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tapnij by przejść do menu/spisu treści

przejdź do Twittera autora

przeciągnij w prawo

PRAWDZIWIE BEZPRZEWODOWE.
NIEWIARYGODNY DŹWIĘK.
SŁUCHAWKI PI7 SĄ SYNONIMEM DOSKONAŁOŚCI. 24-BITOWA KONSTRUKCJA
TRUE WIRELESS Z QUALCOMM APTX™ ADAPTIVE I PODWÓJNYMI HYBRYDOWYMI
PRZETWORNIKAMI URZEKA DETALICZNOŚCIĄ I NATURALNOŚCIĄ BRZMIENIA.
ADAPTACYJNY UKŁAD ANC AUTOMATYCZNIE ZAPEWNIA OPTYMALNY DŹWIĘK
W KAŻDEJ SYTUACJI, A REWOLUCYJNE ETUI Z FUNKCJĄ RETRANSMISJI SYGNAŁU
DŹWIĘKOWEGO MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOWOLNYM ŹRÓDŁEM AUDIO, ABY PRZESYŁAĆ
BEZPRZEWODOWO MUZYKĘ WPROST DO PI7.

Salony firmowe Bowers & Wilkins: www.tophifi.pl
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POZWÓL OTOCZYĆ SIĘ
PEŁNIĄ DŹWIĘKU

DENON HOME SOUND BAR 550
Wciągający dźwięk 3D w domowym kinie, stworzony przez
lidera w dziedzinie audio. Wyrafinowane przetwarzanie Dolby
Atmos i DTS:X sprawia, że każdy film i program TV odbierasz
jak największe wydarzenie na żywo.

NA JAKI ZASŁUGUJE
TWÓJ TELEWIZOR

DHT-S716H

DHT-S716H

Zaawansowany soundbar kina domowego klasy Premium
z technologią Heos Built-in. Zanurz się w dźwięku wysokiej
jakości dostarczanym przez ekspertów branży audio.

Doda głębi dźwięku bez względu na to, co oglądasz lub słuchasz,
a dekodowanie Dolby Digital, Dolby Digital Plus i DTS zapewnia
wciągające wrażenia dźwięku przestrzennego.

DHT-S416

DHT-S316

Będzie Twoim faworytem, jeśli szukasz soundbara do
strumieniowania Google Chromecast, który zapewnia
również krystalicznie czysty dźwięk przestrzenny.

Soundbar z bezprzewodowym subwooferem, HDMI ARC,
Bluetooth oraz Dolby Digital i DTS. Dzięki Denon Dialogue
Enhancer nie umknie Ci żadne słowo dialogu z ulubionego
programu TV lub filmu.

DOSKONAŁY DŹWIĘK KINA DOMOWEGO DENON
OPARTY NA 110 LATACH INNOWACJI

www.denon.pl
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Ojojoj, ale mamy dla Was ciekawy wakacyjny numer.
Jak przystało na początek wakacji, numer jest lekki
i przyjemny w czytaniu, choć dość gruby, ale to już
standard w naszym, nomen omen, wydaniu.
Czerwiec, jak co roku, to konferencja WWDC.
Tradycyjnie w lipcowym numerze zbieramy
wszystko do kupy, żebyście mogli w jednym miejscu przeczytać o zbliżających się nowościach,
które na jesieni przedstawi nam Apple.
Tym razem proponujemy Wam podróż na Bornholm, rowerowy ultramaraton oraz USA. Do tego
duża dawka felietonów o książkach, kulturze,
kryzysach, sztucznej inteligencji i, mój faworyt
w tym miesiącu, ekonomii wojny – mocna rzecz.
Świetne audio, mocny zestaw elektromobilności
i dużo ciekawych sprzętów.
Taki jest lipcowy iMagazine. Zacznijcie wakacje
z nami!
Zapraszam do numeru!		 Dominik Łada

REDAKCJA

11

WSPÓŁPRACA

WYDAWCA
Mac Solutions Dominik Łada,
ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa,
NIP: 118-135-60-13

Paweł
Okopień

Krzysztof
Morawski

Paweł
Jońca

REDAKCJA
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14,
00-018 Warszawa,

redakcja@imagazine.pl

Krzysztof
Kołacz

Paweł
Hać

Jan
Urbanowicz

Maciek
Skrzypczak
REDAKTOR NACZELNY

Dominik Łada
+48 501 055 988 | d.lada@imagazine.pl
Małgorzata
Łada

Napoleon
Bryl

Gracjan
Pietras

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO

Ania
Gabryś

Tomasz
Szykulski

Dariusz
Hałas

Patrycja
Rudnicka

Wojtek Pietrusiewicz
w.pietrusiewicz@imagazine.pl
REKLAMA

reklama@imagazine.pl

Michał
Śliwiński

Adalbert
Freeman

Maciek
Szamowski
KOREKTA

Malwina Wadas
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.
Nasz magazyn monitorowany jest
przez Instytut Monitorowania Mediów IMM

WEBMASTER

Angelika Borucka

KOREKTA

Ania Gabryś

WEBMASTER

Krzysztof Stambuła

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD

Mateusz Gileta
m.gileta@imagazine.pl
PROJEKT OKŁADKI:

Wojtek Pietrusiewicz
FOT. Tomasz Szykulski

PERFEKCJA
I JAKOŚĆ DŹWIĘKU
Soundbar Creative Stage to system dźwiękowy 2.1, który składa się z listwy dźwiękowej z dwoma dwuzakresowymi
przetwornikami i subwooferem. Tony niskie są mocne, czyste i wyjątkowo głębokie - odpowiada za nie 40W głośnik
subwoofera. Za średnie i wysokie zakresy odpowiadają dwa 20W przetworniki o zoptymalizowanej charakterystyce, które
dają nam szeroką i wyjątkowo bogatą scenę dźwięku. Moc całego zestawu to 80W w RMS i 160W mocy szczytowej.
Konstrukcja zestawu została tak zaprojektowana by nie zajmowała wiele miejsca pod monitorem lub telewizorem.
W zestawie znajdziemy pilot zdalnego sterownia z funkcją predefiniowanych ustawień EQ dla trybów filmu, muzyki,
koncertu i gier oraz zestaw do montażu ściennego soundbara. Zestaw oferuje szereg opcji połączeń: Bluetooth, wejście
AUX, wejście optyczne, złącze HDMI z funkcją TV ARC, port USB z samodzielnym odtwarzaczem MP3. Creative Stage to
wyjątkowo udana konstrukcja, bardzo dobrze przyjęta przez rynek o czym świadczą opinie i recenzje użytkowników.

dostępne w sklepach:
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Aktualizacja pakietu iWork
12.1 dla iOS i macOS jest już
dostępna
Czytaj dalej....

macOS Monterey 12.4 dla
komputerów Mac z Apple
M2
Czytaj dalej....

Aktualizacja do macOS Big
Sur 11.6.7
Czytaj dalej....
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iOS 16 pokazany na
WWDC22
Czytaj dalej....

Nowy macOS Ventura na
WWDC22!
Czytaj dalej....

watchOS 9 pokazany na
WWDC22
Czytaj dalej....
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MacBook Air (mid 2022)
– co nowego, polskie
ceny i pełna specyfikacja
techniczna
Czytaj dalej....

Apple M2 ma debiut na
WWDC22!
Czytaj dalej....

MacBook Pro 13'' z M2 (mid
2022) – co nowego, polskie
ceny i pełna specyfikacja
techniczna
Czytaj dalej....
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MacBook Air (late 2020)
z podwyżką cen w 2022
– co nowego, polskie
ceny i pełna specyfikacja
techniczna
Czytaj dalej....

MacBook Pro 14” (late 2021)
i MacBook Pro 16” (late 2021)
z M1 Pro i M1 Max z nowymi
cenami w 2022 – co nowego,
polskie ceny i pełna
specyfikacja techniczna
Czytaj dalej....

Drukarka 3D i
nadchodzące Continuity
Camera w macOS Ventura
Czytaj dalej....
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Craig Federighi wyjaśnia,
dlaczego Stage Manager
działa tylko na iPadach
z Apple M1
Czytaj dalej....

HomeKit i CarPlay
w iOS 16 przedstawione na scenie
WWDC22
Czytaj dalej....

Nowe akcesoria zaprezentowane na WWDC 2022
Czytaj dalej....
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Polskie ceny
nowości z WWDC
2022
Czytaj dalej....

Ogłoszono zwycięzców
Apple Design Award 2022
Czytaj dalej....

iOS 16 wytnie z sieci
CAPTCHA
Czytaj dalej....
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JBL Vibe 100 TWS
JBL Vibe 100 TWS to bezprzewodowe słuchawki dokanałowe. Świetny
towarzysz wakacyjnych podróży. Niezwykle wygodne rozwiązanie dla
wszystkich miłośników muzyki.
JBL Vibe 100 TWS to proste i inteligentne słuchawki, idealne do słuchania na co dzień! Są prawdziwie bezprzewodowe i ubarwią dzień, dzięki
technologii JBL Deep Bass Sound. Całkowity czas pracy słuchawek, wraz
z zapasem w etui ładującym, to nawet 20 godzin. To pełen komfort
i swoboda bez kabli. Możliwość słuchania muzyki, odbierania połączeń
oraz korzystania z asystenta głosowego za pomocą przycisku na słuchawce. Radość z muzyki każdego dnia!
Koncertowe brzmienie dla uszu użytkownika i głębokie brzmienie basu,
dzięki 8-milimetrowym przetwornikom. Łącznie 20 godzin odtwarzania
– JBL Vibe 100 TWS oferują 5 godzin pracy słuchawek oraz dodatkowe
15 godzin zapasu w etui ładującym. Dzięki temu mogą towarzyszyć użytkownikowi przez cały dzień.
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Lewe ucho, prawe ucho, oboje uszu?
Funkcja Dual Connect zapewnia moc,
która pozwala na bezproblemowe słuchanie muzyki lub prowadzenie rozmów za
pomocą jednej lub obu słuchawek. Natomiast żywotność akumulatora dotrzymuje
tempa użytkownikowi, gdyż można ładować
jedną słuchawkę i jednocześnie korzystać
z drugiej. Łatwe sterowanie dźwiękiem oraz
odbieranie połączeń umiejscowione jest na
słuchawkach. JBL Vibe 100 TWS zapewniają
też dostęp do asystenta głosowego.
Komfortowe dopasowanie, dzięki ergonomicznemu kształtowi. JBL Vibe 100 TWS
wygodnie leżą w uszach nawet po wielu
godzinach słuchania. Końcówki w 3 rozmiarach doskonale izolują dźwięk, zapewniając komfort oraz wyraziste brzmienie.
Dodatkowo słuchawki bez problemu
mieszczą się w kieszeni i można je zabrać
ze sobą wszędzie. Są małe i lekkie, zarówno
w zestawie z etui, jak i bez.
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Darmowe wirtualne konferencje edukacyjne
Apple dedykowane iPadom
Czytaj dalej....

Naukowcy z MIT odkrywają
„niemożliwą do usunięcia”
usterkę w Apple M1
Czytaj dalej....

App Store odrzuciło 1,6 mln
„ryzykownych” i „niewiarygodnych” aplikacji
Czytaj dalej....
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Aplikacja korzystająca
z Apple Watch dostała zgodę
FDA na użytek kliniczny
Czytaj dalej....

Porozumienie UE: iPhone’a
i AirPods muszą dostać
USB-C do jesieni 2024 r.
Czytaj dalej....

Cisco i organizacja nonprofit Pharrella Williamsa
zmieniają oblicze edukacji
Czytaj dalej....
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Logitech Mechanical Mini
okiem nowicjusza w świecie
klawiatur mechanicznych
Czytaj dalej....

iOS 16: Shazam
synchronizuje się
z aplikacją własną
Czytaj dalej....

Smart Cabin Controller –
Hyundai Mobis opracowało
biometryczny monitor
stanu kierowcy
Czytaj dalej....
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TSMC rozpocznie masową
produkcję M2 Pro (3 nm)
jeszcze w tym roku
Czytaj dalej....

Kuo: Apple zorganizuje
specjalny Apple Event
w styczniu 2023
Czytaj dalej....

Apple z wyłącznością na
transmisje rozgrywek MLS
od 2023 r.
Czytaj dalej....
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Creative
BT-W4:
nadajnik dźwięku wysokiej rozdzielczości
Creative Technology zaprezentowało urządzenie, które łączy ze sobą
przesył dźwięku o wysokiej rozdzielczości wraz z bezproblemową łącznością bezprzewodową. Nowy nadajnik Creative BT-W4 ma zagwarantować
użytkownikom dobrej jakości dźwięk bez zakłóceń i zniekształceń, czy to
w pracy czy też podczas korzystania z codziennej rozrywki multimedialnej.
Najwyższa jakość dźwięku bezprzewodowego.
Creative BT-W4 po prostu zapewnia świetną łączność, doskonałe słuchanie
i łatwe przełączanie pomiędzy urządzeniami.
Nadajnik Creative BT-W4 został wyposażony w najnowszy kodek od Qualcomm - aptX Adaptive. Kodek ma za zadanie monitorować środowisko,
w którym się znajdujemy, sprawdzić jakość połączeń a następnie inteligentnie dostosować szybkość transmisji bitów, aby poprawić stabilność
odtwarzania. BT-W4 wykorzystując kodek aptX Adaptive potrafi płynnie
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przełączać się pomiędzy poziomami
szybkości transmisji bitów w zależności
jaka w danym czasie wykorzystywana jest
treść mediów, czego efektem jest wysokiej
jakości dźwięk i małe opóźnienia podczas grania w gry. Nadajnik od Creative
Labs. dodatkowo obsługuje kodeki SBC
i aptX, które można płynnie przełączać
przyciskiem umiejscowionym na przedzie
urządzenia. Kodek aptX Adaptive minimalizuje problemy z łącznością wraz z niezawodnością połączenia zapewnianą przez
standard Bluetooth 5.2. Nadajnik oferuje
również 24-bitowy dźwięk wysokiej rozdzielczości przesyłany strumieniowo
z częstotliwością 48 kHz. Użytkownicy
mogą oczekiwać jakości, wszechstronnych
ulepszeń w zakresie przejrzystości głębi
w muzyce, filmach i grach.
Pod wcześniej wspomnianym przyciskiem, producent pozwala nam również
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zdefiniować i zapamiętać 4 urządzenia, miedzy którymi można się swobodnie się przełączać. Nadajnik Creative BT-W4 dodatkowo oferuje niezbędne
opcje komunikacyjne dzięki trybowi HFP2, który umożliwia szybkie przełączanie się podczas np. rozgrywki a połączeniem telefonicznym. Zestaw
dodatkowo zawiera mikrofon analogowy z wtykiem 3,5mm, który skutecznie
możemy wykorzystać np. z konsolami takimi jak PS5 i PS4.
Wraz z nadajnikiem dostajemy również aplikację, w której możemy w pełni
spersonalizować nadajnik (do pobrania ze strony producenta). Po połączeniu się z aplikacją od Creative, użytkownik może zdalnie przełączać się
pomiędzy sparowanymi urządzeniami, resetować sparowania i dostosowywać dźwięk dzięki korektorowi Sound Blaster Acoustic Engine. Nadajnik
kompatybilny jest z takimi urządzeniami jak komputery PC, Mac, laptopy,
Nitendo Switch, PS4 i PS5.

Cena i dostępność:
Creative BT-W4 kosztuje 246 zł i jest dostępny w sklepie internetowym
Creative.
Więcej informacji o Creative BT-W4 znajdziesz na stronie.
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Użytkownicy Androida
mogą teraz przenieść swoje
dane WhatsApp na iPhone’a
Czytaj dalej....

Parallelz rzuca wyzwanie
duopolowi App Store
i Google Play
Czytaj dalej....

Tesla – uaktualnienie, które
ułatwia życie kierowcom
Tesli i… złodziejom
Czytaj dalej....
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Seria Philips Hue
– są nowe lampy i akcesoria
Czytaj dalej....

Seria Samsung Galaxy
z certyfikatem ochrony
kryptograficznej w Polsce
Czytaj dalej....

Grafenowy tatuaż zmierzy
ciśnienie krwi – że co?!
Czytaj dalej....
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Aplikacja Dacia AR –
samochodów nie ma,
ale jest rzeczywistość
rozszerzona
Czytaj dalej....

14-calowy iPad bez
ProMotion oraz nowy
model EDU?
Czytaj dalej....

Tapety z nowych MacBooków Pro M2
Czytaj dalej....
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14-calowy iPad Pro,
15-calowy MacBook Air
i powrót 12-calowego
MacBooka
Czytaj dalej....

Nowy przedni aparat
w iPhonie 14 i iPady
Pro z M2
Czytaj dalej....

AKTUALNOŚCI

32

AirPods Pro 2 z identyczną
konstrukcją do obecnej
generacji?
Czytaj dalej....

Husqvarna dołącza do
Power for All Battery
Alliance
Czytaj dalej....

Reuters: do 2025 r.
przychody z Apple Music 		
i Arcade wzrosną o 36%
Czytaj dalej....
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LuON

– o co w tym wszystkim chodzi
LuON. Co to tak naprawdę jest? Skąd pomysł? Czego możemy się
spodziewać w najbliższym czasie i w tej dłuższej perspektywie? Wreszcie,
kto za tym wszystkim stoi? O tym i nie tylko rozmawiamy z Dawidem
Olczakiem, Prezesem LuON S.A.
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Dominik Łada: O LuON usłyszeliśmy już kilka miesięcy temu, jednak do
tej pory wszystko było owiane taką tajemnicą, że tak naprawdę w zasadzie
niczego nie wiemy…
Dawid Olczak: Nie do końca jest tak, jak mówisz. O projekcie LuON powiedzieliśmy już bardzo wiele, ale fakt, że nasze dotychczasowe komunikaty
były kierowane do określonej grupy osób. Dlatego, żeby dobrze zrozumieć,
co dokładnie tworzymy i czym się zajmujemy, pozwól, że podzielę to na
dwa segmenty — oprogramowanie i urządzenia.
Jednym z najważniejszych obszarów naszej działalności są urządzenia inteligentnego domu, które od

Jednym z najważniejszych
obszarów naszej działalności są urządzenia inteligentnego domu, które
od podstaw projektujemy
samodzielnie. Mówiąc „od
podstaw”, mam na myśli to,
że cała elektronika, obudowy oraz wszystkie pozostałe elementy są w 100%
zaprojektowane przez LuON.

podstaw projektujemy samodzielnie. Mówiąc „od
podstaw”, mam na myśli to, że cała elektronika, obudowy oraz wszystkie pozostałe elementy są w 100%
zaprojektowane przez LuON. Nie kupujemy gotowych urządzeń i nie naklejamy tam naszego logo,
chwaląc się, że jest to nasz produkt, choć naprawdę
tak nie jest. W LuON bardzo poważnie podeszliśmy
do tego tematu, ponieważ wiedzieliśmy, że efekt,
który chcemy uzyskać, będzie możliwy wyłącznie
wtedy, gdy wszystko zaprojektujemy indywidualnie
pod nasze wymagania.
Urządzenia, które zostaną przez nas wyprodukowane (a będzie ich wiele) już na starcie będą
kompatybilne z systemem Apple HomeKit. Do
działania będą one wymagały bazy (nie mylić
z mostkiem). Dlaczego? Ponieważ tylko baza

pozwoliła nam na uzyskanie odpowiedniej funkcjonalności i stabilności
działania. Mam nadzieję, że będę mógł w dalszej części wywiadu rozwinąć jeszcze ten temat.
Kolejną bardzo ważną częścią naszej działalności jest oprogramowanie,
którego sercem jest właśnie nasza baza. Dzięki niej wszystkie urządzenia, które zaprojektowaliśmy i zaprojektujemy w przyszłości, będą mogły
pojawić się w Apple HomeKit. W zasadzie moglibyśmy na tym poprzestać
– wielu producentów tak robi. Jednak my postanowiliśmy pójść znacznie
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dalej. Baza, poza tym, że jest kompatybilna z Apple HomeKit, posiada
również własną automatykę – zupełnie niezależną od HomeKit. Chcieliśmy dać użytkownikom więcej. Mogą korzystać z naszej automatyki, która
daje znacznie więcej możliwości lub z automatyki systemu Apple HomeKit
(oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystywać dwa systemy
jednocześnie i łączyć ich zalety).
Poza samą automatyką nasz system oferuje znacznie więcej usprawnień.
Po pierwsze wszystkie urządzenia mają znacznie większe możliwości
konfiguracji w systemie LuON, jak i Apple HomeKit. Poza tym system
LuON wprowadza pionierskie rozwiązanie: zmienne, które będą również
widoczne w Apple HomeKit.
Oczywiście zaprojektowaliśmy również wiele innych usprawnień, jak chociażby LuSketches – szkice automatyzacji, które pozwalają tworzyć nawet
najbardziej zaawansowane rutyny osobom, które nie potrafią programować. Tutaj chciałbym Cię odesłać na naszą stronę www.luon.me, ponieważ
takich ciekawych rozwiązań jest znacznie więcej.
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Będąc przy oprogramowaniu, chciałbym jeszcze dodać, że pod wieloma
względami nasza aplikacja również wyróżnia się na tle konkurencji. Została
ona oparta w całości o system Apple HomeKit, więc nie wymaga od użytkownika zakładania żadnego konta (wystarczy, że jesteś zalogowany na swoim
koncie iCloud) i szanuje Twoją prywatność, ponieważ nie mamy żadnych serwerów zewnętrznych – wymyśliliśmy to tak, żeby nie były nam potrzebne.
Podsumowując, tworzymy urządzenia, które są kompatybilne z Apple
HomeKit, ale również własny system, który oferuje ogromne możliwości.
Użytkownik sam będzie mógł wybrać, z jakich funkcjonalności będzie
korzystał i je łączyć – my nie będziemy niczego narzucać.
DŁ: Skąd wziął się pomysł?
DO: To dość ciekawe pytanie, ponieważ pomysł na zaprojektowanie systemu
i urządzeń, nad którymi aktualnie pracujemy, nie pojawił się od razu. Jeszcze
kilka lat temu zastanawialiśmy się nad rozpoczęciem produkcji samodzielnie
działających urządzeń wykorzystujących do komunikacji Bluetooth, Wi-Fi
czy Thread. Jednak bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że nie ma to większego sensu z punktu widzenia stabilności systemu i możliwości samych
urządzeń. Od samego początku chcieliśmy stworzyć coś lepszego od konkurencji, by udowodnić, że wiele rzeczy można zrobić znacznie lepiej. Dlatego
ostatecznie nie zdecydowaliśmy, by pójść tą drogą – mówiąc wprost, nie
chcieliśmy tworzyć przeciętnie działających urządzeń.
Wiedząc, że nie możemy wykorzystać popularnych protokołów komunikacji, zaczęliśmy szukać ich lepszych odpowiedników. Niestety, równie
szybko doszliśmy do wniosku, że także nie możemy wykorzystać równie
popularnych metod takich, jak ZigBee czy Z-Wave. Nie oferowały one tak
dużej stabilności i możliwości, jakich oczekiwaliśmy.
Wielu osobom może wydawać się to dziwne, bo przecież to popularne
rozwiązania. Jednak przyglądając się im bliżej, bardzo szybko można dojść
do wniosku, że ich popularność wynika głównie z chęci producentów
do zachowania kompatybilności pomiędzy wieloma innymi systemami.
Niestety, przez lata błędnie uważano, że słowo „kompatybilność” jest
tożsame ze słowem „komunikacja”. Dziś rynek wygląda zupełnie inaczej
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i kompatybilność uzyskuje się poprzez systemy takie jak Apple HomeKit,
Google Home, Aleksę czy w przyszłości Matter.
Nie chcąc powielać błędów konkurencji, postanowiliśmy opracować naszą
własną łączność radiową, opartej przede wszystkim na dużej stabilności
działania i szerokich możliwościach – nie zwracając uwagi na to, czy jest
ona powszechnie używana w świecie inteligentnych rozwiązań. Dlatego
ostatecznie zdecydowaliśmy się na komunikację radiową opartą na ESP-NOW. Jednak samo ESP-NOW nie mogło nam zaoferować wszystkiego,
na czym nam zależało – było jednak dobrą podstawą. Ostatecznie więc
musieliśmy samodzielnie zaprojektować wiele rozwiązań, które dziś wykorzystujemy. Żeby to lepiej zobrazować, pozwól, że posłużę się pewnym
prostym porównaniem. Wyobraź sobie, że ESP-NOW, to swego rodzaju
tory, które zaprojektowała firma Espressif. Jednak pociąg, który będzie
poruszać się po tych torach, musieliśmy zbudować od podstaw sami. Właśnie dzięki takim zabiegom udało nam się stworzyć coś zupełnie wyjątkowego – komunikację radiową, którą nazwaliśmy LuAir.
Wiedząc, że będziemy wykorzystywać własny protokół komunikacji radiowej, musieliśmy jeszcze zaprojektować komunikację przewodową, na której bardzo nam zależało. Przyznaję, że nie było to łatwe zadanie, ponieważ
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tak jak w przypadku LuAir, tutaj również musieliśmy zaprojektować wiele
rzeczy od podstaw. Poświęciliśmy wiele miesięcy na testy i dziś możemy
powiedzieć, że udało nam się osiągnąć to, na czym nam zależało.
Pozostałe elementy „układanki” są tak naprawdę konsekwencją tego, co
udało nam się zrealizować. Skoro w rękach mieliśmy już własną komunikację radiową i przewodową oraz bazę, która odpowiadała za nadzór i interpretację komunikatów, to mogliśmy zrealizować to, na czym nam zależało
najbardziej – uzyskaniu pełnej kontroli nad każdym aspektem oprogramowania i hardware.
Jeżeli jednak pytałeś, dlaczego w ogóle zainteresowaliśmy się produkcją urządzeń inteligentnego domu, to odpowiedź jest brutalna, ale do
bólu prawdziwa. Przez ostatnie kilka lat przetestowaliśmy setki różnych
urządzeń, wydając przy tym dziesiątki tysięcy złotych i byliśmy załamani.
Większość z nich oferowała tylko podstawowe funkcjonalności, a wielu
przypadkach również wątpliwą stabilność działania. Wiedząc, że możemy
to zrobić znacznie lepiej, podjęliśmy decyzję, że nie możemy tego ignorować i założyliśmy LuON.

Skoro w rękach mieliśmy już własną komunikację radiową
i przewodową oraz bazę, która odpowiadała za nadzór i interpretację komunikatów, to mogliśmy zrealizować to, na czym
nam zależało najbardziej – uzyskaniu pełnej kontroli nad każdym aspektem oprogramowania i hardware.

DŁ: A nazwa?
DO: Nazwa nie było dla nas dużym wyzwaniem, ponieważ jeden z jej
członów (Lu) był już używany w bardzo wczesnych prototypach zaprojektowanych przez naszego głównego programistę Jaromira Koppa. Samo
Lu wzięło się od imienia partnerki Jaromira, która, chcąc nie chcąc, była
pierwszą zewnętrzną testerką naszych rozwiązań. Dlatego postanowiliśmy,
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że Lu powinno zostać z nami – dla nas to taka forma podziękowania za
wkład, który niewątpliwie wniosła do projektu.
Niestety później szybko okazało się, że pozostawienie samego „Lu” nie
jest możliwe ze względu na zarezerwowane domeny i znaki towarowe,
więc musieliśmy znaleźć jakiś drugi człon, który pasowałby do naszej wizji.
Pewnego dnia jeden ze współzałożycieli (Emil Borusławski) wymyślił hasło,
które idealnie wpisywało się w misję firmy – Lu | Switch the future ON. Tak
właśnie powstała nazwa LuON.
DŁ: No dobra. To kto za tym wszystkim stoi. Nie jesteście przypadkowymi
osobami – ani w tej branży, ani w świecie apple’owym.
DO: To prawda, żaden z nas nie znalazł się w zespole przypadkiem, ponieważ to, czym się zajmowaliśmy, było w dużej mierze od samego początku
związane z Apple HomeKit.
Jaromir Kopp (nasz główny programista) jest odpowiedzialny za rozwój systemu LuON. Zajmuje się tworzeniem własnych urządzeń zgodnych z systemem Apple HomeKit od ponad pięciu lat, a od czterech i pół ma licencję
Apple MFi. Jaromira można również znać z blogów, magazynów i podcastów związanych z tematyką Apple, w której jest prawdziwym weteranem,
ponieważ używa komputerów z nadgryzionym jabłkiem od ponad 30 lat.
Zajmuje się też amatorsko i profesjonalnie programowaniem od połowy
lat 80. XX wieku. Zaczynał z Atari 800 XL, na którym już programował
w języku C. To właśnie na bazie jego doświadczeń i wiedzy w dużej mierze
zbudowaliśmy system LuON.
Poza Jaromirem trzeba również wspomnieć o kolejnym trzonie zespołu,
Emilu Borusławskim, który od wielu lat był odpowiedzialny za rozwój usług

Jaromir Kopp (nasz główny programista) jest odpowiedzialny
za rozwój systemu LuON. Zajmuje się tworzeniem własnych
urządzeń zgodnych z systemem Apple HomeKit od ponad pięciu lat, a od czterech i pół ma licencję Apple MFi.
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Apple HomeKit w naszym kraju – najpierw w RuSE, a później w Apple-Home. Poznanie Emila to jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła nas
spotkać. Gdyby nie on, pewnie dziś nie byłoby systemu i urządzeń LuON
– albo wyglądałby zupełnie inaczej. Emil czasami przypomina mi Tima
Cooka, który, jak wynika z książek, bardzo lubi zadawać pytania, a jak na
któreś nie znasz odpowiedzi, to zadaje kolejne.
Jeżeli chodzi o mnie, to jeszcze kilka lat temu zajmowałem się pisaniem
recenzji m.in. o urządzeniach kompatybilnych z Apple HomeKit. Założyłem również pierwszą grupę poświęconą właśnie temu zagadnieniu, która
notabene w tej chwili jest jedną z największych grup w Europie. Patrząc na
wszystko z perspektywy czasu, grupa założona na Facebooku i jej szybki
rozwój dała nam wszystkim bardzo dużo. Dzięki niej poznaliśmy Emila,
zdecydowaliśmy się na stworzenie podcastu o HomeKit, otworzyliśmy
usługi Apple-Home, by następnie oferować szkolenia z obsługi systemu
najpierw dla konsumentów, a później również dla firm.
Dziś oczywiście nie robimy już wielu tych rzeczy. Nie prowadzimy podcastu
(zamierzamy do tego jednak wrócić), nie prowadzimy już szkoleń i usług
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Apple-Home. Poświęciliśmy się całkowicie firmie LuON, ponieważ dziś
wiemy, że tylko tak możemy coś zmienić w świecie inteligentnego domu.
Takie były nasze początki. Oczywiście to bardzo uproszczony obraz wydarzeń, który był rozłożony na kilka lat, ale z grubsza tak właśnie to wyglądało. Dziś to wygląda zupełnie inaczej, ponieważ w zespole mamy również
Dariusza Matulka i Macieja Szymańskiego, udziałowców z grupy kapitałowej WAT S.A., którzy wnieśli do zespołu bardzo dużo wiedzy i cennego
doświadczenia.
DŁ: Jakie produkty planujecie wprowadzić na rynek?
DO: Na to pytanie niestety nie będę mógł odpowiedzieć tak dokładnie
i wnikliwie, jak byś tego oczekiwał. Mogę natomiast zdradzić, że panujemy
wyprodukować wszystkie podstawowe urządzenia, które powinny się znaleźć w każdym szanującym się systemie inteligentnego domu. Następnie
sukcesywnie będziemy wprowadzać do oferty urządzenia montowane do
szafy DIN. Ostatecznie chcemy zaoferować naszym klientom kompleksowy system, tak jak dziś robi to np. Loxone czy Ampio — tylko wszystko
chcemy oczywiście zrobić znacznie lepiej.
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Patrząc na wszystko z perspektywy czasu, grupa założona
na Facebooku i jej szybki rozwój dała nam wszystkim bardzo
dużo. Dzięki niej poznaliśmy Emila, zdecydowaliśmy się na
stworzenie podcastu o HomeKit, otworzyliśmy usługi Apple-Home, by następnie oferować szkolenia z obsługi systemu najpierw dla konsumentów, a później również dla firm.

DŁ: Rozumiem, że wszystko sami projektujecie od podstaw. Hardware
i software. Gdzie będzie produkcja?
DO: Tak, niemalże wszystko projektujemy sami – tylko jedno z urządzeń zostało wcześniej zaprojektowane przez zewnętrzną firmę, zgodnie
z naszą specyfikacją i wytycznymi. Jeżeli chodzi o samą produkcję, to
będzie ona podzielona. Część rzeczy mamy zakontraktowane w Chinach,
a część będziemy wykonywać w Polsce. Nie jest to do końca podyktowane
kosztami (chociaż również jest to jakiś argument), lecz technologią, którą
trudno znaleźć gdzie indziej. Niestety, wiele elementów, które chcieliśmy
zamówić u polskich producentów, bardzo często spotykało się z odmową
i stwierdzeniem, że czegoś nie da się zrobić – w Chinach nie ma takich
problemów.
Być może wyjściem z tej sytuacji będzie własna produkcja, ale to temat na
zupełnie inną rozmowę.
DŁ: Nie boicie się produkcji w Chinach…?
DO: Być może zabrzmi to dziwnie, ale nie. Siła naszych rozwiązań nie
tkwi wyłącznie w ich konstrukcji czy wykorzystanych elementach, ale
również w softwarze – a dokładniej biorąc, w połączeniu możliwości hardware i software. Do tego ostatniego nie mają dostępu, więc ryzyko jest
minimalne.
DŁ: Teraz „modnym” tematem w branży jest standard Matter?
DO: Tak i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że temat Matter będzie
z tygodnia na tydzień coraz bardziej istotny – chyba że jak już oficjalnie
wypuszczą go na rynek, coś pójdzie bardzo źle.
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Jednak w LuON standardu Matter nie traktujemy jako zagrożenia, wręcz
przeciwnie – przygotowujemy się na jego nadejście od bardzo dawna. Tak
naprawdę cały nasz system był tworzony z myślą o kompatybilności z Matter. Dla nas to bardzo duża szansa, którą będziemy chcieli wykorzystać.
Matter posiada w swoich założeniach bardzo wiele ciekawych rozwiązań,
które uczynią nasz system jeszcze lepszym. Mogę Cię zapewnić, że gdy
tylko będzie to możliwe, system LuON będzie kompatybilny z Matter. Dziś
jednak skupiamy się na Apple HomeKit. Na szczęście między oboma systemami jest wiele podobieństw, co ułatwia nam pracę.
DŁ: Timing – kiedy wystartujecie komercyjnie?
Kiedy pierwsze produkty będą dostępne?

Jednak w LuON standardu

DO: Dziś jeszcze nie mogę podać dokładnej daty.
Zaplanowaliśmy wypuszczenie oficjalnego komu-

Matter nie traktujemy jako

nikatu, który będzie zawierać datę kolejnej kon-

zagrożenia, wręcz przeciw-

ferencji na sierpień tego roku. Musisz uzbroić się

nie – przygotowujemy się

w cierpliwość.

na jego nadejście od bardzo dawna. Tak naprawdę

DŁ: A co z wersją… androidową albo generalnie
wsparciem dla innych, konkurencyjnych do HomeKit

cały nasz system był two-

rozwiązań dla domu inteligentnego – Aleksą, Google

rzony z myślą o kompaty-

Assistantem, SmartThings?

bilności z Matter. Dla nas
to bardzo duża szansa,

DO: Tutaj odpowiedzią jest Matter. Jak tylko pojawi
się na rynku, a my ze swojej strony ogłosimy, że
nasze urządzenia są z nim kompatybilne, wypuścimy

którą będziemy chcieli

na rynek aplikację przeznaczoną na Androida – nie

wykorzystać.

ma innej drogi.
Bardzo zależy nam na tym, aby nasz system zapewniał maksymalną prywatność. Dlatego skupiliśmy
się na tych dwóch standardach – Apple HomeKit
i Matter, ponieważ one ją gwarantują. Gdyby jednak Matter miał z jakiegoś
powodu nigdy nie ujrzeć światła dziennego, najprawdopodobniej nie stworzylibyśmy systemu kompatybilnego z Google Home i Alexą – mamy jasno
wytyczone granice, których nie przekroczymy.
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DŁ: Macie inwestora. Zostaliście spółką akcyjną. To poważnie brzmi. Co
Wam to daje?
DO: Oj… daje nam to bardzo dużo. Wiesz, kiedyś usłyszałem pewne bardzo
mądre stwierdzenie, które chciałbym teraz przytoczyć – żeby odnieść sukces, trzeba otaczać się ludźmi mądrzejszymi od siebie. My bardzo dobrze
znamy się na tym, co robimy, ale kwestie skalowalności biznesu chcielibyśmy pozostawić ludziom, którzy znają się na tym lepiej. Nasi partnerzy biznesowi mają na tym polu bardzo duże doświadczenie praktyczne i dzięki
temu wiemy, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku.
Kolejną niewątpliwą zaletą są możliwości, które się przed nami otworzyły. Dziś możemy bez większych przeszkód planować produkcję liczoną
w tysiącach sztuk, co również pozwoli nam łatwiej zaistnieć na innych
rynkach. Co jednak ważniejsze w dłuższej perspektywie czasu, będziemy
mogli znacznie szybciej wypuszczać nowe produkty na rynek, niż gdybyśmy nie mieli zewnętrznego inwestora.
Cieszy nas również fakt, że nasi inwestorzy są żywo zainteresowani tym, co
robimy i posiadają również doświadczenie programistyczne, które oczywiście wykorzystujemy.
Moim zdaniem LuON w zamian za sprzedaż części udziałów zyskał bardzo
dużo i nie mam tu na myśli wyłącznie aktywów finansowych, lecz prawdziwych partnerów z krwi i kości.
DŁ: Czujecie się start-upem czy raczej rozwijacie firmę, nie zwracając na
to uwagi?
DO: Dobre pytanie. Są różne definicje tego, czym dokładnie jest start-up
i wpisujemy się w część z nich – więc pewnie nim jesteśmy.

