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Spis treści
Środek wakacji, czyli tzw. sezon ogórkowy. Apple
wypuszcza kolejne wersje beta nowych systemów,
a deweloperzy już mogą pracować na specjalnych
komputerach wyposażonych w procesor A12Z nad
wersjami swoich programów dla nowych komputerów z układami Apple Silicon. Niestety, nic więcej o nich nie można napisać, i dobrze. Uważam,
że ocena tych maszyn, które nie są przecież produktem dostępnym w normalnej sprzedaży, nie ma
sensu. Jeśli jednak chcielibyście się dowiedzieć czegoś o procesorach o architekturze ARM, to o nich
i o tym, jak może wyglądać przejście na te procesory, pisze Jacek Swoboda. Przejście na własne układy Apple Silicon to z kolei moim zdaniem wielka
szansa dla urządzenia wciąż traktowanego przez
Apple trochę jak niechciane dziecko - czyli Apple
TV. Nowe procesory, które muszą zapewnić jeszcze
większą wydajność, świetnie sprawdziłyby się także
właśnie w tej „przystawce telewizyjnej”, która - wiem,
wiem, znowu będziecie się ze mnie śmiać - miałaby
wreszcie szansę zostać konsolą z prawdziwego zdarzenia (obecnie tną się na niej nawet gry dostępne
w Apple Arcade). Gry to App Store, a sklep oraz to,
jak wyglądają relacje Apple z deweloperami, to już
zupełnie inny temat, którym w bieżącym numerze
zajmuje się Marek Gawryłowicz.

Nasz sklep, nasze zasady,
czyli Apple kontra deweloperzy

W numerze znajdziecie także całkiem sporo recenzji. Jest smart zamek do drzwi, który opisuje
Norbert Cała (debiut w MyApple Magazynie), jest
hub dla MacBooka Pro z wbudowanym dyskiem
twardym, jest ciekawa klawiatura z funkcją gładzika,
a nawet elektryczne BMW i3s.
Jak zwykle też Marcel Gawron zabierze Was w podróż na drugi koniec świata, a Martyna Dziedziak
z serwisu FDB.pl zabierze Was z kolei w świat filmów
i seriali dostępnych w usłudze Apple TV+.
Pozostaje mi tylko życzyć Wam przyjemnej lektury.
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Nasz sklep, nasze zasady,
czyli Apple kontra deweloperzy
Marek Gawryłowicz

W czerwcu 2020 roku Komisja Europejska wszczęła postępowanie antymonopolowe wobec Apple, mające sprawdzić, czy regulamin sklepu App Store
nie narusza unijnych reguł konkurencji. Tego samego miesiąca Tim Cook
otrzymał wezwanie od amerykańskiej komisji antymonopolowej, która zdecydowała się wziąć pod lupę największe firmy zajmujące się sprzedażą
aplikacji i usług za pośrednictwem internetu. Działania te były spowodowane m.in. coraz liczniejszymi i głośniejszymi protestami twórców aplikacji
na urządzenia z systemem iOS, którzy zarzucali firmie Apple, iż prowadzi ona
swój sklep w sposób nieuczciwy i szkodzący ich interesom.
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App Store, czyli jedyny oficjalny sklep z grami i aplikacjami dla systemów iOS i iPadOS,
od samego początku swego istnienia był platformą bardzo zamkniętą i pełną ograniczeń.
Apple rządzi swoim sklepem żelazną ręką,
stawiając publikującym w nim deweloperom
bardzo wysokie wymagania i bez żadnych
skrupułów usuwając z jego katalogu pozycje,
które zdaniem firmy w jakiś sposób naruszyły regulamin. Takie podejście ma rzecz jasna
całkiem sporo dobrych stron. Wiele z wymagań stawianych deweloperom ma na celu
zadbanie o wysoką jakość aplikacji publikowanych w App Store, tak by katalog sklepu
nie został zalany przez kiepskie, amatorskie
programy. Inne zwiększają bezpieczeństwo,
eliminując ryzyko nieuczciwych działań
ze strony deweloperów w stosunku do klientów, a jeszcze inne dbają o to, by starsze
aplikacje były dostosowywane do kolejnych
generacji iUrządzeń. Niestety, w regulaminie
App Store można też znaleźć przepisy, które
rzeczywiście w dość agresywny sposób ograniczają deweloperów i utrudniają im funkcjonowanie. W ostatnich miesiącach nasilił
się zwłaszcza konflikt dotyczący kosztów, jakie muszą ponosić osoby i firmy publikujące
swoje aplikacje w App Store. Temat ten już
od dłuższego czasu wzbudzał sporo kontrowersji, jednak teraz zrobiło się o nim głośniej
niż kiedykolwiek wcześniej. Ostatnie działania firmy Apple dały bowiem bardzo wyraźnie
do zrozumienia, że patrzy ona na deweloperów głównie przez pryzmat tego, ile można na
nich zarobić, a nie tego, co ich aplikacje oferują użytkownikom.

W końcu mamy tu
do czynienia z firmą,
której podstawowym
zadaniem jest generowanie
zysków, a nie z organizacją
charytatywną.
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Gdy nie wiadomo
o co chodzi…
To, że Apple chce zarabiać jak najwięcej na prowadzeniu App Store, nie powinno rzecz jasna
nikogo dziwić. W końcu mamy tu do czynienia
z firmą, której podstawowym zadaniem jest
generowanie zysków, a nie z organizacją charytatywną. Na chwilę obecną Apple zarabia
na prowadzeniu App Store na trzy sposoby.
Pierwszym z nich są płatne konta deweloperskie wymagane do publikowania czegokolwiek w sklepie. Drugi to reklamy, pozwalające
deweloperom i wydawcom promować swoje
gry i aplikacje w wynikach wyszukiwania, docierając tym samym do większego grona odbiorców. Trzeci, zdecydowanie najważniejszy,
to prowizje pobierane od większości zakupów
dokonywanych za pośrednictwem App Store,
wynoszące standardowo 30% (niższa prowizja,
15%, pobierana jest od subskrypcji opłacanych nieprzerwanie przez ponad rok, a całkowitym zwolnieniem z prowizji objęte są usługi
realizowane poza platformami Apple - np. zamawianie jedzenia przez aplikację restauracji). Wszystkie trzy na przestrzeni ostatnich
lat spotkały się z pewną krytyką.
Najmniejsze kontrowersje wzbudzają płatne konta deweloperskie. Wprawdzie są one
o wiele droższe niż w innych podobnych
sklepach z aplikacjami (dla porównania:
za możliwość publikowania w App Store trzeba płacić około 400 zł rocznie, podczas gdy
założenie konta deweloperskiego w Google
Play wymaga tylko jednorazowej opłaty rzędu
100 zł), jednak mimo wszystko stanowią jedynie kroplę w morzu wydatków ponoszonych
dziś przez deweloperów, więc łatwiej przymknąć na nie oko. Wiele zarzutów kierowano
natomiast przeciwko reklamom. Jedni mówią
wprost, że dla wielu firm stały się już one
po prostu obowiązkową dopłatą do publikowania w App Store, gdyż bez nich nie ma szans
na dotarcie do klientów, zwłaszcza w tych
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bardziej „zatłoczonych” kategoriach. Niektórzy narzekają też na to, iż sposób działania
reklam oferowanych przez Apple umożliwia
konkurującym firmom próby podbierania sobie nawzajem klientów. Prowadzi to do kuriozalnych z punktu widzenia użytkowników
sytuacji, gdy po wpisaniu w wyszukiwarkę
konkretnej nazwy aplikacji na pierwszym
miejscu wśród wyników, zamiast interesującego nas tytułu, pojawia się reklama jednego z jego konkurentów. Najwięcej kontrowersji budzą jednak oczywiście prowizje, które
zdaniem wielu zainteresowanych są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do tego,
co Apple daje od siebie w zamian, co szkodzi
głównie małym firmom, powiększając i tak już
spore ryzyko, jakim dziś jest próba wejścia na
rynek App Store z nową aplikacją bądź grą.

...publikowanie w App Store
dawno już przestało być
więc niemal pewnym
sposobem na sukces, a stało
się trudną i ryzykowną
grą, na którą coraz mniej
deweloperów może sobie
pozwolić.
Wszystkie opisane powyżej zarzuty zwykle
spotykają się z dwoma dość oczywistymi
kontrargumentami. Po pierwsze, jako iż Apple
zbudowało od zera nie tylko App Store, ale też
cały działający wokół tego sklepu „ekosystem”,
ma prawo do ustalania w nim swoich zasad,
na które deweloperzy godzą się dobrowolnie,
publikując tam swoje produkty. Po drugie, statystyki pokazują jasno, iż średnie przychody
z App Store są znacznie wyższe niż w konkurencyjnych sklepach, co powinno w wyraźny
sposób niwelować problem wysokich kosztów
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publikowania tam swoich aplikacji. Z tego powodu deweloperom ostro krytykującym warunki współpracy stawiane przez Apple przypisywana jest często łatka chytrych krętaczy,
próbujących zwiększyć swoje zyski poprzez
unikanie płacenia pieniędzy, które się tej firmie po prostu uczciwie należą. Trzeba jednak
pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze: statystyki zarobków w App Store zawyżane są przez
wielkie firmy, natomiast utrudnienia i ograniczenia dotykają wszystkich, a zwłaszcza tych
mniejszych deweloperów, którzy i tak bardzo
często ledwo balansują na granicy opłacalności. Po drugie: wiele z reguł rządzących dziś
App Store, w tym 30% prowizja od większości
zakupów, powstało jeszcze w 2008 roku, kiedy
rynek gier i aplikacji mobilnych dopiero raczkował i rządził się innymi prawami. W tamtych czasach konkurencja była stosunkowo niewielka, płacenie za aplikacje było dla
użytkowników czymś normalnym, mało kto
słyszał o takich pomysłach jak mikropłatności i subskrypcje, a wielkie firmy traktowały
App Store jako co najwyżej ciekawostkę, zostawiając pole do popisu mniejszym deweloperom. 30% prowizja była wtedy uzasadniona
tym, iż sklep ten rzeczywiście stanowił dla deweloperów łatwy i wygodny sposób na dotarcie do klientów chętnych do wydawania pieniędzy. Z biegiem lat wyewoluował on jednak
w zupełnie innym kierunku. Dziś większość
użytkowników oczekuje, że wszystkie aplikacje będą dostępne za darmo lub bardzo tanie, mikropłatności, reklamy i subskrypcje
stały się najpopularniejszymi metodami monetyzacji, a rankingi popularności okupowane
są przez produkcje, za którymi stoją wielkie
korporacje. Samo publikowanie w App Store
dawno już przestało być więc niemal pewnym
sposobem na sukces, a stało się trudną i ryzykowną grą, na którą coraz mniej deweloperów
może sobie pozwolić. Niestety, firma Apple
zamiast próbować w jakiś sposób wspomóc
ich i lepiej dostosować reguły swojego sklepu do tych zmian, postanowiła zachować się
wręcz odwrotnie, w ostatnich latach jeszcze
bardziej dokręcając śrubę kolejnymi utrud-
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nieniami i ograniczeniami. Nie dziwi więc,
że z roku na rok deweloperzy coraz głośniej
wyrażają swoje niezadowolenie z warunków
współpracy, czasem wręcz jawnie buntując
się wobec reguł stawianych przez Apple.

