplecie 
mamy… dwa rzepy z logo UAG. Jeden jest z białymi literami, a drugi, 
mniej rzucający się w oczy, z czarnymi. Co kto lubi. Możemy też chodzić 
bez logo albo przygotować jakieś swoje i przyczepiać je w tym miejscu 
właśnie rzepem.

Dostępne mamy trzy wersje kolorystyczne – wszystkie z nadrukiem 
kamuflażowym: szary, czarny oraz pomarańczowy. Plecak dostępny 
będzie wkrótce w ofercie polskiego dystrybutora, firmy Alstor.
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Niezbyt śledzę nowości jako konsumentka. Jeśli pojawia się u mnie 
potrzeba zakupu jakiegoś „dobra”, sprawdzam ofertę ulubionych 
producentów czy marek. Dotyczy to w takim samym stopniu telefonu 
czy laptopa, jak i butów czy książek. Innymi słowy, fakt wypuszczenia 
jakiegoś produktu na rynek nie jest dla mnie wystarczającym 
powodem, by ten produkt kupić. 

ANIA GABRYŚ
@ania13

Thule Spira Vertical Tote – dobra torba, jak na zamówienie  |  Ania Gabryś

Thule Spira Vertical Tote 
– dobra torba, jak na zamówienie
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To samo dotyczy toreb. Poszukując niedawno pojemnej torby, która spełni-
łaby moje potrzeby, zajrzałam do oferty Thule – w domu mamy kilka pro-
duktów Thule, lubimy je i używamy stale, m.in. sakwy rowerowe czy plecak 
dla eleganckiego rowerzysty. Dzięki temu znalazłam torbę, która zgadzała 
się z większością mojej listy życzeń. Podzielę się więc wnioskami po miesiącu 
noszenia Thule Spira Vertical Tote, bo właśnie to jest ta torba, z której jestem 
bardzo zadowolona. 

Zacznę od potrzeb, które nowa torba miała spełniać. Są trzy absolutne must 
have i trochę nice to have, jak mawiają anglojęzyczni mistrzowie marketingu. 
Czyli próg był wysoki! Cechy obowiązkowe: 

• bezpiecznie w niej przeniosę 13’’ MBP, bez dodatkowej ochrony (kieszeń na 
laptopa),

• zmieszczę do niej połowę życia (jest bardzo pojemna, a nie wygląda na to),
• nie wygląda jak kolejna-profesjonalna-bardzo męska-torba na laptopa 

(jest ładna, elegancka, kobieca i pasuje zarówno do sukienki, jak i jeansów, 
na wyjście do knajpy i na spotkanie z klientem biznesowym).

Warto też dodać, że torba dla mnie musi albo po prostu być sakwą rowe-
rową, albo bez problemu mieści się do sakwy, bo rower jest moim głów-
nym środkiem transportu. Wydawałoby się, że te trzy cechy nie będą żadną 
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przeszkodą, tymczasem… poszukiwania trwały 
długo i po ich zakończeniu tym chętniej przed-
stawię produkt Thule. 

Torba należy do kolekcji akcesoriów podróż-
nych i codziennych, oferowanych przez Thule 
w bardzo bogatym wyborze formatów i w trzech 
wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej 
i czerwonej. Prawidłowo czarny jest po prostu 
czarnym, a czerwony to Rio Red, niebieski zaś 
– Legion Blue. Ten niebieski nie jest do końca 
„niebieskim” i właśnie ten kolor mnie do siebie 
przekonał. To wpadający lekko w szmaragd kolor 
z gatunku nieoczywistych, ciepły i raczej ciemny, 
przywodzący na myśl fale morskie i niebo na 
japońskich drzeworytach Hiroshige. Lubię tę 
paletę barw, zwłaszcza w postaci dodatków do 
ubioru, Legion Blue łyknęłam więc jak rybka 
na drzeworycie, tym bardziej że wnętrze Spira 
Vertical wykonano w kolorze piaskowym – czyli 
skojarzenie z japońską paletą jak najbardziej 
jest uzasadnione. Obejrzałam uważnie torbę 
i z zadowoleniem przyjęłam wszystkie detale 
wykończeniowe, skórzane (choć przyznam, że 
wolałabym materiały inne niż skóra naturalna) 
i metalowe (lekko błyszczące, znakomicie kon-
weniujące z kolorem torby). Z przyjemnością 
podrapałam lekko paznokciem po skośnym 
splocie materiału, z którego wykonano zasadni-
czą, dolną część torby – lubię takie powierzchnie 
lekko „chropawe”, na których nie trzymają się 
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zabrudzenia, a materiał z pewnością jest wodoodporny. Obadałam liczbę kie-
szeni wewnętrznych i zewnętrznych, zakładając, że i tak, jak zawsze, będzie ich 
za mało. 

W związku z tą ostatnią uwagą zaczęłam się w torbie rozgaszczać. Włoży-
łam laptopa do przeznaczonej dla niego wyściełanej kieszeni, z uznaniem 
stwierdziłam, że ma miękko, nie za ciasno i że gdyby był 15’’, też by wszedł. Do 
sąsiadującej kieszeni włożyłam teczkę z dokumentacją medyczną dziecka. 
Do kolejnej, ewidentnie przygotowanej pod tablet, nie miałam, co włożyć, 

bo nie mam tabletu, ale gdybym miała, to dzięki tej 
środkowej (w którą, przypominam, włożyłam doku-
mentację) laptop i tablet nie obijałyby się o siebie. 
Bardzo sprytne, pomyślałam znowu z uznaniem. Po 
drugiej stronie wnętrza torby do niewielkich kieszonek 
wrzuciłam etui z zapasowymi słuchawkami i jakieś 
inne drobiazgi, i… nie miałam pomysłu, co włożyć do 
głębokiej kieszeni zapinanej na zamek! Do kieszeni 
zewnętrznych trafiły podręczne drobiazgi – telefon, 
słuchawki, kluczyki do roweru, scyzoryk… Wreszcie 
dopchałam torbę notesem, butelką z wodą, kosme-
tyczką, zapasową maseczką (przypominam, to czasy 
pandemii!)… Kolejne trzy kropki, bo w tym momencie 
zabrakło mi weny, co jeszcze mogłabym umieścić 
w tej torbie, bo miejsce ciągle w niej było! Niby torba 
ma tylko 15 l pojemności, tymczasem pakowność jak 
bagażnik kombi: wkładasz, wkładasz, a ciągle jeszcze 
jest miejsce. To nie jest częsta sytuacja, że po spa-

kowaniu połowy życia, w torbie nadal zmieściłaby się jeszcze ćwierć tego, 
co zostało. Co więcej, torba wcale nie sprawiała wrażenia przeładowanej; 
dopiero zarzucenie jej na ramię przypomniało mi o tym, że życie jest ciężkie, 
nawet jeśli to tylko jego połowa. 

Warto w tym momencie wymienić kilka z owych nice to have, o których 
wspomniałam na początku. Wiele kieszeni na różne szpeja – łatwo było to 
wywnioskować z poprzedniego akapitu. Pionowa Spira od Thule jest tu zaska-
kująco hojna. Kieszeni jest dużo i zmieściłyby jeszcze więcej szpejów, gdybym 
miała ich więcej. Kieszenie są łatwo dostępne, bez zapięcia lub zamykane na 

Torba Vertical Spira należy 

do kolekcji akcesoriów 

podróżnych i codziennych 

oferowanych przez Thule 

w bardzo bogatym wybo-

rze formatów i w trzech 

wersjach kolorystycz-

nych: czarnej, niebieskiej 

i czerwonej.
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zamek. Zewnętrzne kieszenie znajdują się po obu stronach torby, co uważam, 
że jest przełomowe w torbach kobiecych. Na pierwszy rzut oka tylko drobna 
zawieszka przy zamku z logo producenta informuje, gdzie jest przód i tył 
– mnie to akurat wyjątkowo denerwuje w typowo damskich torbach, że jedna 
ze stron jest „lepsza” i to ją należy pokazywać światu, co nie do końca godzi 
się z moim antydyskryminacyjnym światopoglądem. Po wypełnieniu torba 
nie wygląda na przepełnioną i nie traci kształtu – to, jak sądzę, cecha akceso-
riów podróżnych, odpornych na trudy przemieszczania się. Jest to też istotne 
z punktu widzenia wkładania Spire do sakwy rowerowej, sztywna forma 
pozwala z łatwością wsunąć ją do sakwy i wyjmować. Domyślam się jednak, 
że nie jest to cecha istotna z punktu widzenia bardzo wielu konsumentów. 
Z pewnością jednak znajdą się takie panie, które docenią możliwość dopi-
nania jej do rączki walizki na kółkach, choć z powodu pandemii na bieganie 
po lotniskach trzeba będzie trochę poczekać. Wreszcie regulowane, szerokie 
i wygodne pasy naramienne sprawiły, że ciężar odczuwałam, owszem, ale bez 
bólu. Ostatnim nice to have, na które chcę zwrócić Waszą uwagę, jest to, że 
torba jest pionowa i butelka z wodą, którą zawsze noszę, może swobodnie 
stać, bez większych obaw o przewrócenie się i ewentualne rozlanie. Na mar-
ginesie dodam, że „wertykalna” Spire ma „horyzontalną” siostrę, podobnie 
funkcjonalną, ale po prostu poziomą. 
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Choć szukałam właśnie takiej pionowej torby, to mam wrażenie, że jej głębo-
kość (może powinnam napisać: „wysokość”) jest jednak nieco za duża – żeby 
sięgnąć do dna, na którym niezawodnie ukryły się aktualnie niezbędne 
przedmioty, muszę torbę oprzeć na ziemi i zanurzyć rękę po ramię. Popa-
trzmy na to jednak z drugiej strony: to nie torba jest za głęboka, lecz moje 
ramię za krótkie. Na ziemi zresztą nie obawiam się jej stawiać, dzięki metalo-
wym nóżkom, które zarazem ją stabilizują, jak i chronią przed ubrudzeniem 
od podłoża. 

Na koniec mała uwaga. Zwracam się cały czas do pań, bo wydawało mi się, 
że to jest torba bardziej damska, ale wersja czarna jest zdecydowanie uni-
sex, a wersja niebieska czy bordowa będzie znakomitą ozdobą eleganckiego 
mężczyzny w podróży. Nie poddawajmy się stereotypom i nośmy takie torby, 
jakie nam się naprawdę podobają. 

Cena – 699 PLN – nie jest może najniższa, ale akcesoria Thule, których kilka 
mamy w domu, są potwierdzeniem powiedzenia, że kto płaci dużo, płaci raz. 
Thule Spira Vertical Tote ma na tyle klasyczny wygląd, że posłuży kilka lat, 
a jest tak dobrze wykonana, z wysokogatunkowych materiałów, że nie będzie 
trzeba jej ani naprawiać po pierwszym sezonie, ani zmieniać na inną po dru-
gim. Polecam ten styl.
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Z określeniem „dedykowane” kojarzą się zazwyczaj akcesoria 
doskonale dopasowane wyłącznie do konkretnego modelu 
urządzenia. Rzadko jednak można spotkać torebkę, do której zmieści 
się dokładnie jeden przedmiot.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Twelve South AirBag – torebka dedykowana  |  Paweł Hać

Twelve South AirBag 
– torebka dedykowana
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Kuriozalne i pozornie niepotrzebne akceso-
ria są domeną występujących na ściankach 
celebrytów, ale nie jest to regułą. Coraz 
częściej pojawiają się też w tym mniej ele-
ganckim świecie elektroniki – by się o tym 
przekonać, wystarczy wejść na stronę Twelve 
South i poszukać tam AirBag, która nie jest 
poduszką powietrzną (czego można by było 
się spodziewać), a torebką skrojoną na miarę… 
AirPodsów. Etui na etui nie jest w ofercie tej 
firmy niczym nowym, od ponad roku korzy-
stam z AirSnap i uważam je za świetny gadżet, 
choć oczywiście mógłbym się bez niego 
obyć, bo prócz ochrony przed rysami i doda-
nia zaczepu nie wnosi wiele. Z AirBag jest 
podobnie, choć forma, jaką przyjął ten pokro-
wiec, jest dużo bardziej ekstrawagancka. 
To bowiem miniaturowa, skórzana torebka, 
która pomieści wyłącznie bezprzewodowe 
słuchawki od Apple. Będą tam pewnie paso-
wać też etui ładujące innych producentów, 
ale Twelve South od dawna tworzy akcesoria 
z myślą o Apple, a ze sprzętem innych produ-
centów kompatybilne są tylko przy okazji.

