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Wymień
stary na nowy.

Wymień swój stary smartphone lub tablet na produkty Apple! 
My odkupimy od Ciebie stary sprzęt, a Ty zyskasz nowy w specjalnej cenie!

https://ispot.pl/s,trade-in
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dostępne
w sklepach:

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

CAŁKOWICIE
BEZPRZEWODOWE

SŁUCHAWKI
z oprogramowaniem Super X-Fi

Certyfikat IPX5 
odporny na pot)

Bluetooth 5.0
Low Energy
z aptX i AAC

5,6 mm membrana
głośniczka z grafenu

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

14HRS

Inteligentna
kompatybilność
z pomocą głosową

https://www.sferis.pl/creative-outlier-air-gold-sluchawki-bezprzewodowe-51ef0840aa000-p649967
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Choć wrzesień jest jeszcze formalnie częścią 
lata, to już wszyscy czujemy, że jesień zbliża 
się nieubłaganie. Wrzesień to przede wszyst-
kim początek szkoły i rozbiegówka przed 
początkiem roku akademickiego. Oddajemy 
w Wasze ręce kolejne w tym roku wydanie 
specjalne – iMag Back To School – w którym 
skupiamy się właśnie na powrocie do szkoły. 
Razem z naszymi partnerami – iSpot, Asus 
oraz Creative – staraliśmy się zebrać w jednym 
miejscu rozwiązania, które ułatwią Wam start 
w nowym roku szkolnym. Pomagamy wybrać 
najciekawsze sprzęty potrzebne do nauki, 
wybieramy najlepsze promocje.

Zapraszam do lektury!   Dominik Łada

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

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

zgodnie z prawem dla celów prywatnych i niekomercyjnych.

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

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

reklam i ogłoszeń.

Nasz magazyn monitorowany jest 
przez Instytut Monitorowania Mediów

REDAKCJA 
iMagazine, ul. Zgoda 9 lok. 14, 

00-018 Warszawa, 
redakcja@imagazine.pl

REKLAMA 
reklama@imagazine.pl

WYDAWCA 
Mac Solutions Dominik Łada,  

ul. Zgoda 9 lok. 14, 00-018 Warszawa,  
NIP: 118-135-60-13

REDAKTOR NACZELNY
Dominik Łada 

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

ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO
Wojtek Pietrusiewicz 

w.pietrusiewicz@imagazine.pl

PROJEKT GRAFICZNY I SKŁAD
Mateusz Gileta 

m.gileta@imagazine.pl

KOREKTA
Ania Gabryś

PROJEKT OKŁADKI: 
Mateusz Gileta

WSPÓŁPRACA

Paweł 
Okopień

Krzysztof 
Sebastian Kołacz

Napoleon 
Bryl

Franciszek 
Łada

Kinga 
Ochendowska

Paweł 
Hać

Maciek 
Skrzypczak

REDAKCJA 8

http://facebook.com/iMagazinePL
http://twitter.com/imagazinepl
mailto:w.pietrusiewicz%40imagazine.pl?subject=
mailto:m.gileta%40imagazine.pl?subject=


W
YW

IA
D



Stanęła na jednej scenie obok CEO Apple, Tima Cooka. Pochodzi 
z Polski. Zwykła, niezwykła osoba, która robiąc swoje, nauczając 
najmłodszych, wystąpiła w Chicago’s Lane Tech College Prep High 
School w trakcie marcowej konferencji Apple pt. „Let's take a field trip”.

Zwykła, 
niezwykła naukaKRZYSZTOF SEBASTIAN KOŁACZ

@kolaczkrzysztof

Zwykła, niezwykła nauka  |  Krzysztof Sebastian Kołacz
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Z czytelnikami iMagazine, jako pierwszymi w Polsce, Kasia Derza dzieli się 
swoją historią, przepełnioną pasją zmieniania życia najmłodszych dzięki 
łączeniu nauki i technologii. Serdecznie zapraszam do lektury naszej roz-
mowy, a także zapisu samej konferencji.

Krzysztof Kołacz: Polka na scenie z Timem Cookiem? To niecodzienny 
obrazek. Od jak dawna i właściwie, dlaczego, znalazłaś się tak blisko CEO 
Apple? O ile możesz powiedzieć, to przy czym miałaś okazję pracować?
Katarzyna Derza: Odkąd pamiętam, zawsze byłam miłośnikiem Apple. 
Dwa lata temu, Chicago Public Schools pilotował Swift Playgrounds i Eve-
ryone Can Code, a ja byłam częścią tego wstępnego warsztatu. Już w jego 
trakcie wiedziałem, że moi uczniowie to pokochają. Teraz nadal uczę pro-
gramowania w mojej szkole i w tym roku rozszerzyłam program nauczania 
„Każdy może kodować” na drugą i trzecią klasę.
Dzieliłam się pracą moich uczniów, ich osiągnięciami i wszystkim, co 
widziałam pozytywnego publicznie z firmą. Uważam jako nauczyciel, że 
ważne jest, by dzielić się pracą swoich uczniów z innymi i nie trzymać tego 
tylko w klasie. Dlatego wszystko to doprowadziło mnie do miejsca, w któ-
rym byłam kilka tygodni temu.

K.K.: Na co dzień uczysz dzieciaki kodowania i przedmiotów technicznych 
STEM. W USA to już tak oczywiste, jak nauka matematyki czy nadal sta-
nowi o pewnego rodzaju elitarności? Czy Swift to dzisiejsze abecadło?
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K.D.: Nauka kodowania jest od kilku lat dużą inicjatywą w Stanach Zjedno-
czonych. W moim okręgu szkolnym uczniowie uczą się kodować od pięciu 
lat. W mojej klasie STEM (nauka przedmiotów ścisłych, technologia, inży-
nieria i matematyka) uczniowie robią jednak o wiele więcej, niż tylko ucze-
nie się kodowania. Na wszystkich poziomach są rozwiązywane problemy, 
trenowana współpraca, tworzenie, projektowanie, budowanie i używa-
nie robotów. Aplikacja Swift Playgrounds jest świetnym narzędziem dla 
uczniów, aby wyjść poza blokowe kodowanie i nauczyć się programować 
przy użyciu prawdziwego kodu.

K.K.: Twoi rodzice też są nauczycielami? To oni zapa-
lili w Tobie pasję do nauczania?
K.D.: Moi rodzice nie są nauczycielami, ale pamiętam 
moje wczesne lata dorastania w Polsce. Kiedyś two-
rzyłam fałszywe quizy, miałam prawdziwy dziennik 
i wymyślałam imiona dla moich misiów, aby uczynić 
je moimi uczniami w klasie. W dzisiejszych czasach 
bycie bardzo zorganizowanym pomaga mi zarządzać 
wszystkimi rzeczami, które zdarzają się codziennie, 
we wszystkich moich salach lekcyjnych.

K.K.: Szkół i placówek oświaty, które korzystają 
ze sprzętów Apple, jest w Polsce coraz więcej, ale 
nadal stanowi to niszę. Jak myślisz, jaki jest powód 
takiego stanu spraw?
K.D.: Wierzę, że zobaczenie wszystkich możliwo-
ści urządzeń będzie rosło i sprawi, że ludzie będą 

zachwyceni ich możliwościami. Na przykład, mimo że Swift Playgrounds 
nie jest dostępny w języku polskim, myślę, że nauka kodowania jest języ-
kiem uniwersalnym, a wszystko, czego potrzeba, to chęć spróbowania 
i niepoddawania się.

K.K.: Jakie, największe w Twojej opinii, osiągnięcie Twoja szkoła zawdzię-
cza temu, że korzysta z rozwiązań Apple?
K.D.: Moja szkoła i wszystkie szkoły w Chicago używają różnych techno-
logii, nie tylko Apple. Produkty Apple są jednak bardzo intuicyjne i dają 
uczniom wiele możliwości. Dzięki tym urządzeniom uczniowie są nie tylko 

Dzieliłam się pracą moich 

uczniów, ich osiągnięciami 

i wszystkim, co widziałam 

pozytywnego publicznie 

z firmą. Uważam jako 

nauczyciel, że ważne jest, 

by dzielić się pracą swoich 

uczniów z innymi i nie trzy-

mać tego tylko w klasie.
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konsumentami technologii, ale stają się twór-
cami. Widzą, że mogą tworzyć rzeczy, które 
pozwolą robotom się poruszać, robić to, co 
każą iPadowi. To jest coś potężnego, a nasza 
szkoła zyskała uznanie. Podobnie jak praca 
naszych uczniów, która jest z dumą prezen-
towana szerokiemu gronu odbiorców. To nie-
samowite uczucie.

K.K.: Z pewnością. Słychać, że przemawia 
przez Ciebie pasja. Ten idylliczny obraz jest 
jednak niekiedy zaburzany, tak jak rozwią-
zania edukacyjne Apple, które, choć mak-
symalnie uproszczone, są momentami aż 
kalekie. Przykładem niech będzie zaprezen-
towany iBook Author, któremu jednak brak 
części funkcji protoplasty z macOS. Z drugiej 
strony propozycje konkurencji często cierpią 
na mnogość funkcji czy nieczytelność inter-
fejsów, przez co bariera wejścia dla przecięt-
nego ucznia wydaje się znacznie wyższa. Co 
według Ciebie cechuje dobre rozwiązania 
kierowane do sektora edukacji?
K.D.: Myślę, że najlepsze rozwiązania dla 
uczniów i edukacji to rzeczy łatwe w użyciu 
i szybkie w nauce. Nasz czas – jako pedago-
gów – który mamy dla uczniów, jest bardzo 
ograniczony. Kiedy uczniowie przyswoją 
łatwiejsze pojęcia, mają o wiele lepsze 
i szybsze zrozumienie bardziej skompliko-
wanych kwestii. Jeśli sprawimy natomiast, 
że poczują, że coś jest zbyt trudne i nie 
otrzymają wystarczającej motywacji, aby to 
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zrozumieć, wielu z nich się podda. Jeśli pokażesz im krok po kroku i udzie-
lisz im wskazówek, znajdą niezbędne narzędzia, aby wytrwać i rozwiązać 
problemy.

K.K.: Czy iBooks Author na macOS doczeka się wkrótce solidnego uaktu-
alnienia, czy zostanie porzucony?  
K.D.: Tak naprawdę, sama się teraz uczę, jak korzystać z aplikacji iBooks 
Author, aby stworzyć książkę i odkryłam, że jest bardzo prosta w użyciu. 
Naprawdę podoba mi się, że, jak znasz inne aplikacje, takie jak Pages lub 
Keynote, możesz używać iBooks Author i móc tworzyć własne treści.

K.K.: Schoolwork został zaprezentowany z końcem marca w Chicago. 
Kiedy, w Twojej ocenie, będzie można powiedzieć, że upowszechnił się 
w największych stanach USA i czy wiadomo już cokolwiek o jego obecno-
ści w Europie?
K.D.: Nie jestem pewna, kiedy to będzie dostępne, ale jako wychowawca 
mogę założyć, że Apple chciałoby, aby nauczyciele zaczęli używać go 
w następnym roku szkolnym, dając nauczycielom czas na przetestowanie 
go w lecie. Jeśli chodzi o ekspansję w Europie, jestem pewna, że chcą, aby 
wszyscy uczniowie i nauczyciele z całego świata mogli z niej korzystać.
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K.K.: Na Twoim nadgarstku dumnie spoczywa Apple Watch. Jakie jest i na 
czym polega jego wykorzystanie w sektorze edukacji?
K.D.: Używam Apple Watch bardziej z osobistych powodów, takich jak 
ćwiczenia, SMS-y lub skanowanie biletów lotniczych. W klasie natomiast 
często używam funkcji stopera, gdy potrzebuję wygodnego i szybkiego 
sposobu mierzenia czasu.

K.K.: Steve Jobs mawiał, że sprzęt powinien być „rowerem dla umysłu”. 
Czy w USA rzeczywiście większość społeczeństwa podchodzi do tego 
podobnie, a cena sprzętów Apple nie jest uznawana za wysoką, czy to 
jednak mit, który z USA ma tyle wspólnego, co macOS z Windows?
K.D.: Myślę, że jesteśmy bardzo zajętymi ludźmi dzisiaj i mamy tak wiele 
do zrobienia, bo staramy się być jak najbardziej skuteczni. Skuteczność 
jest bardzo ważna. Osobiście produkty Apple zawsze ułatwiały mi życie, 
a to, co jest dla mnie ważne, to fakt, że jestem w stanie robić wszystko 
w odpowiednim czasie. Jeśli chodzi o koszty, myślę, że wszystkie techno-
logie stają się bardzo rozsądne pod względem ceny, a różnica cen między 
Apple a innymi producentami jest minimalna. Mimo to wiele osób ma 
swoje preferencje, a zazwyczaj to nie cena jest ostatecznym czynnikiem.
Jednym z tych przykładów jest moja mama, która mieszka w Polsce 
i nigdy nie miała dobrej relacji z technologią. Właściwie zawsze bała się, że 
coś zepsuje. Kilka lat temu wraz z siostrą kupiłyśmy jej iPada, żeby się z nią 
komunikować, gdy jest w Polsce. Odtąd jej iPad i ona są nierozłączne i ta 
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technologia pozwala jej komunikować się z nami, a nawet codziennie roz-
mawiać z wnuczkiem bez żadnych kosztów.

K.K.: Z części usług nadal nie możemy korzystać w Polsce. Chociażby 
Apple Pay czy fakt, iż nie mamy oficjalnego salonu Apple nad Wisłą. Czy 
na horyzoncie widać choćby minimalny promień nadziei, że to się zmieni?
K.D.: Niektóre funkcje są znacznie łatwiejsze do przetestowania przez 
firmę w Stanach Zjednoczonych, co może być powodem, dla którego 
w innych częściach świata prace trwają dłużej. Nie odpowiadam za Apple, 
ale jestem pewna, że kiedy wprowadzają swoje produkty, chcą się upew-
nić, że wszystko działa dobrze i jest bezpieczne w użyciu. Jestem pewna, 
że te technologie, które są jeszcze nowe w USA, będą wcześniej czy póź-
niej dostępne globalnie.

K.K.: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
Jestem pewna, że te technologie, które są jeszcze nowe w USA, będą 
wcześniej czy później dostępne globalnie.
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Pomoc
jest blisko.
Zawsze blisko Ciebie. 26 punktów przyjęć w całej Polsce

lub naprawa door-to-door bez wychodzenia z domu.

https://ispot.pl/s,serwis_o_nas
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Back to School to standardowa akcja Apple, dołączają do niej też 
autoryzowani dystrybutorzy Premium Reseller. Wśród nich jest iSpot, 
który przygotował jeszcze więcej świetnych promocji na produkty 
Apple i nie tylko. Jesień to doskonała okazja na zakupy. Przyjrzyjmy się 
tym rozwiązaniom.

Rozpocznij semestr z iSpot – świetne rozwiązania nie tylko dla studentów  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Rozpocznij semestr z iSpot 
– świetne rozwiązania nie tylko dla studentów
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Przede wszystkim należy pamiętać o zniżce edukacyjnej na zakup MacBo-
oków, która sięga aż 11%. Natomiast w przypadku komputerów iMac / iMac 
Pro oraz Mac mini jest to 6%. Także zakup dowolnego iPada w celach edu-
kacyjnych premiowany jest rabatem w wysokości 6%. Dzięki temu podsta-
wowego iPada 7 generacji studenci i uczniowie mogą nabyć za 1597 PLN. 
MacBook Air to wydatek 4449 PLN, zamiast 4999 PLN.

Jednak promocje iSpot dla studentów i ich nauczycieli na tym się nie 
kończą. Przy zakupie dowolnego iPada otrzymają oni też rabat 60 PLN na 
zakup rysika Logitech Cryon. To świetne narzędzie może być wasze za 239 
PLN, a jest doskonałą tańszą alternatywą dla Apple Pencil wykorzystującą 
funkcje iPadOS.

Także na nabywców MacBooków czekają dodatkowe benefity. Za jedyne  
49 PLN można nabyć dowolne akcesorium ochronne marki Tucano. Możemy 
więc zaoszczędzić nawet 150 PLN na świetnej jakości torbie na MacBooka.

Także na nabywców MacBooków czekają dodatkowe benefity. 

Za jedyne 49 PLN można nabyć dowolne akcesorium ochronne 

marki Tucano. Możemy więc zaoszczędzić nawet 150 PLN na 

świetnej jakości torbie na MacBooka.
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Promocje iSpot nie kończą się na akcji 
dla studentów. Ten Premium Reseller 
marki Apple oferuje też spore rabaty 
przy wymianie starego sprzętu Apple 
na nowy. iSpot ma też przygotowane 
rozwiązania dla edukacji i biznesu. 
Warto skonsultować się, jeśli pracu-
jecie w jednostce edukacyjnej lub 
zastanawiacie się nad wdrożeniem 
sprzętów Apple w swojej firmie. 
Istotne przy zakupach są też możliwo-
ści doboru dogodnego finansowania 
czy ubezpieczenie sprzętu.

A wy już wiecie jaki sprzęt chcecie 
zakupić tej jesieni? Na kolejnych 
stronach tego specjalnego numeru 
iMagazine z pewnością znajdziecie 
rozwiązania dla siebie.
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Dzisiaj niemal każda dziedzina naszego życia jest ściśle związana z nowymi 
technologiami. Nie inaczej jest w szkole. W ostatnich miesiącach 
byliśmy świadkami i uczestnikami zmian w edukacji, która z dnia na 
dzień przestawiła się na kształcenie zdalne. Zmieniła się cała szkoła, 
wraz ze sposobem prowadzenia zajęć, ich miejsca, realizacji programu, 
sprawdzanie przerobionego materiału i zasobów, w tym cyfrowych. 

Po co szkole NOWE 
TECHNOLOGIE?

Po co szkole NOWE TECHNOLOGIE? |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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W tym czasie nauczyciele właśnie z wykorzystaniem nowych techno-
logii rozwijali wiele nowych kompetencji: technologiczne, metodyczne, 
w zakresie kształcenia na odległość i wreszcie obsługi urządzeń. 

iSpot od samego początku w ramach pomocy dla szkół przygotował liczne 
materiały dla nauczycieli do prowadzenia zajęć on-line z wykorzystaniem 
iPadów i MacBooków, aplikacji i platform, które były wsparciem w tym 
pierwszym okresie. Warto przejrzeć materiał "iEdukacja, nowoczesny spo-
sób nauczania w szkołach" dostępny na stronie iSpot.pl.

Realizując wdrożenia w placówkach edukacyjnych, w pierwszym etapie 
iSpot koncentruje się na tym, aby dobrze określić potrzeby i cele szkoły, 
a następnie na odpowiednim przygotowaniu kadry dydaktycznej do pracy 
z nowymi technologiami.

Wiedzę przekazują nauczyciele, dlatego tak ważne jest, by wyposażyć ich 
w narzędzia, dzięki którym będą mogli realizować się i rozwijać, przekazu-
jąc swoją pasję młodszym pokoleniom:
• Dzięki nowym technologiom nauczyciele mają możliwość prowadzenia 

zajęć w sposób atrakcyjny i angażujący ucznia, wykorzystując programy 
i aplikacje edukacyjne stworzone przez Apple.

• Nauczyciele otrzymują wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń dosto-
sowanych do profilu nauczyciela.

• Szkoły są dla dzieci, dlatego ważne, by edukacja odpowiadała na ich 
potrzeby:

• Nowe technologie stawiają ucznia w roli konstruktora, przestaje być jedy-
nie słuchaczem, otrzymuje możliwość tworzenia i eksperymentowania.

• Specjalne aplikacje edukacyjne pozwalają spojrzeć na wykorzystywany 
na co dzień sprzęt z nowej perspektywy – staje się on narzędziem pracy, 
a nie zabawką.

Realizując wdrożenia w placówkach edukacyjnych, w pierw-

szym etapie iSpot koncentruje się na tym, aby dobrze określić 

potrzeby i cele szkoły, a następnie na odpowiednim przygoto-

waniu kadry dydaktycznej do pracy z nowymi technologiami.
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• Zarówno sprzęt, jak i aplikacje angażują ucznia 
w proces nauki oraz pozwalają na przedsta-
wianie zjawisk i pojęć w sposób atrakcyjny 
i dostosowany do percepcji uczniów.

Dzięki technologii Apple nauka nie musi 
opierać się na „przeładowanych” lekcjach, 
wkuwaniu i odrabianiu prac domowych 
do późnych godzin nocnych. iSpot wspiera 
szkoły i nauczycieli oraz inspiruje rodziców 
do uczenia dzieci poprzez łączenie zjawisk 
i logiczne myślenie, zachęcając szkoły do 
realizacji idei STEAM i korzystania z nowych 
technologii podczas codziennych zajęć.

W praktyce jednak matką sukcesu jest po 
prostu udana współpraca ze szkołą. Placówka, 
która decyduje się na ten krok, wyłania 1–3 
nauczycieli, którzy lubią nowe technologie 
i nie boją się wykorzystać ich w praktyce, 
nie tylko na lekcjach informatyki, ale np. 
podczas omawiania lektury na języku pol-
skim. Następnie to iSpot, jako benefit do 
sprzętu zakupionego przez szkołę, zapewnia 
szkolenie wdrożeniowe dla nauczycieli oraz 
wsparcie techniczne i merytoryczne. Wraz 
z urządzeniem nauczyciele mają też możli-
wość korzystania już z systemowych aplikacji 
w ramach programów Apple dla szkół, takich 
jak „Everyone Can Code” oraz „Everyone Can 
Create”, które pomagają w zaplanowaniu 
i prowadzeniu lekcji oraz cały pakiet dla IT 
i administracji. 
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Lidia Bodaszewska
dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 47 im. Roberta Schumana 
Fundacji PRIMUS w Warszawie 

Lidia Bodaszewska: Nasza szkoła jest przyjazna, bezpieczna i nowoczesna. 
W rozwijającym się w zawrotnym tempie świecie stawiamy na nowoczesne 
technologie. Podczas lekcji wykorzystujemy tablice interaktywne, multibo-
oki i iPady. Pracujemy metodami projektów i WebQuestów, które angażują 
uczniów i sprawiają, że nauka to przede wszystkim przyjemność. Bardzo 

jesteśmy zadowoleni z tego, w jaki sposób kształ-
cimy dzieci do swobodnego poruszania się w świecie 
technologii. W 2013 roku wprowadziliśmy pilotażowo 
pionierski program „Aktywna edukacja z iPadem”, 
który teraz jest integralnym elementem nauczania 
w naszej szkole. Od 2. półrocza klasy 1 do końca 8 
klasy dzieci mają iPady, które uatrakcyjniają i wspo-
magają nauczanie. Wykorzystywane są do różnych 
projektów, prac domowych. Stawiamy na technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne i umiejętności w tej 
dziedzinie są dla nas priorytetem, także przy zatrud-
nianiu nowych nauczycieli.

W czasie pandemii w Szkole Podstawowej bardzo 
dobrze poradziliśmy sobie z nauczaniem zdalnym, 
zapewne dzięki temu, że naszym priorytetem jest 
stawianie na technologie. Liceum już od 12 marca 
przeszło płynnie na nauczanie zdalne, a my od 
16 marca, trzymając się prawie w 100% planu lek-
cji. Klasy młodsze miały skrócone lekcje, w trosce 
o higienę umysłu i wzroku dziecka. Klasy 4–8 realizo-

wały program niemalże jeden do jednego. Kiedy uczniowie byli zmęczeni, 
wprowadzano dodatkowe przerwy, nauczyciele prosili, aby dzieci wyłą-
czały monitory i wróciły za 15 minut. Zdalnie pracowali nie tylko nauczy-
ciele przedmiotowi – także nauczyciele świetlicy organizowali gry, zabawy 
online, a o godz. 19:00 czytali uczniom. Był to bardzo popularny i lubiany 
program, niejednokrotnie sama go obserwowałam.

W 2013 roku wprowadzili-

śmy pilotażowo pionierski 

program „Aktywna eduka-

cja z iPadem”, który teraz 

jest integralnym elemen-

tem nauczania w naszej 

szkole. Od 2. półrocza klasy 

1 do końca 8 klasy dzieci 

mają iPady, które uatrak-

cyjniają i wspomagają 

nauczanie. 
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Rozpoczął się rok szkolny. Nieco później, bo w październiku, rozpoczyna 
się rok akademicki. To ostatni dzwonek na zakupy. Wielu studentów 
zastanawia się zapewne nad zakupem komputera na studia. Zwłaszcza 
że te odbywać się będą zdalnie. Wśród rozważanych opcji pojawia 
się pewnie też sprzęt Apple. Zastanówmy się zatem, jaki MacBook dla 
studenta jest wart zakupu.

Jaki MacBook dla studenta? Wybieramy komputer na studia  |  Paweł Okopień

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Jaki MacBook dla studenta? 
Wybieramy komputer na studia
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MacBook dla studenta – zakup drogi, ale pewny
Nie oszukujmy się, ceny komputerów Apple są wysokie, a często nawet 
bardzo wysokie. Zwłaszcza gdy porównamy je do dowolnych laptopów 
z systemem Windows. Dopiero gdy zaczniemy szukać realnej alter-
natywy z podobnymi parametrami technicznymi, minimalistycznym 
designem i solidnym wykonaniem, okazuje się, że ceny są względnie 
zbliżone, a czasem nawet MacBook okazuje się tańszy.

Warto pamiętać, że sprzęt Apple to połączenie urządzenia z oprogramo-
waniem. Kupując MacBooka, wchodzimy w świat systemu macOS. Ceny 
systemu nie da się aktualnie jednoznacznie określić, natomiast to też 
mocna strona komputera. Choć trzeba pamiętać, że jeśli przesiadamy 
się z systemu Windows, to musimy liczyć się ze zmianą przyzwyczajeń. 
W dodatku część aplikacji może nie być dostępna. Zwłaszcza na kierun-
kach technicznych, gdzie pracuje się na konkretnych programach, warto 
upewnić się, czy istnieją ich wersje na macOS.

Wysoką cenę MacBooka można usprawiedliwiać wykonaniem, działa-
niem systemu. Istotna jest też długa żywotność sprzętu. Kupując wariant 
z 16 GB pamięci RAM, mamy wręcz gwarancję, że będzie to urządzenie 
w pełni sprawdzające się przez cały okres studiów. Oczywiście, o ile 
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w międzyczasie nie zmienią się nasze wyma-
gania np. co do sprzętu, gdy zajmiemy się 
obróbką graficzną, projektami architekto-
nicznymi etc. na większą skalę i będziemy 
potrzebować mocniejszej stacji roboczej. 
Przy zakupie sprzętu, zwłaszcza wyższej 
klasy, warto brać pod uwagę właśnie także 
przyszłość, a nie tylko teraźniejszość.

Mitem aktualnie jest jednak wysoka wartość 
odkupu MacBooka, a właściwie dowolnego 
urządzenia Apple. Faktycznie wciąż sprzęt 
Apple jest łatwiej sprzedać niż konkuren-
cyjne urządzenia. W dodatku ich wartość nie 
spadnie raczej do zera, wciąż powinno nam 
się udać uzyskać rozsądne pieniądze. Jednak 
obecnie rynek wtórny urządzeń Apple jest 
bardzo duży, wraz z większą popularnością 
i dostępnością sprzętów Apple, także poja-
wiło się więcej urządzeń używanych.

Jakiego MacBooka na studia 
warto kupić?
Należy pamiętać, że w czerwcu Apple 
ogłosiło zmianę architektury procesorów, 
z jakich będzie korzystać. Firma porzuca 
chipy Intela na rzecz autorskich rozwiązań 
opartych o ARM. Idą za tym daleko idące 
konsekwencje związane ze wsparciem apli-
kacji i działaniem poszczególnych aplikacji. 
Przejście całej gamy komputerów Apple na 
własne procesory prawdopodobnie potrwa 
około dwóch lat. Nie spodziewam się, byśmy 
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znaleźli komputery z procesorami Intela w oficjalnej dystrybucji Apple 
pod koniec 2022 r. Na razie jednak Apple w ofercie nie ma jeszcze kom-
puterów z nowymi procesorami. Te najprawdopodobniej pojawią się 
w październiku lub listopadzie bieżącego roku.

Jeśli zależy wam na najnowszej generacji sprzętu, z procesorami Apple 
(te powinny zagwarantować długą pracę na baterii), to warto poczekać 
do końcówki roku z zakupem. Jeśli jednak chcecie mieć sprawdzone 
rozwiązania, to z powodzeniem można wybrać produkty z aktualnej 
oferty. Apple w najbliższym czasie nie porzuci ich wsparcia. Choć też nie 
jest do końca pewne, jak kompatybilne będą z tymi komputerami nowe 
aplikacje w App Store. Wydaje się jednak, że sprzęty te z powodzeniem 
będą wspierane i w pełni używalne przez najbliższe 5 lat, czyli typowy 
okres studiów.