Bunt w sadzie
Jak już wcześniej wspominałem, najwięcej
zastrzeżeń wśród deweloperów wzbudzają prowizje pobierane przez Apple od większości zakupów dokonywanych w App Store.
Najgłośniejsza krytyka od dłuższego czasu
płynie ze strony Spotify, głównego konkurenta Apple na rynku muzycznych serwisów
streamingowych. Firma ta w ubiegłym roku
zorganizowała nawet szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, w której zarzucała Apple
m.in. próby manipulowania rynkiem poprzez
nierówne traktowanie deweloperów. Według
Spotify, firmy i usługi związane z Apple mogą
liczyć na preferencyjne traktowanie i zerowe
prowizje, co daje im przewagę nad niezależnymi deweloperami, którzy muszą płacić pełne 30%. Zarzut ten nie był jednak wówczas
poparty mocnymi argumentami (jako główny
przykład usługi nieuczciwie zwolnionej z opłat
podawano… Apple Music), dlatego też wiele
osób (w tym piszący te słowa) traktowało całą
sprawę bardziej jako zagrywkę PR-ową. Kilka
miesięcy później okazało się jednak, że oskarżenia stawiane przez Spotify były w pewnym
sensie prorocze. Firma Apple zdecydowała się
bowiem nawiązać bliższą współpracę z kilkoma serwisami VOD, częściowo zwalniając
je z płacenia prowizji, co w praktyce dało im
pewną przewagę nad innymi podobnymi serwisami, których twórcy nie byli w tak dobrych
stosunkach z właścicielami App Store.
Spotify nie jest zresztą jedyną firmą, która krytykuje podejście Apple do kwestii prowizji w App Store. Tim Sweeney z Epic Games
wielokrotnie powtarzał, że Apple nie oferuje
ze swojej strony deweloperom nic, co uspra-
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wiedliwiałoby tak wysoką prowizję, która wręcz
uniemożliwia zaistnienie w App Store wielu
mniejszym firmom. Brad Smith z Microsoftu
porównał Apple do strażnika, który wybudował sobie wielki mur z jedną pilnie strzeżoną
bramką i pobiera sowite opłaty za przepuszczanie przez nią ludzi. Dodał też, że to właśnie
przez takie bariery nowe pokolenia deweloperów mają trudniejszy start w branży niż ich
poprzednicy. Mniej delikatny w swoich porównaniach był natomiast David Heinemeier
Hansson, współtwórca Basecamp, według
którego Apple zachowuje się jak mafia, która pobierając haracz, wmawia okradanym,
że to dla ich własnego dobra.
Głośna krytyka to jedno, jednak ostatnimi czasy coraz więcej twórców aplikacji decyduje się
wyrażać swoje niezadowolenie z warunków
stawianych przez Apple w sposób bardziej
konkretny. Nikogo nie zaskoczy chyba, iż jedną
z pierwszych dużych firm, które otwarcie zbuntowały się przeciwko zasadom App Store, było
Spotify. W 2015 roku firma ta zaczęła otwarcie zachęcać swoich klientów do zaprzestania opłacania subskrypcji za pośrednictwem
App Store i przerzucenia się na płatności bezpośrednio przez ich stronę internetową. Jakiś
czas później zdecydowała się zaś kompletnie
zrezygnować z obsługiwania płatności przez
App Store, a co za tym idzie, również płacenia firmie Apple wiążących się z tym prowizji.
W jej ślady poszło później wiele innych dużych
firm, m.in. Netflix i Amazon. Apple próbowało się wprawdzie bronić przed takimi praktykami, wprowadzając do swojego regulaminu
punkt zakazujący informowania w aplikacjach
o zewnętrznych metodach płatności, jednak
nie zniechęciło to żadnej ze wspomnianych
firm. Wprawdzie ich aplikacje stały się przez
to mniej intuicyjne w obsłudze, bo nowi użytkownicy muszą teraz na własną rękę domyślać się, jak kupić konto premium w Spotify,
subskrypcję Netfliksa czy ebooka w aplikacji
Kindle, jednak firmy te uznały najwyraźniej,
iż jest to niewielka cena za zwiększenie przychodów o niemal jedną trzecią.
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Firma Apple znalazła się więc w bardzo niekomfortowej sytuacji. Z jednej strony nie mogła po prostu ot tak pogodzić się ze stratami finansowymi (wg analityków z Sensor
Tower prowizje z samego Netfliksa przynosiły
ok. 256 milionów dolarów rocznie), zwłaszcza
iż oczywistym było, że w ślad za niepokornymi
gigantami szybko pójdą mniejsi gracze. Z drugiej zaś nie mogła ryzykować, że zaostrzanie konfliktu doprowadzi do usunięcia wielu bardzo popularnych aplikacji z App Store,
gdyż to rozwścieczyłoby użytkowników i zaszkodziło jej wizerunkowi. Przez pewien czas
wydawało się, że deweloperom ostatecznie
uda się wygrać tę zimną wojnę, a kontrowersje wokół prowizji zaczęły nawet trochę
przycichać. W ostatnich miesiącach wszystko
uległo jednak zmianie za sprawą kilku zaskakujących decyzji Apple, które doprowadziły
do ponownego zaognienia konfliktu.

Apple dość często prezentuje
bardzo swobodne podejście
do interpretowania zasad
własnego sklepu w zależności
od aktualnych potrzeb...
Co wolno wojewodzie…
15 czerwca bieżącego roku twórcy popularnej
aplikacji Basecamp opublikowali w App Store
swój nowy produkt – aplikację ich płatnej
usługi pocztowej Hey. Podobnie jak wielu innych deweloperów oferujących usługi oparte
na subskrypcjach zdecydowali się obsługiwać
wszelkie płatności poza App Store, by nie musieć płacić prowizji dla Apple. Dzień po premierze postanowili opublikować pierwszą
aktualizację, naprawiającą kilka pomniejszych błędów, jednak została ona odrzucona
ze względu na naruszenie regulaminu sklepu.
Gdy deweloperzy skontaktowali się z przed-
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stawicielami Apple, by wyjaśnić tę sprawę,
dowiedzieli się, że problemem jest właśnie to,
iż nie korzystają oni z płatności za pośrednictwem App Store. Usłyszeli też, że ich aplikacja
z tego powodu nigdy nie powinna zostać dopuszczona do publikacji i jeśli w najbliższym
czasie nie wprowadzą odpowiednich zmian,
zostanie ona usunięta ze sklepu. Po zwróceniu uwagi, że wiele aplikacji w App Store działa na takiej zasadzie, dowiedzieli się, że regulamin dopuszcza realizowanie płatności poza
sklepem w niektórych przypadkach, jednak
ich aplikacja się do tego nie kwalifikuje.
Apple dość często prezentuje bardzo swobodne podejście do interpretowania zasad
własnego sklepu w zależności od aktualnych
potrzeb, w czym bardzo pomaga fakt, iż jego
regulamin został napisany w sposób pozostawiający spore pole do różnych interpretacji.
W powyższym przypadku kluczowe są punkty 3.1.1 i 3.1.3(a). Ten pierwszy informuje,
iż wszystkie płatności odblokowujące dodatkowe funkcje w aplikacji muszą być realizowane za pośrednictwem App Store, a użytkownik nie może być informowany o innych
sposobach płatności. Drugi zezwala jednak na
umożliwianie użytkownikom dostępu do treści, które zakupili wcześniej, korzystając z tej
samej aplikacji bądź usługi na innych platformach, i to właśnie na tym punkcie opierają swoje działanie takie aplikacje jak Netflix
i Spotify. Wprawdzie punkt ten zaznacza,
że z przywileju tego mogą korzystać tylko niektóre rodzaje aplikacji, m.in. serwisy muzyczne
i VOD, jednak ich lista kończy się dość ogólnikowym „i inne dopuszczone usługi”, co w teorii pozwala podciągnąć pod ten punkt każdą
aplikację oferującą subskrypcje, w tym również Hey. Tym razem przedstawiciele Apple
postanowili jednak zinterpretować regulamin
w inny sposób, uznając, że aplikacje pocztowe nie kwalifikują się jako „inne dopuszczone
usługi”, więc nie są objęte punktem 3.1.3(a).
Problem w tym, że w App Store można już znaleźć inne aplikacje pocztowe działające w taki
sposób, np. całkiem popularny Newton.
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Zdaniem Davida Heinemeiera Hanssona,
jednego z współtwórców Hey, cała ta sytuacja pokazuje, jak Apple próbuje wymuszać
uległość na mniejszych deweloperach, interpretując własne zasady w niekorzystny dla
nich sposób i grożąc wyrzuceniem ze sklepu, podczas gdy większe firmy mogą liczyć
na specjalne traktowanie, gdyż wchodzenie
z nimi w konflikt mogłoby być zbyt ryzykowne. Hansson zaznacza jednak, iż tym razem
Apple mocno się przeliczyło, gdyż prowadzona przez niego firma jest w wystarczająco
dobrej sytuacji finansowej, by móc pozwolić
sobie na przeciwstawienie się właścicielom
App Store, zaś on sam nie zamierza milczeć
w obliczu tych nieuczciwych praktyk. Można
jednak śmiało założyć, że wcześniej w podobnej sytuacji znalazło się wielu innych mniejszych deweloperów, którzy nie mogąc pozwolić sobie na podobny „luksus”, postanowili
dostosować się do żądań Apple. Co gorsza,
o ile w większości takich przypadków zapewne rzeczywiście chodzi tylko o chęć wyegzekwowania 30% prowizji, to jednak nic nie stoi
na przeszkodzie, by Apple stosowało podobne techniki także do mniej etycznych celów,
np. eliminowania zawczasu potencjalnych
przyszłych konkurentów.

Sherlock wiecznie żywy
David Cicilline, członek amerykańskiej komisji antymonopolowej, która jeszcze w tym
miesiącu ma przesłuchać Tima Cooka, uważa, że na chwilę obecną nic nie powstrzymuje
Apple przed wykorzystywaniem swoich wpływów do szkodzenia mniejszym firmom, mogącym w jakiś sposób stanowić zagrożenie
dla jego interesów. Osoby śledzące poczynania Apple od dłuższego czasu znają zapewne termin Sherlocking, określający niezbyt
chlubną praktykę tej firmy polegającą na kopiowaniu pomysłów mniejszych deweloperów, a następnie „miażdżeniu” ich swoją rynkową przewagą. Przynajmniej dwa niedawne
przypadki takiego postępowania wiązały
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się właśnie z wykorzystaniem pełnej władzy
nad App Store w taki niezbyt uczciwy sposób. Gdy twórcy f.lux, popularnej aplikacji dla
macOS, na której Apple wzorowało funkcję
Night Shift, chcieli wprowadzić do sprzedaży
jej wersję dla iUrządzeń, nie została ona dopuszczona do sklepu pod pretekstem naruszania regulaminu. Z kolei aplikacja BlueMail,
która oferowała opcję generowania losowych
adresów e-mail do wykorzystywania podczas
rejestracji w różnych serwisach, została wyrzucona ze sklepu niemal natychmiast po tym,
jak Apple wprowadziło podobną funkcję bezpośrednio w swoich systemach. Jak twierdzi
Cicilline, sytuacje, w których Apple wykorzystuje swoją całkowitą kontrolę nad App Store
do rzucania kłód pod nogi mniejszym firmom,
szkodzą nie tylko deweloperom, ale też całej
branży, spowalniając jej rozwój i wykluczając
z gry wiele świetnych firm mających potencjał, by w przyszłości namieszać na rynku.
Na takich działaniach ostatecznie tracą zaś
nie tylko sami deweloperzy, ale też użytkownicy produktów Apple.

Podsumowanie
Stworzenie iPhone'a, iPada i całego wielkiego
rynku aplikacji i usług funkcjonującego wokół
tych dwóch urządzeń to bez wątpienia jeden
z największych sukcesów w historii Apple.
Warto jednak pamiętać, że nie byłby on możliwy, gdyby nie pomogli w nim deweloperzy
tworzący gry i aplikacje dla tych urządzeń.
Można by więc oczekiwać, że jako współautorzy sukcesu będą oni traktowani z nieco większą uczciwością i zrozumieniem. Liczę na to,
że Apple samo zmieni swoje postępowanie,
zanim sklep App Store stanie się tak nieprzyjazny, że mali i średni deweloperzy zaczną
omijać go szerokim łukiem. Coraz bardziej
obawiam się jednak, że ewentualne zmiany
nie będą wynikiem refleksji ze strony Apple,
lecz przymusu nałożonego przez którąś z rządowych komisji.





Nowości

ARMagedon w Apple
Jacek Swoboda



Podczas ostatniej konferencji w ramach WWDC 2020 otrzymaliśmy potwierdzenie plotek pojawiających się od dłuższego czasu — Apple przechodzi
na swoje autorskie procesory oparte o architekturę ARM. Czy to powód do zadowolenia? Co znaczy to dla przeciętnego użytkownika? Co z moimi ulubionymi programami? Czym właściwie jest ten ARM? Tak wiele pytań, a tak mało
odpowiedzi… Postanowiłem przyjrzeć się bliżej całej sytuacji i zweryfikować, czy szykuje się nam prawdziwy „ARMagedon” w Apple? A może jednak
to śmiały krok w przyszłość branży komputerów osobistych?
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Nowości

Czym jest ARM?
Skrót ARM wywodzi się z od angielskiego „Advanced RISC Machine”, a historycznie
od projektu „Acorn RISC Machine” brytyjskiej
firmy Acorn Computers Ltd., która w 1983 roku
rozpoczęła projekt rozwojowy nad nowym,
wydajnym mikroprocesorem. Najistotniejszym elementem z opisowego punktu widzenia dla wspomnianej nazwy jest skrótowiec
„RISC”, który określa typ procesorów wykorzystywany w architekturze ARM będących przeciwieństwem układów w standardzie „CISC”
pierwotnie utożsamianych z architekturą x86.
Przyznacie, że całość brzmi skomplikowanie? Posiłkując się Wikipedią, postanowiłem
przygotować małe porównanie podejść RISC
oraz CISC, które pozwoli lepiej zobrazować,
jaka idea tak naprawdę stoi za architekturą
ARM?

...charakterystyczną cechą
tej architektury jest
zredukowanie komunikacji
pomiędzy pamięcią
a procesorem na korzyść
dedykowanych rejestrów...
RISC (ang. Reduced
Instruction Set Computing)
Architektura, w której liczba dostępnych instrukcji programistycznych została zredukowana do kilkudziesięciu stanowiących niezbędne minimum. Jest to zupełnie odwrotne
podejście niż w procesorach CISC, gdzie sięga
ona setek. Takie podejście znacznie upraszcza dekoder rozkazów, a dodatkowo dzięki redukcji trybów adresowania, rozkazy są prost-
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sze i bardziej zunifikowane. Ponadto w RISC
wprowadzono tryb adresowania, który ogranicza liczbę przesłań. Schemat działania
na liczbach znajdujących się w pamięci jest
następujący: załaduj daną z pamięci do rejestru, na zawartości rejestru wykonaj działanie,
przepisz wynik z rejestru do pamięci. Kolejną
charakterystyczną cechą tej architektury jest
zredukowanie komunikacji pomiędzy pamięcią a procesorem na korzyść dedykowanych
rejestrów, których liczba jest zdecydowanie
większa (np. 32, 192, 256) niż 8 w architekturze
x86.

