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Redakcja

Spis treści
Lockdown i shutdown spowodowane koronawirusem na pewno nie dotyczą premier sprzętowych
Apple. Tej wiosny firma zaprezentowała naprawdę
sporo nowości, w tym odświeżonego MacBooka
Air (z klawiaturą o konstrukcji nożycowej), nowe
iPady Pro i przeznaczoną dla nich klawiaturę Magic
Keyboard. Pojawił się także nowy iPhone SE (będący
tak naprawdę odświeżonym iPhone'em 8). W tym
numerze znajdziecie więc teksty zarówno o nowym
MacBooku Air, jak i nowym iPadzie Pro czy klawiaturze Magic Keyboard (to debiut Kuby Świtka w naszym magazynie).
Pamiętać warto także o okrągłej piątej rocznicy premiery zegarka Apple Watch. Ten pierwszy model
wciąż dzielnie trzyma się na moim nadgarstku i robi
to, co trzeba. Nie znalazłem więc dotąd powodów,
by zmienić go na nowszy model. Może następny?
Nad tym, jaki będzie Apple Watch serii szóstej, zastanawia się Grzesiek Świątek.
To oczywiście nie wszystko, co znajdziecie w tym
numerze. Jest coś i o polskich grach niezależnych,
i walce serwisów VOD o klienta. Marcel Gawron
w kolejnym swoim wywiadzie zabierze Was w podróż po morzach i oceanach, także tych bardzo zimnych.
Jak zwykle w imieniu całej redakcji życzę Wam przyjemnej lektury.
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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Finanse

Dramatyczna walka o klientów
usług streamingowych
Michał Masłowski



Powszechne postrzeganie ludzkich zachowań podczas obecnego czasu
kryzysu i trwającej epidemii koronawirusa oraz związanej z tym dla wielu
koniecznej pracy z domu jest takie, że mamy bardzo dużo wolnego czasu. Siedzimy w domu, patrzymy w sufit, bo przecież nie chodzimy do pracy
i w związku z tym się nudzimy, gramy w gry komputerowe i oglądamy filmy. Jest tak, prawda? Z pewnością sądzi tak przynajmniej część z tych, którzy akurat w tym domu siedzieć nie mogą lub nie muszą.
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To postrzeganie, że nic nie robimy, nudzimy
się i oglądamy filmy na Netfliksie, wzmogło
się po tym, jak uwidoczniła się kruchość całej infrastruktury sieciowej, która pod wpływem obciążenia ewidentnie zwolniła. Cierpią wszyscy, którzy muszą pracować z domu
i spędzają dzień na niekończących się spotkaniach, realizowanych z użyciem wszelakiej
maści komunikatorów. Wobec czego Komisja
Europejska skierowała nawet apel do światowych gigantów typu Netflix, HBO, Disney czy
Apple o to, aby nadawali swoje filmy w nieco
gorszej jakości, co zresztą się stało.

Netflix u szczytu potęgi
Wydawałoby się więc, że nadeszły złote czasy
dla spółek, które oferują tego typu usługi. Patrząc na wykres kursu akcji Netfliksa, mogłoby
się wydawać, że tak jest faktycznie. W dniu,
w którym powstaje ten tekst (poniedziałek,
13.04), Netflix znajduje się na rocznych maksimach i jest bliski pokonania szczytów z 2018
roku. Po koronawirusowym krachu z połowy
marca nie ma już śladu.

Kurs akcji Netfliksa za 3 lata
Źródło: stooq.pl

Analiza innych tego typu spółek jest jednak utrudniona, bo streaming wideo sta-
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nowi dla nich jedynie ułamek ich biznesu, jak np. Apple TV+ dla Apple, Disney+ dla
Disneya, czy HBO GO dla Warner Bros. itp.
Analiza tego ostatniego wydawcy w ogóle jest
trudna, gdyż Warner Bros. nie jest spółką publiczną.
Jednakże, kiedy spojrzymy na zachowanie
spółek zajmujących się streamingiem, to zapala się światełko ostrzegawcze, czy aby
na pewno w ich siedzibach otwierają się kolejne szampany? Mogłoby się wydawać,
że liczba subskrybentów powinna tylko rosnąć, a dolary powinny płynąć szerokim strumieniem.

Podejrzanie za dużo
świetnych promocji
Zgodnie z podstawowymi zasadami ekonomii,
jeżeli by tak było, to operatorzy tych serwisów
powinni wcisnąć gaz do deski i wyciskać głodnych filmów użytkowników jak cytryny i kasować od nich kolejne abonamenty. Tymczasem
jest dokładnie odwrotnie. Operatorzy usług
streamingowych, pod pretekstem przyłączenia się do walki z koronawirusem, rozdają
swoje usługi za darmo na lewo i prawo. Jakie
piękne usprawiedliwienie! Skoro wszyscy nawołują do „stay at home”, to „masz tu biedny,
uziemiony użytkowniku nasze filmy. Niech Ci
ulżą w Twojej domowej samotności. Razem
pokonamy koronawirusa!”. Piękne, prawda?
A jakież naiwne.
W internecie można znaleźć bardzo obszerne
zestawienia, co różne serwisy streamingowe
oferują całkowicie za darmo lub za ułamek
dotychczasowych opłat. Dość wymienić Apple,
które użytkownikom niebędącym subskrybentami usługi Apple TV+, również w Polsce, dało
możliwość oglądania całkowicie za darmo
następujących seriali: „Dickinson”, „Ghostwriter”, „Helpsters”, „For All Mankind”, „Servant”,
„Snoopy in Space”, „The Elephant Queen”,
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„Little America”. Przecież to prawie połowa ich
oferty! Zresztą Apple w walce o użytkowników
posunęło się już wcześniej do niespotykanego kroku, czyli wszystkim, którzy w ostatnim
okresie kupili jakiekolwiek urządzenie umożliwiające korzystanie z usługi Apple TV+, dało

Teraz czasy są takie,
że serwisy streamingowe
muszą błagać użytkowników,
żeby obejrzeli cokolwiek
za darmo u nich.
tę usługę na rok za darmo.
Inne przykłady? Proszę bardzo. HBO w Stanach
Zjednoczonych odblokowało możliwość oglądania takich hitów jak „Barry”, „Big Little Lies”,
„Silicon Valley” czy „True Blood”. W Polsce aktualnie klienci sieci Play mogą włączyć za darmo Amazon Prime Video aż na pół roku! PÓŁ
ROKU! Niespotykana do tej pory, niezwykle
hojna promocja. W chwili obecnej pomijam
oczywiście dyskusję nad jakością oferty polskiej wersji Amazon Prime Video, która jest
co najmniej dyskusyjna. Czy w czasach prosperity i bogatych klientów mających nadwyżki finansowe zobaczylibyśmy taką promocję? Raczej nie.
W USA do wyścigu o użytkowników, oferując
albo darmowe treści, albo wydłużając darmowe okresy trialowe dla nowych klientów, włączyły się takie marki jak Hulu, Showtime, AMC
Networks, EPIX, CBS, YouTube z marką YouTube
Originals, Sling TV itd. Prawdziwe szaleństwo.
Czy tak zachowują się spółki, których klienci
biją się o ich usługi? Nic z tych rzeczy, kryzys
zajrzał i w ten zakątek gospodarki. Takie coś
jak płatna telewizja w internecie dla wielu
osób z miłego dodatku, umilającego im życie,

6

zmienia się w znaczące obciążenie domowego budżetu, z którego na jakiś czas trzeba będzie zrezygnować.

Oglądajmy za darmo,
póki możemy
Wiecie, kiedy będzie tak, że nie zobaczymy ani
jednej sensownej oferty promocyjnej od żadnego z serwisów streamingowych? Gdy kiedyś, pewnie za kilka lat, wszyscy zapomnimy
o bieżącej epidemii koronawirusa, będziemy
mieli na całym świecie znowu super koniunkturę, a użytkownicy znowu będą mieli świetną pracę. Wówczas to nadwyżki finansowe
chętnie przeznaczą na takie zbytki jak wyjście
do restauracji, nowy rower, kolejna gra wideo czy w końcu kolejny abonament na filmy
na żądanie. Wszystko w myśl zasady: świetnie
zarabiam, mam dużo pieniędzy, wobec czego stać mnie. Teraz czasy są takie, że serwisy
streamingowe muszą błagać użytkowników,
żeby obejrzeli cokolwiek za darmo u nich. Im
dłużej będą, nawet za darmo, oglądać coś
w konkretnym serwisie, tym krócej będą oglądać cokolwiek w innym. A może dzięki temu
w lepszych czasach zdecydują się zapłacić jakiekolwiek pieniądze.
Zasada ta nie wydaje się obowiązywać jedynie Netfliksa, który nawet teraz w ciężkich,
kryzysowych czasach, daje pokaz siły i zbiera
premię za bycie liderem. Ciekawe, jak długo
jeszcze.





Wybór sprzętu

Nowy MacBook Air
vs nowy iPad Pro
Grzegorz Świątek



W marcu tego roku Apple zaprezentowało dwa nowe modele swoich urządzeń - MacBooka Air i iPada Pro. Zdecydowanie głośniej jest o tym drugim,
a to za sprawą tego, że system iPadOS w wersji 13.4 wprowadził wsparcie
dla urządzeń wskazujących, zaś w maju do sprzedaży wprowadzona zostanie klawiatura Magic Keyboard z gładzikiem, przeznaczona dla nowego
tabletu. Co więcej, Apple pozycjonuje nowego iPada Pro jako urządzenie,
które jest w stanie zastąpić komputer, a jednocześnie sugeruje, że nie jest
to komputer, bo główne hasło reklamowe nowego tabletu brzmi: „Your next
computer is not a computer”, czyli „Twój następny komputer nie musi być
komputerem”. Przewrotnie, prawda?
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Zostawmy jednak te marketingowe zagrywki
i przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli specyfikacji sprzętowej i oprogramowania,
bo koniec końców właśnie od tych elementów zależeć będzie, jak poszczególne urządzenia sprawdzą się w praktyce.