Oczywistym wyborem, jeśli chodzi o komputer dla studenta, jest MacBook 
Air. To najtańszy komputer w gamie Apple. Studenci mogą liczyć na zniżkę 
przy zakupie komputera Apple, zarówno kupując online w sklepie Apple, jak 
i w iSpot.pl. Dodatkowo aktualnie w ramach akcji „Back to School”, kupno 
MacBooków i iMaków premiowane jest dodatkowymi bonusami.
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MacBook Air w swej podstawowej konfiguracji posiada dwurdzeniowy 
procesor Intel i3 1,1 GHz, 256 GB dysk SSD oraz 8 GB pamięci RAM. Ma 
dwa porty Thunderbolt 3 i Touch ID ułatwiające logowanie czy umożli-
wiające płatności w sieci za pomocą Apple Pay. Przy kierunkach humani-
stycznych i wszędzie tam, gdzie ma być to komputer jedynie do notatek, 
przygotowania prostych prezentacji, przeglądania sieci i korzystania 
z serwisów VOD, będzie to sprzęt wystarczający, nawet przy czasowym 
większym obciążeniu. Jeśli możecie sobie pozwolić jednak na zakup 
wariantu z 16 GB pamięci RAM, to to zróbcie. To wydatek o 939,72 PLN 
większy, ale też zapas na dalsze działania. MacBook Air jest lekki, zgrabny 
i świetnie wygląda. To zdecydowanie najrozsądniejsza opcja, biorąc pod 
uwagę wielkość, cenę i możliwości.

Zakup każdego innego MacBooka, tj. komputerów z serii MacBook Pro, 
uzależniony jest od konkretnych potrzeb użytkownika. Trzeba jednak 
liczyć się ze znacznie większymi wydatkami. Warto je podjąć, gdy na 
komputerze będziemy wykonywać bardziej zasobożerne zadania, pra-
cować w programach graficznych, programach do obróbki wideo i to 
na dużą skalę. Osobiście uważam, że na pierwszym etapie przygody 
z macOS oraz samymi studiami MacBook Air będzie wystarczający. 
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Pozostałe komputery Apple to sprzęt, którego wydatek jest uzasadniony, 
gdy zaczyna on na siebie zarabiać.

A może iPad na studia?
Warto zastanowić się, czy w ogóle potrzebujemy klasycznego laptopa. 
Często z powodzeniem możemy go zastąpić 11-calowym iPadem lub 
nawet podstawowym 10,2-calowym iPadem. Do notatek i podstawowych 
zadań sprzęt ten będzie w zupełności wystarczający. Sam na początku 
studiów korzystałem z koszmarnego netbooka EEE, by przesiąść się na 
iPada 2. Obecnie możliwości iPadów są znacznie większe, a praca na 
nich nad tekstem jest wygodniejsza. iPad sprawdzi się też dużo lepiej niż 
MacBook podczas czytania notatek, nauki z PDF-ów i innych źródeł zgro-
madzonych w czasie studiów. Jest sprzętem znacznie bardziej mobilnym. 
W dodatku możemy nabyć wersję z modem LTE. Przy czym cena iPada 
Pro 11 z klawiaturą Magic jest już w pełni zbliżona do MacBook Air. Tu 
warto samemu zastanowić się, czego bardziej potrzebujemy. Wydaje mi 
się jednak, że dla wielu osób dobrym pomysłem może być właśnie iPad 
(także podstawowy) wspomagany przez stacjonarny komputer służący 
na przykład także do gier etc.
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Za „moich” czasów biegało się na wykłady i zajęcia z zeszytem, notesem, 
pożyczało notatki od kolegów i koleżanek. Zamożniejsi czasem nosili 
ciężkie laptopy, ale 2,5 godz. bez gniazdka i… po notowaniu. Dzisiaj 
pożyczanie notatek nadal ma się dobrze, punkty ksero na uczelniach 
nadal funkcjonują. Notebooki potrafią pracować kilka godzin na baterii i są 
mniejsze, ale w codziennym studenckim życiu mają poważną konkurencję: 
iPada, który do codziennych studenckich wyzwań jest stworzony. 

NAPOLEON BRYL
@napoleonbryl

Nic więcej nie trzeba: iPad dla studenta  |  Napoleon Bryl

Nic więcej nie trzeba: 
iPad dla studenta
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Oj, ile bym dał za iPada, kiedy byłem studentem… Mam przynajmniej trochę 
rekompensaty, korzystając z niego teraz, będąc po drugiej stronie katedry. 

Zdarza mi się jeszcze spotkać ze zdziwieniem, że tyle można zrobić za 
pomocą tabletu – „przecież to taki przerośnięty telefon, do Facebooka, 
przeglądania internetu może się nadaje”. O oczywistościach jak dostęp 
do stron www i poczty wspominam dla formalności. Sam, na co dzień 
polecam systemową przeglądarkę Safari, a ponieważ używam ekosys-
temu Apple, więc automatyczna synchronizacja zakładek, historii, a nawet 
haseł jest bardzo wygodna. Do wyboru mamy jednak cały zestaw, FireFox, 
Chrome, MS Edge – ten ostatni mam jako zapas. Z pocztą podobnie, syste-
mowy Mail lub jedna z wielu aplikacji, Gmail, Outlook etc. Wszystko hula 
na iPadzie znakomicie. 

Korzystam z systemowego Maila do prywatnej poczty i Outlooka do 
służbowej. Tutaj warto wspomnieć o integracji iPada z aplikacjami Office 
365. Wiele uczelni udostępnia studentom pakiet Office 365, a szczególnie 
teraz, podczas pandemii, korzystanie z narzędzi online się spopularyzo-
wało. Word, Excel, PowerPoint, Teams, Planner, OneNote, OneDrive i wiele 
innych programów ze stajni MS jest i działa wyśmienicie na iPadzie, z pełną 
synchronizacją z wersjami na „duże” komputery. Oczywiście nie należy 
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zapominać o darmowym pakiecie Apple iWork – Pages, Numbers, Key-
note. Szczególnie polecam Keynote, jeżeli potrzebujecie zrobić elegancką 
prezentację z efektem „wow”, to jest to najlepsze narzędzie. Keynote na 
iPadzie i przejściówka na HDMI są moimi głównymi sprzymierzeńcami 
podczas prowadzenia zajęć. To samo mogę polecić studentom, którym od 
czasu do czasu przychodzi „coś” prezentować na zajęciach. 

Do notowania, zbierania, katalogowania informacji oprócz wspomnianego 
wcześniej MS OneNote mamy np. iPadową wersję Evernote – multiplatfor-
mowego programu o olbrzymich możliwościach. Do tworzenia map myśli 
np. SimpleMind, do szybkiego zeskanowania pożyczonych na chwilę nota-
tek – systemowe Notatki, wymieniony wcześniej Evernote, Adobe Scan, MS 
OfficeLens i wiele innych – one sprawiają, że już nie trzeba biegać do punktu 
ksero. Dla wymagających użytkowników do tworzenia artykułów czy więk-
szych prac pisemnych jest Scrivener, aplikacja pomagająca zapanować nad 
najbardziej rozbudowanymi i wielowątkowym tekstami. W uporządkowaniu 
bibliografii będzie nas wspomagało Zotero Bibliography lub Mendeley. 

Dla lubiących odręczne notatki koniecznością będzie Apple Pencil współ-
pracujący z większością wymienionych aplikacji, a na pewno niezbędny 
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dla studentów kierunków artystycznych i pokrewnych. Połączenie z opro-
gramowaniem graficznym, np. Adobe Fresco, gdzie jednym tapnięciem 
w ekran możemy wysłać rysunek do Adobe Illustratora i kontynuować 
pracę na „dużym komputerze”, otwiera morze możliwości. 

iPad wygrywa jednak przede wszystkim poręcznością i wagą, w porówna-
niu z nawet najcieńszymi i najlżejszymi laptopami. Wygodnie wrzuca się go 
do torby lub damskiej torebki, a można go wyposażyć w znakomite etui, 
także z wygodną klawiaturą, wspomagającą proces powstawania notatek 
na wykładach. 

Aplikacji ułatwiających studiowanie, ale też prowadzenie zajęć ze studentami 
trudno zliczyć w AppStore. Nie sposób opisać wszystkie możliwości, szcze-
gólnie kiedy już się nie jest studentem. Każdy z nas ma indywidualny sposób 
pracy, nauki mnogość aplikacji, wszechstronność iPada umożliwia stworzenie 
naszego osobistego środowiska do pracy, nauki, ale także rozrywki. A po cięż-
kim dniu zajęć odcinek serialu na Netfliksie na pewno nam się należy. 
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Egzemplarz testowany to całkowita baza, czyli konfiguracja najtańsza, 
kosztująca 4999 PLN. Na pokładzie znajduje się 1,1 GHz procesor Intela 10. 
generacji. Jest to Core i3 taktowany wspomnianą częstotliwością, ale z Turbo 
Boost do 3,2 GHz. Widziałem, że sporo osób martwi się tymi 1,1 GHz – nie 
ma potrzeby, bo wszystkie nowe konstrukcje mobilne Intela mają niższą 
częstotliwość taktowania w spoczynku, ale natychmiast podnoszą się do 
wyższych, gdy zajdzie taka potrzeba. Jest to niezauważalne dla użytkownika.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

MacBook Air (early 2020) – podsumowanie testów  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

MacBook Air (early 2020) 
– podsumowanie testów
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Ekran

Komputer wyposażony jest w ekran typu Retina, który radzi sobie zaskaku-
jąco dobrze. Subiektywnie wydaje się lepszy niż ekrany w MacBookach Pro 
z lat 2012–2015 i podobnie jak one, nie wspiera Display P3. Szkoda – uważam 
to za największą wadę tego modelu, ale widocznie było to konieczne, aby 
osiągnąć ten pułap cenowy (oczywiście zachowując ogromne marże firmy). 
Ma 2560 × 1600 px i pomimo że jest ciemniejszy niż te w modelach Pro, to 
mogę z niego bez problemów korzystać nawet w pełnym słońcu, chociaż 
widać w bezpośrednim starciu z MacBookiem Pro, że jest ciut ciemniejszy.

SSD
Podstawowy model od teraz ma 256 GB SSD, 
co wielu osobom powinno wystarczyć. W razie 
potrzeb można dopłacić do 512 GB, 1 TB lub 
nawet 2 TB.

256 GB SSD w MacBooku Air nie jest demonem 
prędkości, ale pamiętajcie, że ma 10-krotnie 
wyższe wyniki niż typowy 3,5'' HDD. Co więcej, 
w typowych zastosowaniach nie zauważycie 
różnicy względem szybszych SSD, np. tych 
w MacBookach Pro. Ciekawe jest natomiast 
porównanie nowego 256 GB SSD do SSD o tej 
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samej pojemności i mojego własnego MacBooka Pro 13'' z 2016 roku. Air 
ma obecnie SSD wolniejszy o 37% w odczycie i o 22% w zapisie względem 
mojego 4-latka. Sam komputer jednak wydaje się szybszy i to pomimo że 
to model z dwurdzeniowym Core i3.

Geekbench

Geekbench 5 potwierdza moje subiektywne wrażenia, co mnie trochę 
zaskoczyło, bo nie porównywałem ich bezpośrednio wcześniej. Nawet 
najtańszy Core i3 jest szybszy w benchmarkach od mojego Core i5 
sprzed paru lat.

Bieda? Niekoniecznie…
Trochę się zasmuciłem faktem, że testuję model z Core i3 – liczyłem po 
cichu na i5-tkę, aby zobaczyć, jak jego cztery rdzenie spisują się w praktyce. 
Po paru dniach pracy na Airze z i3 zmieniłem jednak zdanie. Ten komputer 
ma tylko 8 GB RAM-u i jeden z wolniejszych CPU, jakie Apple umieściło 
w Macach, a tymczasem zapewnia on płynne animacje, zero przycinek 
i wydajną pracę, korzystając z narzędzi biurowych (edytory tekstu, przeglą-
darki, Affinity Photo, wszelkie narzędzia wbudowane w system itp.).

W marcu sugerowałem, jakiego Aira najbardziej się opłaca kupić i muszę 
zrewidować swoje przemyślenia, bo jeśli rzeczywiście będziecie z nowego 

Geekbench 5 Single-Core Multi-Core
MacBook Pro 13'' Core i5 2.0 GHz
2 rdzenie (late 2016) 702 1611 

MacBook Pro 13'' Core i5 1,4 GHz
4 rdzenie (mid 2019) 928 3827 

MacBook Air 13'' Core i3 1,1 GHz
2 rdzenie (early 2020) 1000 1996 

MacBook Air 13'' Core i5 1,1 GHz
4 rdzenie (early 2020) 1058 2659 

MacBook Air 13'' Core i7 1,2 GHz
4 rdzenie (early 2020) 1098 2839 
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MacBooka Air korzystali tylko w najbardziej podstawowym stopniu, wyko-
rzystując proste narzędzia, to nawet model bazowy z Core i3 oraz 8 GB 
RAM-u Wam wystarczy. Pomimo tego polecam jednak dopłacić do Core 
i5, bo w zamian otrzymujecie dwa dodatkowe rdzenie (dopłata do Core i7 
daje niewielkie kolejne wzrosty), a jeśli planujecie korzystać z pamięcio-
żernych aplikacji lub stron internetowych (Slack, Discord i wiele innych), to 
warto wziąć te 16 GB. Unikajcie tylko Chrome’a – jeśli nie chcecie z jakiegoś 
niezrozumiałego powodu korzystać z Safari, który jest znacznie szybszy 
i lepiej zoptymalizowany pod kątem wydajności oraz pożerania prądu, to 
rozważcie ewentualnie Firefoksa.

Magiczny trackpad
Apple od paru lat sukcesywnie powiększa powierzchnię trackpada, co ład-
nie widać na przykładzie MacBooka Pro z 2018 roku powyżej. Ten w nowym 
MacBooku Air early 2020 również wypełnia szczelnie przestrzeń pomiędzy 
klawiaturą a dolną krawędzią obudowy. Czy aby trochę nie przesadzają?

Korzystam z tego dużego trackpada od wielu lat – mam podobny w swoim 
MacBooku Pro 13'' – i uważam, że jest ciut za duży. Gdy piszę na klawiatu-
rze, to moja prawa dłoń opiera się o niego i pomimo ciągle usprawnianych 
algorytmów odrzucania niechcących pacnięć, nadal od czasu do czasu reje-
struje przypadkowy dotyk. Prawdopodobnie powrót do mniejszego byłby 
bolesny, więc liczę na to, że w końcu wyeliminuję 100% takich sytuacji.

Jak już jednak korzystam z samego trackpada, to satysfakcja płynąca z pre-
cyzji jego pracy jest ogromna. Windowsowe touchpady w najdroższych lap-
topach od paru lat zbliżają się zachowaniem do Apple’owego rozwiązania, 
ale to nadal nie jest to samo. Trudno te wrażenia przełożyć na słowa, ale 
jak raz się skorzysta z Magic Trackpada, to nie ma odwrotu bez frustracji.

MacBook Air, podobnie jak inne mobilne Maki, wyposażony jest w Force 
Touch Trackpad, czyli taki, którego fizycznie się nie klika, ale jeśli mocniej 
na niego naciśniemy, to moglibyśmy przysiąc, że wywołany klik był fizycz-
nym zdarzeniem. W rzeczywistości pod trackpadem siedzi silniczek, który 
symuluje wibracjami jego fizyczne naciśnięcie. Jego praca tak niesamowi-
cie rzeczywiście odzwierciedla prawdziwy klik, że nadal nie wierzę, że coś 
takiego jest możliwe. To są te detale, z których Apple słynie i momentami 
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żałuję, że odpuścili dbanie o nie w innych aspektach – brak oddychającej 
diody na kablu od zasilacza, brak przedłużacza do zasilacza w zestawie czy 
brak ściereczki do czyszczenia ekranu w komplecie.

Pamiętajcie, że jeśli korzystacie z desktopa, to również możecie doświad-
czyć pracy z trackpadem – Apple ma w ofercie Magic Trackpada w bieli 
i Gwiezdnej Szarości. Zresztą sam niedawno takowy zamówiłem, ponie-
waż korzystałem z tego pierwszej generacji, który zaczynał mnie wkurzać 
swoim zachowaniem. Z Magic Trackpada korzystam dosyć nietypowo, bo 
po prawej stronie od klawiatury mam myszkę, a Magic Trackpada po lewej, 
co pozwala mi na korzystanie z tego narzędzia, które lepiej nadaje się do 
danego zadania.

Magiczna klawiatura
Apple w 2015 roku zaczęło montować klawiatury oparte o mechanizm 
motylkowy w MacBookach. Te charakteryzowały się bardzo niewielkim 
skokiem klawisza, co negatywnie wpływa na stawy w palcach oraz tym, że 
lubiły się popsuć. Wymiana klawiatury nie była tania, bo jest ona scalona 
z top case’em, który jest scalony z baterią i głośnikami, a całość kosztuje 
w rejonie 2400 PLN. Dla kontrastu, wymiana klawiatury w Dellu kosztuje 
jakieś 40 PLN i zajmuje kilka minut. Apple w końcu uruchomiło program 
wymiany klawiatur, ale trwa on zaledwie cztery lata od daty zakupu kom-
putera, a nie od daty ostatniej wymiany klawiatury.
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Jest to moje drugie zderzenie z nową-starą klawiaturą Apple, której mon-
taż Apple rozpoczął w 16-calowym MacBooku Pro i o napisałem już o niej 
wiele słów pod koniec zeszłego roku, po paru miesiącach korzystania 
z motylkowej. Przypomnę, że jej konstrukcja oparta jest o mechanizm 
nożycowy, znany chociażby z MacBooków Pro z lat 2012–2015 czy Magic 
Keyboard dla desktopowych Maców. W praktyce jest ciut usprawniona, 
chociaż Apple nie zdradza dokładnych szczegółów. Korzystanie z niej to 
jednak czysta przyjemność.

Apple też wróciło do strzałek w kształcie odwróconej litery T, która znik-
nęła z klawiatur w latach 2015–2019. Korzystając ze strzałek bez tej pustej 
przestrzeni, non stop myliłem strzałkę do góry z tą do dołu. Non stop. 
Korzystam z tej klawiatury praktycznie codziennie od grudnia 2016 roku, 
czyli mniej więcej od 1245 dni, i nadal się nie nauczyłem wyczuwać, którą 
naciskam, bez patrzenia.

To był po prostu zły design.

Tymczasem, na klawiaturze 16-calowego MacBooka Pro i opisywanego Mac-
Booka Air early 2020 napisałem już kilkadziesiąt tysięcy słów, czyli setki 
tysięcy znaków i wiecie co?

Ani razu się nie pomyliłem!

Nie powinienem ich chwalić za to, że Apple wró-
ciło do poprzedniego, lepszego designu klawiatury, 
a wręcz powinienem dać im naganę za to, że zajęło 
im to tak długo, ale ten powrót do normalności jest 
dla mnie szalenie istotny.

Klawiatura w Airze, w odróżnieniu od tej w 16-calo-
wym MacBooku Pro, charakteryzuje się identycz-
nym czytnikiem Touch ID, który spisuje się tak, jak 
powinien. Jednak w odróżnieniu od Pro, Air nie ma 
Touch Bara, co mnie ogromnie cieszy. Moja produk-
tywność natychmiast wzrosła, a każda interakcja 
z klawiaturą z Touch Barem i późniejszy powrót 

Klawiatura w Airze, 
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w 16-calowym MacBooku 

Pro, charakteryzuje się 
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w odróżnieniu od Pro, Air 
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do klawiatury bez niego, uświadamia mi, jak bardzo mi ten gadżet nie 
odpowiada.

Oczywiście musimy pamiętać, że są też ludzie, którzy sobie bardzo cenią 
jego funkcjonalność oraz niewielka grupa ludzi, której jest obojętny. Ze 
względu na fakt, że temat Touch Bara jest bardzo zero-jedynkowy, to uwa-
żam, że Apple powinno wprowadzić opcję konfigurowania MacBooka pod-
czas zakupu, aby móc wyspecyfikować, czy chcemy mieć Touch Bara, czy 
wolimy tradycyjne rząd fizycznych przycisków.

Praca
Powinniśmy pamiętać, że to nie jest komputer przeznaczony do ciężkiej 
pracy, wymagającej mocnego i szybkiego procesora. Jest zoptymalizowany 
dla niewielkich gabarytów, niskiej wagi oraz stosunkowo niskiej ceny. Nie 
oczekuję więc od niego, że będzie w stanie renderować wideo w FCPX 
z wydajnością porównywalną do MacBooków Pro, o desktopach nie 
wspominając.

Tymczasem do „pracy biurowej”, składającej się z lekkiej obróbki grafik czy 
zdjęć (Preview/Podgląd i Affinity Photo), pisania, edytowania oraz czytania 
w Ulysses i Safari (do 10–12 otwartych zakładek) całość pracuje lekko i bez 
żadnego stresu. Temperatura procesora – przypominam, że na pokładzie 
mam najwolniejszy Core i3 – nie przekracza 60°C i utrzymuje się przeważ-
nie w przedziale 50–56°C.

Wideorozmowy
Zdecydowałem się więc na testy wideorozmów w Discordzie, którego 
napisano w Electronie, co oznacza, że będzie źle zoptymalizowany dla 
macOS, co powinno jeszcze bardziej obciążyć procesor. Kilkuminutowa 
rozmowa nie zrobiła zupełnie wrażenia na wiatrakach, a procesor wskoczył 
na 79°C, co jednak nie przełożyło się ani na zauważalny wzrost tempera-
tury spodu komputera, ani na zauważalne spowolnienie jego pracy, jeśli 
macie potrzebę wykonywania innych czynności podczas prowadzenia 
wideokonferencji.

Zaraz po testach w Discordzie z jedną osobą przeniosłem się na FaceTime 
z dwoma. Temperatura się nie zmieniła specjalnie i całość pracowała 
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stabilnie przy ~78°C, a wiatraki nadal się nie rozkręcały. Fakt, że FaceTime 
jest prawdopodobnie najbardziej zoptymalizowany pod macOS ze wszyst-
kich platform dostępnych na rynku, ale mam nadzieję, że brak optymaliza-
cji testu z Discordem stanowi odpowiednią kontrę dla rozwiązania Apple.

BruceX pod Final Cut Pro X
Jeden z testów, który staram się „zapuścić” na nowych Macach, to BruceX. 
To benchmark oparty o skrypt XML, który testuje nie tylko procesor, ale 
również GPU, które Final Cut Pro X potrafi wykorzystać podczas rendero-
wania. Wyniki BruceX są często bardzo zaskakujące…

Na załączonej tabelce znajdziecie wszystkie komputery, na których robi-
łem benchmark BruceX i jak widać, najnowszy MacBook Air nie wypada 
konkurencyjnie – uśredniony wynik to 110,22 s. Fakt, jest szybszy od iMaca 
z Core i7 z 2009 r., ale to 11-letni komputer. Jest też wolniejszy od dwurdze-
niowego MacBooka Pro z Core i5 2,0 GHz z końca 2016 r. Różnica oczywiście 
polega na tym, że tamten MBP na 15 W procesor, a nowy Air ma 9 W TDP.

Niestety, to właśnie tutaj wychodzi największa wada polityki Apple. Starsza 
generacja Airów – seria bez ekranów Retina – miała właśnie 15 W proce-
sory. Sam taki miałem. Apple przez jakiś czas zrezygnowało z Airów i na ich 
miejsce zaproponowało MacBooka Pro 13'' w 2016 r., wyposażonego rów-
nież w 15 W procesory. Chodzi o modele pozbawione Touch Bara. Droższe, 

BruceX Test nr 1 Test nr 2 Test nr 3

iMac 27'' (late 2009) 145 s 145 s 145 s

NLEstation 2014 25 s 25 s 25 s

MacBook Pro 13'' (late 2016) 70,65 s 70,56 s 74,63 s

MacBook Pro 13'' (mid 2019) 57,91 s 55,88 s 65,86 s 

MacBook Pro 16'' (late 2019) 17,61 s 18,10 s 16,33 s

NLEstation 2020 15,43 s 13,94 s 15,96 s 

MacBook Air (early 2020) 121,15 s 99,81 s 109,70 s

SPRZĘTSPRZĘT 43



z Touch Barem, miały już 25 W CPU. Intel oczywiście nie jest bez winy 
– mają problem z przejściem na oszczędniejszy proces, generujący mniej 
ciepła, więc Apple zdecydowało się na chłodniejsze CPU. Problem w tym, 
że te nie są zbyt wydajne.

Jak już wspominałem, Air z early 2020 radzi sobie znakomicie w codzien-
nych, biurowych zadaniach, ale wystarczy go obciążyć, aby pokazał swoją 
słabość. Fakt, że Final Cut Pro X to jeden z ekstremalnych przykładów 
i typowy user nie będzie z niego korzystał, a software wykorzystuje całą 
moc, jaką ma do swojej dyspozycji – GPU i CPU – ale ciekawy byłbym wyni-
ków tego samego komputera z procesorem 15 W.

Test przeprowadzałem trzykrotnie i Intel Power Gadget ładnie pokazał, jak 
zachowywał się procesor w ich trakcie. Temperatura bardzo szybko skakała 
do maksymalnego poziomu, ale wiatraki już nie. Pomimo że test trwał bli-
sko dwie minuty, temperatura procesora oscylowała w rejonie 94–100°C, to 
wiatraki cały czas kręciły się z bazową prędkością.

Oczywiście nie spodziewałem się, aby Core i3 1,1 GHz w Airze, z Turbo Boost 
do 3,1 GHz, cały czas chodził z maksymalną częstotliwością podczas tego 
testu i tak też się stało – przez większość czasu częstotliwość taktowania 
obu rdzeni oscylowała w rejonie 2,3–2,5 GHz, ale były spadki do 1,0 GHz. 
Nie sądzę jednak, aby było to pod wpływem temperatury całości – Bru-
ceX jest tak skonstruowany, że miejscami wymaga CPU do renderingu, 
a w innych miejscach GPU. Spadki wypadają w chwilach, w których to GPU 
było w pełni obciążone, a CPU czekało na kolejne zadania.

Zaskoczyło mnie też to, że w trakcie tego pełnego obciążenia komputer pozo-
stał chłodny od spodu, i nie parzył w kolana. Dodatkowo macOS pozostawał 

Chodzi o modele pozbawione Touch Bara. Droższe, z Touch 
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całkiem responsywny, chociaż były spadki fps podczas animacji pełnoekra-
nowych (gdy gestem przełączałem się z Biurka na pełnoekranowego FCPX).

Jeśli kupujecie MacBooka Air early 2020 z myślą o wykorzystywaniu do 
obróbki wideo, to poważnie rozważcie upgrade do Core i5 lub i7 (których 
nie miałem okazji testować), ponieważ dwa dodatkowe rdzenie powinny 
dać spory zastrzyk mocy Final Cutowi Pro X. Warto jednak rozważyć do 
tego celu MacBooka Pro, bo te serie komputerów zostały właśnie z tą 
myślą stworzone (szczególnie model 16-calowy).

Air tymczasem nie jest demonem prędkości, ale jest zaskakująco sprawny, 
w tym, co robi. Żałuję jedynie, że ta konstrukcja miałaby większy potencjał 
z 15 W procesorami, które są najczęściej wykorzystywane przez konkuren-
cję w ultrabookach.

Adobe Lightroom Classic
Kolejnym i prawdopodobnie ostatnim „ambitniejszym” benchmarkiem 
będzie test importu i eksportu 271 plików RAW do Adobe Lightroom Classic.
1. Zdjęć miałem 271, były w formacie RAW i zajmowały ok. 24 GB na karcie 

SanDisk Extreme Pro 256 GB, która według producenta zapewnia odczyt 
i zapis w rejonie 95 MBps.
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2. Test importu polegał na kopiowaniu zdjęć z SD na SSD lub HDD i jedno-
czesnym tworzeniu podglądu RAW-ów w 1:1.

3. Test eksportu polegał na eksporcie zdjęć z SSD na SSD, w sRGB, 
z wyostrzaniem „normal”, w oryginalnej rozdzielczości.

LR Import – Wyniki

 

LR Export – Wyniki

Omówienie
Nie spodziewałem się niesamowitych wyników po tym komputerze, ale 
biorąc pod uwagę jego zestawienie z 16-calowym MacBookiem Pro, wypo-
sażonym w sześciordzeniowy Core i7, to poradził sobie całkiem nieźle. 
Przypomnę ponownie, że ten Air ma dwurdzeniowy Core i3.

LR Import Czas

NLEstation 2014 (import na HDD) 16:22

NLEstation 2014 (import na SSD) 14:56

NLEstation 2020 (import na SSD) 6:12 

MacBook Pro 16'' (import na SSD)
Core i7 2,6 / 4,5 GHz (late 2019) 10:28 

  

MacBook Air (import na SSD)
Core i3 1,1 / 3,2 GHz (early 2020) 31:03

LR Export Czas

NLEstation 2014 (HDD → SSD) 26:48

NLEstation 2020 (SSD → SSD) 8:45 

MacBook Pro 13'' (SSD → SSD)
Core i7 2,6 / 4,5 GHz (late 2019) 21:13 

  

MacBook Air (import na SSD)
Core i3 1,1 / 3,2 GHz (early 2020) 28:29
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Import trwał 628 sekund na 16-calowym MacBooku Pro, a MacBook Air 
potrzebował 1863 sekund, czyli był 2,96 × wolniejszy. To istotna różnica 
i głównie wynika z generowania podglądów 1:1. Te podglądy mogą się 
generować automatycznie podczas edycji zdjęć, więc nie jest to konieczna 
rzecz do wykonania podczas procedury importowania plików, ale finalnie 
przyspiesza płynność pracy, bo nie trzeba na nie czekać. O ile taki NLEsta-
tion2020 generuje je błyskawicznie, o tyle Air już niekoniecznie.