Moim zdaniem LuON w zamian za sprzedaż części udziałów
zyskał bardzo dużo i nie mam tu na myśli wyłącznie aktywów
finansowych, lecz prawdziwych partnerów z krwi i kości.
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Dla mnie jednak start-up to przede wszystkim nieszablonowe myślenie,
podejmowanie szybkich decyzji i łamanie pewnych schematów, a nie tylko
organizacja założona w celu poszukiwania rentownego, powtarzalnego
i skalowalnego modelu biznesowego.
Więc, jeżeli spojrzeć na to w taki sposób, to z pewnością czujemy się
start-upem. Wiele rzeczy, które robimy, przekracza pewne granice
i normy, na które korporacja twardo stąpająca po ziemi, by się nie zdecydowała. Jest to nasza niewątpliwa zaleta, ponieważ tylko tak można
popychać ten świat do przodu.
Jestem pewny (i bardzo nam tego życzę), że dzięki ludziom, którzy tworzą LuON, duch start-upu pozostanie z nami na zawsze — po prostu
mamy to w DNA.
DŁ: Bardzo dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za Was.
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Bornholm

- zdecydowanie nie f*****g
Bornholm to prawdziwie egzotyczna wyspa na środku Bałtyku. Aż dziw
bierze, że takie miejsce, tak blisko naszego wybrzeża jest tak skrajnie inne
od tego, co znamy. Prawdziwy raj dla rowerzystów i nie tylko.
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Na Bornholm, podobnie jak na Islandię,
wybierałem się od lat. Zawsze miałem
szczególny sentyment do wysp. Tyle razy
próbowałem, a trafiłem tam dopiero
w ostatnim czasie. Okazja była wyjątkowa, bo na zaproszenie Volvo, z Darkiem
Hałasem testowaliśmy tam elektryczne
samochody. Darek opisywał pod kątem

motoryzacyjnym już naszą wyprawę,
ja chciałem skupić się na walorach
turystycznych.
W ostatnim czasie dużą popularność
zdobył film na podstawie audiobooka
„F*****g Bornholm”. Kto go widział lub
słuchał, mógł sobie wyrobić błędną opinię
o wyspie. W rzeczywistości Bornholm jest
sielski, spokojny, piękny i bardzo przyjazny. Jest to wyspa idealnie skrojona pod
wyjazd rowerowy z dziećmi.
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Pierwsze, co mnie uderzyło, jak podjechaliśmy
na wybrzeże, że zarówno woda, jak i otaczająca nas przyroda wygląda bardzo… egzotycznie. Całkowicie inaczej niż nasze wybrzeże.
Kolor i przejrzystość wody, skały, wszystko.
Bornholm nie jest duży. Ma 588 km2, co
przekłada się na 38 × 28 km. Poza sezonem
mieszka na nim około 40 tys. mieszkańców.
Choć jest duński, to bliżej mu do wybrzeża
Szwecji, a nawet Polski. I choć znajduje się na
środku Bałtyku, bardzo różni się od tego, jak
my, w Polsce postrzegamy „nasze” morze. Od
południa faktycznie, wybrzeże jest ukształtowane w postaci rozległych i szerokich piaszczystych plaż. Zachodnie, północne i wschodnie
wybrzeże są skaliste, miejscami to klify o wysokości sięgającej nawet 80 m npm.

Jak dotrzeć na Bornholm?
Musimy dopłynąć promem lub przylecieć
samolotem. Ten pierwszy sposób jest zdecydowanie tańszy i popularniejszy. Promy
z Ystad płyną około 1,5 h i to jest najszybsza
opcja. Z tego kierunku możemy dostać się
na wyspę samochodem. Codzienne promy
z Kołobrzegu, kursujące tylko w okresie
wakacyjnym, zabierają na pokład tylko
pieszych i rowery lub motocykle. Prom
z Kołobrzegu płynie około 3–4 godz.
W obu przypadkach promy zawijają do
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największego miasteczka na wyspie – Rønne. Samolot traktowany jest
trochę jak autobus. Codziennie jest kilka, kilkanaście połączeń z Kopenhagą – samolot obsługujący połączenie praktycznie cały czas jest
w ruchu. Lot z Bornholmu do Kopenhagi zajmuje ok. 45 min. Lotnisko
znajduje się na południowym wybrzeżu wyspy, poniżej Rønne.

Rowery
Bornholm to rowery. Cała wyspa jest otoczona ścieżkami rowerowymi
oznaczonymi napisami Cykelvej. Jest ich w sumie 235 km. Dla porównania
warto dodać, że cała linia brzegowa Bornholmu ma 141 km, a obwodnica
wyspy ma 105 km. Warto wspomnieć, że cała infrastruktura jest przygotowana pod kątem właśnie rowerów: wypożyczalnie z serwisem, jedzenie
i sklepy, wszechobecne parkingi rowerowe czy wreszcie specjalne szałasy
drewniane, które stawiają właściciele gruntów na trasach, zachęcając
turystów do spędzania w nich nocy i do tego całkowicie za darmo. Mocno
mnie to pozytywnie zszokowało.
Bardzo mi się podobają „samoobsługowe” stragany przy drodze, w których
możemy kupić coś do zjedzenia, ziemniaki, a nawet… antyki. Właściciele
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wystawiają stragany przy drodze, cały „towar” jest popakowany i stoi talerzyk, na którym zostawiamy rozliczenie. Pełne zaufanie.

Jedzenie
Podstawą tradycyjnej kuchni bornholmskiej są ryby, a najważniejszą z nich
jest oczywiście śledź. Śledzie dostępne są na wiele sposobów: jako kawałki,
pieczone, smażone, surowe, w sałatkach. Popisowym daniem jest smażony
śledź na słono – uwaga, on jest na serio baaaardzo słony.
Mieszkańcy Bornholmu wyspecjalizowali się też w produkcji serów pleśniowych, z których w szczególności jeden jest bardzo popularny na całym
świecie – to St. Clemens Danablu.
Ze swojej strony polecam dwie świetne smażalnie na Bornholmie – jedna
to Hasle Røgeri, prawdopodobnie najlepsza wędzarnia na wyspie. Druga to
B’s Fiskeværksted w Svaneke. Nieduża restauracja założona przed paroma
laty przez człowieka, który miał dosyć korpo… Historia dość „standardowa”,
ale w tym przypadku bardzo udana. Polecam, pysznie.
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Poza śledziami, z Bornholmu można przywieźć jako pamiątkę lub ma prezent dla
kogoś bardzo smaczną wędzoną sól.

Co zobaczyć?
Na Bornholm warto wybrać się na kilka dni.
Jeśli lubicie aktywnie spędzać czas, to dłuższy
pobyt na wyspie może być dla Was nużący.
Bornholm jest nieduży. Przejechanie rowerem
zajmie 2–3 dni w trybie spacerowym. Ale już
z dziećmi będzie fajną wyprawą. Z drugiej
strony, jeśli potrzebujecie spokoju i zaszyć się
gdzieś, uciec od zgiełku dużego miasta i korporacji, to jest to idealne miejsce. Piaszczyste
plaże są przepiękne, pozostałe, kamieniste
też urzekają swoim wyglądem. Woda jest krystalicznie czysta i dość ciepła, bo średnia jej
temperatura latem to 22°.
Jadąc na północ od Rønne, niezależnie czy
ścieżką rowerową, czy samochodem, polecam podjechać do Jons Kapel. Jest to piękna
formacja wysokich klifów ze spektakularnymi
schodami drewnianymi.
Dalej na północ znajduje się Hammershus. To
najbardziej imponujące średniowieczne ruiny
zamku na Bornholmie znajdujące się na północy wyspy.
Opodal ruin znajdziemy Opalsøen
i Hammersø – są to dwa sztuczne
akweny wodne, pozostałość po dawnych
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kamieniołomach granitu. Są malowniczo umiejscowione i spacer wokół
nich będzie bardzo fajnym bonusem wycieczki.
Przemieszczając się dalej, na wschodnie wybrzeże, koniecznie trzeba
odwiedzić Bornholms Kunstmuseum, czyli muzeum sztuki nowoczesnej.
Piękna architektura i ciekawe ekspozycje.
Bezpośrednio przy muzeum są jeszcze dwa ciekawe miejsca. Helligdomsklipperne – Święte Skały – to imponująca formacja skalna oraz manufaktura szkła Baltic Sea Glass.

Trochę o filozofii elektryków
Dania znana jest ze swojego ekologicznego podejścia do życia. Wszechobecne farmy wiatrów i odnawialne źródła zasilania to norma. Mieszkając w takim miejscu jak Bornholm, w pełni można docenić i zrozumieć
posiadanie samochodu elektrycznego. Cała wyspa jest w zasięgu jazdy
po naładowaniu do pełna i to w zasadzie przy założeniu również drogi
powrotnej. Poza tym ładowarki w razie czego są. Ale przy tym, jak drogie
jest paliwo w Danii (ponad 11 PLN/l), a jednocześnie jak tania jest energia
z przydomowej fotowoltaiki lub wiatraka, nie ma się nad czym specjalnie
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zastanawiać. Bornholm to idealne miejsce
dla elektryka.

Ceny
W tej kwestii jednak trzeba się przygotować na raczej spore wydatki. Jak wspominałem koszt benzyny to ok. 11 PLN/l. Dania
jest jednym z droższych krajów w UE i tak
też jest niestety na Bornholmie.

Wrócę?
Na Bornholmie byłem niestety tylko dwa
dni i to niepełne. To stanowczo za mało.
To był tylko „rekonesans” przed rodzinnym wypadem na dłużej. Mam nadzieję,
w przyszłe wakacje. Jest tu tak pięknie
i spokojnie, że jestem przekonany, że
wrócę tu i to nie raz. Wszystkim polecam,
bo jeśli nie byliście, to ta mała wyspa Was
mocno zaskoczy.
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Lato w USA
Nowy Jork, Miami, Nowy Orlean – te miasta miałem okazję odwiedzić
podczas dłuższej, czerwcowej wizyty w USA. Piękna pogoda zapewniała
doskonałe warunki do fotografowania, czego efektem jest ta galeria.
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Widok na dolny Manhattan (i górującą nad nim wieżę nowego
World Trade Center) z tarasu na Empire State Building…
… oraz z promu płynącego
w kierunku Statuy Wolności.
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Noc na Times Square, którego chyba nikomu
nie trzeba przedstawiać.
The Oculus, czyli efektowny budynek łączący funkcję
stacji kolejowej obsługującej rejony WTC oraz
nowoczesnej galerii handlowej.
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Panorama Nowego Jorku w rejonie Central
Parku w ostatnich latach wzbogaciła się o kilka
niezwykle smukłych apartamentowców.
Klasycznym kadrem z tarasu na Empire State
Building jest ujęcie Chrysler Building, który
z roku na rok coraz mocniej gubi się wśród
znacznie wyższej nowojorskiej zabudowy.
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Zachód słońca przy Szóstej Alei.
Po kilku dniach w Nowym Jorku przenieśliśmy się do Miami
– przy odrobinie szczęścia okolice Miami Beach zobaczymy
tuż po starcie lub przed lądowaniem na lokalnym lotnisku.
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W Miami Beach możemy poczuć się jak bohater GTA Vice City
– to właśnie na tych okolicach wzorowano mapę tej kultowej gry.

PODRÓŻE

61

Przy Ocean Drive znajduje się także restauracja w dawnej rezydencji Gianniego
Versace – chociaż jedzenie jest jedynie przyzwoite, a ceny stosunkowo
wysokie, to wizyta w tym miejscu była bardzo ciekawym doświadczeniem.
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The Carlyle, czyli moim zdaniem najbardziej klimatyczny budynek przy Ocean Drive,
który mieści w sobie bar z drinkami o pojemności dochodzącej do… 1,5 litra.
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W ciągu dnia Ocean Drive jest znacznie
spokojniejsze i stanowi przyjemne tło do wizyty
na długiej, piaszczystej plaży South Beach.
Kolorowe budynki w dominującym tutaj stylu
art déco, neony i liczne lokale przy Ocean
Drive tworzą wieczorem genialny klimat.
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Kolejnym punktem na trasie wyjazdu był słynący z jazzu, Voodoo,
czarnej magii i pięknej zabytkowej zabudowy Nowy Orlean.
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Kultowa Bourbon Street to centralny punkt francuskiej
dzielnicy Nowego Orleanu, przy której stare jazzowe
puby mieszają się z głośnymi klubami, restauracjami,
lokalnymi artystami i ogólnym chaosem.
Klasyczna zabudowa French Quarter,
czyli najbardziej uczęszczanej
dzielnicy Nowego Orleanu.
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Rejony Frenchmen Street, przy której
znajdziemy dużo sztuki ulicznej, a także
popularne bary i kawiarnie.
Przed powrotem z USA ponownie odwiedziliśmy
Nowy Jork, a mnie udało się powtórzyć klasyczne
ujęcie panoramy Brooklyn Bridge i Manhattanu
z perspektywy rejonu Dumbo na Brooklynie.
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Ultrawyścig rowerowy
– Pomorska 500
Długi weekend czerwcowy, ja wyszedłem na rower. Przejechałem 505 km,
a Ty co robiłeś ciekawego?
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Ludzie podróżowali wzdłuż rzek od wieków… To znacie, ale gdyby nie
przekraczać w podróży żadnej rzeki? Żeby przejechać im wbrew i na
przekór. Tak właśnie zaczyna się opis ultrawyścigu rowerowego Pomorska 500. Jest to już trzecia edycja wyścigu zaczynającego się od Zalewu
Szczecińskiego w Czarnocinie, przez Pomorze Zachodnie, Kaszuby, do
Zatoki Gdańskiej z metą na plaży w Gdańsk Brzeźno. Jest to trasa wytyczona przez raczej odludne i dzikie tereny Pomorskiego Wododziału. Do
tej pory było to około 530 km, w tym roku trasa została skrócona. Niestety nawet podczas wyścigu świat i wojna nas dogoniły, bo trasa do tej
pory biegła przez poligon w Drawsku Pomorskim, który teraz jest jednak
z powodów militarnych zamknięty.
Wyścig ultra to nie tylko jazda na rowerze i bardzo chcę, by to wybrzmiało
głośno. To przede wszystkim relacje między ludźmi. Przyjaźnie między
uczestnikami i serdeczność osób postronnych dla uczestników wyścigu.
Dla mnie osobiście to możliwość przebywania z wyjątkowymi osobami,
które poznałem na poprzednim wyścigu Ultra Sudovia Gravel. Oczywiście aspekt sportowy jest cały czas. Każdy patrzy, ile czasu potrzebuje, by
dojechać na metę. Mnie pokonanie całej drogi 505 km zajęło 57 godzin
i 57 minut. Limit do pokonania trasy był ustawiony na 80 godzin.
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Cała przygoda zaczynała się w Czarnocinie
nad Zatoką Szczecińską, w ośrodku wczasowym Frajda. Ja przyjechałem koleją. Miałem
dojechać do stacji Szczecin Dąbie i tam przesiadka na PKP Regio i dojazd około 25 km do
miejscowości Goleniów. Tu pierwsze zaskoczenie. Pociąg do Goleniowa był tak zajęty, że
nie było szans na wejście do niego nawet bez
roweru. Zostaliśmy na peronie – ja i kilku jeszcze uczestników wyścigu. Zostało nam jedynie
założyć w krzakach spodenki kolarskie i przejechać ponad 50 km do miejsca startu.
Startowałem w połowie stawki. Moi przyjaciele dotarli także na start wieczorem.
Zaczekali na moją godzinę startu, mimo że
ich był 30 minut wcześniej. Asia „Żabson”
i Rafał „Cwaniak” to moja ekipa. Miesiąc
wcześniej poznaliśmy się na Suwalszczyźnie.
W dosyć trudnych momentach wyścigu nasza
przyjaźń się umocniła i tu postanowiliśmy
jechać, wspierać i cieszyć się przygodą razem.
Pierwszy fragment trasy był szybki, bardzo
szybki. Zaczęły się sławetne „piaski północy”.
Drogi leśne całkowicie piaskowe. Dawno też
nie padało, więc piasek był bardzo fajny do
zabawy na plaży, ale bardzo trudny do jazdy
rowerem. Jechałem szybko i mocno. Zaczęliśmy wyprzedać wolniejszych zawodników.
Pogoda idealna. Na starcie każdy z zawodników dostał numer, czapeczkę i buff oraz
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elektroniczny tracker GPS. Można było śledzić poczynania każdego zawodnika przez internet.
Pierwszy pit stop zaplanowałem dopiero w Drawsku Pomorskim na 140.
km. Jednak musiałem zatrzymać się dużo szybciej. W torebce rowerowej
rozlały mi się żele energetyczne. Lepka i klejąca maź zaczęła mi kapać na
rower. Szybko zatrzymałem się na pierwszej stacji benzynowej i umyłem
z grubsza rower w wiadrze, które służy do mycia przednich szyb w samochodach. Przyciskałem ostro pedały. Jednak jadąc szybko, nie ustrzegłem
się błędu i wpadłem w dziurę, gdy chciałem ominąć kałużę. Przeleciałem
przez kierownicę. Upadłem na plecy. Ledwo się poskładałem i po kilku
kilometrach zrobiłem to samo.
Chciałem zrezygnować. Bolały mnie żebra. Sprawdziłem, czy mogę podnieść ręce. Było OK, jednak ból był mocny. Nie mogłem w środku lasu zrezygnować, musiałem dojechać do najbliższej miejscowości. Akurat to był
mój pit stop w Drawsku Pomorskim. Trasa wiodła wzdłuż torów i bocznicy
kolejowej, gdzie okazało się, dlaczego nie mogliśmy jechać przez poligon.
Pierwszy raz zobaczyłem amerykańskie czołgi Abrams. Na stacji Orlen
chwilę odpocząłem. Bolało mnie, ale postanowiłem zaryzykować i jechać
dalej. Planowaliśmy dojechać na 214. km, gdzie w małej wsi strażacy
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otworzyli remizę OSP, by każdy, kto chce,
mógł tam się położyć.
Na 190. km zatrzymałem się na manowcach. Kilka osób i troje uroczych dzieci we
własnym domu zorganizowało dla startujących miejsce odpoczynku. Można było
chwilę usiąść i odpocząć, wypić herbatę czy
kawę. Woda była dla każdego, by uzupełnić
bidony. Dla każdego, kto chciał, podawano
wyjątkowe kanapki z jajkiem sadzonym
czy ciepły posiłek. Ja się skusiłem na dwie
herbaty i bułkę. Można było wziąć prysznic.
Kilkadziesiąt osób zostało tu na noc. Było
rozłożonych kilka namiotów.
Ja leciałem dalej. W nocy trafiłem na
najtrudniejszy podmokły teren. Duże rozlewiska i przechodzenie z rowerem po
błocie. Do wsi Czarne Wielkie dotarłem
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o północy. Niestety wszystkie miejsca
w OSP były zajęte. Na szczęście sklep
został otwarty przez całą noc dla kolarzy.
Kilka domów dalej można było zjeść ciepła zupę i chleb ze smalcem i małosolnym
ogórkiem. Podobno przez cały dzień i noc
serwowana była dla kolarzy. Zjadłem trochę. Byłem zmęczony i strasznie bolały
mnie żebra. Poszedłem spać.
Tu chwilę zatrzymam się i napiszę o moim
wyposażeniu. Jeżdżę zawody ultra na
rowerze Canyon Grail CF SL 8. Jest to
szybki karbonowy rower, bardziej do
wyścigów krótszych, jednodniowych
niż dalekich wypraw. Mam na nim założone 2 torby, gdzie mam całe wyposażenie. W głównej torbie podsiodłowej
cały sprzęt do spania. U mnie to śpiwór
puchowy polskiej firmy Cululus Lite Line
200, mata dmuchana firmy Sea to Sammit
oraz bivi, czyli taka płachta biwakowa,
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gdzie wkładamy śpiwór z matą firmy Salewa. Dodatkowo mam koszulkę
z długim rękawem, spodenki z wełny mery. Taki zestaw spokojnie pozwala
mi na spanie wszędzie. Jest wodoodporny i zabezpiecza mnie termicznie
do ok. 1 st. C. W przedniej torbie na kierownicy mam dwa powerbanki
10 000 mAh oraz sprzęt do naprawy roweru z dętkami. Mam skromną
apteczkę i zestaw higieniczny. Cały ekwipunek waży mniej niż 3 kg. Bez
jedzenia. Z wodą w bidonach i z całym wyposażeniem waga roweru jest
lekko poniżej 15 kg. Jest to świetny wynik, jednak zawsze można coś wyrzucić, bo każdy gram zbędnego sprzętu trzeba siłą własnych mięśni „targać”
przez 500 km. Łatwo też poznać, kto ile już przejechał ultra. Im więcej
pokonanych, tym mniej sprzętu na rowerze.
Druga dzień wiódł już przez ładniejsze tereny, jednak nie mogłem się rozkoszować widokami. Kłopoty przy oddychaniu i ból żeber nie pozwalał
jechać bez tabletek przeciwbólowych. Kilometry jednak szybko mijały.
Zbliżyliśmy się do Kaszub. Tu w lesie jednak czekały na nas trudne przeszkody w postaci zwalonych drzew. Nie pozwalały na płynną jazdę. Co
kilka metrów trzeba było zsiadać z roweru i przenosić go nad powalonymi
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pniami. Wieczorem dojechaliśmy do ostatniego sklepu w Piaszczynach,
przed długim fragmentem prowadzącym przez lasy. Tu Panie też nie zamykały sklepu, ale robiły hot dogi, ciepłą pizzę, kawę. Postarały się też o klucz
do świetlicy wiejskiej, gdzie można było się przespać i umyć. My postanowiliśmy zaryzykować jazdę dalej. Po kilkudziesięciu kilometrach trafiliśmy na ośrodek z domkami nad jeziorem. Oczywiście był długi weekend
i wszystko pozajmowane, ale… wolny był schowek podręczny z łazienką.
Jesteśmy ultra i nam to wystarczyło. Miejsca mieliśmy tyle, by jak sardynki w puszcze położyć się w trójkę na wznak. Moi przyjaciele zasnęli od
razu. Ja nie zmrużyłem oka. Ból nie dawał mi spać. O 4:00 rano ruszyliśmy
w ostatnią część drogi. Kaszuby. Więcej sklepów i w teorii lepsze drogi.
Mijaliśmy dawne wiatrołomy i zbliżaliśmy się do Trójmiasta. W Chmielnie
musieliśmy odpocząć, to był już 430. km. Tu zjedliśmy obiad. Byłem obolały i doskwierał mi brak snu. Poprosiłem, by moi przyjaciele jechali sami,
ja musiałem się położyć na chwilę. Zasnąłem na trawniku przed posesją
przy trasie. Spałem około 30 minut. Jednak to postawiło mnie na nogi
i pozwoliło dojechać do mety. Na mecie czekał mój syn i ekipa. Dostałem
pamiątkowy medal.
Pomorska 500, musiałem ją przejechać. Już każdy z szanujących się zawodników ultra ją przejechał. Musiałem i ja. Czy pojechałbym ją jeszcze raz?
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Nie. Stanowczo nie. Nie podobała mi się trasa. Przeciskanie się na siłę
pomiędzy rzekami, przez pola rzepaku, łąki nie jest moją ulubioną częścią
zawodów ultra. Start w tak odległym miejscu i trudny logistycznie dojazd
nie ułatwiał sprawy. Bardzo duże problemy z obserwowaniem poczynań
na trasie przez błędy strony z trackingiem powodowało dodatkowy stres,
może nie tak bardzo u zawodników, ale ich rodzin i znajomych. Obserwowanie „kropek” nie jest przecież dla zawodników, ale dla kibiców.
Jak oceniam wynik i swój start? Poniżej oczekiwań. Pierwsze 200 km jechałem bardzo szybko. Tak jak powinienem, jednak błędy techniczne nie
pozwoliły mi tak szybko jechać. Po powrocie wylądowałem na zwolnieniu
L4 i przeswietleniu żeber, szyi. Na szczęście tylko wszystko obtłuczone
i milion siniaków na całym ciele. Łącznie przewróciłem się 6 razy, gdzie
na dotychczasowych 5 wyścigach przewróciłem się tylko raz. Sprzęt sprawował się perfekcyjnie. Jednak wszystko złe przykrywa możliwość jazdy
z przyjaciółmi kilka namiotów – to jest najważniejsze. Nawet gdybym przyjechał poniżej 50 godzin, ale sam nie byłbym tak szczęśliwy jak wtedy, gdy
razem pokonywaliśmy kilometry po bezdrożach pomorza. Za 2 tygodnie
już nowe wyzwanie, tym razem Brejdak Ultra i 400 km po Lubelszczyźnie…
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Dziennik. Dlaczego warto go pisać
regularnie i jak to robić skutecznie?
Dziennik (ang. journal) to coś bardzo podobnego do pamiętnika (ang.
diary), który w założeniu służy zapisywaniu tego, co się wydarzyło.
Dziennik natomiast powinien zawierać elementy pamiętnika,
wzbogacone o analizę zdarzeń oraz dodatkowe przemyślenia.
Regularne pisanie dziennika (ang. journaling) jest czynnością, którą
poleca się każdemu, kto potrzebuje momentu refleksji nad życiem,
zebrania myśli czy nabrania perspektywy do bieżących spraw.
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Dzienniki pisało wiele wybitnych osób, np. Maria Skłodowska-Curie, Karol
Darwin, Leonardo da Vinci, Winston Churchill czy Marco Polo. Sam piszę
dziennik od 2016 roku i w tym artykule podzielę się z Tobą gotową receptą
na regularne pisanie dziennika: o czym pisać, kiedy to robić i w jaki sposób? Wszystkie odpowiedzi poniżej.

Dwa problemy z pisaniem dziennika – co i jak?
Od wielu lat próbowałem pisać dziennik, ale wyrobienie nawyku szło
mi bardzo ciężko. Przy każdej nieudanej próbie zderzałem się z dwoma
problemami:
• Co pisać w dzienniku? O czym pisać, jakiej długości wpisy, czego nie
pisać, a co zgłębić?
• Co zrobić, aby dziennik był pod ręką? W jakiej formie założyć dziennik,
by mieć go zawsze przy sobie i nie mieć wymówki, że dzisiaj nie mogę go
znaleźć, więc wpisu nie będzie…
Oba problemy rozwiązałem i od sześciu lat piszę
regularnie. Teraz czas na Ciebie, aby spróbować

Trudno jest codziennie
wymyślać coś nowego,
genialnego lub niezwykle
błyskotliwego. Nie da się
także każdego dnia pisać

mojego sposobu i co więcej, dostosować go do
Twoich potrzeb.

Co pisać w dzienniku?
Trudno jest codziennie wymyślać coś nowego,
genialnego lub niezwykle błyskotliwego. Nie da się
także każdego dnia pisać nie wiadomo jak długo.

nie wiadomo jak długo. Dla-

Dlatego też często ludzie odpadają już na tym eta-

tego też często ludzie odpa-

pie. Po kilku dniach nie wiedzą, o czym pisać i prze-

dają już na tym etapie.

stają. Okazuje się, że jest na to sposób.
Do tego, co pisać w dzienniku, dochodziłem latami.
Studiowałem wpisy znanych mi osób, takich jak
bloger – Michael Hyatt, autor książki „4-godzinny

tydzień pracy” – Tim Ferriss czy autor książki „Esencjalista” – Greg McKeown. Punktem wyjścia okazał się dla mnie „5-minutowy dziennik” Tima
Ferrissa. Potem dodałem do tego różne znane mi nawyki produktywnościowe, zawarte m.in. w mojej książce „10 kroków do maksymalnej produktywności”, a także pomysły z książki „Jedna rzecz” Gary'ego Kellera oraz
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z wspomnianego wyżej „Esencjalisty” i tak doszedłem do mojego sposobu
na regularny dziennik.

Dziennik piszę dwa razy dziennie – rano i wieczorem
Możesz pomyśleć sobie, że już na starcie utrudniam sobie robotę – nie dość,
że to sztuka pisać dziennik codziennie, to jeszcze dwa razy dziennie? Jak
zaraz przeczytasz, pisanie dziennika dwa razy dziennie można sobie bardzo
uprościć, a wpis poranny i wieczorny diametralnie się od siebie różnią.
Jeśli jednak musisz wybrać, to absolutnym minimum będzie wpis wieczorny. Jeśli któregoś dnia nie daję rady nic w dzienniku zanotować, to
uzupełniam tylko wpis przed snem.

Rano – witamy dzień dziękczynnie!
Tworzenie porannego wpisu w dzienniku powinno być momentem zatrzymania się, rozejrzenia się wokół i wyrażenia wdzięczności (ang. gratitude).
Czyli z rana odpowiadam na trzy pytania:
1.

Za które WCZORAJSZE zdarzenie dziękujesz?

2.

Za jaką NOWĄ SZANSĘ czujesz wdzięczność?

3.

Co MAŁEGO wzbudziło u Ciebie uczucie wdzięczności?

To są wbrew pozorom trzy różne rzeczy. Kluczem jest, by samemu się nie
oszukiwać i nie odpowiadać sztampowo, codziennie pisząc, że jest się
wdzięcznym za rodzinę, zdrowie, żonę, dzieci, psa, kota…
Muszę faktycznie zastanowić się chwilkę, znaleźć coś nowego, coś ważnego,
coś ciekawego i coś małego, za co faktycznie mogę podziękować!
Takie podejście powoduje, że nastawiamy się bardziej pozytywnie do
świata i do życia! Widzimy, za ile rzeczy jesteśmy wdzięczni! Ile dobrego

Jeśli jednak musisz wybrać, to absolutnym minimum
będzie wpis wieczorny. Jeśli któregoś dnia nie daję rady nic
w dzienniku zanotować, to uzupełniam tylko wpis przed snem.
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nam się przytrafia. Dzięki temu zaczynamy dzień bez skupiania się tylko na
stresie, pandemii, wojnie w Ukrainie czy polityce.

Poranek to także czas skupienia
Dlatego po tych trzech pytaniach dziękczynnych zadaję sobie pytanie na
koncentrację (ang. focusing question), które ma mi pomóc skupić się na
pracy nad czymś naprawdę ważnym:
Jaką JEDNĄ RZECZ możesz zrobić dzisiaj, dzięki której wszystko inne stanie
się prostsze albo nieistotne?
Odpowiedź na to pytanie daje mi jasność, co przede wszystkim powinienem dzisiaj zrobić!

Wieczór to czas podsumowań
Na zupełnie inne pytania odpowiadam wieczorem. To jest mój czas podsumowania dnia i zastanowienia się:
• Co mi dzisiaj wyszło? Szukam jakiegoś sukcesu. Nawet w słaby dzień coś
się zawsze znajdzie! No może nie zawsze, ale często!
• Jaki sport uprawiałem? Jestem triatletą i codziennie coś staram się robić,
aby poprawić kondycję fizyczną. Nawet jak mi się nie uda, to pytanie
motywuje mnie, aby jutro nie mieć dnia bez sportu!
• Co mogłem zrobić lepiej? Próbuję wyciągnąć wnioski z dzisiaj i znaleźć
sposób na poprawienie spraw na przyszłość.

Pisanie dziennika to po prostu odpowiedzi na pytania!
Dzięki tym pytaniom nie muszę nic wymyślać. Co więcej, te pytania dają mi
naprawdę do myślenia, co się stało, za co jestem wdzięczny, co mogę zrobić lepiej, co było fajne…
W większości przypadków na pytania odpowiadam jednym lub dwoma
zdaniami. Jednak czasami pytanie trafia w czuły punkt i odpowiadam
całymi akapitami. Tak czy owak, pytania naprowadzają mnie na dokładne
przemyślenie tego, co mam lub chcę napisać.
Na końcu każdego wpisu zawsze mam pytanie otwarte, które stwarza mi
możliwość rozwinięcia tematu.
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Na końcu każdego wpisu zawsze mam pytanie otwarte, które
stwarza mi możliwość rozwinięcia tematu.

Jak pisać w dzienniku? Papier? Komputer? Telefon?
Już wiemy, co pisać w dzienniku. Teraz przejdźmy do tego, jak najlepiej to
robić, aby było regularnie, skutecznie i refleksyjnie?
Wielu ludzi powie, że najlepiej na papierze i do tego w ładnym notatniku.
Taka forma pisania daje nam odpocząć od elektroniki i oferuje dodatkowe
doznania sensoryczne.
Jak najbardziej się z tym zgadzam. W idealnym świecie też bym tak pisał
mój dziennik. Jednak jestem osobą pragmatyczną i dobrze znam pierwszą
regułę produktywności: aby cokolwiek robić regularnie, bariera wejścia
powinna być jak najmniejsza.
Jeśli nie będę miał dziennika papierowego pod ręką, nie będę w nim pisał.
A iPhone’a, iPada lub Maca mam zawsze gdzieś obok. Dlatego stworzyłem
sobie system, który działa na każdym z tych urządzeń, synchronizuje się
w chmurze i nie wymaga żadnego zewnętrznego narzędzia czy aplikacji.
Dzięki takiemu systemowi mam teraz taki nawyk, że zanim odłożę wieczorem telefon do ładowania, odpalam mój skrót i odpowiadam na pytania na
telefonie. Dzięki temu codziennie coś notuję w dzienniku!

Skrót Siri Shortcut – Dziennik
Skrót Siri nie wymaga żadnej dodatkowej aplikacji – tylko wbudowanej
w system iOS / macOS aplikacji Shortcuts / Skróty – dostępnej na każdym
urządzeniu z jabłkiem.
Uruchamiam taki Skrót Siri, on zadaje mi pytania z dziennika i zapisuje
moje odpowiedzi w pliku tekstowym w folderze iCloud, który synchronizuje się ze wszystkimi moimi urządzeniami.
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Jako że jest to plik tekstowy, dziennik mogę otworzyć w każdym momencie, używając dowolnego edytora tekstu, jeśli chcę poczytać lub dopisać
coś do jakiejś daty.
Tak, wiem, że do pisania dzienników są popularne aplikacje, takie jak
Day One, ale według mnie nic nie pobije takiego prostego formatu tekstowego oraz Skrótu Siri, który każdy może sobie dostosować do swoich
potrzeb. Chcesz zmienić treść pytań? Nie ma problemu. Chcesz dodać
nowe pytanie? Zrób to! Mój skrót jest dobrze udokumentowany i łatwy
w modyfikacji.

Jak działa skrót Siri?
Na koniec krok po kroku, jak działa mój Skrót Siri:

Chcesz zmienić treść

Krok 1. Cele. Skrót najpierw pokazuje mi moje cele

pytań? Nie ma problemu.

na ten kwartał, rok i życie. Dzięki temu zatrzymuję

Chcesz dodać nowe

się, patrzę, co wybrałem wcześniej do osiągnięcia.

pytanie? Zrób to! Mój
skrót jest dobrze udo-

Mój dziennik, zanim wypełnię go słowami, przypomina mi, co jest ważne i pomaga w podejmowaniu
codziennych decyzji!

kumentowany i łatwy
w modyfikacji.

Krok 2. Data. Skrót domyślnie wybiera datę na dziś,
ale czasami zdarza mi się wypełniać wieczorny
dziennik po północy. Dzięki tej opcji mogę wybrać
datę przed północą.
Krok 3. Wybór wpisu. Skrót pyta, czy to wpis poranny, czy wieczorny po to,
aby mógł zadać mi odpowiednie pytania.
Krok 4. Pytania z dziennika. Następnie Skrót zadaje mi pytania przygotowane wcześniej w formie standardowych dialogów systemowych. Jak na
jakieś pytanie nie chcę odpowiadać, po prostu nic tam nie piszę, klikam
OK i idę do następnego.
Krok 5. Dziennik zapisany. Gdy już na wszystko odpowiedziałem, Skrót
dopisuje odpowiednio sformatowany wpis do pliku tekstowego w popularnym formacie Markdown ROK.md.
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Pobierz gotowy skrót z: michael.team/dziennik

Zacznij pisać dziennik od dziś! Moje wyzwanie
dla Ciebie!
Jeśli chcesz regularnie pisać dziennik, zacznij teraz! Po prostu pobierz mój
Skrót z michael.team/dziennik i wypełnij pierwszy wpis z dziennika. Kiedy
już to zrobisz, wrzuć na Twittera informację, że Ci się udało. Najelepiej
oznacz mnie i dodaj hashtag #DziennikSiri – zachęcam Cię do regularnego
pisania w dzienniku i do dostosowywania sobie mojego skrótu do własnych potrzeb!
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Lifestyle
DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Montblanc Summit 3
Luksusowa marka Mountblanc wprowadza na rynek swój nowy
smartwatch – Summit 3. Wygląda obłędnie, jest pięknie wykonany i,
co ważne, jest drugim po Samsungu produktem na rynku z Google’owym Wear OS 3.0. Koperta ma rozmiar 42 mm, wykonana jest
z tytanu z szafirowym szkłem. Ekran to AMOLED 1,28". Zegarek oczywiście jest w pełni wodoodporny, ma komplet czujników i wspiera
Google Pay. Cena zaskakująco przystępna jak na markę Mountblanc.

Cena: 1290 USD

Więcej informacji na stronie Montblanc
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ESCAPE™ THRIVE ENDURE™
ESCAPE™ THRIVE ENDURE™ to niezwykle lekkie i wytrzymałe buty
outdoorowe. Model został wyposażony w technologię OutDry™, która
gwarantuje wodoodporność oraz śródpodeszwę Techlite™ Plush, zapewniającą dynamiczną amortyzację oraz stabilizację stawianych kroków.
Rozwiązanie to redukuje generowane podczas wędrówki wstrząsy,
ograniczając wpływ wywierany na stawy. Cholewka została wyprodukowana częściowo ze specjalnej siateczki, która wpływa pozytywnie na
wentylację. Podeszwa Adapt Trax™ zapewnia niezawodną przyczepność,
a pięciomilimetrowe wypustki na podeszwie gwarantują zwiększone
bezpieczeństwo na błotnistych fragmentach szlaku. Buty są dostępne
w wersji damskiej i męskiej.

Cena: 699,99 PLN
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Grid – ramka z iPhone’em
Zastanawiacie się nad niebanalnym prezentem dla prawdziwego fana
Apple? Popatrzcie, jakie cudo stworzyło Grid Studio. Można zamawiać
ramki z rozebranymi do części pierwszymi iPhone’ami, ale też innymi
kultowymi gadżetami. Ramki są pięknie oprawione i opisane. Idealnie
sprawdzą się na ścianie każdego szanującego się macusera.