Okazuje się,
że zaprojektowany przez
Apple dwa lata temu czip
- wtedy powstał A12X na głowę bije procesory
Intel Core 10. generacji
wykorzystane w nowym
MacBooku Air.
Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, które powtarzane jest chyba przez wszystkich
zastanawiających się nad wyborem jednego
z tych dwóch urządzeń. iPad ma zdecydowaną przewagę pod względem sprzętowym,
ale programowo wypada dużo gorzej. Przejdźmy teraz do szczegółów.
Zacznijmy od procesora. iPad Pro 2020 wyposażony został w procesor A12Z Bionic,
który fizycznie jest tym samym procesorem
co A12X, wykorzystanym w poprzedniej generacji iPadów serii Pro. Główna różnica między
nimi to liczba rdzeni procesora graficznego. Pierwszy ma ich osiem, a drugi siedem,
jednak z informacji opublikowanych przez
NotebookCheck wynika, że A12X również
ma osiem rdzeni, ale jeden jest wyłączony.
Okazuje się, że zaprojektowany przez Apple
dwa lata temu czip - wtedy powstał A12X na głowę bije procesory Intel Core 10. generacji wykorzystane w nowym MacBooku Air.
Podstawowy model MacBooka Air z procesorem i3 osiąga w testach Geekbench 5 dużo
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gorsze wyniki niż iPad. Wyniki komputera
to 1074 punkty w teście jednowątkowym i 2412
w teście wielowątkowym. Nowy iPad Pro uzyskał odpowiednio 1117 i 4653 punkty. Warto
dodać, że jest to lepszy wynik niż w przypadku nowego MacBooka z najmocniejszym procesorem. Wersja z Intel Core i7 osiągnęła 1294
i 3514 punktów.
Redaktorzy serwisu AppleInsider przeprowadzili test polegający na wyeksportowaniu sześciominutowego filmu 4K z programu iMovie.
W przypadku podstawowego MacBooka Air
zajęło to sześć minut i dwie sekundy. Laptop
z procesorem i7 wykonał tę operację w pięć
i pół minuty, a iPadowi zajęło to tylko trzy i pół
minuty. Należy przy tym pamiętać, że ilość pamięci operacyjnej tabletu to 6 GB, a komputera 8 GB w wersji podstawowej i może zostać
rozszerzona do 16 GB.
W iPadzie lepszy jest także ekran. Technologia ProMotion zapewnia odświeżanie z maksymalną częstotliwością 120 Hz, podczas gdy
w przypadku MacBooka jest to 60 Hz. Wyświetlacz iPada jest też jaśniejszy. Ekran to bardzo
ważny element tego typu urządzeń, bo służy do „komunikacji” użytkownika z maszyną.
Im lepsza jakość wyświetlanego obrazu, tym
bardziej komfortowe jest użytkowanie. Wystarczy korzystać kilka dni z urządzeń z ekranem Retina, a następnie popatrzeć na ekran
o mniejszej rozdzielczości. Różnica jest kolosalna.
Czynników, które składają się na sprzętową
przewagę iPada, jest znacznie więcej. Tablet
posiada dwa tylne obiektywy - szerokokątny o rozdzielczości 12 MP, ultraszerokokątny o rozdzielczości 10 MP skaner LiDAR oraz
kamerę TrueDepth o rozdzielczości 7 MP.
MacBook może pochwalić się jedynie kamerą
FaceTime HD o rozdzielczości 720p.
iPad jest swego rodzaju transformersem.
Po połączeniu go z klawiaturą przybiera formę komputera z klawiaturą i gładzikiem. Może
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też służyć jako „tradycyjny” tablet, z którym
użytkownik komunikuje się za pomocą ekranu dotykowego. Nie zapominajmy jeszcze
o Apple Pencil, który przydaje się szczególnie
osobom pracującym z programami graficznymi. MacBook Air nie ma dotykowego ekranu,
więc nie można obsługiwać go ani palcem,
ani rysikiem. Trzeba zdać sobie sprawę z tego,
że MacBook ma formę laptopa, która pojawiła
się w latach 80. dwudziestego wieku. Nie jest
to nic złego, bo jak widać sprawdza się ona
do dziś, ale do innowacyjności mu daleko.

W iPadOS program pliki
jest ciągle ulepszany,
ale daleko mu do Findera,
który wbudowany jest
w macOS. To najbardziej
podstawowa kwestia,
ale może okazać się bardzo
istotna, bo każdy się z nią
spotyka.
Kolejną przewagą jest możliwość zamontowania w iPadzie karty SIM i korzystanie z transferu danych w ramach sieci komórkowych.
Jeśli założymy, że iPad wykorzystywany będzie
jako domowy komputer, to nie jest to niezbędne, bo komputery nigdy takiej możliwości nie miały, ale jest to miły dodatek, który
może przydać się w najmniej oczekiwanym
momencie.
iPad wypada gorzej, jeśli chodzi o porty, ponieważ posiada jedno złącze USB-C. MacBook
Air ma ich dwa razy więcej.
Przejdźmy do oprogramowania, a raczej
do systemu operacyjnego. macOS oferuje
o wiele więcej możliwości niż iPadOS. Każ-
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dy, kto choć raz korzystał z komputera, miał
do czynienia z programem typu menedżer
plików oferowanym przez dowolny system
operacyjny. To podstawowe narzędzie, wykorzystywane podczas użytkowania komputera.
W iPadOS program pliki jest ciągle ulepszany,
ale daleko mu do Findera, który wbudowany jest w macOS. To najbardziej podstawowa
kwestia, ale może okazać się bardzo istotna,
bo każdy się z nią spotyka. macOS jest o wiele
bardziej elastyczny i daje możliwość dostosowania go do potrzeb użytkownika. Można
jeszcze pokusić się o porównanie baz aplikacji dostępnych dla obu systemów, ale tutaj
trudno wskazać zwycięzcę. W oby przypadkach każdy znajdzie coś dla siebie.
Podsumowując, wybór między tymi dwoma
urządzeniami nie jest łatwy. Zależy on głównie
od przyzwyczajeń i potrzeb użytkownika. Osoby, które przez lata przyzwyczaiły się do laptopa, mogą mieć problem z przestawieniem
się na codzienne korzystanie z tabletu i jego
zupełnie innej formy. iPad jest bardziej wydajny i oferuje kilka form bycia - może być
„tradycyjnym” tabletem, komputerem z klawiaturą lub urządzeniem dla grafików, obsługiwanym za pomocą rysika. Jest też bardziej
mobilnym urządzeniem. MacBook to „zwykły”
laptop, ale dzięki lepszemu systemowi operacyjnemu wygrywa z iPadem pod względem
dostosowania do wykonywania wielu zadań
jednocześnie oraz kastomizacji systemu. Wybierając iPada, należy liczyć się z tym, że przyzwyczajenia nabyte podczas korzystania
z laptopów będą dawać o sobie znać przez
jakiś czas, ale to tylko kwestia zmiany nawyków. Wybór należy do Was.





Test

Magic Keyboard dla 11-calowego
iPada Pro i pierwsze wrażenia
Jakub Świtek



Gdy Apple zaprezentowało zupełnie nową klawiaturę przeznaczoną do iPadów Pro z Face ID, moją pierwszą myślą było to, że muszę ją mieć.
W chwili, w której ruszyła sprzedaż tego akcesorium, długo się nie zastanawiałem. Kilka kliknięć, potwierdzenie płatności i zamówione.
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Po tygodniu oczekiwania w końcu się doczekałem. W międzyczasie zapoznałem się z paroma publikacjami dotyczącymi klawiatury
i zacząłem nabierać wątpliwości, czy moje
„podekscytowanie” nie zderzy się z brutalną
rzeczywistością.
Odebrałem paczkę od kuriera, pierwszą myślą było - rzeczywiście ciężkie. Po rozpakowaniu całości wrażenie to się tylko nasiliło.
W końcu to ponad półkilogramowe akcesorium. Czy iPad z tą klawiaturą będzie nadawał
się do mobilnej pracy? To się jeszcze okaże
po dłuższym obcowaniu.
Pierwsze wrażenia po wyjęciu z pudełka były
jak najbardziej pozytywne. Całość sprawia
wrażenie solidnej konstrukcji, bardzo dobrze
wykonanej. Niemal nie ma do czego się przyczepić. Niestety wciąż pozostaje kwestia materiału, z jakiego etui zostało wykonane - bardzo szybko się brudzi i widać na nim ślady
palców.

Dosłownie potrzebowałem
paru sekund, żeby wyczuć
klawisze i móc bezwzrokowo
pisać, mimo że klawiatura
jest znacznie mniejsza od tej
zamontowanej w komputerze.
Niemal od razu zakochałem się w sposobie
montowania iPada do etui. Wystarczy przyłożyć tablet, aby ten automatycznie się usadowił i połączył z klawiaturą. Po dwóch – trzech
próbach można niemal bezwzrokowo montować iPada. W razie czego, gdybyśmy źle przyłożyli urządzenie, wbudowane magnesy i tak
utrzymają tablet w powietrzu, więc nie ma
obawy, że spadnie. Dostosowanie kąta nachylenia jest również bardzo łatwe, jednak przydałby się tutaj jego większy zakres.
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Apple chwali się, że w klawiaturze zastosowano mechanizm nożycowy, znany między
innymi z 16-calowego MacBooka Pro. Powiem
wprost – klawiatura jest rewelacyjna. Mówi to
osoba, która uwielbia mechanizm motylkowy
w swoim 13-calowym laptopie. Jednak mimo
to przepaść między tymi klawiaturami jest
ogromna, na plus dla nowszej wersji. Dosłownie potrzebowałem paru sekund, żeby wyczuć
klawisze i móc bezwzrokowo pisać, mimo
że klawiatura jest znacznie mniejsza od tej
zamontowanej w komputerze. Już nie mogę
się doczekać, kiedy Apple wprowadzi 13-,
14-calowego MacBooka Pro z nowym mechanizmem.
Również zamontowany gładzik działa
tak samo rewelacyjnie jak w przypadku innych
produktów. W końcu Apple lata pokazywało
wszystkim, jak powinny działać gładziki. Dalej
jest on wyśmienity. Gesty czy poruszanie kursorem – pierwsza klasa. Osobiście włączyłem
funkcję, która pozwala unikać klikania w gładzik, ponieważ jest to mechaniczny system,
co jest dość irytujące – porównując do Force
Touch w MacBooku.
Niestety nie mogę przyzwyczaić się do dość
małego rozmiaru, głównie mam na myśli wysokość gładzika. Co jakiś czas, przesuwając
palce w górę, wyjeżdżam poza wyznaczony
obszar i spotykam spację – mam nadzieję,
że szybko się przyzwyczaję.
Niestety Magic Keyboard ma też wady. Pierwszą z nich jest już wspomniana wcześniej
waga. Kolejnym minusem jest brak klawiszy
funkcyjnych umożliwiających na przykład regulację podświetlenia czy sterowanie muzyką.
Niestety jedną ręką też nie jesteśmy w stanie
otworzyć iPada. Mam także pewne zastrzeżenia co do ilości pobieranej energii z iPada.
Mam wrażenie, że klawiatura dość szybko drenuje wbudowaną baterię. Być może pierwsze
wrażenia są złudne i sytuacja się ustabilizuje. Przydałoby się również pełne wsparcie dla
portu USB-C wbudowanego w klawiaturę. Ak-
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tualnie umożliwia on jedynie zasilanie całej
konstrukcji. No i pozostaje kwestia ceny. 1499
złotych za wersję przeznaczoną dla 11-calowego modelu to bardzo dużo, nawet jak na
standardy Apple. Po pierwszym dniu użytkowania mam wrażenie, że jest zbyt wysoka jak
na to, co oferuje. Być może zmienię zdanie
po dłuższym okresie.
Nie zrozumcie mnie źle. Magic Keyboard przeznaczona dla iPada jest świetnym produktem.
Bardzo dobrze wykonanym, oferującym wiele
ciekawych rozwiązań, które w połączeniu z iOS
13.4 usprawniają wiele czynności. Mimo to ma
również wady, które przeszkadzają, szczególnie że klawiatura ta w połączeniu z iPadem ma
być raczej alternatywą dla mojego MacBooka,
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niż starać się go zastąpić. Już teraz mogę powiedzieć, że jest to najlepsza klawiatura, jaką
można podłączyć do iPada Pro, jednak wciąż
czegoś mi brakuje, czuję pewien niedosyt.
PS W nawiązaniu do różnicy pomiędzy mechanizmem nożycowym a motylkowym - cały
ten tekst napisałem na nowej klawiaturze
podłączonej do iPada. Po jego przeczytaniu
znalazłem dwie literówki. W przypadku klawiatury w MacBooku, myślę, że mógłbym ich
naliczyć nieporównywalnie więcej.