MacBook Pro 16'' potrzebował 1273 sekund na ukończenie eksportu zdjęć, 
a MacBook Air early 2020 „zaledwie” 1709 sekund, czyli 436 sekund wię-
cej. Air był więc 1,34 × wolniejszy od 16-calowego Pro – spodziewałem się 
znacznie większej różnicy, szczególnie porównując wyniki 16-calowego 
MacBooka Pro i NLEstation2020.

Eksport powodował większe obciążenie na CPU i thermal throttling był 
tutaj jeszcze bardziej zauważalny. Przy okazji dowiedziałem się, że wiatrak 
Aira kręci się z maksymalną prędkością w rejonie 8100 obr./min.

Podczas trwania obu testów macOS pozostawał 
responsywny i mogłem wykonywać inne czyn-
ności, np. przeglądać strony internetowe w Safari 
(co zresztą z nudów robiłem, więc mogło to mieć 
delikatny wpływ na wynik, ale nie więcej niż kilka 
sekund). CPU też bardzo szybko się schłodził po 
zaprzestaniu renderowania zdjęć.

Air czy Pro?
MacBook Air nie jest komputerem przeznaczonym 
do ciężkich zadań, ale, jak widać, radzi sobie z nimi, 
zarówno w Final Cut Pro X, jak i w Lightroom Classic. 
Jest też gorąca dyskusja na temat tego, że wentyla-
tor nie wyciąga powietrza bezpośrednio z radiatora 
i pozostaje bardziej pasywny. Osoby inteligentniej-
sze ode mnie argumentują, że dla tego CPU jest to 
wystarczające, a inny design mógłby być bardziej 
skomplikowany i pogrubić konstrukcję.
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Prawda jest taka, że pomimo posiadania dwurdzeniowego Core i3 Air early 
2020 bardzo mile mnie zaskoczył. Nie jest to maszyna, z której chciałbym 
korzystać do regularnej edycji zdjęć czy montażu wideo, ale do każdej 
pracy biurowej, być może poza najbardziej wymagającymi dokumen-
tami w takim Excelu czy innym Accessie, komputer zapewnia więcej niż 
wystarczającą moc. Jestem szalenie ciekawy, jak w testach, które przepro-
wadziłem, radziłby sobie model czterordzeniowy z Core i5. Teoretycznie 
powinien zapewnić ok. dwukrotnie większą moc obliczeniową dla aplikacji, 
które potrafią wykorzystać dodatkowe rdzenie i wątki, ale w praktyce spo-
dziewam się skromniejszych wyników, zależnie od tego, jak mocno będzie 
ograniczana częstotliwość CPU pod pełnym obciążeniem.

Ekran, ciemniejszy o 100 nitów niż Retina w MacBookach Pro 13'' nadal 
zapewnia wystarczającą jasność, aby pracować w pełnym słońcu. Podpo-
wiem Wam, że podczas paru gorętszych dni, właśnie na pełnym słońcu, 
problemem nie był ekran, a wspomniane źródło światła i ciepła na Ziemi, 
pod którym długo nie wytrzymałem i czym prędzej schowałem się 
w cieniu mieszkania. Większym problemem dla mnie jest brak wsparcia 
dla Display P3, chociaż jednocześnie akceptuję, że jestem w tej kwestii 
w mniejszości. Jeśli pamiętacie jeszcze ekrany z MacBooków Air z czasów 
przed Retiną, to ten jest o przepaść, pokroju Rowu Mariańskiego, lepszy.

Jak już wspominałem, pracuję przez większość dnia na tarasie, aby korzy-
stać ze „świeżego powietrza”, o ile można je tak nazwać w mieście, więc 
słyszę różne szumy i hałasu z ulicy. Oraz Iwonę, prowadzącą korporo-
zmowę. Wentylator rozkręcił się do 8000+ obr./min, a słyszalny stał się dla 
mnie dopiero od ok. 5000–5500 obr./min. Przy maksymalnej prędkości był 
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z kolei znacząco cichszy niż system chłodzenia w 16-calowym MacBooku 
Pro. Nie dziwne – te komputery mają różne przeznaczenie.

Dzisiaj decyzja o zakupie MacBooka Air early 2020 nie jest łatwa, bo za 500 
PLN ekstra można kupić MacBooka Pro 13'' w podobnej konfiguracji, ale 
z szybszymi CPU 8. generacji (które mają natomiast wolniejsze GPU i RAM) 
i potencjalnie z wydajniejszym systemem chłodzenia. Pro ma też lepszy 
ekran z Display P3. Osobiście, gdybym miał dzisiaj wydać w rejonie 6–7 tys. 
PLN na MacBooka, to wziąłbym 13-calowego MacBooka Pro, pomimo że ma 
Touch Bara. Do pracy „biurowej”, jeśli często bym się przemieszczał, wolał-
bym jednak Aira, bo jest ciut lżejszy i poręczniejszy, przez jego design klina. 
Wszystko więc zależy od Waszych potrzeb.

Niezależnie od tego, który wybierzecie, nie spodziewam się, abyście żało-
wali decyzji. A jeśli dużo piszecie, jak ja… no cóż… ta nowa klawiatura jest 
lata świetlne lepsza od motylkowej.
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Apple 4 maja odsłoniło 13-calowego MacBooka Pro na 2020 r. (early 
2020). Niektóre modele wyposażono w nowe procesory, większe SSD 
w podstawie i szybszy RAM, ale wszystkie otrzymały nową klawiaturę. 
Jest też drożej… i tym samym zabili klawiaturę z mechanizmem 
motylkowym – nie jest już dostępna w żadnym Macu.

WOJTEK PIETRUSIEWICZ

Nowy 13-calowy MacBook Pro (early 2020)  |  Wojtek Pietrusiewicz

@morid1n

Nowy 13-calowy MacBook Pro 
(early 2020)
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Co nowego?
Linia 13-calowych MacBooków Pro obecnie składa się z dwóch „tańszych” 
modeli, wyposażonych w 15 W procesory Intela 8. generacji. Dwa droższe 
modele mają 25 W procesory 10. generacji, również od Intela.

Nowy procesory 10. generacji w droższych modelach to:
• Core i5 2,0 GHz z Turbo Boost do 3,8 GHz,
• Core i7 2,3 GHz z Turbo Boost do 4,1 GHz.

Wszystkie modele otrzymały nową klawiaturę, obecną już w 16-calowym 
MacBooku Pro (late 2019) i MacBooku Air (early 2020). Ma fizyczny klawisz 
ESC, Touch ID, układ strzałek w kształcie odwróconej litery T i skok wyno-
szący 1 mm zamiast 0,55 mm. Touch Bar pozostał obowiązkowy – nie ma 
modelu bez niego.

SSD mają teraz oferować do 3 GBps przy odczycie. Oba droższe modele 
mają standardowo 16 GB RAM typu LPDDR4X 3733 MHz. Tańsze nadal mają 
LPDDR3 2133 MHz. Oba droższe modele można wyposażyć w 32 GB RAM 
(LPDDR4X 3733 MHz).

Dwa droższe modele 13-calowego MacBooka Pro wspierają teraz Apple Pro 
Display XDR przy 6K. Dwa tańsze wspierają maksymalnie 5K.

Nie zmienił się układ portów – dwa tańsze modele mają 2 × Thunderbolt 3, 
a dwa droższe 4 × Thunderbolt 3.

Jest kamera FaceTime HD 720p, Bluetooth 5.0 i 802.11ac, czyli bez zmian.

Podstawowe konfiguracje

Core i5 1,4 GHz (4-rdzeniowy) 8. gen. 8 GB 256 GB Iris Plus 645

Core i5 1,4 GHz (4-rdzeniowy) 8. gen. 8 GB 512 GB Iris Plus 645

Core i5 2,4 GHz (4-rdzeniowy) 10. gen. 16 GB 512 GB Iris Plus 

Core i5 2,4 GHz (4-rdzeniowy) 10. gen. 16 GB 1 TB Iris Plus 
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Cena dwóch droższych modeli wzrosła z 8999 PLN na 9899 PLN i z 9999 PLN 
na 10 899 PLN. W zamian otrzymaliśmy 2 × większe SSD i 2 × więcej RAM. 
Niestety, Apple nie uaktualniło procesorów w dwóch tańszych modelach.

Dopłaty są jak zwykle absurdalne. 16 GB RAM SO-DIMM kosztuje obecnie 
w rejonie 350 PLN, a Apple chce 2000 PLN dopłaty z 16 GB do 32 GB RAM. 
To 471% więcej niż cena rynkowa.

Subiektywnie
Linia MacBooków Pro 13'' obecnie dzieli się na pół. Są dwa tańsze modele, 
wyposażone w procesory Intela 8. generacji, pomimo że Intel oferuje w tej 
kategorii nowe CPU 10. generacji, oraz dwa modele droższe, wyposażone 
w najnowsze procesory. Dwa tańsze modele mają dwa porty Thunderbolt 
3, a dwa droższe mają cztery takowe złącza (po dwa na stronę).

Te tańsze modele zostały wprowadzone pod koniec 2016 r. jako zamien-
nik MacBooka Air i to było dla mnie całkowicie zrozumiała decyzja. Air 
wtedy miał ekran bez Retiny, a 12-calowy MacBook nie zaspokajał potrzeb 
większości. Niestety, ludzi nie przekonał taki krok i nadal domagali się 
Aira w nowoczesnym wydaniu. Bonusem dla mnie było to, że w zamian 
użytkownicy otrzymali ekran wspierający P3, czego nawet nie ma w naj-
nowszych MacBookach Air. Najważniejszą różnicą w 2016 r. był fakt, że 
„Airowaty” MacBook Pro miał procesor 15 W, a modele droższe wyposa-
żono w wydajniejsze 25 W. Tani model nie miał też Touch Bara, co akurat 

early 2020 Core i7 1,7 GHz 8. gen. 1500 PLN

early 2020 Core i7 1,7 GHz 8. gen. 1000 PLN

early 2020 16 GB RAM 500 PLN

early 2020 32 GB RAM 2000 PLN

early 2020 512 GB SSD 1000 PLN

early 2020 1 TB SSD 1000/2000 PLN

early 2020 2 TB SSD 2000/3000/4000 PLN
   (zależnie od modelu)
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było plusem dla wielu (w tym dla mnie). Apple kontynuuje tę tradycję i dzi-
siaj linia MacBooków Pro została zrównana w kwestii Touch Bara – każdy 
model go ma (szkoda) – ale podział procesorowo-portowy pozostał. Być 
może właśnie z jego powodu nowy MacBook Air ma 9 W procesory. Uwa-
żam, że firma powinna wrócić do wcześniejszej koncepcji – 15 W do Aira 
i 25 W do Pro, chociaż nie pogardziłbym 15 W w tym drugim, jako tańsza 
alternatywa, bo nie mam w stosunku do takiego komputera wygórowa-
nych wymagań.

Majowe odświeżenie linii (powinniśmy Apple’a chwalić, że robi częstsze 
update’y sprzętów niż w paru ostatnich latach) jest jednak niepełne. Dwa 
tańsze modele mają nadal te same procesory i de facto zmieniła się w nich 
tylko klawiatura na nową, co samo w sobie jest dużym plusem, ale z dru-
giej strony, ten problem powinien był zostać rozwiązany lata temu. Jeśli to 
nie jest zbyt mało skomplikowane, to Apple podwoiło SSD w tańszej parze 
MacBooków Pro ze 128 GB na 256 GB, bez zmian ceny. Droższa para również 
otrzymała większą pamięć i ma teraz 512 GB SSD w standardzie. To właśnie 
tutaj pojawia się problem (szczególnie dla mnie).

MacBook Pro 13'' (early 2020) z Intelami 8. 
generacji
Z jednej strony dobrze, że ceny się nie zmieniły i otrzymujemy w zamian 
większe SSD, ale z drugiej… to są stare procesory i mam ogromny problem 
z wydaniem takich pieniędzy za starą technologię, szczególnie w sytuacji, 
gdy istnieje nowsza. Do tego jeszcze dochodzi fakt, że Intel niedawno 
podniósł ceny CPU 10. generacji, więc prawdopodobnie dlatego cena tego 
modelu się nie zmieniła. Jeśli sam procesor nie jest dla Was tak kluczowy 
i szukacie szybszego MacBooka Air, to być może warto rozważyć te modele. 
Wydajnościowo powinny być więcej niż szybkie. Te procesory w 2019 r. 
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niewiele ustępowały wydajnością tym szybszym z tamtego okresu, a mają 
przecież 4 rdzenie, więc wydajność powinna być satysfakcjonująca.

Niestety, nie ma róży bez kolców – MacBook Air (early 2020) ma o około 
50% wydajniejsze iGPU ze względu na fakt, że ma CPU 10. generacji. 
Do tego dochodzi jeszcze RAM – tańsza para MacBooków Pro korzysta 
z pamięci LPDDR3 2133 MHz, podczas gdy droższa ma LPDDR4X 3733 MHz 
– istotna różnica dla niektórych zastosowań. Wydajność iGPU będzie miała 
znaczenie tylko dla osób, które rzeczywiście go potrzebują – do biurowych 
zastosowań nie ma znaczenia.

Na plus jest oczywiście klawiatura, która powoduje, że ten komputer raczej 
nie będzie wędrował do serwisu zbyt często.

Jak widać, cała linia MacBooków to obecnie jeden wielki kompromis 
i wszystko zależy od Waszych potrzeb. Ten tekst powstaje na najnowszym 
Airze early 2020 z procesorem i3 i jest to zaskakująco wydajna maszyna, 
pomimo raportów o tym, że wentylator nie ma styku z procesorem. Będzie 
to więcej niż wystarczający komputer do pracy biurowej i czegoś bardziej 
ambitnego, jeśli robicie to od święta. Sam prawdopodobnie jednak wybrał-
bym MacBooka Pro 13'' w następującej konfiguracji:
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• Core i5 1,4/3,8 GHz 8. Generacji,
• 16 GB pamięci LPDDR3 2133 MHz,
• 256 GB SSD.

Taka konfiguracja MacBooka Pro 13'' (early 2020) kosztuje 6999 PLN. Alter-
natywną i porównywalną konfiguracją byłby MacBook Air (early 2020):
• Core i5 1,1/3,5 GHz 10. Generacji,
• 16 GB pamięci RAM LPDDR4X 3733 MHz,
• 256 GB SSD.

Ta konfiguracja kosztuje 6499 PLN, czyli 500 PLN mniej 
niż Pro. MacBook Pro ma gorszy RAM, ale w zamian ma 
ekran Display P3, z którego nie chciałbym rezygnować. 
Dla mnie zatem więcej sensu ma taki Pro, a nie Air.

MacBook Pro 13'' (early 2020) z Inte-
lami 10. generacji
Droższa para MacBooków Pro 13'', wyposażona 
w Intele 10. generacji, ma nowoczesny RAM, 
zapewne szybsze SSD, szybsze CPU, szybsze iGPU, 
możliwość rozbudowy RAM-u do 32 GB oraz SSD do 
4 TB. Niestety, nowe modele mają też wyższe ceny 
i podstawa zaczyna się teraz od 9899 PLN.

Gdyby Apple zdecydowało się pozostawić 256 GB SSD 
w tym modelu i obniżyłoby jego cenę, to już bym go 

zamówił i to pomimo że ma Touch Bara (fizyczny klawisze Esc sporo poprawia 
w tym względzie). Zakładam, że cena wtedy oscylowałaby w rejonie 8899 PLN 
(na podstawie tego, że dopłata z 256 GB do 512 GB SSD wynosi 1000 PLN), co 
byłoby dla mnie akceptowalne. MacBook Pro to dla mnie terminal i maszyna 
do pisania, więc 512 GB to dla mnie zdecydowanie za dużo – obecnie wykorzy-
stuję 140 GB z 256 GB dostępnej przestrzeni i używam jej tyle tylko dlatego, że 
mam wolną przestrzeń, więc kasuję niepotrzebne rzeczy z opóźnieniem.

W obliczu takiej ceny prędzej wybrałbym model z tańszej pary, o czym 
wspominałem powyżej, ale jeśli miałby to być mój główny i jedyny kompu-
ter, to brałbym następującą konfigurację:
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• Core i5 2,0/3,8 GHz 10. generacji (lub opcjonalnie Core i7 2,3/4,1 GHz 10. 
generacji),

• 16 GB pamięci RAM LPDDR4X 3733 MHz (32 GB tylko gdybym robił na nim 
regularnie montaż wideo),

• 2 TB pamięci masowej SSD.

Taka konfiguracja kosztuje 12899 PLN lub 13899 PLN, zależnie od wybranego 
procesora, a to „kupa siana”.

Teoretycznie najlepszym kompromisem cena vs. wydajność vs. możliwości 
vs. rozmiar jest MacBook Pro 13'' (early 2020) z procesorami 8. generacji. 
Pomimo że to starsze układy, to są tańsze, dzięki czemu sensowna konfigu-
racja jest niewiele droższa od Aira, a będzie oferowała większą wydajność 
i lepszy ekran.

Jednocześnie powinniśmy pamiętać o plotkach, że Apple w Q4 2020 lub 
Q1 2021 planuje wypuścić 14-calowego MacBooka Pro, być może również 
wyposażonego w ekran Mini LED. Ten termin jednak zbiega się z ich prze-
widywanym przejściem na procesory ARM, więc niewykluczone, że to 
ostatnia seria oparta o Intele. Co więcej, wiele się zmieniło ostatnio przez 
COVID-19, więc nie wiemy, jak to wpłynęło na plany firmy z Cupertino.
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iPad jest chyba moim ulubionym urządzeniem od Apple od samego 
początku, od swojej premiery. Korzystam z niego namiętnie, 
codziennie. To moje główne narzędzie pracy. Noszę go ze sobą 
wszędzie – do biura, na kanapę, do kawiarni, na wyjazdy – te krótkie 
i te dłuższe. 

iPad Pro A.D. 2020 
– czy warto się przesiąść?

iPad Pro A.D. 2020 – czy warto się przesiąść? |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada
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Gdyby nie kilka rzeczy, które zwyczajnie 
szybciej lub niestety wygodniej nadal robi 
się na komputerze, to pewnie przeszedłbym 
na #iPadOnly, niczym Michał Śliwiński. Jak 
na razie czasami jeszcze korzystam z Mac-
booka Pro. Najlepszym, co nie dziwi, dotych-
czasowym iPadem był oczywiście model 
Pro z 2018 r. Wreszcie mamy jego następcę. 
Ale czy warto się na niego przesiąść?

To trudne pytanie. Zacznę od tradycyjnego 
w tej sytuacji – to zależy.

„Nowy procesor” i więcej „RAM”
Nowy iPad Pro, zaprezentowany miesiąc 
temu, nie ma się co oszukiwać, to jest model 
2018 z nowym aparatem. Zaraz podniosą 
się krzyki, że przecież jest jeszcze nowy 
procesor, więcej RAM-u. Od razu tłumaczę. 
Nowy procesor, A12Z to tak naprawdę stary 
procesor A12X z… odblokowanym dodat-
kowym rdzeniem. Dobrze przeczytaliście. 
ODBLOKOWANYM. W „starych” iPadach 
Pro macie ten sam procesor z tym samym 
rdzeniem, ale zablokowanym. Jego odbloko-
wanie tudzież zablokowanie Apple ogarnęło 
programowo. Niestety nie spodziewajcie 
się aktualizacji do modeli z 2018 r., która 
„zmieni” Wam procesor. Jakoś Apple będzie 
rozróżniać modele.

Większy RAM? I tak, i nie. Owszem, to 
teraz 6 GB, jest więc większy od trzech 
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najsłabszych wersji pamięciowych (64, 256 
i 512 GB – poprzednio miały 4 GB), jest to 
jednak tyle samo, co w wersji największej 
– 1 TB w 2018 r. Ale i tak, pocieszeniem będzie 
dla wszystkich użytkowników poprzedniego 
iPada Pro, w tym mnie, że różnica w prędko-
ści jest praktycznie niezauważalna. W pro-
gramach testowych różnice są na poziomie 
1–5%.

iPada Pro z 2018 r. bardzo dokładnie prze-
testowałem i testuję do tej pory. Zdania nie 
zmieniam. To moje podstawowe narzędzie. 
Wygodne i megaszybkie, które możemy 
łatwo doposażyć w dodatkową klawiaturę 
czy akcesoria przez USB-C. Z najnowszym 
modelem jest dokładnie tak samo.

Aparat i LiDAR
Faktyczna różnica między modelami z 2018 r. 
i 2020 to aparat. W modelu z 2018 r. mamy 
tylko jeden aparat tylny. W modelu z 2020 r. 
mamy dwa i do tego radar LiDAR pomaga-
jący w obsłudze AR. No i teraz mam na serio 
dylemat, co o tym sądzić. Bo z jednej strony 
nowy, lepszy aparat to fajna sprawa, dodat-
kowo dwa obiektywy, w tym szeroki. Ale 
czy ja robię zdjęcia tabletem? No… zdecy-
dowanie nie. LiDAR i AR? To ciekawy temat 
i zapewne znajdzie się już teraz grupa użyt-
kowników, zdecydowanie profesjonalnych, 
którzy to wykorzystają. Dla przeważającej 
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reszty to gadżet. Sam nie widzę żadnej różnicy w zabawie AR moim Pro 
z 2018 r. i wypożyczonym przez Cortland modelem najnowszym. AR 
działa, tak samo szybko ładują mi się obiekty w aplikacji Ikea czy Maki 
Pro ze strony Apple.com. W zasadzie nie widzę różnicy w tej kwestii, 
zatem z mojego punktu widzenia, po co przepłacać?

Nowa pojemność
Podoba mi się w nowej wersji zmiana pojemności. Model 64 GB został zastą-
piony wersją 128 GB. I to jest świetna sprawa, bo właśnie tej pojemności mi 
brakowało. Sam mam model 64 GB, bo 256 GB był dla mnie za drogi. Wpro-
wadzenie modelu 128 GB w cenie poprzedniego 64 GB to genialny ruch dla 
klientów. Mieszczę się na 64 GB, ale balansując na granicy. Gdybym miał 
128 GB, nie musiałbym się nawet zastanawiać – wszystko by mi się mieściło. 
Pozostałe opcje pojemności pozostały bez zmian – 256, 512 GB i 1 TB.

Magic Keyboard
Kończąc, muszę jeszcze wspomnieć o Magic Keyboard. W numerze opi-
sują ją zarówno Wojtek, jak i Michał. Ja już nie będę tego robić. Swoje 
wrażenia opublikowałem na www. Tutaj dopiszę tylko jedno – klawiatura 
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jest genialna, świetnie się na niej pisze, ale będzie pierwszym produktem 
Apple, który kupiłem i zwrócę. Niestety, cena jest z kosmosu, a jedno-
cześnie mam wrażenie (teoria spisku Mode On), że jej obsługa jest lepiej 
zoptymalizowana na iPadach Pro 2020 niż na poprzednim modelu. Mój 
iPad Pro podłączony do niej potrafi tracić baterię w tempie 10–20% na 
godzinę. Jednocześnie nie obserwuję takiej sytuacji w modelu z 2020 r. 
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No i wreszcie ostatnia refleksja na jej temat – podejrzewam, że kolejny 
iPad Pro będzie mieć ten sam format i wygląd, co modele 2018 i 2020. 
Według mnie Apple nie wprowadzałoby produktu, który jest akceso-
rium, na krótki czas do oferty przy tej cenie. Raczej obstawiam, że Apple 
myśli o Magic Keyboard jak o uniwersalnym sprzęcie na dłużej. Podej-
rzewam też, że firma planowała wprowadzenie kolejnego modelu, już 
z 5G na jesieni. Już raz tak było w historii, gdy wyłamali się z jesiennej 
premiery, przenieśli ją na marzec i potem, po pół roku, już w normalnym 
jesiennym terminie, wprowadzili kolejny model. Chodzi mi o modele 
iPada 3 i 4. Ale, jak to się mówi – pożyjemy, zobaczymy.

Zatem czy warto przesiąść się na nowego iPada Pro?
Macie starego iPada lub nowego, ale nie z serii Pro, to według mnie 
warto się przesiąść. Dla wygody korzystania, dla USB-C, dla świetnej kla-
wiatury magicznej, dla mocy obliczeniowej. To w zasadzie sprawa prosta. 
Jeśli natomiast macie poprzedniego iPada Pro z 2018 r., to przesiadka 
jest w mojej ocenie bezsensowna. Szkoda wydawać pieniądze. Różnica 
będzie praktycznie niezauważalna, dopłatę poczujecie, a podejrzewam, 
że jesienią będzie kolejny model, jeśli koronawirus nie pokrzyżuje pla-
nów wydawniczych Apple.
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Tak się ciekawie złożyło, że do tego wydania iMagazine miałem dwa 
powroty do przeszłości. Jednym z nich był powrót do Corela, teraz 
natomiast dzięki uprzejmości firmy Cortland, mogłem przetestować 
najnowszego Maca mini.

Nowy Mac mini 
– nadal ma to „coś”MACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

Nowy Mac mini – nadal ma to „coś” |  Maciej Skrzypczak
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Nie pamiętam, ile dokładnie minęło czasu, odkąd miałem ostatnią stycz-
ność z najtańszym komputerem stacjonarnym od Apple. Pamiętam za 
to, że tamten model miał jeszcze wbudowany napęd optyczny, musiało 
więc minąć parę ładnych lat. W tamtym okresie kolejne aktualizacje tego 
sprzętu pojawiały się dość regularnie. Obecnie jest z tym nieco gorzej. 
Dość powiedzieć, że ostatnia premiera odbyła się dwa lata temu, choć 
w marcu bieżącego roku pojawiły się modele, nieco odświeżone. Z naci-
skiem na „nieco”. Do testów otrzymałem wersję podstawową z procesorem 
Intel Core i3, 8 GB pamięci RAM i 256 GB dyskiem SSD. 

Najpierw jednak chciałbym opisać moje wrażenia zaraz po wyjęciu naj-
nowszego Maca mini z pudełka. Zawsze mnie fascynowało, że na tak małej 
powierzchni upchnięty jest komputer stacjonarny. Kiedyś to było niesa-
mowite, dziś natomiast, wraz z postępem technologii i miniaturyzacji – już 
mniej. Nie da się jednak zaprzeczyć, że styl budowy, wygląd czy chociażby 
wnętrze tego komputera (które można podejrzeć choćby na stronie iFi-
xit.com) nadal wzbudzają zachwyt. W tej kwestii widać filozofię „starego 
Apple”, gdzie dbałość o szczegóły jest obecna na każdym kroku.

Po włączeniu „miniacza” kolejną rzeczą, która mnie uderzyła, była całko-
wita cisza. Być może dla wielu z Was to już normalne, ale jako posiadacz 
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7-letniego MacBooka Pro oraz PC ze standardowymi wiatraczkami kontrast 
jest uderzający. Przy tym wszystkim system chodzi płynnie, nie tnie się 
i całkiem nieźle daje sobie radę z bardziej wymagającymi aplikacjami. Nie 
miałem na przykład większych problemów z działaniem aplikacji z pakietu 
Affinity. I nawet wtedy komputer chodził bezgłośnie. A musimy pamiętać, 
że Maki mini nie mają dodatkowej karty graficznej i korzystają ze zinte-
growanej – w tym przypadku z układu Intel UHD Graphics 630, który i tak 
potrafi obsłużyć dwa ekrany 4K!

Następnym elementem, który przyciągnął moją uwagę, była liczba portów. 
W Macu mini nadal jest ich sporo, choć w nomenklaturze Apple powinni-
śmy raczej użyć sformułowania „dużo”. 4 porty USB-C, 2 porty USB-A 3.0, 
Ethernet, wejście HDMI czy wreszcie 3,5 mm minijack. Sporo z tych portów 
uważanych jest za „martwe”, ale cieszy ich obecność. 

Na początku nadmieniłem, że wersja, którą otrzymałem do testów, jest 
„nieco” odświeżona względem tej z 2018 roku. Problem w tym, że to 
odświeżenie polega wyłącznie na zwiększeniu pojemności pamięci maso-
wej SSD. Procesor czy pamięci RAM to już konstrukcje sprzed prawie trzech 
lat, a w świecie technologii to szmat czasu. To pokazuje, jak niszowym pro-
duktem, nawet dla samego Apple, jest Mac mini.
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Z drugiej strony trzeba jednak szczerze przyznać, że nikt nie oczekuje, 
żeby na tym komputerze wykonywać jakieś skomplikowane zadania 
i operacje. Mac mini nie jest też sprzętem do gier. W związku z tym 
„stary” procesor i pamięć RAM nie będą przeszkadzały docelowemu 
klientowi. Łyżkę dziegciu stanowi jednak dopłata do pamięci RAM, która 
jest horrendalnie wysoka. Na szczęście, poświęcając nieco czasu, można 
samemu wymienić pamięć na tańszą i większą (oczywiście pamiętając 
o wszystkich konsekwencjach, jak choćby utrata gwarancji).

Mac mini to nadal świetny komputer dla kogoś z ograniczonym budże-
tem, kto chciałby wejść w środowisko Apple lub po prostu nie ma wielu 
wymagań, a nie potrzebuje mobilności, jaką daje którykolwiek MacBook. 
Poza tym ma nad tym ostatnim sporą przewagę – liczbę i różnorodność 
portów. Komputer przy tym świetnie się prezentuje w kolorze Gwiezdnej 
Szarości, więc spokojnie może być ustawiony w widocznym miejscu.

Dziękujemy firmie Cortland za wypożyczenie nowego Maca mini do testów.