CISC (ang. Complex
Instruction Set Computing)
Architektura cechująca się występowaniem
złożonych, specjalistycznych instrukcji programistycznych, które do wykonania wymagają
od kilku do kilkunastu cykli zegara. Dysponuje szeroką gamą trybów adresowania, w tym
przeciwnie niż w architekturze RISC, rozkazy
mogą operować bezpośrednio na pamięci (zamiast przesłania wartości do rejestrów
i operowania na nich). Założenia te sprawiają, iż dekoder rozkazów jest skomplikowany.
Istotą architektury CISC jest to, iż pojedynczy
rozkaz mikroprocesora wykonuje kilka operacji niskiego poziomu, jak na przykład pobranie z pamięci, operację arytmetyczną i zapisanie do pamięci.
Do kompletu należy dodać, że obecne popularne procesory Intela czy AMD z punktu widzenia programisty są widziane jako CISC, ale ich
rdzeń jest RISC-owy. Rozkazy CISC są rozbijane na mikrorozkazy (ang. microops), które są
następnie wykonywane przez RISC-owy blok
wykonawczy. Jak widzicie, temat nie jest prosty, ale po tym przydługim technicznym wstępie mamy ogólny ogląd na założenia stojące za omawianą architekturą, jaką spotkamy
w czipach Apple Silicon.



Nowości

Architektura ARM vs Apple
Silicon
Chociaż nazwa przywołuje skojarzenia z silikonowymi etui na iPhone’a, to Apple Silicon jest
marketingowym, zbiorczym określeniem na
układy SoC (ang. System-on-a-chip) oraz SiP
(ang. System-in-package), które zostały opracowane przez firmę Apple z wykorzystaniem
architektury ARM. Warto nadmienić, że tego
typu układy z powodzeniem są już stosowane w iPhone’ach, iPadach, Apple Watchach,
HomePodach, iPodach touch, Apple TV, a nawet malutkich AirPodsach. Pomimo że produkcja odbywa się w większości przypadków
w Chinach, proces projektowania w całości
pozostaje po stronie Apple. Firma szczyci się
tym samym pełną kontrolą nad integracją
sprzętu, oprogramowania oraz usług stosowanych w jej ekosystemie. Przejście z procesorów Intela na swoje dedykowane jednostki
pozwoli praktycznie całkowicie domknąć proces unifikacji oraz wygenerować sporo dodatkowych udogodnień konstrukcyjnych, o czym
szerzej w następnym akapicie.

Apple wydaje się niezwykle
przywiązywać wagę
do komunikowania łatwości
migracji z procesorów Intela
do Apple Silicon.
Dlaczego ARM?
Zacznę dość przewrotnie – czy kojarzycie
pasek Touch Bar w MacBookach lub czy korzystaliście już z płatności Apple Pay lub autoryzacji Touch ID bezpośrednio na tych mobilnych komputerach Apple? Bez względu
na odpowiedź pytania te miały Was nakierować na układ T1 bądź aktualny T2, stanowiący
sprzętową centralną jednostkę odpowiedzialną w głównej mierze za bezpieczeństwo ope13

racji wykonywanych przez użytkownika. Układ
ten jest w całości odseparowany od centralnej jednostki obliczającej — procesora Intela
i tak… dobrze myślicie – bazuje na architekturze ARM. Ten przykład doskonale obrazuje,
jak poszczególny układ może być odpowiedzialny za konkretne zadania wymagane w danym urządzeniu, którymi niekoniecznie musi
zajmować się i tak już obciążony procesor.
Daje to zdecydowanie większą kontrolę oraz
pozwala bardziej komplementarnie podejść
do procesu projektowania, np. dodając bloki
odpowiedzialne za: modne ostatnio nauczanie maszynowe, obsługę aparatu, wsparcie
wyświetlania obrazu HDR, komunikację LTE
itp. Obrazowo możemy powiedzieć, że budujemy mikrokontroler z mniejszych klocków
odpowiedzialnych za konkretne operacje
w systemie. Apple może w ten sposób precyzyjnie wytworzyć jednostkę najlepiej dopracowaną do zakładanych wymagań. Przecież robi to doskonale, chociażby w iPhonie,
iPadzie, czy nawet w słuchawkach AirPods.
Wytworzony sprzęt jest praktycznie „uszyty
na miarę” potrzeb. Takie podejście pozwala
znacznie poprawić wydajność względem dotychczasowych procesorów mobilnych Intela
przy zachowaniu zdecydowanie niższego zapotrzebowania na energię elektryczną, z jakiej
słynie architektura ARM. Apple podczas konferencji WWDC 2020 zobrazowało tę sytuację
na wykresie, z którego jasno wynika, że Maki
wyposażone w czipy Apple Silicon powinny
zbliżać się do wydajności komputerów stacjonarnych, nie tracąc przy tym na mobilności idącej w parze z czasem pracy na baterii.
Oczywiście nie wypada zapomnieć o najważniejszym — kompatybilność pomiędzy urządzeniami ekosystemu Apple. Jeżeli wierzyć
zapewnieniom, będziemy mogli na Macu natywnie uruchamiać aplikacje stworzone dla
systemu iOS/iPadOS. Otworzy to cały wachlarz nowych możliwości zarówno dla developerów, jak i użytkowników. Do tej pory
jeszcze żaden producent nie zaoferował kompatybilności na taką skalę — to będzie spory
„game changer”.



Nowości

Co z kompatybilnością?
Apple wydaje się niezwykle przywiązywać
wagę do komunikowania łatwości migracji
z procesorów Intela do Apple Silicon. Zarówno deweloperzy, jak i użytkownicy nie powinni odczuć większego dyskomfortu związanego
z tym procesem. Już teraz, wedle prezentacji
z WWDC, wszystkie aplikacje Apple natywnie
uruchamiają się w nowej architekturze. Firmy
takie jak Microsoft i Adobe również dostosowują swoje flagowe pakiety oprogramowania, co z mniejszym lub większym skutkiem
mogliśmy zobaczyć na widowiskowych demonstracjach możliwości macOS pracującego pod kontrolą Apple Silicon. Deweloperzy
w nowym Xcode będą mogli przekompilować
swoje aplikacje do uniwersalnych pakietów,
które będą mogły być uruchamiane zarówno
na Intelach, jak i na ARM-ach. Będzie to miało duże znaczenie szczególnie na początku
procesu migracji, która z pewnością potrwa
ładnych kilka lat, co potwierdza samo Apple,
deklarując jeszcze „lata wsparcia” dla Maców
z Intelami. Co natomiast z aplikacjami, które z różnych względów nie zostaną przekompilowane przez deweloperów? Tutaj z pomocą
może przyjść Rosetta 2, która ma wysoce skutecznie emulować poprzednią architekturę.
Podobne rozwiązanie długoletni użytkownicy Maców mogą pamiętać z czasów przejścia
z procesorów PowerPC na Intele. Skoro wtedy
migracja przeszła w miarę „bezboleśnie”, tak i
teraz podobne zagranie powinno się udać.
Do kompletu pozostaje jeszcze sprawa zgodności z pozostałymi systemami operacyjnymi.
Wszystko wskazuje na to, że instalacja Windowsa z wykorzystaniem Boot Campa przestanie mieć rację bytu. Okienkowy system
przygotowany pod procesory Intela nie będzie mógł zostać natywnie uruchomiony,
a wersje dostosowane do procesorów ARM
(tak Windows wyprzedził pod tym względem
macOS) licencyjnie wydają się zostać ograniczone wyłącznie do instalacji na dedykowanych Microsoft Surface’ach. Apple na szczęście
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i o tym pomyślało, deklarując przygotowanie
nowych technologi wirtualizacji, pozwalających na uruchomienie nie tylko Windowsów,
ale również różnych dystrybucji Linuxa oraz,
co szczególnie ważne przy obecnych trendach panujących w świecie, kontenerów
Dockerowych. Istotną informacją jest jedynie fakt, że oprogramowanie stanowiące hypervisora wirtualizacji (np. Parallels Desktop,
VMware Fusion) będzie musiało uruchamiać
się natywnie w architekturze ARM - nie będzie wsparcia jego emulacji przez Rosettę 2.

Czy tak będzie wyglądać
przyszłość?
Już teraz procesory z architekturą ARM są
jednymi z najczęściej stosowanych na świecie. Są wszędzie, poczynając od dziecięcych
zabawek i na skomplikowanych urządzeniach
automatyzacji kończąc. ARM-y na dobre zadomowiły się już w smartfonach i tabletach,
teraz czas na komputery osobiste. Microsoft
we współpracy z firmą Qualcomm też opracowywał już autorski procesor „Microsoft SQ1”
stosowany w Surface Pro X. Pewnie z miesiąca
na miesiąc będziemy dowiadywać się o kolejnych tego typu konstrukcjach u pozostałych kluczowych producentów. Każdy liczący się gracz będzie chciał wyruszyć w drogę
ku „nowej” architekturze i możliwościach, jakie za nią idą. Zwiększenie wydajności przy
jednoczesnym obniżeniu zapotrzebowania
na energię to dopiero początek. Kluczowym
okaże się pewnie znaczący wzrost kompatybilności pomiędzy różnymi środowiskami.
Te same aplikacje będziemy uruchamiać zarówno na telefonach, jak i desktopach. Komputery osobiste zaczną zyskiwać coraz to nowe
moduły sprzętowe pozwalające zwiększyć ich
funkcjonalność. Przyszłość wydaje się zatem
bardzo ciekawa i już nie mogę się doczekać
w moich rękach pierwszego Maca z Apple
Silicon na pokładzie.





Obserwacje

Apple TV w dobie smart TV
Krystian Kozerawski



Pisałem niedawno o śmierci urządzenia Apple TV przy okazji tekstu o smart
telewizorze Samsunga Q60R, który poza wsparciem dla AirPlay 2 (a więc
bezprzewodowym wysyłaniem obrazu i dźwięku z Maca, iPhone'a czy iPada
na telewizor), aplikacją Apple TV, oferuje także natywną aplikację Apple
Music. Poza ewidentnym, bo dobrze widocznym już w powyższym zdaniu,
problemem z nazewnictwem, który powoduje spore zamieszanie, Apple
ma ze wspomnianym urządzeniem jeszcze jeden, moim zdaniem, bardzo
poważny problem. Staje się ono coraz bardziej zbędne w czasach wszechobecnych smart telewizorów.
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Oczywiście Apple TV (cały czas mowa o urządzeniu) może być hubem dla całej platformy
HomeKit i oferować aplikacje dające dostęp
do tych mniej popularnych treści niż wiodące serwisy VOD. Z roku na rok przestaje mieć
jednak znaczenie jako smart TV samo w sobie. Jeszcze pięć lat temu smart TV nie były
aż tak powszechne, nie mówiąc o latach
wcześniejszych. Wtedy posiadanie Apple TV
niosło wiele korzyści. Dzięki tej niewielkiej
czarnej skrzynce podłączonej do telewizora
można było mieć dostęp do Netfliksa, biblioteki iTunes, biblioteki zdjęć, a później także
do Apple Music. Można wreszcie było wysyłać
obraz z Maca, iPhone'a czy iPada na telewizor.
Teraz większość z tych rzeczy - może poza dostępem do zdjęć w iCloud – oferują już smart
telewizory. Skoro smart TV Samsunga ma już
aplikację Apple Music, to prędzej czy później
pojawi się ona także na urządzeniach innych
marek. Zakup Apple TV po to, by mieć dostęp
do Netfliksa, HBO GO, Prime Video, a nawet
do aplikacji Apple TV wraz z usługą Apple TV+
i sklepem iTunes z filmami, czy po to, by móc
wysyłać obraz na telewizor, mija się zwyczajnie z celem.
Apple TV to także wspomniane już aplikacje,
których nie znajdziemy na innych smart TV.
Faktycznie, mam kilka aplikacji, które dostępne są tylko na Apple TV, z których korzystam,
są to często programy dające dostęp do strumienia na żywo wybranych stacji telewizyjnych (np. France 24) czy radiowych (aplikacja Triode). Choćby dla tych dwóch aplikacji
i wspomnianej już funkcji huba HomeKit moje
Apple TV HD wciąż działa. Oczywiście aplikacji
tego typu jest więcej, ale czy one mogą przekonać do kupna nowego urządzenia kolejnych użytkowników? Moim zdaniem nie.
Są wreszcie gry - temat dla mnie w pewnym stopniu bolesny, bo związany z moimi
niespełnionymi oczekiwaniami względem
wspomnianej już przystawki Apple TV HD
(wcześniej zwanej Apple TV 4). Na urządzenie to dostępnych jest całkiem sporo gier,
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w tym wszystkie te, w które można grać w ramach abonamentu w Apple Arcade. Jest tam
przynajmniej kilka tytułów bardzo wciągających, jak choćby „Ocean Horn 2” czy „Beyond
a Steel Sky” (sequel klasycznej gry dla Amigi
z lat 90.). Apple zmieniło też ostatnio politykę i przyjmuje do tej usługi tylko gry, które
mają wciągnąć użytkownika na dłużej. Problemem jest to, że Apple TV HD czy Apple TV
4K to pod względem procesora i pamięci urządzenia dość stare. Trudno oczekiwać,
że będą na nie pojawiać się gry z lepszą grafiką, tytuły mogące konkurować z tymi dostępnymi na nowoczesne konsole. Wspominam
o grach, bo to właśnie tutaj Apple może ponownie uszczknąć trochę tortu, pod warunkiem jednak, że Apple TV będzie urządzeniem
przynajmniej tak wydajnym, jak najnowsze
iPhone'y czy iPady. Wyposażone w nowoczesny procesor A12 lub A13 i dużo pamięci RAM
- podobnie jak w Macach z układem Apple
Silicon większa ilość pamięci RAM nie będzie miała wpływu na wydajność baterii, której w Apple TV po prostu nie ma - poza aplikacjami i dostępem do treści w popularnych
serwisach oferujących wideo i muzykę na żądanie, może w końcu zostać konsolą, na której gry dostępne w Apple Arcade czy szerzej
w App Store rozwiną skrzydła, i użytkownikom
będzie się chciało w nie grać na tym urządzeniu podłączonym do dużego telewizora.
Nie twierdzę oczywiście, że takie Apple TV będzie zagrożeniem dla nowoczesnych konsol,
np. PlayStation 5 (którego premiera przewidziana jest na koniec bieżącego roku). Uważam jednak, że to właśnie bogata oferta nowoczesnych gier, które nie tną się jak niemy
film z początku XX wieku, obok wspomnianego dostępu do treści w serwisach streamingowych i innych (za pomocą różnych aplikacji),
może decydować o jego rosnącej popularności. W przeciwnym razie kiedyś Apple będzie
musiało zrezygnować z tego hobby.
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Koronawirus niestraszny
amerykańskim gigantom
technologicznym
Michał Masłowski