Nowości

Apple Watch Series 6 - jaki będzie?
Grzegorz Świątek



We wrześniu ubiegłego roku Apple zaprezentowało nowy model swojego
smartwatcha. Apple Watch Series 5 różni się od poprzednika nowym ekranem, nazwanym Always On Retina Display, który pozostaje włączony przez
cały czas użytkowania zegarka. Ekran to jedna z niewielu nowości, dlatego urządzenie to zebrało mieszane recenzje. Podczas gdy jedni uważali,
że Always On to właśnie to, na co czekali, inni wymieniali te elementy specyfikacji, które nie uległy zmianie, a jest ich znacznie więcej niż nowości. Jesienią tego roku pojawi się prawdopodobnie kolejna generacja tego zegarka. Zakładając, że pandemia koronawirusa nie zaburzyła prac nad nowym
zegarkiem, to zaprezentowany zostanie on we wrześniu. Dotychczasowe doniesienia obiecują dużo więcej zmian, niż miało to miejsce w poprzednim
roku.
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Apple Waych Series 6
obsługiwać będzie także
szybszą transmisję danych
poprzez sieci komórkowe
oraz Wi-Fi.
Nowy Apple Watch ma być pod każdym
względem lepszy od bieżącego modelu. Zastosowany będzie bardziej wydajny procesor,
który prawdopodobnie nosić będzie nazwę
S6. Zegarek ma być też bardziej wodoodporny. Series 5 może pochwalić się klasą wodoodporności 50 metrów zgodnie z normą
ISO 22810:2010. Jest przystosowany do aktywności w płytkiej wodzie, na przykład pływania,
ale nie należy używać go podczas nurkowania
lub aktywności związanej z dużą prędkością
przepływu wody. Series 6 obsługiwać będzie
także szybszą transmisję danych poprzez sieci komórkowe oraz Wi-Fi. To jednak ulepszenia, które dotyczą każdego nowego modelu
urządzeń Apple i nie tylko. Większość z pewnością oczekuje czegoś więcej niż standardowego „więcej, szybciej, lepiej”.
Apple nadal stawia na funkcje zdrowotne.
W kodzie systemu iOS 14 znaleziono odniesienia do funkcji monitorowania poziomu tlenu we krwi. Apple Watch poinformuje
użytkownika o spadku poziomu tlenu poniżej bezpiecznej dla zdrowia wartości. Nie jest
jednak jasne, czy funkcja ta wymagać będzie
zmian sprzętowych i ograniczona będzie tylko do nowych zegarków. Być może Apple rozwiąże to programowo, a czujniki znajdujące
się w zegarkach Series 5 i Series 4 umożliwią
działanie tej funkcji.
Kolejną nowością ma być śledzenie snu.
To z pewnością będzie zmiana programowa,
ponieważ sen monitorować można za pomocą starszych modeli. W App Store od dawna
dostępne są aplikacje, które na to pozwalają,
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ale zrezygnować trzeba z nocnego ładowania
zegarka. Przy okazji wprowadzenia tej funkcji
do systemu Apple powinno zastanowić się, jak
rozwiązać ten problem. Przydałoby się szybsze ładowanie lub inteligentne wskazówki,
oparte na zachowaniach użytkownika, podpowiadające, kiedy i jak długo ładować zegarek,
aby monitorowanie snu było możliwe, a rano
poziom naładowania baterii nie wynosił kilka procent. Tryb śledzenia snu powinien być
zsynchronizowany z trybem niskiego zużycia
energii. Ta ostatnia rzecz nie powinna być
trudna do osiągnięcia.
W sieci pojawiły się także doniesienia o nowej
aplikacji Fitness. Zadebiutować ma ona wraz
z nowymi wersjami systemów operacyjnych
- iOS 14, tvOS 14 i watchOS 7. Umożliwi ona
użytkownikom oglądanie filmów instruktażowych, które pomogą im efektywnie i bezpiecznie przeprowadzać różnego rodzaju treningi.
Poza bardziej spektakularnymi zmianami
opisanymi wyżej, system watchOS 7 otrzyma
nowe funkcje wynikające z jego naturalnego
rozwoju. Przecież nowa wersja nie mogłaby różnić się od poprzedniej jedynie trzema
funkcjami. Odświeżony ma zostać wygląd systemu, ale szczegóły na ten temat nie są znane.
Pojawią się nowe tarcze. Infograph Pro Watch
Face wyświetlać będzie między innymi tachometr, który pozwala na określenie średniej
prędkości obiektu na określonym dystansie.
Będzie też tarcza o nazwie „International”.
Godzina wyświetlana będzie jak na zegarku
cyfrowym, a w tle ustawić będzie można flagę wybranego kraju. Zmianie ulegnie tarcza
„Zdjęcia”. Będzie ona mogła wyświetlać obrazy z albumów udostępnianych przez innych
użytkowników.
Apple zaimplementować ma także funkcję
kontroli rodzicielskiej. Rodzice będą mogli
kontrolować zegarek dziecka z poziomu swojego telefonu. Pojawi się także tryb szkolny,
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nazwany „Schooltime“. Pozwoli on na ustalanie harmonogramów definiujących możliwość korzystania z poszczególnych aplikacji
i komplikacji w zadanych godzinach w ciągu
dnia. To nie koniec dobrych informacji dla rodziców. W ramach tego trybu „Kids Mode”
zmianie ulegną pierścienie aktywności.
W „Trybie dziecięcym” zmieni się czerwony
pierścień. Cel do osiągnięcia definiowany będzie na podstawie czasu w ruchu, a nie spalonych kalorii.
Dużą nowością byłaby zapowiadana zmiana
sposobu zarządzania aplikacjami. Według
doniesień nie będą to już rozszerzenia aplikacji zainstalowanych na iPhonie. Aplikacje
dla watchOS mają być samodzielnymi programami, działającymi niezależnie od iPhone'a.
Byłby to ogromny krok w kierunku uniezależnienia Apple Watcha od iPhone'a.
Pojawiło się także wiele mniej prawdopodobnych spekulacji. Jedne z nich dotyczą
rzekomego wprowadzenia czytnika linii papilarnych Touch ID. Byłby on zintegrowany
z koronką zegarka. Mówi się także o zmianie
sposobu działania przycisków. Apple miałoby
zrezygnować z fizycznych przycisków i zastąpić je tymi działającymi tak jak Home Button
w iPhone'ach 7 i 8. Po ich dotknięciu użytkownik otrzymywałby informację zwrotną w postaci drgań.
Co więcej, pogłoski na temat następnych
generacji Apple Watcha dotyczą kolejnych
funkcji zdrowotnych, ale nie wiadomo, kiedy zostaną one wprowadzone. W strukturach
Apple funkcjonuje podobno zespół inżynierów, pracujących nad metodą nieinwazyjnego monitorowania poziomu glukozy we krwi
za pomocą czujników optycznych. Byłoby
to osiągnięcie nie tylko na polu technologicznym, ale także medycznym. Gdyby tego
było mało, to w tajnym zakładzie produkcyjnym w Santa Clara w Kalifornii projektowane
i testowane są wyświetlacze microLED, które w przyszłości zastąpią ekrany OLED. Nowa
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technologia spowoduje, że ekrany mają być
jaśniejsze, mniej energochłonne i charakteryzować się będą mniejszymi gabarytami,
co przełoży się na zmniejszenie rozmiarów
urządzeń lub pozwoli na umieszczenie w nich
na przykład większej baterii bez konieczności
zwiększania wymiarów.
Apple otrzymało także kilka patentów opisujących technologie, które będą mogły być
wykorzystane w przyszłych generacjach Apple
Watcha. Jedną z nich jest uwierzytelnianie
biometryczne na podstawie wzoru skóry
użytkownika. Taka funkcja wyeliminowałaby
konieczność wpisywania hasła podczas zakładania zegarka Apple Watch i z pewnością
byłaby bardziej komfortowa niż wspomniane
Touch ID, gdyż nie wymagałaby od użytkownika żadnego dodatkowego działania. Inny
patent opisuje samozaciskowy pasek, który dostosowuje się do obwodu nadgarstka,
na przykład podczas treningu, co pozwala
na bardziej dokładne monitorowanie parametrów zdrowotnych, takich jak tętno. Rozważane jest także wykorzystanie czujników drżenia, które pomagałyby lekarzom monitorować
pacjentów z chorobą Parkinsona.
Widać, że w przypadku Apple Watcha w pierwszej kolejności stawia się na funkcje zdrowotne. Co więcej, Apple celuje też w nową grupę
klientów poprzez wprowadzenie nowych funkcji, które przekonać mają rodziców, że Apple
Watch to dobre urządzenie dla dzieci. Czas
pokaże, czy to dobra droga. Zanosi się jednak
na to, że Series 6 oferować będzie dużo więcej
nowości w stosunku do swojego poprzednika
niż Series 5, co z pewnością przekona wielu
użytkowników starszych wersji do zmiany.
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Apple Watch pięć lat później.
Czas obchodzi się z nim dobrze.
Krystian Kozerawski