Jakość akcesoriów Twelve South jest zawsze 
przynajmniej dobra i nie inaczej jest z AirBag. 
Torebkę zrobiono ze sztywnej, matowej, brą-
zowej skóry, która z czasem może się wycie-
rać, nabierając połysku. Krawędzie obszyto 
pojedynczym szwem, a brzegi skóry są gład-
kie i błyszczą się lekko. Metalowe elementy, 
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czyli zatrzask i mocowania paska, mają mie-
dziano-brązowy odcień, wyglądają na lekko 
zużyte od samego początku. Wewnątrz nie 
ma żadnej wyściółki, lecz to zrozumiałe – etui 
jest cienkie, by nie zakłócało ładowania 
indukcyjnego. Jeśli mamy AirPods Pro lub 
drugą generację podstawowego modelu, 
bez problemu możemy z niego korzystać 
bez wyjmowania słuchawek z AirBag. Etui 
ma też otwór pozwalający podłączyć kabel 
do gniazda Lightning, ale umieszczono go 
jedynie na spodzie, więc da się w ten sposób 
ładować jedynie wersję Pro słuchawek. Boki 
torebki również nie są zwarte i na dole mamy 
niewielkie otwory, przez które mogą wypaść 
drobne przedmioty, które mielibyśmy fanta-
zję tam włożyć zamiast AirPodsów.

Choć testowałem już wiele akcesoriów, to 
noszenie AirBag, a tym samym dzielenie 
się wrażeniami z używania jej, powierzyłem 
mojej Żonie. Co prawda na zdjęciach pro-
mujących to akcesorium mamy ujęcia kilku 
męskich torsów i torebki zawieszonej na szyi, 
ale nijak nie udało się mi jej dopasować do 
żadnej z moich stylizacji. AirPodsy Żony tra-
fiały wcześniej do torebki lub plecaka, a nie 
zawsze zabiera je ze sobą. AirBag towarzy-
szy jej przede wszystkim podczas krótkich 
wyjść i spacerów, słuchawki są pod ręką, 
więc łatwiej zdążyć z założeniem ich podczas 
rozmowy, niż gdyby trzeba było je najpierw 
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znaleźć w torebce. Wydostanie ze środka nawet podstawowej wersji Air-
Podsów jest proste (nie można otworzyć etui, pozostawiając je w środku, 
da się to zrobić jedynie z AirPods Pro), brak otworu do ładowania ich przez 
Lightning daje jednak o sobie znać. Noszenie AirBag jest natomiast dziw-
nym doświadczeniem, bo nawet ze słuchawkami waży tak mało, że można 
o niej zapomnieć. Dołączony pasek jest odrobinę zbyt sztywny jak na tak 
lekką torebkę i nie prostuje się pod jej ciężarem (przychodzi spakowany do 
środka AirBag). Noszenie jej bez paska jest natomiast… dziwne, można za to 
potraktować taki AirBag jak etui i nosić je „w” torebce, a nie „zamiast” jej.

Nie spodziewam się, że AirBag będzie częstym widokiem na ulicach. Nie 
dość, że jest produktem tak oryginalnym i niszowym, że niewiele osób się 
na niego zdecyduje, to ponadto jego dostępność jest bardzo ograniczona. 
Można ją zamówić wyłącznie bezpośrednio od Twelve South i choć prze-
syłki z ich sklepu docierają do Polski i wielu innych krajów, to może okazać 
się to bezpiecznikiem, przez który finalnie zorientujemy się, że niekoniecz-
nie tego potrzebujemy.

Twelve South  
AirBag  

• Design: 4/6
• Jakość wykonania: 4,5/6
• Oprogramowanie: n/d
• Wydajność: 4/6

 Plusy:
• wyjątkowo oryginalna forma
• oszczędza miejsce w kieszeniach

 Minusy:
• sztywna skóra
• brak otworu na Lightning zwy-

kłych AirPodsów

Cena: 49,99 USD

Dostępne w Twelve South
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Robot koszący, kosiarka automatyczna, po prostu Husqvarna 
Automower 315X – to sprzęt, który od ponad miesiąca gości w moim 
ogrodzie. Czytelnicy imagazine.pl już mieli okazję przeczytać parę 
relacji z jej pracy. Teraz czas na pewne podsumowanie, zrecenzowanie 
i przybliżenie tej tematyki na łamach magazynu. Czy roboty koszące 
to przyszłość? Nie, to teraźniejszość.

Zadbany trawnik za sprawą robota – Husqvarna Automower 315 – kosiarka na miarę naszych czasów  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Zadbany trawnik za sprawą robota 
– Husqvarna Automower 315 – kosiarka 
na miarę naszych czasów
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Roboty odkurzające są już niemal oczywistością, nikogo szczególnie nie 
dziwią. Po sukcesie Roomby pojawiła się alternatywa w szerokim wachla-
rzu cenowym. Roboty koszące też stają się coraz popularniejsze, do tego 
stopnia, że zagościły nawet w marketach ogrodowych. Aby uzyskać satys-
fakcję z robota koszącego czy też sprzątającego, trzeba zmienić sposób 
myślenia o koszeniu i sprzątaniu. Gdy odkurzamy w domu, robimy to 
systematycznie, co kilka dni, podobnie jest z koszeniem trawnika, robimy 
to raz na tydzień czy dwa. Natomiast robot sprzątający w domu powinien 
chodzić stosunkowo często, nawet codziennie. A robot koszący nasz ogród 
niemal non stop. 

Po pierwsze dlatego, że robot potrzebuje czasu, aby skosić całą przestrzeń. 
Na pewno sami szybciej jednorazowo skosimy nasz ogród, niż zrobi to 
robot. Tak samo jak z odkurzaniem domu. Jednak wciąż musimy włożyć 
wysiłek i poświęcić czas. Po drugie dlatego, że robot koszący nie ma żad-
nego kosza na trawę. Ścina dzienne przyrosty trawy i im częściej kosi, tym 
są one krótsze, niemal niezauważalne, opadają na ziemię i stają się dodat-
kowym nawozem dla naszej trawy. Nie wysychają i nie zostają na wierz-
chu, nie osadzają się na stopach biegającego dziecka. Zyskujemy nie tylko 
zawsze idealnie przystrzyżony trawnik, ale też brak kompostu, z którym 
w warunkach zwłaszcza miejskich czy przedmieść jest problem. 
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Warto tu powtórzyć zwrot: „zawsze idealnie przystrzyżony trawnik”. To 
prawdziwa magia, która sprawiła, że z robotem koszącym zostanę już na 
zawsze. Zwykle moja trawa w ogrodzie świetnie wyglądała w weekend. 
Kosiłem w piątkowe popołudnie i cieszyłem się pięknym widokiem przez 
sobotę i niedzielę. Później przyszedł deszczowy tydzień, wyjazd w weekend 
i zamiast trawnika rodem z pola golfowego otrzymywałem łąkę. Koszenie 
trawy jest całkiem przyjemne, odstresowuje. Ale jest też zajęciem czaso-
chłonnym i wymagającym jednak odpowiednich warunków atmosferycz-
nych. Tymczasem robot koszący zapewnia zawsze idealnie przystrzyżoną 
trawę na odpowiednią długość i praktycznie nie ma śladów koszenia. Wsta-
jemy rano, wyglądamy przez okno i cieszymy się pięknie wyglądającym traw-
nikiem. To jest dla mnie szalenie satysfakcjonujący widok: mieć przy domu 
wypielęgnowaną trawę o idealnej wręcz wysokości. I to dzień w dzień.

Istotne jest to, że robot daje sobie radę zarówno w deszczu, jak i w sło-
neczny dzień. Może jeździć, gdy dziecko bawi się na podwórku czy gdy 
chodzą po nim zwierzaki, ponieważ konstrukcja jest przewidziana tak, aby 
było to bezpieczne. Wyzwanie jest jedno – odpowiednie dostosowanie 
ogrodu pod robota. Jeśli planujecie ogród przy swoim domu, już na etapie 
jego projektowania powinniście uwzględnić to, że prędzej czy później na 
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robota koszącego się zdecydujecie, ponie-
waż to fantastyczne rozwiązanie, które staje 
się coraz bardziej przystępne. Po pierwsze, 
przygotujcie miejsce pod bazę ładującą 
z dostępem do gniazdka elektrycznego gdzieś 
w ustronnym miejscu. Po drugie, sam trawnik 
powinien być dostępny tak, aby robota nie 
trzeba było przenosić (można to robić, ale 
po co, skoro można całość zautomatyzować). 
Moje doświadczenie z testem Husqvarna 
Automower 315X pokazuje, że dużą rolę 
odgrywa tutaj sprzedawca. Autoryzowany 
przedstawiciel (w moim przypadku Dom 
i Ogród z Częstochowy) nie tylko zainstalował 
bazę, ukrył przewody (przewód ogranicza-
jący wokół trawnika i przewód doprowadza-
jący, ułatwiający robotowi odnalezienie się 
w przestrzeni ogrodu), ale też służył cenną 
radą i wskazówkami, jak to ma wyglądać, aby 
robot skutecznie kosił cały ogród. Te kilka 
godzin spędzonych na odpowiedniej konfigu-
racji i ewentualnie wykonaniu odpowiednich 
modyfikacji w ogrodzie pozwoli, abyście cie-
szyli się bezobsługową pracą robota i pięknie 
skoszonym trawnikiem. Oczywiście istnieje 
możliwość zrobienia tego samego przy odpo-
wiednim zaangażowaniu zapewne z podob-
nymi skutkami. Czasem jednak warto dać 
szansę profesjonalistom i cieszyć się efektami.

Husqvarna Automower 315X to model z serii 
X-line. To najwyższa domowa seria robotów 
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koszących tego szwedzkiego producenta. W ofercie są jeszcze modele 
profesjonalne, działające w przestrzeniach publicznych, gdzie zarządcy 
przestrzeni obsługują całą flotę takich urządzeń, a także prostsze modele, 
przeznaczone do małych ogródków czy pozbawione kilku zaawansowa-
nych funkcji. Te zaawansowane funkcje w X-line to między innymi wbu-
dowane reflektory LED, solidny przedni zderzak, ale też moduł łączności 
Automower Connect. Po pierwsze, dzięki temu kosiarka posiada wbudo-
wany GPS i wykorzystuje go do tworzenia mapy ogrodu, tak aby jeszcze 
efektywniej pracować i zoptymalizować swoją trasę. Warto tu zwrócić 
uwagę na to, że robot nie kosi w sposób liniowy. Robi to według swoich 
algorytmów, tak aby objąć cały ogród, a jednocześnie nie rozjeździć traw-
nika i nie zostawić ewidentnych śladów koszenia. Po drugie, moduł ten 
posiada wbudowaną wewnętrzną kartę SIM, co pozwala na zdalne stero-
wanie robotem z dowolnego miejsca na Ziemi. Możemy zawsze podejrzeć 
stan kosiarki i wygodnie nią zarządzać. Zmieniać jej harmonogram, zatrzy-
mywać pracę, sprawdzić, czy coś się nie stało. Podstawowe zarządzanie 
możliwe jest nawet z poziomu Apple Watcha. Roboty Husqvarna nie są 
na razie zintegrowane z Apple HomeKit. Działają jednak z Amazon Aleksa, 
Google Home oraz mają integrację z IFTTT. Dzięki temu można je więc 
zsynchronizować na przykład z automatycznym podlewaniem ogrodu.
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Dużo więcej o przygodzie z tym robotem koszącym przeczytacie na naszej 
stronie www – już teraz są to trzy teksty, a pewnie jeszcze pod wpływem 
pytań i przemyśleń pojawią się następne. Możecie też mnie łapać w mediach 
społecznościowych. Na pewno nasuwa Wam się pytanie, ile to kosztuje?

Sugerowana cena detaliczna testowanego modelu Husqvarna Automower 
315X to 10 399 PLN, w gratisie do końca roku dodawana jest podkaszarka aku-
mulatorowa 115iL. U dilerów można też uzyskać raty 20 × 0%. Kosiarka radzi 
sobie z ogrodami o powierzchni nawet 1600 m2, więc naprawdę nieźle. Czy to 
dużo? I tak, i nie. W porównaniu do tradycyjnej kosiarki spalinowej to kwota 
spora. Komfort, wygoda i efekty przemawiają jednak za robotem koszącym. 
Zatrudnienie osób do koszenia trawnika może byłoby tańsze przez dwa–trzy 
lata, ale nie przy koszeniu codziennie, w dodatku nie byłoby to wcale takie 
łatwe w większości miejsc. Warto przejrzeć całą ofertę robotów koszących 
Husqvarna i skonsultować się z lokalnym sprawdzonym dilerem, aby zyskać 
poradę i dobrać sprzęt odpowiedni do Waszego budżetu i ogrodu. 