W połowie marca mieliśmy do czynienia z jednym z najbardziej gwałtownych krachów giełdowych w historii światowych rynków kapitałowych. Będzie on przez giełdowych historyków nazywany zapewne krachem
koronawirusowym.
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Ucierpiały na nim kursy wszystkich spółek
na świecie wraz z technologicznymi gigantami z USA, tworzącymi tzw. słynny FAANG, czyli Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google
(dzisiaj notowany jako Alphabet). Indeks
NASDAQ, gromadzący spółki technologiczne, spadł wówczas o około 29% w niespełna
dwa tygodnie i był to najgwałtowniejszy krach
w historii amerykańskiej giełdy. Wielu wieszczyło koniec gospodarki, jaką znamy, i kryzys porównywalny z tym, z jakim cały świat
walczył począwszy od 1927 roku przez kolejne
10 lat. Tyle mniej więcej czasu potrzebowała
wówczas gospodarka amerykańska, żeby stanąć na nogi.

Na skraju przepaści stanęły
usługi takie jak restauracje,
handel detaliczny, branża
eventowa czy też hotelowa.
18

W erze nowych technologii
wszystko dzieje się szybciej
Czasy się jednak zmieniają, a wszystko dzieje
się w każdym aspekcie życia znacznie szybciej. Mieliśmy tego przykład po 2008 roku,
gdzie wiele światowych gospodarek pogrążyło się w kryzysie po tzw. krachu finansowym,
którego symboliczny początek wyznaczało
bankructwo banku Lehman-Brothers (wrzesień 2008). Wówczas także wieszczono, że gospodarka USA będzie podnosić się z kryzysu
długie lata. Minęły jednak mniej więcej 4 lata,
a amerykańskie indeksy znowu znalazły
się na nowych szczytach, by od tamtej pory
pobić poziomy sprzed kryzysu finansowego
wielokrotnie. O kryzysie z 2008 roku nikt już
nie pamięta.
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Do kolejnego poważnego kryzysu rynki finansowe czekały aż 12 lat, by w 2020 roku pojawił
się koronawirus. Wielu analityków ostrzegało, że po marcowym krachu rynki finansowe
będą wygrzebywać się z kłopotów znacznie
dłużej niż w 2008 roku. Wskazywano, że wówczas kryzys dotyczył przede wszystkim rynku finansowego, który znalazł się pod presją
przelewarowanego systemu udzielania kredytów hipotecznych, ale realna gospodarka
aż tak bardzo nie ucierpiała. Teraz najbardziej
ucierpiał drobny biznes. Na skraju przepaści
stanęły usługi takie jak restauracje, handel
detaliczny, branża eventowa czy też hotelowa. I to akurat jest prawda, wszystkie te branże, w których bardzo ważny jest bezpośredni
kontakt z klientem, całe lata będą dochodziły do stanu równowagi, o wzrostach póki
co można pomarzyć, ewentualnie powspominać.
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Przyszłość w nowych technologiach
Są jednak branże, które za nic mają problemy pozostałej części gospodarki. Taką
branżą są wszystkie spółki, które od ponad
dekady windują amerykańskie indeksy giełdowe na nowe szczyty, czyli spółki nowych
technologii, amerykańscy giganci technologiczni. Patrząc na to, co aktualnie robią takie
spółki jak Apple, Amazon, Alphabet (Google),
Microsoft, Facebook, Netflix czy choćby Tesla,
można łatwo zapomnieć, że gdzieś na świecie
jest jakiś kryzys spowodowany pandemią koronawirusa.

Apple dopiero startuje
Spójrzmy tylko na samo Apple. W II kwartale
fiskalnym (I kwartale kalendarzowym) Apple,
mimo już szalejącego koronawirusa, głównie
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w Chinach, w tamtym czasie zdołało pobić
wynik pod względem przychodu sprzed roku.
Następnie odbyła się konferencja WWDC,
co prawda w formie zdalnej, ale nie zmienia
to doniosłości i wagi zapowiedzianych tam
nowości. Nowe procesory od Apple w komputerach Mac. Czy tak zachowuje się spółka,
która stoi u progu kryzysu? Wręcz przeciwnie,
wydaje się, że Apple nie dość, że jest u szczytu

...amerykańska gospodarka
będzie cierpieć, będą
upadać kolejne wielkie
przedsiębiorstwa
reprezentujące tzw. starą
gospodarkę.
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potęgi, to wręcz dopiero się rozpędza do kolejnego wielkiego skoku, zarówno technologicznego, jak i finansowego.
Jaki jest tego efekt? Kurs akcji Apple wielokrotnie w ciągu ostatnich tygodni bił historyczne
rekordy, będąc aktualnie zdecydowanie powyżej szczytu z lutego tuż przed marcowym
koronawirusowym krachem.

Wszyscy technologiczni
giganci na szczytach
Gdy zrobimy przegląd pozostałych technologicznych gigantów, okazuje się, że jest dokładnie tak samo. A ponieważ to właśnie
te spółki decydują o kształcie amerykańskich
indeksów, to okazuje się, że indeks NASDAQ
pobił rekordowe poziomy z lutego, tuż sprzed
koronawirusowego krachu, w zaledwie cztery
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miesiące. Cztery miesiące. Poprzednio, czyli w przypadku kryzysu z 2008 roku, to samo,
czyli wyznaczenie nowych szczytów po krachu,
zajęło amerykańskim inwestorom cztery lata.
Kilka dni temu amerykańskie spółki pokonały kolejną niewyobrażalną barierę. Łączna kapitalizacja czterech największych amerykańskich gigantów, czyli Apple, Amazonu,
Microsoftu i Alphabetu, przekroczyła łączną
kapitalizację wszystkich spółek z rynku japońskiego. Wszystkich. Zaledwie cztery spółki.

Stara gospodarka w dół,
nowa do góry
Co w związku z tym? Czy amerykańscy inwestorzy ogłosili już koniec kryzysu gospodarczego? Czy koronawirus jest już nam niestraszny.
Otóż nie. Wygląda na to, że amerykańska go-

21

spodarka będzie cierpieć, będą upadać kolejne wielkie przedsiębiorstwa reprezentujące tzw. starą gospodarkę. Będą bankrutować
sieci hoteli, linie lotnicze, galerie handlowe. Natomiast wszyscy wymienieni technologiczni giganci, którzy trochę uniezależnili
się od tego, co się dzieje w realnej gospodarce, będą się wdrapywać na nowe szczyty.
Można powiedzieć więcej, te spółki się uniezależniły, a wszyscy inni uzależnili się od nich.
Wszyscy teraz potrzebują ich usług, żeby przynajmniej próbować przestawić swoje biznesy
na tryb on-line. Co tylko się da, będzie się przenosić do internetu. A tego nie da się zrobić
bez usług takich spółek jak Apple, Amazon,
Microsoft czy Alphabet. Wydaje się zatem,
że amerykańska technologiczna rakieta dopiero startuje.
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Greyhound
Martyna Dziedziak

Długo wyczekiwany film wojenny Aarona Schneidera pt. „Greyhound” z Tomem
Hanksem w roli głównej umożliwia nam wgląd w niebezpieczeństwa i presję,
z jakimi zmierzyć się musi kapitan, prowadząc konwój statków przez wzburzony Ocean Atlantycki podczas morskich batalii II wojny światowej. Hanks
miał okazję niejednokrotnie udowodnić, że w wojskowym umundurowaniu
czuje się jak ryba w wodzie – bowiem z kinem wojennym łączy go wieloletni
staż. W swoim nietuzinkowym aktorskim dorobku był między innymi kapitanem statku kontenerowego w „Kapitanie Phillipsie” Paula Greengrassa, bohaterskim pilotem linii lotniczych w „Sully” Clinta Eastwooda czy żołnierzem
w „Szeregowcu Ryanie” Stevena Spielberga. W „Greyhound” wciela się natomiast w amerykańskiego dowódcę marynarki wojennej Ernesta Krausego,
a co więcej, debiutuje również jako scenarzysta, adaptując na filmowy dialekt powieść „The Good Shepherd” autorstwa C.S. Forestera z 1955 roku.
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Akcja filmu rozgrywa się w 1942 roku podczas krwawej bitwy o Atlantyk, trzy miesiące
po wydarzeniach w Pearl Harbor, i podąża
za losami załogi wymyślonego na potrzeby
filmu niszczyciela USS Keeling o haśle wywoławczym „Greyhound”. Okręt wojenny wchodzi w skład kwartetu stojącego na straży
konwoju 37 okrętów dostawczych płynących
do Liverpoolu. Zasięg powietrznej eskorty obejmuje zaledwie początek i koniec ich
eskapady, a w rozległym odcinku oceanu,
który dzieli ich od bezpiecznej strefy, znanym
jako „Czarna otchłań”, czają się niemieckie
U-Booty, których celem jest bezwzględna eliminacja wroga. Fabuła śledzi 50 – godzinną
walkę o przetrwanie na wzburzonych i zdradliwych wodach oceanu, przyjmując formę
czegoś na wzór dziennika logistyki morskich
działań zbrojnych. Jakie doświadczenia wiążą
się z udziałem w jednej z bitew II wojny światowej? Dla tych z nas, którzy nigdy się tego
nie dowiedzą, to pytanie może mieć tysiące
odpowiedzi. Twórcy „Greyhound” wykonują
rzetelną robotę, przedstawiając jedną z nich.

To morski spektakl
z prawdziwego zdarzenia,
jednak bez efekciarskiego
nadużycia, osadzony we
wstrzemięźliwej, lecz idealnie
wyważonej i autentycznej
pracy aktorskiej Hanksa
Film w dużym stopniu ogranicza rozwój charakterologii i narracji wokół poszczególnych
bohaterów, unikając przy tym nuty fałszu.
Ernesta Krausego poznajemy jako bardzo religijnego człowieka, opierającego swoje działania i postawy na solidnym kodeksie moralnym,
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dla którego zniszczenie wroga jest zarówno
obowiązkiem, jak i osobistą tragedią. To doświadczony oficer, lecz debiutujący dowódca,
który pomimo naturalnego zmysłu lidera nosi
na barkach ciężar odpowiedzialności za życie
całej załogi oraz presję związaną z szybkimi
decyzjami w trakcie manewrów. Migawkowe
retrospekcje z życia prywatnego i chrześcijańska postawa natychmiast wzbudzają naszą
ufność. Podobnie jak młodzi marynarze, którzy w swych przeszklonych spojrzeniach skrywają paraliż przerażenia, do ostatnich scen
filmu pokładamy w tym człowieku ogromne
nadzieje. To morski spektakl z prawdziwego
zdarzenia, jednak bez efekciarskiego nadużycia, osadzony we wstrzemięźliwej, lecz idealnie wyważonej i autentycznej pracy aktorskiej
Hanksa, a także kolejny wpis w jego panteonie przyzwoitych i prometejskich bohaterów.