Gdzie kupić: iSpot 
Cena: 3 999 PLN (zapisywaną konfigurację)

Ocena iMagazine     
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iPhone SE pojawił się w idealnym momencie. Akurat zarówno moja żona, jak 
i mój syn, muszą zmienić telefon. Jedno musi się przesiąść z 5S, a drugie z 6. 
Jedno i drugie nie chciało mieć… FaceID, nie pytajcie, a teraz, w dobie masek, 
tym bardziej. W tym kontekście nowy iPhone SE ze swoim „starym” designem 
i TouchID idealnie się wpasował. Raptem „konkurencja” nie ma już argumentów do 
hejtowania, tym bardziej, że cena też jest świetna.

iPhone SE – namieszał na rynku |  Dominik Łada

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

iPhone SE 
– namieszał na rynku
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Ale zanim któreś z nich wylosuje zapałkę i przejmie nowiutkiego, czerwo-
nego iPhone’a SE, przez chwilę ja go poużywam. Przyznam się, że to będzie 
mój pierwszy raz z tym rozmiarem. Nigdy nie miałem iPhone’a z ekranem 
4,7”. W momencie premiery iPhone’a 6 od razu kupiłem model 6 Plus.

Budowa
To, na co zwróciłem w pierwszej kolejności uwagę, to jego rozmiar. Ależ 
on jest mały i lekki – 148 g. Prawie go nie czuję. Dla mnie to lekki szok, ale 
wszyscy użytkownicy modeli 6/6S/7/8 nie zauważą różnicy.

Oczywiście, jak to jest już od iPhone’a 7, w SE nie znajdziemy wejścia Jack. 
W pudełku z telefonem dostajemy EarPods ze złączem Lightning.

Wodoodporność iPhone SE ma na poziomie IP67 (iPhone 11 ma IP68). IP67 
to jest zanurzenie na 30 min do 1 m głębokości, a IP68 to w zasadzie pełna 
wodoodporność. Czyli możemy w zasadzie bez stresu używać telefonu 
podczas deszczu. Zamoczenie go w wodzie, upuszczenie w wannie itp. nie 
będą dla niego groźne.

Najważniejszą według mnie cechą nowego iPhone’a SE jest jego procesor. 
Apple zdecydowanie się na chip A13 Bionic, czyli ten sam, który napędza 
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najnowsze iPhone’y 11 Pro. Dzięki temu możemy w zasadzie być spokojni 
w kontekście długiej żywotności naszej słuchawki. Najnowszy w tym 
momencie procesor gwarantuje nam wsparcie systemowe kilka lat do 
przodu.

Logo Apple zostało przeniesione na środek tylnej obudowy, a w zasadzie 
szkła. Szklane plecy, tak jak w iPhonie 8, są podyktowane dostępnością 
ładowania indukcyjnego. Ponownie, jeśli ktoś miał iPhone’a 8, to nie będzie 
to dla niego nic nowego, ale dla całej reszty jest to jedna z killer features. 
Używając na co dzień 11 Pro Max, muszę powiedzieć, że kabel przypinam 
tylko w samochodzie żony, wszędzie indziej używam ładowarek indukcyj-
nych, które zwyczajnie są po prostu wygodniejsze.

Jak już użyjemy kabla, to warto wspomnieć, że iPhone SE wspiera szybkie 
ładowanie. Teoretycznie używając ładowarki od iPada Pro i kabla USB-C do 
Lightning, 50% baterii powinniśmy naładować w 25 min.

Głośnik jest głośny i wyraźny, przy tej wielkości urządzenia wystarcza, nie 
można się do niego przyczepić. TouchID w dzisiejszych czasach, gdy cho-
dzimy w masce, to zbawienie, działa szybko i pewnie.

SPRZĘT 69



iPhone’a SE odróżnia od poprzedników 
Dual SIM. Mamy klasyczną kartę nano-
SIM oraz eSIM, czyli działają nam usługi 
typu Truphone czy GigSky. Ale działać 
nam też będzie Apple Watch LTE, który 
wymaga właśnie eSIM.

Aparaty
Aparat tylny ma 12 Mpx i pochodzi 
prawdopodobnie z 11, choć teoretycznie 
8 miał podobne parametry. Robi bardzo 
dobre zdjęcia w dobrych warunkach 
oświetleniowych. Niestety, już takie 
sobie, oczywiście na dzisiejsze stan-
dardy, gdy jest ciemniej.

Przedni aparat to 7 Mpx, czyli wygląda 
na to, że przód jest z iPhone 8, bo w 11 
jest 12 Mpx. Od razu zaznaczam, że nie 
dostrzegam problemów, jakie były np. 
w X, gdzie przedni aparat robił… mydło. 
A właśnie – tryb portretowy działa też 
z przednim aparatem, jak w moim 11 
Pro. Jak już jesteśmy przy trybie por-
tretowym, to, niestety, działa on tylko 
z ludźmi… Czymś, niestety obawiam się, 
że w sztuczny sposób, Apple chce pozy-
cjonować swoje produkty. Doskwiera 
chyba jeszcze bardziej niż ograniczenia 
w trybie portretowym, brak trybu noc-
nego do robienia zdjęć. Niestety.

Ekran
Ekran 4,7” na dzisiejsze standardy jest 
malutki, ale z drugiej strony ma ppi lep-
sze niż iPhone 11 – 326 vs. 324.
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Brak w SE 3D Touch, który był w iPhone 8. Funkcja zlikwidowana jest 
już systemowo, najnowsze modele też go nie mają. Zakładam, że jest 
to podyktowane kosztami produkcji. Z drugiej strony, nie jest to już 
potrzebne ze względu na system iOS 13, który ma wprowadzone funkcje 
długiego wciśnięcia, oczywiście działające w SE.

Doskwiera mi brak gestów, cały czas się łapię na tym, że je stosuję, przez 
co wysuwam z dołu menu. Muszę się ponownie przyzwyczaić do wciska-
nia Home. Pozostali użytkownicy, którzy będą przesiadać się ze starszych 
modeli, nie zwrócą zapewne na to kompletnie uwagi.

Ekran jest wykonany w technologii LCD. OLED to nie jest, przez to czer-
nie nie będą takie jak w X/XS/11 Pro, ale jest i tak świetnej jakości, jak to 
w Apple. Trochę mały dla mnie po tylu latach obcowania z większymi 
ekranami, ale da się przeżyć. Niestety ekran jest ciemniejszy od tych 
OLED-owych, co jest odczuwalne w szczególności na dworze w silnym 
słońcu, nadal jest to jednak akceptowalny poziom.
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Wydajność
Działanie jest superszybkie, niewątpliwie 
zastosowanie najnowszego procesora 
ze starym i małym ekranem robi dobrą 
robotę. Wyniki testów Geekbench i Atutu 
są powalające! iPhone SE wykręca lepsze 
wyniki niż mój trzy razy droższy iPhone 
11 Pro Max. Daje to nam poczucie, że 
powinniśmy jeszcze długo cieszyć się 
zwinnym telefonem, nawet po kolejnych 
aktualizacjach systemu.

Bateria spokojnie starcza mi na dzień 
użytkowania, przy czym teraz cały czas 
się nim bawię. Gdy przejdzie „efekt wow”, 
który zawsze występuje, gdy testuję 
coś nowego i zacznę z niego normalnie 
korzystać, podejrzewam, że czas pracy 
odczuwalnie się wydłuży.

Wersje i ceny
Cena świetna, realnie cena zbliżona 
do średniej półki Androidów, które nie 
oferują takiego wsparcia dla użytkow-
nika, jakie daje nam iOS. Na dzień dobry 
mamy wszystko – całe wsparcie dla 
ekosystemu Apple, iMessage, Apple Pay, 
HomeKit itd.

(PRODUCT)RED teraz wspiera walkę 
z COVID-19 i nie ukrywam, że to była 
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jedna z głównych przyczyn wyboru koloru podczas zakupu. Czerwień jest 
baaaardzo czerwona. Ślicznie wygląda na żywo.

Jakie są wersje iPhone SE? Jest czarna, biała i czerwona (PRODUCT)RED. 
Wszystkie SE mają czarny przód, i to jest akurat super, wiele osób chciało 
takiego rozwiązania. Nawet biały ma czarny przód. Cały czarny ekran 
wygląda dużo lepiej.

Do tego dochodzą trzy pojemności 64, 128 i 256 GB. Najrozsądniejszą 
cenowo i najbardziej według mnie „przyszłościową” jest wersja 128 GB, 
którą wyceniono w Polsce na 2449 zł. Najtańszy, 64 GB, kosztuje 2199 zł. 
Najdroższy, 256 GB, kosztuje 2949 zł i w sumie ze względu na cenę i grupę 
docelową mogłoby spokojnie go nie być w ofercie w mojej opinii.

Podsumowanie
iPhone na miarę naszych czasów. Apple idealnie wstrzeliło się z jego pre-
zentacją. Teraz pojawia się pytanie z kategorii teorii spisku – czy prace nad 
nim trwały, zanim nastąpiła pandemia COVID-19, czy to jest szybka i zimna 
kalkulacja, zmiana planów (bo przecież plotki mówiły, że SE inaczej będzie 
wyglądać) i wypuszczenie na szybko produktu „po taniości”, wykorzystu-
jącego dostępne części i przez to z lepszą ceną? Tak czy siak, według mnie 
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to strzał w dziesiątkę. Cena, szybkość urządzenia i możliwości są idealnym 
połączeniem dla złapania nowych klientów, a jednocześnie do zatrzymania 
tych starych, którzy nie pędzą za nowinkami, przez to nie interesuje ich 
kompletnie cena z kosmosu. Bez wątpienia będzie to też teraz ulubiony 
telefon korporacyjny – bezpieczeństwo i dostosowanie do korporacyj-
nych standardów za mniej niż 1800 zł (netto) z gwarancją aktualizacji przez 
kolejne 3–5 lat. To jest no-brainer.

Cena świetna, aczkolwiek jakby udało się zejść poniżej 2000 zł przy wersji 
64 GB, to byłby już absolutny killer. Wiele osób może się przyczepić, dla-
czego Apple zarabia na nas, ponownie sprzedając nam „ten sam telefon 
jeszcze raz”. Niezupełnie. Owszem, mamy tę samą obudowę i elementy 
z poprzednich modeli, jednak właśnie dzięki temu, że nie trzeba było ich 
ponownie projektować, Apple mogło zejść tak mocno z ceny. Przypomnę 
tylko, że iPhone 11 kosztuje 3599 zł za model 64 GB, a wnętrzności ma 
bardzo podobne. Pierwotnie miałem przekonanie, że to będzie nieporo-
zumienie, teraz, po paru dniach z SE, wiem, że Apple strzeliło w dziesiątkę 
i będzie to hit sprzedaży. Mogę go spokojnie wszystkim polecić, którzy nie 
potrzebują najdroższego Pro – nie zawiodą się.
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W czasie wrześniowej konferencji Apple zaprezentowało 
najnowszą, siódmą już generację iPada. Dzięki uprzejmości Cortland 
miałem okazję go przetestować i chciałbym podzielić się swoimi 
przemyśleniami.

iPad 7. generacji 
– najlepszy iPad na start!MACIEJ SKRZYPCZAK

@mskrzypczak

iPad 7. generacji – najlepszy iPad na start!  |  Maciej Skrzypczak
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iPad to sprzęt, którego raczej nie wymienia się co roku. Sam mam w domu 
jeszcze dwa iPady Air 2, które są w ciągłym użytku przeze mnie i resztę 
rodziny. W ofercie Apple mamy obecnie pięć modeli iPadów – dwa Pro, 
które mają najsilniejsze konfiguracje, ale są też najdroższe, jednego Air, 
który jest mniej więcej w środku stawki, mini – dla osób, którym nie jest 
potrzebny duży ekran oraz po prostu iPad, czyli niejako model wejściowy. To 
właśnie ten ostatni doczekał się odświeżenia na ostatniej konferencji i wpro-
wadza kilka ciekawych zmian.

Przede wszystkim iPad 7. generacji jest nieco większy względem swoich 
poprzedników. Przekłada się to zarówno na rozmiar ekranu, jak i całości 
urządzenia. Wyświetlacz ma teraz 10,2”, czyli pół cala więcej niż 6. gene-
racja i 0,3 mniej niż iPad Air. Większy rozmiar to także nieco większa 
rozdzielczość – 2160 × 1620 pikseli (vs. 2048 × 1536) przy zachowaniu tej 
samej gęstości – 264 ppi.

Z racji tego, że zwykły iPad ma być jak najtańszy, mamy tu do czynienia ze 
starą konstrukcją z ramkami oraz fizycznym przyciskiem Home, w który 
wbudowany jest Touch ID. Ze względu na większy ekran obudowa także 
jest nieco większa w porównaniu do poprzedniej wersji – o 10,6 mm wyższa 
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(250,6 mm vs. 240 mm) oraz 4,6 mm szersza (174,1 mm vs. 169,5 mm). Zwięk-
szyła się także masa – z 469 g na 483 g w wersji z samym Wi-Fi i z 478 g na 
493 g z modemem. Zmiany te, choć niewielkie, wymuszają jednak zmianę 
niektórych akcesoriów, jeśli iPad ten nie będzie naszym pierwszym.

Ponadto iPad 7. generacji dołącza do grona tabletów od Apple, które wypo-
sażono w złącze Smart Connector do podłączenia Smart Keyboard. Jest to 
miły dodatek, choć wziąwszy pod uwagę cenę samej klawiatury (749 zło-
tych), która przy najtańszej wersji iPada (1699 złotych) dokłada niemal 
połowę tej ostatniej kwoty, to robi się już niezła sumka. W zamian otrzymu-
jemy jednak zestaw, w którym ładowania wymaga tylko jedno urządzenie.

Pozostałe zmiany względem poprzedniej generacji dotyczą w zasadzie 
modelu z modemem sieciowym i jest to odpowiednio wsparcie dla LTE klasy 
Gigabit, a także dla eSIM.

Prócz wymienionych wyżej nowości reszta podzespołów została niezmie-
niona względem 6. generacji. Mamy więc ten sam, trzyletni już proce-
sor – A10, wsparcie dla Apple Pencil pierwszej generacji, te same aparaty, 
a nawet ten sam czas na baterii.

Wyraźnie więc widać, że nie ma w zasadzie sensu wymiana na nową genera-
cję, jeśli mieliście poprzednią. Tym bardziej, że, jak już pisałem, wiązałoby się 
to z wymianą części akcesoriów, jak choćby etui.
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Jeśli jednak macie starszego iPada i planujecie przesiąść się na coś nowego, 
a przy tym nie wydać zbyt dużo, to warto się nad nim zastanowić. Sam 
widzę choćby sporą różnicę w szybkości działania między moim iPadem Air 
2 a nowym, najsłabszym, wydawać by się mogło, iPadem 7. generacji, oczy-
wiście ze wskazaniem na ten ostatni. Wszystko chodzi tu płynnie i się nie 
zacina. Nie mówiąc już o wsparciu dla Apple Pencil, co jest świetnym rozwią-
zaniem, nawet biorąc pod uwagę, że wspierany jest ten starszy rysik. Ta niesa-
mowita wygoda notowania odręcznego bez potrzeby martwienia się, że przy 
oparciu ręki na ekranie iPad będzie gubił dotyk czy też możliwość włączenia 
trybu Sidecar i używania tabletu jako dodatkowy monitor dla Maca to bajka!

Jeśli natomiast zastanawiacie się nad zakupem swojego pierwszego tabletu 
od Apple, nie potrzebujecie nie wiadomo jakich możliwości, szukacie 
sprzętu do bezproblemowej konsumpcji treści i nie tylko, chcecie zobaczyć, 
w czym tkwi fenomen iPada, to 7. generacja doskonale się do tego nada. 
A w połączeniu z Apple Pencil nie będziecie chcieli już więcej spojrzeć na 
tablety innych firm.

iPad 7  

 Dane techniczne:
• Pojemność: 32 i 128 GB
• Kolory: gwiezdna szarość,  
 srebrny, złoty

Cena: od 1699 PLN w wersji 
z Wi-Fi oraz od 2199 PLN 
w wersji z Wi-Fi + Cellular

Dystrybutor: iSpot
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Firma ASUS zaprezentowała VivoBooki S14 (S433) i S15 (S533), 
parę ultramobilnych laptopów 14-calowych i 15-calowych 
wyróżniających się idealnym połączeniem wyglądu pełnego 
charakteru i wysokiej wydajności.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

ASUS prezentuje nowe modele VivoBook S14 (S433) i S15 (S533)  |  Dominik Łada

ASUS prezentuje nowe modele 
VivoBook S14 (S433) i S15 (S533)
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VivoBook S14 oraz S15 to laptopy o pełnym charakteru wykończeniu z krawę-
dziami z diamentowym szlifem i metalicznymi teksturami. Są one dostępne 
w wielu wariantach kolorystycznych wybranych pod kątem odzwierciedle-
nia osobowości użytkowników. Kolory towarzyszą użytkownikom także po 
otwarciu pokrywy, kiedy odsłonięty zostaje przycisk Enter z krawędziami 
w stylu „color-blocking”.

Oprócz wyjątkowego i eleganckiego wyglądu nowe VivoBooki są ponadto 
(w maks. konfiguracji) napędzane procesorem Intel® Core™ i7 oraz nieza-
leżną kartą graficzną NVIDIA® GeForce® MX250 i 16 GB RAM. Dysponują rów-
nież superszybkimi rozwiązaniami dyskowymi w postaci SSD PCIe® o dużej 
pojemności oraz pamięci Intel Optane™ H10.

Odwaga do odmienności
Laptopy ASUS z serii VivoBook S cieszą się nieustającą popularnością, a naj-
nowsze modele S14 i S15 są teraz oferowane z nowym, bardziej dynamicznym 
wzornictwem. Anodyzowane krawędzie z diamentowym szlifem zapewniają 
kompaktowej obudowie jeszcze smuklejszy wygląd i ułatwiają otwieranie 
pokrywy, a nowe logo VivoBook podkreśla proste, ale wyjątkowo staranne 
wykończenie tego pięknego laptopa.
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Laptopy VivoBook S14 i S15 są ponadto dostar-
czane wraz z naklejkami z wyjątkowymi wzo-
rami i hasłami, które doskonale uzupełniają 
poszczególne cztery warianty kolorystyczne, 
pozwalając młodszym użytkownikom na bar-
dziej zaawansowaną personalizację swojego 
komputera.

Koniec z rutyną: elegancki 
i lekki design
Korzystając ze smukłych i lekkich lapto-
pów ASUS VivoBook S14 i S15 użytkownicy 
zawsze zachowują produktywność i cieszą 
się rozrywką – również w podróży. Dzięki 
niskiej łącznej wadze na poziomie od 1,4 kg 
oraz ultrasmukłemu profilowi wynoszącemu 
1,59 mm oba te laptopy gwarantują wygodną 
mobilność.

Ekrany ze smukłymi ramkami NanoEdge 
zapewniają immersyjne wrażenia podczas 
oglądania przy jednocześnie bardziej kompak-
towej obudowie, dlatego laptopy VivoBook S14 
i S15 zajmują mniej miejsca na biurku lub w tor-
bie, a ekran FHD oferuje szerokie kąty ogląda-
nia i świetne właściwości odwzorowania barw.

Dysponujący 15,6-calowym ekranem model 
VivoBook S15 oferuje maksymalną przestrzeń 
ekranową w kompaktowej obudowie. Jest to 
więc praktyczne rozwiązanie dla użytkowników 
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zajmujących się pracą wielozadaniową z dwoma lub więcej aktywnymi 
oknami na ekranie. Wyposażony w 14-calowy wyświetlacz i ważący 1,4 kg 
wariant VivoBook S14 to laptop o bardzo wszechstronnym formacie nadający 
się dla zróżnicowanej grupy użytkowników.

Aby korzystać z klawiatury numerycznej, użytkownicy mogą zdecydować 
się na wersję VivoBooka S14 z opcjonalnym rozwiązaniem ASUS NumberPad 
2.0, czyli touchpadem z zintegrowaną klawiaturą numeryczną podświetloną 
diodami LED do szybkiego wprowadzania danych. Ponadto każdy VivoBook 
S posiada większe nasadki klawiszy niż większość laptopów, co umożliwia 
łatwe, komfortowe i precyzyjne wprowadzanie danych.

Odkryj w sobie to, co najlepsze: doskonała 
wydajność
Laptopy ASUS VivoBook S14 i S15 oferują wydajność wymaganą przez użyt-
kowników do wykonywania wszystkich codziennych zadań. Dysponują 
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one procesorem Intel Core 10. generacji, który idealnie nadaje się do pracy 
wielozadaniowej i rozrywki w wysokiej rozdzielczości, a ponadto zintegro-
wanym układem graficznym lub niezależną kartą graficzną NVIDIA GeForce 
MX250 – w zależności od konfiguracji. Rozwiązanie dyskowe to SSD PCIe® 
o pojemności maks. 1 TB, opcjonalnie dostępna jest pamięć Intel Optane H10, 
a ponadto zainstalowane jest maks. 16 GB pamięci RAM.

Karta Wi-Fi 6 (802.11ax) Intela oferuje superszybkie połączenia sieciowe 
– nawet trzy razy szybsze niż sprzęt pracujący w standardzie Wi-Fi 5 (802.11ac). 
Ponadto umożliwia ona jednoczesne połączenie cztery razy większej liczby 
urządzeń przy latencji niższej o 75% – dla redukcji czasu transferu dużych pli-
ków wideo o rozdzielczości 4K UHD o nawet 70%.

Integracja laptopa z urządzeniem mobilnym
Laptopy ASUS z serii VivoBook S posiadają preinstalowaną najnowszą wersję 
oprogramowania MyASUS. Oprogramowanie to umożliwia teraz płynną inte-
grację z urządzeniami mobilnymi przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej Link 
to MyASUS1. Nowe funkcje obejmują: szybkie i łatwe bezprzewodowe trans-
fery plików i adresów URL dla użytkowników potrzebujących funkcji płynnej 
wymiany plików lub linków WWW pomiędzy swoim komputerem a urządze-
niami mobilnymi; zdalny dostęp do plików umożliwiający korzystanie w lap-
topie z danych zapisanych w urządzeniu mobilnym, w każdej chwili i każdym 
miejscu; a ponadto płynną wielozadaniowość z zastosowaniem funkcji mirro-
ringu oraz rozszerzenia ekranu, które zapewniają użytkownikom dodatkowy 
ekran do porównywania danych i innych zastosowań.
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Nowe laptopy ZenBook 13 i ZenBook 14 są jeszcze smuklejsze i lżejsze niż 
modele poprzedniej generacji. ZenBook 13 waży tylko 1,07 kg, a oba modele 
mierzą zaledwie 13,9 mm w profilu. Pomimo ultrasmukłej konstrukcji oferują 
bogaty zestaw gniazd, w tym pełnowymiarowe gniazdo HDMI oraz złącza 
USB Type-A, jak również gniazdo Thunderbolt™ 3 USB-C® oraz czytnik kart 
microSD. Są ta najsmuklejsze na świecie laptopy z ekranami o przekątnej 
13,3 cala i 14 cali oferujące tak bogate i wszechstronne opcje połączeń.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Laptopy z nowej serii ZenBook już dostępne  |  Dominik Łada

Laptopy z nowej serii 
ZenBook już dostępne
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Ekrany z kompaktowymi ramkami NanoEdge 
ze wszystkich czterech stron charakteryzują 
się stosunkiem wielkości ekranu do obudowy 
na poziomie 90% dla zagwarantowania immer-
syjnych wrażeń, z opcją ekranu o ultraniskim 
poborze energii wynoszącym 1 W, który mak-
symalizuje długość pracy baterii. W pełni udo-
skonalono również rozwiązania ułatwiające 
pracę użytkownikom, w tym ASUS NumberPad 
2.0, maksymalnie 22 godziny czasu pracy bate-
rii, nową konstrukcję klawiatury „od krawędzi 
do krawędzi“, mechanizmy zawiasów ErgoLift, 
a także kamery internetowe na podczerwień 
do szybkiego rozpoznawania twarzy. Modele 
ZenBook 13 i 14 są dostępne w dwóch nowych, 
eleganckich kolorach: Pine Grey oraz Lilac Mist.

Laptopy są napędzane procesorami Intel® 
Core™ 10. generacji i umożliwiają wydajną 
wielozadaniowość, produktywność oraz 
rozrywkę. Dyski SSD PCIe® 3.0 x4 o maks. 
pojemności 2 TB oraz najnowszy standard 
łączności bezprzewodowej Wi-Fi 6 (802.11ax) 
kompletują specyfikacje gwarantujące dosko-
nałą wydajność i wyjątkową wszechstronność. 

Ponadczasowe piękno, kom-
fortowa mobilność
Najnowsze laptopy z serii ZenBook Classic są 
oferowane w wariantach z dwoma różnymi 
przekątnymi ekranu. Dla optymalnej wygody 
podróżowania dostępny jest ultralekki model 
o wadze 1,07 kg – ZenBook 13; natomiast dla 
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użytkowników preferujących większy ekran idealny będzie elegancki Zen-
Book 14. Oba modele zostały zaprojektowane pod kątem wygody podczas 
użytkowania mobilnego, a ich kompaktowa i elegancka obudowa jest w cało-
ści wykonana z metalu i mierzy tylko 13,9 mm w profilu. Laptopy ZenBook 13 
i 14 charakteryzują się również wysoką efektywnością energetyczną, oferując 
niesamowite 22 godziny czasu pracy baterii na jednym ładowaniu. Dzięki 
temu przed wieloma podróżami można zostawiać ładowarkę w domu, mini-
malizując ciężar i objętość swojego bagażu. Laptopy ZenBook 13 i 14 są ideal-
nie dopasowane do dzisiejszego stylu życia – zawsze w drodze.

Wyróżniające się nowym, stylowym wzornictwem laptopy ZenBook 13 i 14 
są dostępne w dwóch ponadczasowych wariantach kolorystycznych. Pine 
Grey to błyszczący kolor o spokojnym i relaksującym charakterze. Ponadto 
zastosowano w nim specjalną, przesuniętą wersję charakterystycznego dla 
laptopów ZenBook ikonicznego wykończenia „spun-metal” z koncentrycz-
nymi kręgami. Wariant Lilac Mist ma z kolei piękny matowy odcień. Ele-
gancki i nowoczesny, czarujący i wyrafinowany.

Najlepszy zestaw złączy
Laptopy ZenBook 13 i ZenBook 14 wyznaczają nowe limity możliwości ultra-
smukłych laptopów: są to najsmuklejsze w swojej klasie laptopy na świecie, 
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które oferują bezkompromisowe opcje I/O. Oba laptopy mierzą tylko 13,9 
grubości, ale pomimo swoich niewielkich rozmiarów zostały wyposażone 
w pełnowymiarowe gniazdo HDMI oraz złącza USB Type-A, dwa super-
szybkie gniazda Thunderbolt 3 USB-C, a także czytnik kart microSD do 
wygodnych mobilnych transferów danych: Żadne inne aktualnie dostępne 
laptopy 13,3-calowe ani 14-calowe nie oferują wszystkich tych gniazd przy 
tak kompaktowej obudowie.

Dwa gniazda Thunderbolt 3 USB-C – z wygodą podłączania dowolną stroną 
wtyczki – obsługują technologię szybkiego ładowania, maksymalnie dwa 
zewnętrzne monitory o rozdzielczości 4K UHD do powiększenia przestrzeni 
roboczej, jak również prędkości przesyłu danych sięgające 40 Gb/s dla 
zapewnienia ultraszybkich transferów polików.

Laptopy ZenBook 13 i 14 obsługują również nową funkcję ASUS USB-C Easy 
Charge, która umożliwia wygodne ładowanie przy pomocy szerokiej gamy 
standardowych ładowarek ze złączem USB-C. Dzięki technologii USB-C 
Easy Charge użytkownicy mogą cieszyć się ultraszybkim ładowaniem przy 
użyciu dowolnej ładowarki certyfikowanej do obsługi dostarczania mocy 
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przez USB-C, jak np. zawarta w zestawie ładowarka 65 W. Kiedy gniazdko 
sieciowe jest niedostępne, baterię można również doładowywać za 
pomocą ładowarek zatwierdzonych przez linie lotnicze, ładowarek mobil-
nych lub powerbanków. Funkcja USB-C Easy Charge eliminuje stres pod-
czas długich podróży lub wyjazdów w obszary o ograniczonej dostępności 
gniazdek elektrycznych.

Ergonomiczna konstrukcja
ZenBook 13 i ZenBook 14 są wyposażone w wyświetlające jasny i ostry obraz 
ekrany ze smukłymi ramkami NanoEdge ze wszystkich czterech stron. 
Dzięki kompaktowym oprawkom uzyskano 90% stosunek wielkości ekranu 
do obudowy dla jeszcze większej immersji podczas oglądania. Opcjonalny 
ekran o niskim poborze mocy 1 W zapewnia niesamowitą jasność na pozio-
mie 450 nitów, maksymalizując czas działania baterii.

Dzięki zastosowaniu nowej, ergonomicznej konstrukcji klawiatury „od kra-
wędzi do krawędzi” zwiększono rozmiary klawiatury w celu zapewnienia 
wyższego komfortu pisania. Ponadto uzyskano w ten sposób miejsce na 
dodatkowy zestaw przydatnych klawiszy funkcyjnych po prawej stronie 
klawiatury. Dla maksymalnego komfortu pisania precyzyjnie zaprojek-
towany zawias ErgoLift automatycznie unosi klawiaturę, gwarantując 
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optymalny kąt nachylenia, kiedy pokrywa laptopa jest otwarta. Otwarcie 
pokrywy tworzy również przestrzeń pod laptopem, która usprawnia prze-
pływ powietrza.