Pięć lat temu, w kwietniu, wstałem bardzo wcześnie rano. Była chyba druga,
kiedy wsiadłem do samochodu. Moim celem był Berlin, a dokładnie pewien
ekskluzywny butik w centrum, gdzie dzień po oficjalnej premierze można
było jeszcze kupić nowy rewolucyjny produkt Apple – zegarek. Dojazd z Łodzi
do Berlina zajął mi około sześciu godzin. Kolejne cztery odstałem w kolejce,
by kupić – niczym za komuny – to, co dawali – Apple Watch 42 mm z aluminiową kopertą i silikonowym paskiem, czyli tzw. wersja sport.
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Apple Watch bez wątpienia
okazał się dużym sukcesem,
choć Apple zanotowało
także spektakularną
porażkę, o której firma woli
już nie pamiętać.
Tak, to już pięć lat. Dzisiaj z uśmiechem wspominam te, niepozbawione elementu przygody, wyprawy do Berlina po nowe produkty
Apple, a zwłaszcza po ten konkretny produkt
– zegarek. Jego prezentacja – nieco ponad
pół roku wcześniej – a następnie premiera wzbudziły wiele kontrowersji. Narzekano,
że Apple nie jest już rewolucyjne, bo na rynku było już przynajmniej kilka tego typu konstrukcji. Swoje zegarki sprzedawały Motorola
- jej Moto 360 uważany był wtedy za faworyta
tego rynku, czy Samsung, który także miał już
na koncie kilka udanych konstrukcji. Były także zegarki LG i Huawei, i był Pebble - pierwszy
nowoczesny smartwatch, w pewnym stopniu ojciec wszystkich współczesnych urządzeń tego typu. W ogóle był to boom na takie
urządzenia. Swoje zegarki prezentowali także
inni producenci. Apple wchodziło więc na rynek, na którym dużo się już działo i zaczynało być ciasno. Kontrowersje wzbudzał także
wygląd Apple Watcha. Przeważała opinia, którą podzielałem, że urządzenie to na pewno
nie zostanie „opus magnum” Jony’ego Ive’a.
Duża i gruba koperta swoim wyglądem kojarzyła się z pierwszym iPhone’em (kto wie, być
może taki był faktycznie pomysł). Blogerzy
kręcili nosami i jako wzór stawiali zegarek LG
oraz wspomniany już Moto 360, oba wyposażone w klasyczną okrągłą kopertę.
Czas jednak okazał się łaskawy przede wszystkim dla Apple. To Apple zostało liderem urządzeń naręcznych, wyprzedzając Samsunga,
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a także doprowadzając w jakimś stopniu
do zniknięcia Pebble’a z rynku - producent
tego zegarka został wykupiony przez ówczesnego lidera jeśli chodzi o urządzenia naręczne i opaski fitness - firmę Fitbit, która z kolei w ubiegłym roku została kupiona przez
Google. Boom na smart zegarki nie skończył
się, ale przestały być to urządzenia, którymi wielu producentów chwaliło się podczas
imprez targowych. Właściwie jedyną firmą,
nie licząc Apple, która może pochwalić się jakimiś wynikami na tym rynku, jest Samsung.
Apple zdeklasowało jednak wszystkich rywali
i nie zanosi się na to, by coś w tej materii
się zmieniło. Apple Watch jest już na rynku
od pięciu lat. W tym czasie urządzenie zyskało lepsze procesory, lepszą wodoodporność,
odbiornik GPS, czujnik hałasu, a nawet EKG.
Pojawiły się także nieznacznie większe ekrany,
choć forma zegarka przez te pięć lat się niemal nie zmieniła.
Zmiany te nie są może rewolucyjne, na pewno jednak są znaczne. Urządzenie to z roku
na rok jest coraz lepsze, a Apple dzięki niemu weszło na rynek medyczny. Od kilku lat
w zegarki Apple swoich klientów wyposażają
niektóre firmy ubezpieczeniowe w USA.
Apple Watch bez wątpienia okazał się dużym sukcesem, choć Apple zanotowało także spektakularną porażkę, o której firma
woli już nie pamiętać. Być może przyczyniła
się ona do rozstania firmy z Jonym Ive'em.
Apple Watch miał być bowiem produktem
modowym, elementem biżuterii - jak tradycyjne zegarki, a nie jedynie gadżetem dla
geeka czy sportowca amatora. Warto pamiętać, że pierwszy model oferowany był w wersji
ze złotą kopertą. Ive podobno bardzo chciał
sprawdzić się na tym polu. Na prezentację
Apple Watcha zaproszono nie tylko dziennikarzy i blogerów technologicznych, ale przede
wszystkich tych zajmujących się modą. Ci jednak nie dali mu żadnych szans. Cieniem tych
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dawnych ambicji Apple jest specjalna seria
zegarków Apple Watch przygotowywana przy
współpracy z domem mody Hermes.

Pierwszy Apple Watch, choć
nie otrzymuje aktualizacji
systemu, wciąż działa z moim
iPhone’em i najnowszym
systemem, nadal też robi to,
do czego został stworzony.
Z perspektywy czasu moim zdaniem największym konkurentem dla zegarka Apple
Watch jest... starszy model tego urządzenia.
Tak, na moim nadgarstku wciąż znajduje się
pierwszy Apple Watch przywieziony z Berlina
(choć nie jest to dokładnie ten, który przywiozłem sam, a model w ciemnej kopercie, przywieziony mi kilka tygodni później przez przyjaciela). Co roku zastanawiam się nad zmianą.
Mówię sobie – może to już czas, by zaopatrzyć
się w nowy model? Mam nadwagę i nadciśnienie, a nowsze modele ostrzegą mnie, jeśli
moje serce zacznie pracować nie tak, jak powinno. Będzie też lepiej mierzyć moją aktywność. Tylko że z nadwagą zacząłem sobie
skutecznie radzić, w czym oczywiście przydaje się Apple Watch, poprawiłem też kondycję,
więc nie czuję potrzeby, by robić sobie codziennie badanie EKG.
Pierwszy Apple Watch, choć nie otrzymuje aktualizacji systemu, wciąż działa z moim
iPhone’em i najnowszym systemem, nadal też
robi to, do czego został stworzony. Pokazuje
czas, pogodę, mierzy moją aktywność, motywując mnie do biegania czy maszerowania,
pokazuje powiadomienia z iPhone’a (dzięki
czemu nie muszę często wyciągać telefonu
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z kieszeni) i pozwala mi płacić zbliżeniowo
dzięki Apple Pay. Co nie mniej ważne, jego
bateria wciąż jest w na tyle dobrej kondycji,
że po nocnym ładowaniu energii wystarcza
zwykle do wieczora. Na biurku mam zresztą
odpowiedni statyw, na który zwykle go odkładam podczas pracy.
Nie jest to oczywiście demon szybkości. Korzystanie z innych, nawet systemowych aplikacji mija się moim zdaniem z celem, nie tylko dlatego, że działają one strasznie wolno,
ale głównie z tego powodu, iż na niewielkim
ekranie tego urządzenia wiele się po prostu
zrobić nie da. Przeglądanie wiadomości email, Twittera, serwisów newsowych na tym urządzeniu nie ma według mnie większego sensu.
Dlatego też i tutaj nie czuję potrzeby zmiany.
Kiedy patrzę na mojego pięcioletniego już
Apple Watcha, zdaję sobie sprawę, że to jeden
z najlepszych i najbardziej długowiecznych
produktów Apple, niczym iPod. Ten pierwszy
model będę pewnie nosił tak długo, jak długo
synchronizować się będzie z iPhone’em i jak
długo wytrzyma w nim bateria. Na pewno
nie czas jeszcze na zmiany.





Wspomnienia

Setapp - uniwersalne narzędzia
przydatne w różnych sytuacjach
Krystian Kozerawski



Po programach dla Maca, z których korzystam w mojej pracy programisty,
a dostępnych w usłudze Setapp, czas na aplikacje bardziej uniwersalne. Korzystam z nich, przygotowując teksty na MyApple czy tworząc kod. Przydają
się one w wielu różnych sytuacjach. Bez nich trudno jest mi sobie wyobrazić
wygodną pracę na Macu. Nie powinno więc dziwić, że o każdym z nich pisałem w ostatnich kilku latach na łamach MyApple.
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Program przydaje się zresztą
nie tylko przy poprawianiu
literówek, ale też przy
wprowadzaniu pewnych
powtarzających się
w tekstach sekwencji słów.
Rocket Typist
Literówki są zmorą niemal każdego, kto tworzy
duże ilości tekstów na komputerze. Nie tylko
zresztą literówki. Czasem zdarza się, że palniemy jakiegoś „byka”, który pójdzie w świat,
po czym pozostaje nam tylko spalić się
ze wstydu. Nie muszą być to tylko teksty publikowane na tym czy innym blogu lub portalu, mogą to być różnej maści opracowania, analizy czy nawet zwykłe elektroniczne
listy. Są oczywiście programy, które oferują
wewnętrzną (bo ograniczoną tylko do nich)
autokorektę. W pewnym ograniczonym za-
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kresie zapewnia to także system macOS, jednak narzędzie to – mimo upływu lat – wciąż
nie działa poprawnie. Dlatego na co dzień korzystam z aplikacji Rocket Typist, która stale
monitoruje wprowadzane przeze mnie teksty
i poprawia je na bieżąco.
Program ten pozwala stworzyć bazę stałych
fragmentów tekstu, którymi zastępowane
będą zdefiniowane sekwencje znaków. Dodatkowo teksty te można wybierać wprost
z paska menu lub po wybraniu zdefiniowanego wcześniej skrótu klawiszowego.
Staram się na bieżąco dodawać do niego
wszelkie wyrazy z literówkami, które zdarza
mi się robić. Dzięki temu w przyszłości, jeśli
ponownie zrobię dany błąd, Rocket Typist
poprawi go automatycznie. Program przydaje
się zresztą nie tylko przy poprawianiu literówek, ale też przy wprowadzaniu pewnych powtarzających się w tekstach sekwencji słów.
Przytoczę tutaj przykład, o którym pisałem
już kilka lat temu. Niekiedy w newsach publikowanych na MyApple piszę o nowym patencie przyznanym Apple przez Urząd Patentów
i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych.
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Zamiast wpisywać tę długą nazwę za każdym
razem, wklepuję jedynie sekwencję znaków
„uspatent”, a Rocket Typist zastępują ją wspomnianą nazwą tej instytucji.
Program pozwala także na przygotowywanie
gotowych szablonów, do których w trakcie zastępowania można wprowadzać dodatkowe
dane. To przydaje mi się np. do definiowania
różnych szablonów odpowiedzi na wiadomości e-mail, które przychodzą na moją redakcyjną czy prywatną skrzynkę.