Nie ma tu straconej sekundy,
a co dopiero minuty. Niemal
każdy wers dialogu jest
rozkazem do wykonania
„Greyhound” jest bardzo tradycyjną fabułą pełną filmowych archetypów, choć paradoksalnie, dzięki efektom specjalnym, równie bardzo wyrafinowaną pod względem
realizmu. To opis morskiej procedury, oparty na drobiazgowej analizie poszczególnych
działań i stanu umysłu Krausego. Nie ma
tu straconej sekundy, a co dopiero minuty. Niemal każdy wers dialogu jest rozkazem
do wykonania lub przesłaniem komunikatu
pełnego nieprzejrzystego morskiego żargonu
w górę i w dół linii. Przytłaczająca ograniczona do klaustrofobicznej przestrzeni scenografia daje się we znaki, a jedyną rzeczą, która
powstrzymuje zatrwożoną załogę przed zgubą
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wśród morskich głębin, jest szybkość, z jaką
wykonują rozkazy, oraz szybkość, z jaką Krause
może im je wydać. Dowódca popełnia błędy,
ale szybko wyciąga wnioski na ich podstawie.
Z powściągliwym patriotyzmem, film bardziej
dotyczy merytorycznego przywództwa niż heroizmu, precyzyjnie odtwarzając autentyczne
kroniki wojenne.
Tym, co wyróżnia tę pozycję na tle wielu innych filmów – relacji z II wojny światowej,
jest czynnik ludzki i możliwość utożsamienia
się nie tylko z głównym bohaterem, ale także z całym wachlarzem postaci drugoplanowych. Bez wątpienia nie doświadczylibyśmy
tego bez fachowej sztuki operatorskiej. Kąty
ustawienia kamery, szerokie ujęcia i estetyczne kadry – to dzięki temu niektóre sekwencje zapierają dech w piersiach. Krause musi
podejmować wiele decyzji dotyczących życia
i śmierci: czy trzymać się konwoju, czy ścigać
okręt podwodny, który ich zaatakował; czy zatrzymać się i zebrać ocalałych ze statku, który zatonął, czy popędzić na pomoc innemu
niszczycielowi. Musi także żyć z konsekwencjami tych decyzji, które czasami są sprzeczne z jego człowieczeństwem, a także z istotną
dla niego ideą chrześcijaństwa. Spoglądając
na plamę ropy unoszącą się na powierzchni
wody, Krause nie może nie zauważyć, że czarny
olej przybiera czerwonawy odcień, jakby morze było pełne krwi. „Gratulacje! 50 Szkopów
mniej!”– woła podwładny. „50 dusz” – poprawia go Krause. To rzadka rzecz – film wojenny
napędzany odrazą do wojny, a nie żądzą krwi
lub szowinizmem. Słynna maksyma spod pióra Hemingwaya dotycząca odwagi jako łaski
pod presją nigdy nie wybrzmiewała wyraźniej.
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Mokibo - klawiatura z funkcją gładzika
Krystian Kozerawski



iPady to prawdziwe komputery, a przynajmniej coraz bliżej im właśnie
do nich, a to za sprawą zmian w iPadOS wprowadzających m.in. możliwość
pracy z dwoma oknami programów czy korzystania z klawiatury z gładzikiem
lub z myszki. To właśnie klawiatury z gładzikiem stają się obecnie akcesoriami poszukiwanymi przez użytkowników. Oczywiście Apple ma w swojej
ofercie etui z klawiaturą, kosztuje ono jednak sporo, poza tym połączyć jego
klawiaturę i gładzik można tylko z jednym urządzeniem. A przecież często
pracuje się na kilku różnych urządzeniach, na iPadzie, iPhonie, Macu, komputerze z Windows. Warto mieć pod ręką akcesorium uniwersalne, oferujące zarówno funkcję klawiatury, jak i gładzika, mające przy tym kompaktową
formę. Rozwiązaniem jest klawiatura Mokibo, którą miałem okazję testować.

27



Advertorial

Akcesorium to ma stosunkowo niewielkie rozmiary, choć oferuje niemal pełnowymiarową
klawiaturę, na której można szybko i wygodnie wprowadzać dłuższe i krótsze teksty - tak,
to co teraz czytacie, zostało w całości napisane na iPadzie 10,2” i tej właśnie klawiaturze.
Po wyjęciu jej z pudełka miałem wrażenie,
że jest to klawiatura żywcem przeniesiona
z klasycznego laptopa. Wrażenie to potęgowały czerwone przyciski „myszy”,umieszczone
pod spacją. Cała dolna część ramki urządzenia ma kolor czerwony, co nadaje mu ciekawego charakteru.

Przytrzymanie na nim palca,
bez przyciskania go, aktywuje
od razu tryb pracy gładzika,
podniesienie palca znad
wspomnianego klawisza
przywraca tryb wprowadzania
tekstu na klawiaturze.
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Klawiatura posiada konstrukcję pantografową (jest to wariant konstrukcji nożycowej),
dzięki której zachowano niski skok klawiszy.
Używanie jej wymaga chwili przyzwyczajenia
się właśnie do odpowiedniego skoku i rozstawu samych klawiszy (ja musiałem się przyzwyczaić do stosunkowo krótkiej spacji), szybko
jednak zacząłem na niej pisać równie sprawnie, jak na klawiaturze mojego MacBooka Pro.
Wielkość samych klawiszy jest odpowiednia.
Właściwie nie zdarzały mi się przypadkowe
naciśnięcia sąsiednich klawiszy i to pomimo
tego, że odległości pomiędzy nimi są małe.
Klawiatura Mokibo działa także jak gładzik.
Cała jej powierzchnia składa się z czujników
dotyku (jest ich w sumie 80). Dzięki temu
można sterować kursorem i wykonywać różne gesty, przesuwając palcem lub palcami
po powierzchni klawiszy. Działa to sprawnie
i wygodnie, a zastosowanie takiego rozwiązania znacznie zmniejsza rozmiary urządzenia.
Co więcej, gładzik mamy zawsze pod palcami.
Jak zatem urządzenie rozpoznaje, czy w danej
chwili ma działać tradycyjnie jako klawiatura,
czy jako gładzik? Przyznam, że jest to bardzo
pomysłowe. Urządzenie można oczywiście
przełączać pomiędzy dwoma trybami za pomocą skrótu klawiszowego (FN + Caps Lock),
można jednak o wiele szybciej korzystać z gładzika. Wystarczy przyłożyć palec do lewego
klawisza „myszy”, znajdującego się pod spacją.
Przytrzymanie na nim palca, bez przyciskania
go, aktywuje od razu tryb pracy gładzika, podniesienie palca znad wspomnianego klawisza
przywraca tryb wprowadzania tekstu na klawiaturze. Jest to bardzo wygodne, np. podczas
edycji tekstu, kiedy trzeba szybko przesunąć
kursor w odpowiednie miejsce, by dokonać
korekty. Przydaje się też bardzo podczas przeglądania stron (przewijanie dwoma palcami) czy dokonywania odręcznych adnotacji
w Notatkach w iOS i iPadOS. Zastosowań tego
rozwiązania może być oczywiście znacznie
więcej.
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Klawiatura Mokibo jest akcesorium uniwersalnym. Działa zarówno z urządzeniami Apple,
jak i tymi z systemem Android lub Windows.
Przełączanie pomiędzy urządzeniami (maksymalnie trzema), z którymi jest sparowana, jak i pomiędzy trybami pracy (Windows,
Android, Apple) odbywa się za pomocą skrótów klawiszowych wykorzystujących klawisz
„FN”. W trybie pracy z urządzeniami Apple,
przede wszystkim z iPhone’ami i iPadami, klawiatura oferuje wiele innych skrótów, takich
jak powrót do ekranu startowego, przełączanie się pomiędzy aplikacjami, wywoływanie
klawiatury ekranowej, wykonywanie zrzutu
ekranu, regulacja głośności czy blokowanie
urządzenia. Jest też skrót aktywujący wskaźnik
naładowania baterii, wykorzystujący umieszczoną pomiędzy klawiszami „myszy” diodę
LED. Sama klawiatura ładowana jest za pomocą kabla micro USB, a pojemność baterii
zapewnia 60 godzin pracy.
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Niewielkie rozmiary, wygodne klawisze i uniwersalność tego rozwiązania czynią tę klawiaturę ciekawym akcesorium dla urządzeń
nie tylko mobilnych, choć to z myślą o nich
została stworzona. Miejsce obok nich w torbie
czy plecaku na pewno się dla niej znajdzie.
Pisząc o klawiaturze Mokibo, nie mogę
nie wspomnieć o dostępnym dla niej specjalnym etui – smart coverze, który zabezpiecza
ją w czasie przenoszenia, a może też służyć za
wygodną podstawkę np. dla iPada czy dla samej klawiatury. Moim zdaniem warto zaopatrzyć się w komplet.
Klawiatura Mokibo dostępna jest w sklepie
ZG Sklep w cenie 599 zł.
Etui do klawiatury Mokibo dostępne jest
w sklepie ZG Sklep w cenie 99 zł.
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Mujjo - test etui dla iPhone’a 11


Jacek Zięba

Czytelnicy MyApple z pewnością słyszeli już o marce Mujjo, której produkty
wielokrotnie recenzowałem na łamach naszego serwisu czy też magazynu.
Etui holenderskiego producenta od kilku lat chroniły moje iPhone’y, ale sytuacja uległa zmianie w zeszłym roku. iPhone 8 Plus, z którego wówczas korzystałem, otrzymał oryginalne, skórzane etui Apple, które ze względu na odporność i metalowe przyciski bardziej przypadło mi do gustu.
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W tym roku zmieniłem telefon i wymieniłem
trzyletniego iPhone’a 8 Plus na iPhone’a 11.
Ku mojemu zdziwieniu w asortymencie Apple
nie znalazłem skórzanego etui na ten model
smartfona – pozostało mi wybrać silikonową
wersję, która w ogóle mnie nie przekonywała, albo powrócić do korzystania z etui Mujjo.
Tak też właśnie uczyniłem i przez ostatnich
kilka tygodni korzystałem z akcesorium w kolorze Alpine Green.
Wnętrze etui wyłożono roślinnie garbowanym
zamszem, który został ozdobiony wyżłobionym logo Mujjo i indywidualnym numerem
egzemplarza. Podoba mi się takie rozwiązanie, mimo iż nie dostrzegam go na co dzień.
Świadczy bowiem ono o dbałości o szczegóły. Sam zamsz został porządnie przyklejony
do stelażu. Nigdzie nie odstaje, nie przesuwa się i co tu dużo mówić - pięknie pachnie.
W odróżnieniu od starszych etui Holendrów,
zamsz pojawił się też na górnej oraz bocznych
ściankach. Niweluje to szansę na porysowanie telefonu. Zewnętrzna część etui została
okryta skórą garbowaną roślinnie.

Holenderska skóra z każdym
dniem szlachetnieje, nabiera
ciemniejszego koloru
i unikatowej faktury.
Poprzednie wersje etui miały problem z klejem. Z czasem tracił on swoje właściwości
i skóra odklejała się od plastikowego stelażu. Mujjo zmienił jednak wykorzystywany klej
i wada nie występuje w sprzedawanych obecnie akcesoriach. Drugim problemem był łamiący się stelaż – brak wycięć na przyciski
oraz górną część iPhone'a eliminuje ten problem, choć moim zdaniem kosztem lekkości
całej konstrukcji.
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Mujjo Leather Case to produkt ciekawy, który przypadł mi do gustu ze względu na jakość
wykonania i użytych materiałów oraz wygląd.
Holenderska skóra z każdym dniem szlachetnieje, nabiera ciemniejszego koloru i unikatowej faktury. „Modliszkowaty” kolor ustępuje bardziej butelkowej zieleni, co cieszy oko,
choć zdaję sobie sprawę, że nie wszystkim
musi się spodobać. Etui jest ładnie zapakowane, a w pudełku znajduje się indywidualny
numer akcesorium.
Nie mogę jednak nie zaznaczyć, że mam
pewne zastrzeżenia względem produktu.
Od czasu iPhone’a 6 etui Mujjo nie zmieniły w znaczącym stopniu swojego wyglądu.
Chciałbym więcej świeżości, czegoś nowego.
To jednak mocno subiektywne zdanie i każdy sam może ocenić, czy design produktu
pasuje mu, czy nie. Ja, jako recenzent, muszę
jednak odnieść się do zupełnie innej kwestii
– różnic, jakie występują w etui o różnych kolorach. Ciekaw jestem, jak etui będzie wyglądać po kilku miesiącach użytkowania. Z mojego doświadczenia wynika, że czarne etui
Holendrów sprawowało się świetnie, brązowe
ładnie się starzało, a szampańskie paskudnie.
Jeżeli szukacie skórzanego etui dla Waszego iPhone’a 11, to akcesorium Mujjo będzie
na pewno jednym z ciekawszych rozwiązań.
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MINIX NEO Storage Pro
Jakub Świtek



O produktach Minix mogliście przeczytać już kilka razy na łamach MyApple.
Jestem wielkim fanem akcesoriów oferowanych przez tego producenta i korzystam z nich niemal codziennie. Firma cały czas rozwija swoje portfolio,
czego owocem jest MINIX NEO Storage Pro.
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MINIX NEO Storage Pro to metalowy hub doczepiany z boku komputera. Cechuje się on niewielkimi rozmiarami - 133 x 30 x 8,3 mm - przy
jednoczesnym zachowaniu niskiej 55,5-gramowej wagi. Został on wyposażony w port
HDMI, złącze Thunderbolt 3 oraz wejście
USB-A 3.0. Dodatkowo od wewnętrznej strony umiejscowiono dwa wyjścia USB-C służące do wpięcia do komputera. Wewnątrz huba
znalazło się miejsce na dysk twardy o pojemności 480 gigabajtów.
Według informacji producenta wbudowany
nośnik powinien oferować prędkości na poziomie 400 Mb/s. W rzeczywistości są one
bardzo zbliżone. Szybkość zapisu danych
oscyluje na poziomie 385 Mb/s, natomiast
odczyt sięga nawet 420 Mb/s. Wyniki te zapewniają komfortowe warunki pracy z danymi znajdującymi się na zewnętrznym dysku.
Nie odbiegają one również od tych oferowanych przez klasyczne, standardowe dyski zewnętrzne, z których korzysta prawdopodobnie większość użytkowników.
Dzięki zastosowaniu złącza Thunderbolt 3
(zamiast USB-C) istnieje możliwość przesyłu nie tylko prądu - do 100 W, ale także danych. Port ten idealnie sprawdza się również
do podłączenia monitora 5K z odświeża-
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niem 60 Hz. Warto zwrócić uwagę, że dzięki
akcesorium można jednocześnie korzystać
z dwóch monitorów zewnętrznych. Port HDMI
umożliwia wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 4K 60 Hz przy jednoczesnym wsparciu
dla HDCP 1.4/2.2 oraz HDR. Złącze USB-A zapewnia transfer danych do 5 Gbps, a także
umożliwia ładowanie na przykład iPhone'a
(co jest raczej oczywiste).
Stacja ta jest bardzo wygodna przy codziennym użyciu zarówno w domu, biurze,
jak i w warunkach podróżniczych. Po jej wpięciu do komputera dysk twardy jest niemal
natychmiast widoczny. Również demontaż
jest bardzo łatwy, jednak warto pamiętać,
żeby przed każdym odpięciem wysunąć systemowo dysk. Należy docenić również, że przy
pełnym wykorzystaniu portów oraz dysku
temperatura akcesorium nie powoduje dyskomfortu z jego korzystania. Całość jest przyjemnie ciepła.
Z omawianego powyżej akcesorium można korzystać jedynie z MacBookami Pro oraz
z modelami Air (z dwoma portami USB-C).
MINIX NEO Storage Pro został wyceniony na 169 dolarów amerykańskich. Dostępne są dwie wersje kolorystyczne - srebrna
oraz gwiezdna szarość. Tak samo jak w przypadku innych akcesoriów tego producenta,
kolory są bardzo zbliżone do tych oferowanych przez Apple.
W zestawie z hubem producent dołącza również zgrabne, skórzane etui, które zamykane
jest przy pomocy dwóch magnesów. Rozwiązanie to idealnie zabezpiecza „przejściówkę”
w podróży.
Jeżeli szukacie minimalistycznego rozwiązania, które zapewni Wam dodatkową przestrzeń dyskową w połączeniu ze złączami
USB-A oraz HDMI, to MINIX NEO Storage Pro
jest godnym uwagi produktem.
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Test smart zamka tedee