Do wygodnego wprowadzania danych dostępne jest zwiększające produk-
tywność rozwiązanie ASUS NumberPad 2.0. Jest to touchpad o podwójnej 
funkcjonalności ze zintegrowaną pełnowymiarową klawiaturą numeryczną 
podświetloną diodami LED. Wystarczy stuknąć ikonę na touchpadzie, aby 
włączyć lub wyłączyć NumberPad.

Zintegrowana kamera internetowa na podczerwień (IR) jest umieszczona 
u góry ramki i umożliwia szybkie i łatwe logowanie bez użycia hasła 
poprzez rozpoznawanie twarzy za pośrednictwem funkcji Windows Hello. 
Funkcjonuje to również w warunkach słabego oświetlenia, dlatego uzyska-
nie dostępu do laptopów ZenBook 13 i 14 jest łatwiejsze i szybsze niż kiedy-
kolwiek wcześniej – i to w dowolnym otoczeniu.

Doskonała wydajność
Laptopy ZenBook 13 i ZenBook 14 wykorzystują moc najnowszych pro-
cesorów Intel Core 10. generacji – aż do modeli z serii Core i7. Proce-
sory te zapewniają szybką i płynną pracę oraz większą responsywność 
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w porównaniu do układów poprzedniej generacji. Ponadto maksymalnie 
32 GB superszybkiej pamięci RAM pomaga użytkownikom błyskawicznie 
wykonywać codzienne zadania.

Laptopy te są również wyposażone w niektóre z najszybszych aktualnie 
dostępnych dysków SSD TB PCIe® 3.0 x4 o maks. pojemności 1 TB, co gwa-
rantuje szybkie ładowanie i prawie natychmiastowe uruchamianie aplikacji. 
Dzięki zastosowaniu najnowszego standardu łączności Wi-Fi 6 (802.11ax) 
użytkownicy cieszą się nawet 3 razy wyższymi prędkościami połączeń bez-
przewodowych niż przez Wi-Fi 5, a także obsługą cztery razy wyższej liczby 
urządzeń i nawet o 75% niższą latencją.

Niezależnie od tego, czy pracujesz, tworzysz treści, czy też po prostu cie-
szysz się rozrywką, z nowymi laptopami ZenBook 13 i 14 wszystko wykonasz 
przy maksymalnym komforcie.

SPRZĘTSPRZĘT 90



Do czynienia z Zephyrusem mam już od pewnego czasu i mimo braku 
dogłębnej znajomości komputerów wiem, że jest to mocna maszyna.

Asus RoG G14 ZephyrusFRANCISZEK ŁADA

Asus RoG G14 Zephyrus  |  Franciszek Łada

@franeklada
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Komputer prezentuje się równie dobrze, jak „zasuwa”. Mój, w kolorze meta-
licznego grafitu, wygląda zarazem elegancko, co sportowo, dzięki czemu jest 
jak pokazać się z nim w szkole lub pracy, w przeciwieństwie do wielu innych 
fikuśnych, gamingowych pokrak. Aluminiowa obudowa daje solidne wraże-
nie, a dziurki na plecach monitora (dokładnie 6536 otworów) dodają lekki, 
odpowiedni akcent. Plusem metalowej obudowy, jak można się domyślić, 
jest łatwiejsze radzenie sobie z niezmiernymi ilościami ciepła generowanymi 
przez maszynę, jak to bywa w przypadku gamingowych laptopów.

Skoro jesteśmy już przy chłodzeniu, trzeba przyznać, że komputer nawet 
w trybie Silent generuje masę ciepła. Asus jest wyposażony w „gamerskie 
centrum sterowania”, tzw. RoG Armoury Crate. Pozwala ono na dobranie 
trybu działania komputera do preferencji lub potrzeb użytkownika – spośród 
kilku trybów najcichszy jest (kto by się spodziewał) tryb Silent, który mimo 
wyciszania wentylatorów n-Blade do praktycznego minimum, dalej zacho-
wuje moc maszyny (nieznacznie ją ograniczając) i nie zmniejsza widocznie 
naszych możliwości. Niemniej, mimo zmniejszenia „parametrów lotu”, dalej 
grzeje i temperaturami nie schodzi poniżej 80°C, co dopiero mówiąc o szyb-
szych trybach. Całe szczęście, oferowana potęga już w trybie cichym powinna 
wystarczyć dla większości użytkowników (dla mnie na pewno). 
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Przechodząc do ergonomiczności: Zephyrus jest wygodny, cienki i lekki. 
Klawiatura przypomina klawiatury stacjonarne, dzięki czemu otrzymujemy 
większość klawiszy, z wyjątkiem dodatkowego panelu z numerami znajdu-
jącego się po prawej. Przydatne klawisze skrótów są łatwo dostępne i cóż, 
wygodne, choćby klawisz aktywowania okna Armoury Crate, który odkry-
łem przypadkiem. Model ten jest też pierwszym komputerem Republic of 
Gamers wyposażonym w czytnik linii papilarnych na klawiszu włączania, 
także fani nowoczesnych technologii są w rzeczy samej rozpieszczani. 

Zephyrus jest jednak komputerem przeznaczony, jak wiemy, przede wszyst-
kim do gier, dlatego w tym zakresie sprawdza się wyśmienicie. Matryca 
o odświeżaniu 120 Hz powoduje, że każda rozgrywka jest nieskazitelnie 
płynna i gładka, nie mówiąc już o jakości obrazu. Dzięki technologii Ada-
ptive Sync rozchodzenie się ekranu jest eliminowane przez synchronizację 
częstotliwości odświeżania wyświetlacza wraz z FPS procesora graficznego, 
a w zasadzie jednego z dwóch, które są wbudowane. Ekran, 14-calowy 
full HD, ma bardzo cienką ramkę, dzięki czemu wydaje się wręcz niczym 
nieograniczony. Nieograniczone wydają się również doznania z gier – jak 
dotychczas każdą testowaną na nim grę ciągnie na maksymalnych ustawie-
niach, nie schodząc ze 120 FPS-ów. Procesor AMD Ryzen 7 radzi sobie bez 
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najmniejszego problemu z Fight Simulatorem i pozwala poczuć się, jakby 
naprawdę przeniosło się na słoneczne Karaiby lub w inne egzotyczne miej-
sca. Również dysk pozwala nam się bawić, mamy bowiem do dyspozycji 
ponad 1000 GB pojemności.

Ciekawym dodatkiem jest także 5.1.2-kanałowy system audio z technologią 
Dolby Atmos, dający głębokie przestrzenne uczucie dźwięku. Komputer ma 
bowiem cztery głośniki, z czego dwa, niskotonowe z rozwiązaniami Smart 
Amp, odbijają basy prosto w blat pod maszyną. Ustawienia dźwięku można 
również dostosować, wybierając jeden spośród sześciu trybów lub samemu 
go optymalizując.

Zauważyłem też, że Asusa można ładować poprzez wejście USB-C, jak w nie-
których telefonach. Układ APU AMD Ryzen z systemem USB Power Delivery 
pozwalają nam na energooszczędne korzystanie z komputera bez potrzeby 
podpiętego kabla, co dla wielu może być przydatne. Gry niemniej mają 
wtedy niestety limit do 30 FPS, co raczej może trochę denerwować.

Z minusów można dodać na koniec, że dysponujemy w nim małą ilością 
wejść USB-A (tylko dwa), co w przypadku większości klawiatur stacjonar-
nych, niektórych słuchawek i myszek naraz po prostu wymusza użycie 
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rozgałęziacza. Dodać też trzeba, że nie ma wbudowanej kamerki, która ostat-
nio, w czasach pandemicznych, jest raczej przydatnym dodatkiem, znowu 
zabierając nam kolejne wejście USB. Całe szczęście dostępne są jeszcze dwa 
wejścia USB-C, które ratują sytuację. Szkoda, że USB-C dość wolno jest wpro-
wadzany do tego typu akcesoriów.

Na koniec dodam, iż „panel dowodzenia” screenshotami i nagrywaniem 
ekranu na samym początku wzbudził we mnie wszelką nienawiść, gniew 
i gorycz, gdyż skrótem aktywujący jego okno domyślnie było Alt + Z, co na 
pewno polscy użytkownicy polubią. Całe szczęście można to przestawić. 

Podsumowując, Zephyrus G14 jest potężną furą dla graczy, którym nie 
wystarczą normalne ustawienia przy 60 FPS-ach i szukają czegoś więcej, 
zarazem mając kompatybilny i normalnie wyglądający komputer niedrący 
się swoim wyglądem, jaki to on jest podrasowany. Asus jest godnym polece-
nia sprzętem.
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W dzisiejszych czasach, z wiadomych nam niestety przyczyn, kamerki 
w komputerach stały się bardzo ważne, niezależnie od wieku 
użytkownika komputera. 

FRANCISZEK ŁADA

Creative Live! Cam Sync 1080p  |  Franciszek Łada

@franeklada

Creative Live! 
Cam Sync 1080p
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Czy chodzi o lekcje online, czy spotkania służbowe online, czy spotka-
nia towarzyskie online, czy inne rzeczy wymuszone przez koronawirusa 
online, kamerka komputerowa jest niezbędna i osoby nieposiadające jej 
w swoim laptopie, a szczególnie osoby w ogóle bez laptopa, za to wypo-
sażone w komputer stacjonarny, są poszkodowane i w pewien sposób 
uziemione. Dlatego też oddzielna kamerka jest całkiem wygodnym i uni-
wersalnym rozwiązaniem. 

Dokładnie takim gadżetem jest kamera Creative Live! Cam. Montuje 
się ją na górnej krawędzi monitora na jej rozchylanej podstawie. Jako 
że podstawa nie jest żadną klamrą, nie można jej niestety przyczepiać 
na pionowych lub mocno pochylonych powierzchniach. Ku mojemu 
zdziwieniu guma na statywie pozwala na operowanie kamerką pod każ-
dym kątem wychylenia ekranu w pionie, więc uczniowie lubiący szkołę 
w łóżku na pewno skorzystają. Poza tym podstawę można również obra-
cać w 360° oraz po 30° na boki i w górę lub w dół.

Lecz to dokładna regulacja nie jest aż tak potrzebna, ponieważ Live! 
Cam ma szeroki kąt widzenia – aż 77°, który pozwala na korzystanie 
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z niej również w grupach bez konieczności kompresowania wszystkich, 
w końcu dalej mamy social distancing. Z jakością full HD i 30 FPS-ami 
obraz jest płynny i ostry, w przeciwieństwie do niektórych innych, na 
przykład wbudowanych kamer. W czasie, gdy z niej nie korzystamy, 
możemy w obawie przed Dużym Bratem zakryć obiektyw gumową przy-
krywką, na stałe przyczepioną do sprzętu. 

Warto dodać, że kamera ma wbudowany podwójny mikrofon, dzięki 
czemu nie trzeba mieć na sobie słuchawek lub marnować kolejnego wyj-
ścia USB na dodatkowy sprzęt. Jakością nie trzeba się przejmować, jest 
bowiem bardzo dobra. Live! Cam jest banalnie prosty w obsłudze, nie 
potrzebuje dodatkowego oprogramowania, żeby z niego korzystać, po 
prostu „plug’n’play”.

Kamera Creative 
Live! Cam Sync 1080p

Cena: 229 PLN

Kupisz ją w oficjalnym 
sklepie Creative na stronie

Strona produktu
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Mijają trzy lata od mojej przesiadki z messengerów na plecak. W tym 
czasie nosiłem i bardzo sobie chwaliłem plecak Xiaomi Leisure Backpack. 
Codzienne noszenie przez taki czas znacząco odbija się na zużyciu… 
Nastał wreszcie ten moment, aby przesiąść się na coś nowego. Mój 
wybór padł na R-Bag Drum.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

R-Bag Drum – wygodny plecak codzienny i na krótki wyjazd  |  Dominik Łada

R-Bag Drum 
– wygodny plecak codzienny i na krótki wyjazd
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Przyznam szczerze, że bardzo rzadko zwracam uwagę na reklamy wyska-
kujące mi na Instagramie i Facebooku. Zazwyczaj je ignoruję. Jednak tym 
razem doceniłem „algorytm śledzący” podrzucający nam reklamy „sperso-
nalizowane” i kliknąłem. Nie zawiodłem się. Ponieważ dość aktywnie szuka-
łem nowego plecaka, po pewnym czasie zarówno Facebook, jak i Instagram, 
zaczęły mi podrzucać reklamy różnych modeli. W większości przypadków 
były średnio trafione, aż pewnego razu wyświetlił mi się R-Bag Drum.

Kompletnie nieznana mi polska firma, ale obejrzałem zdjęcia i zaryzy-
kowałem. Oczywiście, nie ma co się oszukiwać, firma i marka jest pol-
ska, ale niektóre modele plecaków mają takie same, jakie widziałem 
u innych „producentów”, tylko ze swoim logo. Jakoś specjalnie mnie to 
nie zraziło, tym bardziej że trafiłem akurat na dobrą promocję – -40%. 
Teraz, jak piszę ten tekst, cena jest już wyższa, ale nadal -30%. Pierwotna 
cena plecaka to 320 zł, ja kupiłem za 192 zł, a teraz jest za 230 zł – uwa-
żam, że nadal atrakcyjnie. Zresztą, 320 zł za plecak o takich możliwo-
ściach, jakie ma Drum, to też jest świetna cena.

Ale po kolei. Odkąd noszę plecak aktywnie, czyli od 2017 roku, to doce-
niłem kilka elementów, bez których nawet nie zwracam uwagi na inne 
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modele. Podstawową funkcją, 
może to być dla Was dziwne, jest 
możliwość zaczepienia plecaka do 
walizki. Wcześniej, jeśli tego nie 
miałem w plecakach albo messen-
gerach, to mnie totalnie krew zale-
wała, jak podróżowałem i plecak/
torba spadała mi podczas ciągnię-
cia walizki. R-Bag Drum oczywiście 
ma taki pasek do zaczepienia za 
rączkę walizki. Dodatkowo pod 
nim znajduje się specjalna, dość 
pojemna kieszeń „antyzłodziejska”, 
do której możemy schować portfel, 
dokumenty czy inne potrzebne, ale 
warte dodatkowego zabezpieczenia 
rzeczy. Za to plus.

Druga rzecz, na którą zwracam 
uwagę, to rączka do noszenia ple-
caka w ręku. Paradoksalnie, wiele 
plecaków jej nie ma. Ten plecak ma 
zarówno rączkę do noszenia, jak 
i pętlę do powieszenia plecaka, np. 
na haku.

Kolejną kwestią jest kieszeń na 
bidon/termos. Bardzo często mam 
ze sobą picie i osobna, zewnętrzna 
kieszeń przeznaczona do tego, to 
zbawienie. Drum ma dwie takie kie-
szenie. Drugą można wykorzystać 
np. do włożenia telefonu lub innego 
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elektronicznego gadżetu, który 
akurat musimy naładować, a np. 
podczas ładowania potrzebujemy 
używać. Bezpośrednio nad lewą 
kieszenią do butelki znajduje się 
złącze USB, do którego od środka 
komory głównej plecaka można 
podłączyć powerbank. To wygodne 
rozwiązanie.

R-Bag Drum ma dwie niezależnie 
otwierane przestrzenie. Pierw-
sza, od strony pleców, to komora, 
w której znajdują się dwie kieszenie. 
Pierwsza z nich na laptopa – spo-
kojnie zmieści się tam MacBook Pro 
16". Druga na tablet. Mój iPad Pro 11" 
mieści się idealnie, jednak większy 
model raczej będzie już wystawać. 
W tej komorze znajdują się też siat-
kowane kieszenie na jakieś drobia-
zgi, trzeba jednak brać pod uwagę 
to, że ta przestrzeń jest płaska.

Druga komora, zewnętrzna, jest 
dość spora. Ma pojemność ok. 26 l 
– sam plecak ma wymiary 48 × 32,5 
×17 cm. Spokojnie zmieścimy w niej 
rzeczy na krótki, kilkudniowy wyjazd 
albo najpotrzebniejsze gadżety 
w codziennym życiu w miejskiej 
dżungli. Tak jak wspominałem 
wcześniej, komora ma wejście do 
podłączenia powerbanku oraz dwie 
niezależne kieszenie na drobiazgi.
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Ostatnia kwestia to paski i wyściełane plecy. Paski mają dość dobrą 
regulację, ale przede wszystkim ich kształt z górną obręczą plus oddy-
chająca gąbka powodują, że plecak jest bardzo wygodny w codziennym 
użytkowaniu. R-Bag Drum jest wykonany z wodoodpornego materiału. 
Jest to poliester 600D, odporny i dość lekki.

Dla siebie wybrałem kolor czarny, jednak trzeba wziąć pod uwagę, że jest 
to bardziej ciemny szary niż antracyt. Dostępny jest też kolor szary. Oba 
modele mają delikatne elementy odblaskowe.

Z racji sytuacji, jaka panuje aktualnie, nie mam teraz zbyt dużo okazji, aby 
chodzić. Raz w tygodniu staram się odwiedzić biuro, aby sprawdzić pocztę 
itp. Jest to jedyny moment od początku #zostanwdomu, kiedy mogę 
sprawdzić Druma i muszę powiedzieć, że dawno nie miałem tak wygod-
nego plecaka. Dobrze wydane 192 zł, choć jest znacząco cięższy, ze względu 
na swój rozmiar, w porównaniu do mojego poprzedniego plecaka. Polecam.
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Nie wiem, czy wiecie, ale UAG, prócz pancernych obudów do telefonów, 
tabletów i komputerów, ostatnio wprowadził do swojej oferty plecaki. 
Plecak może nie jest tak pancerny, jak inne produkty producenta, ale 
na pewno jest praktyczny. UAG Standard Issue to 24-litrowy, codzienny 
plecak, który sprawdzi się też na krótszych wyjazdach.

UAG Standard Issue 
– plecak do zadań specjalnychDOMINIK ŁADA

@dominiklada

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

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

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

SPRZĘT 105



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

Dostępne mamy trzy wersje kolorystyczne – wszystkie z nadrukiem 
kamuflażowym: szary, czarny oraz pomarańczowy. Plecak dostępny 
będzie wkrótce w ofercie polskiego dystrybutora, firmy Alstor.
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Zadam Wam krótkie pytanie: co jest potrzebne, aby dobrze się 
pracowało? Większość odpowie pewnie, że atmosfera, ale też 
miejsce pracy. Najważniejszym elementem tego miejsca pracy jest 
biurko, przy którym będziemy spędzać długie godziny. Musi być 
wygodne, bezpieczne i dobrze byłoby, aby jeszcze do tego było ładne. 
Proponuję zainteresować się produktami chłopaków z Deskwise.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Deskwise – wygodne i regulowane biurko  |  Dominik łada

Deskwise – wygodne 
i regulowane biurko
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Co to jest Deskwise?
Deskwise to nowy start-up na naszym rynku. Miałem okazję poznać 
chłopaków… na Twitterze. Udało się potem spotkać na żywo i poroz-
mawiać. Wywiad o tym, jak powstało Deskwise, możecie przeczytać 
w poprzednim, lipcowym numerze iMagazine. W skócie Deskwise to 
team projektantów, którzy postanowili stworzyć od podstaw takie 
biurko, jakiego sami potrzebowali dla siebie, a że był to udany projekt, 
to przekształcili go w nowy biznes. Ostatecznie mają w swojej ofercie 
biurka w dwóch liniach – biznesowej i gamingowej. Różne wersje, jeśli 
chodzi o wielkość, ale też kształt i kolor oraz to, czy jest automatycznie 
regulowane, czy nie.

Montaż
Biurko przychodzi do nas spakowane w dość sporym, ale płaskim pudle. 
Co istotne, paczka jest dość ciężka i ciężko samemu ją przenieść. Mon-
taż jest prosty i szybki, zajmuje dosłownie pół godziny i możemy zacząć 
pracować.

Budowa
Ponieważ szukałem nowego biurka do biura, zrobiłem research. Potrze-
bowałem czegoś, co będzie miało po pierwsze regulowaną wysokość, 
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a po drugie wyprowadzone gniazda na zewnątrz, bo często coś testuję, 
potrzebuję szybko naładować. Zdecydowałem się na model gamingowy 
Game Master.

Blat
Zacznę od blatu. Dostępne są trzy rozmiary 140 × 70 cm, 160 × 80 cm 
i 180 × 80 cm. Możemy wybrać kolor – standardowo dostępny jest biały, 
antracytowy lub czarny, ale podobno na życzenie klienta może być prak-
tycznie dowolny inny. Ostatnią opcją personalizacji jest kształt. Możemy 
wybrać blat prosty lub delikatnie wycięty w półokrąg. Ja zdecydowałem 
się na tę drugą opcję.

Blat wykonany jest z MDF. Jego wytrzymałość to 150 kg – dużo w porówna-
niu z tym, co jest dostępne na rynku. MDF pokryty jest specjalną powłoką 
lakierniczą, dzięki której jest on bardzo odporny na zarysowania i wodę.
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Stelaż
Teraz to, co jest najważniejsze w całym biurku Deskwise, czyli nogi. 
Producent zdecydował się na gotowe rozwiązanie duńskiej firmy Linak, 
umożliwiające automatyczną regulację wysokości blatu.

Mała dygresja. Jakiś czas temu byłem w Danii w biurze Bang & Olufsen. 
Gdy szedłem przez open space, zaskoczyło mnie, że niektóre osoby stoją 
przy biurkach, a inne siedzą. Zupełnie „randomowo”. Spytałem, o co cho-
dzi. Powiedziano mi, że w Danii są takie przepisy BHP, które wymuszają 
na pracowniku i pracodawcy korzystanie z takich automatycznych biu-
rek. Zatem w pełni zrozumiałe jest korzystanie przez Deskwise z goto-
wych rozwiązań duńskich. Pracownik MUSI odpowiedni czas pracować 
na stojąco, a pracodawca musi mu zapewnić odpowiednie biurko taką 
pracę umożliwiające. Co więcej, wszystko jest zautomatyzowane i biurko, 
niejako samo narzuca pracownikowi, kiedy i na jak długo ma wstać. Nie 
potrzebowałem aż tak zautomatyzowanego rozwiązania, które będzie za 
mnie myślało, jednak spodobała mi się możliwość pracy na stojąco.

Aplikacja do sterowania
Wróćmy do Linaka. Mechanizm Linaka działa cicho i jest precyzyjny. 
Do jego sterowania służy specjalny panel, przełącznik, który możemy 
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zaprogramować na dwie ulubione wysokości. Ale 
możemy też korzystać z… aplikacji. Biurko łączy się 
z naszym telefonem albo Makiem przez Bluetooth. 
Co istotne, aplikacja pozwala na dostosowanie planu 
aktywności przy biurku według własnych potrzeb. 
Wyliczy kalorie spalone podczas stania lub dosto-
suje plan tak, by spalić zadaną ilość kalorii w danym 
czasie. Brzmi to zaskakująco, ale tak jest. Mamy 
„smartbiurko”.

Mediaport
Istotnym elementem biurka, którego szukałem, 
robiąc rozeznanie, jest wbudowany w blat media-
port. Zapewnia on łatwy i szybki dostęp do zasilania 
oraz wymiany danych poprzez podłączenie tylko 
jednego kabla USB i sieciowego. Oczywiście wszyst-
kie kable mamy schowane pod blatem w specjalnej 
rynnie. Na wierzchu dostępne mamy dwa gniazda 
sieciowe oraz trzy USB 3.0 i to z funkcją szybkiego 
ładowania.

Ładowarka Qi
Jak już jesteśmy przy ładowaniu, to Deskwise Game 
Master ma wbudowaną w blat ładowarkę indukcyjną 
w standardzie Qi, dzięki czemu siedząc i pracując, 
cały czas możemy bezprzewodowo ładować nasz 
telefon.

Podświetlenie LED
Ostatnim elementem, wyróżnikiem wersji gamingo-
wej, jest podświetlenie LED. Do tylnej krawędzi blatu, 
tej od strony ściany, została wmontowana taśma LED 
zasłonięta maskownicą. Taśma LED wykorzystuje 
przestrzeń barwną RGB, dzięki czemu możemy usta-
wić sobie praktycznie dowolny kolor podświetlenia. 
Ustawiamy go, używając dołączonego do biurka 
dotykowego pilota.
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Podsumowanie
Poszukiwanie idealnego biurka nie jest łatwe. Różne mamy preferen-
cje i oczekiwania, ale warto spojrzeć, co oferuje Deskwise.pl. W ofercie 
producenta znajdziecie biurka od około 600 złotych wzwyż. Oczywiście 
biurka z automatyczną regulacją i podświetleniem to już sporo większy 
wydatek, ale jeśli chodzi o wygodę pracy i nasze zdrowie, to jest to ele-
ment, na którym nie powinniśmy oszczędzać. Deskwise Game Master 
– model, który ja wybrałem, kosztuje 4799 złotych i jest to konkuren-
cyjna cena na rynku.
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NicePlan to polska aplikacja idealna na właśnie rozpoczynający się 
rok szkolny.

NicePlan 
– plan lekcji na iOSDOMINIK ŁADA

@dominiklada

NicePlan – plan lekcji na iOS  |  Dominik Łada
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NicePlan to nic innego jak plan lekcji, 
który będziemy mieli cały czas przy 
sobie, na swoim iPhonie.

Wyróżnia się czytelnym i minima-
listycznym designem. Na głównej 
stronie aplikacji wyświetlane są naj-
ważniejsze w danej chwili informa-
cje – zmieniają się w zależności od 
kontekstu.

Dzięki widżetowi można szybko, i bez 
potrzeby odblokowywania telefonu, 
podejrzeć m.in. gdzie mamy następną 
lekcję, a także kiedy obecna się 
kończy.

Aplikacja wykorzystuje też skróty 3D 
Touch i jest dostosowana do najnow-
szych iPhone’ów.

Więcej na temat NicePlan znajdziecie 
na stronie dewelopera.

NicePlan jest za darmo i ma też 
wersję płatną, za 4,99 PLN (płatność 
w aplikacji), która usuwa reklamy.

Zainstalowałem ją synowi i widzę, 
że od razu przypadła mu do gustu. 
Nie ma zbędnych fajerwerków i robi 
dokładnie to, do czego została 
stworzona.
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Niezależnie czy szkoła odbywa się w trybie normalnym czy 
też zdalnie, warto wiedzieć jakie najpopularniejsze i najlepsze 
rozwiązania dotyczącej pracy zdalnej dostępne są na rynku. 

Aplikacje przydatne podczas 
zdalnej pracy w szkoleDOMINIK ŁADA

@dominiklada

Aplikacje przydatne podczas zdalnej pracy w szkole  |  Dominik Łada
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Microsoft Teams
W wielu szkołach i uczelniach, de facto, teraz to standardowe rozwiązanie. 
Microsoft stworzył kompleksową ofertę dotyczącą komunikacji, wspólnej 
pracy, prowadzenia zajęć dla kilkudziesięciu uczestników, wymiany plików 
itd w oparciu o Office 365. Wszystko za darmo dla zarejestrowanych insty-
tucji edukacyjnych.

Zoom
Bardzo popularny system wideokonferencji, również multiplatformowy. 
Nadaje się zarówno do rozmów, jak i prowadzenia webinarów. Wersja 
darmowa umożliwia połączenia nawet dla 100 uczestników, ale tylko do 
40 minut. Połączenia 1-na-1 są nielimitowane. Płatne plany taryfowe umoż-
liwiają np. nagrywanie połączeń.

Discord
To nasz główny komunikator redakcyjny, z drugiej strony, o dziwo, jest 
chętnie wybierany przez nauczycieli, w szczególności tych bardziej postę-
powych, którzy mają świadomość, że ich uczniowie na codzień używają 
Discorda do…grania. Pierwotnie był stworzony właśnie specjalnie dla graczy 
i pod ich kątem ma dużo udogodnień, jest w pełni darmowy i bez ograni-
czeń. Podstawowy minus to dość trudna konfiguracja. Jest mulitiplatfor-
mowy. Umożliwia tworzenie osobnych kanałów komunikacji, wiadomości 
bezpośrednie, grupy, przesyłanie plików, połączenia audio. 
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Cisco Webex for Education
Jest to kombajn, wół roboczy, stosowany często w korporacjach ale rów-
nież wybiera go wiele szkół. Praca grupowa, wideokonferencje, integracja 
z zewnętrznymi usługami takimi jak (Ofice365, Microsoft Outlook, Google 
Drive, Gmail, Salesforce). W tej chwili, z racji pandemii, darmowy dostęp 
został mocno rozszerzony o nielimitowane rozmowy, większą liczbę 
uczestników itp. W normalnym czasie podstawowy płatny plan zaczyna się 
od 12,85 EUR/użytkownika/miesiąc. Instytucje edukacyjne mogą z webe-
xowych rozwiązań korzystać dużo taniej lub wręcz za darmo. Najnowsza 
propozycja to Webex Classrooms.

Google
Gigant z Mountain View ma kilka rozwiązań przeznaczonych do pracy zdal-
nej. Teraz dla sektora edukacji i małych firm wiele z nich jest darmowych. 
Więcej o ich rozwiązaniach można przeczytać na specjalnej stronie.