Więcej informacji na stronie Grid
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CarPlay pojawia się w samochodach Polestar
Po ponad roku od wprowadzenia w samochodach Polestar i Volvo platformy Android Automotive, na tym pierwszym pojawiła się w końcu możliwość aktywowania CarPlay. Wykorzystuje on cały ekran w samochodzie.
Jest to funkcja, na którą czekało wielu właścicieli. Teraz reszta czeka, aż
pojawi się też w samochodach Volvo. Kiedy? Niestety, na razie nie wiadomo.
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Samsung Dual Cook Steam
Samsung rozszerza swoją ofertę o nowe linie piekarników parowych do
zabudowy Dual Cook Steam™ oraz płyt indukcyjnych typu SlimFit. Tym,
co wyróżnia nowe produkty, jest technologia Dual Cook Steam, która
pozwala na jednoczesne przygotowanie zdrowych dań na parze i potraw
w piekarniku przy użyciu różnych ustawień – trybu, czasu i temperatury
– bez mieszania się zapachów. Modele z nowego portfolio rewolucjonizują nie tylko codzienne gotowanie, ale także dostosowują się do najbardziej nieszablonowych projektów wnętrz.
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Cyklopedia

Wszystko, co musisz wiedzieć o jeździe rowerem
Popularność jednośladów rośnie w dużym tempie. Na ulicach i DDR widać
wzmożony ruch rowerzystów. Po pierwsze, mamy lato w pełni, po drugie,
pandemia oraz ostatnie wzrosty cen paliw spowodowały, że wiele osób
przesiadło się na rowery np. w codziennych dojazdach do pracy.
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Oczywiście ten trend cieszy, tzn. przesiadka
na rowery, a nie wysokie ceny paliwa. By
wzbogacić wiedzę na temat rowerów, warto
więc sięgnąć do nowości książkowej, która
13 lipca ukaże się nakładem Wydawnictwa
Znak Koncept „Cyklopedia Wszystko, co

musisz wiedzieć o jeździe rowerem”.
Dzięki uprzejmości wydawcy miałem
przyjemność spędzić w towarzystwie tej
książki kilka ostatnich wieczorów. Na razie
w formie e-booka, bo papierowa wersja
jeszcze nie wyjechała z drukarni. Czekam na tę wersję papierową, bo książki
Wydawnictwa Znak są zawsze starannie
wydane i dobrze zaprojektowane. Cyklopedia jednak już w postaci e-booka cieszy
ładną szatą graficzną i miłymi dla oka
rysunkami Lukasa Möllerstena.
Jeżeli spodziewacie się technicznej encyklopedii, to się zawiedziecie, w dobie
internetu i poradników na Youtubie „jak

Czekam na tę wersję papierową,
bo książki Wydawnictwa Znak są
zawsze starannie wydane i dobrze
zaprojektowane.
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wyregulować przerzutkę w pięć minut”, takie wydawnictwo nie miałoby
sensu. Co więc znajdziemy w Cyklopedii?
Autor w przedmowie pisze:

Książka ta jest osobistym i pełnym miłości hołdem złożonym
przeze mnie rowerowi i niektórym aspektom jazdy na rowerze. Skonstruowałem ją na podstawie własnych rowerowych
doświadczeń i rozmów przeprowadzonych z rowerzystami
z całego świata.

Plan szeroko zakrojony, ale w końcu mamy do czynienia z (en)cyklopedią. Czytając dalej, okazuje się, że zgadza się wszystko. Ułożone alfabetycznie hasła
są tylko pretekstem do historii, anegdot ściślej lub luźniej z nimi związanymi.
Poznamy historię marki Bianchi, najstarszej firmy w Europie produkującej
rowery i dowiemy się, skąd prawdopodobnie wziął się słynny kolor celeste,
bo wersje są trzy (ciekawych zachęcam do sięgnięcia po książkę, by odkryć tę
tajemnicę!). Odkryłem również, że noszę na ciele dwa asfaltowe tatuaże.
Dowiedziałem się też, które miasto w Holandii jest uważane za najlepsze
miasto rowerowe na świecie i dlaczego tak jest. Chociaż konkurencję ma
ostatnio mocną [korekta obstawia, że chodzi o Kraków – przyp. korekty].
Jest tam 200 000 mieszkańców i 300 000 rowerów – które to miasto, to
już znajdziecie w Cyklopedii.
Mógłbym tak wypisać wiele ciekawostek i cytatów, ale wtedy nie sięgnęlibyście po książkę, a uwierzcie mi, jest tam różnych perełek cała masa.

Ułożone alfabetycznie hasła są tylko pretekstem do historii, anegdot
ściślej lub luźniej z nimi związanymi. Poznamy historię marki Bianchi,
najstarszej firmy w Europie produkującej rowery i dowiemy się, skąd
prawdopodobnie wziął się słynny kolor celeste, bo wersje są trzy (ciekawych zachęcam do sięgnięcia po książkę, by odkryć tę tajemnicę!).

KSIĄŻKI

Ostatni cytat:

FLAHUTE to slangowe francuskie określenie na kogoś, często belgijskiej narodowości, kto lubi szybko jeździć rowerem
w rzęsistym deszczu i burzy po śliskiej
kostce brukowej, gdy jednocześnie inny
rowerzysta ochlapuje go po twarzy tylnym kołem. Mniej więcej.

Przyznam, że wcale mnie nie zdziwiło, że to
jest francuskie określenie, bo wiem, jak Francuzi stroją sobie żarty z Belgów. Nie wiedziałem, że przenosi się to także na rowery!
Cyklopedii nie czyta się jednak jak encyklopedii, tylko jak książkę przygodową, której
głównym bohaterem jest rower. Poznajemy
go dokładnie, może nie po kolei, śrubka po
śrubce, lecz skaczemy z przerzutki na siodełko, a potem wracamy na tylne koło. Cały
czas jednak jedziemy, na coraz ciekawsze
przygody. To rower tutaj zmienia rowerzystki
i rowerzystów, którym pozwala się prowadzić, bo to on tu nadaje kierunek i tempo.
Tempo jest w sam raz, bez zmęczenia,
z przyjemnością, z przerwami na odpoczynek i na kawę przejeżdżamy lekko przez całą
lekturę „Cyklopedii”. Tak jak z jazdą na rowerze – sama przyjemność. To ja jadę.
Johann Tell | Cyklopedia. Wszystko, co musisz wiedzieć
o jeździe rowerem | Wydawnictwo Znak Koncept
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Ile można postawić nowych
serwerów na archiwa? Dużo
Komplikuje się nasze życie… Kiedyś wszystko było proste.
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Sprzątając biurka w pracy, pozbywaliśmy się zbędnych papierów, a to, co
istotne, oddawaliśmy do archiwum zakładowego. Pracujący w tym archiwum pani Basia lub pan Władek regularnie sprawdzali materiały i co można
– niszczyli, a co trzeba zachować – zostawiali na półce. W końcu to, co
miało wartość ponadzakładową, przekazywano do odpowiednich archiwów
państwowych, gdzie archiwiści zajmowali się ponownym przeglądaniem,
porządkowaniem, opracowywaniem, wreszcie magazynowaniem i ewentualnym udostępnianiem. A dzisiaj? Olaboga… Archiwizacja danych w przedsiębiorstwach to temat, którego boją się dotykać potentaci rynku IT.
Zacznijmy od początku, czyli od faktu, że od momentu wytworzenia
papierowego dokumentu w przedsiębiorstwie do chwili odłożenia tego
dokumentu na półkę w archiwum ów papier przechodził przez kilka rąk,
a każda z nich zaś zastanawiała się nad jego wartością dla przyszłych
pokoleń. Mało kto pozwalał sobie na zachowywanie wszystkiego, jak
leci, a to z braku miejsca do magazynowania, a to z braku wyobraźni, co
może, a co nie musi być potrzebne. Proces brakowania akt, czyli usuwania tego, co zbędne, jest ściśle opisany przez ustawodawcę i każde
przedsiębiorstwo jest zobowiązane go stosować.
W przypadku danych cyfrowych procesy stosuje się takie same, czyli
zachowuje te dane, które należy zachować, a te, które można skasować…
też się zachowuje. Przynajmniej najczęściej. Miejsce na serwerze wydaje
się niczym nieograniczone, zachowuje się więc archiwum w wersji 100%
tego, co zostało wytworzone. Zachowuje się nawet to, co pracownik
skasował, na przykład tego maila, w którym obsmarował szefa. Mail
skasowany lokalnie przetrwał na serwerze, a my go zachowujemy, żeby
przyszłe pokolenia miały jak badać kulturę pracy.

Mało kto pozwalał sobie na zachowywanie wszystkiego, jak leci,
a to z braku miejsca do magazynowania, a to z braku wyobraźni,
co może, a co nie musi być potrzebne. Proces brakowania akt,
czyli usuwania tego, co zbędne, jest ściśle opisany przez ustawodawcę i każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane go stosować.
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Mało tego. Zachowuje się nie tylko to, co ustawowo mamy przechowywać, nie tylko to, co ustawowo możemy skasować, czyli zniszczyć,
ale zachowuje się po prostu wszystko to, co mamy komputerach czy
innych nośnikach informacji. Na przykład backup systemu – nie, nie
jeden, losowo wybrany, tylko wszystkie backupy systemu, poza tymi,
które zostały nadpisane. A w sumie nie nadpisujemy backupów, tylko
trzymamy takie „stopklatki” systemów, bo miejsce na serwerze jest
niczym nieograniczone.
A to ciągle nie koniec tego, co archiwizujemy. Proces ten w przypadku
danych cyfrowych dotyczy zarówno samych danych, jak i struktury
tych danych. Dajmy na to, chcemy zarchiwizować pracę magisterską
napisaną w edytorze tekstu – zapisujemy nie tylko samą treść magisterki, ale także to, w jaki sposób została ona sformatowana. Albo
chcemy zarchiwizować budżet domowy utrzymywany w arkuszu
kalkulacyjnym – musimy zarchiwizować nie tylko liczby i ich opis, ale
także dane i powiązania między nimi. Tak jakby w przypadku dokumentu na papierze trzeba było dodać do notki archiwisty jeszcze
informację o tym, jakim fontem pracę napisano, ile wersji po drodze
było itd. A oprócz zapisków z budżetu domowego, zarchiwizować
także liczydło.
Kolejny krokiem w archiwizacji jest zachowanie wersji oprogramowania służącej do odczytu tej pracy magisterskiej. Może niektórzy z Was
już byli w tej sytuacji, gdy trochę nie wiadomo, jak otworzyć dokument
przesłany przez kogoś, bo macie program w nowszej wersji, który
tej starszej, w której dokument zapisano, już nie obsługuje. To tak
jak przy wymianie biletów w zbiorkomie – stare działają do jakiegoś
momentu, a potem kanar przy kontroli mówi „bilet sprzed podwyżki,
mandacik się należy”. No więc te wersje oprogramowania też trzeba
zarchiwizować.
Wreszcie nośniki… Do nośników wrócę za moment, bo jeszcze są
bazy danych, których konfigurację archiwizujemy, podobnie wirtualne maszyny i jeszcze parę innych rzeczy, które czasem archiwizuje
się w konkretnym celu, a czasem tylko dlatego, że archiwizujemy
wszystko, jak leci, bo miejsce na serwerze jest niczym nieograniczone.
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W przypadku danych cyfrowych procesy stosuje się takie
same, czyli zachowuje te dane, które należy zachować, a te,
które można skasować… też się zachowuje.

A tymczasem okazuje się, że miejsce na serwerze przeznaczone na
archiwa jest ograniczone… Ba, nie tylko ograniczone, ale do tego robi się
coraz droższe! Wyobraźcie sobie, że zbudowaliście sobie pięć lat temu
śliczną serwerownię, na te lśniące serwery wydaliście furę kasy – dział
IT zapewniał, że nikt w okolicy nie ma takiej serwerowni, że nikt nie ma
takich nowoczesnych maszyn, że te maszyny posłużą sto lat jak nie dłużej, że możemy na nie wrzucać backupy do końca świata i jeden dzień
dłużej. Stop. Wróć. Po roku od przecięcia wstęgi na serwerowni ten sam
dział IT przyszedł – nie, przyczołgał się – błagając o kolejną taką samą
serwerownię, bo miejsce się kończy. Wydajecie kolejną furę kasy na
jeszcze bardziej lśniące serwery, jeszcze nowsze, jeszcze szybsze, jeszcze
bardziej pojemne. Po pół roku dział IT już nie czołga się, tylko przysyła
maile (oczywiście natychmiast są archiwizowane), których unikasz, bo
wiesz, że kolejne serwery będą jeszcze mocniej lśnić… Po pięciu latach
nienawidzisz działu IT, a lśniące serwery nie tylko duszą się od nadmiaru
informacji wytwarzanych przez Twoich pracowników, ale do tego, nawet
jeśli ciągle lśnią, to nie da się już zainstalować na nich najnowszego
oprogramowania, a upgrade spowoduje, że starszych backupów już nie
zrobisz. Jesteś w archiwistycznej dziurze.
Oczywiście sytuacja jest hipotetyczna i oczywiście nie ma szansy się
zdarzyć, bo każda firma ma z pewnością aktualizowany na bieżąco plan
archiwizowania i w którymś momencie jakiś mega admin (czyli główny
archiwista) wciska przycisk „delete”, ustawiwszy uprzednio kursor na folderze „do skasowania” liczącym jakieś gigazyliony danych. Przynajmniej
mam nadzieję, że tak jest, choć skądinąd wiem, że w niektórych firmach
do przycisku „delete” (i do adekwatnego skrótu klawiszowego) dostęp
jest równie reglamentowany, jak do walizki z kodami nuklearnymi
w jakimś mocarstwie atomowym (kto nigdy nie skasował ważnego pliku,
przypadkiem wciskając „delete”, ten życia nie zna).
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Co do nośników, to dodam jeszcze (dość złośliwie), że nawet jak Twoja
firma przetrwała te pięć ostatnich lat od uruchomienia pierwszego lśniącego serwera służącego jako archiwum zakładowe, to co z tego, skoro
danych na tych serwerach już nie odczytasz, bo nie masz maszyn, na
których można by je odczytać? Każdorazowo więc robiąc backup backupu (czyli, innymi słowy, robiąc archiwizację archiwum), trzeba sprawdzać, czy nadal masz na czym odczytać dane. Śmiejcie się, ale właśnie
po to cały czas w szufladzie biurka trzymam laptopa z 2004 roku z Windows XP… Czyli Twoje coraz to bardziej lśniące serwery stoją obok tych,
których blask już nieco zmatowiał, przynajmniej do chwili, gdy któryś się
zepsuje. I co wtedy?
Wtedy przytaczam dowcip o Jasiu, który wsiada do
tramwaju i kasuje pierwszy bilet, drugi bilet, trzeci
bilet, czwarty bilet. Zdziwiony współpasażer pyta
Jasia, ależ Jasiu, po co ci drugi bilet skasowany, gdy

A tymczasem okazuje
się, że miejsce na serwerze przeznaczone

skasowałeś pierwszy? Gdybym zgubił pierwszy,
mam drugi, odpowiada Jasio. A po co ci trzeci?
Gdybym zgubił drugi, mam trzeci – mówi Jasio.
A po co ci czwarty – molestuje Jasia współpasa-

na archiwa jest ogra-

żer? Gdybym zgubił trzeci, to mam jeszcze czwarty

niczone… Ba, nie tylko

– rezolutnie odpiera atak Jasio. A jeśli zgubisz

ograniczone, ale do tego
robi się coraz droższe!

czwarty? – nie odpuszcza nagabywacz, ale Jasio
go gasi: jeśli zgubię czwarty bilet, to mam jeszcze
miesięczny. W przypadku zakładowego archiwum
zasobów cyfrowych nie mamy miesięcznego.
Musimy kasować tych biletów tak dużo, by zyskać
pewność, że wszystko, każdy ostatni kawałek kodu,
zostanie zarchiwizowane.

Albo musimy przejrzeć procedury i zacząć brakować dane cyfrowe, bo
inaczej świat stanie się jedną wielką farmą serwerów.
Tekst powstał dzięki kolejnej zachęcie od właściciela usług mailowych,
u którego właśnie skończyła mi się wirtualna przestrzeń na maile i stoję
wobec decyzji, czy zastosować wielkie „delete”, czy dokupić przestrzeń.
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Wyrafinowane granie
– Sonus Faber OMNIA

„Omnia to głośnik bezprzewodowy all-in-one, który ucieleśnia wartości
i dziedzictwo marki – od włoskiej tradycji po nowoczesne technologie”.
Te wyszukane, ale jakże trafne słowa, znajdziemy w oficjalnym opisie
tego produktu. Głośnik Sonus Faver Omnia jest piękny, jest czymś, co
chce się mieć w domu, to głośnik, który może stać się prawdziwą ikoną
współczesnego słuchania muzyki w najlepszym wydaniu.
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Wygląd, efektowny wygląd, zjawiskowy
wygląd, piękny. Sonus Faber Omnia prezentuje się niecodziennie. Właściwie na
pierwszy rzut oka trudno stwierdzić, z jakim
przedmiotem mamy do czynienia. To taki
elegancki element wnętrza, uzupełnienie naszego salonu, sypialni, gabinetu czy
innego pomieszczenia. Dużo tutaj robi płaska góra głośnika z wykończeniem z orzechowego drewna. Jest jednak też opcja
grafitowa, jeśli komuś ten orzech do stylistyki wnętrza jednak nie pasuje. Dla mnie
Omnia od Sonus Faber to nowa ikona designu w głośnikach, obok Zeppelina B&W. Coś,
co na lata już zostanie w świecie dźwięku
i będzie symbolem klasy samej w sobie.
Drugą kwestią są możliwości podłączeniowe
tego głośnika – mamy tu wszystko, czego
potrzebujemy – jest AirPlay 2, Google Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect,
mało znany Roon, ale też możliwość wpięcia
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do głośnika gramofonu lub wreszcie, co istotne, telewizora po HDMI ARC.
Czyli tak, ten głośnik może pełnić funkcję soundbara, systemu audio.
Od strony dźwiękowej to w Sonus Faber mamy 4-drożny system stereofoniczny. Głośniki to: Tw: Ø 19 mm – jedwabna kopułka, Mr: Ø 76 mm – przetworniki z membraną z pulpy papierowej, Fr: Ø 44,5 mm – przetworniki
z membraną z pulpy celulozowej, W: Ø 165 mm – aluminiowy przetwornik
stożkowy o długim skoku. Znamionowa moc systemu to 490 W.
Tak to wygląda na papierze, a w rzeczywistości jest oszałamiająco. To
naprawdę ciekawy system audio o sporej mocy i dźwięku, w którym
można się zadurzyć po uszy. Po prostu zatapiamy się w fotelu i rozkoszujemy muzyką z naszych ulubionych źródeł. Te doświadczenia płynące
z odsłuchów są takie, jakich oczekujemy od sprzętu, który tak pięknie
wygląda i sygnowany jest właśnie przez tę renomowaną włoską markę.
Co tu dużo mówić, jedynie kwestia budżetu (trzeba mieć odłożone prawie 9 tysięcy złotych) może nas zniechęcić do zakupu i użytkowania tego
sprzętu. Jeśli natomiast ktoś jest fanem dobrego brzmienia, może sobie
pozwolić na taki odsłuchowy luksus i pragnie upiększyć swoje wnętrza
tym niebanalnym włoskim meblem – głośnikiem, to zdecydowanie
z Sonus Faber Omnia będzie zadowolony.
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Bowers & Wilkins Px7 S2
– nowy model? Już?

Bowers & Wilkins nie należy do producentów, którzy regularnie
wypuszczają poprawione wersje swoich produktów. Premiera Px7 S2
była więc dla mnie nie lada zaskoczeniem – po co ulepszać sprzęt,
który premierę miał zaledwie dwa lata temu?
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Nowa wersja flagowych słuchawek Bowers
& Wilkins to, przynajmniej wizualnie, co
najwyżej ewolucja. Producent pozostał przy
surowym designie i charakterystycznym dla
tego modelu kształcie pałąka, podobne są
też wykończenia nauszników. Różnice widać
przede wszystkim w detalach: muszle są
bardziej kwadratowe, wydają się też głębsze, obudowy nie mają natomiast błyszczącego, fazowanego rantu. Do konstrukcji
pałąka i obudów nauszników wykorzystano aluminium (a nie włókno węglowe,
jak w poprzednim modelu), natomiast
pozostałą przestrzeń pokryto chropowatą,
odporną na uszkodzenia tkaniną. Całe wnętrze pałąka oraz nauszniki mają miękkie,
doskonale dopasowujące się do kształtu
twarzy poduszki. Przetworniki wewnątrz
nauszników są ustawione ukośnie, by lepiej
nacelować je w stronę ucha. Słuchawki
mają sterowanie wyłącznie za pomocą
fizycznych przycisków i przełączników. Na
lewym nauszniku mamy jeden przycisk,

AUDIO

103

odpowiadający za przełączanie trybów pracy,
na prawym zaś są przyciski do regulacji głośności, sterowania odtwarzaniem oraz suwak
do włączania i parowania. Mamy tu też port
USB-C do ładowania akumulatora i komunikacji z zewnętrznymi źródłami. W komplecie ze
słuchawkami dostajemy sztywne, zamykane
na suwak etui z miejscem na kable – do słuchawek otrzymujemy przewód USB-C–USB-C
oraz USB-C–mini Jack (3,5 mm). Zestaw jest
obszerny, a akcesoria świetnej jakości. Słuchawki składają się na płasko, ale ze względu
na ich wielkość etui zajmuje dużo miejsca.
Wraz z Px7 S2, Bowers & Wilkins odświeżyło aplikację, która służy do ich obsługi.
Program umożliwia sparowanie urządzenia
bezpośrednio w aplikacji, bez zahaczania
o ustawienia, dodatkowo na Androidzie
możemy skorzystać z Fast Pair. Wystarczy
chwila, by smartfon znalazł słuchawki, które
po połączeniu są od razu gotowe do użycia.
Opcji nie ma wiele, bo oprócz przełączania
się między ANC, pass-through i wyłączeniem
tych funkcji, regulacji czasu automatycznego
wyłączenia czy czułości czujnika wykrywającego, czy mamy je na głowie, nie ustawimy
właściwie nic. B&W zaimplementowało tu
też prosty korektor, ale oferuje tylko dwa
podstawowe suwaki, regulujące odpowiednio basy i soprany. Szkoda, uważam, że
znacznie to ogranicza zakres brzmienia, jaki
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możemy wydobyć z Px7 S2. Słuchawki mogą
łączyć się jednocześnie z dwoma urządzeniami i tym również zarządzamy z aplikacji,
przełączanie się między nimi działa nieźle,
choć spotkałem się z sytuacją, w której
musiałem ręcznie połączyć je z iPhone'em.
Dwie główne funkcje, czyli ANC i pass-through, zostały wyraźnie poprawione. W przypadku tej pierwszej zakres wycinanego
dźwięku otoczenia jest znacząco szerszy, słuchawki świetnie radzą sobie zarówno z wysokimi, jak i niskimi tonami. ANC nie jest jednak
w żaden sposób regulowane, aczkolwiek nie
ma to dużego znaczenia, bo nie generuje
praktycznie żadnego szumu. W przypadku
pass-through również nie ma mowy o ustawieniu stopnia przepuszczania dźwięku,
niemniej otoczenie w tym trybie słyszalne
jest bardzo naturalnie. Tak jak wspominałem,
do przełączania się między tymi trybami
służy przycisk na lewej słuchawce, szkoda
jedynie, że nie możemy wyłączyć z listy opcji
trybu z wyłączonymi wszelkimi asystami. Nie
korzystam z niego zazwyczaj i tu też (z uwagi
na jakość ANC) wydaje mi się zbędny. Alternatywnie do przycisku można przypisać
wywołanie asystenta głosowego. Przyciski
są w idealnym miejscu, nie miałem żadnych
problemów z trafianiem w nie kciukiem. Px7
S2 mają mocną baterię, która działa (według
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zapewnień producenta) do 30 godzin. Wydaje mi się, że to osiągalny wynik,
sam korzystałem zawsze z ANC lub pass-through, które skracają czas pracy
i czas był mniej więcej zbliżony.
Dźwięk w B&W Px7 S2 generowany jest przez dwa 40-milimetrowe przetworniki, zaprojektowane specjalnie dla tego modelu. Zazwyczaj słuchawki
B&W charakteryzuje ciepłe brzmienie i miękki bas, ale tu firma odrobinę je
ochłodziła i przesunęła balans w kierunku wyższej liczby detali. Nie martwcie się jednak, nadal trudno pomylić generowany przez nie dźwięk ze sprzętem innego producenta. Bas uderza mocno i przyjemnie wypełnia tło, nie
ma jednak go w nadmiarze. Px7 S2 zdecydowanie lepiej radzą sobie z długimi i miękkimi uderzeniami niż z krótkim, kinowym brzmieniem dołu. Na
środku dzieje się najwięcej. Przestrzeń jest szeroka, wokale są lekko wysunięte do przodu, akurat tak, by wybrzmiewały trochę bardziej niż perkusja,
gitary i inne instrumenty. Nawet w chaotycznych, punk rockowych utworach
można dobrze rozróżnić poszczególne dźwięki. Dół jest trochę wyciszony,
ale nie na tyle, by go brakowało. W żadnym utworze nie dominuje, niemniej
nie brakuje tu detali. Ogólnie zresztą Px7 S2 oferują bardzo dużo szczegółów
we wszystkich pasmach. Świetnie słuchało mi się na nich przede wszystkim
rocka, metalu i popu. Oczywiście nagranie musi być odpowiedniej jakości,
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przez Px7 S2 zraziłem się do ostatniego
singla Męskiego Grania, ale zachwyciłem
brzmieniem ostatniej Metalliki.
Px7 nie potrzebowały ulepszenia – to
świetne, wszechstronne słuchawki, które
mogłyby być na rynku jeszcze przez wiele
lat. Bowers & Wilkins Px7 S2 okazują się
jednak pod każdym względem lepsze, choć
zmiany na pierwszy rzut oka są subtelne.
Nie dostajemy żadnych nowych funkcji,
a te, które już były obecne, po prostu ulepszono. To czuć, zarówno w brzmieniu, jak
i w działaniu ANC oraz pass-through. Px7 S2
to obecnie nie tylko najlepsze bezprzewodowe nauszne słuchawki Bowers & Wilkins,
ale i ogólnie jedne z najlepszych nauszników, jakie słyszałem.

Bowers & Wilkins 		
Px7 S2		
•
•
•
•

Design: 5,5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 5,5/6

Plusy:
• ekko ocieplone, bogate w detale
brzmienie
• niezwykle skuteczne ANC
• naturalnie brzmiące pass-through
Minusy:
• bardzo ograniczone możliwości
konfiguracji
Cena: 1999 PLN
Dostępne w Top Hi-Fi & Video Design
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Sony LinkBuds S
– doskonale poprawne

Zaledwie kilka miesięcy temu Sony pokazało LinkBuds – otwarte
słuchawki douszne, które wyróżniały się niespotykaną dotąd
konstrukcją. Nowy model, czyli LinkBuds S, podobny jest głównie
pod względem nazwy, jego konstrukcja jest zdecydowanie
bardziej konwencjonalna.

AUDIO

108

Flagowe dokanałówki Sony nie przykuwają uwagi wzornictwem, przynajmniej do momentu, w którym nie położymy ich obok któregokolwiek
konkurenta o podobnej budowie. Są niezwykle małe, co jest dodatkowo
podkreślane przez surowe wzornictwo, pozbawione właściwie jakichkolwiek elementów ozdobnych. Jedynym wyróżnikiem jest chropowata
obudowa, przypominająca w dotyku gruboziarnisty papier. Uszczelniono
ją na tyle, że ma stopień szczelności IPX4. Słuchawki mają od wewnętrznej strony magnetyczne piny do ładowania oraz czujniki zbliżeniowe,
wykrywające wyjęcie ich z uszu. Gumka wchodząca do kanału słuchowego
ma standardowy, okrągły kształt i jest bardzo dobrej jakości – zrobiono
ją z miękkiego silikonu. Nie ma za to żadnych dodatkowych elementów
mocujących, ale przy niskiej wadze nie ma problemów ze stabilnością
w uchu. W komplecie dostajemy cztery pary końcówek, a oprócz nich
w zestawie znajdziemy też kabel do ładowania oraz etui. Ono również
jest niewielkie, ładuje się przez USB-C. Oprócz gniazda ma też przycisk do
parowania oraz podłużną diodę sygnalizującą stan pracy. Jego obudowa
także jest chropowata, dzięki czemu doskonale leży w dłoni, zamykane jest
magnetycznie. LinkBuds S są dostępne w trzech kolorach: białym, kremowym i czarnym, bardzo brakuje mi tu szerszej palety barw.
Do sterowania wykorzystywany jest dotyk – wykrywa go cała powierzchnia każdej słuchawki, nie ma natomiast obsługi gestów. Dotyk jest
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sygnalizowany przyjemnym dźwiękiem, przez co wiadomo, jaką akcję się
wywołało (co nie jest oczywiste, gdy na przykład w cichym otoczeniu
wyłączamy ANC). Rozpoznawane są pojedyncze, podwójne i potrójne
stuknięcia oraz przytrzymanie palca, co czyni sterowanie bardzo intuicyjnym. Dodatkowo można je dowolnie konfigurować w lewej słuchawce.
Problem pojawia się jedynie wtedy, gdy korzystamy wyłącznie z jednej
słuchawki (każda z nich łączy się ze smartfonem niezależnie), bo gesty
przypisane do prawej i lewej słuchawki mają różne funkcje. Dotykowe
sterowanie nie przeszkadza w poprawianiu słuchawek w uszach, chwytając za boki obudowy, nie wywołujemy żadnej akcji. Najczęściej korzystam z gestu przełączania trybu pracy pomiędzy ANC, pass-through
oraz pasywnym wyciszeniem. ANC nie ma ręcznej regulacji poziomu, jest
sterowane wyłącznie automatycznie, na bazie lokalizacji (która musi być
śledzona w aplikacji, w tle) – nie podoba mi się to rozwiązanie, zdecydowanie wolałbym mieć nad tym kontrolę. Jakość ANC robi bardzo dobre
wrażenie, podejrzewam, że duża w tym zasługa dobrej pasywnej izolacji. Nawet w samolocie towarzyszy nam wyłącznie lekki szum. Dźwięk
otoczenia również nie ma regulacji, natomiast jest opcja rozpoznawania,
gdy zaczynamy mówić, by automatycznie go włączyć. To działa całkiem
nieźle, ale może nie wystarczać, jeśli rozmówca nie odpowiada nam
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wystarczająco szybko (można ustawić maksymalnie 30 sekund). Wygodne
jest za to włączenie pass-through chwilowo, gdy przytrzymujemy palec
na lewej słuchawce. To już bardzo praktyczna i sprawdzająca się na co
dzień funkcja. Szkoda jednak, że nie da się przestawić poziomu przepuszczania dźwięku, bo ten docierający do naszych uszu ma brzmienie
przesunięte mocno ku górze, co poprawia rozumienie, ale na dłuższą
metę męczy. Odpada więc korzystanie z tego trybu przez dłuższy czas, na
przykład podczas jazdy rowerem. Bateria LinkBuds S sprawuje się zadowalająco, wytrzymuje około 6 godzin bez odkładania słuchawek do etui,
natomiast wliczając dodatkowy ładunek, który ono oferuje, możliwe jest
osiągnięcie do około 20 godzin pracy.
Do konfiguracji kilku funkcji niezbędna jest aplikacja. To ten sam program,
co w przypadku innych słuchawek Sony. Wygląda nieco archaicznie, ale
ma czytelny interfejs i pozwala szybko dotrzeć do wszystkich potrzebnych
opcji. Wśród nich mamy zarówno tak oczywiste rzeczy, jak sprawdzenie
poziomu baterii, zmianę trybu pracy czy ustawienie korektora graficznego,
jak i bardziej zaawansowane opcje, takie jak przełączenie priorytetu połączenia Bluetooth pomiędzy jakością a stabilnością, automatycznego pauzowania odtwarzania po wyjęciu z ucha czy czasu, po którym słuchawki
wyjęte z pudełka, ale nieużywane, się wyłączą. Sony opracowało też kilka
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dodatkowych funkcji, takich jak Safe Listening
czy 360 Reality Audio. Safe Listening rejestruje sposób, w jaki korzystamy ze słuchawek, odnotowując czas, głośność czy nawet
model urządzenia, a następnie podsumowuje
nasze nawyki (głównie pod kątem głośności).
360 Reality Audio umożliwia z kolei uzyskanie
lepszego wrażenia dźwięku przestrzennego,
ale ograniczone jest tylko do kilku serwisów, z dostępnych w Polsce obsługiwany
jest wyłącznie Tidal. Ponadto urządzenie
jest kompatybilne z Alexą oraz Spotify Tap.
Bardzo przydatna jest możliwość zrobienia
backupu konfiguracji słuchawek do chmury
– opcji jest na tyle dużo, że uważam to za
bardzo przydatne rozwiązanie.
Brzmienie LinkBuds S jest lekko chłodne i analityczne. Wysokich tonów jest sporo i świetnie
brzmią, są bardzo szczegółowe, dominować
zaczynają dopiero przy dużej głośności (od
około 80% maksymalnego poziomu). Środek
lekko wysunięto naprzód, słychać bardzo
dobrą separację i przestrzeń, sporo dzieje
się też w tle. Przy dużej głośności schodzi na
drugi plan, zagłuszany wysokimi tonami. Gitary
brzmią fenomenalnie, podobnie jak wokal, co
oznacza jednak, że autotune’a słucha się jeszcze gorzej niż zwykle. LinkBuds S są dla niego
bezlitosne, podobnie jak dla nagrań o słabej
jakości, jest to odczuwalne szczególnie na
środku. Dół natomiast jest miękki, mocny, nie
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wybrzmiewa przesadnie długo i kinowo. To słuchawki przede wszystkim do
muzyki, a nie do filmów. Ogólnie brzmienie charakteryzuje się wysoką szczegółowością i dobrą dynamiką. LinkBuds S nie są za to bardzo głośne – sam
słuchałem w nich na poziomie 50%, gdy przy większości modeli trzymam
się około 30% poziomu maksymalnego. To nie jest cicho, ale zwolennicy
naprawdę głośnego odsłuchu mogą być zaskoczeni.
W kategorii słuchawek true wireless ten rok jest wyjątkowo dobry dla Sony.
Najpierw pokazano LinkBuds, które przyciągały konstrukcją, ale nie była to
ich jedyna wyjątkowa cecha. LinkBuds S są tymczasem bardziej klasyczne,
ale zaskoczyły mnie jeszcze bardziej. Robią wszystko to, co inne słuchawki
tego typu, ale wszystkie ich elementy są solidnie dopracowane. Dzięki bardzo małym wymiarom i lekkości są też doskonałe do noszenia na co dzień,
przez cały dzień. Tym, co można byłoby poprawić, jest z pewnością aplikacja. Owszem, jest funkcjonalna, ale nie wygląda już nowocześnie, w przeciwieństwie do produktów, którym jest dedykowana.

Sony				
LinkBuds S
•
•
•
•

				

Design: 5/6
Jakość wykonania: 5/6
Oprogramowanie: 4,5/6
Wydajność: 6/6

Plusy:
• bardzo skuteczne ANC
• ultralekkie i wygodne
• czyste, szczegółowe brzmienie
Minusy:
• niezbyt głośne
Cena: około 900 PLN
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Sony WH-1000XM5

– pierwsza duża zmiana designu
Słuchawki Sony zawsze cieszyły się ogromną popularnością,
a seria WH-1000XMx, wyposażona w ANC oraz coraz więcej funkcji
automatyzujących korzystanie z nich, jest szczególnie ceniona. Sony
jednak w piątym wydaniu – WH-1000XM5 – postanowiło zmienić
przepis i spróbować czegoś innego. Jak im wyszło?
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Kilka słów wstępu się należy, abyście odpowiednio nastawili się do moich
poniższych słów. Przy tej klasie sprzętu, na tej konkretnej półce cenowej
toczy się walka o milimetry, a to oznacza, z szerszej perspektywy, że różnice
nie są wielkie. Czy naprawdę zauważymy, w realnych warunkach, np. różnicę w ANC, który jest o 3,471% lepszy w wyciszaniu pasma w jakimś wąskim
zakresie, a o 1,443% lepszy w innym? Czy krzyk dziecka w samolocie w rzędzie bezpośrednio przed nami będzie o 2% lepiej wytłumiony? No dobrze,
przyznaję, to zły przykład – tutaj każdy procent jest na wagę złota – ale wiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. Do tego jeszcze, proszę, pamiętajcie, żeby
patrzeć na sprzęt przez pryzmat własnych potrzeb, bo każdy z nas inaczej
wykorzystuje słuchawki, każdy ma inny kształt głowy czy uszu i tak dalej…

Niezłomne
Najważniejszą zmianą funkcjonalną w nowym designie jest brak łamanego
pałąka, przez co słuchawek nie można złożyć, aby zajmowały mniej miejsca, co jest szczególnie ważne w przypadku osób, które korzystają z XM5
w podróży. A spodziewam się, że wiele osób lubi je tak wykorzystywać ze
względu na rewelacyjny ANC. Puszki się jednak obracają, więc są bardziej płaskie. Kłaniać się będzie rodzaj bagażu, w którym je przewozicie. Moja dosyć
wąska torba naramienna na notebooka zdecydowanie bardziej preferuje XM5
niż XM4, ale nie mam większego problemu z braniem jednych lub drugich.
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Dotykowe
Na puszkach znajdziecie jeden przycisk
odpowiedzialny za włączanie i wyłączanie
oraz parowanie i drugi odpowiedzialny za
ANC oraz tryb transparency, czyli przeźroczystości, gdzie mikrofony dostarczają nam
dźwięki z otaczającego nas świata do uszu,
nawet jeśli czegoś słuchamy. Możemy więc
jechać np. rowerem, a i tak będziemy słyszeli
wszystko, co dzieje się wokół nas.
Pozostałe sterowanie odbywa się za pomocą
dotyku na płaskiej powierzchni prawej puszki.
W warunkach ciepłych, jakie mamy obecnie,
spisuje się, jak należy. Nie udało mi się jeszcze
wykonać błędnego gestu i nie miałem sytuacji,
w której gest nie został zarejestrowany. Nie
powoduje to więc frustracji. Jestem jednak
zwolennikiem ergonomii w postaci fizycznych
przycisków, które możemy zawsze i wszędzie
nacisnąć, nawet jeśli mamy grube rękawiczki
na palcach. Mistrzami w tym zakresie pozostają dla mnie słuchawki z serii Bose QuietComfort oraz AirPods Max, gdzie koronka tych
ostatnich spisuje się zaskakująco dobrze.

ANC
Sprawność ANC to element, który jest mierzalny w określonych warunkach, dzięki
czemu można go porównać do innych słuchawek. Realny świat jednak nie jest tak
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sterylny, więc idąc chodnikiem, możemy spotkać nie tylko hałas motocykla
bez tłumika, ale również remont ciężkim sprzętem, w domu możemy mieć
sąsiada tnącego w ogródku blachę falistą albo wiercącego dziury w ścianie,
a w samolocie wrzask dzieci i/lub głośną dyskusję dorosłych. XM5 ponoć
sobie w tym względzie radzą lepiej niż XM4 i podobnie do AirPods Max,
z pewnymi różnicami w niektórych zakresach. Szczerze, nie słyszę różnicy
– są znakomite w wyciszaniu otoczenia i na pewno będzie dało się w przyszłości uczynić ANC jeszcze lepszym, ale w międzyczasie nie ma na co czekać i należy korzystać z tego, co mamy pod ręką.