Norbert Cała

Właśnie sobie uświadomiłem, że od czterech lat mam w domu zainstalowany smart zamek do drzwi i od czterech lat wychodzę z domu bez kluczy.
Szmat czasu i chyba nie potrafiłbym wrócić do noszenia ich w kieszeni.
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Przez ten czas miałem zainstalowanych kilka zamków, a przez ostatnie pół roku brałem
udział w testach nowego zamka, który właśnie
wchodzi na rynek. Nazwa może zaskakiwać „tedee” (podobno Jacek Graniecki nie ma tam
udziałów), ale dopisek jest już bardziej znany…Gerda.

blemu z instalacją w większości drzwi w polskich domach. Jednocześnie zmiana zwykłego
zamka na smart wersję od tedee jest tak
samo prosta jak wymiana rzeczonej wkładki
do zamka. Czyli powinien sobie z nią poradzić
samodzielnie praktycznie każdy, kto potrafi
obsługiwać śrubokręt.

Smart zamki Gerdy mogliście już znać,
ale do tej pory powstawały we współpracy
z duńską firmą, teraz mamy całkowicie nowy
produkt, który został stworzony w Polsce
od podstaw. To tym bardziej ważne, bo jest
to naprawdę świetny i kompletny produkt
właściwie pod każdym względem. Znam jego
twórców i wiem, że z zamków mogą pisać
doktorat.

Sam zamek ma postać gałki instalowanej
od wewnętrznej strony drzwi. Gałka jest wykonana z aluminium w ciemnym lub jasnym kolorze, a od przodu ma plastik, który jest przyciskiem do otwierania i zamykania zamka.
Całość jest ładna i minimalistyczna. Z zewnątrz drzwi nie widać nic, co może świadczyć
o tym, że mamy zainstalowany smart zamek.

...w czasie wychodzenia
przytrzymujemy przycisk,
zamykamy drzwi, a one
się same ryglują. To bardzo
wygodne.
Dlatego po kilkuletniej analizie stworzyli produkt łączący w sobie najlepsze cechy zamków,
które do tej pory testowałem. Jest bardzo ładny (to wbrew pozorom ważne), mniejszy niż jakikolwiek z tych, jakie widziałem, jest bardzo
mocny, ma wbudowaną baterię i ma przycisk,
a to dla wielu klientów, w tym i dla mnie, bardzo ważne.
Decydując się na zakup, powinniśmy wybrać cały zestaw, który składa się z zamka
tedee, bridge’a, który zapewnia zdalny dostęp do zamka, oraz atestowanej modułowej
wkładki GERDA, dzięki której zamontujesz zamek w swoich drzwiach. Wkładka modułowa,
której długość możemy sami dostosować, zapewnia nam to, że nie powinniśmy mieć pro-
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Gałka jest przekręcana przez umieszczony
w środku silnik zasilany wbudowaną baterią. Patrząc na zużycie prądu w moim zamku, myślę, że bateria wytrzyma spokojnie pół
roku, a naładować ją możemy, podłączając
powerbank. Zamek przed całkowitym wyładowaniem baterii kilkukrotnie będzie nas
informował o konieczności naładowania. Nawet jeśli to zignorujemy i się całkowicie wyładuje, to możemy zawsze otworzyć zamek
kluczem z zewnątrz lub przekręcając gałkę
ręcznie od środka. Bardzo przydatną funkcją,
której brakowało we wcześniejszym zamku
od Gerdy, jest właśnie przycisk. Jego naciśnięcie otwiera lub zamyka zamek, a przytrzymanie przycisku na dłużej w czasie wychodzenia
z domu zarygluje go automatycznie po pięciu
sekundach. Czyli w czasie wychodzenia przytrzymujemy przycisk, zamykamy drzwi, a one
się same ryglują. To bardzo wygodne.
Jak pisałem na wstępie, silnik w zamku
jest bardzo mocny i szybki, bez problemu
poradzi sobie z otwarciem nawet tych ciężej
chodzących rygli. Niestety dźwięk, jaki wydaje,
jest mało przyjemny i dość głośny (spokojnie,
śpiącego niemowlaka nie obudzi), na szczęście zamek jest szybki, więc nieprzyjemny
dźwięk trwa chwilę.
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Nie oszukujmy się jednak, w tym zamku najważniejsza jest możliwość sterowania z telefonu, a dzięki bridge'owi wpiętemu do naszej
sieci Wi-Fi dostajemy od razu możliwość sterowania zdalnie. Będąc poza domem, możemy w każdej chwili sprawdzić, w jakim stanie
jest zamek, i go otworzyć lub zamknąć. Cała
komunikacja oparta jest na protokole transmisji TLS 1.3 z 256-bitowym kluczem. Czyli
możemy być pewni, że łatwiej będzie wyważyć
całe drzwi niż włamać się do zamka. Bridge
to mała kostka, którą możemy wpiąć bezpośrednio do gniazdka. Powinno być to gniazdko możliwie blisko zamka i drzwi wejściowych.
Możliwie blisko, czyli nie dalej niż 10 metrów
od zamka.
Dla mnie najważniejszą funkcją w smart zamku jest automatyczne otwieranie. Wyobraźcie
sobie, że podchodzicie z zakupami do drzwi
domu, które będą już otwarte. Tak to może
działać w tedee. Aplikacja na telefonie wykrywa przez GPS, że zbliżamy się do domu i uruchamia procedurę wysyłania „kluczy” otwierających drzwi. Gdy się zbliżymy do drzwi
na tyle, że zamek z telefonem się „zobaczą”,
nastąpi otwarcie. Podobnych udogodnień
jest więcej. Nasz zamek możemy ustawić tak,
że po każdym otwarciu zamknie się automatycznie po określonym czasie. Znika więc
problem pamiętania, czy zamknęliśmy dom,
zamek zrobi swoje niezależnie od naszego
działania. Tylko pamiętajcie zabrać telefon
z domu.
To jednak nie wszystko, dzięki temu, że aplikacja obsługująca zamek komunikuje się cały
czas z internetem, możemy przesyłać klucze
między użytkownikami. Możemy więc wysłać
klucz koledze, który czeka pod drzwiami, a my
właśnie musieliśmy wyjść po piwo do sklepu.
To też świetna opcja dla osób wynajmujących
mieszkanie w formule Airbnb lub dla właściciela sklepu, który go zdalnie zamyka po
wyjściu pracowników. Możemy też dać dostęp
pomocy domowej tylko w określone dni itp.
Możliwości jest bardzo dużo. Bridge ma wła-
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sne API, które możemy wykorzystać do dalszych integracji.
W zamku najważniejsza jest pewność działania, ja przez ostatnich kilka miesięcy nie miałem z nim absolutnie żadnych problemów.
Ani razu nie zabrałem ze sobą kluczy, zamek
zawsze mogłem otworzyć z telefonu, otwieranie automatyczne działało w 90% tak, jak tego
oczekiwałem, czyli po podejściu do drzwi zamek sam się otwierał w czasie poniżej kilku
sekund. Przez ten czas nie miałem ani jednego momentu, w którym bym poczuł, że jego
działanie nie jest pewne.
Czytacie ten tekst w MyApple Magazynie,
a ja nic nie piszę o tym, że zamek jest zgodny
z HomeKit. Otóż nie jest, ale bardzo możliwe,
że wkrótce będzie dzięki aktualizacji firmware.
Jeśli chcecie mieć to już dziś, to jest to możliwe
dzięki HomeBridge i pluginowi „Homebridge
Tedee Plugin”. Działa znakomicie.
Niedługo ma się też pojawić wersja zgodna z Z-wave. Ja zaś czekam na udogodnienia w aplikacji, np. powiadomienia o tym,
że ktoś z osób uprawnionych do używania
zamka właśnie go otworzył. Jest to widoczne
w logach, ale nie ma powiadomień, a czasem
by się przydały. Na szczęście to niedługo będzie dostępne w aktualizacji.
Na koniec zostawiłem Wam cenę. Zestaw zamek, bridge, wkładka kosztuje 1849 zł na tedee.com. To oczywiście nie jest mało, ale jeśli możecie sobie pozwolić na taki wydatek,
to będziecie na pewno zadowoleni.
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BMW i3s


Krystian Kozerawski

BWM i3 to chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych samochodów elektrycznych. Produkowany od niemal 7 lat doczekał się liftingu w wersji
i3s. Różnice są jednak moim zdaniem niewielkie względem opisywanego
na MyApple standardowego modelu. Trzeba naprawdę pochwalić projektantów BMW, że pomimo upływu lat auto to wciąż wygląda futurystycznie i przykuwa wzrok. Modelem i3s miałem okazję jeździć przez ostatnich kilka dni.
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Auto, choć ma niewielkie rozmiary i z wyglądu
przypomina trochę żuka (jest hatchbackiem,
czyli garbusem), w środku zapewnia naprawdę dużo miejsca dla kierowcy i pasażerów.
Znacznie więcej niż opisywany w ubiegłym
miesiącu Mini Cooper Se. Kabina jest nie tylko wyższa, ale generalnie bardziej przestronna. Siedzi się w nim też wyżej - nie zapada
się w fotele jak w Mini Cooperze. To co robi
na wszystkich wrażenie, to brak środkowych
słupków i tylne drzwi otwierane w przeciwną
stronę niż normalnie. Rozwiązanie to zapewnia wygodny dostęp do tylnej kanapy. Ta przeznaczona jest tylko dla dwóch osób – zamiast
środkowego, trzeciego miejsca umieszczono
stojaki na kubki z napojami.

Wrażenie większej przestrzeni potęguje przednia szyba wysunięta względem deski rozdzielczej oraz dwa szyberdachy nad przednimi fotelami. Podróżowanie tym samochodem
z punktu widzenia pasażera jest zdecydowanie bardziej wygodne niż Mini Cooperem Se,
jeśli w samochodzie znajdują się więcej niż
dwie osoby. BMW i3s to zdecydowanie miejski
samochód rodzinny, pod warunkiem, że dzieci, których jest maksymalnie dwójka, wyrosły
już z wózków. Sam bagażnik nie jest może
zbyt duży, ale nie należy także do najmniejszych. Jego pojemność to 260 litrów, zmieszczą się tam z powodzeniem większe zakupy.

40

Z kolei kable do ładowania można trzymać
pod maską, w specjalnym schowku.
Bardzo ciekawie prezentuje się wspomniana
deska rozdzielcza, na której znajdziemy dwa
panele. Za kierownicą umieszczono niewielki
wyświetlacz LCD informujący o prędkości, ładowaniu i zużyciu energii oraz zasięgu. Z kolei
centralnie umieszczono większy ekran systemu infotainment, znanego z innych modeli
samochodów tego niemieckiego producenta.
Wrażenie robi także połączenie materiałów,
z których wykonana jest deska rozdzielcza,
jak i wewnętrzna strona drzwi, są to skóra,
drewno i tworzywo o ciekawej fakturze, produkowane z odzyskanych plastikowych butelek.
Dużym plusem są wygodne, wysokie fotele
oraz rozłożenie wszystkich elementów deski rozdzielczej. System infotainment, a więc
także i CarPlay, sterowany jest za pomocą
klikalnego dużego pokrętła umieszczonego
w miejscu, w którym tradycyjnie znajduje się
manetka skrzyni biegów. W BMW i3s manetka
przełączania trybów jazdy – D, N i R – umieszczona jest za kierownicą. Znalazł się na niej
także przycisk Power On/Off oraz przycisk trybu parkingowego.
Miejski charakter BMW i3s nie oznacza jednak,
że do miasta przywiązani będziemy kablem
ładowania. Dzięki baterii o pojemności 120
Ah auto ma teraz całkiem niezły realny zasięg,
wynoszący około 230 - 240 km przy normalnej jeździe (bez zbytnich zrywów, ale też bez
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wleczenia się wolno za ciężarówkami na autostradzie). Podejrzewam, że gdybym prędkość na autostradzie ograniczył do 100 km/h,
udałoby się wycisnąć z niego jeszcze więcej.
Tak czy inaczej, taki zasięg daje już o wiele
większe pole manewru, jeśli chodzi o planowanie podróży czy wycieczek, niż w przypadku opisywanego w ubiegłym miesiącu
Mini Coopera Se. Tym razem mogliśmy się pokusić o wypad z Łodzi do Torunia, Wrocławia
czy Poznania, a nie tylko do znajdującej się
w odległości 140 km Warszawy.

szące niewiele ponad 3,5 sekundy do 60 km/h
(i około 7 sekund do 100 km/h) zapewnia
bardzo duże zdolności manewrowe w dużym
ruchu ulicznym. Niestety nawierzchnia ulic
w Łodzi pozostawia jeszcze dużo do życzenia,
zwłaszcza w zapomnianej trochę przez władze
dzielnicy Bałuty. Dlatego pod tym względem
jazda tym samochodem po moim mieście rodzinnym nie należy do przyjemnych, ale to nie
jest oczywiście wina BMW i3s. Na dobrej drodze z płaską nawierzchnią auto prowadzi się
bardzo dobrze. To zasługa tylnego napędu
i nisko położonego środka ciężkości (baterie
ważące 270 kg) oraz bezpośredniego układu
kierowniczego.
Wspomniałem o przyspieszeniu, warto zatem
napisać o prędkości maksymalnej. Wynosi
ona 160 km/h. Zużycie energii znacznie jednak wzrasta, o czym warto pamiętać.