Czas zaoszczędzony na koszeniu można przeznaczyć na inną aktywność 
fizyczną, a przede wszystkim zabawę z dzieckiem w ogrodzie. I to jest 
duża radość.
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Świat się zmienia, a razem z nim technologia. Apple co roku wydaje 
nowe iOS-y, a wraz z nimi dodaje nowe możliwości do swojego ekosys-
temu zwanego HomeKit. Przez wielu odrzucany ze względu na swoje 
– na pierwszy rzut oka – niewielkie możliwości, ale także coraz bardziej 
doceniany za bezpieczeństwo i prostotę.

Idea inteligentnego domu według Apple była prosta. Kupujesz urządze-
nie z logo z żółtym domkiem, podłączasz do prądu, skanujesz kod na 
opakowaniu i działa. Zero dodatkowych opcji, których praktycznie nikt 
nie rozumie, potrzeby wzywania specjalisty od zaawansowanej konfigu-
racji urządzeń. Ma działać praktycznie out of the box. Brzmi fajnie? Czy 
tak obecnie wygląda rzeczywistość? I tak, i nie! Wszystko zależy od tego, 
czego oczekujemy od naszych inteligentnych urządzeń, bo właściwie od 

Smart Home według Apple, 
czyli co to oznacza w 2020?MARIUSZ SOBCZYK

@edivip_

Smart Home według Apple, czyli co to oznacza w 2020?  |  Mariusz Sobczyk
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tego wypadałoby wyjść. Jeśli naszą największą potrzebą i marzeniem 
jest włączenie światła w salonie, zmiana temperatury w sypialni czy też 
opuszczenie rolet w pokoju dla dzieci o określonej porze, to oczywiście 
nie sprawia to najmniejszego problemu. Wszystko możemy zrobić sami 
bez żadnych problemów. Automatyzacje są przejrzyste i stosunkowo 
łatwe do zaprojektowania. Jeśli natomiast chcemy już precyzyjnie okre-
ślić, co ma się kiedy dziać, dodać wiele warunków zależnych od stanu 
różnych urządzeń, sprawa się nieco komplikuje. Dodatkowo dochodzi 
duża liczba urządzeń i nagle się okazuje, że potencjał jest na tyle duży, 
że właściwie ogranicza nas w wielu przypadkach wyobraźnia. Dodat-
kowo dochodzą problemy z wydajnością przepustowości sieci i nasze 
marzenie o prostym, przejrzystym, inteligentnym domu od Apple nieco 
mija się z rzeczywistością. 

Najkrócej rzecz ujmując: da się – nawet samemu! Trzeba tylko wdrożyć 
kilka założeń i narzędzi. Podstawową zasadą jest zorganizowanie wła-
ściwego środowiska. Przede wszystkim należy zacząć od pokrycia domu 
zasięgiem sieci Wi-Fi. Jest to niezwykle istotne, gdyż znaczna większość 
urządzeń właśnie działa w tej technologii i musi mieć dostęp do sieci 

HOMEKIT 183



bezprzewodowej, aby funkcjonować. Czasami stanowi to także niezwy-
kłe wyzwanie z powodu ścian, kominków czy też innych „przeszkód”, 
w których żyjemy, ale niestety nie są one przychylne dla technologii 
radiowych. Należy także zwrócić uwagę na częstotliwość działania sieci. 
Znacząca większość urządzeń działa tylko w paśmie 2,4 GHz, przy słabej 
jakości sprzęcie zmiana konfiguracji może być problemem, szczególnie 
gdy chcemy zwiększyć zasięg. Drugą istotną kwestią jest posiadanie 
„centrum akcesoriów”. Pozwala ono na tworzenie automatyzacji i zdal-
nego zarządzania domem. Może nim być Apple TV, HomePod czy nawet 
iPad, ale w tym ostatnim przypadku należy pamiętać, żeby był zawsze 
naładowany albo podpięty na stałe do źródła zasilania. 

Urządzenia działające w technologii HomeKit można podzielić na trzy 
grupy ze względu na formę komunikacji – Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth. 
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Ethernet – tego rodzaju połączenia używają właściwie tylko i wyłącznie 
mostków, które dają możliwość komunikacji z urządzeniami w innych 
technologiach. To ciekawe rozwiązanie, gdyż znacząco powiększa nam 
gamę kompatybilnych akcesoriów z ekosystemem Apple. Dla przykładu 
można podać chyba najbardziej rozpoznawalny produkt z technologii 
Smart Home, jakim jest oświetlenie HUE. Natywnie działający poprzez 
Zigbee, a dzięki bramce Philipsa możemy nasze żarówki zobaczyć i ste-
rować nimi w aplikacji Home.

Wi-Fi – wszystkim znana doskonale technologia łączności bezprzewo-
dowej, która dzięki swojemu zasięgowi, prędkości i stosunkowo prostej 
możliwości zwiększania pokrycia idealnie nadaje się dla naszych urzą-
dzeń. Nie jest natomiast tak pięknie, gdyż wspomniana wyżej technolo-
gia niestety konsumuje znaczne ilości energii. Wyklucza to używanie jej 
w urządzeniach, które co do zasady powinny oszczędzać prąd, by zbyt 
często nie prosić o zestaw dodatkowych baterii. Ten fakt eliminuje z sze-
regu znaczną liczbę czujników, zamków do drzwi itp.

Bluetooth – głównie używany do urządzeń, które odpowiadają za 
ochronę bezpośrednią, czyli wyżej wspomnianych czujników. Jak to 
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bywa, także w tym przypadku jest coś za coś. Ta technologia cechuje się 
bardzo niskim poborem energii, ale także dość niskim czasem reakcji, co 
w niektórych przypadkach jest kluczową sprawą. Dobrym przykładem 
jest oświetlenie, które co do zasady powinno być zapalane bez żadnej 
zwłoki. Są oczywiście wyjątki, ale to oczywiście niszowe sytuacje. Waż-
nym elementem jest także fakt, że w znacznej większości urządzenia 
pracujące w tej technologii muszą mieć bezpośredni kontakt z naszym 
telefonem bądź też z „centrum akcesoriów”, aby mogły funkcjonować 
poprawnie. 

Ogólne podstawy teoretyczne mamy już za sobą, ale to naprawdę 
kropla w morzu przygotowań i konfiguracji inteligentnego domu 
naszych marzeń. Takiego, który będzie wiele rzeczy robił sam, tak jak 
zaplanowaliśmy.
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Telewizory Xiaomi wreszcie pojawiły się w Polsce. Na bardzo 
konkurencyjnym rynku tanich telewizorów na pozór nie wydają 
się niezwykłe. Jednak bliższe spojrzenie na Xiaomi Mi LED TV 4S 55 
sprawiło, że jestem nim wręcz oczarowany i znajdzie się na liście 
telewizorów, które będę śmiało rekomendował.

Telewizor od Xiaomi – zaskakująco interesujący  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Telewizor od Xiaomi 
– zaskakująco interesujący
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Xiaomi ma rzeszę wiernych fanów, choć firma nie unika kontrowersji, cho-
ciażby przy projektowaniu swoich urządzeń. Przede wszystkim jednak 
dostarcza produkty o fantastycznym poziomie jakości względem ceny. 
Czy tak jest w przypadku telewizora? Xiaomi 4S to seria telewizorów 43- 
i 55-calowych, w ofercie na naszym rynku jest jeszcze mniejszy wyświetlacz 
32” z rozdzielczością HD. W Chinach portfolio telewizorów jest znacznie 
bogatsze, ale tam rynek telewizorów jest też odmienny, stosuje się też inne 
systemy Smart TV.

Pierwsze wrażenie po wyjęciu z kartonu tego telewizora jest bardzo przy-
zwoite. Nie mamy tu do czynienia z tandetą, choć oczywiście tylna obu-
dowa telewizora prezentuje się ubogo. Front natomiast robi wrażenie za 
sprawą metalowej ramki. Dzięki temu telewizor prezentuje się z klasą, bar-
dzo estetycznie i to jest najważniejsze. Tak powinien wyglądać telewizor 
w 2020 roku, nawet gdy jest tani. Metalowe są również smukłe nóżki. Ekran 
będzie fajnie wyglądał zarówno na ścianie, jak i na szafce RTV. 

Fenomenalnie jest natomiast wykonany pilot, który ma tradycyjne przyci-
ski numeryczne, ale skupia się na rozwiązaniach dostosowanych do obsługi 
systemu Android TV – duże kółko nawigacyjne, przyciski do Netfliksa 
i Amazon Prime oraz przycisk przeznaczony dla asystenta Google, Jest też 
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dodatkowy przycisk wywołujący „launcher” 
Xiaomi, ułatwiający szybki dostęp do wybra-
nych aplikacji i złącz. Jest to przemyślane 
sprytnie, dobrze wygląda, zdecydowanie 
lepiej od większości pilotów w takich tele-
wizorach. Śmiało mogę powiedzieć, że w tej 
cenie nie ma telewizora z lepszym, wygod-
niejszym pilotem. 

Jakość obrazu jest taka, jak można by się 
spodziewać. W moim testowym modelu była 
matryca VA, ale nie daję głowy, czy Xiaomi 
zawsze stosuje matrycę VA, czy zależy to od 
partii. W tej klasie telewizora mimo wszystko 
trudno wymagać czegoś szczególnego. Obraz 
jest jednak przyzwoity. Dużo będzie zależeć 
od materiału źródłowego. Nie pobawimy 
się tu za dużo w ustawieniach, ale jesteśmy 
w stanie go nieco dostosować do siebie. Nie 
oczekujcie tu żadnych efektów HDR, choć 
format HDR10 jest obsługiwany, bogatej 
palety barw etc. Barwy są jednak względnie 
dobrze odwzorowane i nie ma tu większych 
„kwiatków”. To prawidłowa jakość w stosunku 
do 1999 PLN, jakie przyjdzie nam wydać na 
ten telewizor. W dodatku mamy tu do czynie-
nia z upłynnianiem ruchu, co sprawia, że pre-
zentuje się on jako jeden z lepszych tanich 
telewizorów do transmisji sportowych. Nieko-
niecznie sprawdzi się w grach ze względu na 
wysoki input lag.
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Najbardziej jednak przekonało mnie do Xiaomi Mi TV 4S płynne działa-
nie Android TV – wręcz błyskawiczne. Ten telewizor radzi sobie lepiej niż 
dwuletnie flagowce z tym systemem. Działa stabilnie i szybko, nieźle się 
uruchamia i nie potrzebuje żadnych dodatkowych sztuczek do tego. To 
jest świetne, ponieważ o większości tanich telewizorów z Android TV do 
teraz tego nie można było powiedzieć, a użytkowanie tego systemu było 
męczarnią. Jeśli dodamy do tego skupienie się deweloperów aplikacji VOD 
właśnie na tej platformie, to mamy naprawdę dobry telewizor do multime-
diów w przystępnej cenie.

Xiaomi Mi TV 4S nazwałbym telewizorem dla studenta do jego wynajmo-
wanego mieszkania lub pierwszym telewizorem w naszych domach, to 
ekran dla tych, którzy mają świadomość, że chcą korzystać z funkcji Smart 
TV i chcą to robić niskim kosztem. Bez fajerwerków, ale estetycznie i prawi-
dłowo. Xiaomi Mi TV 4S zrobił na mnie lepsze wrażenie, niż sądziłem. Lepiej 
prezentuje się na żywo niż na papierze. A przy tej cenie wiele można mu 
wybaczyć. Choć ma też bardzo liczną i silną konkurencję.
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Sony – ostatni z samurajów z Kraju Kwitnącej Wiśni. Japoński producent 
wciąż udowadnia, że liczy się w grze na rynku telewizorów. A model 
XH95 to prawdopodobnie perełka, kończąca generację topowych 
ekranów 4K w technologii LCD. To telewizor, który pokochają fani Sony, 
użytkownicy Apple HomeKit, fani sportu i wszyscy ci, którzy chcą mieć 
jeden sprzęt zamiast kilku w swoim salonie.