FaceTime
Systemowe wideorozmowy. 
Dostępne tylko dla macOS 
i iOS/iPadOS. Stabilne połącze-
nie jednocześnie nawet dla 30 
użytkowników. FaceTime umoż-
liwia też połączenia audio.
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iMessage, Messenger, Skype, Whatsup, Signal, 
Hangouts 
Czasem najciemniej pod latarnią. Wiele osób zaczęło teraz korzystać rów-
nież do celów szkolnych, prowadzenia lekcji, z aplikacji, z których wcześniej 
korzystali głównie do celów prywatnych. iMessage, Messenger, Skype, 
Whatsup, Signal i wiele innych świetnie nadają się do komunikacji, tym 
bardziej że są multiplatformowe. Jednak trzeba pamiętać, że tego typu 
aplikacje są ograniczone np. co do przesyłania wielu rodzajów plików czy 
połączeń z więcej niż jedną osobą jednocześnie.

Chmura
Bardzo ważnym elementem pracy zdalnej jest dostęp do plików. W szko-
łach coraz częściej można spotkać już VPN-y, rozwiązania znane z korpo-
racji, ale też specjalnie skonfigurowane chmury, które dość dobrze znamy. 
Warto z nich korzystać na stałe, bo dzięki nim mamy dostęp do plików 
z każdego miejsca na świecie i każdego urządzenia. Co więcej, w łatwy spo-
sób możemy udostępniać własne zasoby swoim nauczycielom, wykładow-
com czy kolegom.

OneDrive
Chmura, którą oferuje Microsoft. Idealnie integruje się z usługami microso-
ftowymi, ale też z aplikacjami zewnętrznymi. W ramach Office365 mamy 1 
TB. Jeśli nie korzystamy z Office365, możemy mieć 5 GB za darmo lub 100 
GB za 7,99 PLN/miesiąc.

Dropbox
Swego czasu najpopularniejsza chmura z dostępnych. Dobrze integruje się 
z wieloma programami, jednak ma w wersji podstawowej dużo ograniczeń 
i bardzo małą powierzchnię – tylko 2 GB. Wszystko ponad już jest płatne.

Box
Chmura, którą lubią korporacje. Często jest integrowana przez duże firmy 
w ich struktury. Bardzo bezpieczna. W wersji darmowej udostępnia 10 GB 
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na pliki, jednak trzeba pamiętać, że jeden plik nie może być większy niż 
250 MB. Dla większości biurowych aktywności wystarczający zestaw.

iCloud
Systemowe rozwiązanie dla posiadaczy maków, iPhone’ów lub iPadów. 
Każdy ma dostępne za darmo 5 GB na pliki i zdalne backupy. Można udo-
stępniać pliki. W najbliższej aktualizacji systemu powinna być wreszcie też 
uruchomiona możliwość udostępniania całych folderów. Pierwszy wybór dla 
macuserów. iCloud umożliwia też pracę na dokumentach dzięki aplikacjom 
dostępnym na urządzenia Apple oraz przez www dla wszystkich pozostałych.

GoogleDrive
Dla klientów indywidualnych dostępne mamy 15 GB za darmo. Jest to naj-
więcej z porównywalnych usług. Możemy przechowywać pliki, pracować na 
dokumentach (aplikacje mobilne, a na komputery przez www), archiwizo-
wać zdjęcia. Udostępniać możemy pojedyncze pliki, jak i całe foldery. Naj-
lepsza integracja dla użytkowników Androida oraz przeglądarki Chrome.
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Corel prezentuje CorelDRAW 
Graphics Suite 2020

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 pozwala 
zarówno zawodowym grafikom, jak i zespołom, 
przełamywać bariery kreatywności dzięki zaawan-
sowanym rozwiązaniom AI (sztucznej inteligencji), 
znacznym ulepszeniom w zakresie wydajności oraz 
opartym na chmurze funkcjom współpracy, przy-
spieszającym twórczy tok pracy. Oferta oprogramo-
wania CorelDRAW w wersji 2020 obejmuje natywne 
pakiety dla macOS i Windows oraz aplikację Corel-
DRAW.app, działającą w przeglądarce.

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 zawiera 
kompletny zestaw aplikacji do tworzenia ilustra-
cji wektorowych, układów stron, typografii, edycji 
zdjęć i nie tylko. W tegorocznej wersji wprowa-

dzono liczne usprawnienia, których celem jest przyspieszenie tworzenia 
złożonych projektów i grafik. Z kolei aplikacja CorelDRAW.app pozwala 
pracować z plikami projektów z dowolnego miejsca i urządzenia. Po raz 
pierwszy subskrybenci otrzymali także możliwość korzystania z nowych 
funkcji zdalnej współpracy grupowej.

Pakiet CorelDRAW Graphics Suite 2020 wnosi zupełnie nowe możliwości, 
pozwalające za każdym razem tworzyć kreatywne projekty i wysokiej 
jakości prace.

Mija rok od premiery CorelDRAW Graphic Suite 2019, pierwszego 
od wielu lat wydania zgodnego z macOS. Dokładnie w rocznicę 
premiery Corel prezentuje odświeżoną, poprawioną, lepiej 
zoptymalizowaną wersję – CorelDRAW Graphics Suite 2020.

DOMINIK ŁADA
@dominiklada

Corel prezentuje CorelDRAW Graphics Suite 2020  |  Dominik Łada
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Narzędzia rozszerzające możliwości projekto-
wania i przyspieszające tok pracy dzięki wyko-
rzystaniu AI
Metody AI zoptymalizowane pod kątem procesorów GPU pozwalają zna-
cząco zaoszczędzić czas w trakcie projektowania. Ścisła integracja z tech-
nologią AI pozwala osiągać wyjątkowe rezultaty.

NOWOŚĆ – Nadpróbkowanie obrazów i usuwanie artefaktów: Możliwość 
powiększania obrazów przy użyciu opcji nadpróbkowania opartych na 
technologii AI, co pozwala uzyskiwać wysokiej jakości rezultaty z zacho-
waniem gładkich krawędzi, ostrości i drobnych szczegółów. Natomiast 
lepsze wyniki w pracy nad przygotowanymi z użyciem kompresji stratnej 
plikami JPEG można uzyskać dzięki technikom uczenia maszynowego, 
które usuwają artefakty powstałe w wyniku kompresji JPEG oraz poma-
gają precyzyjnie odzyskać kolory bez czasochłonnej ręcznej edycji.

AKTUALIZACJA – PowerTRACE: Nowa wersja CorelDRAW oferuje jesz-
cze lepsze wyniki przekształcania map bitowych do postaci wektorowej 
w programie CorelDRAW dzięki nowej, wspomaganej przez AI technologii 
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optymalizacji obrazu, poprawiającej jakość mapy bitowej podczas jej 
przetwarzania.

NOWOŚĆ – Efekty stylów graficznych: Programy CorelDRAW i Corel 
PHOTO-PAINT oddają do dyspozycji użytkowników szeroką gamę 
ustawień wstępnych AI, inspirowanych różnymi gatunkami i artystami 
– umożliwia to stworzenie kreatywnych, stylizowanych wersji obrazu 
lub obiektu.

AKTUALIZACJA – Maski w programie Corel PHOTO-PAINT: Nowe, inte-
ligentne narzędzie maski pozwala szybko i dokładnie zaznaczyć odpo-
wiedni obszar poprzez rozszerzanie zaznaczenia i znajdowanie krawędzi. 
Funkcja Transformacja maski umożliwia teraz stosowanie transformacji 
do pikseli w obszarze maski.

Płynna współpraca oraz przyspieszony i uprosz-
czony proces recenzji
Wydajna praca, korzystanie z nowej opcji współpracy w aplikacji Corel-
DRAW.app, która jest dostępna wyłącznie w ramach subskrypcji pakietu 
CorelDRAW Graphics Suite, licencji z programem serwisowania lub 
z dodatkowym planem zakupowym dla posiadaczy licencji stałej.

NOWOŚĆ – Łatwe udostępnianie plików na potrzeby zbiorowego recen-
zowania i zatwierdzania: Aplikacja CorelDRAW.app zapewnia o wiele lep-
sze metody komunikacji z zespołem i klientami w czasie rzeczywistym, 
dzięki czemu może służyć jako centrum udostępniania plików pakietu 
CorelDRAW (CDR) klientom i współpracownikom. Nowy tok współ-
pracy ułatwia wprowadzanie zmian w projektach oraz ich recenzowanie 
i zatwierdzanie dzięki możliwości zarządzania przez projektanta infor-
macjami zwrotnymi od jednego lub wielu współpracowników w jednym 
pliku roboczym.

NOWOŚĆ – Komentarze i adnotacje: Teraz wszyscy mogą być na bie-
żąco za sprawą nowego okna inspektora komentarzy, umożliwiającego 
przeglądanie opinii, odpowiadanie na nie i wyjaśnianie zawartych w nich 
kwestii. Szczegółowe komentarze i zaznaczenia z adnotacjami, takimi jak 
ikony notatek, strzałki, prostokąty, elipsy, linie proste i odręczne dopiski 
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można dodawać bezpośrednio w dokumencie – pozwala to zaoszczędzić 
czas i miejsce na ekranie.

NOWOŚĆ – Łatwe logowanie: Dostęp do współdzielonych plików projek-
tów oraz możliwość dodawania uwag i sugestii uzyskać można po zalo-
gowaniu się do aplikacji CorelDRAW.app w przeglądarce na dowolnym 
urządzeniu jako gość lub przy użyciu naszego konta użytkownika Corel.

Zupełnie nowe narzędzia kreatywne i funkcje 
typograficzne
Nowe narzędzia kreatywne i znaczne ulepszenia funkcji tekstowych, 
w tym możliwość tworzenia własnych wielopoziomowych list umożli-
wiają wydajniejszą pracę.

NOWOŚĆ – Praca z użyciem czcionek zmiennych: Najnowsza technolo-
gia fontów z obsługą czcionek zmiennych OpenType ułatwia dobranie 
wyglądu tekstu oraz uzyskanie różnorodnych efektów przy użyciu jed-
nego kroju pisma. Pozwala to na płynną i elastyczną pracę z funkcjami 
typograficznymi, a w wielu przypadkach również znaczne zmniejszenie 
rozmiaru pliku wykorzystującego wiele czcionek.
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NOWOŚĆ – Narzędzie Cień wewnętrzny: Do elementów projektu można 
zastosować cienie wewnętrzne, aby nadać im głębi 3D. Nowe narzędzie 
Cień wewnętrzny pozwala użytkownikom zasymulować światło padające 
na obiekt, a następnie precyzyjnie dostroić cień wewnętrzny.

NOWOŚĆ – Soczewki map bitowych: Programy CorelDRAW i Corel 
PHOTO-PAINT pozwalają stosować efekty map bitowych jako soczewki. 
Można je precyzyjnie nanosić poprzez poruszanie i manipulowanie 
soczewką oraz stosowanie efektu wtapiania w celu płynnego wpasowa-
nia obiektów wektorowych i map bitowych w istniejący projekt.

NOWOŚĆ – Niedestrukcyjne efekty w programie Corel PHOTO-PAINT: 
Nowe okno inspektor efekty ułatwia stosowanie i modyfikowanie efek-
tów oraz eksperymentowanie z nimi – a wszystko to bez zmiany ory-
ginalnego obiektu. Możliwe jest uzyskanie różnych rezultatów poprzez 
dodanie wielu efektów, zmianę ich kolejności na liście lub ich włączanie 
i wyłączanie.

Znaczne zwiększenie wydajności całego pakietu
Wyraźnie szybsze i płynniejsze działanie całego pakietu aplikacji pozwala 
osiągać lepsze rezultaty. Użytkownicy mogą teraz realizować swoje 
pomysły, wykonując wiele złożonych działań w czasie do dziesięciu razy 
krótszym w porównaniu z poprzednią wersją.

AKTUALIZACJA – Szybkie działanie i uruchamianie: Teraz można szybciej 
uruchamiać program oraz sprawniej otwierać, zamykać, zapisywać, dru-
kować i eksportować nawet najbardziej złożone projekty.

AKTUALIZACJA – Działanie pędzli w programie Corel PHOTO-PAINT: 
Program Corel PHOTO-PAINT umożliwia teraz szybszą pracę dzięki 
sprawniejszemu działaniu pędzli. Narzędzia Pędzel, Klonowanie korygu-
jące i Gumka działają w nowej wersji znacznie sprawniej, zwłaszcza przy 
dużych rozmiarach końcówek.

AKTUALIZACJA – Szybkie kadry: Ekspresowe wyświetlanie i płynniejsza 
edycja nawet najbardziej złożonych projektów zawierających wiele szyb-
kich kadrów.
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Dostępność i ceny
Pakiety CorelDRAW Graphics Suite 2020 dla macOS oraz Windows są 
dostępne w następujących językach: polskim, angielskim, czeskim, chiń-
skim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, francuskim, hiszpańskim, 
holenderskim, japońskim, niemieckim, portugalskim (brazylijskim), rosyj-
skim, tureckim oraz włoskim. Cena subskrypcji wynosi 1600 zł za rok. 
Licencje stałe są dostępne w sugerowanej cenie detalicznej 3199 zł. Ceny 
zawierają podatek VAT.

Funkcje współpracy w aplikacji CorelDRAW.app są dostępne tylko 
w ramach subskrypcji pakietu CorelDRAW Graphics Suite, licencji z pro-
gramem serwisowania lub z dodatkowym planem zakupowym dla posia-
daczy licencji stałej. Aby uzyskać więcej informacji lub pobrać bezpłatną, 
15-dniową wersję próbną, warto odwiedzić stronę.

Więcej informacji na temat opcji licencjonowania pakietu CorelDRAW, w tym 
licencjonowania grupowego, programu serwisowania, wdrażania sieciowego 
i wirtualizacji znajduje się na stronie.
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Pierwszy symulator lotu od Microsoftu ujrzał światło dzienne w 1982 roku, 
kiedy zdobyli licencję na jego przeportowanie go na architekturę 
x86. Dwa lata później zadebiutowała wersja 2.0, a na wersję 3.0 trzeba 
było czekać aż 4 lata. Rok później światło dzienne ujrzała wersja 4.0, 
a w 1993 roku wersja 5.0 – ostatnia, w którą grałem. 

Microsoft Flight 
Simulator 2020

Microsoft Flight Simulator 2020  |  Wojtek Pietrusiewicz

WOJTEK PIETRUSIEWICZ
@morid1n
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W kolejnych latach pojawiały się kolejne edycje, ale nie kontynuowałem 
już mojej przygody z tym programem – trochę dorosłem w międzycza-
sie, tak jak i moje oczekiwania w kwestiach realizmu, więc odstawiłem tę 
pozycję, aż jej grafika dogoni moje marzenia.

To się właśnie stało, za sprawą Microsoft Flight Simulator 2020.

Technologia
Microsoft Flight Simulator 2020 (który będę skrótowo nazywał MSFS, 
MSFS2020 lub FS2020) oparty jest o silnik firmy Asobo, wykorzystu-
jący dane z map Bing, co pozwala mu korzystać z zasobu 2 petabajtów 
danych z internetu (jest to opcjonalne, jeśli macie ograniczony pakiet 
danych). Dodatkowo, trójwymiarowe obiekty, jak drzewa, trawa, ziemia 
czy budynki generowane są za pomocą Microsoft Azure. W skrócie ozna-
cza to, że widoki są absolutnie zniewalające.

Trzy wersje
MSFS2020 dostępny jest w trzech wersjach – Standard, Deluxe i Deluxe 
Premium. Różnią się przede wszystkim liczbą dostępnych samolotów 
i mają do dyspozycji gracza odpowiednio 20, 25 lub 30 maszyn. Pełną 
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ich listę znajdziecie w internecie. Ważną rzeczą jest to, że w przyszłości 
będzie możliwość dokupienia innych samolotów, wraz z ich wdrażaniem.

MSFS zawiera też około 37 tys. lotnisk, z których gracze mogą korzystać. 
Zależnie od wykupionej wersji, 30, 35 lub 40 z nich jest „ręcznie zbudo-
wanymi” replikami najbardziej znanych lotnisk na świecie, w tym Frank-
furt, Heathrow, San Francisco oraz kilka perełek, jak lotnisko na Maderze 
czy Saint Barthélemy.

Wymagania
Mógłbym tutaj podać oficjalne wymagania Microsoftu, ale jeśli chcecie 
grać na maksymalnych detalach, to pozostaje Wam kupno najbardziej 
wypasionego gamingowego peceta, na jaki Was stać. Sam korzystam 
z i9-9900K z Radeonem RX 580, 64 GB RAM i SSD, i już wiem, że muszę 
wymienić GPU na 5700 XT, aby móc wyciągnąć więcej FPS-ów w rozdziel-
czości 4K (3840 × 2160 px). Niestety, jak ustawię wszystko „na maksa”, to 
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realnie mam 15–30 fps. Alternatywą jest gra-
nie na ekranie Full HD, ale wtedy nie mamy 
do dyspozycji tej wysokiej rozdzielczości, 
która tak wszystko zmienia.

Swoją przygodę rozpocząłem z klawiaturą 
oraz myszką, co bardzo szybko dopro-
wadziło mnie do stanu oświecenia – nie 
obejdzie się bez dodatkowego kontrolera. 
Sięgnąłem po to, co miałem na stanie, czyli 
podłączyłem pada od PS4 po USB i nagle 
życie stało się prostsze. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że będę sukcesywnie wyposażał 
się w odpowiednie akcesoria, aby rozbudo-
wać swój „fotel kapitana”.

Wrażenia
Gra ma kilka stopni konfiguracji sztucznej 
inteligencji, która będzie nam pomagała 
w komunikowaniu się z ATC, startowaniu 
i lądowaniu oraz podczas samego lotu. 
Możemy robić wszystko samemu, przecho-
dzić procedury startu albo po prostu „wci-
snąć gaz”, aby latać dla widoków. To właśnie 
jest jeden z aspektów tej gry, który powo-
duje, że każdy powinien znaleźć coś dla 
siebie, bo niezależnie, czy zależy Wam na 
aspekcie symulacji, czy po prostu na podzi-
wianiu krajobrazów, macie możliwość dosto-
sowania gry do swoich potrzeb i wymagań.
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Bing
Największą wadą gry jest fakt, że korzysta ona z map Bing, które mają po 
prostu mniejsze pokrycie świata w 3D niż ich konkurencja. Mam nadzieję, 
że MSFS2020 zmotywuje ekipę do przyspieszenia prac, bo o ile wiele 
miejsc wygląda absolutnie zjawiskowo, to niektórym jeszcze trochę bra-
kuje (niestety dotyczy to również Polski). Nie zmienia to jednak faktu, że 
jest tak wiele przepięknych miejsc, które można odwiedzić, że gdyby ta 
gra oferowała jedynie możliwość robienia screenshotów tych lokalizacji 
z dowolnego miejsca, to skusiłbym się na nią.

Pogoda
MSFS2020 oferuje coś, co jest jeszcze bardziej niesamowite od wszyst-
kiego, co opisałem – pogodę na żywo. Gra stara się odwzorować 
warunki atmosferyczne oraz porę dnia w danym miejscu (prędkość 
i kierunek wiatru, temperaturę, wilgotność, deszcz i burze), aby jeszcze 
bardziej urzeczywistnić lot. Zresztą to, jak są renderowane chmury oraz 
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światło, jest całkowicie wyjątkowe. Trudno to ubrać w słowa – to trzeba 
zobaczyć.

Przyszłość
Na początku interesowało mnie jedynie latanie rekreacyjne, ale z każ-
dym dniem coraz bardziej wciąga mnie sam aspekt symulacji lotu. Jak 
już wspominałem, moją przygodę z tym gatunkiem zakończyłem na 
Microsoft Flight Simulator 5.0 (a może 5.1?) w latach 90. i od tamtej pory 
nie grałem w tego typu produkcje. Trudno mi ocenić realizm MSFS2020 
w porównaniu do konkurencji, ale grafika, szczególnie grając w 4K, jest 
tak zjawiskowa, że ta gra na długo pozostanie w mojej kolekcji i nawet 
pisząc te słowa, mam ochotę przełączyć się na Windows i ponownie 
wystartować w jakąś trasę, najlepiej wielogodzinną. Wydaje się to absur-
dalne, ale wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, więc jeśli lecicie 
na trasie z Warszawy do Paryża, to spędzicie mniej więcej 2,5 godziny za 
sterami. Aż boję się trasy, na którą zaprosił mnie Microsoft – z Warszawy 
do Honolulu! Dobrze, że jest autopilot – może się trochę zdrzemnę.

Prawdopodobnie najciekawszą nowością w MSFS, na którą czekam 
niecierpliwie, jest wsparcie dla headsetów VR. To całkowicie odmieni 
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oblicze tej gry i szczerze nie mogę się doczekać tej implementacji. Jed-
nocześnie spodziewam się, że będzie to pierwsze zastosowanie VR, które 
zachęci mnie do kupna headsetu.

Warto?
Oczywiście! Początki jednak są bardzo trudne, jeśli nie gracie w inne 
symulatory lotu, więc gorąco polecam skorzystanie z kursów pilotażu, 
zanim zaczniecie jakiekolwiek latanie. Całość zajmuje 30–45 minut 
i naprawdę powinniście od tego zacząć. Podpowiem na zachętę, że 
w ciągu trzech pierwszych minut znajdziecie się już w powietrzu.

Pozostaje mi już tylko podsumować całość następującymi słowami: 
shut-up-and-take-my-money.
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Gry mobilne w ciągu ostatnich lat stały się strasznym śmietnikiem 
– najwięksi producenci przeszli na model freemium, a to wymusiło 
zmianę konstrukcji rozgrywki na taką, która umożliwia stosowanie 
mikropłatności. Apple Arcade stawia na jakość i brak takich niedo-
godności. Postanowiłem sprawdzić, czy ta usługa jest na tyle dobra,  
by mogła dołączyć do innych miesięcznych subskrypcji, które opłacam.

Apple Arcade 
– gdy iPad ma zostać konsoląPAWEŁ HAĆ

@pawelhac

Apple Arcade – gdy iPad ma zostać konsolą  |  Paweł Hać

GRY PO GODZINACH 136

http://www.twitter.com/pawelhac


Powstanie abonamentu na gry mobilne wydawało się kwestią czasu. 
W różnych formach oferuje go zarówno Microsoft, jak i Sony, mamy 
ponadto też kilku wydawców, którzy mają własne subskrypcje na gry. 
Przewagą Apple Arcade jest jego dostępność, zarówno regionalna, 
jak i sprzętowa. Wystarczy w miarę nowy iPhone, iPad, Mac lub Apple 
TV, przyda się też pad (może być od PS4 lub Xboksa, ale zadziała też 
każdy z certyfikacją MFi). To właściwie wszystko, bo do rozgrywki nie 
jest wymagane połączenie z siecią (chyba że gramy online), a w dostęp-
nych w ramach usługi grach nie ma ani mikropłatności, ani reklam – to 
wyłącznie czysta rozgrywka. Ponadto Apple jak na razie zgadza się na 
wyłączność, co do publikacji gier, nie znajdziemy ich więc na żadnych 
innych platformach. Firmie udało się nawiązać współpracę nie tylko ze 
znanymi już producentami gier na platformy mobilne, jakim jest choćby 
Gameloft, ale w Apple Arcade znajdziemy też gry Ubisoftu, Segi, Devo-
lver czy Konami. Co więcej, zróżnicowanie tytułów jest już teraz bardzo 
duże; równie łatwo znaleźć grę do autobusu, którą łatwo obsłużyć na 
ekranie iPhone’a, jak i rozbudowane przygodówki czy RPG, pochłania-
jące wiele godzin i dobrze wykorzystujące pada. Usługa od strony tech-
nicznej jest również dopracowana, szczególnie przypadła mi do gustu 
synchronizacja zapisów gry pomiędzy urządzeniami (muszą być zalogo-
wane do tego samego ID w Game Center). Przeglądanie gier nie należy 
jednak do wygodnych, interfejs App Store nie pozwala na wyświetlenie 
prostej listy wszystkich gier i sortowanie ich według gatunków, wszystko 
opatrzone jest dużymi kafelkami ze zrzutami ekranu, co może być pro-
blemem, gdy biblioteka tytułów stanie się obszerniejsza. Pomimo śred-
nio intuicyjnej nawigacji udało się mi znaleźć kilka świetnych gier, które 
zdecydowanie warto sprawdzić. To nie recenzje, a jedynie krótkie opisy 
tego, co je wyróżnia. Kolejność jest przypadkowa – nie sposób porównać 
ze sobą tak różnych gier.

Co więcej, zróżnicowanie tytułów jest już teraz bardzo duże; 

równie łatwo znaleźć grę do autobusu, którą łatwo obsłużyć 

na ekranie iPhone’a, jak i rozbudowane przygodówki czy RPG, 

pochłaniające wiele godzin i dobrze wykorzystujące pada. 

GRY PO GODZINACH 137



Oceanhorn 2
Jedną z pierwszych i najczęściej recenzowa-
nych gier z Apple Arcade było Oceanhorn 
2. Pierwsza odsłona spotkała się z dobrym 
przyjęciem z racji rozbudowanego świata 
i bardzo wciągającej, choć prostej roz-
grywki. Druga część, choć ma podobny 
styl graficzny, to stawia znacznie mocniej 
na elementy walki i eksploracji, a całość 
mocno przypomina Zelda: Breath of the 
Wild, wydane na Nintendo Switch. Historia 
jest co prawda mało oryginalna, ale stanowi 
pretekst do odkrywania całkiem zróżnico-
wanego i ładnego świata, stawiającego przed 
graczem wyzwania logiczne (choć zagadki są 
proste) oraz zmuszającego do konfrontacji 
z przeciwnikami. Ci zachowują się odmien-
nie, każdy ma własny schemat zachowań. 
Walkę i eksplorację urozmaicają też kolejne 
przedmioty, pozwalające na przykład prze-
suwać elementy otoczenia, co daje w efek-
cie dostęp do nowych obszarów. Szkoda 
jedynie, że twórcy nie pokusili się o moc-
niejsze rozbudowanie elementów zręcz-
nościowych, bohater sam skacze i wspina 
się na przeszkody, ale zakładam, że wynika 
to z konieczności zachowania wygodnego 
sterowania również za pomocą ekranu 
dotykowego.
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Sayonara Wild Hearts
Apple Arcade pełne jest nie tylko pięknych, ale i oryginalnych gier. Say-
onara Wild Hearts to coś, czego nikt się nie spodziewa: połączenie gry 
zręcznościowej i muzycznej (a właściwie rytmicznej), ubrane w niesamo-
witą, neonową oprawę graficzną i doskonałą ścieżkę dźwiękową. Etapy są 
bardzo krótkie, ale dość wymagające, jeśli zależy nam na wysokim wyniku. 
Wciąga od samego początku, ma w sobie coś hipnotyzującego, przywo-
dzącego na myśl Tap Tap Revenge, czyli jedną z pierwszych gier rytmicz-
nych na iOS. Tam również, dzięki ścisłemu powiązaniu muzyki z akcją oraz 
ruchami gracza, nawet krótka sesja pozwalała oderwać się myślami od 
tego, co je nam aktualnie zaprzątało. Warto dodać, że gra ma polską lokali-
zację, obejmującą wyłącznie tekst.
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Frogger in Toy Town
Froggera zna pewnie większość osób, które zaczynały swoją przygodę 
z grami przynajmniej 20 lat temu. Kultowa zręcznościówka doczekała się 
zupełnie nowej wersji, w której prócz zielonego bohatera i przecinających 
planszę przeszkód zmieniło się praktycznie wszystko. Kierując poczyna-
niami tytułowej żaby, pokonujemy zabawkowe ulice, unikamy przeciwni-
ków, wystrzeliwujących w powietrze długopisy i inne przeszkody, a także 
siejemy zniszczenie, wywracając klocki, wtaczając kule pod koła samo-
chodów, powodując karambole, a także korzystamy z pomocy w postaci 
bomb czy piłek. Fizyka obiektów jest bardzo dobra, choć w zabawie prze-
szkadza trochę toporne sterowanie bohaterem, które ciężko wyczuć. Nie 
najlepsze są też animacje, które nie łączą się płynnie ze sobą. Tyczy się to, 
paradoksalnie, żaby, którą sterujemy, dziwi mnie więc, że nie potrakto-
wano ich priorytetowo. Bardzo dobre wrażenie robi efekt tilt-shift, potęgu-
jący wrażenie zminiaturyzowanego świata.
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Super Impossible Road
Proste w założeniu gry doskonale sprawdzają się w krótkich, kilkumi-
nutowych sesjach pomiędzy sprawami, którymi się zajmujemy. Super 
Impossible Road należy do tych mikrowyzwań, które wymagają pełnej 
koncentracji – gra jest niesamowicie szybka, a najmniejszy błąd pozwala 
nie tyle zapomnieć o najwyższej ocenie za pokonanie etapu, ale w przy-
padku trudniejszych momentów uniemożliwia ukończenie go w ogóle. 
Wydawać by się mogło, że kierowanie kulą toczącą się po zawieszonym 
w przestrzeni torze nie powinno być tak skomplikowane, lecz gdy raz po 
raz wypadamy z niego, by po chwili w powietrzu na niego wrócić, a na 
dodatek skonfigurowaliśmy pojazd tak, że mocno się od niego odbija, 
wyzwanie staje się wręcz frustrujące. Niemniej jednak ta gra bardzo mnie 
wciągnęła, przede wszystkim dlatego, że łączy banalne zasady z prawdzi-
wym wyzwaniem.
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Overland
Apple Arcade to nie tylko gry zręcznościowe, ale i taktyczne. Overland jest 
nietypową grą turową, łączącą elementy survivalu, przygodówki i strategii. 
Kierujemy poczynaniami osób w środku inwazji bliżej niezidentyfikowa-
nych stworów, a naszym zadaniem jest przede wszystkim przetrwanie. 
Bohaterowie są losowi, podobnie jak miejsca, które odwiedzamy – gdy 
wszystkie kierowane przez nas postacie giną, zaczynamy od nowa, nie 
cofając się do żadnego punktu zapisu. Głównym środkiem lokomocji jest 
samochód, więc kluczowe jest zdobywanie paliwa, tankowanie i unikanie 
przeciwników bądź walka z nimi. Początkowe etapy nie stanowią wyzwa-
nia, jednak w późniejszych musimy decydować, czy oszczędzić paliwo 
i odpuścić dokładną eksplorację otoczenia, czy też pozbyć się oponenta, 
by móc przeszukać teren i zdobyć dodatkowe przedmioty. Wszystko 
ubrano w bardzo klimatyczną oprawę graficzną i dźwiękową – środki 
audiowizualne są oszczędne, wręcz surowe. Choć to nie ten gatunek, to 
Overland skojarzyło się mi z The Walking Dead – tu również zdarza się, że 
towarzysze giną, tyle że tu jest to zawsze wina gracza.
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Dzieci to dla rodziców najcenniejszy skarb, więc nie jest dziwne, że 
rodzicom zależy na bezpieczeństwie pociech. Taka potrzeba nie 
uchodzi oczywiście niepostrzeżenie producentom gadżetów i tak 
samo jest w przypadku firmy Elari.