Wygoda
Sama konstrukcja bardzo komfortowo leży na głowie i jeśli ktoś sobie ceni
lekkie słuchawki, przynajmniej w porównaniu z AirPods Max, to doceni
WH-1000XM5. Ważą o 4 g mniej niż XM4 (250 vs. 254 g). Puszki reguluje się
teraz płynnie, dzięki czemu możemy teoretycznie robić to precyzyjniej, ale
w praktyce muszę je regulować przy każdym założeniu na głowę, ponieważ
ustawione wysunięcie pałąka nie zostaje zachowane, jeśli gdzieś je nieodpowiednio szturchnę.
Największym krokiem wstecz jest głębokość nowych puszek, a raczej jej
brak. XM2 były tak skonstruowane, że moje słoniowate uszy lekko dotykały
wnętrza poduszek. To zostało naprawione w XM3, gdzie głębokość wzrosła,
a moje uszy mogły sobie swobodnie powiewać wśród fal docierających do
bębenków. Krok wstecz nastąpił w XM4, gdzie miały ponownie podobne
wymiary wewnętrzne do XM2. Ze smutkiem i natychmiast zauważyłem, że
XM5 są jeszcze płytsze i zarówno małżowina, jak i obrąbek ucha, są zgniatane o wnętrze puszki. Nie jest to na tyle mocne, aby mnie uszy bolały,
nawet po paru godzinach, ale nie jest to też przyjemne. To oczywiście
kwestia indywidualna, ale polecam wcześniejsze przymierzenie się do nich
celem weryfikacji, czy będzie Wam w nich wygodnie.

Jakość audio
Sony zastosowało nowy 30 mm driver, skonstruowany m.in. z włókna
węglowego, który zastąpił 40 mm z poprzednich dwóch generacji. To
właśnie on odpowiada za nieznacznie polepszony dźwięk i skuteczniejsze ANC. W komplecie z nimi jest nowy procesor dźwięku (QN1) oraz aż
8 mikrofonów – 4 do obsługi ANC i 4 dla trybu transparency oraz rozmów
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telefonicznych. Fabrycznie jednak są zestrojone zdecydowanie zbyt klubowo – w aplikacji Headphone Connect warto zmniejszyć Clear Bass o 1–2
działki i dostosować EQ pod siebie.
XM5 wspierają również LDAC, który umożliwia wykorzystanie wyższego
bitrate’u, ale kosztem zasięgu. Przykładowo, trzymanie smartfona w kieszeni może okazać się już zbyt dużym dystansem do pokonania w trybie
909 kbps, więc trzymanie się w zakresie do 660 kbps może mieć większy
sens. Osoby zainteresowane dźwiękiem przestrzennym powinny również
w aplikacji włączyć funkcję 360 Reality Audio i mieć odpowiednie konto
w wybranych serwisach streamingowych, aby móc z tego korzystać.

Da się!
W pudełku razem ze słuchawkami znajdziemy również porządnej jakości kabel audio, dla tych momentów, kiedy potrzebujemy podłączyć się
fizycznie do danego źródła dźwięku, np. w samolocie. Piszę o tym dlatego,
że Apple żąda dokupienia zdecydowanie gorszego jakościowo kabla za 169
PLN do AirPods Max, które są dodatkowo sporo droższe.

Najlepszy stosunek ceny/jakości?
Sony w ofercie pozostawiło model zeszłoroczny XM4, w nieznacznie obniżonej cenie (ok. 1400 PLN), być może dla osób mających mniejszy budżet,
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które potrzebują słuchawek składanych lub. XM5 tymczasem debiutują
w cenie wyższej (ok. 2000 PLN). Oba modele można już kupić nieznacznie
taniej na rynku, zależnie od sklepu, ale różnica w cenie pomiędzy nimi
rośnie. Kolory pozostają dwa – srebrny i czarny.
Największą różnicą pomiędzy XM4 i XM5 jest system mikrofonów, który
wpływa na jakość rozmów telefonicznych i na tryb transparency. Różnica
jest zauważalna „gołym uchem” i dla osób, które absolutnie tego potrzebują, warto zainteresować się XM5. XM4 tymczasem pozostają rewelacyjną
propozycją, szczególnie biorąc pod uwagę różnicę w cenie, więc warto je
rozważyć. XM5 przy okazji zaczynają też wkraczać na teren cenowy AirPods
Max, więc Appleuserzy, którzy chcą mieć Dolby Atmos, automatycznie
przełączanie się pomiędzy wszystkim od iPhone’a, przez iPada i Maca, aż
po Apple TV, mogą się skusić na niewielką dopłatę.
Decyzję, jak zwykle, musicie podjąć sami.
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Sennheiser XSW-D
Każdy początkujący nagrywający wideo na potrzeby kanału na
Youtubie czy na dowolną inną platformę koncentruje się na jakości
obrazu i kadrach, a zapomina o jednym ważnym składniku filmu
– o dźwięku.
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Tacy początkujący twórcy szybko się orientują, że wbudowany mikrofon w kamerę, aparat, telefon to nie jest to i… kupują pierwszy najtańszy
mikrofon. Zazwyczaj jest trochę lepiej, ale niewiele. Ceny profesjonalnych
mikrofonów, zestawów bezprzewodowych potrafią przyprawić o zawrót
głowy. Na szczęście to się powoli zmienia, ale, oczywiście, nie ma nic za
darmo i gdzieś musimy iść na kompromis.
Trafił do mnie taki kompromisowy zestaw. Sennheiser XSW-D, bezprzewodowy zestaw z mikrofonem krawatowym i nadajnikiem dla tzw. tłuczka,
czyli mikrofonu doręcznego.
W pudełku znajdziemy mały odbiornik (o wiele mniejszy niż standardowy
mikroport), nadajnik dla mikrofonu krawatowego, z wejściem mini Jack,
mikrofon krawatowy ME2-II, nadajnik dla mikrofonu doręczanego z wejściem XLR, kabel spiralny mini Jack (TRS) do podłączenia odbiornika do
aparatu/kamery, kabel spiralny TRRS-TRS do podłączenia odbiornika do
smartfona z wejściem mini Jack (o ile jeszcze takie są), kabel USB-A–USB-C
do ładowania oraz uchwyty montażowe do paska i zimnej stopki.
Odbiornik i nadajniki mają tylko jeden przycisk, odpowiednie gniazdo
do swojej funkcji i port ładowania USB-C. Koniec, żadnych wyświetlaczy,
dodatkowych przycisków, pokręteł.
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Włączamy, dioda obok przycisku mruga na zielono, to znaczy, że oczekuje
na połączenie z nadajnikiem/odbiornikiem. Po jego uzyskaniu świeci ciągłym zielonym światłem. Kiedy zielony zamieni się w pomarańczowy, to
znaczy, że trzeba urządzenie naładować. Wbudowany akumulator wystarcza na 4–5 godz. pracy – w zależności od odległości, temperatury i warunków radiowych. System pracuje na częstotliwości 2,4 Ghz, z której korzysta
również Wi-Fi. Spokojnie, połączenie jest cyfrowe i szyfrowane. U mnie
w okolicy mimo dużego zagęszczenia sieci bezprzewodowych nie miałem
żadnego problemu z zakłóceniami.
Niczego nie konfigurujemy, po prostu podłączamy i włączamy. Nic nie ustawiamy – ani czułości, ani częstotliwości. Pozostają nam opcje konfiguracji
w aparacie czy kamerze – to jest jeden z tych kompromisów w stosunku do
profesjonalnych mikroportów, np. Sennheiser G4. W zależności od urządzenia
nagrywającego będziemy mieli więcej lub mniej opcji. Drugim kompromisem
jest brak wskaźnika poziomu dźwięku, znowu musimy polegać na kamerze
czy aparacie, a tutaj z kalibracją tego, co widzimy, bywa różnie. Dyskusyjny
jest też brak dokładnego wskaźnika stanu naładowania, bo, jak już wspomniałem, mamy dwa stany: zielony i pomarańczowy. Idziemy na nagranie z zielonym, a po chwili świeci na pomarańczowo. Dzięki USB-C możemy szybko
podładować, można na szczęście to robić w czasie nagrywania, po prostu
dodatkowy kabel i powerbank musimy gdzieś domontować. Mała waga, wielkość nadajników i odbiornika sprawia, że nie będzie to niewygodne.
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Jakość dźwięku? Tutaj Sennheiser nie idzie na kompromisy. Jest bardzo
dobra, oczywiście w przypadku braku opcji regulacji, bardzo zależy od preampów w kamerze aparacie. Korzystałem z kamery Sony i aparatu Olympus OM1. W pierwszym przypadku na słuch nie do odróżnienia dla laika, że
to nie jest zestaw G4. Profesjonalista na dobrym sprzęcie usłyszy delikatną
różnicę (transmisja cyfrowa vs. analogowa). Olympus ma troszeczkę gorsze
preampy, wymagające lekkiego zwiększenia poziomu sygnału, więc miejscami może się pojawić delikatny szum.
Testowany zestaw kosztuje około 2000 PLN. Nie jest to mało, ale jak spojrzymy na ceny profesjonalnych rozwiązań, to punkt odniesienia się zmienia. Wspomniany zestaw G4 z mikrofonem krawatowym i nadajnikiem
dla mikrofonu to koszt 4000 PLN. Konkurencja nie ma odpowiednika, są
zestawy tylko z odbiornikami dla mikrofonów krawatowych; tak, zgadza się,
trochę tańsze, mają np. wskaźnik poziomu, ale kompromis gdzieś musi być,
a jest nim w ich przypadku jakość dźwięku. Sennheiser na to nie pozwala
i właśnie dlatego tej firmie możemy zaufać.
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Amazfit T-Rex 2
– twardy gość

Kiedy trafił do mnie na testy najnowszy smart zegarek Amazfit T-Rex 2,
z początku byłem dość sceptyczny. Tymczasem z każdym dniem
byłem z niego coraz bardziej zadowolony. Do tego stopnia, że obecnie
używam głównie jego.
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Amazfit mocno wchodzi na polski rynek. W poprzednim numerze mieliśmy okazję przetestować model GTR 2, w tym testujemy GTS 2 oraz absolutną nowość – model outdoorowy, ultraodporny T-Rex 2.

Ultraodporność
Z tą ultraodpornością to nawet nie wiem, od czego zacząć. T-Rex 2, jak już
sama nazwa zobowiązuje, jest mocny i drapieżny. Wytrzymały jak cholera,
co potwierdzają certyfikaty wojskowe MIL-STD 810G. Działa w temperaturach od -40° do +70°C. Jest w pełni wodoodporny, ale również niestraszna
mu sól, lód czy mocne wstrząsy. Obudowa jest pancerna, przypominająca
stare dobre G-Shocki i do nich w pierwszej kolejności porównuje się producent. Zegarek jest spory i bardzo dobrze prezentuje się na ręce, w szczególności grubszej.

Bateria
Z drugiej strony ultraodporność widać w baterii, a w zasadzie w tym, jak
zegarek mało pobiera prądu, aby działać i to przy pełnym wykorzystaniu
swoich możliwości. Zegarek dostałem do testów dwa tygodnie temu. Przyjechał fabrycznie zapakowany. Po otwarciu i uruchomieniu okazało się, że
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bateria ma 85%. Nie zdejmuję go z ręki. Chodzę w nim, śpię i codziennie
robię przynajmniej jeden trening wykorzystujący GPS. I jak myślicie, jaki
jest status? Mam w tej chwili jeszcze 8% baterii. Szok. Wychodzi na to, że
schodzi 5–6% baterii dziennie. Zaznaczę, że przy codziennych treningach.
Bez treningów spokojnie zegarek może osiągnąć miesiąc pracy deklarowany przez producenta.
Zarządzenie energią w T-Rex 2 jest genialne. Duża zasługa tego stanu
rzeczy jest taka, że całość, czyli sprzęt (elektronika i przede wszystkim
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procesor) i Zepp OS pochodzi od jednego producenta, który dobrze
wszystko zoptymalizował. Można? Można. Nadal nie rozumiem, dlaczego
Apple nie umie tego zrobić tak jak właśnie Amazfit. Przedziwne.

Ekran
T-Rex 2 ma bardzo fajny, duży 1,39", czytelny i jasny ekran wykonany w technologii AMOLED. Wszystkimi funkcjami zegarka możemy sterować dotykowo, ale też przy użyciu czterech przycisków na obudowie. Przyciski mają
wygodną i wyczuwalną fakturę, dzięki której podczas aktywności mamy
pewność, że je odpowiednio wciśniemy. To podstawa, bo dotykowe ekrany,
w szczególności podczas biegu czy jazdy na rowerze, średnio się sprawdzają.
Oczywiście mamy do dyspozycji dziesiątki gotowych cyferblatów, które
możemy pobrać ze specjalnego App Store.

App Store
Właśnie, tu jest ciekawostka. Producent udostępnił za darmo API i deweloperzy mogą zaczynać tworzyć oprogramowanie na zegarki z Zepp OS.
Jest już pierwsze kilkanaście aplikacji i muszę powiedzieć, że większość jest
przydatna. Co więcej, są już aplikacje od „dużych graczy”, np. do zdalnej
obsługi kamer GoPro oraz ekspresów Siemens z HomeConnect. Akurat
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tak się składa, że mam taki ekspres w domu
i mogłem robić kawę prosto z nadgarstka.
Ciekawe przeżycie; czy przydatne – to inna
kwestia, w każdym razie „proof of concept”
jest i działa…

Zepp OS
Amazfit kupuje mnie swoją aplikacją oraz
systemem operacyjnym w zegarku. Aplikacja
jest bardzo dobrze zaprojektowana, UI i UX są
na najwyższym poziomie. Wszystko pięknie
zaprezentowane. Mnóstwo opcji i informacji,
czytelne wykresy i pomiary.
To samo na nadgarstku. Przeciągamy od
lewej, mamy powiadomienia. Ściągamy z góry,
mamy centrum sterowania. Wysuwamy
z dołu – bardzo czytelne widgety. Natomiast
przesunięcie od prawej otwiera listę zainstalowanych aplikacji. Dodatkowo pod prawym
górnym przyciskiem „SEL” możemy podpiąć
skróty, ja mam wybór treningów.
Z przydatnych funkcji centrum sterowania
mamy wyszukiwanie telefonu na zegarku
i zegarka w aplikacji Zepp OS. Mamy „tryb
kinowy”, latarkę czy możliwość zablokowania zegarka kodem. Z aplikacji mogę polecić
Pogodę, BMI, Kalorie, Kompas czy Wysokościomierz barometryczny, ale jest ich oczywiście dużo więcej. Oczywiście jest cała masa
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aplikacji dotyczących zdrowia – pomiary tętna, w tym stały pomiar, stresu,
saturacji krwi, snu itd.

Treningi
Świetnie zaprojektowane są treningi. Możemy automatycznie rozpoznawać ponad 150 różnych rodzajów aktywności. Zegarek ma też wbudowanego asystenta, który prowadzi nas, nomen omen, za rękę podczas
treningu. Ja najczęściej chodzę, biegam, jeżdżę na rowerze i pływam.
Wszystko idealnie działa, co więcej, połączone mam ze swoim kontem
na Stravie, z którą automatycznie, w tle, synchronizuje się. No i co najważniejsze dla użytkowników iOS, wszystkie dane zdrowotne synchronizują się w pełni ze Zdrowiem.
Lubię rzeczy ładne i funkcjonalne. Tutaj Amazfit mnie ma.
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Sen
Amazfit T-Rex 2 umożliwia precyzyjny pomiar naszego snu. Mamy wgląd
w poszczególne jego fazy, informację, o której zasnęliśmy i się obudziliśmy, ile trwał REM, jaka była częstotliwość oddechów i nasz puls. T-Rex 2
bada jakość oddechów podczas snu oraz wykrywa automatycznie krótkie
drzemki w ciągu dnia.
Porównywałem dane o śnie z danymi otrzymywanymi z Withings ScanWatch, który traktuję jako punkt odniesienia i muszę powiedzieć, że rozbieżności były minimalne w granicy błędu statystycznego – to bardzo
dobra referencja.

Planowane nowości
Już niedługo, w czasie wakacji, ma być udostępniona aktualizacja wprowadzająca możliwość wgrywania na zegarek map, prowadzenia nas po
nich i wytaczania najkrótszej drogi powrotnej wprost z nadgarstka. Fajna
i wygodna funkcja, w szczególności przydatna w outdoorowym sprzęcie.

Minusy?
Podstawowy to brak możliwości płatności zegarkiem. Choć zegarek
posiada NFC, to nie ma opcji w Europie wykorzystania go do podłączenia
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karty i płatności. Funkcja ta dostępna jest w Chinach. Co najdziwniejsze,
Amazfit robi opaski i zegarki dla… Xiaomi, a tam jest możliwość płatności.
Na moje pytanie, kiedy w takim razie „problem” ten zostanie rozwiązany,
niestety nie otrzymałem odpowiedzi.
Drugi minus, choć ten najprawdopodobniej szybko zostanie rozwiązany,
to brak możliwości pomiaru EKG. Podobnie jak z płatnościami, funkcja ta
jest dostępna w Chinach, ale w Europie jeszcze nie otrzymała certyfikacji.
Według moich informacji certyfikacja właśnie się odbywa i zapewne niedługo, w jednej z kolejnych aktualizacji, zostanie wprowadzona.
I to by było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o minusy.

Podsumowując
Jeśli szukacie dobrego zegarka sportowego, outdoorowego, o który nie
będziecie się bać, że rozpadnie się po lekkim uderzeniu albo rozładuje
w najmniej spodziewanym momencie, a jednocześnie nie zależy Wam
na płatnościach z zegarka, to rozważcie Amazfit T-Rex 2. Świetny sprzęt,
w bardzo dobrej cenie. 1199 PLN przy możliwościach, jakie oferuje, to wręcz
śmieszna wartość. Brać.
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Amazfit GTS 2

– nie tylko obudowa jest inna
Gdy na rynku pojawiły się jednocześnie Amazfit GTR 2 i GTS 2,
wydawało się, że są to te same urządzenia, zamknięte jedynie w innej
obudowie. Miałem okazję je sprawdzić i po dwóch miesiącach
wyraźnie widzę, jak różne są to sprzęty.
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W poprzednim wydaniu mogliście przeczytać test GTR 2 – smartwatcha, który nie
tylko ma dobrą specyfikację, ale i jest bardzo
elegancki, a jego design jest zbliżony do klasycznych zegarków. GTS 2 jest technicznie
bardzo podobny, choć wizualnie mocno się
różni. Koperta jest kwadratowa, z pojedynczym, umieszczonym na prawej krawędzi
przyciskiem. Na jej spodzie mamy zestaw
czujników i piny do ładowania (ładowarka
jest identyczna w GTR 2 i GTS 2), natomiast
front wypełnia spory wyświetlacz AMOLED
o przekątnej 1,65”. Mocowanie paska jest klasyczne, teleskopowe, o szerokości 20 mm. Do
testu dostałem model z gumowym paskiem
ze sprzączką i podwójną szlufką, który okazał
się bardzo wygodny. W porównaniu do GTR
2, GTS 2 wydaje się znacznie mniejszy i zgrabniejszy, choć wygoda obsługi mniejszego (pod
względem powierzchni) wyświetlacza pozostaje na tym samym poziomie. Niezaprzeczalnie jednak z racji swoich gabarytów GTS
2 lepiej pasuje na szczupłe nadgarstki.
GTS 2 działa na autorskim systemie, tym
samym, który napędza GTR 2. Tu jednak
interfejs dopasowano do proporcji ekranu,

GTS 2 ma jedną, za to sporą zaletę
względem GTR 2 – jego interfejs
działa płynniej.
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choć nie jest to regułą. Widać to zwłaszcza
w podglądzie widżetów, które mają sporo
okrągłych elementów. W GTR 2 wypełniały
dobrze okrągły ekran, tu natomiast są
wyświetlane jako okrąg wpisany w prostokąt. To nie wygląda już tak dobrze. Ogólnie jednak interfejs jest równie przejrzysty
i właściwie identyczny z tym w okrągłym
modelu: z góry wysuwamy szybkie ustawienia, z dołu powiadomienia, w poziomie
przewijamy między widżetami, a pod przyciskiem mamy główne menu. Drugiego
przycisku brak, ale zamiast niego możemy
przypisać akcję do podwójnego wciśnięcia, więc w efekcie mamy równie szybki
dostęp na przykład do menu treningów. Tu
również dyscyplin jest mnóstwo, a dzięki
odporności na wodę (5 ATM) i wbudowanemu GPS zegarek jest bardzo dobrym
sprzętem do mierzenia codziennych,
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amatorskich treningów. Ekrany danych nie
są edytowalne, a GPS potrzebuje chwili,
by złapać sygnał, niemniej dla większości osób nie będą to znaczące wady. GTS
2 ma jedną, za to sporą zaletę względem
GTR 2 – jego interfejs działa płynniej. Czuć
to zwłaszcza przy przewijaniu głównego
menu, ale uwidacznia się to też w innych
miejscach.
Główny ekran zegarka jest oczywiście
konfigurowalny, ale największą różnicę
odczujemy, zmieniając tarczę – tu mamy
wybór od bardzo minimalistycznych,
przez cyfrowe, przeładowane informacjami, po mocno stylizowane, które pokazują niewiele ponad godzinę. Sam układ
czy pola danych na tarczach można zmieniać w ograniczonym zakresie, obecnie nie
ma też możliwości instalowania dodatkowych aplikacji. Zegarek ma wszystkie
funkcje monitorowania zdrowia, jakich
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można się spodziewać: pomiar tętna, wysycenia tlenem krwi, snu, stresu i aktywności
(w postaci punktów PAI). Jest też wysokościomierz, który pokazuje zazwyczaj sensowne
wyniki. Podobnie jak w przypadku innych
smartwatchów Amazfit, tak i GTS 2 wymaga
do obsługi aplikacji Zepp na smartfonie.
Świetnie podsumowuje wszystkie zbierane
dane o zdrowiu i aktywności, zarówno w formie graficznej, jak i opisowej. Ma też edytowalny ekran z widżetami reprezentującymi
poszczególne pomiary. Program służy też do
konfiguracji zegarka, pozwala również pobrać
nowe tarcze i zaktualizować system. Aplikacja jest dopracowana i bardzo wygodna
w obsłudze, gdzieniegdzie zdarzają się co
prawda dziwne tłumaczenia, ale występują
sporadycznie.
Jeśli miałbym wskazać największą różnicę
między GTR 2 a GTS 2, to byłby nią czas pracy
na baterii. GTR 2 robił wrażenie urządzenia,
które nie zużywa energii – dwa tygodnie
działania było normą, a nie wyjątkiem. Z GTS
2 jest inaczej, tu ładowarki trzeba szukać po
tygodniu, zdarzało mi się nawet rozładować
go szybciej. Na co dzień nie jest to zauważalne, bo siedem dni to wciąż dużo, ale przy
dłuższych wyjazdach czy mocnej eksploatacji (jak na przykład całodzienne śledzenie
marszu w górach) GTR 2 sprawdzi się lepiej.
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Z drugiej jednak strony, GTS 2 jest wyraźnie mniejszy, a to też ważne.
Osobiście preferuję duże zegarki, ale 46-milimetrowa koperta GTR 2 jest
zdecydowanie mniej uniwersalna. Jej gabaryty przeszkadzały mi podczas
biegania, GTS 2 z gumowym paskiem jest zdecydowanie bardziej sportowym urządzeniem.
Miałem okazję testować oba modele Amazfit jednocześnie. Początkowo
GTR 2 wydał mi się znacznie atrakcyjniejszym urządzeniem, jednak praktyka pokazała, że pomimo słabszej baterii i mniejszego ekranu GTS 2
pasuje mi bardziej. Owszem, jego interfejs nie jest tak dopieszczony, widać,
że pierwotnie był projektowany na okrągły wyświetlacz, ale działa za to
płynniej i jest równie przejrzysty, jak ten w GTR 2. Rozmiary też są nie bez
znaczenia, choć doceniłem to dopiero, biegając z zegarkiem. Oba modele
są warte swojej ceny, zwłaszcza teraz, gdy GTS 2 stał się odrobinę tańszy od
okrągłego modelu.

Amazfit GTS 2
•
•
•
•

Design: 5/6
Jakość wykonania: 456
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 4,5/6

Plusy:
• dobra bateria
• płynny interfejs
Minusy:
• brak interakcji z powiadomieniami
• problemy z odświeżaniem pogody
• interfejs niedopasowany do
kształtu ekranu
Cena: około 700 PLN
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MOFT Snap Phone
Stand & Grip
– mały dysk, wiele radości

Niedawno w moje ręce trafiło małe kółko, a właściwie dysk: 60 mm
średnicy, oprawione czarną, wegańską skórą, z magnesem od spodu
i logo MOFT od góry. Na pierwszy rzut oka wygląda niepozornie. Ale…
okazuje się, że może wiele.
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Tym kółkiem jest MOFT (Mobile Office for Travelers) Snap Phone Stand &
Grip, kompatybilny z MagSafe uchwyt do iPhone’ów z serii 12 i 13. I nie jest
to taki zwykły uchwyt. Nie przyklejamy go do telefonu czy obudowy na
stałe jak wiele innych tego typu akcesoriów. Przyczepia się go za pomocą
magnesu, dzięki czemu nie pozostawia śladów na obudowie czy iPhonie
oraz w każdej chwili w dosłownie kilka sekund można go zdjąć.
Dysk ten może pełnić kilka funkcji. Może zmienić się w pierścień, dzięki
któremu łatwiej nam trzymać w ręku smartfona. Wystarczy rozdzielić
górną i dolną część i pomiędzy wsunąć palce. Teraz smartfon nie wypadnie nam z rąk np. przy robieniu zdjęć. Może zmienić się też w stojak.
Wszystko zależy, w jaki sposób odchylimy część dysku z logo. Oglądanie
YouTube’a czy streamowanie filmów i seriali staje się nagle przyjemne.
Uchwyt jest bardzo stabilny, więc postawiony w poziomie telefon się nie
przewraca ani nie przechyla. Jeśli postawimy smartfon na obręczy pionowo, to telefon nie będzie się z niego ześlizgiwał, ponieważ baza dysku
pokryta jest antypoślizgowym silikonem. A my zyskamy stabilne narzędzie do nagrywania TikToków lub możemy swobodnie porozmawiać
i zobaczyć się ze znajomymi przez Facetime bez obawy, że telefon może
się zaraz przewrócić.
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Poza funkcjonalnością Snap Phone
Stand & Grip wygląda naprawdę dobrze,
szczególnie w połączeniu ze skórzanym
etui. Nic więc dziwnego, że MOFT dostał
nagrodę Red Dot Award. Ujmuje minimalizm formy. Jest idealny dla osób, które
nie lubią szpecących dodatków do telefonu, a jednak potrzebują tego typu akcesoriów. Szybko się go zakłada i szybko się
zdejmuje. MOFT możemy trzymać w plecaku, kieszeni marynarki czy damskiej
torebce. Zawsze, kiedy go potrzebujemy,
będzie pod ręką. Dysk dostępny jest
w czterech kolorach: czarnym, granatowym, pomarańczowym i żółtym.

MOFT Snap Phone Stand & Grip
Cena: 129 PLN
Dostępne w zgsklep.pl
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Eve Outdoor Cam

– nowa kamera zewnętrzna wspierająca HSV

Eve zaprezentowało swój nowy produkt – zewnętrzną kamerę Eve Outdoor
Cam. Idealny produkt, dla każdego właściciela inteligentnego domu.
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Od dłuższego czasu szukałem rozwiązania dla siebie. Potrzebowałem
kamery, która będzie w stanie objąć podjazd przed domem. Wiele urządzeń na rynku oczywiście to może zrobić, problem był taki, że miałem
wystający kabel ze ściany, który był przygotowany pod oświetlenie. Potrzebowałem kamery i jednocześnie oświetlenia. Albo jedno, albo drugie…
I wtedy pojawił się Eve Outdoor Cam, który nie zmusza mnie do dokonania
wyboru. Dzięki Eve mam jedno i drugie – zarówno światło, jak i kamerę. Co
więcej, mam wbudowany fizyczny czujnik ruchu.

Budowa
Kamera jest bardzo solidna. Ciężka. Minimalistyczna obudowa wykonana
z czarnego matowego metalu i białego szkła będzie pasowała do każdego
stylu domu. Jest też odporna na deszcz i kurz – ma certyfikat IP55. Kamera
o jakości HD ma obiektyw o pokryciu 157°, oczywiście z noktowizją. Obudowa i jej mocowanie na zaczepie do ściany umożliwia dość szeroki zakres
regulacji konta nachylenia.
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Oświetlenie
Jak wspominałem na początku, Eve Outdoor
Cam ma wbudowaną lampę – automatycznie
włącza wbudowane światło w momencie, gdy
czujnik ruchu wykryje aktywność. W aplikacji możemy ustawić, jak długo po zdarzeniu
światło ma pozostać włączone oraz zwiększyć
lub zmniejszyć jego moc.

Czujnik ruchu
W odróżnieniu od wielu produktów, które są
na rynku, Eve Outdoor Cam ma wbudowany
czujnik ruchu, fizyczny, nieoparty o kamerę.
Jest to dużo lepsze rozwiązanie, generujące
dużo mniej „fałszywych alarmów” spowodowanych np. zmianą natężenia światła. Co więcej, aplikacja powiadomi nas natychmiast po
wykryciu przez kamerę ruchu, dzięki czemu
możemy szybko podjąć działania w przypadku pojawienia się niechcianych gości.

Montaż
Teoretycznie montaż jest dość prosty.
W zestawie przychodzą wszystkie niezbędne
elementy montażowe, kołki ze śrubami, szybkozłączki do kabli itd. Jeśli jednak nie czujecie się na siłach samodzielnie montować,
warto wezwać fachowców. Czasem lepiej,
by ktoś doświadczony zrobił to za Was, niż
później mieć kłopoty. Ja poprosiłem o pomoc
chłopaków z… LuON przy okazji przeprowadzanego z nimi wywiadu, który znajdziecie

w tym numerze iMagazine.

HOMEKIT+SOMFY

143

Łatwość instalacji najlepiej obrazuje film.

Oprogramowanie
Eve Outdoor Cam działa pod kontrolą HomeKit. W pełni integruje się z systemowym domem, jednocześnie mamy nawet więcej możliwości kontroli
kamery w aplikacji Eve.
Kamera jest oczywiście w pełni bezpieczna, Eve nie ma dostępu do nagrań
nią wykonanych, ponieważ wszystko ląduje w iCloud. Mamy możliwość
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ustawienia w aplikacji, czy kamera ma tylko strumieniować, czy także
nagrywać w ramach Apple HomeKit Secure Video. Trzeba tylko pamiętać,
że aby móc korzystać z HSV, musimy mieć konto iCloud minimum 50 GB
(dla jednej kamery), a najlepiej 200 GB. Nagrania są przechowywane przez
10 dni i potem kasowane, ale gdy chcemy, możemy je zapisać na stałe.
Kamera umożliwia komunikację dwukierunkową. Możemy słyszeć, co się
dzieje dookoła, jak i przez nią mówić. Możemy też ustawić, czy ma rozpoznawać twarze domowników lub zwierzęta, żeby niepotrzebnie nas nie niepokoić powiadomieniami.
Tip dotyczący konfiguracji. Drugi raz zdarzyło mi się, że miałem problem
z dodaniem jakiegoś urządzenia HomeKit. Zawsze mam pod ręką telefon
i z niego wszystko konfigurowałem. Tym razem, nie wiem dlaczego, iPhone
– choć wykrywał urządzenie – nie chciał go dodać do HomeKit. Dopiero
gdy to zrobiłem z iPada, wszystko zaskoczyło w mgnieniu oka. Zatem polecam wszystkim nie poddawać się, tylko skorzystać z innego urządzenia, gdy
będziecie mieli taki problem.
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Sceny i automatyzacja
Wielką zaletą HomeKit jest możliwość zaprogramowania odpowiednich
scen i automatyzacji. Ja ustawiłem sobie włączanie światła po zmierzchu,
gdy wykryty zostanie ruch. Jednocześnie czujnik ruchu z Eve Outdoor
Cam aktywuje włączenie świateł w ogrodzie i na domu – jest to coś, czego
bardzo mi brakowało do tej pory. Gdy wychodziłem przed snem z psem,
musiałem włączać światło, teraz wszystko dzieje się automatycznie.

Ceny i dostępność
Kamerę Eve Outdoor Cam można już kupić w sklepach w Polsce. Znajdziecie ją w sieci sprzedaży Apple oraz np. w MediaMarkt. Dystrybutorem
w Polsce jest iCorner. Cena została ustalona na poziomie 1199PLN.
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Komu powierzyć budowę
inteligentnego domu?
Serwis ma znaczenie!
Tworzenie naszego inteligentnego domu możemy zacząć na różnych etapach.
Niektórzy będą o tym myśleć już na etapie projektu swojego nowego domu,
inni w trakcie jego budowy, niektórym przypomni się podczas wykańczania,
jeszcze inni po prostu będą chcieli zaktualizować swój dom do wersji smart.
Wszystkie te opcje mają swoje plusy i minusy. Jedna rzecz jest niezmienna,
zawsze rodzi się pytanie, na jakie rozwiązania postawić i kto powinien nam
pomóc przy tej instalacji, a może warto zrobić wszystko samemu?
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Pod hasłem „inteligentny dom i jego budowa” należy rozumieć dodawanie
elementów smart, wszelkiego rodzaju automatyki, czujników, sensorów,
systemów alarmowych itd. Nie mówimy tu o budowie ścian, okien, ale właśnie wszystkich tych rzeczach, które mają czynić ten dom inteligentnym.
W dobie urządzeń plug & play większość elementów instalacji Smart Home
jesteśmy w stanie zrealizować na dowolnym etapie i to zarówno w przypadku domu jednorodzinnego, szeregówki, jak i po prostu mieszkania.
Dotyczy to nawet rolet sterowanych elektrycznie, o czym przekonywaliśmy w czerwcowym numerze iMagazine – za sprawą napędu Somfy oximo
Solar, dzięki silnikowi zasilanemu solarnie instalacja przewodowa do takich
rolet zewnętrznych nie jest wymagana.
Szeroki wachlarz rozwiązań na rynku, coraz atrakcyjniejsze ceny, duża
dostępność, wreszcie po prostu bieżące trendy i rozwój technologii sprawiają, że o Smart Home myśli coraz więcej osób. Natomiast niekoniecznie
ta chęć inwestycji w inteligentny dom idzie w parze z roztropnymi wyborami i przemyślanymi decyzjami.
Po pierwsze, aby cieszyć się inteligentnym domem, warto zrobić pogłębiony research i zdecydować się, w który ekosystem chcemy wejść – czy
będzie to HomeKit, czy będzie to sterowanie Amazon Alexa, Asystentem
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Google’a, a może Samsung SmartThings,
HomeAssistant i inne. Możliwości jest
naprawdę dużo. Natomiast sam ekosystem
sterowania czy też kontroli to jedno, liczą
się w dużej mierze konkretne urządzenia,
elementy tego systemu.
I tu też pojawiają się kolejne wyzwania
i dylematy. Możemy sięgnąć po produkty
„noname’owe”, akcesoria prosto z popularnych portali zakupowych z produktami wysyłanymi z Azji, możemy wybrać rozwiązania
DIY lub robione przez amatorów, a możemy
sięgnąć po markowe rozwiązania. Osobiście
uważam, że w tym przypadku w dużej mierze
powinien zwyciężyć nasz rozsądek i troska
o swój komfort, bezpieczeństwo, a często też
budżet i święty spokój.
Przede wszystkim wiele elementów inteligentnego domu to ingerencja w elektrykę i/
lub budynek. A nasz Smart Home ma być
smart nie tylko wtedy, gdy w nim jesteśmy,
ale zwłaszcza pod naszą nieobecność. Dlatego często z dużym zdziwieniem obserwuję osoby, które montują nieatestowane,
niecertyfikowane, często po prostu nieznanego pochodzenia urządzenie dopuszkowe
– czy to sterowniki do rolet, czy to przełączniki świateł. Tak, te urządzenia bywają
czasem warte mniej niż ¼ ceny produktu
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renomowanego producenta, ale co będzie, jeśli dojdzie do zwarcia, a w najgorszym wypadku do pożaru? Warto to przemyśleć.
Oczywiście to czarne scenariusze, natomiast generalnie różnica w doświadczeniach płynących z użytkowania urządzeń z bogatym zapleczem obsługi,
a tych, które w każdym aspekcie wymagają naszego osobistego zaangażowania, jest znacząca. Przede wszystkim decydując się na produkty
sprawdzone, jak na przykład rolety Somfy, od początku możemy liczyć
na wsparcie instalatora. Poczynając od pomiarów okien, doborze odpowiedniego rozwiązania, doradztwa, na instalacji i instruktażu kończąc.
Później oczywiście mamy do czynienia z obsługą posprzedażową w postaci
centrum pomocy na stronie, instrukcjami obsługi, infolinią producenta,
konsultantami online czy forum wsparcia, na którym dostępni są zarówno
konsultanci, jak i społeczność. Wreszcie są też eksperci i instalatorzy, którzy
mogą serwisować i naprawiać nasze urządzenie.
Tę różnicę można odczuć w wielu przypadkach. Osobiście mam przykład
z nieco innym produktem – robotem koszącym. Znajomy, właściwie sąsiad,
po zakupie robota przeze mnie zdecydował się na zakup podobnego
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urządzenia wprost z marketu, mój produkt innej marki pochodził ze specjalistycznego sklepu autoryzowanego dystrybutora. Różnica w cenie jest
znacząca, doświadczenia z samego koszenia podobne. Tylko sama instalacja
robota u mnie nie wymagała żadnego wysiłku, on poświęcił na nią dwa
weekendy, konfiguracja urządzenia i aplikacja również okazały się tragiczne,
u mnie zaś działają bez zarzutu. Gdy moje urządzenie odmówiło posłuszeństwa, serwisu przyjechał i szybko znalazł problem. Sprzęt zawożę też do serwisu na przegląd po całym sezonie, dzięki czemu przedłużam żywotność.
Z inteligentnym domem i jego elementami jest tak samo jak z samochodem (nowym, serwisowanym lub używanym) i wieloma innymi elementami naszego domu. Wiele rzeczy można zrobić stosunkowo niskim
kosztem i będą one często działać bardzo dobrze. Możemy też zdecydować się na produkty nieco wyższej klasy, od renomowanych producentów,
korzystać z nich bez zmartwień i w pełni się cieszyć ich użytkowaniem,
a w razie problemów liczyć na wsparcie.
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Roborock S7 MaxV Ultra,
WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n