Sony XH95 
– prawdopodobnie ostatni tak dobry telewizor 4K

Sony XH95 – prawdopodobnie ostatni tak dobry telewizor 4K  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko
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Rynek telewizorów na przestrzeni lat drastycznie się 
zmieniał. Pierwotnie to właśnie Japończycy mogli 
pochwalić się najnowszymi osiągnięciami technicz-
nymi, ostatnie 20 lat to już dominacja dwóch gigantów 
z Korei, a teraz to już oni odczuwają na plecach oddech 
konkurencji z Państwa Środka. Sony właściwie poże-
gnało swoich krajowych konkurentów. Żaden z nich nie 
jest w stanie być globalnie innowacyjny i powalczyć 
o jakikolwiek realny kawałek rynku telewizorów. Sony 
udowadnia natomiast, że wciąż jest w grze. W dodatku 
robi to, co przed laty, czyli stawia na wysoką jakość. 
Jednocześnie w ofercie Sony są nowości technolo-
giczne, czyli telewizory 8K, ale też mamy wyśrubowany 
technicznie model 4K. Tak jak to było, gdy żegnaliśmy 
telewizory Full HD – wtedy również w ofercie Sony 
zagościł jeden z najlepszych w historii telewizorów Full 
HD. Teraz to samo można powiedzieć o XH95.

XH95 sprawdziłem w wersji 65-calowej. Do wyboru jest 
jednak znacznie więcej rozmiarów – 49, 55, 75 i 85 cali. 
Co istotne, najmniejszy z nich jest co prawda pozba-
wiony powłoki poprawiającej kąty widzenia, ale wciąż 
oferuje 120 Hz, co czyni go wręcz unikatowym mode-
lem na rynku. Ceny zaczynają się od 5499 PLN, a kończą 
na 17 999 PLN i to niewiele ponad miesiąc od rynkowej 
premiery. Jest więc nie tanio, ale też nie drogo, biorąc 
pod uwagę parametry, wielkość, a przede wszystkim 
jakość tych telewizorów.

Moim pierwszym zaskoczeniem w przypadku Sony 
HX95 było pytanie o kalibrację dźwięku podczas konfi-
guracji telewizora. Trwała ona sekundę, ale się odbyła. 
Gdy chwilę później odpaliłem muzykę z AirPlay, już 
wiedziałem, że jest dobrze. HX95 zaskakuje dźwiękiem. 
W dodatku nawet da się tu lekko poczuć Dolby Atmos. 
Bez fajerwerków, ale jest. Na rynku jest kilka telewi-
zorów, które skupiają się na walorach dźwiękowych, 
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jednak chyba żaden telewizor nie oferuje tak przyjemnej sceny akustycz-
nej podczas słuchania muzyki, a w filmach też jest niczego sobie. Brzmi on 
naprawdę dobrze, oczywiście jak na swoje możliwości. Czysto, wyraźnie, 
klimatycznie. Myślę, że to świetna wiadomość dla tych, którzy jednak nie 
chcą się bawić w soundbary i zestawy kina domowego.

Telewizor pod kontrolą systemu Android TV 9 działa sprawnie, stabilnie. 
Ten interfejs nie jest moją bajką i czekam na zmiany od strony Google’a. 
Nie można natomiast się przyczepić do działania XH95. Podobnie jak do 
obsługi pilota, który teraz jest podświetlany. Nowy pilot Sony, który poja-
wił się z modelami z 2019 roku, wygląda dobrze, choć wciąż ma klasyczną 
formę. Przede wszystkim mamy odczucie obcowania z urządzeniem pre-
mium i to zasługuje na plus. Podobnie jak kompatybilność z system Apple 
– jest AirPlay i HomeKit. Wciąż nie ma aplikacji Apple TV App, ale ta ma się 
pojawić. To duże ułatwienie dla żyjących w ekosystemie Apple.

Najważniejszy jest jednak obraz i tu atutem tego telewizora jest rzucająca 
się od pierwszych chwil jasność. To świetny telewizor do pokoju z dużymi 
oknami. Naprawdę, na telewizorze doskonale widać nawet w ciągu dnia, 
a w nocy mamy do czynienia z pięknymi jasnymi seansami. To jest to, 
czego nigdy nie zafunduje nam żaden projektor i czego nie są w stanie 
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dostarczyć stare telewizory czy ekrany OLED. Tu mamy naprawdę fanta-
styczną jasność, która jest jeszcze bardziej podbita przy HDR. XH95 nie ma 
najwyższego efektu HDR w historii, ale da się w pełni odczuć jego walory. 
Dzięki podświetlaniu FALD czerń jest naprawdę dobra, powłoka poprawia-
jąca kąty widzenia również robi swoje. Do tego dochodzi słynna płynność 
Sony – w efekcie uzyskujemy świetny telewizor do filmów oraz rewelacyjny 
telewizor do oglądania sportu. Brakuje jednak rozwiązań dla graczy, które 
w pełni ulokowałyby ten telewizor w świecie konsol nowej generacji. Nie 
ma tu funkcji z standardu HDMI 2.1. Szkoda, gdyż to właśnie Sony powinno 
oferować telewizor w pełni gotowy na PS5 – najwyraźniej takim modelem 
ma być SH8, a w wersji bardziej przystępnej – XH90.

Sony HX95 – to telewizor, który powinien urosnąć do rangi kultowego. 
Choć nie ma łatwego zadania. Na rynku są ekrany LCD o niezłych parame-
trach, ale tańsze, sam musi rywalizować też z ekranami OLED w podobnej 
cenie, także wewnątrz marki. Do tego dochodzą ekrany 8K. Jest to jednak 
model, który jest ukoronowaniem historii telewizorów LCD 4K. Jeśli jeste-
ście w stanie polubić się z Android TV, zależy Wam na HomeKit i AirPlay, 
uwielbiacie sport w telewizji, natomiast inne treści wideo oglądacie ze stre-
amingu w 4K lub płyt Blu-ray, to z Sony HX95 polubicie się niezmiernie.
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Po tym, jak już RS6 mi się opatrzyło, RS4 wydawał mi się 
zdecydowanie mniej ekstrawagancki w swoim designie. Jak się jednak 
szybko przekonałem na ulicy, codziennie dostawałem wiele kciuków 
w górę od innych kierowców i przechodniów – RS6 nie zarobiło 
natomiast ani jednego. Nie pozostaniecie niezauważeni w tym aucie.

Audi RS4WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Audi RS4  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n
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Specyfikacja
Powtarzam się, nie pierwszy raz, ale RS4 ma listę opcji dłuższą niż wiele 
moich recenzji. Pozwala to dokładnie dobrać specyfikację samochodu pod 
swoje potrzeby. Model testowy, już tradycyjnie, przyjechał „na pełnym 
wypasie”.

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to kolor, którego sam bym nie wybrał, 
a który prezentuje się znakomicie – niebieski Navarre. Towarzyszą mu 
opcjonalne 20” felgi o szerokości 9”, wykończone na czarny połysk, obute 
w opony o rozmiarze 275/30 ZR20. Za karbonowe akcenty odpowia-
dał kolejny pakiet, a sportowe fotele obito mięciutką skórą Feinappa. 
O wyborne wrażenia słuchowe dba system audio Bang & Olufsen, a łącz-
ność ze smartfonem zapewnia CarPlay. Są kamery i czujniki wokół auta, 
jest wyświetlacz zamiast zegarów, jest HUD i pakiety wspomagające 
wszystko, co chcecie – plecy masażem, oczy poprzez czytanie znaków dro-
gowych, świadomość poprzez światełka na lusterkach i wiele więcej. 

Pod maską siedzi 2,9-litrowa jednostka w układzie V6, doładowania dwoma 
turbosprężarkami i generująca 450 KM, co katapultuje samochód do pierw-
szej setki w 4,1 sekundy. Przyspieszenie kończy się na 280 km/h, co zostało 
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opcjonalnie przesunięte ze standardowych 250 km/h. Zawieszenie wypo-
sażono w DRC – mechaniczno-hydrauliczny system stabilizacji samochodu, 
który sprawdza się szczególnie dobrze na naszych drogach, bo samochód 
nie musi być aż tak bardzo usztywniony, a nadal zachowuje odpowiednią 
przyczepność. Jeśli jednak ktoś woli twardsze nastawy „zawiasów”, to można 
całość usztywnić odpowiednią opcją w menu Audi Drive Select.

Ceny zaczynają się od 408 tys. zł za „golasa”, a model testowy wyceniono 
na 608 090 zł.

Ciekawostka! Wygląd przodu samochodu, z jego grillem przypominającym 
paszczę jakiegoś przerażającego prehistorycznego gada, jest tak imponujący, 
że pies mojej siostry uciekł w popłochu, jak w końcu trafił na przednią część 
auta, po obejściu samochodu dookoła, w oczekiwaniu, aż z niego wysiądę. 
Nie żartuję. Niestety nie mam tego na wideo, czego bardzo żałuję. Tak, są 
świadkowie. Gdybym miał z tej akcji film, to byłby gwarantowany viral.

A jak się prowadzi?
To prawdopodobnie największy rozmiar samochodu, który ma sens, jeśli 
ktoś szuka naprawdę dobrze prowadzącego się auta. RS4 ma oczywiście 
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stały napęd na wszystkie koła i wyposażony 
jest w mechaniczny centralny mechanizm 
różnicowy, który przekazuje 60% momentu 
obrotowego na tylną oś i 40% na przed-
nią, ale w sytuacjach ekstremalnych może 
przekazywać odpowiednio 85% i 70%, 
na oś przednią i tylną. Przewidywalność 
w prowadzeniu samochodu wyposażonego 
w mechanizm mechaniczny nadal zdecydo-
wanie przewyższa – moim skromnym zda-
niem – podobne elektroniczne rozwiązania. 
Kto doświadczył Quattro w odpowiednich 
warunkach, wie, o czym mówię.

Niestety, system Quattro w tym modelu 
nie sprawia tyle frajdy z jazdy, co w jednej 
z poprzednich jego generacji. Wynika to 
z faktu, że samochód jest zestrojony „bez-
pieczenie”, dla mniej doświadczonych kie-
rowców, którzy będą umieli w bardzo prosty 
sposób jechać tym autem niebezpiecznie 
szybko. Próba wymuszenia nadsterowności 
w zakręcie jest utrudniona, bo auto upar-
cie wyjeżdża najpierw przodem, potem 
na moment zamiata tyłem, a potem się 
neutralizuje. Chciałbym w tej kwestii zoba-
czyć większą odwagę, tak, jak chociażby 
w zestrojeniu R8. W codziennym ruchu, 
szczególnie w trudnych warunkach pogo-
dowych, nawet dla kierowcy, który wie, co 
robi, z kwaśną miną przyznaję, że to praw-
dopodobnie zaleta, bo zmniejsza szansę 
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niekontrolowanego poślizgu i wypadnięcie 
z drogi. Wątpliwości natomiast nie mam 
żadnych w kwestii „lekkości” tego pojazdu, 
szczególnie po niedawnej przygodzie 
z RS6. RS4-ka jest zdecydowanie przyjem-
niejsza w zakrętach, głównie przez to, że 
jest lżejsza i nie czujemy tak bardzo masy 
ani siły odśrodkowej. Podobnie jak RS6 
pozwala pokonywać trasę z zawrotną pręd-
kością, a auto znacznie pewnie trzyma się 
nawierzchni niż typowy tylnonapędowiec.

Nie zapominajmy, że to pięcioosobowe 
kombi, ze sporą przestrzenią we wnętrzu 
i pozwala komfortowo podróżować całą 
rodziną lub zdecydowanie mniej komfor-
towo samemu, po przestawieniu wszyst-
kiego na „dynamic”, i to niezależnie od 
warunków atmosferycznych.