...sprawdza się świetnie
jako dodatkowy, znacznie
bardziej rozbudowany
manager plików wszędzie
tam, gdzie systemowy Finder
wysiada. Przede wszystkim
pozwala na jednoczesny
podgląd dwóch lokalizacji
w jednym oknie programu.
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Forklift
To mój absolutny koń pociągowy i pierwszy program, który kupiłem po przesiadce
na Maca ponad 12 lat temu. Forklift to manager plików wykorzystujący układ dwóch paneli. Układ ten nawiązuje do historycznego
już programu Norton Commander, z którego
korzystało się 30 lat temu. Forklift służy mi jako
zamiennik systemowego Findera, ale i klient
FTP/SFTP, za pomocą którego aktualizuję pliki
na tym czy innym serwerze. To dzięki niemu
każdy nowy numer MyApple Magazynu trafia
na odpowiedni serwer, z którego pobierany
jest przez naszą aplikację.
Forklift sprawdza się świetnie jako dodatkowy, znacznie bardziej rozbudowany manager plików wszędzie tam, gdzie systemowy
Finder wysiada. Przede wszystkim pozwala
na jednoczesny podgląd dwóch lokalizacji
w jednym oknie programu. Co więcej, Forklift
oferował przeglądanie w kartach, na długo
zanim Finder doczekał się podobnej funkcji. W każdym z dwóch paneli można otworzyć dowolną liczbę kart z różnymi miejscami
na dysku. Oczywiście, Forklift pozwala na pracę tylko z jednym panelem, ale moim zdaniem jego podstawowa siła to te dwa panele
jak w Norton Commanderze.
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Forklift poza widokiem dwupanelowym ma
wiele innych przydatnych funkcji, jak choćby wspomniana już możliwość wygodnego
dostępu do serwerów FTP/SFTP i synchronizowania na bieżąco zmian w znajdujących
się tam plikach.

Paste

Trickster
To kolejny program, bez którego nie wyobrażam sobie wygodnej pracy – przede wszystkim z różnymi plikami – na Macu. Korzystam
z niego już od około ośmiu lat.
Trickster tworzy listę otwieranych plików
i zmian w poszczególnych folderach w obrębie katalogów, które użytkownik zlecił mu
do obserwacji. Program rejestruje nie tylko
ostatnio używane pliki lub foldery, ale także
aplikacje, jeśli tylko odpowiedni folder zostanie dodany do obserwowanych. Można to zrobić w konfiguracji, w widoku śledzenia plików.
Zalety Trickstera zaczynają się tam, gdzie kończą się możliwości Findera. Program rezyduje
sobie w górnym pasku i pojawia się po kliknięciu w ikonę kapelusza magika, serwując listę ostatnio otworzonych, utworzonych
czy przeniesionych plików w wybranych lokalizacjach. Dwukrotne kliknięcie w plik lub folder otwiera go w Finderze. Co ważne, Trickster
pozwala na wygodne przeciąganie plików pomiędzy swoim oknem a Finderem.
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Kolejnym koniem pociągowym w mojej kolekcji jest program Paste, który tworzy łatwo
dostępną i atrakcyjną wizualnie historię systemowego schowka. Ktoś, kto dużo kopiuje
i wkleja, wie, jak proces ten bywa uciążliwy,
kiedy – zanim wkleimy coś w jedno miejsce –
musimy jeszcze skopiować wcześniej coś innego, automatycznie tracąc aktualną zawartość schowka. Paste rozwiązuje ten problem.
W Paste można przechowywać niemalże dowolną ilość skopiowanych elementów. Program zagnieżdża się w pasku menu
w OS X i monitoruje, czy nastąpiło kopiowanie lub wycięcie jakiegoś elementu i automatycznie dodaje go do swojego schowka.
Wszystko to podane jest w atrakcyjny sposób. Każdy skopiowany element prezentowany jest w postaci podglądu, czy jest to tekst,
zdjęcie, czy inny plik. Dodatkowo w programie dostępna jest wyszukiwarka, dzięki której szybko znajdzie się to, czego się szuka.
Listę skopiowanych elementów można też łatwo wyczyścić z niepotrzebnych śmieci, które
na pewno nie będą w przyszłości potrzebne.
Wspomnieć też wypada, że Paste posiada listę
wyjątków. Nasze hasła i inne określone przez
użytkownika wrażliwe dane nie będą w nim
przechowywane.
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Polskie gry niezależne dla iOS
Marek Gawryłowicz

Gdy mowa o polskich grach komputerowych, zwykle jako pierwsze przychodzą nam na myśl duże, wysokobudżetowe produkcje na konsole i PC-ty,
takie jak „Wiedźmin 3” czy „Dying Light”. Nic w tym dziwnego, gdyż to właśnie one są w tej branży naszym najważniejszym „towarem eksportowym”,
dzięki któremu rodzime studia zyskały rozgłos na całym świecie (odpowiedzialna za serię „Wiedźmin” firma CD Projekt Red jest obecnie drugim największym producentem gier w Europie, ustępując jedynie francuskiemu
Ubisoftowi). Łatwo jednak przez to zapomnieć o tym, iż w naszym kraju jest
też wielu mniejszych, często niezależnych deweloperów, których produkcje
również są warte uwagi. Spora część z nich posiada w swojej ofercie także
gry dla systemu iOS, zarówno tworzone od podstaw na urządzenia mobilne,
jak i będące portami z innych platform. W poniższym artykule postaram się
przybliżyć Wam nie tylko kilka takich tytułów, ale też stojące za nimi studia.
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This War of Mine
11 bit studios to firma, która naprawdę lubi
łamać utarte schematy i bawić się konwencją. Gdy wśród producentów gier na urządzenia mobilne panowała moda na tzw. Tower
Defense, czyli gry, w których rozmieszczaliśmy
na planszy wieżyczki strażnicze, by powstrzymać poruszające się po ścieżkach oddziały wroga, oni opublikowali w App Store grę
„Anomaly”, w której role te były odwrócone to gracz kierował podążającym po ścieżce oddziałem próbującym przetrwać ostrzał. Tytuł
ten został dość ciepło przyjęty przez graczy
i doczekał się kilku kontynuacji. Był to jednak zaledwie przedsmak tego, na co naprawdę stać ekipę 11 bit studios. Kilka lat później
wydali oni bowiem produkcję, która również
łamała schematy i pozwalała graczom wcielić
się w inne role niż zazwyczaj, jednak robiła
to w zgoła odmienny, znacznie poważniejszy
i bardziej ambitny sposób niż seria „Anomaly”.
„This War of Mine”, bo o niej rzecz jasna
mowa, to, z technicznego punktu widzenia,
gra wojenna. Bardzo mocno wyróżnia się ona
jednak na tle innych gier o podobnej tematyce. Nie wcielamy się tu bowiem w heroicznych żołnierzy prujących z karabinów do niekończących się tabunów wrogiego mięsa
armatniego, ani też w genialnych strategów
dowodzących wielkimi armiami. Bohaterami
„This War of Mine” są cywile, próbujący przeżyć w mieście, w którym toczą się działania
wojenne. Zwykli ludzie, dla których równie
groźne, a być może nawet groźniejsze od kul
z karabinu, są głód, zimno, choroby i depresja. Rozgrywka podzielona jest tutaj na dwa
powtarzające się na przemian etapy reprezentujące cykl dobowy. Za dnia zajmujemy
się naszymi postaciami i zrujnowanym domem, w którym przyszło im koczować. Możemy poświęcić ten czas m.in. na przygotowywanie jedzenia (o ile jakieś posiadamy),
wytwarzanie przedmiotów (jeśli posiadamy
potrzebne surowce), poprawianie morale na-
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szych podopiecznych (np. poprzez odpoczynek, rozrywkę lub korzystanie z różnych używek), leczenie ran oraz naprawianie i budowę
różnych obiektów w domu. W nocy wyruszamy
zaś, by przeczesywać okolicę w poszukiwaniu rzeczy mogących pomóc nam w dalszym
przetrwaniu. Jeśli mamy szczęście, uda nam
się trafić na opuszczony dom, w którym znajdziemy jeszcze jakieś resztki jedzenia, lekarstwa, bandaże lub chociaż drewno na opał.
Jeśli będziemy mieli pecha, trafimy na terytorium zajmowane przez uzbrojonych bandytów, co może skończyć się dla nas tragicznie.
Tym, co najbardziej zapada w pamięć podczas
gry w „This War of Mine”, są trudne decyzje,
które przyjdzie nam nieustannie podejmować. Czy oddamy część naszych zapasów proszącemu o pomoc sąsiadowi? Czy przyjmiemy
pod swój dach innego ocalałego, mając świadomość, że w najlepszym przypadku będzie
to po prostu kolejna gęba do wykarmienia
(ale też kolejna para rąk do pracy), zaś w najgorszym złodziej, który przy najbliższej okazji ulotni się z naszym dobytkiem? Czy gdy
sytuacja stanie się naprawdę dramatyczna,
a naszym ludziom zacznie brakować jedzenia i leków, będziemy w stanie posunąć się
do napadu na starsze bezbronne małżeństwo
barykadujące się z pełną spiżarnią w pobliskim domu? Jako iż wiele elementów gry generowanych jest losowo, każde podejście
do rozgrywki wygląda nieco inaczej i stawia
przed nami inne wyzwania tego typu.
Pobierz This War of Mine z App Store
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Layers of Fear
Krakowskie studio Bloober Team jeszcze całkiem niedawno specjalizowało się w tworzeniu różnego rodzaju prostych zręcznościówek
oraz muzycznych gier rytmicznych. W 2016 roku
postanowiło ono jednak spróbować swoich
sił w nieco innym gatunku, tworząc „Layers of
Fear” - grę przygodową utrzymaną w konwencji psychologicznego horroru. To właśnie ten
tytuł przyniósł im największą sławę, przecierając przy tym szlaki dla kilku kolejnych podobnych produkcji. Dziś studio Bloober Team
kojarzone jest niemal wyłącznie z horrorami,
i chyba mało kto pamięta o ich zręcznościowych korzeniach.
Głównym bohaterem „Layers of Fear” jest
sławny malarz, który po stracie żony i dziecka
zaszywa się w swojej wielkiej wiktoriańskiej
posiadłości, by pracować nad nowym obrazem, wierząc, że będzie to jego opus magnum.
Początkowo klimat gry może wskazywać na to,
że będziemy mieli do czynienia z klasycznym
horrorem, pełnym duchów ganiających nas
po opuszczonych korytarzach starego, nawiedzonego domu. Ekipa Bloober Team zdecydowała się jednak na szczęście podejść do tematu w znacznie ciekawszy i bardziej ambitny
sposób. Głównym źródłem grozy w „Layers of
Fear” nie są bowiem czyhające w mroku potwory, lecz delikatna psychika kierowanego
przez nas bohatera. Niszczony od wewnątrz
żalem i wyrzutami sumienia, opętańczo
i za wszelką cenę próbujący namalować największe dzieło swojego życia, malarz w trakcie
gry powoli zapada się w otchłań szaleństwa,
a my robimy to wraz z nim. Jest to więc zdecydowanie gra dla osób, które preferują nieco
subtelniejsze podejście do horroru, a nie lejącą się hektolitrami krew i monstra wyskakujące z każdej szafy.
„Layers of Fear” przedstawia problemy psychiczne głównego bohatera w sposób straszny, ale jednocześnie szalenie kreatywny. Im
dalej posuwa się on w pracach nad obrazem,
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tym dziwniejsze stają się nękające nas omamy. W jednej chwili wszystko może wydawać
się całkowicie normalne, w drugiej nagle
przestają obowiązywać wszelkie prawa logiki, a świat wokół zmienia się w groteskową
karykaturę rzeczywistości. Jednocześnie przez
to wszystko co jakiś czas przebija się druga,
bardziej realistyczna strona horroru, mająca
postać znajdowanych w różnych zakątkach
posiadłości wycinków gazet, listów i fragmentów pamiętników. Poznajemy z nich historię
naszego bohatera i mroczne sekrety z jego
przeszłości, które doprowadziły go do takiego
stanu.
Pobierz Layers of Fear z App Store