czyli jak robot odkurzająco-mopujący
zdobył nasze serca
Robot w domu, który odkurza i zmywa podłogi, rzeczywiście może mieć
sens – biję się w pierś – ale jest kilka rzeczy, o których trzeba pamiętać.
A jak ma LiDAR, kamery i czołówkę, to wiesz, że jest gotowy na wszystko.
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Lubię odkurzać, głównie dlatego, że daje mi to czas na posłuchanie podcastów w spokoju, ale zmywania podłóg nienawidzę, więc z chęcią przetestowałem S7 MaxV – topowy model Roborocka – w warunkach prawdziwych,
czyli domowych. Nie mamy zwierząt – obecnie – więc Reksio, jak go
nazwaliśmy, miał łatwiejsze zadanie niż u niektórych. Dotychczas odkurzaliśmy średnio 1–2 razy w tygodniu (porządne sprzątanie całego mieszkania)
z opcjonalnym wyciąganiem odkurzacza, gdy był potrzebny w sytuacjach
awaryjnych. Tak, widziałem „koty” w różnych zakątkach, ale tolerowałem je
do pewnego stopnia.
Podpowiem jeszcze, że Roborock S7 MaxV to odkurzacz i mop w jednym.
Odkurza z przodu, a zmywa „tyłkiem”, ciągnąc nim po podłodze. Znajduje
się tam wymienna „szmatka”, którą można szybko i łatwo wymienić. Sam
S7 MaxV ma również kilka innych unikalnych cech – ma LiDAR, wspiera
tworzenie mapy miejsca zamieszkania za pomocą kamery z iPhone’a 12
Pro lub 13 Pro (LiDAR wymagany), latarkę i kamerę. To wszystko powoduje,
że jest sprytniejszy w ocenianiu przeszkód i przedmiotów. Przykładowo,
pod moim biurkiem widzi „listwę zasilającą” i omija ją szerokim łukiem,
dzięki czemu nie zniszczy mi niczego. Niestety oznacza to, że muszę tam
dodatkowo ręcznie odkurzać lub zmywać. Albo ręcznie sterować Reksiem… S7 MaxV ma dodatkowo zbiornik na wodę oraz na kurz, które trzeba
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odpowiednio ręcznie napełniać i opróżniać. Nie wiem, jak często musiałbym to robić w naszym przypadku, ale spodziewam się, że dolewki wymagane byłyby codziennie, a opróżnianie zbiornika na kurz raz na 2–3 dni.
Dlatego nie za bardzo widzę sens posiadania samego robota.
W tytule tego wpisu znajdziecie słowa „Ultra”, które nie występuje
w nazwie samego robota – S7 MaxV. To „Ultra” odnosi się do „wielofunkcyjnej stacji bazowej ultra”, która robi trzy rzeczy. Po pierwsze, automatycznie
opróżnia brudną wodę z S7. Po drugie, S7 może sobie automatycznie z niej
pobierać czystą wodę, wtedy, kiedy chce i jej potrzebuje. Po trzecie, sam
może opróżniać zbiornik na kurz do worka w stacji. Zapomniałem – będzie
po czwarte – ponieważ stacja bazowa może również myć mopa w S7, co
dzieje się automatycznie po sprzątaniu lub gdy jest potrzebne.
Ta stacja całkowicie zmieniła mój odbiór odkurzacza. Po pierwsze, automatycznie robi te rzeczy, które powinna. Muszę jedynie raz na 2–3 dni
napełnić jeden ze zbiorników czystą wodą, a ten z brudną opróżnić, co
zajmuje dosłownie minutę lub dwie. Po drugie, ułatwia życie poprzez automatyzację, bo codzienna konieczność obsługi robota, który ma wykonywać
za nas czynności, jest nieco paradoksalna. Teraz najtrudniejsza część – tę
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stację uważam za absolutnie obowiązkowy dodatek, a kosztuje ona 2499
PLN, czyli ⅔ ceny robota (3700 PLN). To razem daje kwotę 6200 PLN. To jest
zakup, który wymaga przemyślenia.
Jak więc Reksio wpłynął na nasze życie i na nasz dom i jakie ma wady?
Nasze miejsce zamieszkania się mocno kurzy. Mamy sporo drzew i innej
flory w bezpośredniej okolicy, co oznacza, że powinienem odkurzać raz na
2–3 dni. Jak już wspominałem, nie robię tego, bo jestem mistrzem unikania
patrzenia pod nogi. Reksio całkowicie zmienił to dzięki temu, że jest dwufunkcyjny, więc podłogi są naprawdę czyste każdego dnia. Nastawialiśmy
go na codzienne odkurzanie i zmywanie salonu, kuchni i przedpokoju rano,
gdy my się jeszcze krzątamy w sypialni i łazience. Te dwa ostatnie pomieszczenia i przy okazji ponownie przedpokój sprząta wieczorem, gdy my jesteśmy przeważnie w salonie. Nie jest oczywiście perfekcyjny, bo nie dotrze
do każdego zakamarka i nie wszystko wyczyści, ale radzi sobie zaskakująco
dobrze. Tryb weekendowy ma inny – budzi się rano, kilka godzin później
niż w tygodniu i sprząta wszystkie pomieszczenia.
Reksio w domu to również okazja do przearanżowania mebli, dywanów,
dywaników i innych rzeczy, aby robot miał najlepszy możliwy dostęp do
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wszystkiego. Wieczorem, przed snem, mam teraz w zwyczaju przeniesienie
kosza na pranie oraz krzeseł w kuchni, aby miał lepszy dostęp. Nie trzeba
tego robić codziennie, więc jak mi się zapomni, to nie dramatyzuję. Najbardziej trzeba uważać na kable, więc jest okazja, aby poprawić to, jak są
poprowadzone. Niektórzy lubią wręcz przenosić niektóre meble, aby robot
precyzyjnie wszystko wysprzątał. Realnie będę takie rzeczy robił 1–2 razy
w miesiącu, podczas weekendowego sprzątania.
W zasadzie jedyną wadę, jaką zauważyłem, ma worek na śmieci w stacji
bazowej. Nie jest on idealnie szczelny, więc trochę kurzu wydostaje się na
zewnątrz do pojemnika, w którym się znajduje. Nie widziałem, aby wydostawał się poza pojemnik, więc nie jest to szczególny problem, ale trzeba
będzie umyć pokrywę przy wymianie worka. Dodam, że stacja dojechała
do testów z zamontowanym workiem, więc może jest po prostu nieprawidłowo dopasowany. Tak czy siak, nie ma tego kurzu dużo, a pokrywa
zatrzymuje resztę.
Już wiemy, że w naszym życiu będzie musiał, w następstwie po Reksiu, ugościć własnego robota, z taką rozbudowaną stacją bazową. Może nazwiemy
go Alfred? Reksia jednak nigdy nie zapomnimy…
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Sony A90K

– nadeszły małe dobre telewizory
Najłatwiej jest znaleźć 55- lub 65-calowy telewizor. Takie są dostępne
niemal w każdym wariancie, od urządzeń budżetowych, po flagowe
ekrany z najnowszymi technologiami. Duże telewizory są świetne,
sam rekomenduję te największe, ale są też sytuacje i momenty, gdy
pożądany jest mniejszy ekran. I tu pojawia się najnowszy OLED od
Sony A90K dostępny w wariantach 42 i 48 cali. My przetestowaliśmy
ten większy – dla wielu ten ekran będzie spełnieniem marzeń.
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Nie ma za dużych telewizorów – wszak najlepsze doświadczenia filmowe
są wtedy, gdy możemy poczuć się jak w kinie i doznać swoistego wrażenia imersji. Niemniej wnętrza naszych domów nie są z gumy, mamy też
je często zaaranżowane od lat i nie planujemy zmian. Dlatego w wielu
miejscach wstawienie nowego dużego telewizora staje się wyzwaniem
lub jest niemożliwe. Przez ostatnie właściwie 5–6 lat osoby, które nie
mogły się zdecydować na zakup 55-calowego lub większego telewizora,
były pokrzywdzone. Owszem, małych ekranów jest wiele, ale to produkty
budżetowe, gorsze jakościowo, w najlepszym wypadku ze średniej półki.
Dopiero teraz zaczyna się to zmieniać i znów segment 40–50 cali zostaje
zauważony i doczeka się w 2022 roku kilku modeli z wyższej półki. Wśród
nich tym niewątpliwie najbardziej topowym jest Sony A90K, czyli ekran
OLED z masą japońskich detali od najlepszych inżynierów Sony.
Całą ocenę A90K i jego obecność na rynku trzeba rozpatrywać właśnie
w kontekście zadań, przed jakimi staje ten telewizor. Po pierwsze to propozycja dla tych, którzy już mają zaaranżowany salon tak, że nie ma w nim
miejsca na większy, a użytkownicy wymagają najwyższej jakości obrazu.
Po drugie to propozycja dla najbardziej wymagających graczy na konsolach nowej generacji jak Playstation 5 czy najmocniejszych komputerach
PC, dla których ekrany monitorów komputerowych są za małe i za słabe
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jakościowo, a granie na telewizorze to jednak nie jest rozwiązanie sytuacji.
Tu taki 42- lub 48-calowy ekran o równie wyżyłowanych parametrach, co
pozostały sprzęt, jest idealnym rozwiązaniem. Telewizory OLED cenione
są także jako narzędzia do pracy dla osób z branży kreatywnej, przede
wszystkim kolorystów i osób odpowiedzialnych za montaż i postprodukcję
filmową. Do tej pory mogli oni wybierać pomiędzy dużymi telewizorami
OLED albo bardzo drogimi i stosunkowo małymi monitorami referencyjnymi. Sony A90K to opcja rozsądna zarówno rozmiarowo, jak i cenowo do
takich zastosowań. Przy czym warto pamiętać, że Sony ma również rozwiązania specjalistyczne z oznaczeniem PRO, które są stricte przystosowane
do „roboczej eksploatacji”.
Tych „nisz”, w których Sony A90K ma szansę się odnaleźć, jest sporo, choć
wciąż jest to właśnie produkt dla specyficznego odbiorcy, o jasno określonych potrzebach, który jest w stanie też się pogodzić z tym, że musi za
taki produkt odpowiednio dużo zapłacić. Natomiast istotne jest to, że taki
produkt istnieje, a nie pozostaje jedynie w sferze marzeń czy pobożnych
życzeń. A moje testy A90K pokazały, że Sony nie idzie na skróty.
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Jestem człowiekiem zepsutym, a przynajmniej tak twierdzę, zachwycając
się dobrą jakością produktów. Cenię sobie tę jakość i ta przepaść, która
dzieli Sony A90K i inne topowe modele Sony od konkurencji w kwestii
wykonania, jest po prostu znacząca i zauważalna. Uczucie, że obcujemy
z produktem premium, jest tu zauważalne, zarówno podstawa, jak i tył
telewizora, ramki czy wreszcie nowy pilot – wszystko to jest wysokiej jakości. Gorzej wygląda tylko dołączony klasyczny pilot. Ale ten przynajmniej
przypomina nam, że mamy do czynienia z japońską inżynierią. Nowy pilot
został pozbawiony klawiszy numerycznych, jest mniejszy, elegancki, praktyczny, bardzo praktyczny, bo ma też podświetlanie i to takie reagujące na
jego podniesienie.
Po podłączeniu do zasilania uruchamiamy telewizor i możemy wybrać
jedną z dwóch ścieżek konfiguracji – tryb basic lub pełną instalację Google
TV. To moim zdaniem spory atut telewizorów z Google TV, że możemy zrobić sobie taki prosty Smart TV na przykład dla seniora lub dla osób korzystających z zewnętrznych źródeł czy też sięgnąć po pełne dobrodziejstwo
Google TV. Niezależnie, co wybierzemy, na A90K system Google’a działa
szybko i sprawnie. Po zmianach w interfejsie u koreańskich producentów
to właśnie Google TV obecnie wydaje się najciekawszym system na rynku.
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Choć osobiście rekomenduję użytkowanie zewnętrznego Apple TV 4K
z system tvOS.
Jeśli chodzi o jakość obrazu, to Sony A90K nikogo nie rozczaruje. To esencja
organicznej matrycy OLED, połączona z technologiami od Sony, na czele
z procesorem XR. Gdy zgasimy światło w pokoju i odpalimy film z UHD
Blu-ray, a nawet z serwisu streamingowego typu Disney+ czy Apple TV+, to
będziemy totalnie zauroczeni. Oczywiście osoby profesjonalnie pracujące
z obrazem powinny dokonać szczegółowej kalibracji przez zaufane wyspecjalizowane firmy. Natomiast pozostali użytkownicy powinni dopasować
tryb obrazu pod swoje preferencje. A90K nie jest tak jasny jak A90J w większych calarzach, a tym bardziej jak tegoroczny A95K z QD-OLED. Natomiast
wciąż jest to jeden z jaśniejszych OLED-ów, niemniej jednak to nocne
seanse w zaciemnionym pomieszczeniu są tym, co sprawi, że będziemy
się tym telewizorem rozkoszować. Warto mieć to na uwadze, myśląc także
o gamingu. Doskonały kontrast, rewelacyjna czerń, niemal referencyjne
odwzorowanie kolorów.

Natomiast jeśli ktoś zdecyduje się użytkować ten telewizor do oglądania
linearnej telewizji czy swojej bogatej kolekcji filmów nawet na płytach
DVD, to nie będzie zawiedziony upscalingiem. Procesor XR potrafi zdziałać cuda z obrazem. Warto jednak nadmienić, że o ile konkurencyjne
procesory z wykorzystaniem sztucznej inteligencji starają się „upiększyć
stary obraz”, to Sony stara się go jak najlepiej wyostrzyć i dać nam jak
najlepszą jakość tego, co zaoferował oryginał. Wybierając więc telewizor
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do oglądania słabszych jakościowo treści, dobrze mieć to na uwadze. Jeśli
jesteście purystami, chcecie zachować wierność obrazu i mieć najlepszą
jakość, to Sony A90K taką dostarczy.
W A90K dobrej jakości jest też dźwięk; dzięki Acoustic Surface Audi+ cała
powierzchnia ekranu jest głośnikiem. Naprawdę dźwięk jest bardzo czysty, subtelny, a czasem potrafi wykrzesać nawet niezły bas. Myślę, że wiele
osób decydujących się na zakup tego telewizora spokojnie może zapomnieć o zakupie dodatkowych soundbarów czy głośników – w warunkach,
do których pomyślany jest A90K, ten dźwięk z tego telewizora będzie
satysfakcjonujący. Przyzwoite efekty zyskujemy też dzięki kalibracji akustycznej. Rzeczywiście dźwięk może zostać dopasowany do pomieszczenia
i lokalizacji naszego telewizora.
Sony A90K to telewizor dla mnie o jakieś 40 cali za mały. Natomiast ja
nie jestem każdym i wiem, że wiele osób wciąż poszukuje takiego mniejszego ekranu. To wreszcie wysokiej klasy mały ekran, gdzie nie ma mowy
o kompromisie. Jest OLED, 4K, jest HDMI 2.1 z VRR, jest dobry dźwięk, fantastyczne wykonanie, mocny procesor czy Google TV. Pełnowartościowy
telewizor klasy premium w mniejszym opakowaniu.
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BMW
i4
M50
– rewelacyjna normalność, pod warunkiem,
że znajdziemy prąd

Do naszej redakcji w końcu dojechało BMW i4 – elektryczna „czwórka”
w formie czterodrzwiowego liftbacka – która naprawdę niewiele
wizualnie różni się od auta spalinowego. Tak, to komplement! W środku
znajdziecie wszystko, co potrzebujecie i jeszcze więcej – od świetnego
audio, przez CarPlay, aż po odbierające dech przyspieszenie.
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i4 w wydaniu M50 ma dwa silniki na obu osiach, generujące wspólnie
544 KM. Pozwala to na rozpędzenie auta do 100 km/h w 3,9 s i na Vmax
wynoszący 225 km/h (elektronicznie ograniczona ze względu na zużycie
prądu). Auto waży 2,3 tony i zasługą takiego wyniku jest m.in. bateria
o pojemności 83,9 kWh (81,5 kWh dostępne dla użytkownika). Pomimo
posiadania napędu na wszystkie koła i4-ka normalnie głównie napędza
tylną oś, dopóki dodatkowa moc i przyczepność nie staje się niezbędna.
Zasięg według WLTP to od 416 do 521 km i mogę powiedzieć, że jest to
osiągalne. Nie przy moim stylu jazdy, przyznaję, ale nie trzeba być niedzielnym kierowcą, aby osiągnąć naprawdę przyzwoite wyniki.
BMW w ostatnich latach mocno poprawiło jakość wykonania wnętrza
i widać to w i4. Nie mam w zasadzie żadnych zastrzeżeń ani do jakości,
ani do wyposażenia, poza fotelami – to te z gatunku nie do końca kompatybilnych z moimi plecami, chociaż muszę zaznaczyć, że moja druga
połowa była nimi zachwycona. Kolorystyka wnętrza jest do wyboru, do
koloru. Od czerni, przez czerwienie, do bieli. Każdy znajdzie coś dla siebie, również pod względem materiałów – skór ekologicznych albo tych
naturalnych, pikowanych lub gładkich. System audio może być „zwykły”
– Hi-Fi, albo niezwykły – Harman Kardon. Braków szczególnych, w temacie dostępnych opcji, nie zauważyłem.

MOBILNOŚĆ

164

i4-ka, jak na 500+-konnego elektryka przystało, dosłownie wgniata
w fotel. Jak już wielokrotnie wspominałem, różnica względem aut spalinowych ze względu na natychmiastowo dostępny moment obrotowy
od 0 (zera, słownie „zera”) jest kolosalna, pomimo że cyferki, np. 0–100
km/h, są takie same. Auto prowadzi się też jak najbardziej „normalnie”,
poza tym, że jest tryb jazdy za pomocą jednego pedału. To funkcja,
która powinna być obecna w każdym elektryku. BMW dopracowało ją
w modelu i3 (który nadal powinien być rozwijany i w ofercie!) i to widać
– z pedału hamulca skorzystałem dosłownie raz w ciągu paru dni.
Jeśli chodzi o system multimediów i system operacyjny do napędzania
całości, to znajdziemy tutaj ekwiwalent tego z BMW iX, o którym pisa-

łem przed paroma miesiącami:
Jest ekran domowy z aplikacjami, trochę jak w iOS. Wyświetlają się tam
nawet aplikacje z CarPlay obok aplikacji BMW. Zresztą wszystko jest teraz
aplikacją! Na ekranie z ikonami znalazłem nawet app do konfiguracji
fotela, która pozwala na jeszcze więcej niż przyciski na drzwiach. Samych
aplikacji jest kilka ekranów, więc… sporo. Nie liczyłem. Z trzydzieści?

MOBILNOŚĆ

165

Przeraziłem Was tymi apps? Nie ma
obaw! Do wszystkiego jest również
dostęp poprzez bardziej tradycyjne
menu i ekrany iDrive, które znacie
z innych modeli BMW. Różnica jest
jednak taka, że więcej rzeczy można
konfigurować. Znacznie więcej.
Zmieniać można wygląd, układ, co
gdzie ma być i tak dalej. Tego jest
tak dużo, że finalnie zostawiłem
wszystko na domyślnych ustawieniach, z braku zdecydowania!

Miło mi powiedzieć, że coraz bardziej oswajam się z całością i brakuje mi jedynie czasu,
aby w 100% skonfigurować ją pod siebie
– głównie chodzi o sprawdzenie ustawień
w każdych warunkach, aby nie mieć niespodzianek. Domyślne ustawieniach są jednak
wystarczająco dobre, że nie mam problemu,
aby tak z tego systemu korzystać.
Na deser postanowiłem zostawić historię,
opowiadającą o tym, jak szybko i4 potrafi
się naładować na stacji szybkiego ładowania
typu Ionity. Ta oferuje do 350 kW i w pobliżu
węzła Stryków znajdziemy aż cztery punkty,
która mają po dwa stanowiska. Niestety, po
dojechaniu do pierwszego Ionity, z niezbyt
dużym zapasem energii, ponieważ jej nie
oszczędzałem, życie zweryfikowało to, co
zaraz przeczytacie.

MOBILNOŚĆ

Po pierwsze, oba stanowiska były zajęte
i nie było nikogo w samochodach, a samochody się nie ładowały – kable wisiały
odwieszone na słupkach. Wpasowałem
się więc na miejsce obok, tak żeby kabel
sięgnął, przy okazji blokując gościa parkującego na miejscu nielegalnie i rozpocząłem
podłączanie. No i teraz czas na „po trzecie”.
Spojrzałem na ekran na słupku… czarny.
Aplikacja Ionity? Słupek nie działa. Ten obok
też nie. No to dzwonimy na pomoc, która
działa 24/7. Nikt nie odbiera. Wiadomość
wysłana na support trafiła chyba do spamu,
bo do dzisiaj nie dostałem odpowiedzi.
Wszystkie pozostałe Ionity, te po drugiej
stronie autostrady i obie stacje kilkadziesiąt
kilometrów dalej również wyłączone, jeśli
wierzyć aplikacji.
Elektronów niewiele, pech przecież nie trafi
się dwa razy, więc jedziemy do najbliższego
GreenWaya, żebyśmy mieli prąd na powrót
do domu. W Łyszkowicach na stacji paliw
rzeczywiście znajduje się gigantyczny dach,
a pod nim dwa stanowiska, z czego jedno
zajęte przez samochód. Spalinowy. A obok
z 15 miejsc do parkowania. Nie żartuję. Czy
Ci ludzie naprawdę mają pryszcz zamiast
mózgu? Czy ludzie jeżdżący elektrykami
parkują pod dystrybutorami z paliwem?
W Chinach problem jest na tyle duży, że
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Tesla zaczęła montować te składane słupki, aby nie móc na takim miejscu zaparkować. Słupek można opuścić automatycznie, bez wysiadania
z samochodu, za pomocą aplikacji. Kompletnie niepotrzebny absurd. Ale
wracając do GreenWaya… podjechałem pod słupek, wysiadam… a on nie
działa. To na pewno chwilowe, powiecie. Otóż nie – GreenWay, w komentarzach na PlugShare, od kwietnia 2022 do dzisiaj, tj. 26 czerwca 2022,
zostawia pod każdym komentarzem użytkowników informujących, że
stacja nie działa, następujący komentarz:

Przepraszamy za utrudnienia. Sprawa została przekazana do
naszego działu technicznego w celu weryfikacji. Zapraszamy do
korzystania z naszej aplikacji mobilnej, która zawiera bieżące
informacje o dostępności stacji.

Dział technicznych widocznie ma kilkumiesięczny urlop…
Przyznam, że miałem już dosyć, więc ustawiliśmy prędkościomierz na 110
km/h i wróciliśmy do domu, zostając z zapasem 40 km na dojechanie
do ładowarki lub dwóch. Przy okazji jeszcze podpowiem, że wracając, po
dwóch kolejnych nauczkach, sprawdziłem jeszcze, czy GreenWay obok
nas działa. Niestety nie – również był wyłączony.

Sieć Ionity – stan na czerwiec 2022
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Sieć ładowania elektryków w tym kraju ma jeszcze długą drogę do
przebycia, zanim korzystanie z niej będzie komfortowe i sprawne. Polityczne komentarze odłożę na bok, bo nie ma tutaj na nie miejsca, ale
domyślacie się, co o tym wszystkim myślę. Tymczasem w każdym kraju
na południe, północ i zachód od nas jest lepiej i pisząc „lepiej”, mam na
myśli „przepaść”.
Muszę na koniec jeszcze przypisać sporą zasługę dla BMW i4 i jego zasięgu,
dzięki czemu nie skończyło się na wzywaniu pomocy drogowej. Warto
zainteresować się tym samochodem, szczególnie jak szukamy czegoś
o kilka klas lepiej wykonanego niż Tesla, a wcale nie kosztującego więcej.
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Seres 3 – nowy gracz
Elektrycznych crossoverów na rynku mamy już sporo, ale wciąż na
scenie pojawiają się nowi gracze. Jednym z nich jest Satall, który
modelem Seres 3 debiutuje w Polsce.
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Rodowód Seres 3 tłumaczy wiele rozwiązań, jakie w nim zastosowano. Dongfeng Sokon Automobile to chińska marka, nieobecna dotąd na naszym rynku,
niemniej od samego początku testowane auto wydało mi się znajome. Nie
jest tajemnicą, że wzorowany jest na wielu modelach innych marek: boczną
linię zaczerpnięto z Mazdy CX-3, ogólny kształt przypomina trochę drugą
generację Qashqaia, a wewnątrz znajdziemy detale wyjęte z Mercedesa. Jazda
przypominała mi za to testowanego niedawno Ë-C4, ale do tego przejdę
później. Auto jest dość wysoko zawieszone, dach nie opada zbyt mocno,
dzięki czemu miejsca nad głową jest dużo zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów z tyłu. Boczna linia jest raczej mało dynamiczna, ożywiają ją jedynie
zwężające się lekko szyby tylnych drzwi. Mamy za to mocne przetłoczenia,
optycznie poszerzające tył. Z przodu samochód jest bardzo stonowany, ma
co prawda dość agresywnie ukształtowaną maskę i pochyłe lampy, ale wciąż
nie są to wyraziste, wywołujące skrajne emocje detale. O dziwo, auto nie ma
reflektorów LED, znajdziemy w nich zwykłe żarówki (tylne lampy są już LED-owe). To ponoć jedna z cech przyniesionych z chińskiego rynku, gdzie klienci
rzadziej wybierają nowocześniejsze źródła światła. Samochód ma w standardzie lakier metallic, a do wyboru są cztery kolory (biały, czarny, niebieski,
czerwony). Żaden z nich nie wymaga dopłaty, podobnie zresztą jak jakakolwiek z opcji – obecnie dostępny jest tylko jeden wariant, różniący się kolorem. Prawdopodobnie kiedyś się to zmieni, wszak to nowa marka na rynku,
niemniej teraz dostajemy po prostu dobrze wyposażone auto.
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Wewnątrz natychmiast rzuca się w oczy kilka detali. Fotele pokryto ekologiczną skórą, są naprawdę wygodne, może nie są zbyt głębokie, ale dają
komfort podczas jazdy po mieście. Auto ma okno dachowe, które nie tylko
ma elektryczną roletę, ale może się też uchylić bądź otworzyć. Deska rozdzielcza jest całkiem przejrzysta, dominuje na niej spory ekran dotykowy
z rzędem przycisków funkcyjnych pod spodem. Jeszcze niżej znajdziemy
panel sterowania klimatyzacją, ta jest niestety jednostrefowa (ale za to
automatyczna). Za grubą, obszytą skórą kierownicą znalazł się duży, mocno
konfigurowalny i czytelny wyświetlacz. Deska ma okrągłe nawiewy, jest
też obszyta syntetyczną skórą – wygląda to naprawdę dobrze. Na sporym
tunelu środkowym mamy natomiast kilka schowków, w tym przedni, zintegrowany z ładowarką indukcyjną. Nie łapie ona zbyt dobrze, do zasilenia smartfona lepiej skorzystać z kabla. Nad schowkiem znajdują się dwa
gniazda USB-A oraz gniazdo 12 V, zaraz poniżej mamy natomiast wysuwające
się po uruchomieniu auta pokrętło zmiany trybu jazdy. Ten detal wygląda
bardzo elegancko, choć błyszczący, czarny plastik, którym wykończono
jego otoczenie, mógłby być lepszej jakości. Tutaj znalazły się też przyciski
podgrzewania siedzeń przednich oraz zmiany trybu jazdy. Do wyboru jest
normalny, eco lub sport, a różnicę czuć przede wszystkim w sile rekuperacji
(w eco dodatkowo odczuwamy zmniejszoną moc silnika). Poniżej umieszczono natomiast wielki, zamykany schowek, który ma zdejmowane uchwyty
na dwa kubki. Nie przypominam sobie auta z większą ilością przestrzeni
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w tym miejscu. Schowki w drzwiach nie są już takie okazałe, ale wciąż mieszczą sporo. Z tyłu przestrzeni jest dużo, również na nogi. Pasażer siedzący na
środku nie powinien narzekać, bo nie dość, że kanapę całkiem komfortowo
wyprofilowano, to środkowy tunel jest bardzo niski. Jego obecność wynika
z bazowania na innym, spalinowym modelu (z tego też powodu pod maską
nie wygospodarowano żadnego schowka). Z tyłu podłokietnika umieszczono
dwa nawiewy oraz kolejne gniazdo 12 V. Pasażerowie mają do dyspozycji
podłokietnik, ponadto kanapa składa się w proporcjach 40:60. Dwa skrajne
miejsca wyposażono w mocowania ISOFIX, szkoda jednak, że nie opatrzono
ich żadnymi prowadnicami. Jakość materiałów wypada bardzo różnie. Nie
mam żadnych zastrzeżeń zarówno do skóry wykańczającej fotele, jak i deskę
rozdzielczą, w losowych miejscach trafiałem jednak na bardzo twarde plastiki. Ogólnie jest nieźle, ale trafiają się gorzej spasowane miejsca (jak choćby
mocno uginająca się obudowa wokół przełącznika trybu jazdy).
Fotel kierowcy i pasażera ustawiany jest elektrycznie, jednak zakres regulacji może być niewystarczający dla wysokich osób. Przy 178 cm wzrostu
opuściłem go na sam dół i nie czułem, że jestem za nisko. Brakuje niestety
regulacji kierownicy w poziomie, można ją jedynie podnieść w górę i w dół.
Ponadto pasy w słupkach osadzone są na stałe i to dość nisko – powtórnie,
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dla mnie były w sam raz, a więc ktoś wyższy może odczuwać dyskomfort. Na
pochwałę zasługuje natomiast widoczność, zarówno w lusterku środkowym,
jak i w bocznych. Do tego mamy też system kamer 360° o bardzo dobrej
ostrości, mam jedynie wrażenie, że wszystko znajduje się bliżej niż faktycznie (choć lepiej, by system przekłamywał w tę stronę). Obraz wypada równie dobrze w dzień, jak i w nocy, co nie jest regułą. Oprócz tego mamy też
kamerę rejestrującą ruch przed nami, zapisującą nagranie na karcie microSD.
To bardzo rzadko spotykane rozwiązanie, niemniej przydatne. Jakość obrazu
jest bardzo dobra (nagrywany jest w jakości 1080p), a urządzenie może też
rejestrować dźwięk. Jeszcze bardziej nietypową funkcją jest AirPlay (tak,
to nie błąd, nie chodziło mi o CarPlay, którego na razie tu nie ma). System
multimedialny widoczny jest jako odbiornik AirPlay i teoretycznie można
udostępnić obraz z urządzeń Apple na wyświetlaczu centralnym. W praktyce niestety funkcja nie działa prawidłowo i pokazuje jednolity kolor, to
najprawdopodobniej błąd w oprogramowaniu. Szkoda, bo pomysł wydaje się
świetny. CarPlay ma pojawić się niedługo, na tę chwilę trzeba zadowolić się
autorskim systemem multimedialnym, któremu brakuje trochę przejrzystości. Po przyzwyczajeniu się można poruszać się po nim całkiem płynnie, niemniej nie wszystko jest tam, gdzie można by było się tego spodziewać. Nie
jest też demonem prędkości i animacje działają miejscami skokowo. Podobnie jest z obsługą ekranu za kierownicą – dostępne są trzy zupełnie różne
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układy zegarów i w zależności od tego, który wybierzemy, nawigacja po nich
wygląda zupełnie inaczej. Ich różnorodność to plus, ale ponownie szkoda, że
ich projektanci nie postarali się o większą spójność.
Podobnie jak i inne crossovery Seres 3 jest typowo miejskim autem. Pozycja za kierownicą jest bardzo wygodna i daje dobrą widoczność nawet bez
korzystania z systemu kamer. Zawieszenie nie jest przesadnie sztywne, nieźle wybiera nierówności, auto nie buja się też przesadnie na bardzo nierównej drodze. Pod tym względem towarzyszyło mi wrażenie jazdy sporo lżejszą
spalinówką i, jak się okazało, było ono uzasadnione. Seres 3 waży około 1650
kg, co czyni go porównywalnym z autami z konwencjonalnym napędem.
Bagażnik oferuje sporo miejsca, choć wyraźnie zarysowują się w nim nadkola.
Pod jego podłogą znalazło się miejsce na koło dojazdowe, mamy tam jeszcze
trochę dodatkowej przestrzeni. To coraz rzadziej spotykany w autach element (zamiast niego dostajemy zestaw naprawczy), więc Seres 3 mocno tym
punktuje. Samochód wyposażono w niezłe hamulce, choć mogłyby łapać
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trochę wyżej (może była to kwestia zużycia płynu hamulcowego w egzemplarzu testowym). Zawieszenie jest na tyle miękkie, że przy mocnym hamowaniu przód wyraźnie nurkuje. W mieście Seres 3 jest zupełnie bezgłośny
– auto nie symuluje żadnego dźwięku silnika i jest dobrze wyciszone. Hałas
w środku pojawia się przy wyższych prędkościach, jadąc 120 km/h po ekspresówce, słychać wyraźnie szum z nadkoli.
Dongfeng Sokon Automobile wyposażył Seres 3 w baterię o pojemności 52,5
kWh, pozwalającą teoretycznie przejechać do 329 km (tyle w specyfikacji
podaje producent). Realny zasięg jest mniejszy, ale wciąż rozsądny, bo oscyluje w okolicy 250 km, jeśli nie jeździmy autem przesadnie ekonomicznie, ale
używamy go w mieście. Udało mi się osiągnąć średnie zużycie na poziomie
19,5 kW/100 km, korzystając nieustannie z klimatyzacji, multimediów i zasadniczo ze wszystkiego, w co producent wyposażył auto (OK, podgrzewanie
foteli w czerwcu sobie odpuściłem). Do wyboru są trzy tryby jazdy: eco, normalny i sport, według mnie różnią się przede wszystkim mocą rekuperacji
(im bardziej ekonomiczny, tym jest silniejsza). Seres 3 nie pozwala niestety
na one-pedal driving, ale odzyskiwanie energii z hamowania jest wyraźne.
W trybie eco czuć też mniejszą moc niż w pozostałych. Silnik, który napędza
przednią oś, oferuje 162 KM i 300 Nm momentu obrotowego, co pozwala
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na żwawe, ale niewciskające w fotel ruszanie ze świateł. Od 0 do 100 km/h
samochód rozpędza się w 8,9 s. Niestety, z uwagi na krótki czas testowania
nie miałem okazji sprawdzić, jak auto się ładuje. Wyposażono je w port CCS,
który zgodnie z deklaracją producenta ładuje akumulator od 20 do 80%
w 40 min. Biorąc pod uwagę pojemność akumulatora, Seres 3 wypada na
tym polu dobrze, aczkolwiek się nie wyróżnia.
O marce Dongfeng Sokon Automobile jest obecnie cicho, a wcale tak nie
powinno być. Seres 3 to auto dobrze zaprojektowane i sensownie wyposażone, choć niektóre rozwiązania wydają się dziwne i odrobinę przestarzałe
(jak choćby konwencjonalne światła mijania). Zasięg jest spory, a osiągi
wystarczające, by sprawnie poruszać się po mieście. Wyróżnia się system
kamer, który nie dość, że oferuje bardzo ostry obraz, to radzi sobie też
świetnie w nocy. Szkoda, że nie ma jeszcze możliwości skonfigurowania
samochodu – gdybym się na niego zdecydował, chętnie dopłaciłbym za
elektrycznie otwierany bagażnik.

Seres 3
•
•
•
•

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

Plusy:
• rozsądny zasięg
• bardzo dobra widoczność
i zwrotność
• dobre wyposażenie
Minusy:
• nieintuicyjny system
multimedialny
• miejscami słaba jakość
materiałów
• brak możliwości konfiguracji
Cena: 169 900 PLN
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Renault Megane E-Tech PHEV
– warto mieć gniazdko
Hybrydy plug-in to auta specyficzne, z jednej strony pozwalają
kierowcy poczuć wrażenia z jazdy elektrykiem, z drugiej nie musisz się
martwić, że jadąc w dłuższą trasę, nie masz ładowarki. Nic dziwnego,
że często auta z tym napędem określa się jako etap przejściowy na
drodze do pełnej elektromobilności.
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Renault Megane E-Tech Hybrid Plug-in,
które miałem okazję prowadzić, to auto
dość dobrze znane na polskich drogach.
Nic dziwnego, ostatnia, czwarta już
generacja spalinowego kompaktu z Francji pojawiła się na rynku w 2016 roku,
w 2020 Renault zdecydowało się na
facelifting, ale dopiero rok później wprowadzono do gamy układ napędowy typu
hybryda plug-in. To właśnie z nim miałem okazję się zmierzyć.
Układ ten składa się z nie z dwóch, lecz
aż z trzech silników elektrycznych. Startujemy zawsze na prądzie, silnik elektryczny czerpie energię z akumulatora
trakcyjnego o pojemności użytecznej
9,8 kWh (10,4 kWh brutto). Oprócz tego
mamy na pokładzie czterocylindrowego
benzyniaka bez turbo i jeszcze jeden silnik elektryczny, który nie jest zespolony
z układem napędowym, lecz odpowiada
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m.in. za synchronizację przełożeń bardzo oryginalnej skrzyni wielotrybowej E-Tech.
Za projekt tej oryginalnej skrzyni odpowiada francuski inżynier, Nicolas Fremau. Jak sam opowiada, zaczęło się od ręcznego szkicu, ale do
budowy działającego modelu natchnęła go obserwacja własnego syna
bawiącego się zestawami Lego Technic. Fremau kupił odpowiednie
klocki i zbudował wymyśloną przez siebie pierwszą na świecie skrzynię
pozbawioną… sprzęgła i synchronizatorów! Model z klocków przyniósł
do biura i przedstawił Gerardowi Detourbetowi, szefowi projektu, oraz
Remiemu Bastienowi, dyrektorowi działu badań. Fremau przyznaje, że
nie miał pojęcia, jaka będzie ich reakcja. Panowie długo oglądali model,
w końcu Detourbet stwierdził: „Jeśli można to zbudować z klocków Lego,
to to musi działać!”. W ten sposób powstała bardzo lekka, kompaktowa
i wydajna skrzynia z mechanizmem kłowym, pozbawiona klasycznego
sprzęgła i synchronizatora.
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Łączna moc hybrydowego Megane z gniazdkiem to 160 KM i choć to nie
jest auto sportowe, to moc ta jest więcej niż wystarczająca do normalnego poruszania się po drogach publicznych. Setkę hybrydowe Megane
ogarnia w 9,4 s. Zaletą hybrydy plug-in jest jednak zdolność do jazdy
wyłącznie na prądzie. Podczas spokojnej jazdy ulicami Warszawy silnik
spalinowy załączył się dopiero po przejechaniu 45 km. Oznacza to, że
jeżdżąc krótkie dystanse, można miesiącami nie odwiedzać stacji benzynowych. Naturalnie pod warunkiem, że mamy gdzie ładować auto.
Wystarczy zwykłe gniazdko 230 V, by baterię Megane E-Tech PHEV naładować przez noc (de facto w czasie krótszym niż 6 godz.) – moc ładowarki pokładowej to 3,6 kW.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by wybrać się tym autem
i w dłuższą trasę. Tak też zrobiłem, pokonując łącznie dystans ponad
560 km. O ile początek trasy auto przejechało, wykorzystując energię
elektryczną, to po wyczerpaniu (nigdy do końca) akumulatora Megane
przechodzi w tryb klasycznej hybrydy. Średnie zużycie z całego podanego dystansu wyniosło zaledwie 5,1 l/100 km. Jednak trzeba pamiętać,
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że poruszając się głównie autostradami, spalanie byłoby wyższe, rzędu
7–8 l/100 km.
A jak z wyposażeniem? Dysponowałem wersją Intens i jeżeli chodzi o technikę na pokładzie, było naprawdę przyzwoicie. Bezkluczykowy dostęp do
auta, system multimedialny Easy-Link z ekranem dotykowym 9,3 cala i wirtualnymi zegarami współpracujący z Apple CarPlay i Android Auto (przewodowo w obu przypadkach). Jest Bluetooth, a także gniazdka USB (typ
A) zarówno z przodu, jak i dla pasażerów drugiego rzędu (po 2 szt.). Przed
oczami kierowcy jest też head-up display, jednak prezentowany na niewielkiej, przezroczystej szybce, a nie z obrazem rzutowanym na przednią szybę.
Asysta kierowcy nie budzi zastrzeżeń, adaptacyjny tempomat, prowadzenie po torze jazdy czy informacyjny radar odległości (gdy nie korzystamy
z tempomatu) uzupełniał monitoring martwego pola, asysta parkowania
(czujniki, kamera cofania). Jest też asystent zmęczenia kierowcy czy rozpoznawanie znaków drogowych.
Zbudowanie auta de facto elektrycznego (przynajmniej częściowo) na
platformie powstałej z myślą o samochodzie spalinowym wymusiło
jednak pewne kompromisy – odczujemy je, otwierając klapę bagażnika,
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który w wersji hybrydowej Megane
z wtyczką ma pojemność zaledwie 261 l.
Dla porównania pojemność w spalinowym Megane w tym samym nadwoziu to 402 l. Cóż, coś za coś. Kolejną
potencjalną bolączką jest cena Megane
z hybrydowym napędem. O ile bazowa
wersja z podstawowym silnikiem spalinowym startuje od 91 900 zł, to chętni
na hybrydę z wtyczką muszą wysupłać
dziś ponad 150 tys. zł. To dużo, co prawda
na krótkich dystansach oszczędzamy,
nie zużywając w ogóle paliwa, ale trzeba
byłoby przejechać naprawdę bardzo
duży dystans, by różnica w cenie zwróciła
się w postaci tańszej jazdy na prądzie.