MACIEJ SKRZYPCZAK
@mskrzypczak

Elari FixiTime 3 – zegarko-telefon dla dziecka  |  Maciej Skrzypczak

Elari FixiTime 3 
– zegarko-telefon dla dziecka
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W ofercie tej firmy znajdziemy urządzenie, które ma sprawić, że jako rodzice 
poczujemy się spokojniejsi. A jest nim zegarek z funkcją telefonu – FixiTime 3.

W sześciennym pudełku znajdziemy zegarek z paskiem, ładowarkę 
oraz instrukcję obsługi (niestety nie w języku polskim). Ponieważ jest to 
zegarek, który ma funkcję telefonu, do jego pełnego działania należy się 
także zaopatrzyć w kartę nano SIM.

Zegarek jest dość sporych rozmiarów jak na urządzenie przeznaczone 
na mniejsze ręce dziecka. Pasek wykonany jest z miłego w dotyku sili-
konu, a od strony wewnętrznej znajduje się pełno małych wypustek, 
które mają zapewne zapobiec przekręcaniu się urządzenia. Gadżet 
posiada dwa przyciski umieszczone na prawym boku – mniejszy i okrą-
gły włącznik oraz większy, podłużny – S.O.S. W FixiTime 3 wykorzystano 
1,3-calowy dotykowy ekran w technologii IPS o rozdzielczości 240 × 240 
pikseli. U dołu tego ekranu znajdziemy także trzeci przycisk – tym razem 
dotykowy, służący do przechodzenia wstecz. Z kolei u góry umieszczono 
aparat. Na przedniej stronie zegarka znajdziemy drugą kamerkę oraz 
diodę służącą za latarkę. Z lewej strony jest mikrofon, a na dolnej krawę-
dzi głośnik. Z tyłu urządzenia umieszczono port ładowania, czujnik zdję-
cia zegarka z ręki oraz zatrzask kryjący slot na kartę SIM.
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Uruchomieniu (a także wyłączeniu) FixiTime towarzyszy krótka melo-
dyjka. Zjawisko to uwydatnia pewną cechę produktu – jego głośnik jest 
bardzo głośny. I to na tyle, że którejś nocy, gdy bateria w urządzeniu 
była już na wyczerpaniu i wyłączało się, to niemal przyprawiło mnie 
i moją żonę o zawał serca, mimo że znajdował się dwa pokoje dalej. Taki 
poziom dźwięku normalnie towarzyszy każdej z czynności dostępnych 
w zegarku, jak choćby sygnał połączenia czy rozmowy. Da się to jednak 
zmienić, choć nie w łatwy sposób.

Cała konfiguracja FixiTime nie odbywa się bowiem na urządzeniu, 
ale poprzez aplikację Elari SafeFamily (dostępną zarówno na iOS, jak 
i Androida). Tam zakładamy sobie konto, łączymy się z urządzeniem 
i nim zarządzamy. Zarządzanie polega między innymi na ustawieniu bez-
piecznych stref, czyli miejsc, w których promieniu dziecko ma się znaj-
dować w wyznaczonych ramach czasowych; członków rodziny, którzy 
będą mogli dodzwonić się do dziecka i vice versa; alarmów; trybu szkoły, 
w którego czasie wszystkie funkcje zegarka, prócz S.O.S., będą wyłą-
czone, żeby dziecko nie mogło się bawić w szkole; głośności. I jeśli chodzi 
o tę ostatnią, to nie ma tam prostego suwaka, którym można byłoby 
zmienić poziom dźwięku na stałe. Nie, trzeba utworzyć harmonogram, 
w jakich godzinach i dniach ma być używany konkretny poziom dźwięku. 
Nie powiem, było to dość uciążliwe i niepotrzebnie skomplikowane.
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Jeśli chodzi o bezpieczne strefy, to do nich także 
mam zastrzeżenia. Co prawda urządzenie niby ma 
wbudowany odbiornik GPS, ale odnoszę wrażenie, że 
lokalizację zbiera bardziej na podstawie nadajników. 
Tym bardziej że ta lokalizacja potrafi czasem „ska-
kać”. Odświeża się ona automatycznie co jakiś czas, 
ale można też wymusić to ręcznie, choć trzeba wtedy 
poczekać około dwóch minut. Przydałoby się szybciej.

Nie mogę przyczepić się do rozmów. Te są głośne, ale 
wyraźne i to zarówno w odbiorze, jak i podczas mówienia. 
Tak samo jest w przypadku wiadomości głosowych, które 
dziecko może wysyłać z zegarka, a rodzic z aplikacji.

Dobrze działa także funkcja S.O.S. Po jej wciśnięciu na 
urządzenie rodzica wysłane zostanie powiadomienie 

wraz z lokalizacją zegarka, dwoma zdjęciami z obu 
aparatów, a także zapis 15 sekund zebranych przez 
wbudowany mikrofon. Co prawda zdjęcia są słabe, ale 
czasami nawet i takie wskazówki mogą się przydać.

A jak w ogóle w działaniu sprawdza się sam zegarek? 
Ekran dotykowy chodzi dość topornie. Czasami albo 
w ogóle nie łapał dotyku, albo wręcz przeciwnie, 
kiedy chciałem przejść do następnego widoku, było 
to odczytywane jako dotknięcie, a nie przesunięcie.

Jeśli chodzi o czas działania na baterii, to zegarek 
wytrzymuje około dwóch dni, chyba że jest częściej 
wykorzystywany. W ciągu tygodnia urządzenie więc 
kilka razy trafia do ładowarki. Dlaczego zwracam na 
to uwagę? Bo podłączenie do źródła energii nie gwa-
rantuje, że FixiTime dobrze się naładuje. Wszystko 
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przez zastosowanie dość niefortunnych rozwiązań konstrukcyjnych 
ładowarki. Ta łączy się z zegarkiem przy pomocy czterech pinów, które 
stykają się z gniazdem. Aby nic się nie rozłączało, wykorzystywane są 
magnesy. Na razie to brzmi jak co drugie rozwiązanie stosowane w takich 
konstrukcjach. Problem tkwi jednak w dwóch szczegółach. Po pierwsze, 
sama wtyczka nie zajmuje powierzchni całej podstawy zegarka, a może 
jej 1/3. A ponieważ jest ona dość gruba, a sama koperta w miarę ciężka, 
to (i tu wychodzi drugi mankament) w połączeniu ze zbyt słabymi 
magnesami nierzadko proces ładowania się nie odbywa, bo styki się 
nie stykają. Trzeba więc albo coś podłożyć pod pozostałą powierzchnię 
zegarka, albo położyć go tak, by między nim a ładowarką była jakaś nie-
znaczna różnica poziomów. Wspomniana przeze mnie wcześniej sytuacja 
z dźwiękiem, który wybudził mnie w nocy, była właśnie związana z tym, 
że mimo iż zegarek był podłączony do ładowania, to tak naprawdę się 
nie ładował i w międzyczasie się rozładował…

Podsumowując, Elari FixiTime 3 to urządzenie, które z założenia ma przy-
nieść spokój ducha rodzicom, ale uciążliwość jego działania i obsługi, 
niedokładność w określeniu lokalizacji, problemy z ładowaniem – to 
wszystko sprawia, że korzystanie z niego jest bardziej frustrujące niż 
przynoszące pożytek.

Zegarek kosztuje 299 zł i można go kupić w wybranych sklepach.
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Wózek dziecięcy to jeden z tych najbardziej „tatusiowych” gadżetów 
dla najmłodszych. Uwierzcie, zakup wózka to decyzja prawie na 
poziomie zakupu samochodu. W końcu nasza młoda lub młody 
musi mieć wygodną furę. Wiosna to ten moment, gdy chcemy (albo 
chcielibyśmy) spacerować więcej. W świecie wózków spacerowych 
pojawił się nowy król – Thule Spring.

PAWEŁ OKOPIEŃ
@paweloko

Thule Spring – na wiosenne spacery z maluchem  |  Paweł Okopień

Thule Spring – na wiosenne 
spacery z maluchem
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Thule coraz śmielej poszerza swoje portfo-
lio. W 2019 roku hitem firmy były ultrawy-
trzymałe i wygodne walizki. W 2020 roku 
Thule Spring ma szansę podkreślić pozycję 
Szwedów na rynku wózków dziecięcych. Po 
fajnych wózkach dla aktywnych rodziców 
i solidnej konstrukcji Thule Sleek, która 
dzięki gondoli może towarzyszyć nam i nie-
mowlęciu od pierwszych dni, przyszła pora 
na wózek spacerowy. Wózek spacerowy, 
który będzie komfortowy i dla dziecka, 
i dla rodziców. I jedyne, co obciąży, to nasze 
konto, z którego zniknie ponad 2000 zł.

Thule Spring nie jest w żaden sposób 
gadżetem elektronicznym. Jest natomiast 
gadżetem, który sprawi, że spędzimy miłe 
rodzinne chwile na świeżym powietrzu. 
Choć, niestety, gdy piszę te słowa, sytuacja 
na świecie zmusza nas do pozostawania 
w domach. Oby rychło sytuacja się zmieniła.

Moja wcześniejsza przygoda z Thule Sleek 
przekonała mnie już o solidności tych roz-
wiązań. Naprawdę po obcowaniu z wózkami 
Thule szybko okazuje się, że inne pozycje, 
także te klasy średniej, stają się zdecydowa-
nie bardziej „plastikowe”, niż mi się wcze-
śniej wydawało. Teraz Thule Spring dowozi 
dokładnie takie same doświadczenia. Choć 
jest wózkiem kompaktowym, spacerowym, 
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to wciąż pozostaje produktem bardzo solidnym, z mocną ramą, pewnym 
uchwytem i świetnymi kołami. Jedyne, co można mu zarzucić, to słabe 
usztywnienie pleców dziecka – jest to typowy spacerowy wózek, dłuższa 
drzemka malucha w nim nie jest wskazana.
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Jednak Spring ma być przede wszystkim poręczny. I to jest jego duża 
zaleta. Pod siedziskiem znajdziemy mechanizm składania wózka, który 
jednocześnie pełni funkcję wygodnej rączki. Po złożeniu wózek jest 
wielkości walizki kabinowej. To ułatwia nie tylko transport, ale też prze-
chowywanie. Solidne koła bardzo szybko można odczepić i umyć pod 
bieżącą wodą. Do tego jeszcze Spring ma wiele akcesoriów. Dla mnie to 
spacerówka bliska ideału. 

Przede wszystkim przed zakupem wózka warto porównać kilka modeli, 
zobaczyć je na żywo, przejechać nimi parę metrów, zobaczyć, jak wózek 
jest składany i rozkładany. Najistotniejszy jest tu też komfort i bezpie-
czeństwo dziecka. Nie zapominajmy jednak o wygodzie, czyli szybkim 
zapinaniu, dobrych kołach czy wygodnej rączce.
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Mówiąc o niebezpieczeństwach, które czyhają na dzieci w internecie, 
mamy głównie na myśli nieodpowiednie treści i osoby, mogące 
podszywać się pod rówieśników w celu wykorzystania zaufania 
młodych ludzi. Tymczasem niebezpieczeństwo wcale nie leży po 
ciemnej stronie internetu.

Na poważnie
Kwestia interpretacjiKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Na poważnie – Kwestia interpretacji  |  Kinga Ochendowska
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J Jeśli wpiszemy w wyszukiwarkę hasło: „dzieci, niebezpieczeństwo, inter-
net”, zostaniemy zasypani morzem wyników. W ciągu kilku sekund 
pomocny algorytm wygeneruje ponad dwa miliony linków. Wszystkie 
odnosić się będą do stereotypowych tematów, takich jak sieci społecz-
nościowe, nieodpowiednie treści związane z seksualnością czy przemocą 
oraz wykorzystywanie małoletnich użytkowników internetu poprzez 
podszywanie się pod rówieśników i manipulację. Żaden z nich jednak 
nie zwraca uwagi na dużo bardziej prozaiczne niebezpieczeństwo, które 
spowodowało, że całe młode pokolenie iGenu ma problemy z przetwa-
rzaniem i implementacją najprostszych zasad społecznych. Mowa tu 
o nieskrępowanym dostępie do prostej i skądinąd użytecznej wiedzy.

Zwykliśmy uważać, że dostęp do wiedzy jest największym skarbem ludz-
kości i jeśli nasze dzieci wyrosną w świecie, w którym informacja jest 
na wyciągnięcie ręki, stworzymy świat idealny. Zapominamy jednak, że 
wiedza sama w sobie, jakkolwiek przydatna, nie stanowi jednak o możli-
wościach jej posiadacza. Nie na darmo mówi się, że dopiero połączenie 
wiedzy i doświadczenia tworzy prawdziwą wartość. Człowiek uczy się 

przez całe życie – można to rozumieć jako proste 
przesłanie dotyczące gromadzenia informacji, ale 
również jako zdobywanie doświadczeń, pozwalają-
cych na właściwą interpretację posiadanej wiedzy. 
By zrozumieć tę prostą prawdę, wystarczy przy-
pomnieć sobie samego siebie w różnych okresach 
życia – jako 5-, 10-, 15- czy 20-latka. Ta sama infor-
macja przekazana nam w różnym wieku spowoduje 
wyciągnięcie zupełnie różnych wniosków, chociaż 
co do zasady będzie nośnikiem dokładnie takiej 
samej wiedzy. Nie odnosi się to zresztą wyłącz-
nie do dzieci i młodzieży, ale do wszystkich ludzi, 
znajdujących się na różnych etapach zdobywania 
doświadczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że 
niekontrolowana baza wiedzy, jaką jest internet, 
stwarza nieskończone możliwości interpretacji 
zawartych w niej informacji. Na postawie bezpiecz-
nych stron, można jednocześnie wysnuć wniosek, 
że świat jest bezpieczny i niebezpieczny, dobry 
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i zły, prosty i skomplikowany. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że war-
tościowania dokonujemy przez pryzmat i indywidualną perspektywę. 
Z tego właśnie powodu informacje w internecie stają się coraz bardziej 
zachowawcze i nacechowane ideą „safeizmu”, a z tego punktu widzenia 
każde działanie, które może narazić nas na ryzyko, jest niepożądane 
i należy go unikać za wszelką cenę. Powoduje to, że młodzi ludzie nie 
rozwijają w pełni swojego potencjału, powstrzymywani przez wiedzę 
o potencjalnym zagrożeniu – czy to fizycznym, czy emocjonalnym.

W takim środowisku, gdzie zarówno rodzice, szkoła, jak i największa baza 
danych świata zaleca najdalej posuniętą ostrożność i sugeruje, że każde 
działanie może przynieść negatywne rezultaty, młody człowiek zwija się, 
zanim zacznie się rozwijać.

Pozostawmy na chwilę katastroficzne obrazy i skupmy się na najprost-
szych elementach życia dziecka i młodego człowieka – rodzinie, szkole 
i przyjaciołach. W dzisiejszych czasach wiele mówi się o tym, że rodzice 
nie wiedzą, jak wychowywać dzieci. Młodzi ludzie, zaopatrzeni w taką 
wiedzę, zaczynają doszukiwać się błędów popełnianych przez rodziców, 
bo przecież internet jasno twierdzi, że takowe istnieją. Nie rozumiejąc 
definicji i nie będąc w stanie użyć doświadczenia do weryfikacji infor-
macji, podejrzane elementy zinterpretują tak, jak potrafią i potwierdzą 
– sobie i innym – ogrom tragedii, który ich dotyka. Podobnie rzecz ma 
się ze szkołą, która niczego nie uczy, za dużo wymaga, a podręczniki są 
za ciężkie. Ta wiedza, z którą dzieci spotykają się na co dzień – w tele-
wizji, radiu i internecie, jest niczym kropla drążąca skałę. Sprawia, że 
rodzi się w nich poczucie krzywdy, które dla poprzednich pokoleń było 

W takim środowisku, gdzie zarówno rodzice, szkoła, jak 
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negatywne rezultaty, młody człowiek zwija się, zanim zacznie 

się rozwijać.
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zaledwie zwykłym dyskomfortem, dodatkowo niewzmacnianym przez 
czynniki zewnętrzne. Wiedza sama w sobie nie jest niebezpieczna, nie 
ma ograniczenia wiekowego, jednak sączy się zewsząd i dociera do uszu 
już od najmłodszych lat. Do tego dochodzi możliwość zapoznania się 
z walką, którą rodzice toczą z nauczycielami, bo przecież żadna funkcja 
kontroli rodzicielskiej nie będzie zawierała słów kluczowych, takich jak: 
szkoła, nauczyciel czy rodzic. 

Jak wielokrotnie wspominałam, jeszcze w poprzednim pokoleniu 
rodzice i szkoła mieli względną kontrolę nad tym, z jakimi informacjami 
dotyczącymi życia i funkcjonowania społecznego zetkną się ich pocie-
chy. Zawsze zdarzały się wpływy niepożądane, ale ich ilość i siła jest 
niczym w porównaniu z dniem dzisiejszym.

Ciągle zastanawiamy się, skąd bierze się w młodym pokoleniu niepo-
radność, nieumiejętność dążenia do celu i ciągłe poczucie krzywdy, 
podczas gdy odpowiedź znajduje się na wyciągnięcie ręki. Pomimo tego, 
że stopa życiowa wzrosła na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat 
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niepomiernie i nasze dzieci mają warunki, o jakich nawet się nam nie 
śniło, zbyt szybko zalane zostają potokiem niewinnie wyglądających 
danych, które jak wirus przenoszą się od osoby do osoby, tworząc zabu-
rzony obraz zewnętrznego świata.

Nie przypuszczałam, że to kiedykolwiek napiszę, ale uważam, że 
pomimo wszystkich zdobyczy współczesnej techniki, internet nie powi-
nien być dostępny od najmłodszych lat.

Pomimo tego, iż wydaje nam się, że mamy kontrolę nad tym, co robią 
w internecie nasze pociechy, często nie zdajemy sobie sprawy, ile infor-
macji o zrównoważonym dla dorosłego człowieka charakterze otrzymuje 
nieprzygotowany umysł dziecka. Prawdopodobnie wynika to z tego, że 
z biegiem czasu przestajemy być w stanie skutecznie postawić się w roli 
5- czy 10-latka i w porę dostrzec niebezpieczeństwo. Jeszcze kilkadzie-
siąt lat temu tych pozornie bezpiecznych informacji byłoby niewiele 
i pochodziłyby od ograniczonego grona ludzi. Dziś wpływy te można 
liczyć w setkach tysięcy użytkowników podłączonych do intenetu.

Wiedza sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Wiele zależy od tego, 
co z nią zrobimy, jeszcze więcej od tego, czy potrafimy ją we właściwy 
sposób zinterpretować. A procesu nabywania doświadczeń nie da się 
przyspieszyć. Możemy upchać w głowach młodych ludzi prawie dowolną 
ilość danych, nie zagwarantuje to jednak, że osiągną właściwy poziom 
zrozumienia.

Każdy z nas jest odpowiedzialny za proces wychowawczy w ten czy inny 
sposób. My, nie anonimowy internet. Dobrze więc byłoby, żeby ogra-
niczyć jego wpływ – nie tylko w ten oczywisty sposób, polegający na 
zapewnieniu względnego bezpieczeństwa, ale również w sferze dostar-
czania informacji.

Umysł dziecka jest delikatnym i cennym urządzeniem.

Nie należy narażać go na ryzyko.
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Wiele mówi się ostatnio o uczeniu maszynowym. Może ono przynieść 
tyle samo szkody, co pożytku.

Uczenie maszynowe 
i ludzkie uprzedzeniaKINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Uczenie maszynowe i ludzkie uprzedzenia  |  Kinga Ochendowska
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U
Uczenie maszynowe, co do samej zasady, jest dość proste. Polega ono 
na stworzeniu algorytmów, pozwalających na samouczenie się systemu 
dzięki zgromadzonym danym. Oczywiście stoją za nim skomplikowane 
procesy, ale na potrzeby tego artykułu wiedza o nich nie będzie nam 
potrzebna. Wystarczy logika i zdrowy rozsądek, a wnioski każdy wycią-
gnie sobie sam. Takie, jakie uzna za stosowne.

Czytałam ostatnio książkę Douglasa Murraya, zatytułowaną „Szaleństwo 
tłumu”. Nie wiem, czy będzie tłumaczona na język polski, nie znalazłam 
informacji o tym w internecie. Sam Murray jest postacią dość kontrower-
syjną, przede wszystkim ze względu na swoje konserwatywne poglądy. 
Określany jest często mianem neokonserwatysty, a jego publikacje nie 
wpisują się w panujący ostatnio trend liberalny. Nie ma co ukrywać – nie 
są to książki łatwe w odbiorze, zwłaszcza dla młodszego, wyzwolonego 
pokolenia. Murraya jednak warto czytać, nawet jeśli nie zgadzamy się 
z jego poglądami, bo stanowi wymierający gatunek – komentuje stany 
społeczne, dostrzegając wszystkie strony medalu i nie udając, że współ-
czesne życie może upodobnić się do patriarchatu sprzed 200 lat. Nie 
o samą książkę jednak chodzi, ale o jeden z jej fragmentów, mówiący 
o wspomnianym wcześniej uczeniu maszynowym. Nie należę do ludzi, 
którzy na wiarę przyjmują podawane im treści, postanowiłam więc 
sprawdzić, ile jest prawdy w jego zarzutach skierowanych w stronę 
Google. Okazało się, że całkiem sporo.

Murray zwraca uwagę na praktykę, stosowaną głównie przez Google, 
zwaną ML Fairness. Próbowałam znaleźć polski odpowiednik określenia, 
ale dodanie do frazy w wyszukiwarce „po polsku” nie zwróciło żadnych 
rezultatów. Zaznaczam, że chodzi o mój internet, bo jak się okazuje, 
ma to niebagatelne znaczenie. Oryginalne wideo opublikowane przez 
Google nie ma polskich napisów ani polskiego odpowiednika, jednak 
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angielski w nim użyty nie powinien przysparzać większego problemu. 
Wyjaśnia ono, w jaki sposób twórca największej wyszukiwarki interne-
towej ingeruje w proces maszynowego uczenia, by zapobiec przekazy-
wania systemowi ludzkich uprzedzeń i stereotypów. Możecie się z nim 
zapoznać poniżej.

Na pierwszy rzut oka wszystko to wydaje się jak najbardziej uza-
sadnione. Zapobieganie uprzedzeniom w wynikach wyszukiwania 
nie powinno przynosić negatywnych rezultatów, wręcz odwrot-
nie – powinno wprowadzić do rezultatów tak konieczną równowagę 
i balans. Muray zwraca jednak uwagę, że ingerencja ta wprowadza 
zupełnie innego rodzaju uprzedzenia do algorytmów uczenia maszyno-
wego i przedstawia na nie konkretne przykłady. Zaznacza przy tym, że 
ingerencja ta jest różna w różnych krajach – również na terenie Europy. 
Przedstawione przykłady sprawdzają się w Stanach Zjednoczonych, 
Anglii czy Francji, nie pojawiają się za to w krajach azjatyckich albo Tur-
cji. Murray szczegółowo wyjaśnia te kwestie, więc zainteresowanych 
odsyłam do lektury. Zajmiemy się przykładami, które sprawdziłam. 
Przejdźmy więc do rzeczy.

Jako pierwszy przykład Murray proponuje zapytanie o sztukę europej-
ską, czyli European art. Po wpisaniu zadanej frazy w Google, wyniki pre-
zentują się jak poniżej:
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Murray zwraca uwagę na regularne i wysoko spozycjonowane pojawianie 
się w wynikach wyszukiwania odnośników do „people of colour”. Więk-
szość ludzi, na pytanie o słynne przykłady sztuki europejskiej, odpowie-
działaby „Mona Lisa”, niekoniecznie wskazując na obrazy o zabarwieniu 
etnicznym. Pojawienie się tychże jest wynikiem manipulacji uczeniem 
maszynowym w celu wprowadzenia „zbilansowanych” wyników, przez co 
niewprawne oko mogłoby odnieść wrażenie, że sztuka europejska spe-
cjalnie koncentruje się na przedstawianiu mniejszości etnicznych. 

Jednak im dalej w las, tym ciemniej. Kolejnym przykładem jest fraza 
„straight couple”. Wydawałoby się, że zapytanie powinno zwrócić obrazy 
stereotypowej pary, składającej się z mężczyzny i kobiety. Jak można 
jednak łatwo zauważyć, już pierwsze zdjęcie odnosi się do pary jednopł-
ciowej, a następnie jedno na pięć zdjęć powtarza tę tendencję.
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A co stanie się, jeśli zapytamy o „gay couple”? Otrzymamy czyste wyniki, 
wyłącznie homoseksualnych par. Czy więc, zgodnie z zasadą unikania 
uprzedzeń, nie powinniśmy wymieszać również tych wyników, w celu 
uzyskania zrównoważonego rezultatu?

Czy nie byłoby uzasadnione, by na zapytanie „couple”, wyświetlone 
zostały wyniki, zawierające wszystkie możliwe rodzaje par, zaś na zapyta-
nie szczegółowe: „stright couple” i „gay couple” wyłącznie te, zawierające 
wskazane kryterium? Murray argumentuje, że w pogoni za „równością” 
przekraczamy granicę w drugą stronę. Wskazuje to również w kolejnym 
przykładzie, wpisując zapytanie „white man”.
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Jak we wcześniejszych przypadkach, wyniki okazują się „zrównowa-
żone” – ukazują nie tylko białych mężczyzn. Ci pokazani na pierwszych 
miejscach to poszukiwani kryminaliści – nie do końca wynik, którego 
oczekuje ktoś, chcący zobaczyć stereotypowego białego mężczyznę. 
W przypadku zapytania o „black man” rezultat jest przewidywalny 
– wyszukiwarka pokaże nam wyłącznie to, o co prosiliśmy:

Podobnie jak w poprzednim przykładzie, zamiast silenia się na poli-
tyczną poprawność, wystarczyłoby, żeby zapytanie „man” zwracało zdję-
cia wszystkich możliwych ras i kształtów, zaś zapytanie szczegółowe – to, 
czego poszukuje użytkownik. Najwyraźniej, niektóre techniki stosowane 
przez monopolistę na rynku wyszukiwarek – Google – różnie traktują 
poszczególne kraje i regiony.

Murray nie koncentruje się w tym przypadku na niesprawiedliwości, ale 
na prostym fakcie, że w celu uniknięcia dyskryminacji uczymy maszyny 
odmiennych, ale jednak stereotypów i uprzedzeń, które zagrażają naj-
większej bazie wiedzy, jaką stworzył człowiek – internetowi.

Czy zmiany wprowadzane przez Google są dobre, czy złe – wnioski każdy 
musi wysnuć sam. Zapewne znajdą się zarówno ich przeciwnicy, jak i zwo-
lennicy. Ja ze swojej strony uważam, że wiedza powinna być bezstronna 
i oparta na faktach. Czy taka będzie? O tym przekonamy się już niedługo.

Skynet czeka.
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Podróż żaglowcem do Nowego Świata wydaje się czymś nie do 
pomyślenia, lecz jest całkowicie wykonalna. Otóż niedawno miałem 
przyjemność odwiedzić Karaiby (jeszcze otwarte!) i podróżować po 
nich w bardzo ciekawy sposób – na pokładzie brygu.

FRANCISZEK ŁADA

Skwarantanna, czyli 44 dni przez Atlantyk  |  Franciszek Łada

@franeklada

Skwarantanna, 
czyli 44 dni przez Atlantyk
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STS Fryderyk Chopin to polski bryg (dwumasztowy żaglowiec rejowy) 
zwodowany w 1992 roku w Gdańsku, zarejestrowany w Szczecinie, jeden 
z najszybszych statków w swojej klasie, czego rok temu dowiódł na 
regatach Tall Ships, zajmując pierwsze miejsce. Obecnie armator jachtu, 
3Oceans, organizuje różne podróże na jego pokładzie, między innymi 
Niebieską Szkołę. NS (jak skrótowo nazywa to załoga) to, w istocie, 
szkoła na pełnym morzu – w dni, gdy Chopin nie zawija do portu, na 
pokładzie odbywają się dla uczniów lekcje prowadzone przez nauczy-
cieli, którzy płyną razem z resztą załogi szkoleniowej i są jej częścią. Tak, 
nauczyciele również muszą stawiać się na alarmy, wachtować, a nawet 
czasami i pomagać w innych pracach pokładowych.