60 Seconds!
Robot Gentleman to niewielkie poznańskie
studio, którego historia stanowi świetny
przykład tego, jak dziwny, zaskakujący i nieobliczalny może być współczesny rynek gier
komputerowych. Jak twierdzą jego założyciele, gdy rozpoczynali pracę nad pierwszą grą,
zatytułowaną „60 Seconds!”, liczyli co najwyżej na to, że uda im się sprzedać tyle egzemplarzy, by jakoś związać koniec z końcem. Podobnie jak wielu innych niezależnych
deweloperów mieli oni wprawdzie świetny
pomysł i dużo zapału, jednak nie mogli sobie pozwolić na wielką kampanię reklamową, która napędziłaby sprzedaż gry. Okazało
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się jednak, że w dzisiejszych czasach taka
„staroświecka” forma marketingu nie jest
wcale niezbędna, by o grze zrobiło się głośno.
W przypadku debiutanckiej produkcji studia
Robot Gentleman kluczem do sukcesu okazało się naturalne zainteresowanie youtuberów,
których do „60 Seconds!” przyciągnął nowatorski pomysł, ciekawa mechanika rozgrywki
i klimat. Tytuł ten promował nawet PewDiePie
- posiadacz największego gamingowego kanału w serwisie YouTube.
„60 Seconds!” to podlana solidną porcją
czarnego humoru gra survivalowa, zainspirowana jednym prostym pytaniem: „jak zareagowałbyś na wiadomość, że do zagłady
świata została jedna minuta?”. Wcielamy się
tu w pięcioosobową rodzinę, która na wieść
o nadlatującej bombie atomowej postanawia schować się w swoim prywatnym schronie. Rozgrywka podzielona jest na dwa etapy.
W pierwszym mamy tytułowe sześćdziesiąt
sekund na przeczesanie domu w poszukiwaniu przedmiotów, które zabierzemy ze sobą.
Z jednej strony mamy tu wyzwanie zręcznościowe, bo kierowana przez nas postać porusza się dość nieporadnie, a mając tylko minutę, trudno zebrać zbyt dużo rzeczy. Z drugiej
zaś musimy podchodzić do tego zadania strategicznie, mając na uwadze, że to, co zbierzemy, będzie musiało nam wystarczyć do przeżycia przez możliwie jak najdłuższy czas. Jeśli
więc w panice chwycimy np. talię kart i szachy, a zapomnimy o wodzie, raczej nie uda
nam się doczekać szczęśliwego zakończenia.
Drugi etap gry jest bardziej statyczny i przedstawia dalsze losy rodziny zamkniętej w bunkrze. Rola gracza sprowadza się w nim głównie do podejmowania decyzji. Każdego dnia
musimy rozdysponować zapasy między pozostałymi przy życiu członkami rodziny i zaplanować kolejną wyprawę na powierzchnię,
wybierając, kto pójdzie i co weźmie ze sobą.
Co jakiś czas będą nam się także przytrafiały różnego rodzaju losowe wydarzenia, które
zwykle również będą wymagać od nas jakiejś
reakcji.
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Czy w obliczu kończących się zapasów żywności zdecydujemy się zjeść podejrzanie świecące w ciemności grzybki rosnące na ścianie
schronu? Czy poświęcimy jedną z ostatnich
puszek pomidorówki, by zrobić synowi
na urodziny zupny tort? Czy zareagujemy
na pukanie do drzwi schronu, czy też będziemy udawać, że nikogo w nim nie ma? Warto
przy tym zauważyć, że wiele spośród zdarzeń
i decyzji, które przyjdzie nam podejmować
w trakcie rozgrywki, będzie zależnych od tego,
jakie przedmioty zdążyliśmy zabrać ze sobą
w pierwszym etapie gry.
W związku z ogromną popularnością
„60 Seconds!” studio Robot Gentleman postanowiło wypuścić też jej kontynuację, zatytułowaną „60 Parsecs!”. Tytuł ten opiera się na podobnych zasadach (choć oczywiście niektóre
elementy rozgrywki zostały w nim rozwinięte i lepiej dopracowane), jednak tym razem
zamiast rodziny chowającej się w schronie
mamy załogę stacji kosmicznej, która stając
w obliczu nadchodzącej katastrofy, ma tylko
minutę na ewakuację, a potem musi przemierzać kosmos, mając do dyspozycji tylko
to, co udało jej się zabrać ze sobą na pokład
statku.
Pobierz 60 Seconds! z App Store
Pobierz 60 Parsecs! z App Store
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Beat Cop
Wspomniane już wcześniej 11 bit studios
od kilku lat zajmuje się nie tylko tworzeniem gier, ale też wydawaniem produkcji innych małych, niezależnych deweloperów. Firma ta podchodzi do działań wydawniczych
w dość specyficzny dla siebie sposób, stawiając przede wszystkim na jakość, a nie ilość.
W efekcie zwykle wydaje jeden, najwyżej dwa
tytuły rocznie, starannie wybierając nietuzinkowe gry, które podobnie jak ich własne produkcje wyróżniają się na tle konkurencji ciekawymi pomysłami i nietypowym podejściem
do z pozoru oklepanych tematów. Jedną
z pierwszych gier opublikowanych pod szyldem wydawniczym 11 bit studios było „Beat
Cop” warszawskiego studia Pixel Crow, założonego przez Macieja Miąsika (który pracował przy takich tytułach jak „Reah”, „Schizm”,
„Wiedźmin” czy „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów”)
oraz Andrzeja Kozłowskiego (byłego pracownika CD Projekt RED, Vivid Games i one2tribe).
Debiutancka produkcja Pixel Crow, nosząca
tytuł „Beat Cop”, to dość nietypowa gra przygodowa czerpiąca pełnymi garściami inspiracje
z policyjnych filmów i seriali lat osiemdziesiątych. Bohaterem gry jest policyjny detektyw,
który wplątuje się w aferę związaną z kradzieżą diamentów należących do znanego polityka. Za karę szefostwo degraduje go do roli
zwykłego „krawężnika” i daje mu trzy tygodnie
na oczyszczenie swojego imienia. Szybko jednak okazuje się, że tak naprawdę szukanie
prawdziwego sprawcy przestępstwa, w które
zostaliśmy wrobieni, wcale nie będzie naszym
głównym zajęciem. Bohater „Beat Cop” już od
pierwszego dnia swojej nowej pracy jest bowiem zasypywany zadaniami do wykonania,
od rutynowego patrolowania dzielnic i wypisywania mandatów za złe parkowanie, przez
ganianie drobnych przestępców i pomaganie
obywatelom w potrzebie, aż po branie udziału
w różnych dziwnych zdarzeniach o zdecydowanie komediowym charakterze (choć w tym
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miejscu należy zaznaczyć, że humor w „Beat
Cop” zwykle nie jest zbyt subtelny). Jakby tego
było mało, cały czas musimy dbać o własne
zdrowie, finanse (była żona ciągle upomina
się o alimenty) i stosunki z rządzącymi miastem frakcjami (bo jeśli np. zbyt mocno zaleziemy za skórę rodzinie mafijnej, mogą uznać
nas za problem, którego trzeba się pozbyć).
W trakcie gry nieustannie żonglujemy więc
różnymi obowiązkami, a śledztwo mające dowieść naszej niewinności prowadzimy niejako na boku, po godzinach.
W praktyce okazuje się więc, że chociaż „Beat
Cop” na pierwszy rzut oka przypomina klasyczne przygodówki typu point & click, to jednak dość znacznie różni się od nich sposobem prowadzenia fabuły. Zamiast kierować
gracza ściśle wytyczonym szlakiem, jak ma
to miejsce w większości gier przygodowych,
„Beat Cop” cały czas zachęca, a czasami wręcz
zmusza go do zbaczania ze ścieżki i zajmowania się czym innym. Przygodówkowi puryści
mogą kręcić nosem na taki pomysł, jednak
osoby lubiące dostawać w grach nieco więcej
swobody z pewnością go docenią.
Pobierz Beat Cop z App Store