Renault Megane E-Tech Hybrid
Plug-In Intens
•
•
•
•

Design: 4/6
Jakość wykonania: 4/6
Oprogramowanie: 4/6
Wydajność: 4/6

Plusy:
• Ekonomia jazdy
• Dobra asysta kierowcy
• Łatwa obsługa multimediów
Minusy:
• Wysoka cena
• Mały bagażnik
Cena: testowana wersja Intens już
niedostępna: od 130 900 zł, 		
aktualnie E-Tech PHEV w wersji R.S. Line
startuje od 157 400 zł, 			
cena bazowej odmiany equilibre: 		
od 91 900 PLN. 						
Topowa wersja sportowa R.S. Trophy 		
– od 182 900 PLN
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(Prawie) Wszystko o iOS 16,
iPadOS 16 i macOS Ventura beta
Dotychczas każdy z tych systemów operacyjnych opisywałem
osobno, ale w tym roku jest tak wiele zbieżności, gdzie każda
funkcja dostępna jest wszędzie, że postanowiłem je w końcu
połączyć w całość. Zapraszam więc do pełnego zestawienia nowości
w iOS 16, iPadOS 16 i macOS Ventura.

Lock Screen
Lock screen przeszedł spore zmiany i tutaj znajdziemy
najwięcej opcji personalizacji tego ekranu. Ta funkcja jest
dostępna tylko w iOS 16 dla iPhone’ów. Szkoda – przydałaby się również na iPadach.
• Lock Screen Gallery – Będzie możliwość edycji wyglądu
lock screena, z opcją zmiany zdjęcia, fontu i jego koloru
wyświetlanej godziny oraz dodania widgetów. Nauczanie
maszynowe będzie też potrafiło odseparować osoby od
tła, aby godzina była za nimi. Dla naszej inspiracji będzie
galeria z propozycjami lock screenów, abyśmy mieli
podgląd tego, co jest możliwe.
• Lock Screen Switching – Każdy będzie miał możliwość stworzenia wielu lock screenów, aby przełączać
się pomiędzy nimi, zależnie od potrzeby czy humoru.
Będzie można je też połączyć z odpowiednimi trybami
Focus, aby np. w pracy wyświetlał nam się inny lock
screen niż w domu. Albo inny zestaw widgetów.
• Suggested Photos – iOS będzie inteligentnie podpowiadał nam, które zdjęcia z naszej galerii Zdjęć są optymalne dla lock screenu.
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• Automatyczna galeria zdjęć – Każdy lock screen będzie mógł mieć zdefiniowaną grupę lub galerię zdjęć, dzięki czemu zdjęcia będą się na nim
zmieniały tak często, jak to sobie zdefiniujemy w ustawieniach.
• Photo Styles – Będzie można nadawać style dla danego lock screena,
dzięki czemu automatycznie zostanie zmienione filtrowanie i zabarwianie kolorem zdjęć, font i inne rzeczy, aby całość wyglądała dobrze.
• Widgety – Na lock screenie będzie można dodawać widgety, które mogą
wyświetlać tam dodatkowe informacje, wybrane przez nas, jak np. pogodę,
poziom baterii, nadchodzące wydarzenia z kalendarza i znacznie więcej.
• WidgetKit API – Deweloperzy dostali dostęp do odpowiedniego API,
dzięki któremu będą mogli tworzyć własne widgety dla lock screena.
• Live Activities – Ta forma widgetu jest o tyle ciekawa, że będzie się dynamicznie wyświetlała na lock screenie i może np. wyświetlać wynik aktualnie trwającego meczu, dzięki czemu nie będziemy musieli uruchamiać
żadnych stron internetowych czy aplikacji. Jest też API dla deweloperów,
aby mogli tworzyć własne.
• Apple Collections – Apple dostarczy nam zestaw przygotowanych specjalnie lock screenów, wraz z tapetami, które będą celebrowały różne
chwile.
• Now Playing – Dzięki Live Activities będzie teraz można powiększyć Now
Playing na pełny ekran, prosto z lock screenu.
• Powiadomienia – Przy okazji zmieniono design Powiadomień na lock
screenie. Będzie też opcja wyboru, jak się mają wyświetlać – jako rozszerzona lista, widok spiętrzony lub widok pokazujący ich liczbę.
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Fitness
• Aplikacja Fitness dla użytkowników iPhone’a, którzy nie mają Apple Watcha, będzie
śledziła kroki, pokonany dystans, ćwiczenia
z aplikacji trzecich i więcej, aby zamykać
pierścienie w aplikacji Aktywność.

App Clips
• Dopuszczalny rozmiar App Clips został
zwiększony o 50%.
• App Clips otrzymały wsparcie dla Live
Activities.
• Widgety Spotlight i Siri Suggestions będą
mogły precyzyjniej sugerować App Clips
na podstawie precyzyjnej lokalizacji
użytkownika.

Aparat
• Tryb portretowy będzie teraz rozmywał
również przedmioty przez fotografowanym obiektem, aby rozmycie było bardziej
naturalne.
• Tryb Cinematic w iPhone’ach 13 i 13 Pro
będzie miał poprawioną jakość. Głębia
ostrości będzie dokładniejsza dla profilu
twarzy oraz w rejonie brzegów włosów
i okularów.

Focus
• Focus Filters – Tryby Focus otrzymają
teraz możliwość filtrowania wyświetlanych
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treści w Kalendarzu, Mailu, Wiadomościach i Safari, aby np. chować treści w czasie pracy lub odwrotnie – służbowe podczas czasu dla siebie.
Będzie też odpowiednie API dla deweloperów.
• Focus Schedules – Będzie możliwość automatycznego włączania odpowiednich trybów Focus o określonym czasie, w określonej lokalizacji (po
GPS) lub po uruchomieniu wybranej aplikacji.
• Każdy Focus będzie mógł mieć przypisany dedykowany lock screen,
z odpowiednimi widgetami, tapetami itd.
• Konfigurowanie nowych trybów Focus będzie teraz łatwiejsze.

iCloud Shared Photo Library
To jedna z najważniejszych nowości dla osób, które mają więcej osób
w rodzinie (oraz w Apple’owej „Rodzinie” w Ustawieniach iCloud).
• Będzie możliwość utworzenia nowej iCloud Shared Photo Library,
która może zawierać wszystkie lub wybrane zdjęcia z biblioteki „głowy
rodziny”, dzięki czemu reszta rodziny będzie miała wgląd do wszystkich
ich zdjęć. Każdy członek będzie na równych prawach i będzie mógł edytować, lajkować, komentować oraz kasować z niej zdjęcia.
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• iOS 16 dodaje też opcję automatycznego dodawania robionych zdjęć do
iCloud Shared Photo Library – pozostaje to w geście każdego członka rodziny.
• Smart Sharing Suggestions – iOS będzie inteligentnie sugerował, którymi
zdjęciami powinniśmy się dzielić z innymi, na podstawie bliskości innych
po Bluetooth, na podstawie ustawień w aplikacji Kamera i np. w sekcji
For You / Dla Ciebie.
• Wspomnienia będą teraz wykorzystywały zdjęcia ze współdzielonej
biblioteki iCloud, dla pełniejszych Wspomnień.

Zdjęcia
• Wykrywanie duplikatów w Albumy → Narzędzia umożliwia szybkie
„posprzątanie” w Bibliotece.
• Będzie można teraz skopiować zastosowane modyfikacje i filtry do
wybranego zdjęcia i wkleić je na inne zdjęcia, aby zautomatyzować ich
obróbkę.
• Album Ludzie / People będzie można sortować alfabetycznie.
• Undo/Redo – Będzie możliwość cofania i przywracania wielu kroków
zmian w zdjęciach.
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• Kliknięcie / tapnięcie w wideo we Wspomnieniach odtworzy je od
początku, ale muzyka będzie nadal grała w tle bez przerwy.
• Wspomnienia otrzymały nowe typy Wspomnień, w tym Tego Dnia
w Historii i „bawiące się dzieci”.
• Będzie możliwość wyłączenia pojawiania się Wspomnień i Wybranych
Zdjęć w aplikacji Zdjęcia oraz jej widgecie.

Wiadomości
• Będziemy mieli 15 minut na edycję wysłanej Wiadomości, np. aby poprawić jakieś literówki, albo coś dopisać.
• Przez 15 minut będzie również możliwość odwołania
wysłanej Wiadomości, która zniknie ze wszystkich
urządzeń nadającego i odbierającego.
• Wiadomości będzie można teraz oznaczać jako
nieprzeczytane.
• Skasowane Wiadomości będzie można odzyskać do 30
dni od ich usunięcia.
• Funkcja SharePlay będzie teraz dostępna również za
pomocą Wiadomości, a nie tylko FaceTime.
• Shared with You API – Deweloperzy otrzymają możliwość wyświetlania sekcji Shared with You w swoich
apps, aby łatwo można było odnaleźć linki do treści,
które otrzymaliśmy od kogoś.
• Nowe funkcje Kolaborowania/Współpracy będą wspierały Wiadomości, aby za ich pomocą wysyłać zaproszenia oraz wyświetlać dokonane zmiany. Będzie też API
dla deweloperów.

Mail
• Inteligentne wyszukiwanie będzie teraz automatycznie wprowadzało
korekty do wyszukiwanych zwrotów, korygując literówki, dodając
synonimy itd. Wyniki będą też bogatsze wizualnie, żeby ułatwić ich
przeglądanie.
• Mail będzie informował użytkownika, jeśli ten zapomni dodać załącznik
lub np. odbiorcę do CC.
• Undo send – Będzie możliwość cofnięcia wysłanej wiadomości, zanim ta
dotrze do adresata.
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• Scheduled send – Będzie opcja ustawienia, kiedy dokładnie email ma
dostać od nas wysłany, np. jeśli go piszemy w niedzielę wieczorem, to
możemy go ustawić na poniedziałek na 6:00 rano.
• Follow-up – Wysłane wiadomości mają trafić na górę naszego inbox, aby
łatwiej było wysłać kolejnego emaila. Przyznaję, że nie do końca rozumiem, jak to będzie funkcjonowało w praktyce.
• Remind me – Funkcja przypominania o przeczytanym mailu wyświetli
odpowiednie powiadomienia o zadanej przez nas porze, abyśmy nie
zapomnieli odpisać nadawcy.

Safari
• Shared Tab Groups – Nowa funkcja współdzielenia się grupą zakładek
ułatwi wiele czynności. Jak zaproszony do współdzielenia doda nową
zakładkę od siebie, to każdy ją też zobaczy.
• Tab Groups otrzymały strony startowe i mogą mieć customowe zdjęcia
ustawione na tle.
• W 2023 r. Safari otrzyma wsparcie dla powiadomień Web push.
• Synchronizacja Rozszerzeń oznacza, że będziemy widzieli wszystkie Rozszerzenia Safari na naszych urządzeniach i jeśli jedno z nich włączymy lub wyłączymy np. na Macu, to włączy lub wyłączy się również na iPadzie i iPhonie.
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• Safari web page translation, czyli funkcja tłumaczenia stron internetowych na inne języki, otrzymała wsparcie dla języka tureckiego, tajskiego,
wietnamskiego, indonezyjskiego, duńskiego oraz, uwaga, polskiego (!).
• Synchronizacja ustawień stron internetowych, np. poziomu zoom albo
trybu Readera, będzie działała pomiędzy wszystkimi naszymi urządzeniami automatycznie.
• Edycja proponowanych haseł, sugerowanych przez Safari, będzie możliwa
podczas tworzenia konta, aby dostosować je dla każdej strony osobno.

Passkeys
To najprawdopodobniej najważniejsza nowość w macOS Ventura, iOS 16
i iPadOS 16. Passkeys ma nam całkowicie zastąpić konieczność tworzenia haseł dla serwisów, aplikacji czy stron internetowych. Zamiast nich
będziemy mieli parę kluczy – publiczny i prywatny – którymi będziemy
się logować. Passkeys zostało zintegrowane z systemami operacyjnymi
Apple tak, aby synchronizować nasze klucze prywatne poprzez iCloud
Keychain, więc zawsze będziemy wszędzie mieli do nich dostęp. Jeśli jednak będziemy się logowali z cudzego komputera, to wystarczy kamerą
iPhone’a sczytać kod QR i zweryfikować całość Touch ID lub Face ID, aby
się zalogować całkowicie bezpiecznie. Passkeys będzie zabezpieczało nas
całkowicie przez phishingiem czy wyciekami danych z serwerów.
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Live Text
• Live Text, czyli funkcja zaznaczania i kopiowania tekstu ze zdjęć, zostanie dodana do
treści wideo (musi być włączone pauza).
• Quick actions umożliwią jednym klikiem
wykonywać akcje na wykrytym tekście, np.
na dacie lub numerze przesyłki.
• Dodano też wsparcie dla nowych języków
– japońskiego, koreańskiego i ukraińskiego.

Siri
• Siri Shortcuts będą teraz działały zaraz po
zainstalowaniu aplikacji, bez konieczności
jej uruchamiania czy konfigurowania.
• Automatyczne wysyłania Wiadomości
– W Ustawieniach będzie można wyłączyć
konieczność potwierdzania wysyłanych
Wiadomości.
• Emoji – Siri będzie umiała wstawiać emoji
do dyktowanych treści.
• „Hey Siri, what can I do here?” lub „Hey Siri,
what can I do with iRobot?” – Siri będzie
informowała nas, jakie akcje możemy wykonać w miejscu lub aplikacji, w jakim lub
jakiej się aktualnie znajdujemy.
• „Hey Siri, hang up” rozłączy aktualnie
prowadzoną rozmowę telefoniczną lub
FaceTime.
• Siri będzie teraz przetwarzała jeszcze więcej
treści na urządzeniu, czyli offline bez połączenia internetowego, w tym funkcji HomeKit, Intercomu i Voicemail.
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Dyktowanie
• Podczas dyktowania, będzie możliwość
płynnego przełączania się pomiędzy głosem
a dotykiem, czyli będzie można za pomocą
klawiatury dopisywać lub poprawiać treść
dyktowaną. Samo dyktowanie będzie
aktywne i będzie czekało na nasz głos, aby
kontynuować.
• Dyktowanie będzie również wspierało wstawianie emoji.
• Przecinki, kropki i znaki zapytania będą
automatycznie wstawiane do dyktowanej
treści.
• Ikonka do aktywacji Dyktowania została
przeniesiona do pola wpisywania tekstu
w Wiadomościach.
• Dyktowanie będzie można zatrzymać
poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku w nowym popoverze.

Mapy
• Planowanie podróży otrzymało możliwość
dodawania wielu postojów.
• Transit Fares pokażą nam koszt naszej
podróży.
• Transit Cards, dodane w Wallet, będą mogły
być doładowywane bezpośrednio z Map
i tam będzie można również podejrzeć ich
stan.
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Apple Pay i Wallet
• Apple Pay Later umożliwia podział zakupu
na 4 równe raty rozłożone na 6 tygodni.
Szczegóły zadłużenia znajdziemy w aplikacji
Wallet.
• Współdzielenie Kluczy będzie dostępne
za pomocą Wiadomości, Mail, WhatsApp
i innych komunikatorów. Dostępem do
współdzielonych kluczy zarządza się
w Wallet.
• Share your ID – Jeśli aplikacja potrzebuje
od nas weryfikacji naszej tożsamości lub
np. potwierdzenia pełnoletności, to mogą
odpytać o to Wallet, który nie przekaże
żadnych informacji osobistych, ale jedynie
potwierdzenie, że „tak, ten użytkownik jest
pełnoletni”.

Home
• Aplikacja Home została przebudowana od
nowa i ma być teraz łatwiejsza do nawigowania i obsługi. Dodatkowo poprawiono jej
wydajność i sprawność.
• Zakładka Home pokaże nam widok całego
domu z podziałem na pokoje.
• Kategorie urządzeń dadzą nam łatwiejszy
dostęp do tego, co aktualnie potrzebujemy.
• Nowy widok dla 4 kamer będzie widoczny
na głównej stronie widoku Home.
• Kafle zostały przeprojektowane tak, aby
wizualnie bardziej przypominały urządzenie, które symulują.

194

SOFTWARE

195

• Widgety na lock screenie dadzą nam dostęp
do statusu urządzeń z HomeKita. Tam też
będziemy mieli szybki dostęp do najczęściej
wykonywanych czynności.
• Wsparcie dla Matter pojawi się w późniejszym terminie, prawdopodobnie jeszcze
w 2022 r.

Zdrowie
• Track your medications – Ta funkcja pozwoli
nam śledzić dawkowanie leków, witamin
i suplementów.
• Dodawanie leków będzie możliwe za
pomocą aparatu iPhone’a – wystarczy wycelować go w etykietę leku.
• Przypomnienia dla leków będą informowały
nas, który lek mamy wziąć i kiedy.
• Logowanie brania leków da nam wgląd
w historię tego, co braliśmy, abyśmy mogli
później do niej wrócić.
• Będą treści edukacyjne dla leków, które
przyjmujemy, abyśmy wiedzieli jak wypowiedzieć ich nazwę, poznać ich skutki
uboczne i więcej.
• Zdrowie, podczas dodawania nowego leku,
może wykryć, że jeśli zażyjemy go razem
z już przyjmowanym lekiem, to będzie
mniej efektywne, powodować skutki
uboczne lub np. że będzie to trująca mieszanka. Pojawią się alerty informujące o krytycznych, poważnych i średnich stanach
zagrożenia.
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• Można będzie zapraszać członków rodziny do bezpiecznego współdzielenia się informacjami na temat ich i naszego zdrowia. Będzie można precyzować, czym się chcemy dzielić.

Family Sharing
• Poprawione zakładanie kont dla dzieci będzie teraz ułatwiało cały setup
poprzez sugerowania prawidłowych ustawień rodzicielskich i więcej.
• Konfigurowanie urządzenia dla dziecka będzie prostsze dzięki funkcji
Quick Start, który ustawi odpowiednie uprawnienia za nas.
• Prośby o wydłużenie Screen Time od dzieci pojawią się teraz w Wiadomościach, gdzie łatwo będzie można przyznać lub odrzucić prośbę.
• Family Checklist – Ta checklista podpowie nam, co i jak mamy dobrze
lub źle ustawione, jak np. współdzielenie lokalizacji, i będzie też sugerowała zmiany na podstawie wieku dzieci.

CarPlay
• Nowa odsłona przebudowanego CarPlaya ma umożliwia przejęcie
wszystkich ekranów w samochodzie spójnym UI od Apple, którego
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design będzie można zmieniać zależnie od potrzeb i gustu. To obejmuje
takie funkcje, jak prędkościomierz, obrotomierz, wszelkie inne wskaźniki
ważne dla samochodu, sterowanie klimatyzacją i więcej. Dana marka ma
mieć też możliwość tworzenia własnego designu CarPlaya, współgrającego z ich image’em, żebyśmy mogli z niego korzystać.
• CarPlay będzie teraz wspierał aplikacji zarządzające naszym samochodem, np. informacjami o tym, kiedy wykonaliśmy serwis i ile nas kosztował, ile benzyny zatankowaliśmy itd.

Prywatność
• Safety Check – Osoby w patologicznych związkach będą mogły szybko zweryfikować i zresetować uprawnienia, które ich partner ma do swoich danych.
Pomaga również zwizualizować, kto ma dostęp do jakich naszych danych.
• Aplikacje będą teraz wymagały naszego pozwolenia na dostęp do wklejenia treści z pasteboardu (clipboardu).
• Aplikacje, wykorzystujące inne protokoły niż AirPlay, będą mogły streamować swoje treści bez konieczności proszenia o dostęp do danych
o Bluetooth czy Wi-Fi.
• Ukryte i Niedawno Usunięte albumy w Zdjęciach będą automatycznie
„zahasłowane” i będzie można je odblokować za pomocą Touch ID, Face
ID lub hasłem/PIN-em do urządzenia.
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Bezpieczeństwo
• Face ID będzie teraz działało również w ustawieniu poziomym telefonu,
na wspieranych iPhone’ach.
• Rapid Security Response da możliwość Apple wykonywania większej
liczby łatek bezpieczeństwa dla systemów operacyjnych bez konieczności wydawania pełnego uaktualnienia dla danego systemu.

Dostępność
• Pojawiła się możliwość pełnego sterowania Apple Watchem za pomocą
Switch Control, Voice Control i innych funkcji asystujących na iPhonie,
aby jak najwięcej możliwości z niego wyciągnąć.
• Funkcja Magnifier podaje rozbudowane opisy widzianych obrazów
dzięki Detection Mode.
•Funkcje Door Detector, People Detector i Image Descriptions odpowiednio wykrywają drzwi, osoby oraz opisują
zdjęcia. Door Detector dodatkowo odczytuje znaki
i napisy na drzwiach oraz tłumaczy jak je otworzyć.
•Zdrowie teraz wspiera importowanie audiogramów za
pomocą iPhone’a.
•iPhone’a można teraz wytrenować, aby słuchał dźwięków specyficznych dla naszego otoczenia, np. pipczenie
pralki, dźwięku dzwonka do drzwi i wielu innych.
•Buddy controller – Można połączyć większą liczbę kontrolerów gier, aby osoba trzecia mogła wspierać osobę
w prawidłowej obsłudze gier.
•Voice Control rozumie teraz zwrot „hang up” i rozłącza
aktywne połączenie telefoniczne lub FaceTime.
•Live Captions (beta) automatycznie transkrybuje rozmowy, audio oraz dźwięk z wideo, w czasie rzeczywistym
dla użytkowników, którzy mają problemy ze słuchem.
•Live Captions również dostępne będzie w FaceTime,
a transkrybowane treści będę oznaczane aktywnym
użytkownikiem.
•Books otrzymały nowe motywy i funkcje poprawiające
czytelność, w tym wytłuszczanie tekstu, zmianę odstępów między liniami oraz znakami i więcej.
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• VoiceOver i Spoken Content otrzymały wsparcie dla kolejnych języków i rejonów – w sumie jest ich teraz ponad 20. Dodano również wiele
nowych syntezowanych głosów.
• Siri Announce Notifications będą teraz dostępne dla aparatów
słuchowych.
• Siri pause time pozwala regulować czas, jaki Siri czeka, aż użytkownik
skończy mówić.
• Siri teraz wspiera zmianę stanu funkcji autoodbierania połączeń telefonicznych i FaceTime.
• VoiceOver teraz automatycznie informuje dźwiękiem i haptyką o punkcie
startowym dla spacerów w Mapach.
• Voice Control spelling mode wprowadza wsparcie dla dyktowania imion,
adresów i innych rzeczy literka po literce.
• Activities dla Magnifier – Można będzie zapisywać ulubione ustawienia
kamery, jasności, kontrastu, filtrów i innych funkcji dla powtarzających się
czynności.
• (macOS) Dodano możliwość odtwarzania kojących dźwięków, np.
szumu oceanu albo deszczu, aby zminimalizować rozpraszające
dźwięki otoczenia.

Books
• Mini-player audiobooków został przebudowany i teraz ułatwia słuchanie audioksiążek podczas przeszukiwania sklepu. Można też kontynuować słuchanie demo audiobooka i jednocześnie go kupić prosto
z odtwarzacza.
• Będzie można dokonywać większej ilości zmian w wyglądzie czytnika
książek, aby dostosować go do indywidualnych potrzeb, w tym font i jego
rozmiar, rozstawienie liter w słowach, i więcej.

Słowniki
• Dodano 7 nowych dwujęzycznych słowników: bangla-angielski, czesko-angielski, fińsko-angielski, węgiersko-angielski, kannada-angielski,
malayalam-angielski i turecko-angielski.

FaceTime
• Będzie można płynnie przenosić rozmowy FaceTime pomiędzy iPhone’ami, Macami i iPadami. Przy przełączaniu się z urządzenia na urządzenie,
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np. z iPhone’a na Maca, słuchawki również automatycznie przełączą się
z pierwszego na drugi.
• SharePlay app discovery umożliwi podejrzenie, które z naszych zainstalowanych aplikacji wspierają SharePlay.
• Przycisk Share podczas połączenia FaceTime umożliwi natychmiastowy
Collaboration / Współpracę z innymi uczestnikami na plikach z aplikacji
Pliki, Keynote, Pages, Numbers, Notatek, Przypomnień, Safari i wspieranych aplikacji trzecich.

Freeform
• Nowy app Freeform, który ma się pojawić jeszcze w 2022, da nam dostęp
do „płótna” lub „kartki papieru”, na której będzie można przeprowadzać
burzę mózgów z wieloma osobami.
• Freeform integruje odręczne pisanie czy rysowanie za pomocą Apple
Pencil, umożliwia wstawienie tekstu maszynowego, linków, plików
typu PDF, wideo, audio i wielu innych elementów. Można też zmieniać
rozmieszczenie wszystkich elementów na płótnie w dowolnej chwili,
a zawartość plików można podglądać bez wychodzenia z Freeform.
• Freeform wykorzystuje Messages Collaboration API, dzięki czemu można
współpracować z innymi od razu w Wiadomościach i FaceTime.
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Game Center
• Activity – Będziemy widzieli wszystkie osiągnięcia i gry, które zdobyli
i w które grają nasi znajomi w jednym miejscu.
• SharePlay – Gry wykorzystujące wsparcie dla multiplayer za pomocą
Game Center będą mogły integrować się z SharePlay, dzięki czemu
będzie można wspólnie grać z kimś podczas rozmowy FaceTime.
• Integracja z aplikacją Kontakty pozwoli na podglądanie profilu z Game
Center bezpośrednio z niej.

iCloud+
• Customową domenę będzie można współdzielić z osobami spoza
Rodziny.
• Integracja Hide My Email z klawiaturą QuickType pozwoli na ukrycie
naszego adresu email w aplikacjach trzecich.

Inclusive Language
• Systemy operacyjne Apple umożliwiają, dla wybranych języków (kanadyjsko-francuskiego, europejsko-francuskiego, włoskiego i brazylijsko-portugalskiego), bardziej osobiste zwracanie się do użytkownika.
W ustawieniach Języka i Regionu można sprecyzować czy systemy mają
się do nas odnosić po męsku, żeńsku lub neutralnie.
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Klawiatura
• Klawiatura teraz umożliwia włączenia haptyki, abyśmy czuli, jak naciskamy wybrany znak na klawiaturze.
• Wprowadzono dziesiątki nowych języków dla najprzeróżniejszych obszarów wszystkich systemów operacyjnych Apple’a. Nie ma dodatkowego
wsparcia dla j. polskiego.

Memoji
• Dodano 6 nowych wyrazistych póz do listy Memoji.
• Wszystkie naklejki Memoji można używać jako zdjęcia w Kontaktach
i dodano 3 nowe pozy do nich.
• Wprowadzono również 16 nowych lub poprawionych stylizacji włosów
oraz kolejne nakrycia głowy.
• Nowe są też wyglądy nosów oraz kolory ust, w tym warianty neutralne.

Muzyka
• Dodano opcję polubienia artystów, aby otrzymywać powiadomienia
informujące o nowych utworach lub płytach od nich i jednocześnie
poprawiono rekomendacje.

Apple News
• My Sports – Dodano możliwość śledzenia ulubionych zespołów sportowych, lig i poszczególnych atletów. Feed My Sports będzie można
dostosować do własnych potrzeb, aby widzieć tylko te newsy, które nas
interesują, w tym highlighty wideo, ostatnie artykuły, najnowsze wyniki
i tabele.
• Dla miast i topowych gazet utworzone „strony domowe”.
• Dodano lokalne informacje dla większej liczby rynków i krajów. Te informacje będą też pojawiały się w Top Stories i w widgecie Today.
• Grupę Ulubione będzie można dostosowywać do swoich potrzeb, aby
były tam tylko interesujące użytkownika newsy w feedzie Today.

Notatki
• iPhone zyskał możliwość robienia szybkich notatek z przycisku Share.
• Enhanced Smart Folder – Automatyczne organizowanie notatek w Smart
Folderze na bazie zaawansowanego filtrowania. Istnieje możliwość
tworzenia reguł dla Daty Utworzenia, Daty Modyfikacji, Współdzielone,
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Wspomniane, Checklist, Załączników, Folderów, Szybkich Notatek, Przypiętych Notatek i Zaszyfrowanych Notatek.
• Notatki można szyfrować end-to-end za pomocą PIN-u lub hasła do
Maca, iPada lub iPhone’a.
• Notatki można grupować datami, chronologicznie, np. Dzisiaj, Wczoraj itd.
• Dodano opcję Kolaboracji / Współpracy nad notatką, gdzie każdy z linkiem może dołączyć.
• Filtry zawierają możliwość filtrowania po wszystkich lub pojedynczych
warunkach.

Podcasts
• Wprowadzono usprawnienia w działaniu Podcastów w CarPlay, abyśmy
mieli szybszy dostęp do naszej biblioteki. Ułatwiono też odnajdywanie
pobranych i zapisanych epizodów oraz wyszczególniono wyświetlanie
najnowszych odcinków śledzonych podcastów.
• Podcasts app na iPadzie otrzymały boczny pasek, aby ułatwić nawigację.

Przypomnienia
• Ulubione listy mogą zostać przypięte, aby szybciej się do nich dostać.
• Można zapisać listę jako szablon, aby wykorzystać dla powtarzających
się czynności, jak listy rzeczy do spakowania np. na wakacje i więcej.
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Można też wygenerować link do szablonu i podzielić się nim z innymi lub
pobrać szablony innych.
• Wszystkie zakończone Przypomnienia będzie można znaleźć w jednym
miejscu, wraz z informacjami o dacie i godzinie ich wykonania.
• Poprawiono listy Zaplanowane i Dzisiaj, m.in. o grupowanie ich po dacie
lub czasie. Lista Dzisiaj będzie też podzielona na Rano, Po południu
i Wieczorem, aby precyzyjniej podzielić zadania. Lista Zaplanowane
dostała też opcję grupowania tygodniami lub miesiącami, aby usprawnić
planowanie na odleglejsze terminy.
• Kliknięcie grupy wyświetli połączony widok list i Przypomnień w niej
zawartych.
• Będą powiadomienia dla dodanych i ukończonych zadań w listach
współdzielonych.
• Notatki będzie można uatrakcyjnić o podpunkty, podkreślenia, wytłuszczenia i przekreślenia.
• Filtry dadzą możliwość filtrowania po wszystkich lub pojedynczych
warunkach.

Spotlight
• Dostęp do Spotlighta na iPhone będzie można uzyskać poprzez tapnięcie w napis „Search”, gdzie normalnie wyświetlały się kropki nad dolnym
rzędem aplikacji w docku, które sygnalizowały, ile mamy ekranów domowych. Kropki nadal będą widoczne przez ok. sekundę po przejściu na
wybrany ekran domowy.
• Poprawiono wyniki Siri Suggestions i biorę one teraz pod uwagę kontekst, np. aby szybciej przejść do informacji o nadchodzącym spotkaniu.
• Wyszukiwanie zdjęć w Spotlight będzie wykorzystywało zdjęcia z Wiadomości, Notatek, Plików, aby umożliwić szukanie po lokalizacji, ludziach,
scenach albo nawet po elementach poszczególnych zdjęć, jak tekst lub
„pies” czy „samochód”.
• Spotlight umożliwi teraz wykonywanie szybkich akcji, jak uruchomienie
timera, włączenie trybu Focus, znalezienie piosenki za pomocą Shazam,
uruchomienie Shortcutu czy wielu innych rzeczy.
• Live Activities – Tą nową funkcję, która wyświetla np. wynik meczu
na żywo na lock screenie, będzie można wyzwalać bezpośrednio ze
Spotlighta.
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• (Mac) Można wyszukiwać w internecie zdjęcia ludzi, zwierząt, pomników
i zabytków oraz więcej prosto z pasku Spotlighta.

Stocks
• Datę nadchodzącego sprawozdania finansowego będzie można sprawdzić
oraz dodać do kalendarza bezpośrednio z aplikacji Stocks.
• Dodano możliwość tworzenia customowych watchlist, z opcją organizowania ich na różne sposoby, zależne od naszych potrzeb.
• Dodano nowy widget dwukolumnowy, dostępny w rozmiarze średnim
i dużym, aby wyświetlać jeszcze więcej informacji za jednym razem.

System
• Dodano 2 nowe języki systemowe – bułgarski i kazachski.
• (iPad) DriverKit ułatwia deweloperom tworzenie
driverów dla sprzętu, który można podłączać bezpośrednio do iPada, np. urządzeń audio, sprzętów po
USB czy nawet PCI.
• (iPad) Virtual Memory Swap – iPadOS może teraz
wykorzystywać pamięć flash urządzenia jako pamięć
swap dla aplikacji, dając maksymalnie 16 GB pamięci
dla programów.

Translate
• Aplikacja Translate wspiera tłumaczenie w nowych
językach, również w całym systemie, m.in. po turecku,
tajsku, wietnamsku, indonezyjsku, duńsku oraz (!!!) po
polsku.
• Można tłumaczyć tekst widziany przez aparat za
pomocą Translate app. W tym celu trzeba wcisnąć
pauzę i kliknąć wybrany tekst.
• Tłumaczyć można również tekst na zdjęciach
w bibliotece Zdjęć.

TV app
• Live Activities będą wyświetlały wyniki np. meczów
na żywo bezpośrednio w aplikacji TV.
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Visual Look Up
• Ta nowa funkcja pozwala kliknąć obiekt na zdjęciu, aby wyciąć go z tła,
np. osobę. Działa to w aplikacjach Zdjęcia, Screenshot, Quick Look, Safari
i więcej.
• Visual Look Up dodaje też wsparcie dla ptaków, insektów i posągów.

Pogoda
• Dodano powiadomienia o trudnych warunkach pogodowych, również
w Polsce.
• Kliknięcie jakiegokolwiek modułu w aplikacji Pogoda da nam dostęp do
jeszcze większej liczby informacji, w tym godzinowe i 10-dniowe prognozy zmian temperatury oraz opadów atmosferycznych.
• (macOS) Aplikacja Pogoda doczekała się w końcu wersji na macOS!

Stage Manager (iPadOS i macOS)
• iPadOS umożliwi teraz dowolną zmianę wymiarów okna aplikacji oraz
dodawanie ich do grup w Stage Manager. Analogiczna funkcjonalność będzie pod macOS, przy czym zmiana wymiarów okien jest tam
dostępna od wersji Mac OS X 10.0.
• Okna z aplikacjami będą mogły się nakładać na siebie – ta funkcja, którą
znamy jeszcze z czasów Windows 3.11 for Workgroups (oraz innych, również wcześniejszych wersji Windows), w końcu trafiła na iPada.
• Center app – Funkcja centrowania aplikacji na ekranie, aby skupić się na
jakimś zadaniu, bez przełączania jej w tryb pełnoekranowy.
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• Stage Manager na środku ekranu będzie wyświetlał app, w którym aktualnie pracujemy, a na brzegu ekranu będą stosy innych aplikacji, których
potrzebujemy.
• (iPad z Apple M1) Dodano pełne wsparcie dla zewnętrznych monitorów
dla iPadów. Można wykorzystać ich pełną rozdzielczość i traktować je
jako drugi (lub główny) ekran. Wspierany jest ekran do rozdzielczości 6K
(Apple Pro Display XDR). Na każdym ekranie (iPad i zewnętrzny) można
uruchamiać różne aplikacje.
• Grupowanie aplikacji, aby tworzyć Zestawy Apps, będzie możliwe
poprzez przeciąganie i upuszczanie ich z Docka lub z już otwartych
aplikacji.
• Będzie można przeciągać pliki i okna z iPada na zewnętrzny ekran
i odwrotnie.
• (Mac) Kliknięcie Biurka / Desktop go odsłoni, jeśli potrzebujemy dostępu
do pliku, który się na nim znajduje.
• (Mac) Mission Control i Spaces zostały zintegrowane ze Stage Manager.
• (Mac) Będzie prosty sposób na przełączanie się pomiędzy tradycyjnym
układem okien a Stage Managerem, aby dostosować tryb pracy do wykonywanego zadania.

Nowy tryby wyświetlania
• iPad Pro 12,9” z ekranem Liquid Retina XDR będzie mógł służyć jako ekran
referencyjny, aby prawidłowo wyświetlać treści wspierające standardy
kolorystyczne i formaty wideo.
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• Reference Mode, czyli Tryb Referencyjny, będzie również działał z Sidecar, gdy iPad Pro 12,9” jest wykorzystywany jako dodatkowy ekran dla
Maca.
• iPad Air 5. gen., iPad Pro 12,9” 5 gen. i iPad Pro 11” 3. gen. będą wspierały
zmianę rozdzielczości ekranu, aby móc wyświetlać więcej treści (ale
wtedy nie będzie to Retina @2x).