Trasa mojej Niebieskiej Szkoły 25 biegła z Gwadelupy, przez inne wyspy 
karaibskie, planowo też przez Bermudy, Ocean Atlantycki, Azory, Kanary 
i przez porty europejskie, do Hagi.

Niestety, na Gwadelupie, w Point-à-Pitre wylądowałem 8 marca, gdy 
koronawirus zaczynał straszyć Europę, co później spowodowało 
zamknięcie Bermudów oraz następnych przystanków na drodze Cho-
pina. Z tego powodu nasz turnus NS został nazwany przez załogantów 
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„Skwarantanna”, od naszego kapitana Bartłomieja Skwary, kapitana, 
który rok temu zdobył Chopinem pierwsze miejsce Tall Shipsów.

Na szczęście jednak wszystkie wyspy na Karaibach stały jeszcze otwo-
rem, dzięki czemu Chopin zawinął też na Montserrat, St. Eustachius, 
Saint Barthélemy i St. Maarten, tudzież St. Martin. W planach były też 
inne wyspy, na przykład Dominika, ale w dniu wypłynięcia z Gwadelupy, 
chwilę po odbiciu, jedna z nauczycielek miała drobny wypadek, przez 
który cała jednostka musiała zawrócić i przycumować na kolejne dwie 
noce. Niemniej jednak podróż tę zapamiętam na całe życie jako praw-
dziwą przygodę.

Nigdy do tej pory nie byłem na Karaibach i uderzyło mnie piękno wysp 
oraz nieprzemijający klimat do tej pory kojarzący mi się z prędzej z fil-
mami o Jamesie Bondzie z lat 60. i 70., niż z czymś, czego mogę doświad-
czyć naprawdę. Również fakt, że codziennie z żaglowca schodziło się na 
wyspy, dodawał wiele uroku.
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Na Gwadelupie widać było i czuć, jak francuska jest to wyspa – wszędzie 
towarzyszy nam zabudowa charakterystyczna choćby dla Nowego Orle-
anu, z balkonami wiszącymi na filarach nad ciasnymi uliczkami. Odwie-
dziliśmy również jedną z miejscowych plaż, o nieskazitelnie czystej 
lazurowej wodzie.
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Następną wyspą, od której 
dzielił nas dzień i noc żeglugi, 
była Montserrat, brytyjskie 
terytorium zamorskie. Bardzo 
leniwe i mało ciekawe miejsce 
w latach 90. przeżyło erupcję 
wulkanu Sourfriére Hills, który 
zniszczył stolicę Plymouth 
i spowodował opuszczenie 
wyspy przez ponad 2/3 lud-
ności, liczącej wtedy 13 tysięcy 
mieszkańców. Na miejscu zoba-
czyliśmy lokalne muzeum oraz 
ruiny Plymouth, przysypanego 
pyłem wulkanicznym i obecnie 
opuszczonego miasta, a potem 
skosztowaliśmy wody kokoso-
wej ze świeżych kokosów.

Po kolejnym dniu i kolejnej 
nocy dopłynęliśmy do St. 
Eustachius (właściwie Sint 
Eustatius), części Antyli Holen-
derskich, na którym wspięli-
śmy się po wulkanie Mazinga, 
a następnie poszliśmy pływać 
w morzu przy czarnych, wulka-
nicznych plażach. Na wyspie tej, 
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chociaż należy ona do Holandii, czuć się można niczym w małym mia-
steczku na Florydzie, wszystko bowiem, od zabudowy przez używany 
przeważnie język, po sam wygląd ludzi (przeciwnie do innych wysp, 
przewaga białych), było jakby prosto z USA.

Następnego dnia, po krótkiej przeprawie, wylądowaliśmy na francuskiej 
Saint Barthélemy, bogatej wyspie z samymi willami i markowymi sklepami 
na lądzie i wielkimi motorowymi jachtami na wodzie. Tu już 15 marca czuć 
było COVID-owe odciski w postaci pozamykanych sklepów i barów.
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Ostatnia wyspa, podzielona na St. Maarten (holenderska część) i St. Mar-
tin (francuska), była pewnym wybawieniem dla załogi, ponieważ była 
większa niż pozostałe i pozwalała zaopatrzyć się w rejs po Atlantyku 
w miejscowym supermarkecie, który już i tak był przetrzebiony przez 
miejscowych w obawie przed pandemią.

Ostatnie dni na lądzie, przed 44 dniami w morzu, wspominam jak naj-
lepiej, tak samo jak cała reszta kompanów. Na tej wyspie spędziliśmy 
dużo czasu, bo aż trzy dni, z czego jednego dnia odwiedziliśmy piękną 
i jakże niecodziennie położoną plażę – leżącą od razu przed lotniskiem, 
pod trasą podejścia. Wiele samolotów zdążyło przelecieć nad nami, gdy 
kąpaliśmy się po raz ostatni w Morzu Karaibskim.
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W normalnym dniu żeglugi na oceanie dzień wyglądał zupełnie inaczej 
– od 10:00 do 18:00 lekcje, z przerwą na obiad, a do tego w czasie wol-
nym od lekcji 4-godzinne wachty nawigacyjne, również w nocy. Wachty 
nocne były często trudne do zniesienia, szczególnie od 0:00 do 4:00, 
ponieważ codziennie rano trzeba stawić się na banderę o 8:00, gdzie 
kapitan ogłasza wszelkie wiadomości dotyczące danego dnia, ale też 
i reszty rejsu.

Całe szczęście złapaliśmy bardzo korzystny passat, który zaprowadził 
nas pod Bermudy. Niestety dzielił nas dzień od zamknięcia wysp. Im 
dalej w ocean, tym alarmy do żagli zdarzały się częściej, co gorsza, prze-
ważnie w nocy, co często mocno pogarszało poziom wyspania załogi, 
która podciągała go na lekcjach, nie zawsze nawet celowo.

Kuk, kucharz pokładowy, był chyba najpopularniejszą osobą na statku, jak 
trafnie zauważył: „Nie macie nic do roboty, to jedyne, co Wam zostało, to 
jeść” – i słusznie, tak zwany temat bumerang (od nazwy salami) był chyba 
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najpopularniejszym tematem small talku pomiędzy uczniami: co dzisiaj na 
obiad, co by się zjadło, co się zje, jak się wróci do Polski.

Mimo uprzedzeń Atlantyk oszczędził bryg i do Azorów nie mieliśmy 
ani problemu ze sztormami, ani w ogóle z pogodą – było słonecznie 
i stosunkowo ciepło. Nieopisane zachody słońca w rejonach podzwrot-
nikowych uwieńczał nieopisany zielony błysk jaskrawozielonej barwy 
– ostatni promień przed zachodem.

Po Azorach, przy których tylko staliśmy na kotwicy, robiła się coraz 
gorsza pogoda, było zimniej i mniej przyjemnie, na nocne wachty 
potrzebne było co najmniej 5 warstw ubrań, by można było znieść prze-
szywające zimno.

Ze względu na niekorzystne wyże w kanale La Manche zmuszeni byliśmy 
przepłynąć Wyspy Brytyjskie od północy, stając na Hebrydach w Storno-
way. Pomimo braku zejścia na ląd, cała załoga świętowała drugie ujrze-
nie lądu po miesiącu spędzonym w morzu, szczególnie że tym razem 
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staliśmy ledwie 50 metrów od brzegu, przed portem. Tu też uzupełni-
liśmy zasoby żywności, których brak zmuszał nas do zaostrzenia racji 
jedzeniowych, w kulminacyjnym momencie dochodzących do ledwie 
dwóch kromek na śniadanie i kolację na osobę. Proszę uwierzyć, na 
żaglowcu jest to o wiele trudniejsze do zniesienia, niż się wydaje. Po Azo-
rach również zabrakło nam cukru, który został z wiwatem załadowany 
z powrotem do ładowni.

Kolejne dni były męczące, codziennie alarm do żagli w nocy, do 
momentu całkowitego uspokojenia się wiatru i przerzucenia się z żagli 
na silnik. Na Morzu Północnym widzieliśmy niezliczone ilości stat-
ków i platform wiertniczych, co było wielką rozrywką w porównaniu 
z dwoma spotkaniami z innymi jednostkami w trakcie całej przeprawy 
przez Atlantyk. W tym momencie dawno już wiedzieliśmy, że podążamy 
do Szczecina, dlatego też kierowaliśmy się w kierunku cieśnin duńskich.

Przepływając pomiędzy miastami, niczym rzeką, dopłynęliśmy ciasnym 
szlakiem żeglownym na Bałtyk, który przywitał nas okropnym sztor-
mem, wiejącym prosto w twarz, od Polski. Ze względu na to, jak mały 
jest tam Bałtyk, musieliśmy halsować się (wykonywać zwroty) co chwila, 
raz po jednym alarmie dzieliło nas od drugiego ledwie 10 minut.
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Te dni wspominam najgorzej z całego rejsu. Jednak, po prawie dwóch 
miesiącach podróży bez internetu, nie licząc dwóch stopów przy lądzie, 
ujrzeliśmy dom – Polskę. Po sklarowaniu żagli na portowo weszliśmy do 
Szczecina, tym razem jednak Chopina nie przywitały orkiestra i tłumy, lecz 
kilkoro rodziców i telewizja. Lokalne radio i telewizja wypytywały nas od 
razu po kontroli zdrowia uczestników rejsu o doznania z rejsu, zarazem 
przynosząc nam koronarzeczywistość – maseczki, dystans społeczny i inne.

Muszę przyznać, że choć rejs trwał o prawie dwa tygodnie dłużej, z żalem 
schodziłem z trapu i dalej tęsknię za tymi dwoma masztami i pokła-
dem, które bezpiecznie przewiozły nas ponad 6 tysięcy mil morskich. 
W tym czasie poznałem wielu ciekawych ludzi z całej Polski, uczyłem 
się w ramach zajęć dodatkowych języka norweskiego i chińskiego oraz 
zobaczyłem miejsca, w które nigdy bym nie zawitał w taki sposób. Slogan 
NS-u jest z pewnością trafiony: Niebieska Szkoła – lekcja na całe życie.
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Jeśli nie potrafimy pogodzić się z tak niewielkim dyskomfortem, jak 
założenie na twarz maseczki, to kiepsko widzę przyszłość rasy ludzkiej.

Na złość babciKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

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

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

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

To ja nieśmiało zapytam: a społeczeństwo to własnego 

rozumu nie ma? Czy wprowadzono jakieś nowe prawo, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Bo że będzie następny raz, to pewne.
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Kiedy pojawiają się poważne problemy, oczy wszystkich kierują się ku 
naukowcom, bo to właśnie oni powinni znać odpowiedzi na wszystkie 
ważkie pytania. Potem pojawia się irytacja, bo odpowiedzi są, ale nie 
takie, jakich oczekujemy.

Dlaczego nauka nie udziela 
odpowiedzi na pytania?KINGA OCHENDOWSKA

@santee76

Dlaczego nauka nie udziela odpowiedzi na pytania?  |  Kinga Ochendowska
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Od najmłodszych lat wpaja nam się przekonanie, że nauka jasno i kla-
rownie określa, co jest prawdą, a co nią nie jest. 2 + 2 = 4 i inaczej być 
nie może. Buduje to w nas złudzenie, że nauka opiera się na stałych 
i niezmiennych wartościach. To złudzenie pokutuje w nas całymi latami 
i ujawnia się w czasach kryzysu. Na przykład takich, jak ostatnia pande-
mia. Zanim jednak przejdziemy do pandemicznego kryzysu naukowego, 
wypadałoby powiedzieć, dlaczego nauka jest czymś zupełnie innym, niż 
nam się zdaje.

Każdy, kto przekracza w życiu bramę uniwersytetu, szybko dowiaduje się, 
że na uczelnię nie przybył po to, by uzyskać odpowiedzi, tylko po to, żeby 
pomnożyć liczbę pytań. Dlaczego uniwersytetu? Bo na podstawowym 
poziomie edukacji, który zakończony zostaje egzaminem maturalnym, 
poruszamy się w środowisku pewników, czyli wiedzy, która jest mniej lub 
bardziej stabilna. A przynajmniej tak nam mówią. Kiedy decydujemy się 
wkroczyć na ścieżkę naukową i kontynuować naszą edukację, zaczynamy 
poruszać się w świecie tez i dowodów, które mogą być podtrzymane 
lub obalone, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy. Przy okazji, większość 
studentów zetknęła się z przedmiotem o nazwie logika, który w skrócie 
zajmuje się zastosowaniem praw matematycznych w stosunku do języka. 
Studiując logikę, dowiadujemy się, jak niebezpieczne jest stosowanie kate-
gorycznych stwierdzeń w świecie naukowym. Naukowiec jako taki powi-
nien wykazywać w swych sformułowaniach odpowiednią dozę pokory, 
bo nic nie stoi na przeszkodzie, by za chwilę przeprowadzony przez niego 
dowód został obalony przez innego naukowca. Skutkiem tego język for-

malny staje się tworem wyjątkowo niestrawnym dla 
zwykłego zjadacza chleba. Tu problemy mogą być 
dwa, w zależności od podatności gruntu, na który 
spada ziarno: odbiorca albo w całości przyjmuje 
informację jako pewnik, albo ją odrzuca. Dodatkowo 
przyjąć należy, że specjaliści w tematach nie zajmują 
się tłumaczeniem podstaw, poruszają się za to na 
wysokim poziomie wiedzy, co powoduje, że duża 
część dowodu gubi się w świadomości prostego 
odbiorcy, przez co pojawiają się sprzeczne czasem 
teorie, wynikające z różnicy pomiędzy tym, co zro-
zumiał odbiorca, a co powiedział naukowiec.
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Żeby uprościć powyższe, wystarczy powiedzieć, że zanim naukowiec 
będzie w stanie wyrazić opinię na jakiś nowy/nieznany temat, będzie 
musiał postawić hipotezę, przeprowadzić dowód, a na koniec przedstawić 
wniosek wynikający z procesu. Na każdym z tych etapów możliwe jest oba-
lenie założenia poprzez z gruntu nieprawidłową hipotezę, nieodpowiednią 
lub źle przeprowadzoną metodę badawczą lub błąd w wyciąganiu wnio-
sków. Gdyby tego było mało, dowód musi być powtarzalny (czytaj: inny 
naukowiec musi być w stanie go odtworzyć, uzyskując te same wyniki), 
następnie przedstawiony do recenzji i oceny środowiska naukowego. 
Dopiero wtedy można mówić o potencjalnym rozwiązaniu, określeniu czy 
zdefiniowaniu problemu. Kiedy więc pojawia się nowy temat, wymaga-
jący zgłębienia, nie powinniśmy nastawiać się nie tylko na szybkie wyniki, 
ale również z dużą ostrożnością odnosić się do wszystkich informacji, 
jakie pojawiają się w międzyczasie. Za przykład może posłużyć najprost-
sza ulotka medyczna, która dołączana jest do każdego leku. Większość 
z pewnością zauważy, że czytanie tychże, jakkolwiek wskazane, przyprawić 
może o palpitację serca. Informowani bowiem jesteśmy, że lek stosuje się 
w leczeniu jakiegoś schorzenia, nie zaś „leczy” a lista potencjalnych efek-
tów ubocznych jest tak długa, że w miarę czytania odchodzi nam ochota 
na zażywanie specyfiku. To jest właśnie nauka w najczystszej postaci – nie 
ma takiego naukowca na ziemi, poza hochsztaplerami i oszustami, który 
udzieli komukolwiek gwarancji wyleczenia. Powód jest prosty – naukowiec 
nie ma możliwości przeprowadzenia dowodu (i to dowodu powtarzalnego) 
dla każdego przypadku na świecie. Dlaczego? Bo wszyscy jesteśmy różni. 
Metoda większościowa, czyli skutek prawdziwy dla akceptowalnego pro-
centu przypadków, musi nam wystarczyć. Inaczej się po prostu nie da.

Wyjaśniwszy to, możemy przejść do wspomnianego wyżej naukowego kry-
zysu pandemicznego i spróbować wyjaśnić, skąd bierze się agresja w kie-
runku środowiska naukowego oraz sprzeczne doniesienia, które możemy 
obejrzeć w telewizji i przeczytać w prasie.

Jednym z podstawowych zarzutów pod adresem naukowców jest to, że 
nie mówią nam, co robić. Informacja o tym, że powinniśmy zachowywać 
dystans i często myć ręce nie wydaje się przekonująca. Wręcz przeciwnie 
– od naukowców oczekujemy bardziej spektakularnych rozwiązań. Jeśli 
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pojawiają się informacje o środkach wspomagających leczenie, to są one 
skąpe i przedstawiane są bez przekonania. Nawet w tak podstawowej kwe-
stii, jak noszenie maseczek, naukowcy nie są zgodni. A do tego, wszyscy 
są zgodni, że zwykła grypa zabija więcej ludzi, niż COVID-19. Można z tego 
wysnuć wniosek, że cała pandemia to jedna wielka ściema i nie ma się 
czym przejmować. Tylko czy aby na pewno?

Zaaplikujmy naukową metodę do powyższych problemów i zobaczmy, jak 
zmieni się popularny medialny przekaz.

Grypa zabija więcej ludzi niż COVID-19. Owszem, tak mówi statystyka. 
Czemu więc COVID-19 ma być na tyle groźny, żeby zamykać w kwarantan-
nie całe państwa? Odpowiedź jest relatywnie prosta – z grypą nasz układ 
immunologiczny miał do czynienia nie raz – nie tylko bezpośrednio, ale 
również pośrednio – wiedzę, jak się przed nią bronić, otrzymaliśmy wraz 
z materiałem genetycznym naszych rodziców. Prawdziwym oczywiście 
może być twierdzenie, że COVID-19 nie powstał wczoraj, ale istniał w eko-
systemie przez lata, wieki albo tysiąclecia. Nigdy przedtem jednak nie 
zostaliśmy na niego wystawieni w skali masowej, przez co nasz organizm 
nie potrafi się przed nim bronić. Nie znamy nie tylko przebiegu samej 
choroby, ale też potencjalnych długoterminowych skutków oraz zdolności 
wirusa do mutacji. Wirusy jako takie są dość niedbałe, jeśli chodzi o repli-
kację materiału genetycznego. Czasem pomiędzy łagodnym a śmiertelnym 
wirusem stoi jedna insercja czy delecja. I nic nie możemy na to poradzić. 
Logicznym zabezpieczeniem jest więc powstrzymanie rozpowszechniania 
się choroby, czyli utrzymywanie poziomu infekcji na poziomie R<1. 
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W czasie pandemii pojawiały się doniesienia o różnych środkach, które 
miały być cudownymi remediami, powstrzymującymi chorobę. Środowisko 
naukowe nie zajęło w tej kwestii stanowiska. Nie zajęło, bo nie mogło. To, 
że jakiemuś pacjentowi poprawiło się po podaniu leku, nie oznacza jesz-
cze, że środek ów jest skuteczny – nie należy mylić czynnika z przyczyną 
i mieszać ze skutkiem. Pacjentowi mogło poprawić się zupełnie „po prostu” 
albo dlatego, że jednocześnie przyjmował inne leki, które skumulowały się 
w organizmie, albo z powodu grupy krwi czy dowolnego innego czynnika. 
By móc mówić o lekarstwie, skutek musi być powtarzalny w przypadku 
procentowo zadowalającej większości. Jeśli nie można odtworzyć wyników, 
środowisko naukowe nie może wysnuć prawdopodobnych wniosków.

Na koniec najbardziej kontrowersyjny temat, czyli maseczki, które stały się 
społeczną kością niezgody. „Maseczki nie chronią przez zachorowaniem”. 
„Maseczki pomagają w ograniczeniu liczby zachorowań”. „Maseczki szko-
dzą” i „Maseczki nie zagrażają zdrowiu”. Czy pozornie sprzeczne stwierdze-
nia mogą być prawdziwe?

W świecie nauki i matematycznej logiki wszystkie te stwierdzenia mogą, 
w określonych okolicznościach, być prawdziwe. Trzeba tylko umieć 
odczytać zawarte w nich przesłanie i nie ograniczać się do klikbajtowego 
tytułu artykułu. 

Maseczki nie chronią przed zachorowaniem – prawda. Z reguły maseczka 
nie ma za zadanie chronienia osoby, która ją nosi – ma za zadanie chro-
nić otoczenie tej osoby. Częściowa ochrona użytkownika jest wartością 
dodaną, nie podstawową funkcjonalnością. Czy jej skuteczność jest stu-
procentowa? Nie. Skuteczność maseczki wzrasta wraz z prawidłowością jej 
użytkowania. Sam fakt noszenia maseczki o niczym jeszcze nie świadczy, 
ważne jest to, czy stosujemy się do wytycznych, wyrzucamy maseczki 

To jest właśnie nauka w najczystszej postaci – nie ma takiego 

naukowca na ziemi, poza hochsztaplerami i oszustami, który 
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jednorazowe i prawidłowo czyścimy te, które możemy używać kilkakrot-
nie. Jeśli nie – owszem. Maseczki zagrażają zdrowiu i nie chronią przed 
zachorowaniem. To samo odnosi się do jednorazowych rękawiczek i pozo-
stałych PPE. Każda rzecz używana niezgodnie z przeznaczeniem może stać 
się zagrożeniem dla naszego zdrowia i przynieść więcej szkody niż pożytku. 
By się przed tym ochronić, wystarczy używać ich w sposób… prawidłowy.

Czy maseczka może szkodzić zdrowiu w inny sposób? Oczywiście. W przy-
padku ludzi z określonymi schorzeniami, głównie układu oddechowego. 
Również nieprawidłowo użytkowana, wilgotna i brudna maseczka może 
zafundować nam różnego rodzaju infekcje bakteryjne czy grzybicze. Ale 
również w tym przypadku znajdzie się rozwiązanie – osoby ze schorze-
niami uniemożliwiającymi noszenie maseczki (dodajmy do tego niepeł-
nosprawności – czyli na przykład poleganie na czytaniu z ruchu warg) 
nie muszą ich nosić. A cała reszta uniknie niebezpieczeństwa, zachowując 
zasady higieny.

Czytanie języka naukowego nie jest proste, a media dodatkowo wcale tego 
nie ułatwiają.

Polecam zdobycie tej umiejętności, bo to nie ostatnia pandemia, z którą 
przyjdzie nam się zmierzyć.

A póki co – odpuśćmy trochę naukowcom. Im więcej wiemy, tym większa 
nasza świadomość tego, czego nie wiemy. 

A do zrozumienia mamy cały wszechświat.
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Co za dużo, to niezdrowo. Po nadużywaniu elektroniki w czasie 
kwarantanny konieczny może okazać się odwyk.

OdwykKINGA OCHENDOWSKA
@santee76

Odwyk  |  Kinga Ochendowska
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Od jakiegoś czasu zaczęłam odczuwać zmęczenie. Z pewnością przyczy-
niła się do tego kwarantanna sama w sobie, temu nie można zaprzeczyć. 
Jednak w dużej mierze winę za stan obecny ponosi olbrzymi natłok 
informacji. W szczycie pandemii, gdy wytyczne i zalecenia zmieniały się 
z godziny na godzinę, konieczne było stałe śledzenie serwisów newso-
wych. Oczywiście wszelkie doniesienia zdominowane były przez infor-
macje o koronawirusie, poza tym niewiele działo się na świecie, a jeśli się 
działo, to nie docierało na nagłówki gazet. Z czasem ilość użytecznych 
informacji zmalała, pojawiło się więcej wiadomości z kraju i ze świata, ale 
nawyk czytania prasówki pozostał.

Wielokrotnie powtarzałam, że nie lubię czytać newsów. Przede wszystkim 
dlatego, że cenię ciszę, spokój i stabilność psychiczną. Nasz mózg z samej 
swojej natury jest skonstruowany tak, by skanować dostarczane do niego 
informacje na okoliczność potencjalnego zagrożenia. Na tym zresztą 
bazuje większość gazet codziennych. Ze świecą przyjdzie nam szukać 
informacji pozytywnych i budujących, większość wiadomości opiera się 
na pokazywaniu całego zła tego świata. Bo podświadomie przemówi do 
naszego umysłu, a dobro – no cóż. Dobro jest po prostu nudne.

Mając powyższe na uwadze, postanowiłam przejść 
na odwyk. Nie oznacza to całkowitej rezygnacji 
z używania elektronicznych gadżetów, bo w dzisiej-
szych czasach to po prostu niemożliwe. Za to użyję 
sprawdzonej już wcześniej metody, którą opra-
cowałam jakiś czas temu. Nazwałam tę metodę 
„ostatnim folderem”. W skrócie polega ona na tym, 
że wszystkie „niebezpieczne” aplikacje umiesz-
czam w folderze, który przenoszę na ostatni ekran 
w telefonie czy iPadzie. Następnie zaś „zapomi-
nam” o nim na z góry określony czas – w tym przy-
padku miesiąc.

Nie kasuję aplikacji z telefonu, bo mija się to 
z celem. Po prostu sprawiam, że nie rzucają się 
w oczy. Po przeniesieniu aplikacji do folderu upew-
niam się, że wyłączyłam wszystkie notyfikacje, 
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włącznie z tymi, które przychodzą na Apple Watcha i zaczynam używać 
sprzętu wyłącznie do wykonywania podstawowych zadań – czyli na 
przykład dzwonienia.

Jakie aplikacje zaliczam do grona niebezpiecznych? Przede wszystkim 
agregaty newsów, w tym Apple News+. Następnie miejsce zamieszkania 
zmieniają aplikacje serwisów społecznościowych oraz część komunika-
torów. Pozostawiam tylko te, których używam zawodowo i do kontaktu 
z rodziną. Przyglądam się również statystykom pokazującym, ile czasu 
spędzam w konkretnych programach. Jeśli aplikacja służy wyłącznie roz-
rywce (jak Rummikub albo DancingLine – winna!), to również wrzucam 
ją do wspomnianego folderu. Zajmują po prostu za dużo cennego czasu, 
który mogę poświęcić na robienie rzeczy w realnym świecie.

Nie ruszam programów służących do czytania książek i odtwarzających 
audiobooki. Audiobooków słucham zazwyczaj podczas wykonywania 
innych czynności – na przykład sprzątania czy na spacerze z psem, 
a czytania książek nie traktuję jako stratę czasu.

Poprzednio podobny odwyk zrobiłam mniej więcej rok temu i muszę 
przyznać, że już po kilku dniach poczułam się dużo lepiej. Wystarczyło 
na początku świadomie opanować poranny nawyk sprawdzania, co 
słychać na świecie. Niedługo po tym poczułam, że dużo łatwiej mi się 
myśli oraz te myśli wyraża. Ustąpiło poczucie zniechęcenia i niemożno-
ści oraz powróciła energia, by zająć się rzeczami, które istnieją w real-
nym świecie.

Jakie aplikacje zaliczam do grona niebez-

piecznych? Przede wszystkim agregaty 

newsów, w tym Apple News+. Następnie 

miejsce zamieszkania zmieniają aplikacje 

serwisów społecznościowych oraz część 

komunikatorów. 
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Często o tym, czy potrzebujemy odwyku, dowiadujemy się dopiero 
wtedy, gdy się na nim znajdziemy. Funkcjonując w wirtualnym świecie, 
w którym jesteśmy bombardowani informacjami, czy tego chcemy, 
czy nie, nawet nie zauważamy, jak bardzo nakręcamy spiralę. Dlatego 
czasem warto zwolnić, zrobić krok do tyłu i zobaczyć, czy świat nadal 
będzie istniał za miesiąc. Nawet wtedy, gdy nie będziemy go doglądać.

Ze swojej strony mogę zapewnić, że nigdy nie zdarzyło mi się, by świat 
przestał istnieć. Prawdę mówiąc, to w czasie ostatniego odwyku nie zda-
rzyło się nic, czemu warto byłoby poświęcić uwagę. Założyć więc mogę, 
że i tym razem nic mnie nie ominie.

Mam głęboką nadzieję, że nic nie przerwie stanu ciszy i spokoju, chociaż 
w dzisiejszych czasach niczego nie można być pewnym. Zbliżamy się 
wielkimi krokami do okresu jesienno-zimowego oraz kolejnych, zapo-
wiadanych w mediach, fal koronawirusa. Tak czy inaczej, zamierzam 
naładować baterie bez względu na to, czy czeka nas kolejny czas inten-
sywnego sprawdzania newsów, czy nie. Jeśli tak, będę potrzebowała 
naładowanych baterii. Jeśli nie – po prostu oczyszczę głowę z niepo-
trzebnych śmieci.

Jeśli też czujecie, że co za dużo, to niezdrowo, to polecam metodę ostat-
niego folderu. W końcu co mamy do stracenia?

Nie zaszkodzi, a może pomóc.

Czegóż oczekiwać więcej?

Wystarczyło na początku świadomie opanować poranny nawyk 

sprawdzania, co słychać na świecie. Niedługo po tym poczu-

łam, że dużo łatwiej mi się myśli oraz te myśli wyraża. Ustąpiło 

poczucie zniechęcenia i niemożności oraz powróciła energia, 

by zająć się rzeczami, które istnieją w realnym świecie.
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