Relaxing Puzzles Pack
Maciej Targoni to niezależny deweloper specjalizujący się w tworzeniu różnego rodzaju
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gier logicznych i łamigłówek. Większość tytułów z jego katalogu charakteryzuje się pewną
minimalistyczną elegancją, zarówno w kwestii
oprawy audiowizualnej, jak i projektu mechaniki rozgrywki i samych zagadek. Długo zastanawiałem się, którą z kilku opublikowanych
przez niego do tej pory w App Store gier wybrać do tego zestawienia. Problem rozwiązał
się jednak sam, gdy odkryłem, iż autor oferuje też możliwość zakupu swoich pięciu najpopularniejszych gier w jednym tańszym pakiecie, noszącym nazwę Relaxing Puzzles Pack.
Pierwszą grą wchodzącą w skład wspomnianego zestawu jest „HOOK”. Jest to najstarsza i zarazem najprostsza gra z tego pakietu, w której zadaniem gracza jest zwijanie
widocznych na ekranie linii w taki sposób,
by znajdujące się na końcach niektórych
z nich haczyki nie zaczepiły się o siebie nawzajem. Początkowo jest to bardzo proste wyzwanie, jednak na wyższych poziomach, gdzie
plątanina linii staje się coraz bardziej skomplikowana, ustalenie odpowiedniej kolejności ich zwijania może wymagać nieco więcej
główkowania. W grze „Klocki” musimy obracać i zamieniać miejscami widoczne na ekranie bryły w taki sposób, by znajdujące się na
ich ściankach linie połączyły się w całość.
„PUSH” stawia przed graczem z pozoru banalne zadanie, jakim jest wciśnięcie wszystkich
widocznych na planszy przycisków, jednak
by mu to utrudnić, co kilka poziomów zmienia nieco reguły gry, np. wymagając wciskania
guzików w określonej kolejności (którą oczywiście musimy odgadnąć sami na podstawie symboli umieszczonych na przyciskach).
„NABOKI” stawia przede wszystkim na łamigłówki przestrzenne, wymagające częstego
obracania widoku i patrzenia na wszystko
z różnych perspektyw. Gracz musi tu obracać
i przesuwać bryły w taki sposób, by usunąć je
z planszy. „Up Left Out” na pierwszy rzut oka
sprawia wrażenie najbardziej konwencjonalnej ze wszystkich łamigłówek zaprojektowanych przez Macieja, gdyż przypomina klasycz-
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ne przesuwane puzzle. Autor zawarł w niej
jednak wiele udziwnień i nowych pomysłów,
dzięki którym zdecydowanie wyróżnia się ona
na tle innych gier tego typu.
Należy zaznaczyć, że wszystkie gry wchodzące
w skład pakietu Relaxing Puzzles Pack są stosunkowo krótkie. Weterani gier logicznych
zwykle będą w stanie ukończyć każdą z nich
w nie więcej niż dwie godziny, a i osobom
nie mającym zbyt wielkiego doświadczenia
z łamigłówkami nie powinno to zająć o wiele więcej czasu. Każda z osobna może więc
pozostawiać w graczu pewien niedosyt, dlatego też właśnie uważam, że zakup w pakiecie
(w którym jedną z gier dostajemy niejako gratis) i przechodzenie wszystkich po kolei jest
w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem.
Pobierz Relaxing Puzzles Pack z App Store





Podróże

Wpław przez świat – rozmowa
z Rafałem Ziobro o pływaniu po cieśninach, morzach i oceanach.
Marcel Gawron
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Marcel Gawron: Siedzi przede mną pierwszy
Polak, który przepłynął Cieśninę Gibraltarską.
Rafał Ziobro: No tak, było w tym trochę
szczęścia. Przyjechałem na wakacje do Sevilli
i przygotowywałem się do przepłynięcia. Kiedy
przybyłem do Tarify (po europejskiej stronie
cieśniny), okazało się, że terminy na przepłynięcie trzeba ustalać z 2-letnim wyprzedzeniem. A szczęście polega na tym, że akurat
w dniu mojego przyjazdu zwolniło się miejsce i w tym ciasnym korytarzu wodnym będę
miał szansę przepłynięcia. Związek pływacki w Tarifie wydaje tylko kilka takich pozwoleń w ciągu roku, ze względu na to, że jest
to jedna z najbardziej obleganych morskich
tras ładunkowych. Takie pływanie jest bardzo
niszowe, więc taka zabawa w takiej cieśninie
to wyjątkowa „zachcianka”.
MG: Ciężko mi to sobie wyobrazić. Ty mały
Rafał, a obok wielkie tankowce z całego świata.
RZ: Po pierwsze ja nie mam pierwszeństwa.
Muszę się wpisać w korytarz, aby nie blokować tego wielkiego transportu. Przepłynąłem
cieśninę w dość długim czasie, bo prawie
6 h. Z planowych 15 km wyszło tak naprawdę
23 km, gdyż linia płynięcia jest korygowana
przez prądy morskie i fale.
MG: Płynąłeś sam, czy ktoś nad tobą czuwał?
RZ: Ja skupiałem się tylko na płynięciu.
Za całą logistykę odpowiada związek pływacki w Tarifie, który udostępnia ponton płynący bezpośrednio za mną i większy kuter płynący w pewnej odległości - będący w stałym
kontakcie z innymi jednostkami w cieśninie.
Ekipa na pontonie miała moje dokumenty
i prowadziła ślad GPS, gdyż wtedy jeszcze sam
nie rejestrowałem swojego śladu. Całość tego
przedsięwzięcia jest oczywiście pokrywana
całkowicie z mojej kieszeni - to są tzw. „prywatne kaprysy ludzi” :).
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MG: Zwykle pływasz sam, ale aby przepłynąć
Cieśninę Beringa –oddzielającą Rosję od USA
– mogłeś tego dokonać prawnie tylko w sztafecie.

RZ: Tak, to był duży projekt, pojawiłem się
na nim dzięki mojej wcześniejszej udanej
próbie na Cieśninie Magellana. Dostałem wilczy bilet - bo choć cały projekt był realizowany przez stronę rosyjską, która wystawiła
60 swoich reprezentantów, to zaproszono 16
osób z całego świata, w tym i mnie - jedynego Polaka. Był to okres pewnej odwilży – był
to rok 2012 – więc dziś niestety politycznie
taka sztafeta nie miałaby szans się odbyć.
Płynął z nami statek szpital Irtysz - nota bene
wyprodukowany w Polsce – który ma siedem
pięter, 60 osób załogi – więc było to bardzo
duże przedsięwzięcie.
MG: To mogło się odbyć tylko latem.
RZ: Tak, tylko w sierpniu, bo zimą trzeba
by było ten odcinek po prostu przejść :).
Zanim zaczęliśmy w ogóle płynąć, mieliśmy
po drodze kilka przystanków. M.in. w Jakucji
musieliśmy podziękować lokalnemu prezydentowi, gdyż był jednym ze sponsorów – więc
po wielu „okołopływackich” wydarzeniach
dotarliśmy w końcu do Pietropawłowska
Kamczackiego i stamtąd wyruszyliśmy już
jako ekspedycja. Mimo że miała ona pełne „zielone światło” od strony rosyjskiej,
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to jednak nie pozwolono nam zejść na teren
Czukotki, a dokładnie jej końca, czyli Przylądku Dieżniowa – tylko pływak rosyjski, rozpoczynający sztafetę, był uprawniony do wejścia
do wody.

nie naszej obecności na tych granicznych wodach Cieśniny Beringa.
MG: Jak wyglądało samo płynięcie w takiej
sztafecie?
RZ: Zmienialiśmy się co 15 minut, gdyż woda
ma 3 stopnie - więc ze statku Irtysz wyruszał ponton z trzema pływakami na szychtę.
A pływak, który nawet zakończył płynięcie,
i tak musiał czekać na pozostałych dwóch,
więc łączny czas przebywania poza głównym
statkiem to prawie 1,5 h.
MG: Byliście niczym skoczkowie narciarscy czekający na swój skok i wychładzający
się na górze skoczni – tylko niestety nie mogliście wejść do środka, ale cały czas byliście
kołysani przez zimne wody Morza Beringa
na małym pontonie.