Dalej jednak infrastruktura w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Ładowarek wciąż jest
mało, bywa, że się psują lub są po prostu zajęte. Dłuższy wypad z miasta jest więc wciąż
obarczony pewnym ryzykiem nieoczekiwanie
długiego postoju na ładowanie z tradycyjnego gniazdka lub odczekanie na swoją kolej
w dostępie do szybszych ładowarek. Z drugiej
jednak strony po mieście można poruszać się
niemal za darmo, a i przy odrobinie szczęścia
podróż do drugiego miasta będzie kosztować
nas zdecydowanie mniej niż podróż tradycyjnym samochodem z silnikiem spalinowym.
Przy tradycyjnych 30 - 40 km robionych dziennie po mieście samochód wystarczy ładować
raz w tygodniu.
W samym mieście auto sprawuje się bardzo
dobrze, jest zrywne, a przyspieszenie wyno-
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BMW i3s jako samochód miejski ma właściwie tylko jedną wadę, jest nią cena wynosząca około 180 tysięcy złotych. Nie tylko nie ma
więc co liczyć na rządowe dopłaty, ale i na jakąś ekonomię jazdy. W moim przypadku auto
zwróciłoby się dopiero po jakichś 6 - 7 latach
jazdy po mieście, a więc wtedy, kiedy należałoby pomyśleć o zmianie na kolejny model.
BMW i3s jest więc autem dla klienta z grubym portfelem, dla którego nieważna jest
ekonomia i darmowe ładowarki (ale dlaczego
z nich nie korzystać, skoro są). Raczej chodzi
tutaj o kwestie ekologii i zerowej emisji. Auta
elektryczne są bowiem pod tym względem
czyste, a zupełnie inną kwestią jest to, gdzie
i jak produkowany jest prąd w danym kraju.
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Przeskoczyć przez Azję
- czyli podróże Krzysztofa Skoka
przez największy kontynent świata.
Marcel Gawron
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Marcel Gawron: Pierwsza rozmowa podróżnicza po epidemii lub – aby lepiej powiedzieć
- po zniesieniu wielu ograniczeń w strefie
publicznej. Nie mogłem zacząć lepiej niż tutaj na Pomorzu, gdzie w końcu po kilku miesiącach udało się dotrzeć. Tegoroczne Kolosy
w Gdyni (najważniejsze spotkanie polskich
podróżników, de facto jedna z największych
tego typu imprez w Europie) zostały odwołane i wyjątkowo odbędą się w tym roku w październiku, a nie w marcu. Właśnie wtedy wróciłeś Krzyśku ze swojej miesięcznej podróży
po Azji – zdążyłeś idealnie przed pierwszą
falą zakazów i kwarantann, która wraz z tysiącami zakażeń rozprzestrzeniła się po całym
świecie.
Krzysztof Skok: Tak, był to cały miesiąc spędzony w Azji, a tak naprawdę na wyspach azjatyckich, bo zacząłem od Malediwów, a potem
– przez Singapur, Malezję, Indonezję, Timor
Wschodni, Sułtanat Brunei – zakończyłem
podróż na Filipinach.
MG: Malediwy kojarzą się z luksusowym pobytem na rajskiej plaży. Ty za sprawą mojego
przyjaciela Ahmeda, u którego gościłem wiele
razy w czasie pracy jako steward w liniach lotniczych, mogłeś poczuć, jak wygląda codzienne życie obywateli Malediwów i zobaczyć ten
raj od kuchni.
KS: Ujrzałem faktycznie ten świat oczami
mieszkańców – Ahmed zaprosił mnie do swojego mieszkania, gdzie poznałem jego rodzinę,
oprowadził mnie po stolicy Male, więc trochę
tak jak Ty znalazłem się w elitarnym gronie
turystów, którzy zobaczyli to, czego nie pokaże żaden folder biura podróży czy piękna tapeta na komputerze. Trzeba pamiętać, że jest
to kraj muzułmański, gdzie w określonym czasie niesie się nawoływanie muezzina do modlitwy w meczetach wykonanych z blachy –
iście podobnych konstrukcyjnie do naszych
polskich blaszanych garaży.
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Ci zaś, którzy nie zdążyli dotrzeć do meczetu, zatrzymują się na ulicy, niezależnie czy idą
pieszo, jadą skuterem lub – co bardzo rzadkie
– zatrzymują samochody, które są rzadkością
z powodu małych rozmiarów ich wysp, i wszyscy przystępują do modlitwy. Było to piękne,
nie miało nic wspólnego z naszymi pospolitymi skojarzeniami ze złym, fanatycznym
islamem. Była to prosta modlitwa do Boga,
która raczej kojarzyła się z czymś całkowicie
innym - miłosierdziem i dobrocią.
MG: Podzielam podobne stanowisko w sprawie islamu czy innych religii – znam to od podszewki i tak jak Ty widzę przede wszystkim
ludzi. Jako katolik mieszkałem w kraju arabskim – Katarze – gdzie byłem wręcz osaczony przez meczety. Zacząłem dostrzegać „tych
obcych” jako moich sąsiadów mieszkających
naprzeciwko czy choćby w tej samej dzielnicy.
Są oni dokładnie tacy sami jak my, mają codzienne problemy, aspiracje, marzenia, chęć
osiągnięcia spokoju w życiu poprzez dobrobyt materialny i duchowy. Wiara i religia raczej starają się pomóc w osiągnięciu takiego
spokoju ducha czy sumienia. Bo w zasadzie
każda ze znanych religii w swojej istocie
jest dobra, fanatyzm i skrajności zdarzają
się wszędzie w każdej religii i są niestety podyktowane wieczną chęcią ludzi do osiągnięcia jak największej władzy. Ale wróćmy jeszcze do Malediwów. Ja byłem tam ostatnim
razem cztery lata temu, kiedy to most łączący
dwie wyspy (stolicę Male i Huhumale – wyspę
z lotniskiem międzynarodowym) był dopiero
w stadium planowania – jak on wygląda dziś
już po ukończeniu budowy?
KS: Robi wrażenie – ponad dwukilometrowy
Sinamalé Bridge na środku Oceanu Indyjskiego. Zwany jest też China-Maldives Friendship
Bridge, gdyż to właśnie walczące o coraz szersze wpływy polityczne na świecie Chiny dotowały tę inwestycję w połowie. Zapewnia on,
prócz jezdni dla samochodów, osobne pasy
dla skuterów i pieszych. Został otwarty w drugiej połowie 2018 roku. Jest to bardzo surre-
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alistyczne doświadczenie na środku oceanu
spotkać taki most! Przez to, iż do stolicy przybywają największe statki, musiał być on wystarczająco wysoki i wpisał się już w krajobraz,
w którym pośród ledwo wystających ponad
taflę wody wysp nagle wyrasta wielka betonowa konstrukcja.

MG: Zakładam, że zauważyłeś pewnie, tak
jak ja, wpływ Chińczyków na codziennie życie
na Malediwach – mam na myśli wzniesione
przez chińskich deweloperów domy budowane systemowo, tak jak nasze bloki z wielkiej
płyty w czasach PRL.
KS: Dokładnie. Odwiedzając Ahmeda, który mieszka na takim osiedlu bloków jednego
projektu. Jest to prosta, zwykła konstrukcja,
zapewniająca szybką budowę z dostarczonych
już prefabrykatów. Niezależnie czy mieszkają oni w blokach z chińskiej wielkiej płyty,
czy w małych szałasach z drewna lub – częściej – z blachy, ludzie są bardzo życzliwi
i nie miałem tam większych problemów z podróżowaniem nawet w takiej jak zawsze low-costowej formie.
MG: Malediwy były pierwszym przystankiem
w czasie tej przedcovidowej podróży. Spośród
wielu wysp chciałbym jeszcze zapytać o jeden
z najrzadziej odwiedzanych krajów wyspiarskich w całej Azji - Timor Wschodni, pierwszy niepodległy kraj w XXI w. Była kolonia
portugalska do 1975 roku pod nazwą Timor
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Portugalski. W 1976 został anektowany przez
Indonezję, która okupowała jego terytorium
do 1999. Od 1999 do 2002 pod administracją
ONZ, a od 18 lat jest już niepodległym krajem.
KS: Jest on faktycznie rzadko odwiedzany,
ale dzieje się tak z wielu powodów. Pierwszy
to taki, że ciężko tam dotrzeć – mimo iż w stolicy Dili jest lotnisko, to loty tam są rzadko
i do tego bardzo drogie.
Sama wyspa Timor jest dzielona przez dwa
kraje. Dwie trzecie należą do Indonezji i jest
to część zwana Timorem Zachodnim, a Timor
Wschodni zajmuje jedną trzecią powierzchni
wyspy. Zauważyłem jednak, że więcej łączy
Timorczyków zachodnich z tymi ze wschodu,
aniżeli z macierzystą Indonezją. Jest to zauważalne na tym najbardziej podstawowym
poziomie, czyli w stylu ubierania się, poruszania się, mówienia oraz tym, jak dekorują
swoje domy czy samochody. Mimo podziału
politycznego wyspy na dwa kraje odczuwa
się wyspiarską jedność. Niestety, brak właśnie tych tanich linii lotniczych wymusza
na większości osób przylot do Kupangu, czyli stolicy zachodniej części wyspy. Potem czeka nas przeprawa autobusem przez 400 km.
Nie jes to autostrada, ale ciężka wspinaczka
przez góry, gdzie jest sporo szutrowych dróg,
i pokonanie takiej trasy zajmuje niekiedy nawet 13 godzin.
MG: Czy da się nadal znaleźć wpływy
Portugalczyków, którzy rządzili wyspą przez
ponad 400 lat?
KS: Na pewno to, co odróżnia Timor Wschodni,
to religia katolicka pozostawiona przez
Portugalię w czasach kolonialnych, w przeciwieństwie do islamu będącego głównym wyznaniem Indonezyjczyków. Język portugalski
nadal jest słyszany na ulicach, szczególnie
w stolicy i okolicach, został on również mocno zakorzeniony w lokalnym austronezyjskim
języku Tetun.
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Timor daje natomiast możliwość zetknięcia
się z lokalną ludnością znacznie bardziej niż
„sąsiednie” Bali – tutaj z powodu braku jakichś nadzwyczajnych atrakcji infrastruktura
turystyczna jest bardzo uboga, ja sam mieszkałem w bodajże jedynym sensownym hostelu w Dili. Nie ma też co liczyć na gastronomię
czy imprezy, większość z nich zamyka się jeszcze przed północą. Brak turystów powoduje,
że Timorczycy nie są przez nich zmanierowani
i da się faktycznie uzyskać prawdziwe niekomercyjne relacje przyjacielskie. My raczej jesteśmy nadal dla nich elementem pewnego
rodzaju ciekawostki, bo mnie wielokrotnie
wypytywano: „kim jesteś?”, „dlaczego się tutaj pofatygowałeś do Dili?”, „skąd przybyłeś?”.
Tutaj nie ma tłumów turystów przewijających
się każdego dnia po głównym placu czy ulicy
stolicy.
MG: Jako jeden z ostatnich Polaków na samym początku marca, unikając kwarantanny, wróciłeś, jak to się mówi, z „wysp szczęśliwych”. Co pozostało szczególnie w twoim
sercu po spotkaniu tak wielu ludzi mieszkających całe życie na małych skrawkach lądu
otoczonego bezmiarem wód mórz i oceanów?

kolonialny pod władzą amerykańską, nie ma
problemu z rozmawianiem praktycznie z każdym po angielsku, co w reszcie krajów nie jest
już normą i komunikacja nadal pozostawia
wiele do życzenia. W każdym razie, są to faktycznie ludzie znacznie bardziej szczęśliwi od nas, mimo iż posiadają najwyżej 30%
tego, co my mamy. Nie ma tam jeszcze pogoni
za pieniądzem, żyją spokojnie, bo tu i teraz.
Nie gromadzą dóbr na przyszłość - zabezpieczają się tylko na dziś i najbliższe jutro.
MG: Pozostajemy w dzisiejszej Rozmowie
Podróżniczej cały czas w Azji. Były jeszcze
dwie podróże, które odbyły się na przeciwległym biegunie tych wspomnianych wcześniej
wysp. Pierwsza z nich to Iran. Mimo znów złego
PR-u w mediach światowych, wielu podróżników, którzy spędzili tam swoje wakacje, stara
się jednak odczarować ten zły obraz na rzecz
„kraju ludzi przyjaznych”.
KS: Iran jest niesamowity, a ludzie nad wyraz
uprzejmi i gościnni. Byłem tam jesienią zeszłego roku i na każdym kroku doświadczałem tej serdeczności, mimo ogromnej bariery
językowej, gdyż mówią tylko w swoim perskim.
Angielski czy rosyjski umożliwiał komunikację tylko w większych centrach turystycznych.
Jest to kraj ludzi o wysokiej kulturze osobistej. Mimo iż często chodziłem tam po zmroku, w dzielnicach nazwijmy to peryferyjnych,
to jednak nie czułem tam żadnego zagrożenia
w wąskich i ciemnych uliczkach.
MG: Iran jest państwem odciętym przez
wszelakie embarga od przeszło 40 lat – jakie to wprowadza wyzwania dla przeciętnego
turysty?