Na koniec
Praktycznie wszystko w tym samochodzie 
jest najwyższej klasy. System audio pozwala 
na szerszy zasięg regulacji, niż mógłbym 
się spodziewać – Bang & Olufsen zapew-
nia naprawdę znakomity zestaw głośników 
do tego auta. Rzecz w tym, że nie będzie-
cie chcieli z niego korzystać, bo jeszcze 
ciekawszą symfonię dostarcza sterowany 
przyciskiem wydech – polecam zostawić 
jego klapki otwarte cały czas, aby cieszyć 
się wszelkimi wybuchami dobywającymi 
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się z jego wnętrza. Chciałbym jedynie, aby nie charczał podczas zmiany 
biegów pod obciążeniem – bardzo nie podoba mi się ten trend. Wraca-
jąc do meritum… systemy asystujące oferują w zasadzie więcej, niż jest 
potrzebne, a CarPlay zachowuje się tak, jak Apple by chciało. Wnętrze 
jest po prostu bardzo miłym miejscem do spędzania czasu i nie zdziwił-
bym się, jakby właściciele chcieli zbaczać z wyznaczonej trasy, aby ciut 
dłuższej obcować z tym samochodem.

To Audi rozpoczęło trend na niesamowicie mocne rodzinne kombi, pro-
wadzące się jak sportowe samochody, w 1994 roku, kiedy przy pomocy 
Porsche wprowadzili na rynek model RS2 – kultowe auto. Ćwierć dekady 
później nadal uważam, że to właśnie Audi króluje w tej kategorii, bo linia 
„kombiaków” z logo RS nadal pozostaje niedościgniona w codziennym 
użytkowaniu. Być może są auta szybsze, auta lepiej się prowadzące albo 
lepiej pokonujące zakręty, ale zbiór cech, w które wyposażono RS4, szcze-
gólnie dla osób, które często podróżują w słabych warunkach atmosferycz-
nych, podczas deszczu czy śniegu, jest nadal unikalny.
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Pastel dla iOS i Mac

iOS nigdy, w odróżnieniu od macOS, 
nie został przez Apple’a wyposa-
żony w narzędzie do wybierania 
kolorów ani tym bardziej trzymania 
bazy swoich palet. Steven Trough-
ton-Smith postanowił temu zara-
dzić, tworząc odpowiedni app dla 
iOS, który jest również dostępny 
pod macOS za pomocą Catalyst. 
Program domyślnie ma zbiór palet 
i można dodawać swoje, pod 
warunkiem, że nie przekroczymy 
w sumie 20. Jeśli ktoś ma większe 
potrzeby, to można odblokować 
limity za 23,99 PLN.

Kolory można dodawać lub odczy-
tywać w wielu różnych formatach 
i na kilka sposobów. Jest oczywiście 
koło RGB, są slidery oraz wsparcie 
dla deweloperów, w postaci kodów 
hex, Obj-C, Swift czy SwiftUI. Naszą 
paletę też możemy powiększyć na 
pełny ekran, aby lepiej móc ocenić 
dobór barw. Ciekawą funkcją na 
iPadzie jest też możliwość przeno-
szenia i upuszczania barw z palety 

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

Gry i programy warte zainteresowania  |  Wojtek Pietrusiewicz
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bezpośrednio do aplikacji, które 
wspierają tę opcję. Działa to bez 
problemów w programach typu 
Keynote czy Numbers (w którym 
np. przenosiłem kolory na wykresy, 
aby je odpowiednio podkolorować). 
Jest też opcja eksportu palety do 
Procreate. Najciekawszą funkcją jest 
możliwość zaimportowania zdjęcia, 
na którego bazie Pastel automa-
tycznie tworzy paletę dominujących 
kolorów. W przypadku błędów 
możemy ręcznie dodawać lub kory-
gować barwy.

Brakowało mi czegoś takiego 
i w końcu mam jedno miejsce, 
w którym mogę trzymać wszystkie 
swoje palety.
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Apple traktuje gry poważniej, niż mogłoby się wydawać. Oprócz 
masy miernych free-to-play, w App Store jest też mnóstwo 
wartościowych i rozbudowanych tytułów. Ich skomplikowanie jest 
na tyle duże, że bez kontrolera granie w nie jest nie tyle trudniejsze, 
ile uboższe o doświadczenia.

PAWEŁ HAĆ
@pawelhac

Gry, które pad czyni lepszymi  |  Paweł Hać

Gry, które pad 
czyni lepszymi

Odkąd iOS otworzył się na kontrolery do PS4 i Xboksa One, liczba 
graczy korzystających z tych akcesoriów do grania na iPhone’ach, iPa-
dach oraz Apple TV znacznie wzrosła. Kontrolery MFi są jednak mniej 
popularne, zarówno ze względu na mniejszą uniwersalność, jak i wyższą 
cenę niż pady do dużych konsol. Apple daje deweloperom bardzo duże 
możliwości w zakresie wykorzystania takich akcesoriów, choć niewielu 
korzysta z pełni możliwości. Oprócz zmiany przypisanych do przycisków 
akcji gracz może w ustawieniach gry bądź urządzenia wyregulować na 
przykład martwą strefę czy czułość gałek analogowych. Co więcej, nawet 
bez kontrolera nie jesteśmy skazani zawsze na granie za pomocą ekranu 
dotykowego, bo wiele gier obsługuje na przykład klawiaturę Smart Folio 
do iPada Pro. Obecnie iPadOS nie daje sobie natomiast rady z myszką, 
której wsparcie zostało dodane stosunkowo niedawno. W grach zacho-
wuje się tak samo jak palec gracza, więc ruch wskaźnika nie jest w żaden 
sposób odczytywany, dopiero wciśnięcie przycisku i przeciągnięcie 
myszy powoduje na przykład obrót postaci (nie da się więc wykorzy-
stać jej w żadnym FPS-ie). Przez lata udało się mi ograć wiele tytułów, 
do których niedawno wróciłem za sprawą nowego pada MFi Steelse-
ries (jego test znajdziecie w tym wydaniu). Większość z nich jest płatna 
(a tym samym nie zawierają raczej mikrotransakcji), żadna nie występuje 
w Apple Arcade, każda z nich obsługuje kontrolery, uważam też, że 
wszystkie zasługują na uwagę.
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GRID Autosport
Jestem fanem serii GRID od pierwszej odsłony, w którą grałem jeszcze na 
Xboksie 360. Autosport wyszedł w 2014 roku, natomiast w 2018 pojawił się 
na iOS. Wyścigi studia Codemasters nie są symulatorem, ale mają bardzo 
dobrą fizykę i dają graczowi swobodę w konfiguracji asyst podczas jazdy. 
Dzięki temu możemy ścigać się niemal bezstresowo, leniwie przechylając 
urządzenie, bo samochód i tak sam zwalnia w zakrętach, bądź też wyłą-
czyć wszelkie wspomagania i zdać się na siebie. I pada, bo bez rozsądnego 
dozowania gazu za pomocą spustów i ostrożnego wychylania analoga 
w zakrętach nie sposób ukończyć żadnego wyścigu na sensownej pozy-
cji. Co więcej, sterowanie jest na tyle złożone, że podczas jazdy możemy 
odpytać zespół o sytuację na trasie, rozejrzeć się wokół, zmieniać biegi 
ręcznie i korzystać z różnych opcji widoku. To za dużo na ekran dotykowy, 
ale pad bez problemu pozwala wszystko opanować. Co ciekawe, dewelo-
per eksperymentował nawet z wykorzystaniem 3D Touch do dozowania 
gazu na iPhone’ach, ale nie grało się mi w ten sposób wygodnie.

Cena: 47,99 PLN       
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Dead Cells
Trudne gry rzadko pojawiają się na 
urządzeniach mobilnych. Dead Cells 
stworzono z myślą o konsolach, a wer-
sja na iOS doczekała się uproszczonego 
trybu sterowania, który pozwala kom-
fortowo ukończyć ją na najniższym 
poziomie trudności.

Cena: 42,99 PLN     
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Oddmar
Dobrych, kolorowych zręcznościówek nigdy za wiele – Oddmar nie dość, 
że jest pięknie animowany, to stanowi też wyzwanie. Pomimo rysunkowej 
oprawy to jedna z trudniejszych, a już na pewno najmniej wybaczających 
tego typu gier na iOS. Pad przydaje się właściwie cały czas, bo wiele eta-
pów wymaga precyzji, trudnej do uzyskania na ekranie dotykowym. Wcie-
lamy się w młodego wikinga, niespecjalnie lubianego przez innych, który 
po spożyciu pewnych grzybów zyskuje nieco specjalnych zdolności, które 
przydają mu się już chwilę później. Zmuszony okolicznościami, wyrusza 
w podróż po nordyckich krainach, a my wraz z nim. Gra podzielona jest 
na krótkie etapy, co czyni ją dobrą również w krótkich sesjach, co więcej, 
etapy są punktowane, jest więc sens do nich wracać. Oddmarowi nie brak 
zróżnicowania, bo choć przeważają elementy zręcznościowe (które nie są 
monotonne), to mamy tu też trochę walki (w tym bossów) i minimum zaga-
dek logicznych.

Cena: 23,99 PLN       
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Playdead’s INSIDE
Pomiędzy licznym zręcznościówkami, prostymi strategiami czy tower 
defense na iOS pojawiają się czasem perełki niedające się wpasować 
w żadne ramy. Taką grą jest Inside od Playdead, czyli gra opowiadająca 
o przemierzającym dystopijną rzeczywistość chłopcu. A przynajmniej 
początkowo tak wygląda, bo im dłuższą drogę pokonamy, tym świat 
wydaje się bardziej zawiły, niezrozumiały i dziwny, jakby zaprojektował 
go Hideo Kojima (twórca wspomniał zresztą w jednym z wywiadów, 
że Inside należy do jego ulubionych gier). Choć mechanika rozgrywki 
nie jest skomplikowana, postać porusza się tylko w dwóch wymiarach 
i wykonuje jedynie kontekstowe akcje, to granie na padzie jest po pro-
stu wygodniejsze, zwłaszcza w tych sekwencjach, które wymagają od 
nas odrobiny zręczności. Bezpłatnie można zagrać w kilka pierwszych 
sekwencji, natomiast pozostałe odblokowywane są przez jednorazowy 
zakup wewnątrz aplikacji.

Cena: bezpłatna/32,99 PLN        
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Call of Duty Mobile
Jestem wielkim fanem Call of Duty, od Modern Warfare 4 z 2009 roku co 
roku kupuję nową odsłonę, udało się mi też zagrać w dwie części Zom-
bies na iOS lata temu, a także ograć sporo słabsze (ale nie takie złe, jak je 
malują) Declassified na PS Vita. Wersja Mobile na iOS jest darmowa i sporo 
w niej mikrotransakcji, aczkolwiek obejmują one wyłącznie elementy 
wizualne i ewentualne szybsze odblokowywanie uzbrojenia, natomiast 
wszystkie tryby gry i mapy są dostępne od razu dla wszystkich. Gra nie 
ma w sobie niczego odkrywczego, ale możliwość zagrania dominacji na 
Nuketown czy Crash na iPadzie robi już wystarczające wrażenie. Co wię-
cej, twórcy nie zaniedbali mechaniki i choć czuć różnice względem wersji 
konsolowych (szczególnie podczas używania broni miotanej), to wrażenia 
ze strzelania są bardzo dobre. Blado wygląda natomiast udźwiękowie-
nie, w wielu miejscach, szczególnie na ekranach wczytywania, widać też 
nieostre grafiki. Obsługa pada nie była dostępna od chwili premiery, ale 
wprowadzono ją rozsądnie – gdy używamy kontrolera, gramy tylko z oso-
bami, które również go mają.

Cena: bezpłatne              

GRY 209

https://apps.apple.com/pl/app/call-of-duty-mobile/id1287282214?l=pl


Fortnite
Fortnite jest absolutnym fenomenem, bo choć to jeden z wielu darmo-
wych battle royale, to dzięki multiplatformowości i dopracowaniu, a także 
brakowi jakichkolwiek ograniczeń w konwencji, nieprzerwanie jest bardzo 
popularny. Gra jest złożona, prócz strzelania i zarządzania ekwipunkiem, 
musimy też komunikować się z pozostałymi członami zespołu oraz budo-
wać różne struktury, by ułatwić sobie rozgrywkę. Choć gra jest dostoso-
wana do pada, to miałem problem z takim skonfigurowaniem go, by móc 
strzelać tylko podczas wciskania spustu – prawdopodobnie zawiniła ostat-
nia aktualizacja, bo chwilę wcześniej grałem bez takich błędów. Fortnite 
jako jeden z niewielu tytułów obsługuje przyciski L3 i R3, czyli wciskane 
analogi, dostępne w zaledwie kilku kompatybilnych z iOS padach. To, 
podobnie jak CoD, darmowa gra, ale ponownie, bez zakupów wewnątrz 
aplikacji możemy spokojnie grać.