Dekstop-Class Apps (iPadOS)
• Aplikacje dla iPada mogą mieć customowe toolbary, które każdy użytkownik może dostosować pod własne potrzeby.
• Poprawiono ikony w toolbarach, aby były czytelniejsze.
• Dodano nowe menu kontekstowe.
• Po wybraniu kilku np. plików w aplikacji Pliki będzie można otworzyć
menu kontekstowe, aby wykonać akcje na wybranych elementach
równocześnie.
• Funkcja Find and replace będzie dostępna w systemowych aplikacjach,
w tym w Mailu, Wiadomościach, Przypomnieniach i Swift Playgrounds.
• Undo/redo będzie dostępne w większej liczbie aplikacji, w tym w Plikach,
Zdjęciach i Kalendarzu.
• Numbers otrzymały sugestie autouzupełniania.
• Będzie można przeszukać Kontakty w poszukiwaniu duplikatów oraz
posortować kontakty w różne listy, aby móc np. osobom z danej listy
wysłać zbiorowy emaila.
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Files / Pliki (iPadOS)
• Dodano przyciski do nawigacji po folderach.
• Zaawansowane okno Otwierania i Zapisywania plików ułatwi pracę na
plikach i folderach.
• Dodano też możliwość zmiany rozszerzenia plików.
• Dodano funkcję sortowania danych po wybranej kolumnie.
• Jest też podgląd rozmiaru wybranego folderu.

Scribble (iPad)
• Funkcja pisania odręcznego za pomocą Apple Pencil zyskała opcję automatycznej konwersji tekstowo zapisane emoji na obrazkowe emoji, np. ;-) na

😉.

Continuity Camera (macOS)
• Dodano możliwość wykorzystania (bezprzewodowo lub przewodowo)
iPhone’a jako webcama dla macOS. W sumie dostarcza dwa widoki równocześnie – prosto przed siebie oraz prosto w dół, aby np. pokazać to, co
robimy na biurku.
• Powyższy tryb może wykorzystywać Tryb Portretowy, aby rozmywać tło
za nami lub możemy wykorzystać Center Stage, jeśli chcemy szerszy kadr
i żeby kamera nas śledziła. Technicznie działa to tak, że przy Center Stage
wykorzystuje jeden wycinek aparatu ultraszerokiego, żeby uchwycić nas,
a drugi, żeby pokazać biurko. W przypadku normalnego trybu kamery,
Trybu Portretowego lub trybu Studio Light, wykorzystywany jest obraz
z obiektywu szerokiego i ultraszerokiego.
• Można też wykorzystać mikrofony w iPhonie jako mikrofon dla naszego Maca.
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Ustawienia Systemowe (macOS)
• Całkowicie przebudowano Preferencje Systemowe i nazywają się teraz
Ustawienia Systemowe, aby bliżej je związać z Ustawieniami na iOS
i iPadOS.
• Poszczególne pozycje w Ustawieniach Systemowych będą grupowane
kategoriami, aby łatwiej nam było znaleźć to, czego szukamy.
• Poprawiono funkcję przeszukiwania Ustawień Systemowych, aby znaleźć
daną funkcję.
• Boczny pasek ma ułatwić nawigację po Ustawieniach Systemowych.

Zegar
• Aplikacja Zegar, znana z iOS i iPadOS, trafiła do macOS i będzie się synchronizowała ze swoimi odpowiednikami.
Zmian jest z jednej strony sporo, z drugiej nie ma potencjalnie nic znaczącego, ale jak je weźmiemy i wszystkie zestawimy ze sobą, to lista jest
naprawdę pokaźna. Szczególnie widać ściślejszą integrację pomiędzy
wszystkimi systemami Apple’a i wygląda na to, że macOS i iPadOS rzeczywiście nie zostaną połączone w jeden system operacyjny, który potencjalnie ograniczałby zarówno iPada, jak i Maca.
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iA Writer 6.0
Pisanie w plaintext, czyli zapisywanie tekstu w „czystych”
plikach tekstowych zamiast w Pages, Word czy czymkolwiek
innym, ma wiele zalet. Zajmuje mniej miejsca, zawsze i wszędzie,
pliki odczytacie praktycznie na każdym komputerze i zawsze
możecie ten tekst odpowiednio sformatować po fakcie, aby
go przygotować na wybrane medium, np. do PDF-a, stronę
internetową czy do maila.

Markdown to odmiana plaintext, wprowadzająca kilka dodatkowych rzeczy, których często brakuje, jak np. linki do stron internetowych czy adresy
email. Wspiera też od razu formatowanie tekstu poprzez wykorzystanie
prostych znaczników, które nie zmniejszają czytelności tekstu, nawet jeśli
nie mamy programu, który parsowałby Markdown. Te pliki mogą mieć
rozszerzenie .txt lub .md, ale to zwykłe pliki tekstowe. Więcej na temat

Markdown znajdziecie tutaj, bezpośrednio na stronie twórcy, czyli Johna
Grubera. Jeśli interesuje Was natomiast syntax, czyli to, jak wprowadzać
te dodatkowe znaczniki, to instrukcja jest dostępna na innej podstronie.
Nauka Markdown zajmuje dosłownie kilka minut i podpowiem, że jest
kilka jego odmian, które wprowadzają dodatkowe znaczniki, niewymyślone
przez Grubera, dla specjalistycznych zastosowań.
W plaintext lub Markdown można pisać w dowolnym edytorze tekstowym,
który wspiera plaintext, jak np. TextEdit pod macOS, Notepad pod Windows.
Sprawdzają się też edytory używane przez programistów, np. BBEdit, Sublime Text czy VS Code. Najwygodniej jednak korzysta się z dedykowanych
minimalistycznych edytorów typu Ulysses lub właśnie tytułowy iA Writer.
Ten pierwszy nie do końca jest edytorem plaintekstowym, ponieważ stosuje
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własny format zapisu tekstu, jednak w środku zawsze gdzieś dotrzemy do
tego plaintexta. iA Writer, w odróżnieniu od Ulyssesa, jest wzorowy pod tym
względem. Sam w Markdownie piszę od ponad 12 lat i nie wyobrażam sobie
powrotu do Pages, Worda czy czegokolwiek innego. Ciekawą funkcją wielu
edytorów tekstowych wspierających Markdown jest możliwość eksportowania artykułu w wybranym przez nas formacie, np. HTML, który można od
razu wrzucić na WWW, PDF i który możemy od razu komuś wysłać, czy nawet
.docx, jak ktoś w Wordzie będzie dalej nad nim pracował.
iA Writer został uaktualniony do wersji 6.0 i jest obecnie dostępny na
macOS, iOS/iPadOS, Androida i Windows. Kiedyś wersja na Windowsa
i Androida była nieznacznie bardziej okrojona względem iOS-a, iPadOS-a i macOS-a, a nie korzystam z nich na te systemy operacyjne, więc nie
wiem, jak to dzisiaj wygląda, ale gdybym musiał, to właśnie z tej aplikacji
bym korzystał. Information Architects, twórcy iA Writera, w wersji 6.0
wprowadzili sporo nowości, w tym możliwość linkowania do zewnętrznych
plików tekstowych, co nazwali Wikilinks, historię nawigowania po dokumentach, dzięki czemu łatwo wrócić do wcześniej edytowanych, automatyczne linkowanie po wykryciu adresów WWW lub email. Pełną listę zmian

znajdziecie tutaj.
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Information Architects, twórcy iA Writera, w wersji 6.0 wprowadzili sporo nowości, w tym możliwość linkowania do zewnętrznych
plików tekstowych, co nazwali Wikilinks, historię nawigowania po
dokumentach, dzięki czemu łatwo wrócić do wcześniej edytowanych,
automatyczne linkowanie po wykryciu adresów WWW lub email.

Jeśli nigdy nie korzystaliście z tego typu aplikacji, niezależnie od systemu
operacyjnego, nawet jeśli nie będziecie korzystali z Markdown, to warto
zainteresować się iA Writerem, tym bardziej że program ma wersję trial
(od 14 do 30 dni, zależnie od systemu operacyjnego, z wyłączeniem iOS/
iPadOS, gdzie Apple nie przewiduje takiego mechanizmu). Firma włożyła
sporo wysiłku w stworzenie fontu przeznaczonego do tego programu, jak
i w cały UI, aby nic nas nie rozpraszało, ale jednocześnie, żeby program nie
był ograniczony. Ma zresztą zdecydowanie większą funkcjonalność niż ta,
którą opisałem powyżej, o czym przeczytacie tutaj.

iA Writer dla Mac
Windows, Android

, iOS/iPadOS

, 		
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Diablo Immortal

– życia nie starczy, by je ukończyć
Blizzard robi wszystko, by zrujnować wizerunek firmy, która szczyciła
się niesamowitymi, wydawanymi rzadko, ale za to zawsze wysokiej
jakości tytułami. Po latach oczekiwania na kolejną odsłonę Diablo
gracze dostali wydanie na smartfony, które nijak nie pasuje do serii.
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Diablo Immortal to wypełniacz czasu graczy i portfela przejętego przez
Activision Blizzarda. Diablo IV wyjdzie najwcześniej w przyszłym roku,
a w międzyczasie możemy pobrać bezpłatnie na iOS, Androida oraz PC
odsłonę, która początkowo robi bardzo dobre wrażenie. To szybko mija, bo
gra upstrzona jest mikropłatnościami różnego rodzaju i obok elementów
kosmetycznych kupujemy też walutę, która pozwala rozwijać ekwipunek,
a tym samym ułatwiać sobie rozgrywkę PvM oraz zyskiwać przewagę
w potyczkach z innymi graczami. Pod tym względem tytuł uszyto wręcz
wzorowo – mamy oczywiście karnet bojowy, czyli płatną przepustkę, która
za zdobywane w niej poziomy pozwala odblokowywać kolejne ulepszenia.
Obok tego jest też sklep z różnymi pakietami dodatków, w tym wspomnianą walutą. Do tego mamy mnóstwo różnego rodzaju pasków postępu,
by budować sztuczne poczucie progresu (oraz jego braku). Prawdę mówiąc,
na przeklikiwanie osiągnięć i odbieranie nagród można poświęcić równie
dużo czasu, co na właściwą grę. Tak, spodziewałem się mikrotransakcji, ale
nie zaimplementowanych w tak ordynarny sposób. Do około 30. poziomu
wszystko idzie doskonale, postęp jest szybki i ze wszystkim dajemy sobie
radę. Nagle okazuje się jednak, że aby wziąć udział w zadaniu, musimy
mieć wyższy poziom, a nabijanie go diametralnie zwalnia. To wredne
podejście, choć w moim przypadku nie okazało się skuteczne – nie
wydałem na Diablo Immortal ani złotówki, choć przegrałem w nie sporo
czasu. Ten model po prostu mnie odrzucił, więc wypełniałem sobie grą
czas przez 15–20 minut dziennie, nie przykładając wagi do postępu. W tej
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formie Diablo Immortal robi się zjadliwe i pokazuje, że pod grubą warstwą
mikrotransakcji jest też całkiem niezłą grą.
Gra daje do wyboru sześć klas, znanych z poprzednich części. Mamy więc
barbarzyńcę, nekromantę, łowcę demonów, mnicha, czarodzieja i krzyżowca. Postać można personalizować i wybrać jej płeć, natomiast całkowicie zautomatyzowano jej rozwój. Wszystkie umiejętności rozwijają
się bez interwencji gracza, nie ma też żadnych punktów statystyk. Każda
klasa charakteryzuje się innym zestawem umiejętności, a tym samym inną
taktyką, jaką należy przyjąć, niemniej poziom trudności podczas grania
różnymi bohaterami jest bardzo zbliżony. Do korzystania z umiejętności
nie jest już potrzebna mana, te odnawiają się po prostu z czasem. Gdy
naładujemy pasek, możemy też włączyć chwilowy atak specjalny. Mechanika walki jest bardzo uproszczona, choć to akurat rozumiem, w końcu gra
musi być grywalna na małych ekranach smartfonów, na dodatek z interfejsem dotykowym. To akurat wyszło znakomicie, bo sterowanie sprawdza
się świetnie, nawet w ferworze walki. Wszystko jest czytelne, wliczając
w to nakładane na wrogów i bohatera efekty, nie sposób stracić rozeznanie w tym, co aktualnie się dzieje. Po walce możemy też zebrać łupy
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i to również da się zautomatyzować – określamy, jakiej klasy przedmioty
chcemy automatycznie podnosić. Udźwig bohatera jest duży, a zarządzanie ekwipunkiem proste, więc nie musimy co chwilę wracać do miasta, by
pozbyć się sprzętu. Broń jest całkiem zróżnicowana, ale mamy tu klasykę,
widzianą w poprzednich odsłonach – są zarówno klasyczne miecze, młoty
czy pałki, jak i broń dystansowa. Przedmioty mają kilka klas, im wyższa,
tym więcej bonusów dają. W Diablo Immortal ma to znacznie wyższe znaczenie, niż w innych odsłonach, bo to jedyny sposób, w jaki możemy wpływać na statystyki postaci. Wszystko można też ulepszać, za odpowiednią
opłatą (początkowo starcza nam zasobów zdobywanych podczas gry, ale
szybko trzeba sięgnąć po te płatne). To kolejny powód, dla którego trudno
się zaangażować tak, jak w poprzednie odsłony – tam odpowiednie zbudowanie postaci było kluczowe na wyższych poziomach trudności, tu liczy się
tylko grind i pieniądze zainwestowane w grę.

To kolejny powód, dla którego trudno się zaangażować tak, jak
w poprzednie odsłony – tam odpowiednie zbudowanie postaci
było kluczowe na wyższych poziomach trudności, tu liczy się
tylko grind i pieniądze zainwestowane w grę.

Diablo Immortal umiejscowione jest fabularnie pomiędzy drugą a trzecią
odsłoną. Oznacza to, że ponownie spotkamy niektórych bohaterów – jest
oczywiście Deckard Cain, Charsi czy Zoltun Kull. Gra ma dobry, angielski dubbing i spolszczenie tekstowe (również wysokich lotów). Fabuła co
prawda nie ma większego znaczenia, ale stara się argumentować kolejne
wydarzenia. To jeden z najlepiej wyglądających tytułów, jakie ogrywałem
na smartfonie. Grafika jest szczegółowa i pełna efektów graficznych, a przy
tym wszystko jest bardzo spójne wizualnie. Design potworów nie odbiega
od standardów wyznaczanych przez serię, świat natomiast jest mroczny,
lokacje są bardzo klimatyczne i nie brakuje im rozmachu. Umieściłbym je
pomiędzy ponurą i gęstą atmosferą Diablo II i jaśniejszym, przesuniętym
w kierunku fantasy Diablo III. Muzyka również jest OK, choć daleko jej do
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motywów z najlepszej, drugiej odsłony. Modele niektórych przeciwników
są wyciągnięte prosto z ostatniej dużej odsłony serii, mamy jednak też
sporo nowych bestii. Zdecydowanie nie można narzekać na brak różnorodności adwersarzy, a dodatkowo pojawiły się też walki z bossami. Te mają
fazy, wymagają większej mobilności i zdecydowanie większej cierpliwości,
by mozolnie zdrapać pasek życia wroga.
W grze praktycznie nigdy nie jesteśmy sami – Diablo Immortal wymaga
stałego połączenia z internetem, więc w samolocie sobie nie pogramy.
Wszystkie lokacje przepełnione są innymi graczami, ale nie przeszkadza to
w zaliczaniu zadań – nie ma sytuacji, w których ktoś ubije przeciwnika za
nas, uniemożliwiając nam postęp w rozgrywce. Z drugiej jednak strony, nieustannie towarzyszyło mi wrażenie tłoku jak w Tatrach w szczycie sezonu.
Wszędzie biegają inni gracze, walcząc niekiedy z przeciwnikami, których
nie widzimy. Z jakiegoś powodu gra nie synchronizuje wszystkich elementów, przez co dochodzi do sytuacji, w których ktoś obok ewidentnie
toczy zażarty bój, a my nawet nie jesteśmy w stanie go wesprzeć. Online
najlepiej sprawdzają się szczeliny, czyli miejsca, do których wchodzimy
z maksymalnie trzema innymi graczami i w odpowiednim czasie musimy
pozbyć się wrogów oraz bossa. Dostajemy za to odpowiednie do poziomu
trudności i wzmocnienia (a więc ulepszenia, płatnego lub nie) szczeliny. Tu,
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prawdopodobnie z uwagi na zamkniętą przestrzeń, problemów z synchronizacją widzianych przeciwników już nie ma.
Czy Diablo Immortal jest dobrą grą? Nie, ale mogło nią być. Jestem świadom tego, że wydając tytuł w formie free to play, Blizzard zarobi znacznie
więcej, niż gdyby postawił na jednorazową płatność za grę. Ten model już
właściwie nie istnieje, szczególnie w przypadku produktów dużych wydawców. Szkoda, bo pełnoprawne Diablo na smartfonie było w zasięgu ręki: gra
technicznie jest bardzo dopracowana, wygląda świetnie i ma bardzo sensowny interfejs. Ogrom uproszczeń i konieczność dopłacania do rozgrywki
czynią ją jednak jedynie przeciętną. Owszem, nieźle wypełni te kilkanaście
minut, ale nie warto poświęcać jej więcej czasu.
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(LIEO) Olbia Costa Smeralda
dla MSFS, XP11 i P3D
Niedawno gracze w MSFS otrzymali World Update, który poprawił wiele
we Włoszech, więc poniższe lotnisko będzie świetnym dodatkiem dla osób
latających VFR i IFR po tym kraju. Matteo Veneziani, o którego twórczości
mieliście już okazję czytać, odtworzył miasto Olbia i lotnisko Olbia Costa
Smeralda (LIEO), położone na pięknej włoskiej Sardynii. Otrzymujemy więc
komplet, podobnie jak np. w przypadku Skiathos (LGSK), wraz z okolicznymi landmarkami, wieloma nowymi dodatkami, teksturami i meshem,
dynamicznym oświetleniem…
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Samo lotnisko nadaje się świetnie dla IFR, dla lotów Volotea,
WizzAir, historycznych Alitalia i wielu innych. Jest też osobna
płyta na lotnisku dla GA, gdzie często można spotkać prywatne
odrzutowce najbogatszych, jeśli wybrali ten środek transportu
zamiast jachtu. Orbx oferuje tę scenerię nie tylko dla MSFS, ale
również dla P3D i XP11, więc jeśli latacie w innym symulatorze, to
tam go również możecie doświadczyć (chociaż lista funkcji będzie
się pomiędzy nimi różniła).

Produkt: Olbia Costa Smeralda Airport dla MSFS / XP11 / P3D v4
Symulator: Microsoft Flight Simulator 2020 / X-plane 11 / Prepar3D v4
Objętość: 1,46 GB
Cena: 26,09 AUD / 17,13 EUR (obecnie trwa przecena o 40% do
15,65 AUD / 10,25 EUR)
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Usuwanie osób
z menu udostępniania
Kiedy chcemy przesłać komuś zdjęcie, często korzystamy z menu
udostępniania. W pierwszym górnym rzędzie zawsze pokazane są konkretne
osoby lub grupy, do których już wcześniej coś wysyłaliśmy. A co w przypadku,
gdy nie chcemy, aby jakaś osoba była pokazywana w tym miejscu?

W przypadku aplikacji w drugim rzędzie mamy możliwość edytowania
tych, które są wyświetlane. Wystarczy przewinąć listę do końca i wybrać
opcję Więcej. Niestety, takiej
opcji nie przewidziano dla osób.
Zresztą, lista osób w pierwszym
rzędzie jest wypełniana automatycznie, na podstawie tego, jak
często coś do kogoś wysyłamy.

Jeśli jednak nie chcemy,
żeby jakiś kontakt się tam
pojawiał, musimy wykonać bardzo prostą czynność. W widoku menu
udostępniania przewijamy
do osoby lub grupy, której
chcemy się pozbyć i przytrzymujemy ją palcem.
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Po chwili powinna się
pojawić ukryta opcja
– Sugeruj mniej.
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Po jej wybraniu dany
kontakt zniknie.

Warto jednak zwrócić uwagę, że polecenie Sugeruj mniej nie bez
powodu tak się nazywa. Jeśli znów zaczniemy przesyłać różne rzeczy
tej samej osobie, to wróci ona po jakimś czasie do menu udostępniania
w pierwszym rzędzie.

REKOMENDOWANY PRZEZ:

FELIETONY

KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

228

Konferencja
kontrastów
Z roku na rok, gdy śledzę WWDC, dochodzę do podobnych wniosków. Główny
brzmi: to konferencja największych kontrastów. Po pierwsze, większość
komentujących ją osób nie ma pojęcia o tym, że poniedziałkowa prezentacja
otwarcia to jedynie pierwszy z pięciu dni, podczas których Apple odsłania
sukcesywnie wszystkie karty i szkoli programistów piszących na ich platformy.

P
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Po drugie, uwielbiamy oceniać całość na bazie zaledwie jakichś 20%,
które mamy okazję w telegraficznym skrócie poznać podczas dwóch
godzin otwierającego WWDC Apple Event. I końcu po trzecie, stwierdzamy, że to „nic rewolucyjnego, a jedynie ewolucja – Apple się kończy”.
Czy w tym roku było inaczej?

Ale ja nie jestem programistą!
Nie było. Sam staram się wypuszczać odcinek mojego podcastu z obszernym
podsumowaniem najwcześniej tydzień po wszystkim. Dlaczego? Ponieważ
uważam, że bycie fair wymaga rzetelnego obejrzenia przynajmniej części
sesji deweloperskich i podjęcia próby zrozumienia, na czym zapowiadane
nowości faktycznie będą polegać. W tle już dzień po pierwszej konferencji
słyszę pytanie: Czy na WWDC 2022 pokazano coś, co ma szansę wpłynąć na
codzienność mnie – przeciętnego użytkownika ekosystemu Apple?
I to pytanie całkowicie rozumiem. Nie każdy jest programistą, ale to
właśnie dla takich osób my, komentujący całość, powinniśmy zrobić
wszystko, co można, aby nasz przekaz był jednocześnie zrozumiały, ale
też odpowiednio pogłębiony. I tak podczas gdy dookoła w ciągu 48
godzin od konferencji otwarcia WWDC 2022 słyszałem jedynie: „Nowy
Lock Screen i w sumie tyle”, pierwsze wrażenia dla Kowalskiego można
było zamknąć w 5 krótkich punktach.

Top 5
Personal Check. Funkcja pozwalająca na szybkie odebranie udzielonego
wcześniej dostępu (do czegokolwiek) w razie potrzeby (np. byłym partnerom lub w przypadku bycia ofiarą przestępstw),
Passkeys. Kolejny przełom w prywatności od Apple. Od teraz hasła
są chronione nową techniką kryptograficzną, która wiąże je unikatowym kluczem z danym adresem WWW. Przez to używanie Passkeys
będzie odporne na phishing. Dodatkowo Apple otworzy je na komputery z innymi systemami operacyjnymi (dowolnymi). Gdy na komputerze z Windows będziemy chcieli zalogować się z użyciem Passkeys do
jakiegoś serwisu, zostanie wyświetlony kod QR, którzy będzie trzeba
zeskanować swoim urządzeniem Apple, a następnie potwierdzić chęć
zalogowania z użyciem biometrii.
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Nowe tryby skupienia. Pozwalające na jeszcze łatwiejsze oddzielenie pracy od
odpoczynku, np. poprzez ukrywanie wiadomości i maili od szefa czy kolegów
z pracy, w trakcie działania danego trybu. Mała zmiana o wielkich możliwościach absolutnie dla każdego.
Live Text Camera. Live Text, które zadebiutowało rok temu, teraz zostało
zintegrowane z aplikacją Tłumacza i kamerą. Po co? Aby w widoku wizjera
kamery po rozpoznaniu tekstu, z użyciem AI i ML móc podmienić obraz (na
żywo, w locie) w taki sposób, by ten sam tekst w języku
obcym znajdujący się na danym obiekcie zamienić na język
polski (lub inny). To realna zmiana mogąca pomóc tysiącom

Czy na WWDC 2022 pokazano coś, co ma szansę

turystów czy osób, które po prostu nie znają języka narodu,
u którego goszczą.

wpłynąć na codzienność

Aplikacja Fitness. Od jesieni aplikacja ta będzie dostępna

mnie – przeciętnego

dla wszystkich – nawet tych, którzy nie mają Apple Wat-

użytkownika ekosystemu

chów. Dodatkowo będzie integrowała się z innymi aplika-

Apple? I to ile!

cjami (np. tymi do spisywania kalorii), aby jak najwięcej osób
mogło motywować się domykaniem kręgów. Wykorzystany
zostanie do tego ML oraz czujniki w iPhone'ach. Dodatkowo
Apple znacząco usprawniło treningi na samym Apple Wat-

chu – są interwały! Do tego pogłębiona analiza snu i nowa aplikacja systemowa, która zautomatyzuje pamiętanie o przyjmowaniu leków – od A do Z.

Hollywood
Dawniej oglądaliśmy konferencję. Od czasu 2020 roku, gdy Apple przestawiło się na model bez udziału wypełnionego po brzegi audytorium
Steve Jobs Theatre w Apple Park, oglądamy raczej produkcje rodem
z Hollywood. Naprawdę mam wrażenie, że podczas całej konferencji zobaczyłem więcej efektów specjalnych i akcji niż w niejednym
z ostatnim blockbusterów. Czy to źle? Uważam, że nie, ale jednocześnie
chciałbym, aby marketing firmy z Cupertino położył większy nacisk
na uświadamianie właśnie typowego użytkownika o tym, że coroczne
WWDC to tydzień intensywnej edukacji setek tysięcy osób z całego
świata, a nie dwugodzinne show.
Musimy jednak zacząć od siebie. My, ludzie mówiący i piszący o technologii.
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Przemyślenia po otwarciu
WWDC 2022
6 czerwca wystartowała największa i najważniejsza konferencja
dla deweloperów piszących oprogramowanie dla sprzętu
z nadgryzionym jabłkiem – WWDC 2022. Kurz trochę opadł,
przespałem się i mam parę wniosków.

i
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iOS 16 – po pierwsze ewolucja, nie rewolucja
Apple zaprezentowało nowości w systemie iOS 16 i muszę przyznać, że
rewolucji nie było. To, co zostało zaprezentowane, powinno było być już
dawno w systemie dostępne. Momentami miałem wrażenie, że oglądam
jakieś prezentacje któregoś z producentów androidowych sprzed kilku lat.
Trudno się z tym nie zgodzić.
Najważniejszy „ficzer”, który został zaprezentowany na początku i to
w bardzo rozbudowany i długi sposób to… możliwość konfiguracji ekranu
blokady. Serio. To są funkcje, które na Androidzie są od lat. My, „macuserzy” albo raczej „ajfonowcy”, musieliśmy czekać na to do 2022 roku.
I nadal nie ma opcji Always-on-display… Może to jest opcja, która będzie
zarezerwowana dla kolejnych modeli? I jak zwykle trzeba czekać. O ile
AOD bym docenił, to wyskakujące powiadomienia w „karuzeli” i nowy
wygląd zegarka jakoś specjalnie mnie nie jarają, bo i tak od razu odblokowuję telefon i zwyczajnie nie patrzę się na ekran blokady dłużej niż
wymaga tego ode mnie Face ID.
Spodobała mi się możliwość edycji treści iMessage. To, na co czekamy latami na Twitterze, udostępniło Apple w swoim komunikatorze.
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Spodobało mi się też połączenie opcji dyktowania z edycją na klawiaturze. Livetext w wideo? Nie używam, ale pewnie znajdzie się spora grupa
zadowolonych w tym temacie. Automatyczne wycinanie fragmentów ze
zdjęć? Fajne, ale już to gdzieś widziałem.
Czego mi zabrakło? Na przykład możliwości ustawiania jednocześnie
wielu minutników. Prosta funkcja, wydawałoby się, a jednak mi bardzo
by się przydała.

CarPlay
Zaskoczył mnie kierunek w jakim podąża CarPlay. O ile niewiele zmieniło
się w kwestii samego CarPlay i jego wyglądu oraz obsługi na dodatkowych
ekranach w samochodzie – umówmy się jest tak jak było – to opcja zmiany
CarPlay w de facto system operacyjny samochodu, tak jak to ma miejsce
w przypadku Android Automotive. Tutaj wielki plus – pytanie tylko kiedy
zobaczymy to faktycznie zaimplementowane w samochodach seryjnych.

HomeKit
Nowością jest…integracja z Matter. To chyba nie jest nowość. Są, w prawdzie, nowe kafelki w aplikacji Dom, ale to by było na tyle.
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watchOS 9
Podobnie jak to miało miejsce w przypadku iOS 16, też i tutaj mamy tylko
ewolucję. Znów, najważniejszą nowością, którą na początku pokazywali
były… cztery nowe tarcze. Serio?
Nowości docenią może w pierwszej kolejności triatloniści, którzy nie
będą musieli przełączać treningu z roweru na bieg lub pływanie, bo
będzie to się automatycznie działo. Problem w tym, że 95% triatlonistów
jakich znam, może nawet więcej, używa raczej Garminów, a nie Apple
Watch, który zwyczajnie rozładowałby się podczas pełnego triatlonu…
Nowości docenią też osoby starsze lub chore, bo wprowadzono monitorowanie i logowanie leków jakie bierzemy. Znów, jest to funkcja, która
powinna była być od samego początku Apple Watch. Są nawet dedykowane aplikacje do tego… cóż Apple po raz kolejny papuguje lub wręcz
kopiuje funkcje jakie są dostępne w aplikacjach firm trzecich.
Ja osobiście docenię za to rozbudowane informacje przy treningach biegowych. Nie jestem profesjonalnym biegaczem i raczej nie biegam dłuższych tras niż 10 km, ale więcej danych o swoim stanie docenię.
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iPadOS 16
iPad to moje centrum wszechświata. Na wszelkie nowości w tym temacie
czekam zawsze bardzo mocno. Nowości z iOS 16, który niby jest bliźniaczy
nie będą od razu dostępne na iPadOS 16. Świadczy to o tym, że jednak te
dwa produkty nie są tak blisko siebie jak nam się wydaje.
Wreszcie mamy aplikację Pogoda… jednak nadal nie mamy kalkulatora. Życie.
Świetna opcja okien, jak to określił Wojtek, jak w Windowsie 3.1. Nie
zmienia to faktu, że będzie wygodniej.
Ucieszą się też osoby, które korzystają z zewnętrznych monitorów.
Nareszcie mamy pełną obsługę, bez czarnych pasów po bokach. Aż dziw
bierze, że tyle zajęło Applowi rozwiązanie tego babola.
Fajną opcją wydaje się nowa aplikacja Freeform do pracy grupowej.
Takie połączenie białej tablicy z mindmappingiem. Coś mi się wydaje, że
będziemy korzystać z tego w iMagu.
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macOS Ventura
Ventura to miasto w Kalifornii. Najbardziej docenimy zmiany w aplikacji
Mail. Możemy odwołać wysyłkę lub zaplanować ją.
Spotlight na sterydach – masa nowych możliwości. Znów jakbym to już
gdzieś widział… ciekawe co powiedzą na to twórcy Alfreda.
Poprawiono mocno Safari, do którego wprowadzają PassKeys. Najlepiej

wytłumaczył to Wojtek:
„Cel tej funkcji jest zastąpienie haseł całkowicie. Wykorzystują Touch ID i Face ID do autoryzacji. Passkeys są odporne
na phishing i nie mogą wyciec, bo nie są trzymane na serwerach. Są synchronizowane poprzez iCloud Keychain i będą
dostępne na wszystkich iUrządzeniach.”
Spodobała mi się funkcja zamiany iPhone w kamerę do rozmów. Niewątpliwie dzięki takiemu zabiegowi będziemy mieli rewelacyjnej jakości
obraz wideo.
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Nowy MacBook Air i stary MacBook Pro 13'' z procesorem M2
To jest największa nowość WWDC. To jest komputer dla mnie. Mówię
o nowym Air. Cienki, piękny, mający tylko dwa porty USB-C i obsługujący
tylko jeden zewnętrzny
monitor. Zakładam, że będzie bardzo popularny. Jednak przygotujcie się
na szok cenowy. Tanio to już było. Wszystkie ceny wzrosły minimum 10 %,
niektóre nawet więcej. Ehhh…
Jedyne co mi nie do końca pasuje, to niska jasność nowego Air. 500
nitów to troszkę mało.

Podsumowując
Jak widzicie szału nie ma, a to, co zostało wprowadzone, już dawno
powinno było być w systemach. Z drugiej strony dobrze, że w końcu
dodali te wszystkie nowe funkcje, bo zwyczajnie brakowało ich mi bardzo i zapewne też wielu z Was. Zastanawiam się, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby przestawienie się np w 2-letni tryb prezentowania
nowości. Systemy miałyby czas pozbyć się błędów wieku dziecięcego,
mogłyby dojrzeć i być bardzo stabilne. Z drugiej strony zarówno programiści w Apple jak i zewnętrzni deweloperzy mieliby więcej czasu na
przygotowanie produktów dla nas.

FELIETONY

KRZYSZTOF KOŁACZ
@kolaczkrzysztof

238

Historie upadków
Kilka miesięcy temu zapisałem sobie w dzienniku uwagę dotyczącą
tego, że zasadniczo za mało mówimy o naszych błędach i lekcjach,
które z nich wyciągnęliśmy. Biznesowych podcastów na ten temat,
nagrywanych (co ma dość istotne znaczenie) w pierwszej osobie jest
ledwie garstka, a odważni przedsiębiorcy, którzy do tych błędów się
przyznają, raczej nie należą do większości. Do tego kilka perełek z TEDx.

C
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Cała reszta to opowieści o tym, że komuś nie wyszło, ktoś nie pomyślał
tak, jak mógł pomyśleć, a wszystko inne dało się przecież przewidzieć.
No tak – przecież! Tymczasem w maju moją uwagę przykuł pewien tekst
założyciela Pebble, Erica Migicovskiego na jego Medium.

Pamiętasz Pebble?
Jeśli nie, to pozwól, że krótko przypomnę historię jednego z najsłynniejszych biznesów skupionych wokół elektroniki użytkowej, który zrodził
się na kickstarterowej zbiórce.
Eric Migicovsky na Medium podzielił się historią upadku swojego biznesu,
który założył w roku 2008 z przyjaciółmi z Uniwersytetu Waterloo. Opowieścią, którą spisał już w 2017 roku, ale opublikował dopiero pięć lat później.
Projekt wszedł w 2012 roku na Kickstarter, a jego twórcy zebrali ponad
10 milionów dolarów, od 68 000 osób z całego świata. W ciągu następnych kilku lat sprzedali 2 miliony zegarków, zarabiając ponad 230 milionów dolarów. Na czysto.
Pomysł był prosty: wyprowadzić na nadgarstek najważniejsze powiadomienia (w tamtych czasach głównie SMS) i nie komplikować. Czarno-biały, e-inkowy, monochromatyczny ekran oraz minimalistyczny wygląd
zyskały niesamowitą popularność w 2012 roku. Pamiętam, jak Krystian

Kozerawski, jako jeden z pierwszych w Polsce, zdobył swój egzemplarz. Każdy chciał mieć Pebble. Takie pożądanie względem produktu
z tej kategorii powtórzył dopiero w 2015 roku Apple Watch.

Dlaczego zatem Pebble nie wyszło?
Migicovsky w swojej spowiedzi na Medium podaje bardzo szczegółowe
powody upadku firmy, ale moją uwagę zwrócił zwłaszcza jeden cytat:

„Nigdy nie zapomnij zdefiniować swojej długoterminowej wizji na firmę”.
Wówczas myśląc o smartzegarkach, skupiano się głównie na przeniesieniu powiadomień na nadgarstek. Zresztą robiło to już SEIKO (model
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„Nigdy nie zapomnij zdefiniować swojej długoterminowej
wizji na firmę”.

UC-2301) dla Apple w latach 80., produkując jeden z zegarków, który
mógł synchronizować dane z komputerem – uwaga – Apple II. Szalone,
ale to fakt. Swoją drogą można go zobaczyć w Apple Muzeum Polska.
Pebble również nie dopuszczało do siebie myśli, że ktokolwiek, kiedykolwiek postawi na pomiar parametrów zdrowotnych, a Apple Watch
stanie się najpopularniejszych sportowym urządzeniem wszech czasów,
aż w końcu – zegarkiem wszech czasów. Zresztą, w adnotacji z tego roku,
Eric podsumowuje:

„To zabawne, patrząc wstecz na to, co napisałem
w 2017 roku. Nie sądzę, żebyśmy naprawdę odnieśli
sukces jako zegarek fitnessowy, nawet gdybyśmy
opracowali go w 2015 roku. Nie byliśmy firmą fitnessową. Nie było tego w naszym DNA”.

Pebble zabrakło przede wszystkim stopniowego rozwoju i konkretnej
wizji na kilka generacji w przód. Wizji, która miała szansę obronić minimalistyczny pomysł na e-inkowy zegarek, który przecież od razu pokochały miliony.

„Prognozowanie. To ono jest najtrudniejszym wyzwaniem dla firmy produkującej sprzęt konsumencki,
zwłaszcza jeśli jest obecna w handlu detalicznym.
Nie znam żadnego rozwiązania ze szklanej kuli.
Powinniśmy dokonywać mniejszych zakupów części,
mniej ryzykując. Powinniśmy zareagować szybciej na
sygnały z rynku. A opracowanie krótszego łańcucha
dostaw bardzo by nam pomogło”.

FELIETONY

241

Popłoch
Tak można określić ostatnie dwa lata bytności marki i jej produktów
na światowym rynku. Po zapowiedzi Apple Watcha w 2015 roku firma
próbowała na szybko nadganiać zaległości. Wypuściła nową, stalową

wersję zegarka i zaczęła eksperymentować z jego kształtem. System
operacyjny puchł, a napędzająca go elektronika za nim nie nadążała.

Pebble zostało sprzedane FitBitowi w roku 2016 za 40 mln dolarów. Ten
zakończył wsparcie dla zegarków Pebble niedługo po tym.

Historie upadków warte zobaczenia
Na koniec chcę polecić dwa seriale, które opowiadają o podobnych
historiach upadków dużych start-upów z Doliny Krzemowej.

„Za mało mówimy o naszych błędach i lekcjach, które z nich
wyciągnęliśmy”.