KS: Ludzie są tam bardzo przyjaźnie nastawieni. Indonezja i Malezja to kraje bardzo muzułmańskie, a Filipiny zaś są największym krajem
katolickim w Azji. Na Filipinach, dzięki temu,
że mają krótki, ale jednak najświeższy epizod
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KS: Jest on odcięty od międzynarodowego
systemu bankowego i posiada swoją własną
bankowość. Nie da się zatem korzystać z kart
płatniczych używanych przez nas na całym
świecie. Lecąc do Iranu, należy ze sobą zabrać euro, bądź – nawet paradoksalnie lepiej
– dolary, gdyż są one bardzo lubianą walu-
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tą. Co ciekawe pieniądze można wymienić
na miejscu w kantorze walut i założyć własny
rachunek bankowy. Od razu wydawana jest lokalna karta płatnicza zapewniająca ogromne
zniżki do wielu atrakcji turystycznych i usług.
Bilety potrafią być dzięki takiej lokalnej płatności tańsze nawet siedmiokrotnie niż takie
kupowane za gotówkę. Rzadko który turysta
wyrabia sobie taką kartę i rachunek, kiedy leci
na dwa-trzy tygodnie, ale jak widać warto.
MG: Iran leży tuż za Kaukazem, jednak z powodów geopolitycznych jest ogromną wyspą
odciętą od otaczającego go zewsząd kontynentu. Niejednokrotnie zaś te małe faktyczne
wyspy na oceanie posiadają znacznie więcej
rozwiązań technologicznych i np. bankowych,
niż dostępny lądem z Europy Iran.
KS: Tak, jest to kraj zamknięty na wszystkich
sąsiadów. Jego gospodarka jest zamrożona
i widać te ograniczenia w codziennej biedzie
ludzi. Teraz doszedł jeszcze koronawirus, który zdziesiątkował populację, wprowadzając
kraj w kolejne ogromne straty. Ropa tanieje.
Jest to jednak kraj, który swoją gościnnością
i kulturą urzekł mnie najbardziej spośród
wszyskich do tej pory przeze mnie odwiedzonych.

MG: Na koniec zostawiłem twoją de facto najważniejszą podróż, na bazie której napisałeś
pierwszą książkę – „Rowerem na igrzyska”.
Celem było dojechanie z Sopotu do Pekinu
na odbywające się wtedy w sierpniu 2008
roku letnie igrzyska olimpijskie. Wcześniej
nie jeździłeś na wyprawy rowerowe, a tutaj
nagle twoja pierwsza liczyła kilkanaście tysięcy kilometrów - chapeau bas!
KS: Olimpiada rozpoczynała się 8 sierpnia, a ja wyruszyłem z Polski cztery miesiące wcześniej. Znacznie wcześniej zaś myślałem, jak dostać się na igrzyska jak najtaniej.
Wtedy pojawił się pomysł z rowerem. Znaleźli
się sponsorzy, w tym miasto Sopot - dlatego
właśnie stamtąd wyruszyłem w tę samotną
rowerową podróż. Nie była to moja pierwsza podróż na Wschód, bo w 2004 roku byłem pociągiem z kolegami w Kazachstanie,
więc obraz wschodniej rzeczywistości był
mi znany. Podróżowałem również niskobudżetowo po Ukrainie, Mołdawii, Gruzji
czy Azerbejdżanie. Rosji obawiałem się raczej
najmniej, to Mongolia czy Chiny rodziły pewne obawy, ale stwierdziłem, że skoro ponad
60% trasy prowadzi przez Rosję, to nie ma
co myśleć zawczasu o odległych krajach.
MG: Pięć lat później razem pokonaliśmy ten
rosyjski fragment nad Jezioro Bajkał, a dokładniej do polskiej wsi - Wierszyny, gdzie odbywał się jubileusz 100-lecia budowy polskiego
kościoła. Co warto podkreślić, dokonaliśmy
tego w 24-osobowej grupie. W 2008 roku jechałeś sam.
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KS: Samotność w podróży daje większą niezależność. Łatwiej było nawiązywać kontakt
z miejscowymi, bo czy pod sklepem, czy koło
domu, przełamanie pierwszej bariery szło
sprawniej. Czasem, mimo zaledwie kilkugodzinnego pobytu, zawiązywały się bardzo
szczere i przyjacielskie relacje, traktowano
mnie jak swojego – niektóre trwają do dziś
mimo ogromnej odległości. Po pięciu latach,
podróżując z NINIWA Team, udało mi się zapukać do tych samych drzwi, gdzie za progiem
czekali starzy znajomi.
MG: Po pokonaniu Rosji i skorzystaniu z pełnej gościnności lokalnych mieszkańców przemierzasz Mongolię i wjeżdżasz do Chin. Kraj
zdecydowanie najciekawszy z całej trójki,
bo też i najbardziej orientalny. Jak wyglądało to pierwsze zetknięcie się z krajem, gdzie
ani język rosyjski, ani angielski nie pomagał
w komunikacji?
KS: Tak naprawdę pierwsze problemy zaczęły
się w Mongolii, bo im bliżej Chin, tym rosyjski
stawał się coraz mniej przydatny. Musiałem
niektóre rzeczy tłumaczyć na migi. W Chinach
już żaden język poza chińskim nie dawał mi
możliwości sprawnej komunikacji. Bariera
językowa zmusiła mnie do tego, że prosiłem, aby ludzie pisali na kartce kolejne miejscowości (przez które zamierzałem jechać )
w języku chińskim, abym mógł pytać o drogę. Warto podkreślić, że jeździłem wtedy bez
nawigacji. Mapa angielska nic im nie mówiła.
A tak po sznurku jechałem od miejscowości
do miejscowości.
MG: Czy brak możliwości komunikacji był czasem plusem w rowerowym tranzycie przez
Chiny? Czy udawało ci się „udawać Greka”
w sytuacjach niewygodnych lub kryzysowych?
Przecież był to rok Olimpiady i pewnie wszelkie służby były w najwyższej gotowości. A ty
tutaj nagle się pojawiasz w pojedynkę na rowerze i tłumaczysz, że sam cztery miesiące
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temu wyjechałeś kilka tysięcy kilometrów stąd,
aby dotrzeć o własnych siłach na Olimpiadę.
KS: Wjechałem do Chin na początku lipca
i prawie przez cały miesiąc miałem święty
spokój. Wzbudzałem zainteresowanie, ale mogłem jechać, jak i kiedy chciałem. Od pierwszego sierpnia rozpoczęła się policyjna akcja
„Pekin” i z dnia na dzień zostały zamknięte
wszystkie kafejki internetowe. Zablokowane zagraniczne strony. Żeby tego było mało,
od tego dnia zaczął za mną jechać „anioł
stróż” w postaci agenta lokalnej esbecji. Było
to bardzo niewygodne i na szczęście po czterech dniach natknąłem się na kolarską grupę
z Amsterdamu, jadącą z autem technicznym
wiozącym wszystkie bagaże, której od granicy z Chinami towarzyszył lokalny tłumacz
i przewodnik. W pełnej solidarności kolarskiej
szybko nawiązaliśmy znajomość i zostałem
zaadaptowany jako członek tej grupy. Pod ich
płaszczem przejeżdżałem kolejne posterunki w stronę Pekinu. Były to prawie w każdej
większej miejscowości kontrole paszportowe,
gdzie traciło się minimum dwie, jak nie trzy
godziny - bardzo cenne w czasie codziennie
ustalonego dystansu do pokonania rowerem.
Byłem spokojny, bo przez wcześniejsze miesiące jechałem sprawnie i miałem nadal zapas czasu na planowe dotarcie na rozpoczęcie igrzysk, więc 50 czy 70 kilometrów dziennie
wystarczało, aby dotrzeć na czas.
MG: Zakładam, że to podróż była celem, w końcu jednak dojechałeś na igrzyska. Jak je przeżyłeś, mając świadomość, że z domu dojechałeś tutaj o własnych siłach?
KS: Tak było. Metą mojej rowerowej podróży był plac Tian’anmen. Kiedy tam dotarłem,
poczułem tę pustkę, która towarzyszy zawsze
przy długich wyprawach – tak, podróż była
celem i największą frajdą. Zostałem przyjęty jako gość w polskiej wiosce olimpijskiej,
po której oprowadzał mnie sam Leszek Blanik,
który na kilka dni przed złotym startem czuł,
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że jest w formie, i powiedział mi, że jeśli tylko
ustoi swój skok, to medal jest gwarantowany
– i tak właśnie się stało.

MG: Sam miałem okazję podróżować na krótszych dystansach po Rosji i Ukrainie pociągiem, i jedną z najbardziej niecodziennych
dla nas Polaków scen jest tzw. „atak babuszek
na pociągi”.
KS: Dokładnie, jest to zdarzenie jedyne w swoim rodzaju. W pociągu do drzwi przywieszony
jest rozkład jazdy. Każdy wagon jest niezależny, ma swojego konduktora zwanego prowadnikiem, a jeśli pociąg jedzie powyżej doby,
to jest ich dwóch. Prowadnik może wszystko,
w tym jeśli pasażer mu podpadnie, ma on prawo wysadzić go na najbliższej stacji. Jeśli zatem według rozkładu wynika, że postój wyniesie 10 minut lub więcej, to wtedy na peronach
czekają już na nasz pociąg wspomniane babuszki, czyli starsze panie, którym pomagają
często mężowie z towarem – i jest tam dosłownie wszystko.

MG: Po igrzyskach skorzystałeś z tego, że odbywałeś swoją w tamtym czasie najdalszą
podróż na Wschód, i postanowiłeś dotrzeć
do krańca Rosji, czyli Władywostoku, i wrócić
do Europy koleją transsyberyjską.
KS: Nie miałem niestety już czasu, aby tam
dojechać
rowerem,
więc
spakowałem go i z Pekinu pociągiem dojechałem
do Władywostoku. Podróż transsibem przez
9280 km była przygodą sama w sobie – te iedem dni spędzone w pociągu zapamiętam
na zawsze. Rower leżał nad moim miejscem
do spania w tzw. plackarcie, która jest najniższą kategorią dostępną w czasie podróży
tą najdłuższa linią kolejową świata. Zapewnia
najlepsze możliwości do integracji ze współpasażerami, którzy po tym tygodniu spędzonym w jednym wagonie stają się dla siebie
rodziną. Przez cały tydzień śpisz, jesz, rozmawiasz i się integrujesz w ściśle zamkniętej losowej grupie ludzi – można tam zapomnieć
o ozwiązaniach typu „strefa ciszy” :)
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W przenośnych lodówkach lody, napoje, świeżo ugotowane lub upieczone dania.
Ciastka i drożdżówki sprzedawane prosto
z blaszki. Czasem ma się wrażenie bycia jakby
na jarmarku, bo sprzedaje się tam wszystko
– od staroci, obrazów po nawet wykonanie
portretu na postoju minimum 30 min. Całą
trasę przejechałem praktycznie z jedną grupą



Podróże

ludzi, którzy po wymianie adresów i telefonów zostali nie tylko wspomnieniem, ale znajomymi. Jeszcze warto podkreślić, że jest
to podróż bardzo tania, bo za 9280 km płaci się ok. 450 zł. Jedynym brakiem w czasie
tygodnia podróży (niezależnie od klasy, którą się podróżuje) jest brak prysznica – pozostaje tylko umywalka w toalecie. Jeśli kogoś
to nie przestrasza, to polecam wybrać się na
Wschód, może nie rowerem, ale przynajmniej
koleją transsyberyjską.

Całej Rozmowy Podróżniczej możecie posłuchać w najnowszym odcinku nr #023 w swojej
ulubionej aplikacji podcastowej.

Uwaga konkurs!
Krzysztof Skok - podróżnik pochodzący
z Pomorza. Absolwent Politologii oraz Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie
Gdańskim. Autor książek o podróżach rowerowych oraz prowadzący bloga o podróżach
nie tylko rowerowych www.krzysztofskok.pl
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Każdy kto odpowie na pytanie ile dokładnie kilometrów przejechał Krzysztof Skok
z Sopotu do Pekinu i prześle swoją odpowiedź na adres rozmowapodroznicza@gmail.
com do 20 sierpnia - ma szasnę wygrać książkę o podróżach rowerowych Krzysztofa Skoka.
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Fotorelacja
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