Cena: bezpłatne                
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Don’t Starve
Kolejnym znanym i dostępnym właściwie wszędzie tytułem jest Don’t 
Starve. To o przetrwaniu, z bardzo ładną, niestarzejącą się grafiką, dzi-
wacznym światem i doskonałym udźwiękowieniem. Od wczesnej bety 
kupiła mnie swoją nietypowością i zręcznym balansowaniem na granicy 
gatunków. Don’t Starve zmusza do nieustannej eksploracji świata, wyma-
gając jednocześnie planowania, jak spożytkujemy zdobyte zasoby i gdzie 
się udamy, by nie zginąć lub nie oszaleć. Zdrowie psychiczne bohatera 
(a mamy ich do wyboru kilku) to równie ważny aspekt, co tytułowy 
głód, co więcej, w przypadku zaniedbania go nie dość, że zaczynamy 
mieć zwidy, to w skrajnym stadium musimy dosłownie zmierzyć się 
z wytworami naszej wyobraźni. Walka jest dość trudna, o ile nie uży-
wamy kontrolera. Ponadto pad pomaga w zarządzaniu ekwipunkiem 
i wytwarzaniem – sterowanie opracowano bardzo rozsądnie, wzorując 
się zresztą na pozostałych konsolach.

Cena: 23,99 PLN           
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Minecraft
Pora na kolejny klasyk z konsol. Minecraft jest wszędzie, a wersja na iOS 
nie różni się specjalnie od pozostałych odsłon. Gra przez lata mocno się 
rozwinęła i nawet do samej obsługi ekwipunku ekran dotykowy to zbyt 
mało (zwłaszcza jeśli gramy też na innych platformach). Jeśli komukol-
wiek umknął ten tytuł, to w wielkim skrócie to gra o budowaniu, zdo-
bywaniu surowców i sporadycznej walce. Brzmi i wygląda banalnie, ale 
gigantyczna społeczność graczy i nieustanny rozwój dowodzą, że to coś 
więcej niż rozpikselowany, zbudowany z wielkich sześcianów świat.

Cena: 32,99 PLN       
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Do tworzenia takich haseł najbardziej nadają się różnego typu menedżery 
haseł, jak choćby 1Password. Użytkownicy iUrządzeń mają jednak syste-
mowe narzędzie, które może sprawdzić się pod tym względem równie 
dobrze. To Pęk kluczy iCloud. Nie tylko przechowuje nasze hasła, ale też 
pomaga tworzyć nowe, silne.

Usługa ta pozwala także odnaleźć, 
a w następstwie tego – zmienić 
hasła, które są zbyt słabe lub też 
takie, których używamy w różnych 
miejscach. Jeśli korzystacie z Pęku 
kluczy iCloud, to warto sprawdzić, 
czy nie mamy takiego problemu.

Jak odnaleźć słabe i zduplikowane 
hasła w Pęku kluczy iCloud?MACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Kilkanaście lub kilkadziesiąt znaków. Tyle dzieli nas niekiedy od 
utracenia cennych rzeczy. Z tych znaków składają się nasze hasła, 
dlatego warto zadbać, by były odpowiednio skomplikowane oraz by 
nie używać tych samych ciągów na różnych witrynach.

W tym celu na iPhonie 
lub iPadzie urucha-
miamy Ustawienia 
i odszukujemy katego-
rię Hasła i konta.

Jak odnaleźć słabe i zduplikowane hasła w Pęku kluczy iCloud? |  Maciej Skrzypczak
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Następnie przechodzimy 
do Hasła do witryn 
i aplikacji. Będzie do tego 
potrzebne uwierzytel-
nienie naszej tożsamości 
z wykorzystaniem Face ID 
lub Touch ID.

Pojawi się nam lista 
wszystkich danych witryn 
zapisanych w Pęku klu-
czy iCloud. Przejrzyjmy 
ją dokładnie, czy w któ-
rymś miejscu, przy jakiejś 
witrynie nie widnieje znak 
z wykrzyknikiem. Najlepiej, 
żeby nie było żadnego.

Jeśli jednak takowy znaj-
dziemy, to przejdźmy do 
widoku danych zapisanej 
witryny. Oprócz loginu, 
hasła i witryny, na której 
te dane są wykorzystane, 
będzie widniał jeszcze 
przycisk Zmień hasło 
w witrynie, a pod nim 
krótka informacja, np. na 
których jeszcze witrynach 
to hasło jest wykorzystane.

Klikając wspomniany przycisk, zostaniemy przeniesieni na daną witrynę, 
gdzie po zalogowaniu starym hasłem musimy przejść do ustawień profilu 
i zmienić tam hasło. W trakcie tej ostatniej czynności pojawi się nam pod-
powiedź Pęku kluczy iCloud, dzięki czemu nie tylko ustanowimy nowe 
i silne hasło, ale także zaktualizujemy informacje w Pęku.
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Jeśli nie potrafimy pogodzić się z tak niewielkim dyskomfortem, jak 
założenie na twarz maseczki, to kiepsko widzę przyszłość rasy ludzkiej.

Na złość babciKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Na złość babci  |  Kinga Ochendowska
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W
W Polsce zakażeń koronawirusem jest stosunkowo niewiele. Prawdę mówiąc, 
gdy zaglądam do gazet, to rozczula mnie wyliczanie 15 czy 20 przypadków 
w poszczególnych regionach. W Anglii umierało więcej osób dziennie, niż 
w Polsce zmarło od początku epidemii i do tej pory mamy około 1000 
nowych przypadków dziennie. Zmarło ponad 50 tysięcy ludzi – potraficie 
to sobie wyobrazić? 50 tysięcy i to jeszcze nie koniec! Aktualne prognozy 
mówią, że powinniśmy się spodziewać kolejnych 30 tysięcy, o ile oczywiście 
pozytywny trend się utrzyma. Prawie słychać ironiczny chichot, gdy mowa 
o pozytywnych trendach i kolejnych 30 tysiącach skazanych. Czy można było 
tego uniknąć? Pewnie tak, jednak zarządzanie kryzysowe to przede wszyst-
kim polityka, a ta nigdy nie idzie w parze z interesem obywateli.

Są rzeczy, których nie powinno się musieć wyjaśniać, jednak najwyraźniej 
trzeba. Tak przynajmniej wynika z artykułów prasowych, w których dzienni-
karze twierdzą, że społeczeństwo zostało skonfundowane i nie wie, czy ma 
nosić maseczki, czy nie. Bo raz im mówią tak, a raz siak. Poza tym każdy ma 
swoje prawa i nikt mu nie będzie mówił, że ma twarz zasłaniać, nie żyjemy 
w państwie policyjnym. To ja nieśmiało zapytam: a społeczeństwo to wła-
snego rozumu nie ma? Czy wprowadzono jakieś nowe prawo, zwalniające 
z obowiązku myślenia? Możliwe, że tak, bo nie jestem na bieżąco. W takim 
razie wyjaśnię tak, jak dziennikarze nie wyjaśniają, chociaż powinni.

Przede wszystkim nikt nie wie, ile jest w Polsce przypadków. Żeby wiedzieć, 
trzeba robić testy – dużo, dużo testów. Jeśli testy są dla obywateli niedo-
stępne, to statystyki są, grzecznie mówiąc, do niczego. Internet donosi, że 
w Polsce wykonuje się około 20 tysięcy testów dziennie. W porównaniu z UK, 
ze 150 tysiącami dziennie, wypada to raczej blado i można spokojnie założyć, 
że jeszcze kilka przypadków by się znalazło, tu czy tam.

To ja nieśmiało zapytam: a społeczeństwo to własnego 

rozumu nie ma? Czy wprowadzono jakieś nowe prawo, 

zwalniające z obowiązku myślenia? Możliwe, że tak, bo nie 

jestem na bieżąco. 
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Kolejną kwestią jest sprawa konfundujących maseczek – nosić, nie nosić, 
nosić, nie nosić. Tutaj nie ma specjalnej tajemnicy. Noszenie maseczek nie 
było powszechnie rekomendowane w większości krajów, by zapewnić środki 
ochronne dla pracowników służby zdrowia. Gdyby od razu nakazano nosze-
nie maseczek, stałoby się dokładnie to samo, co z makaronem, papierem 
toaletowym i drożdżami, a lekarze i pielęgniarki musieliby zasłać twarz 
chusteczkami do nosa. Taka już ludzka natura. Czy zaś maseczki zmniejszają 
ryzyko zarażenia wirusem? Owszem, zmniejszają. Pod warunkiem, że wszyscy 
je noszą oraz że noszą je prawidłowo, czyli zasłaniając nos i usta.

Dziwi mnie egoistyczna postawa tych, którzy twierdzą, że nie są chorzy, więc 
nosić niczego na twarzy nie zamierzają. Po pierwsze, skąd wiedzą, że nie są 
chorzy, skoro testów robi się tyle, co na lekarstwo a ogromna liczba chorych 
przechodzi zakażenie bezobjawowo? Po drugie, w społeczeństwie obowią-
zuje zasada wzajemności – ja noszę maseczkę, żeby nie zarazić ciebie, ty 
nosisz maseczkę, żeby nie zarazić mnie. Jeśli nie wszyscy podporządkowują 
się takiej logice, to rzeczywiście noszenie czegokolwiek staje się bez sensu. 
Mam nadzieję, że takim delikwentom, którzy na złość babci odmrożą sobie 
uszy, plunie ktoś prosto w oko.

Niektórzy twierdzą, że jest bezpiecznie, bo przecież wszystko się otwiera 
– można iść do fryzjera i do IKEI, więc to całe gadanie o wirusie to para 
w gwizdek. Otóż guzik prawda. Państwa nie otwierają się dlatego, że jest bez-
piecznie, ale dlatego, że nie są w stanie dłużej zapewnić wsparcia zamrożonej 
gospodarce. Pierwszym odruchem każdego społeczeństwa jest ochrona życia 
i zdrowia, jednak nawet najlepsze chęci nie wystarczą, jeśli nie ma środków 
i zasobów, żeby wprowadzić w życie mechanizmy ochronne. Większość 
europejskich gospodarek osiągnęła poziom krytyczny i muszą pozwolić na 
otwarcie biznesów – włączając w to nie tylko systemy wewnętrzne, ale rów-
nież turystykę. To naprawdę nie znaczy, że jest bezpiecznie i można spokojnie 
pojechać na wakacje do Włoch czy Hiszpanii. Oznacza to tylko, że państwa 
nie są w stanie nas – obywateli – wspierać. Mogą tylko mocno zacisnąć oczy 
i mieć nadzieję, że jakoś uda nam się wywinąć. 

W takiej sytuacji musimy zadbać o siebie sami, stosując metody, które są 
dla nas dostępne – mycie rąk, unikanie niepotrzebnego odwiedzania miejsc 
publicznych i... noszenie maseczek.
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Gospodarki europejskie nie wytrzymają kolejnej kwarantanny, co do tego nie 
ma żadnych złudzeń. Jeśli więc liczba zakażeń zacznie znowu wzrastać, nie 
będą miały innego wyboru, jak pozwolić działać mechanizmowi doboru natu-
ralnego – lepiej dostosowane osobniki przetrwają, reszta – no cóż. Będziemy 
wtedy tłumaczyć się, że honor nam nie pozwolił zakrywać twarzy i że koledzy 
się z nas śmiali? Każdy przyzna, że brzmi to po prostu idiotycznie.

Wiadomo, że nasi przodkowie dzielili się na tych, którzy uciekali na widok 
patyka podobnego do węża i tych niedowiarków, którzy musieli na węża 
nadepnąć, żeby w niego uwierzyć. Zgadnijcie, czyimi potomkami jesteśmy?

Założenie maseczki w miejscu publicznym to naprawdę niewielki dyskom-
fort i jedna z niewielu rzeczy, które możemy zrobić, żeby odzyskać nieco 
kontroli nad sytuacją. Chociażby po to, żeby móc ze spokojnym sumieniem 
powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zapewnić bez-
pieczeństwo naszej rodzinie i bliskim.

W zasadzie powinniśmy się cieszyć, że to koronawirus, a nie ebola, bo pan-
demia jasno pokazała, że najsłabszym ogniwem w instytucji państwa są 
wcale nie rządzący, ale obywatele. Miejmy nadzieję, że następnym razem 
zareagujemy tak, jak powinniśmy – z poszanowaniem nie tylko dla własnego 
zdrowa, ale również bezpieczeństwa wszystkich wokół nas.