MG: To ciekawe miejsce, tak dalekie i tak mistyczne - bo właśnie z powodów politycznych jest ono niedostępne. Tak bardzo zimne,
a jednak politycznie gorące.
RZ: Tak, polityka grała tutaj nawet większą
rolę niż sama pogoda. Kiedy warunki niestety
wstrzymały płynięcie na jeden dzień, wszyscy
czekaliśmy na zgodę Kremla i Waszyngtonu
w celu uzyskania pozwolenia na przedłuże-
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RZ: Tak, niestety – ale przez to warto podreślić, jak ogromny był to projekt. Każdorazowo
schodziliśmy drabiną do pontonu. Łącznie
były trzy pontony, dwa cały czas asekurowały
aktualnie płynącego, a jeden dowoził kolejnych pływaków ze sztafety. Całość przepłynięcia Cieśniny Beringa została zakończona
sukcesem. Po czterech dniach dopłynęliśmy
do Alaski. Nie było to łatwe, ale mieliśmy
też założenie, że nawet jeśli warunki atmosferyczne lub polityczne zatrzymałyby naszą
sztafetę, oznaczano ostatni punkt GPS płynięcia, i zawsze wracaliśmy do tego samego
miejsca. Tak aby każdy metr między Czukotką
a Alaską był uzyskany przez pływaka.
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MG: A jaki był twój wkład w tę historyczną
sztafetę?
RZ: Ja niestety miałem problemy. Na statku panowała epidemia, która co rusz dotykała kolejnych pływaków. Była to gorączka
spowodowana grypą. Ja sam zrobiłem około
sześciu zmian w czasie całej sztafety, która
była bardziej przedsięwzięciem logistycznym,
a nie sportowym. Ale bardzo się cieszę, że miałem okazję w niej uczestniczyć. Po Beringu
wybierałem już tylko indywidualne płynięcia,
gdyż dawały mi one zawsze dużą satysfakcję
sportową.
MG: Wiem, że jesteś bardziej sportowcem niż
podróżnikiem, ale powiedz – jak jest na tej
cieśninie?
RZ: Wszystko, od Czukotki szczególnie, wygląda bardzo mrocznie. I rzeczywiście człowiek
czuje się sam, ale z drugiej strony jest wrażenie, że ktoś cały czas na niego patrzy – jest
ogromne zainteresowanie militarne tym rejonem.
Na środku cieśniny są dwie wyspy – Diomedy,
mniejszy Diomedes należy do Stanów,
a większy do Rosji, zwany przez nich Wyspą
Ratmanowa. Nie widzieliśmy ich bardzo dobrze z powodu mgły, ale przez to, że przypływaliśmy między nimi, to widać było ich zarys
podstawy.
MG: Jak wyglądała sytuacja z zejściem na ląd
na brzegach Alaski?
RZ: Wszyscy mogliśmy dopłynąć i zejść na ląd,
każdy miał swoją flagę narodową – nie było
tutaj już żadnych kontroli. Jednak musieliśmy
wrócić na statek i potem w porcie w Nome
oficjalnie zezwolono Rosjanom na wejście do
Stanów. Wielu z nich było w szoku, gdyż mieli okazję pierwszy raz zobaczyć, jak wygląda
świat sąsiadów z drugiej strony cieśniny.
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MG: Rosjanie wrócili do domu statkiem,
a jak powróciłeś ty?
RZ: Ja de facto wróciłem dookoła świata, bo leciałem do Pietropawłowska przez
Moskwę, a wracałem przez Stany do Polski.
Więc udało mi się w ciągu 16 dni okrążyć
świat, w tym cztery dni spędzając w sztafecie
z Rosji do Stanów.
MG: Twoja przygoda z pływaniem zaczęła
się bardzo późno, bo w wieku 17 lat. Jak to
się stało, że zamiast komfortowego, bezpiecznego i znacznie cieplejszego basenu,
wybrałeś otwarte zbiorniki wodne, zajmujące
2/3 powierzchni naszego globu?
RZ: Wydaje mi się, że blokuje nas tylko wyobraźnia. Część ludzi lubi wyzwania sportowe,
które są zamknięte w sztywne ramy organizacyjne, typu zawody, wyścigi. A są też i tacy,
którzy szukają innych doznań. Mam na otwartych wodach nieograniczoną ilość celów.
To trochę jak z himalaizmem – rok rocznie
setki sportowców powtarzają te same szczyty,
te same ścieżki.
Ja dzięki temu, że szukam miejsc innych
od tych najpopularniejszych, wymykam
się poniekąd takiemu kanałowi turystycznemu, i często sam podejmuję wyzwanie logistyczne, bo w nieoczywistym miejscu muszę
załatwić kuter czy jakieś pozwolenie. Ale dzię-
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ki temu mam możliwość poznania wyjątkowych ludzi na krańcach świata, którzy stają
się naocznymi świadkami moich płynięć.
MG: Jak się pływa w zimnych zbiornikach? Jak
się do tego przygotować? Wiem, że przed Beringiem jeździłeś zimą do potoków w Tatrach
– nie mialeś na szczęście daleko z Krakowa.
RZ: Tak było. Jeździłem do takiej małej tamy
w Kuźnicach, gdzie jest szansa przepłynięcia
10 - 15 m. Pływam zawsze z zasadami kanału La Manche, czyli „goło i wesoło” – używam
zatem tylko kąpielówek, czepka i okularków.
Takie zasady są też akceptowane przez środowisko Open Water. Pływanie w piance, tak jak
np. na zawodach triatlonowych, jest zupełnie
inną historią. I tak samo również my jako
drużyna międzynarodowa przepłynęliśmy
Cieśninę Beringa. Choć u samych Rosjan wyglądało to różnie, niektórzy używali pianki.
Warto dodać, że są uznawane przez nasze środowisko dwa rodzaje sztucznego ułatwienia
– można przytyć :) lub zastosować lanolinę –
czyli owczy łój. Ja zastosowałem go dwukrotnie, ale niestety sposób pozbycia się tłuszczu
z ciała jest tak skomplikowany, że nie zdecydowałbym się na kolejny raz.
MG: Czy przybranie na wadze jest wyzwaniem
dla sportowca?
RZ: Nie, skąd! Dla mnie to była wielka przyjemność, lubię jeść i jest to zawsze najprzyjemniejsza część przygotowań. Aby przepłynąć cieśninę Beringa, musiałem przytyć 10
kg – choć początkowo planowałem 5 kg –
ale z tyciem to już jest tak, że jak chcesz, to nie
możesz, ale jak się rozpędzisz, to nie możesz
przestać. Uważam, że nie da się przytyć planowo, zmianę wagi organizm musi zrozumieć i zaakceptować. Na początku jest ciężko,
ale jak już się zacznie, to trudno to zatrzymać.
MG: Mówiłeś już o różnicy temperatury wody,
ale jak się pływa w zbiorniku, który „żyje”,
a ty jesteś tam nieproszonym gościem?
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RZ: Dla mnie – pływaka z Krakowa –
jest to trudne, w przeciwieństwie do np. chłopaków z RPA, którzy codziennie mają okazję
pływać w oceanie – mają tam świetne warunki do ćwiczenia. Przez to, że woda jest ruchoma i cały czas pracują fale, nie ma niestety
stabilnej pozycji i nasze mięśnie całkowicie
inaczej pracują. Tak więc dla pływaka, który trenuje tylko na basenie, a potem pojawia
się na morzu, nie jest problemem brak siły,
ale inna praca ścięgien i mięśni, np. przy oddychaniu szyja inaczej pracuje w celu wzięcia oddechu, i to, co nie jest problemem przy
1 km, zaczyna być przy 10 km. Wtedy bardzo
łatwo o kontuzję w wodzie (sic!) – dlatego
ja trenuję np. w podkrakowskim Kryspinowie,
a potem liczę, że jakoś przetrwam.
MG: Co jest największym wyzwaniem na otwartych wodach? Wielkie fale?
RZ: Co ciekawe, te mniejsze są gorsze – cały
czas wybijają cię z rytmu. Więc sztuką w takim pływaniu jest wpisać się w rytm wody.
Nie ciąć jej pod żadnym pozorem.
MG: Czy da się porównać taką wodę do lekko pofałdowanego terenu w czasie jazdy
na rowerze? Większość ludzi wybierze trasę
bardziej płaską, ale nie jest to zawsze mądrzejszy wybór, bo przecież z takiej nie zjedzie się bez pedałowania, a nawet mała górka
daje chwile wytchnienia i czas na regenerację
przed kolejnym podjazdem. Czy tak samo jest
w twoim pływaniu?
RZ: Kluczowa jest prędkość względem prądów.
Fale na ogół zawsze ci przeszkadzają. Ja lubię, jak idą trochę na mnie, bo wtedy mogę
się trochę złożyć tak jak w delfinie (stylu pływania), a nie przepadam za falami w plecy.
Prądy jednak to najważniejszy aspekt pływania w morzach. Ale to wszytko jest zawsze
względne. W ten sposób uzyskałem rekord nie
włoskiego przepłynięcia Cieśniny Messyńskiej
z Włoch na Sycylię. Włosi są tam niekwestionowanymi liderami, zawsze czekają na dobre
warunki, a ja po prostu przyjechałem i to,
co zastałem, musiało mi wystarczyć. Okaza-
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ło się, że zostałem dosłownie „przerzucony”
na drugą stronę – i te 3,5 km przepłynąłem
w 39 minut – nawet nie wiem kiedy. Miałem
momentami przelotową jak Michael Phelps
na zawodach.
MG: A jak było na przylądku Horn – tym legendarnym miejscu, gdzie łączą się dwa oceany, i które pokonało już największe statki. Jak było z drobnym w stosunku do nich
Rafałem Ziobro? Czy było łatwo płynąć obok
przylądka?
RZ: Była to zdecydowanie najbardziej frustrująca z moich podróży. Okazało się, że z ponad
trzech tygodni całej wyprawy, będę miał tylko ok 2 h okna pogodowego, aby podjąć próbę płynięcia na Hornie. Miałem mały rybacki
kuter wynajęty na tydzień z Puerto Williams,
a jest o taki bardzo ciężko – bo komu się chce
popłynąć z tobą 15 h na Horn i z powrotem.
„Lokalsi” mają bezpieczny interes na miejscu
– połów krabów. W filmach takich jak National
Geographic płyną wielkim statkiem i czekają
na warunki, a ja płynąłem małym kutrem rybackim.
Udało się jednak w nocy w sztormie dopłynąć na przylądek Horn, aby tam zrobić milę
morską delfinem. Możliwe było tylko pływanie po wschodniej części wyspy Horn. Mam
niestety niedosyt. Gdyby tylko można było
zaczekać na lepsze warunki, na pewno przepłynąłbym więcej i zostałbym tam dłużej,
choć muszę ci przyznać, że nie lubię być niewolnikiem projektów - mieć w głowie obciążenie, że mam coś nieskończonego na „końcu
świata” – jest tyle ciekawych miejsc na świecie do przepłynięcia.
MG: To piękne, co mówisz. Jesteś „wolnym
człowiekiem – wolnym sportowcem”. Sam sobie ustalasz cele. Nie zrealizujesz ich? To twoja sprawa – nie musisz. Nie jesteś, jak to powiedziałeś, „niewolnikiem żadnego projektu”.
RZ: Tak, ważna jest droga, a nie cel – choć
on zawsze gdzieś tam musi być, bo dzięki niemu następuje przygotowanie, treningi, syste-
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matyczność, organizacja logistyki. Ale ważne,
żeby z biegiem czasu ten cel nie był zawsze
na pierwszym miejscu.
MG: Na koniec chciałem cię zapytać o twoją
ucieczkę z więzienia w USA.
RZ: Tak, to prawda, uciekłem, płynąc z więzienia (śmiech). Mówimy o słynnym Alcatraz
położonym w Zatoce San Francisco. Choć wielu płynęło ten dystans z więzienia do portu,
to jednak nie rozpoczynali oni z samej wyspy,
a tuż zza lini brzegowej. Samo Alcatraz jest
obiektem muzealnym i jest zakaz wolnego
przemieszczania się po wyspie. Ja dzięki mojemu przyjacielowi, który jest szefem lokalnej
organizacji pływackiej, uzyskałem pozwolenie na faktyczną ucieczkę z więzienia. Choć
samo płynięcie jest w obrębie zatoki, to jednak prądy też są tam silne. Jeśli wypłyniesz
tak jak ja ok. 7:40, to przepłyniesz, a jak już
wskoczysz o 8:30, to woda wyrzuci cię na skały
Alcatraz.
Pełne nagranie dostępne w odcinku #002 Rozmowy Podróżniczej - w Twojej ulubionej
aplikacji podcastowej.

Rafał Ziobro – Krakowski pływak, który jako
pierwszy Polak w historii przepłynął Cieśninę
Gibraltarską. Ma na swoim koncie wiele przepłynięć - w tym udział w sztafecie na Cieśninie
Beringa, która płynęła z Kamczatki w Rosji
do Alaski w USA.



Zdjęcia: Borys Makary oraz archiwum prywatne.
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Zdjęcia: Borys Makary oraz archiwum prywatne.
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Zdjęcia: Borys Makary oraz archiwum prywatne.
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