Pierwszy to „WeCrashed” od Apple TV+, opowiadający historię upadku
WeWork, z genialnym Jaredem Leto w roli Adama Newmana, CEO firmy.
Całość nakręcono na podstawie podcastu od Wondery.
Druga produkcja pochodzi od HULU (także na podstawie podcastu, tym
razem od ABC) i nosi tytuł „The Dropout ”. To ekranizacja głośnego skandalu z udziałem Elizabeth Holmes oraz jej firmy Theranos, która omamiła i oszukała inwestorów oraz pacjentów wizją szybkiej diagnostyki
z jednej kropli krwi. Całość jest dostępna w Polsce na Disney+.
Pamiętaj, że Twoja nasza historia może zainspirować kogoś do realnej
zmiany.-
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Ten o kryzysach
Jak mawiał John F. Kennedy: „Chińczycy używają dwóch pociągnięć
pędzlem, by napisać słowo – kryzys. Pierwsze oznacza zagrożenie,
a drugie – szanse. W czasach kryzysu uważaj na zagrożenie, ale
rozpoznaj też rodzące się szanse”. Gdybym został poproszony
o wskazanie jednej kompetencji, której w dzisiejszych czasach uczy
się najmniej albo której uczyć się po prostu nie chcemy, postawiłbym
właśnie na oswajanie kryzysów. Wszelakich.

D
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Definicyjna utopia
Pamiętam, jak za dzieciaka cały system edukacji był (i nadal niestety
jest) skonstruowany tak, że aby dostać dobrą notę, trzeba było dobrze
znać stworzoną przez mądre głowy definicję. Znałeś regułkę – zdałeś
klasówkę. Potem przyszła nastoletniość i studia. Szybko okazało się, że
zasadnicza większość z tych reguł ma szereg wyjątków, a świat przedstawiony w sali wykładowej nijak ma się do rzeczywistości.
Z perspektywy ostatnich 20 lat życia widzę, że gdybym nie spotkał na
swojej drodze odpowiednich osób, to nadal tkwiłbym w tym schemacie. W szablonie, w którym przestawienie jednego elementu o 10 pikseli
w górę powoduje Kernel Panic całego systemu operacyjnego – czyli
nas. Umiejętność radzenia sobie z kryzysami w świecie, który wcale nie
jest poukładany i przewidywalny (jak to próbuje nam się wmawiać), jest
kluczową kompetencją XXI i będzie XXII wieku.
Prywatnie zacząłem czerpać wręcz przyjemność z sytuacji, która
wymaga naprawy. Potwierdziły to też wszelkiej maści testy, w tym Test
Gallupa, gdzie „Naprawianie” mam na szczycie listy talentów. Tylko
widzisz, tutaj też czai się pułapka, w którą my, definicyjnie wychowani
reprezentanci pokolenia Z, wpadamy nagminnie. Ja też.

Psuja
Gdy już zdałem sobie sprawę z tego, że miałem naprawdę sporo szczęścia trafić na odpowiednie osoby i wystarczająco dużo zaparcia, aby
z kryzysów starać się zazwyczaj wyciągać zyski, zacząłem… sprowadzać
te kryzysy na własne życzenie. I magia prysła. To jak, nawiązując do
świetnego tekstu Adalberta z czerwcowego wydania iMagazine, założyć

Umiejętność radzenia sobie z kryzysami w świecie, który
wcale nie jest poukładany i przewidywalny (jak to próbuje
nam się wmawiać), jest kluczową kompetencją XXI i będzie
XXII wieku.
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na starcie wyścigu, że się go nie ukończy tylko po to, aby ukończyć
kolejny w glorii i chwale. Jedni nazywają to mądrze „ciemną stron” lub
„piwnicą” danego talentu. Według mnie to po prostu nasza wrodzona
chęć opowiadania sobie historyjek na swój temat. Zazwyczaj mocno
rozmijających się ze stanem faktycznym.
To tak, jak z niezależnością finansową czy work-life balance. Często
uwielbiamy niedoszacowywać lub po prostu iść w skrajności. I tak
można sobie wmówić, że życie bez pracy jest dostępne tu i teraz, aż
w końcu tę pracę się straci, środków jednak nie wystarczy, a człowiek
zostanie w punkcie, w którym to świat nie rozumie jego, a nie odwrotnie. No przecież! „Przesadyzm” i dorabianie teorii do każdego oddechu
jest wodą na młyn dla wszelkiego rodzaju trenerów talentów czy bardziej wyrafinowanych managerów działów HR. Na koniec dnia człowiek,
który po prostu potrzebuje prostego i solidnego: Zatrzymaj się i pomyśl
raz jeszcze, czy coś Ci nie umyka, OK? – dostaje… tak, kolejną definicję
na temat samego siebie, w wersji 19210.

Często uwielbiamy niedoszacowywać lub po prostu iść w skrajności. I tak można sobie wmówić, że życie bez pracy jest
dostępne tu i teraz, aż w końcu tę pracę się straci, środków jednak nie wystarczy, a człowiek zostanie w punkcie, w którym to
świat nie rozumie jego, a nie odwrotnie.

„W czasach kryzysu uważaj na zagrożenie, ale rozpoznaj też rodzące się
szanse” – mawiał Kennedy. Zwróć uwagę na to, że zaczyna od czujności
na to, co dzieje się tu i teraz. Szufladkując swoją czujność, nie mamy
żadnych szans dostrzec szans.
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Ekonomia wojny
– ile kosztuje czołg?

Już Napoleon stwierdził, że aby prowadzić wojnę potrzeba trzech
FOT: VITALY V. KUZMIN
– licencja Creative
Commons

rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Tak jednak myślą
przede wszystkim dyktatorzy, którzy na armię wydają dużo, ale przecież
nie swoich pieniędzy.

O
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Ostatnio w przestrzeni medialnej online można napotkać jakiś materiał
pokazujący, ile kosztuje np. czołg. Dajmy na to taki T-72, wykorzystywany przez siły Putina w trwającej rosyjskiej inwazji. Model wcale nie
nowy, bo jego produkcję uruchomiono w 1973 roku, ale jednostka ta
okazała się podatna na modernizacje i jest produkowana do dziś. Koszt
jednego egzemplarza to ok. 2 mln dolarów – mowa o cenie rynkowej,
jaką Rosjanom płacą kontrahenci z innych krajów. W przeliczeniu na
złotówki to jakieś 9 milionów złotych, ale to koszt samego zakupu! Do
tego przecież jeszcze trzeba doliczyć amunicję, obsługę techniczną,
paliwo, serwis. Szczególnie ten ostatni jest dość kłopotliwy, bo czołgi to
pojazdy znacznie bardziej wymagające od zwykłych aut. W przypadku
współczesnego samochodu osobowego, nowego, spokojnie przejedziesz
kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, zanim potrzebny będzie serwis (np.
olejowy). W przypadku czołgu T-72 znalazłem informacje, że operacyjny
zasięg jego gąsienic to zaledwie 3 tysiące kilometrów i to w wyjątkowo
sprzyjających warunkach, o które w warunkach bojowych trudno. Później trzeba je wymienić i nie da się tego zrobić na polu. Ceny nowych
gąsienic do T-72 nie znalazłem, ale ponoć używane to zaledwie 30 tys.
zł – normalnie okazja, prawda? A przecież to tylko gąsienice. Tymczasem serwisu wymaga mnóstwo innych elementów zarówno napędu,
układu jego przeniesienia, jak i pozostałe komponenty składające się na
potężną konstrukcję, jaką jest współczesny czołg.
Nic dziwnego, że transportując ciężki sprzęt wojskowy pomiędzy bazami
a miejscem prowadzenia działań operacyjnych (np. ćwiczeń), wojska NATO
(w tym Polska), korzystają z platform transportowych, kolejowych bądź
drogowych. Kiedy niedawno pojawiły się głosy krytyki dotyczące zakupu
przez MON 31 zestawów transportu drogowego ciężkiego sprzętu opancerzonego (za kwotę 115,9 mln zł). Argumentowano, że to zbędny wydatek,
marnowanie pieniędzy itd. Takie głosy świadczą jednak o kompletnym niezrozumieniu tematu logistyki w militariach. Przebazowanie czołgu na jego
gąsienicach to dopiero czyste marnotrawstwo. Dzięki dodatkowym wozom
transportowym transport ciężkiego sprzętu wojskowego wychodzi taniej.
Warto też pamiętać o kosztach paliwa. Wspomniany T-72 zużywa jakieś
400 litrów węglowodorów na każde pokonane na gąsienicach 100 km. Ale
to zużycie drogowe, w warunkach bojowych należy je pomnożyć przez
dwa. I tak mało, bo czołgi napędzane turbinami gazowymi (przykładem
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mogą być kupione przez Polskę M1A2 SEPv3), mimo niewątpliwych zalet
tego typu napędu palą jeszcze więcej. Zresztą takie kalkulacje i tak nie
mają sensu, bo w warunkach operacyjnych zużycie paliwa czy generalnie
energii przez pojazdy wojskowe przelicza się na godziny, a nie dystans.
Nawet gdy weźmiemy pod uwagę transport koleją (jednak kolej nie dotrze
wszędzie), a później pokonanie ostatniego fragmentu trasy np. na gąsienicach dzięki nakładkom na nie (chronią asfalt dróg przed zniszczeniem
przez kilkudziesięciotonowe monstra), to i tak się nie opłaca.
I żebyśmy się dobrze zrozumieli, duże koszty obsługi to nie tylko
domena poradzieckiego sprzętu, do których zalicza się T-72, ale jakiegokolwiek współczesnego, samobieżnego pojazdu pancernego. Przyjrzyjmy
się innym danym: w 2008 roku resurs międzyremontowy polskiego
czołgu PT-91 „Twardy” wynosił ok. 300 km w warunkach bojowych i ok.
600 km w warunkach ćwiczebnych. Natomiast poważniejszy remont
czołgu wymagający m.in. częściowej rozbiórki wozu w wyspecjalizowanym w takich naprawach zakładzie, jest wymagany po pokonaniu przez
dany egzemplarz pancernego molocha ok. 6000 km. Jeżeli już Wam
w głowach zaczynają skakać jakieś niewyobrażalne kwoty, to wstrzymajcie konie, dopiero się rozpędzamy.
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15 kwietnia 2009 roku kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej opublikowała
odpowiedź ówczesnego Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha na interpelację poselską nr 8614, wniesioną przez ówczesnego posła, nieżyjącego już
Ludwika Dorna. W odpowiedzi tej znajdziemy interesujący fragment:

Odnosząc się do kosztów eksploatacji poszczególnych modeli
czołgów, informuję, iż w 2008 r. koszty, obliczone na podstawie
„Katalogu wartości pieniężnych norm budżetowych na utrzymanie uzbrojenia i sprzętu wojskowego – technika lądowa”,
zaktualizowanego na dzień 30 kwietnia 2008 r., oraz metodyki
ustalania stawek za kilometr przebiegu i faktycznego przebiegu
kilometrów, wyniosły:
• czołg PT-91 (232 egzemplarze) – 29 464 270 zł;
• czołg T-72 i jego odmiany (584 egzemplarze) – 14 947 454 zł;
• czołg Leopard 2A4 (128 egzemplarzy) – 82 550 951 zł.

Te kwoty są porażające, a pamiętajcie, że mówimy o zwykłej, pokojowej
eksploatacji, a nie wykorzystaniu bojowym posiadanych wówczas przez
Polskę czołgów. Na dodatek te kwoty pochodzą sprzed ponad dekady
– nie ma najmniejszych wątpliwości, że dziś są sporo wyższe.
Ponadto, zakładając prowadzenie działań zbrojnych, co właśnie czyni
Rosja na Ukrainie, trzeba jeszcze do całego zbioru wydatków doliczyć
jeszcze jedno: amunicję. Akurat ceny pocisku pasującego do jakiegoś
czołgu nie znalazłem, ale w fotel wbiły mnie inne kwoty, również odnoszące się do amunicji artyleryjskiej.
Według Jarosława Wolskiego, politologa, publicysty, coraz popularniejszego YouTubera i cywilnego analityka zajmującego się wojskiem i obronnością, koszt zaledwie jednego naboju artyleryjskiego 155 mm (tyle mają
haubice w NATO, m.in. nasze Kraby, które dzielnie radzą sobie w Ukrainie,
jak również amerykańskie M777 czy niemieckie Panzerhaubitze 2000),
to 18–21 tys. zł. Wolski w rozmowie z Business Insiderem zwraca jednak
uwagę, że bardziej zaawansowana amunicja jest sporo droższa. Podaje
przykład pocisku Excalibur, który wyceniany jest na 80 tys. dolarów sztuka
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(czyli ponad 350 tys. zł). Jeden pocisk! Nie łudzę się, że zaawansowana
amunicja czołgowa z systemem kierowania czy dodatkowym napędem
zwiększającym zasięg rażenia to podobny rząd wielkości.
Współczesny czołg to bardzo kosztowna zabawka – nie tylko w zakupie.
Po uwzględnieniu przewidywalnych kosztów przejechanie zaledwie 1
kilometra takim sprzętem to 5-cyfrowa kwota, a przecież samodzielny
czołg na współczesnym polu walki nie jest wiele wart. Rosyjski batalion
czołgów to nie tylko same czołgi (w liczbie ok. 30), ale również wozy
zabezpieczenia technicznego, pojazdy terenowe, pojazdy dowodzenia,
plutony łączności, artyleria przeciwlotnicza, ciężarówki, cysterny itd.
Prowadzenie niczym niesprowokowanej wojny najazdowej, co właśnie
czyni Federacja Rosyjska, jest ekonomicznym absurdem. O innych
aspektach związanych z wojną, kosztach społecznych, czysto ludzkich
już nie wspomnę. Jeżeli Rosja osiągnie jakiekolwiek korzyści z trwających
obecnie działań, to naiwnie byłoby sądzić, że na Ukrainie się skończy.
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Kreatywne AI

– fajne, ale co z etyką informacji?
W 1956 roku, podczas dwumiesięcznych warsztatów naukowych
w Darthmouth College, amerykański matematyk i informatyk,
absolwent Princeton, John McCarthy po raz pierwszy w historii ludzkości
użył terminu „artificial intelligence”.

J
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Jeżeli w tym momencie pojawił się Wam w głowie „Terminator” czy inne apokaliptyczne wizje „zabójczych maszyn – ciemiężców ludzkości” (vide „Matrix”)
rodem z Hollywood, to nie tak. Na początku idea była prosta, chodziło
o odpowiedź na pytanie: jak nauczyć komputer rzeczy, której samemu się nie
potrafi?
Aby zrozumieć głębię tak postawionego pytania, musimy najpierw zdać sobie
sprawę z tego, w jaki sposób programuje się komputery? Mam tu na myśli
klasyczne programowanie, a nie tworzenie AI. Otóż, by zmusić komputer
do wykonania jakiegokolwiek działania, klasyczne programowanie wymaga
dokładnego zdefiniowania każdego kroku, jaki maszyna ma wykonać. Przez
dziesiątki lat większość programów powstawała właśnie w ten sposób. Ba,
dalej tak powstaje wiele aplikacji. Jednak takie podejście nie pozwala zmusić
maszyny, by zrobiła coś, czego sami nie umiemy, a tym samym nie możemy
komputerowi zdefiniować poszczególnych etapów na drodze do uzyskania
pożądanego wyniku.
Jak rozwiązać ten dylemat? Wpadł na to Arthur Samuel, ojciec uczenia
maszynowego, profesor Uniwersytetu Stanforda, który zaledwie 3 lata po
McCarthym ukuł kolejny ważny termin: „machine learning”. Prof. Samuel
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zbudował program do gry w warcaby. Jednak zamiast deterministycznego
zdefiniowania każdego ruchu Samuel zmusił maszynę, by ta „nauczyła” się
grać. Efekty okazały się nadspodziewanie dobre – program wygrał ze swoim
twórcą. Uczeń przerósł mistrza. Jak wiemy, potem były szachy czy go.
Dziś maszyny prześcignęły nas w wielu dziedzinach. Dzięki algorytmom
maszynowego uczenia głębokiego potrafią uczyć się bardzo szybko, dużo
szybciej niż ludzie. Powszechnie korzystamy z „małych” AI, które potrafią rozpoznać nasz głos, odczytać tekst, rozpoznać obiekty na obrazku.
Osiem lat temu Jeremy Howard, jeden z badaczy uczenia maszynowego
i sztucznej inteligencji, zaprezentował odpowiednio wytrenowaną AI, która
już wówczas była skuteczniejsza w diagnostyce nowotworowej od wysoce
wykwalifikowanego patologa. Człowieka, który na szlifowanie swoich umiejętności i nauki medyczne poświęcił wiele lat życia. Wciąż jednak wielu
Pluszowe misie mie-

łudziło się, że jeden z ostatnich bastionów „czysto ludzkiej” myśli – kre-

szające chemikalia

atywność – oprze się zakusom algorytmów. Nic z tego. Ten bastion już padł.

jak naukowcy w stylu

Kreatywne AI już istnieją. To, co potrafią, z jednej strony zachwyca, z drugiej

steampunkowym

– budzi przerażenie.
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Zacznijmy od zachwytów. Kiedy w czerwcu
2020 roku OpenAI, laboratorium naukowe zajmujące się badaniami nad sztuczną inteligencją, zaprezentowało GPT-3, czyli generatywny
model sztucznej inteligencji wyspecjalizowanej
w rozumieniu języka naturalnego, niektórzy już
wieszczyli, że niebawem ludzie zajmujący się
tworzeniem treści przestaną być potrzebni. Co
wówczas potrafił GPT-3? Odpowiednio wytrenowany model był w stanie tworzyć tekst.
Tekst na tyle dobrej jakości, że dla wielu obserwatorów treść wygenerowana przez AI była
nieodróżnialna od treści napisanej przez człowieka. Badacze jednak na tym nie poprzestali.

Miska zupy wyglądająca jak potwór wykonany z plasteliny

Już wcześniej znane były algorytmy zdolne do
opisu obrazu. Przy czym zaznaczę, nie chodzi
o generowanie podpisów do zdjęć na podstawie metadanych fotografii, lecz faktyczny opis
tego, co jest na konkretnym zdjęciu na podstawie rozpoznania obiektów znajdujących się
na fotografii. AI „widząc” np. fotografię przedstawiającą ludzi grających w piłkę na plaży,
potrafiła na podstawie analizy samego obrazu
pozbawionego jakichkolwiek danych EXIF czy
innych metadanych poprawnie opisać takie
zdjęcie. Postawiono zatem pytanie: czy da się
odwrócić ten proces?
Jeszcze w tym samym, 2020 roku, powstała AI
zdolna do uzupełniania niekompletnych foto-

Astronauta jadący na koniu w stylu Andy’ego

grafii w taki sposób, by wygenerowana przez

Warhola
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nią część doskonale uzupełniała kontekstowo dostarczony fragment. To również się udało. OpenAI poszło krok dalej, prezentując w styczniu 2021 roku
algorytm, czy może raczej AI, o nazwie DALL-E. Nazwa to połączenie nazwiska genialnego artysty Salvadora Dali i bohatera filmu studia Pixar, robota
WALL-E.
Co potrafi DALL-E? Tworzy ilustracje i zdjęcia na podstawie opisu. Efekty
z jednej strony były imponujące, z drugiej – wciąż dawało się zauważyć
pewną niedoskonałość wygenerowanych obrazów, szczególnie w przypadku,
gdy wynik miał być fotorealistyczny. Jednak w kwietniu 2022 roku OpenAI
pokazało kolejną generację DALL-E 2. Gdy zobaczyłem pierwsze rezultaty
– przyznaję – zbierałem szczękę z podłogi.
W większości przypadków wyniki obrazów generowanych przez DALL-E 2
są nieodróżnialne dla przeciętnego człowieka od fotografii, grafiki, obrazu
malarskiego, szkicu, etc. DALL-E 2 nie tylko tworzy „rzeczywistość” z samego
wyłącznie tekstowego opisu, lecz jest zdolna do symulowania np. konkretnego stylu malarskiego (np. impresjonizm, kubizm etc.) czy techniki fotograMiska zupy jako planeta

ficznej (efekt bokeh etc.). To, co istotne – wynikowe obrazy nie są kolażem!

w kosmosie w formie

Bo tak faktycznie można pomyśleć, patrząc na jedno ze zdjęć, pokazu-

sztuki cyfrowej

jące pluszowego misia na deskorolce na Times Square (jedna z fotografii
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ilustrujących ten materiał). AI nie skleja dwóch
różnych obrazów w jeden, lecz na podstawie
milionów fotografii, które były bazą wiedzy
wykorzystaną do głębokiego uczenia sieci
neuronowej DALL-E, dosłownie konstruuje
obraz w żądanym stylu. Owszem, wciąż widać
niedociągnięcia (np. jeżeli na wygenerowanym
przez DALL-E obrazie jest jakiś tekst, to jest
on albo w niezrozumiałym alfabecie, albo
w niezrozumiałym dla nas języku), ale przecież
powstanie DALL-E 3, prawda?
Astronauta jadący na koniu w stylu
fotorealistycznym

I żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie obawiam
się algorytmów jako takich. AI w dzisiejszej
postaci imponują swoim działaniem, ale same
w sobie są tylko narzędziami, które mogą być
bardzo pomocne ludziom. Jednak AI zdolne
do kreowania tak realistycznych obrazów to
olbrzymie pole do manipulacji przekazem
informacyjnym. Owszem, OpenAI na razie nie
udostępnia publicznie swojego algorytmu,
ponadto twórcy DALL-E 2 ustalili odgórnie
zestaw reguł, które uniemożliwiają wykorzystanie tej AI do tworzenia obrazów przemocy,
pornografii, nienawiści itp. Jednak nie mam
złudzeń, że wszyscy gracze na rynku zaawansowanych, kreatywnych AI będą równie moralni.
Wszystkie ilustracje i zdjęcia, które zamieściliśmy w tym materiale, są wygenerowane przez
DALL-E 2, podpisy są tłumaczeniem na język

Propagandowy plakat z kotem ubranym jak

polski frazy, która była podstawą do wygene-

francuski imperator Napoleon, trzymający

rowania konkretnego obrazu.

kawałek sera

A my dopiero zaczynamy narzekać na fake
newsy…
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Obi-Wan Kenobi
To jedna z najbardziej ikonicznych postaci popkultury. Znamy go
przede wszystkim jako podstarzałego mędrca, lub jako młodego
mistrza Jedi. Co jednak było pomiędzy? O tym dowiadujemy się
z nowego serialu na Disney+.
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Gdy 10 lat temu The Walt Disney Company przejął Lucasfilm i tym
samym nabył prawa do marki Gwiezdnych wojen, wiadome było, że
szykuje nam się wiele produkcji z tego świata. W ten oto sposób otrzymaliśmy już kilka filmów pełnometrażowych, seriali animowanych
i wiele innych. Również premiera serwisu streamingowego Disney+
zwiastowała powstanie kolejnych, nowych produkcji z tego uniwersum
– również aktorskich seriali. Od lat fani z całego świata marzyli o tym,
by powstał serial o Obi-Wanie Kenobim, w którego ponownie wcielił się
Ewan McGregor. Jego kreacja mistrza Jedi była jednym ze stosunkowo
niewielu danych punktów trylogii sequeli „Gwiezdnych wojen”. Gdy okazało się, że serial faktycznie dojdzie do realizacji, fani zapiali z zachwytu.
Choć sam podchodziłem do serialu z lekkim dystansem, wierzyłem,
że udział McGregora daje spore szanse na powodzenie tego projektu.
O warstwę wizualną się nie martwiłem, bo inne seriale od Disney+
pokazały, że będzie dobrze. Zwłaszcza „Mandalorian” (a szczególnie
jego drugi sezon) pokazał, że wciąż jest tu przestrzeń na dobrą rozrywkę, która jednocześnie zadowoli tych największych fanów, ale
i tych mniej konserwatywnych.
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Kilka tygodni temu przyszedł czas na premierę „Obi-Wana Kenobiego”,
który miał opowiadać nam o tym, co działo się z mistrzem Jedi w okresie
pomiędzy III a IV epizodem gwiezdnej sagi. Akcja serialu dzieje się 10 lat
po wydarzeniach, które poznaliśmy w „Zemście Sithów”. Obi-Wan zaszył
się na Tatooine, żyjąc jako pustelnik i doglądając z ukrycia młodego
Luke’a Skywalkera. Jego spokój zakłóca informacja od dawnego przyjaciela, senatora Organa, który informuje go o porwaniu jego przybranej
córki Lei. Bohater postanawia pomóc ją odnaleźć.
Cały sezon serialu – najprawdopodobniej jedyny, choć pojawiają się
plotki o kontynuacji – dzieje się wokół właśnie tej historii. Nie jest to
oczywiście jedyny wątek. Równie ważnym, o ile nie ważniejszym, jest
poszukiwanie Kenobiego przed Dartha Vadera i droga do ich konfrontacji. Do roli tego drugiego wrócił nawet Hayden Christensen. Jak ostatecznie wypada ta długo wyczekiwana produkcja?
W dużym skrócie: jest lepiej, niż myślałem, że będzie, ale gorzej, niż bym
chciał. Oczywiście sama produkcja stoi na wysokim poziomie realizacyjnym, Ewan McGregor jest świetny, a sam klimat mocno przypomina
nam oryginalną trylogię. Jednocześnie sama historia jest niestety mało
angażująca. Wątki z Vaderem ogląda się bardzo dobrze, ale tu bardziej
zadziałał fan service niż faktycznie podbudowywane historią emocje.
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Osobiście uważam, że całkowicie zbędny był tutaj cały wątek księżniczki
Lei. Jakby był wciśnięty na siłę. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że
zaważył ciężar stawki, z którą Obi-Wan musiał się zmierzyć, żeby w ogóle
dać się wyciągnąć z Tatooine. Niestety w całym serialu zdecydowanie
zabrakło mi emocji, które faktycznie przyciągałyby mnie co tydzień do
ekranu. Należy jednak oddać wiele McGregorowi, który dał tej postaci
bardzo dużo, tworząc most pomiędzy osobą, którą widzieliśmy w trzech
pierwszych epizodach a mędrcem znanym z „Nowej nadziei”. Początkowo dziwiłem się, że Ben mógł aż tak „zdziadzieć” przez 10 lat, ale
kolejne odcinki pokazały, że był on po prostu złamanym człowiekiem.
Dawnym mistrzem, któremu śmierć przyjaciela oraz skutki rozkazu 66
odebrały sens egzystencji. Doskonale widać to w finale, gdzie dociera do
nas, jak wielki ciężar spoczywał na jego psychice.
„Obi-Wan Kenobi” miał szansę być naprawdę dobrym serialem. Ostatecznie okazał się po prostu niezły. Gdyby zdjąć niego otoczkę nostalgii
fanów oraz samego Iwana McGregora, to niestety, ale niewiele by w nim
zostało dobrego. Szkoda. W dalszym ciągu uważam, że „Mandalorian”
daje lepszą rozrywkę, ale liczę, że jednak drugi sezon Kenobiego się
pojawi i zobaczymy w nim inne historie.
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Doktor Strange
w multiwersum obłędu
Po zakończeniu III Fazy filmów MCU kinowy podbój Marvela nieco
się uspokoił. Disney poszedł mocniej w pozycje serialowe pojawiające
się na ich platformie streamingowej, a filmy kinowe pojawiają
się rzadziej. Jednak nie jest tak, że nie ma ich w ogóle.
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W tym roku na ekranach kin mogliśmy obejrzeć już „Doktora Strange’a w multiwersum obłędu”, a niebawem zawita na nich również
nowy Thor. Jeśli jednak nie udało Wam się obejrzeć kontynuacji przygód potężnego czarodzieja ze świata MCU w kinie, to nic straconego.
Właśnie odbyła się premiera filmu na Disney+.
Za reżyserię filmu odpowiedzialny jest Sam Raimi. Doświadczony
reżyser, który już w latach osiemdziesiątych tworzył, obecnie kultowe, filmy grozy, ale który również miał już styczność z produkcjami
Marvela. Mało tego, gdyby nie jego filmy, to zapewne kino komiksowe
nie miałoby obecnej dziś formy. Raimi stworzył bowiem trzy filmy
o Spider-Manie w pierwszej dekadzie XXI wieku. Dlatego bardzo ucieszyła i zaintrygowała mnie informacja, że to on będzie reżyserem
nowego „Doktora Strange’a”. Miałem ogromną nadzieję, że przemyci
do filmu elementy horroru i dzięki temu MCU dostanie nieco świeżości i wiatru w żagle.
Pierwsze materiały promocyjne potwierdzały, że będzie to pierwszy
film aktorski z tego świata, który będzie bardziej mroczny. Niestety nie
udało mi się wybrać na film do kina, ale liczyłem na to, że dość szybko
uda mi się go zobaczyć na Disney+. Udało się. Film miał swoją premierę na około tydzień po oficjalnym starcie platformy w Polsce.
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Warto wspomnieć, że tak jak wiele innych produkcji MCU, na Disney+
mamy do wyboru dwie wersje filmu: na szeroki ekran oraz IMAX Enhanced. Oczywiście zachęcam do włączenia tej drugiej. Bardzo ucieszyło
mnie, że seans nie jest długi. Czas produkcji to dwie godziny i siedem
minut, z czego ta końcówka to tak naprawdę napisy końcowe. Warto
wspomnieć, że mamy dwie sceny dodatkowe.
Jak wskazuje sam tytuł, głównym bohaterem filmu jest Doktor Strange,
a zmagać się on będzie tu z multiwersum. Sama koncepcja jest w zasadzie od początku obecna w IV Fazie MCU – zarówno w ostatnim filmie
z Człowiekiem-Pająkiem, jak i w serialach na Disney+. Ważną rolę w filmie odgrywa również Wanda Maximoff, którą zdążyliśmy już dobrze
poznać we wcześniejszych filmowych produkcjach Marvela. Na wspomnianej platformie można również obejrzeć serial „Wanda Vision”, który
był pierwszą aktorską produkcją serialową ze świata MCU. Niestety
– i tego się trochę obawiałem – osoby, które nie widziały wcześniej
serialu (bo D+ nie był u nas dostępny), a film zobaczyły jeszcze w kinie,
powinny się czuć mocno pokrzywdzone. Bowiem bardzo duża część
akcji, a najbardziej motywacja działań Wandy, jest bezpośrednim skutkiem tego, co mogliśmy obejrzeć w serialu. Bez znajomości jego fabuły
nowy „Doktor Strange” ma zupełnie inny wydźwięk.

Ważną rolę w filmie odgrywa również Wanda Maximoff, którą
zdążyliśmy już dobrze poznać we wcześniejszych filmowych
produkcjach Marvela.

Początek filmu jest nieco chaotyczny, a ekspozycja szybka i trochę jakby
doklejona do reszty. Zupełnie jakby twórcy zorientowali się, że wypada
zrobić jakiś wstęp do historii – która, tak jak wspomniałem wcześniej
– bez znajomości serialu „Wanda Vision” może się wydać wręcz bez
sensu. Co do realizacji, to wizualnie mamy tu poziom znany z innych filmów MCU. Liczyłem bardzo mocno na elementy grozy i całkiem sporo
ich się tu znalazło. Kiedy tylko reżyser mógł przemycić swój styl, to
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mieliśmy do czynienia z czymś naprawdę świeżym w tym uniwersum.
Szkoda jednak, że w większości momentów wchodziło wszystko to, co
już dobrze znamy i robi się… nudno.
To nie jest tak, że nie lubię filmów Marvela. Lubię i bawię się na nich
zazwyczaj bardzo dobrze. Jednak przez 14 lat, gdy filmów wyszło… sam
już nie wiem, ile, nieco mi się to przejadło i chciałbym nowych rozwiązań. Być może jeszcze się to zmieni.
Podsumowując, „Doktor Strange w multiwersum obłędu” zapowiadał się
bardzo dobrze, ale ostatecznie był jak kawa z dobrze nam znanej sieciówki – smakuje, lubimy, ale człowiek chciałby już napić się czegoś bardziej pociągającego. Na razie nadzieję widzę przede wszystkim serialach
na Disney+ („Ms Marvel” jest koncepcyjnie znakomita) oraz w nadchodzącym, czwartym filmie solowym Thora, którego reżyserią ponownie
zajął się Taika Waititi.
Doktor Strange ma do nas jeszcze powrócić, ale mam nadzieję, że będzie
lepiej i przede wszystkim inaczej.
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Premiery streamingowe
lipiec 2022
Dom Gucci
Kiedy Patrizia Reggiani, outsiderka ze skromnego
domu, wżenia się w rodzinę Gucci, jej niepohamowane
ambicje odkrywają rodzinne dziedzictwo. Jej
zachowanie uruchamia spiralę zdrady, zemsty,
a ostatecznie… morderstwa. W filmie występują m.in.
Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino i Jared Leto

Premiera: 17.07				
		

Czarny ptak
Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Jimmy
Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią
odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę: jeśli zdoła zdobyć
informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry’ego
Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla
Jimmy’ego życiowym celem.

Premiera: 08.07				
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Gray Man
Gdy najlepszy i najskuteczniejszy,
a przy tym zupełnie anonimowy agent CIA
przypadkowo odkrywa mroczne sekrety
agencji, psychopatyczny były współpracownik
wyznacza nagrodę za jego głowę,
rozpoczynając globalną obławę prowadzoną
przez międzynarodowych zabójców. W rolach
głównych Ryan Gosling, Billy Bob Thornton,
Chris Evans i Ana de Armas.

Premiera: 22.07		
		

Mała doboszka
Miniserial oparty na bestsellerowej powieści
szpiegowskiej Johna le Carré o tym samym tytule.
To trzymająca w napięciu i wybuchowa historia
o szpiegostwie i międzynarodowej grze o wysoką
stawkę. Florence Pugh, Alexander Skarsgård
i Michael Shannon w rolach głównych.

Premiera: 01.07			
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Czy festiwale są
tylko dla młodych?
Przyznam, że od dłuższego czasu nurtuje mnie to pytanie. Niby odpowiedź
jest przecząca i prosta: nie. A jednak z biegiem lat, patrząc, jacy artyści
wystąpią na największych scenach w Polsce, dochodzę do wniosku, że: tak,
festiwale są dla młodych – pytanie, czy to źle.
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Im dłużej o tym myślałem, tym bardziej dochodziłem do przekonania,
że to ani dobrze, ani źle. Po prostu tak jest – po przekroczeniu magicznej „trzydziestki” mam wrażenie, że coraz mniej nam się chce skakać,
krzyczeć, ocierać o innych ludzi itd. Sam byłem wielkim fanem muzyki
z pogranicza subkultury hardcore punku/metalu i uwielbiałem chodzić na koncerty, na których w tzw. młynie, czy na ścianie śmierci moje
ciało zostanie poniesione przez tłum (zawsze mało ważyłem i ciężko mi
było utrzymać w tych sytuacjach równowagę) – czas jednak leci i gdy
myślę o koncercie, to myślę: występ artysty – to ma być główne przeżycie. Pojawia się wtedy problem – nagłośnienie i ogólna przestrzeń do
odbioru takiej czy innej muzyki – śmiem twierdzić, że w naszym cudownym kraju takich dobrych miejsc, gdzie można w sposób dobry posłuchać muzyki na żywo, jest jak palców na jednej ręce. Mówiąc wprost, jest
ich mało lub nie ma ich wcale. Dla mnie, jako naprawdę wielkiego fana
muzyki, kiepski dźwięk z echem, brak możliwości rozróżnienia instrumentów czy też rozpoznania, w jakim języku śpiewa wokalista, to jest
totalna masakra i, mówiąc wprost, nieporozumienie.

Dla mnie, jako naprawdę wielkiego fana muzyki, kiepski
dźwięk z echem, brak możliwości rozróżnienia instrumentów
czy też rozpoznania, w jakim języku śpiewa wokalista, to jest
totalna masakra i, mówiąc wprost, nieporozumienie.

Jednak był taki czas – w okolicach 17–18 urodzin, że totalnie mi to nie
przeszkadzało, a za melomana uważałem się takiego samego lub nawet
większego. Ostatnio dotarło do mnie dlaczego… Chodziło mi w muzyce
na żywo o zupełnie coś innego – jasne, zobaczyć artystę, jak gra idealnie
solówki, których ja się dopiero uczę, to było genialne przeżycie, ale na
koniec dnia wspominam nie solówki, a to, czy jeden lub drugi kumpel
skoczyli ze sceny, kto przeżył koncert, a kto wrócił w karetce ze złamanym żebrem lub ręką (tak zdarzały się takie przypadki – pozdrawiam
serdecznie kolegów, z którymi przeżyłem te rzeczy).
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Czas jednak leci, a ja marzę o tym, żeby pójść do miejsca, gdzie jest
wzorcowa akustyka, gdzie ja słyszę artystów, a artyści dobrze słyszą
siebie, gdzie wszystko dobrze po prostu brzmi, a ja mogę zobaczyć
z ciekawością i pełnym skupieniem ludzi, których podziwiam w trakcie
wykonywania ich pracy. Ot, wiecie, takie spojrzenie na perfekcyjnego
rzemieślnika przez lufcik, w trakcie wykonywania jego pracy. Do tego
momentu ja sobie koncerty odpuszczam. Myślałem, że była to kwestia
pandemii, ale finalnie okazało się, że nie. Po prostu coś we mnie pękło,
wypadłem z pędu i rutyny pod tytułem: Jest maj, to trzeba gdzieś wyjść,
walnąć trzy piwa i czegoś posłuchać – wolę tego już nie robić.
Pytanie, jak świat będzie wyglądał w przyszłości: czy koncerty to
naprawdę tylko stadny spęd, czy może jednak to ze mną jest problem.
Tego nie wiem, ale na pewno za jakiś czas się dowiem. Tymczasem tym,
którzy idą w tym roku na jeden z dużych festiwali, życzę wspaniałych
przeżyć, a tym, którzy posłuchają muzyki ze swojego stereo, życzę
doskonałego odsłuchu.
Do następnego!

Do zobaczenia
na YouTube
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Sałatka z jabłkiem , szynką i serem
korycińskim podawana na grzankach

MAKOWA KUCHNIA
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Skład:

Szynkę i ser kroimy w ok. 1 cm kostkę, jabłko obieramy, usu-

• 150 g szynki wędzonej

wamy gniazda nasienne i również kroimy w kostkę. Szalotkę

w kawałku

obieramy i bardzo drobno siekamy.

• 150 g sera korycińskiego
(może być z kozieradką,

Oliwę, miód i sok z cytryny bardzo dokładnie mieszamy.

z czarnuszką lub zwykły, bez dodatków)
• 1 jabłko lekko kwaśne

Rukolę mieszamy z szynką, serem, jabłkiem i cebulką,
następnie dodajemy wymieszany sos i delikatnie mieszamy.

• 2–3 garści rukoli lub
mieszanki sałat (ale

Chleb tostowy zapiekamy w piekarniku w temp. 170–180°

wg mnie z rukolą jest

przez ok. 10–12 min lub w tosterze na złoty kolor.

lepsza)
• 1 mała cebulka szalotka

Sałatkę układamy na lekko przestygniętych grzankach.

• 1 łyżka oliwy lub
dobrego oleju
• 1 łyżka miodu
• 1 łyżka soku z cytryny
• 1–2 łyżki posiekanych
orzechów włoskich
• Sól, pieprz
• 4 kromki chleba
tostowego
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