Bo że będzie następny raz, to pewne.

Gospodarki europejskie nie 
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Zastanawiałam się, w jaki sposób Apple poradzi sobie z przeprowadzeniem 
WWDC – czy wytrzymają serwery i czy nie będzie nudno. Okazało się, 
że obie obawy były płonne – serwery dały radę, zaprezentowane zmiany 
przypadły mi do gustu.

Znak czasówKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Znak czasów  |  Kinga Ochendowska
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O
O szczegółach WWDC przeczytacie w artykułach redakcyjnych kolegów, 
ja zaś chciałabym napisać kilka krótkich słów o ogólnym wrażeniu z wir-
tualnej konferencji, które okazało się wyjątkowo pozytywne.

Z początku nie odczuwałam ekscytacji, która zazwyczaj towarzyszy 
keynote Apple. Nie ma w tym nic dziwnego – w końcu ostatnimi czasy 
wiele się wydarzyło i głowy zajęte mamy zupełnie innymi problemami. 
Ustawiłam jednak iPada i oglądając pojawiające się kolejno ikonki użyt-
kowników, doświadczyłam swego rodzaju uspokojenia. Taka mała rzecz, 
niby zupełnie nieważna, jednak przypomina na samym wstępie o tym, 
że żyjemy w zupełnie innym świecie niż 20 lat temu, kiedy konferen-
cja po prostu by się nie odbyła. Dziś zasiadamy w wygodnych fotelach 
i obserwujemy kolejno przyłączających się użytkowników, ludzi, którzy 
w tym samym czasie włączyli taki sam komputer, iPada lub telefon, bo 
uważali, że obejrzenie keynote jest na tyle ważne, żeby poświęcić mu 
cenny czas. I to nie tylko w naszym kraju, ale również na całym świecie. 
Aż trudno uwierzyć, jak długą drogę przebyło Apple – od segmentu 
niszowych komputerów dla masochistów, do lidera rynku technologii. 
Dlaczego piszę, że dla masochistów? Bo jeszcze nie tak dawno używa-
nie produktów Apple wcale nie było takie proste – problemy stwarzały 
zarówno programy, jak i urządzenia zewnętrzne oraz sterowniki. Dziś 
mało kto musi instalować dodatkowe oprogramowanie, żeby uruchomić 
dysk lub napęd. W ciągu relatywnie krótkiego czasu Apple sprawiło, że 
ich sprzętu można używać bez zewnętrznych ograniczeń, a co więcej, 
narzuciło wiele standardów innym producentom. Podoba mi się rów-
nież to, że używając produktów Apple, nie muszę ciągle trzymać ręki 
na pulsie, bo firma przynajmniej stara się zadbać o moje bezpieczeń-
stwo. Nie znaczy to oczywiście, że zawsze się udaje, ale przynajmniej się 
stara – w odróżnieniu od innych obecnych na rynku firm. Między innymi 
dlatego ucieszyłam się z tej części prezentacji, którą Apple poświęciło 
nowym wymaganiom w stosunku do deweloperów. Zdaję sobie sprawę 
z tego, że wielu producentów oprogramowania posłało pod ich adresem 
kilka niecenzuralnych słów, ale żyjemy w rzeczywistości, w której pry-
watne dane to potęga. Dlatego uważam, że użytkownik powinien mieć 
wgląd w to, co tak naprawdę robi zainstalowana przez niego aplikacja. 

Wróćmy jednak do ogólnego wrażenia.
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Konferencja przeprowadzona bez udziału publiczności z łatwością może 
przekształcić się w spot reklamowy i widziałam w sieci takie opinie. 
Moim zdaniem Apple udało się wybronić – pokazanie pustej auli imienia 
Steve’a Jobsa zrobiło wrażenie. Bez zasiadającej w fotelach publiczności 
wydawała się dużo mniejsza niż w czasie tradycyjnej konferencji. Nie 
umiem znaleźć właściwego słowa, które w pełni oddaje ten klimat, ale 
aranżacja miała sporą moc. Trochę podkreślającą sytuację na całym 
świecie, trochę emanującą spokojem i pewnością. Z całą pewnością 
połączenie było urzekające swoją prostotą. Żadnej kompensacji, żad-
nego nadrabiania miną, żadnego udawania, że wszystko jest w porządku. 
Za to z pewnością należy im się sporo szacunku.

Jeśli chodzi o samą prezentację, to była bardzo zrównoważona. Brak 
publiczności można wykorzystać na różne sposoby, ale Apple posta-
nowiło tego nie robić, skupiając się na merytorycznym i spójnym prze-
kazaniu informacji. Z konferencjami różnie bywało, ale tym razem nie 
mogę powiedzieć, by którakolwiek z wprowadzonych zmian mi się nie 
podobała. Prawdę mówiąc, konsekwencja podjętych kroków nieco mnie 
zadziwiła – trochę jakby Apple, ze względu na dość trudne okoliczności, 
zdecydowało się na tymczasową rezygnację z lekkiego tonu i odsłoniło 
większą część strategii, niż w normalnych warunkach. I to mi się zdecy-
dowanie spodobało – pokazało bowiem, że pod fasadą firmy lekkiej, 
miłej i przyjemnej, znajduje się jak najbardziej poważna twarz i ludzie, 

Konferencja przeprowadzona bez udziału publiczno-
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którzy doskonale wiedzą, co chcą osiągnąć na przestrzeni kolejnych 
dziesięciu lat.

O ile lekka maska może przemawiać do młodych 
entuzjastów, o tyle poważne Apple zdecydowanie 
przebiło się do mojego dorosłego „ja”, które łaknie 
nie tylko pięknych obietnic, ale również skutecz-
nego działania. Zwłaszcza że od dłuższego czasu 
można było odnieść wrażenie, że Apple traci roz-
pęd i „jedzie” na wizerunku marki, nie prawdziwej 
innowacyjności.

Filozoficznie dodam, że te przemyślenia opierają 
się wyłącznie na indywidualnych wrażeniach. 
Z pozoru nic się nie wydarzyło, konferencja jak 
konferencja i nie było w niej żadnych fajerwer-
ków, może poza zmianą procesora w przyszłych 
Macach. I nawet ta zmiana wydawała się podana 
po prostu i zwyczajnie, zakomunikowana przez 
groźnego inżyniera, który przemawiał do użytkow-
ników karcącym tonem. Żadnego blichtru, żadnego 
zakrzywiania rzeczywistości. Muszę powiedzieć, że 
ten brak zrobił na mnie dużo większe wrażenie, niż 
jakiekolwiek wcześniejsze prezentacje. 

Myślę, że akcjonariusze Apple mogą być zupełnie 
spokojni – teraz i po wsze czasy.

Reasumując, biorąc pod uwagę okoliczności i pomimo ich, była to naj-
lepsza prezentacja, jaką widziałam ostatnimi czasy. Co oczywiście prze-
kłada się na to, że za jakiś czas Apple znów otrzyma ode mnie wsparcie 
finansowe. I już zupełnie nie wiem, czy cieszyć się, czy narzekać.

Mam nadzieję, że odnieśliście podobne wrażenia. A jeśli nie – cóż, nie to 
ładne, co ładne, tylko to, co się komu podoba.

Mnie się podobało.
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Wielu mówi i pisze, że w ostatnich trzech miesiącach świat tak 
radykalnie się zmienił. A wiecie co? Niekoniecznie. Świat się zmienił, 
ale ten przede wszystkim ten świat nas samych. Idąc dalej – to ja i Ty 
zmieniliśmy siebie nawzajem, bo przecież my ten świat w dużej mierze 
tworzymy. Bo widzicie, pandemie były i będą jeszcze wracały. 

Postpandemia?KRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

Postpandemia?  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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T
To nie jest tak, że koronawirus COVID-19 to była najstraszniejsza próba, 
z której wychodząc w mniejszym lub większym stopniu, możemy zapo-
mnieć o jej podobnych przypadłościach na zawsze. I dlatego tak ważna 
jest w mojej ocenie perspektywa, którą przyjmujemy.

Nowy ja?
Czy na pewno? Droczę się nieco z Wami i ze sobą, bo kiedy koronawirus 
wybuchał, to jakoś tak automatycznie wielu dochodziło do podobnych 
wniosków: „Nie potrzebuję tak wiele.”, „Przejdę na weganizm”, „Sami to sobie 
zrobiliśmy”. Szybko jednak okazało się, że zakupy online są po prostu wygod-
niejsze; więc można kupować więcej, z weganizmem nam jednak nie po dro-
dze, a izolacja w sumie tylko wzmacnia nasze poczucie zajebistości. Za ostro?

Ostatnio dywagowaliśmy sobie na ten temat ze znajomym. Sebastian zwrócił 
uwagę na dość istotny szczegół, który, mam wrażenie, umyka nam w spo-
łecznym dyskursie. Otóż wiele spraw stało się teraz superważnymi z jed-
nego powodu – zwracamy mniejszą uwagę na sprawy błahe. A przynajmniej 
nauczyliśmy się je odfiltrowywać. Nie spotykamy się w biurach, przy ekspre-
sach do kawy. Nie plotkujemy o wszystkim i wszystkich. Czytamy media roz-
ważniej, bo przy okazji pandemii dobitnie do nas dotarło, że fake newsów nie 
wymyśliła grupa dziadków leśnych, stacjonujących w wysokich górach, ale 
że to my przepadliśmy w szumie informacyjnym ponad dekadę temu. I jeśli 
naszego podejścia do konsumpcji treści wszelakich nie zmieniliśmy w ostat-
nim czasie – to teraz prawdopodobnie siedzimy w fotelach w czapkach 
atronicznych, chroniąc się przed złowrogim 5G, które wpływa na wodę i już 
zamówiliśmy do niej syntezator. Wracając na Ziemię.

Przyczajony spokój
Czytamy, słuchamy mniej i uważamy na to, co do nas dociera. Sam widzę po 
sobie, że jedną z najbardziej pozytywnych i mam nadzieję trwałych zmian, 
jest radykalnie zmniejszony szum informacyjny. Z 9 podcastów technolo-
gicznych (zagranicznych), których słuchałem regularnie tydzień w tydzień, 
zostały 3. Doszło sporo nowych, o sporcie, fizjoterapii czy gotowaniu. Zorien-
towałem się także, że wyrobiłem 6 z 10 nawyków, które założyłem sobie 
jakiś czas temu. Nadal myślałem, że je wyrabiam, a już dawno stały się moją 
codziennością. Ze swojego programu do zarządzania czasem usunąłem kilka 
projektów i kilkadziesiąt zadań, które tak naprawdę zadaniami nigdy nie były. 
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Dociera do mnie znacznie mniej bodźców niż wcześniej, ponieważ rzadziej 
bywam w centrach miast, a znacznie częściej w otoczeniu przyrody. Oczy-
wiście zmieniła się percepcja pracy, ponieważ raz na zawsze skończyłem 
z tematem pracy z biura. Zmieniły się finanse osobiste, ponieważ nagle oka-
zało się, że zaproszenie do siebie znajomych i poświęcenie kilku godzin na 
przygotowanie dobrej kolacji jest kapitalną rozrywką dla dwojga, a przy oka-
zji koszty ponoszone na jedzenie na mieście drastycznie spadły. Skorzystali 
na tym wszyscy i od wielu osób słyszę podobne historie. Zmieniło się więc 
naprawdę sporo, ale wiecie co?

Cymes leży w tym, że to nie były zmiany, które ktokolwiek zaplanował. To 
były naturalne reakcje, które trafiły na odpowiednie okoliczności. Dlatego, 
choć to niepopularne stwierdzenie, uważam, że pandemia – przy całym jej 
tragizmie – w dużej mierze temu naszemu światu pomogła. Pomogła wielu 
z nas po prostu zacząć żyć, zamiast to życie planować, próbując do końca 
opisać najbardziej wyszukanymi słowami. Paradoksalnie, choć nastały bar-
dziej niespokojne czasy, wielu zaczęło żyć spokojniej. Dla mnie to trochę 
drwina z nas samych.

Kiedy już jakiś temat zyska sobie naszą uwagę, momentalnie urasta dziś do 
rangi globalnego problemu numer (wstawcie dowolną cyfrę). Sam się na 
tym parę razy złapałem. Dlatego nie uważam, że obecnie żyjemy w czasach 
postpandemii. Tak nie jest. Żyjemy zmienieni, bardziej skupieni na tym, co 
nas otacza. Zachowanie uważności stało się nagle ważne. I teraz największą 
sztuką jest chyba, by w tym wszystkich zachować siebie i zdrowy rozsądek. 
Bo takie życiowe przyczajenie może prowadzić do tego, że stracimy trzeź-
wość umysłu, ale może też wyostrzyć ten umysł i pobudzić nas do kreatyw-
nego działania każdego dnia. I dzisiaj nie śmieszy mnie już zadanie sobie 
o poranku pytania, którego trochę się wszyscy boimy, bo przez lata obrosło 
wieloma mitami, które wypowiadali rozmaici szarlatani i trenerzy motywa-
cyjni. A jest ono potrzebne i proste: Gdzie i jako kto dziś jestem?

Dobrego dnia.

Paradoksalnie, choć nastały bardziej niespokojne czasy, wielu 
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Pomimo tego, że film „Zabawa zabawa” ma już na swoim 
kinematograficznym karku dwa latka, dopiero teraz dane mi było go 
obejrzeć. Nie udało mi się obejrzeć go w kinie, ale teraz z pomocą 
przyszedł Netflix. W bazie serwisu pojawił się niedawno ostatni film 
Kingi Dębskiej.

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

Zabawa zabawa |  Jan Urbanowicz

Zabawa zabawa
Ocena iMagazine

FILM 229

https://youtu.be/oYkOA5we6-s
https://twitter.com/yasiek_
https://www.netflix.com/title/81278713


Reżyserka zaskoczyła publiczność w 2015 roku swoim obrazem „Moje córki 
krowy”, który był niezwykle ciepłym, ale też słodko-gorzkim spojrzeniem na 
rodzinę, starzenie się oraz na relacje dzieci z rodzicami. Kinga Dębska spo-
gląda na rzeczywistość niezwykle trafnie i z dużą dozą empatii, pokazując 
nam ludzkie błędy i potknięcia, ale bez oceniania kogokolwiek. Podobnie 
wygląda to w filmie „Zabawa zabawa”.

Śledzimy tu historię trzech kobiet w różnym wieku i w róż-
nych momentach swojego życia. Łączy je jedno – alkohol, 
a właściwie uzależnienie od niego. Częste picie doprowadza 
je do różnych sytuacji, które destrukcyjnie działają na ich 
egzystencję. Mamy tu młodą dziewczynę, która bardzo dużo 
imprezuje. Panią prokurator, która z racji swojej pozycji nie 
ma problemu z tym, żeby po pijaku wsiąść za kierownicę, 
oraz lekarkę, utytułowaną i uhonorowaną panią profesor 
zajmującą się chorymi dziećmi, która również nie potrafi 
sobie odmówić alkoholu, nawet podczas nocnego dyżuru. 
W bohaterki wcielają się kolejno Maria Dębska, Agata Kule-
sza i Dorota Kolak.

Nie jest to film o alkoholizmie w takim wymiarze jak „Pod 
mocnym aniołem” Smarzowskiego czy „Wszyscy jesteśmy 
Chrystusami” Koterskiego. Tutaj jest więcej subtelności, 
choć nie można powiedzieć, że nie jest dosadnie. Momen-

tami Dębska dość mocno pokazuje, jak może się skończyć nadużywanie 
alkoholu, jednak wciąż robi to bez oceniania bohaterów za ich czyny. Dzięki 
temu o wiele łatwiej jest rozmyślać o tym problemie, bo nie jesteśmy tu 
waleni obuchem w głowę. Całość potęgują świetne występy aktorskie, 
zwłaszcza wspomnianej wcześniej trójki wspaniałych aktorek. Na szczególne 
brawa zasługuje tu Dorota Kolak, której bohaterka jest już zmęczona swoim 
stanem, ale jednocześnie wie, że nie jest już w stanie się od niego uwolnić.

„Zabawa zabawa” nie jest filmem lekkim, jednak ogląda się go z pewną 
przyjemnością – jeśli można tak powiedzieć o filmie opowiadającym o alko-
holiczkach. Sprawia, że mimo wszystko czujemy jakąś sympatię do postaci, 
zamiast gardzić nimi za to, że popełniły w życiu błędy. Ostatecznie wszyscy 
jesteśmy ludźmi i każdy z nas zasługuje na to, żeby dać mu jeszcze szansę.

Nie jest to film o alkoho-

lizmie w takim wymia-

rze jak „Pod mocnym 

aniołem” Smarzow-

skiego czy „Wszyscy 

jesteśmy Chrystusami” 

Koterskiego. Tutaj jest 

więcej subtelności, choć 

nie można powiedzieć, 

że nie jest dosadnie. 
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Zawsze z zainteresowaniem śledzę duże polskie produkcje, które są 
realizowane przez HBO czy Netflix. Niedawno na tej drugiej platformie 
pojawił się serial powstały na podstawie powieści kryminalnej Harlana 
Cobena. Książkowy pierwowzór był światowym bestsellerem, a jak 
wypadła jego polska wersja?

JAN URBANOWICZ
@yasiek_

W głębi lasu  |  Jan Urbanowicz

W głębi lasu
Ocena iMagazine
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Przyznam szczerze, że nie znam oryginalnej historii, która została przed-
stawiona w „W głębi lasu”, ale bardzo ciekawy wydał mi się fakt przenie-
sienia wydarzeń dziejących się w USA w polskie realia. Wbrew pozorom 
nie było to moim zdaniem łatwe zadanie, ale Netflix wyszedł z niego 
obronną ręką. Jest to produkcja niepozbawiona wad, choć warto dać jej 
kredyt zaufania. 

W roku 1994 grupa młodzieży przebywa na obozie letnim. Pewnego wie-
czoru czwórka z nich wchodzi do lasu, ale żadne z niego nie wraca, a ciała 
dwójki z nich zostają odnalezione. 25 lat później jeden z uczestników 
wspomnianego obozu – dziś prokurator w Warszawie, którego siostra 
była jedną z zaginionych – wpada na trop wskazujący na to, iż kobieta 
wciąż żyje. Powracają wspomnienia z dawnych lat i rozpoczyna się śledz-
two, które być może da nadzieję na odzyskanie członka rodziny.

Za reżyserię serialu odpowiadają Leszek Dawid („Jesteś Bogiem”) oraz 
Bartosz Konopka („Królik po berlińsku”), a w głównych rolach pojawiają 
się między innymi Grzegorz Damięcki i Agnieszka Grochowska.

Pierwszy odcinek serialu sprawia, że wiele osób może się od niego 
„odbić”. Następuje tu bardzo długa ekspozycja postaci i historii, przez co 
momentami całość jest przeciągnięta do granic możliwości. Osobiście 
poczułem się jednak na tyle zainteresowany, że włączyłem drugi odci-
nek, a później wszystkie kolejne. Akcja serialu dzieje się w dwóch liniach 
czasowych – współcześnie i w 1994 roku. Zwłaszcza sceny z lat 90. przy-
padły mi do gustu i każdy, kto jako dzieciak w tym czasie wyjeżdżał na 
letnie kolonie, na pewno nostalgicznie spojrzy na te elementy historii.

Przyznam szczerze, że nie znam oryginalnej historii, która 

została przedstawiona w „W głębi lasu”, ale bardzo ciekawy 

wydał mi się fakt przeniesienia wydarzeń dziejących się w USA 

w polskie realia. 
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Biorąc pod uwagę, że serial jest wyprodukowany przez Netflix, to trudno 
jest mu coś zarzucić pod kątem realizacyjnym. Może jedynie to, że bardzo 
dużo było tu zdjęć z drona, no i tradycyjnie – jak to w polskiej produkcji 
– dźwięk i jego montaż nie powalają na kolana – momentami ciężko jest 
zrozumieć, co bohaterowie do nas mówią. 

„W głębi lasu” spełnił moje oczekiwania. Oglądając ten sześcioodcinkowy 
serial, nie miałem przed oczami literackiego pierwowzoru i nie wiedzia-
łem, czego mogę się po tej historii spodziewać. Na pewno nie jest to serial 
idealny, jednak można się przy nim dobrze bawić, zwłaszcza w piątkowy 
wieczór czy w trakcie deszczowego weekendu. Doszedłem też do wniosku, 
że najlepsze polskie seriale to produkcje kryminalne lub te z elementami 
thrillera. Aż żałuję, że tego typu produkcji robi się u nas tak mało, bo one 
zdecydowanie najlepiej wychodzą naszych filmowcom. Mam nadzieję, że 
ten gatunek zostanie lepiej dostrzeżony i pojawi się również więcej takich 
filmów pełnometrażowych.
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Premiery streamingowe 
lipiec 2020JAN URBANOWICZ

@yasiek_

Premiery streamingowe lipiec 2020  |  Jan Urbanowicz

Jej głos 
Historia opowiadająca o młodej dziewczynie, 
która jest niezwykle uzdolniona muzycznie 
i próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie. 
Poza muzyką i próbami zrobienia kariery 
pojawiają się również inne problemy, 
z którymi musi się zmierzyć młody człowiek. 
Kolejna pozycja oryginalna od Apple.

Premiera: 10.07     

Misja Greyhound
Nowy film z Tomem Hanksem zamiast trafić do kin, 
ląduje bezpośrednio na platformie Apple. Opowiada 
on historię rozgrywającą się podczas II wojny 
światowej: kapitan Ernest Krause podejmuje się misji 
przeprowadzenia przez Atlantyk konwoju prawie 
40 alianckich okrętów, które transportują wojsko 
i niezbędne zaopatrzenie.

Premiera: 10.07       
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The Umbrella Academy – Season 2 
Drugi sezon serialu o dość specyficznej drużynie 
superbohaterów. Sezon pierwszy niezwykle 
przypadł mi do gustu, a jego zakończenie 
zaskoczyło na tyle, że nie mogę się doczekać 
kontynuacji. Mam jednak wrażenie, że produkcja 
ta przeszła nieco po cichu i zdecydowanie za 
mało osób miało okazję się z nią zapoznać. Drugi 
sezon będzie idealny do nadrobienia zaległości.

Premiera: 31.07         

Aquaman
Opowieść o Arthurze Currym, który 
dowiaduje się, że jest dziedzicem tronu 
Atlantydy. Film na podstawie komiksu od DC 
Comics, w którym w główną rolę wciela się 
Jason Momoa, przypadł do gustu widzom 
i krytykom. Ostatecznie DC przestało 
gonić Marvela i stworzyło film z własnym 
charakterem. Nie idealny, ale za to lekki 
i przyjemny. Pojawienie się go na platformie 
Netflix będzie idealną okazją do powtórki. 

Premiera: 08.07     
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Poradnik Michała Śliwińskiego,
twórcy Nozbe.
O tym jak zapanować nad chaosem życia codziennego
i skutecznie zarządzać czasem! 

JUŻ W SPRZEDAŻY:
KursProduktywnosci.pl

Michał Śliwiński

Kroków do Maksymalnej

Produktywności

http://kursproduktywnosci.pl


Ciasto 
jabłkowo-truskawkoweMAŁGORZATA ŁADA

Ciasto jabłkowo-truskawkowe  |  Małgorzata Łada
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Całe jajka ubijamy z cukrem i cukrem waniliowym na 
puszystą masę. Oba rodzaje mąki mieszamy z prosz-
kiem do pieczenia i delikatnie mieszamy z masą jajeczną. 
Następnie powoli dodajemy rozpuszczone masło i miksu-
jemy do uzyskania jednolitej masy.

Ciasto przelewamy do wysmarowanej masłem i obsypanej 
bułką tartą tortownicy. 

Jabłka obieramy i kroimy w kostkę, truskawki kroimy 
w ćwiartki. Na wierzch ciasta wysypujemy jabłka i pokro-
jone truskawki.

Ciasto wstawiamy na ok. 45–50 min do nagrzanego do 
180°C piekarnika .

Gdy ciasto lekko przestygnie, posypujemy cukrem pudrem.

Skład:
• 4 jajka
• 1 szkl. cukru
• 1,5 szkl. 

mąki tortowej 
• 1 czubata 

łyżka mąki 
ziemniaczanej

• 1/2 szkl. roztopio-
nego, wystudzo-
nego masła lub 
oleju (najlepiej 
słonecznikowego)

• 2 płaskie łyżeczki 
proszku do 
pieczenia

• cukier waniliowy 
• 3 średnie deserowe 

jabłka
• kilka dorodnych 

truskawek
• cukier puder do 

posypania ciasta
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