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Spis treści
Mamy za sobą prezentację nowych zegarków Apple
Watch i iPadów oraz nowych pakietów usług. W numerze, którego wydanie specjalnie z tego powodu
zostało przesunięte o kilka dni, znajdziecie podsumowanie wszystkich nowości.

Czas płynie, a ceny spadają,
przynajmniej za usługi

Od jakiegoś czasu mówi się dużo o tym, że Apple
zamierza ograniczyć liczbę akcesoriów, jakie zwykle
dostajemy w komplecie z nowym iPhone'em czy
innymi urządzeniami. W jakimś stopniu się to już
potwierdziło. Nowe zegarki sprzedawane będą bez
ładowarek. A co z iPhone'ami? Krytycznie o takiej
możliwości pisze Max Pijanowski, który wraca do
magazynu po bardzo długiej przerwie.

FENOMENALNE wyniki finansowe
pchają kurs Apple na rekordowe
19
poziomy

O najważniejszych zakupach Apple pisze z kolei
Marek Gawryłowicz. Firma jednak nie tylko buduje
swoje portfolio ale też nie zawsze dba do końca o
to, co ma już w swoim posiadaniu. O Podcastach,
niechcianym dziecku Apple i o tym jak ich potencjał
wykorzystało Spotify pisze Jacek Zięba.
Szczególnie polecam Wam kolejny z wywiadów podróżniczych Marcela Gawrona. Zabierze on Was w
nim na wyprawę rowerową do Ameryki Południowej, która nieoczekiwanie przerodziła się w wyprawę po Europie na osiołkach.
Jak zwykle życzę Wam miłej lektury
Krystian Kozerawski
MyApple Magazyn
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A kiedy bez sensu?
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14

23

Spotify ukradło Apple niechciane
28
dziecko
Bear - aplikacja do notatek
na skalę naszych możliwości

31

Nie do zdarcia, czyli akcesoria
dla Twojego Apple Watcha

34

Linedock, czyli ciekawa stacja
dokująca w postaci podstawki
do MacBooków

37
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41
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Nowości

Czas płynie, a ceny spadają,
przynajmniej za usługi
Krystian Kozerawski



Prezentacja nowych produktów Apple zatytułowana „Time Flies” była kolejnym – po keynote otwierającym konferencję WWDC – wydarzeniem bez
udziału prasy czy publiczności. Muszę przyznać, że wypadają one lepiej niż
te, w których informacje o nowościach przerywane są oklaskami czy okrzykami zachwytu. Nie zdziwiłbym się, gdyby Apple zdecydowało się utrzymać
tę formułę już po ustąpieniu pandemii.
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Apple tym razem „nie dowiozło” właściwie
żadnej nowości w tajemnicy do dnia prezentacji. O wszystkim, co pokazało wczoraj, mówiło się już przynajmniej od kilku tygodni.
Nie obyło się jednak bez zachwytów, przynajmniej w moim przypadku, ale zacznijmy od
początku.

Zegarek serii szóstej
zawiera także układ U1
z antenami Ultra Wideband,
który pozwoli wykorzystać
go m.in. jako kluczyk
do samochodu. Apple Watch
Series 6 wyposażony został
także w nowy, działający
stale wysokościomierz,
rozpoznający nawet
tak niewielkie różnice
w wysokości jak
30 centymetrów.
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Apple Watch Series 6
Zegarki Apple Watch nowej - szóstej - serii z
wyglądu nie będą różnić się od modeli serii
piątej. Zmiany zaszyte są wewnątrz ale i na
spodniej stronie koperty, stykającej się z nadgarstkiem. Apple Watch Series 6 wyposażony
został w czujnik mierzenia nasycenia krwi tlenem. Mierzy on nasycenie w przedziale od 70
do 100 procent, co w zupełności wystarcza.
Poniżej 85 procent już i tak powinniśmy skontaktować się z lekarzem. Pomiary wykonywane
są przez użytkownika lub automatycznie, kiedy jego ciało znajduje się w stanie spoczynku,
np. podczas snu. Dane o saturacji krwi tlenem
będą oczywiście dostępne w aplikacji Zdrowie. Czujnik saturacji wykorzystuje czerwone
diody led, które umieszczone zostały obok
tych zielonych, należących do pulsometru.
Apple Watch Series 6 wyposażony jest także
w nowy układ S6 typu SiP (System in Package),
który działa do 20 procent szybciej, umożliwiając - zdaniem Apple - 20 razy szybsze działanie aplikacji i zachowując przy tym ten sam
czas pracy na baterii co poprzednie modele,
a wynoszący 18 godzin. Pełne naładowanie
zajmuje jedynie 1,5 godziny. Zegarek serii szó-
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stej zawiera także układ U1 z antenami Ultra
Wideband, który pozwoli wykorzystać go m.in.
jako kluczyk do samochodu (Apple zapowiedziało tę funkcję podczas keynote otwierającego konferencję WWDC). Apple Watch Series
6 wyposażony został także w nowy, działający
stale wysokościomierz, rozpoznający nawet
tak niewielkie różnice w wysokości jak 30 centymetrów. Aktualna wysokość może być teraz
prezentowana na jednej z nowych „komplikacji”.
Wspomnieć też wypada o nowych kolorach, w
tym niebieskim i czerwonym (PRODUCT)RED.
Wersja ze stalową kopertą dostępna jest także w kopercie w kolorze grafitowym.
Ceny Apple Watch Series 6 zaczynają się od
1899 zł dla wersji 40 mm i 2049 zł dla wersji
44 mm.

Apple Watch SE
Przez kilka lat Apple utrzymywało w ofercie
zegarek Apple Watch Series 3, który miał być
tańszą alternatywą dla najnowszych modeli.
Czas jednak biegnie (stąd nazwa wydarzenia)
i także tańsza alternatywa wymagała odświeżenia. Serię trzecią zastąpił nowy Apple Watch
SE.
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Urządzenie wyglądem przypomina zegarki serii piątej i szóstej. Jest tych samych rozmiarów
(40 i 44 mm), posiada więc większy ekran w
stosunku do serii trzeciej. W środku znalazł
się układ S5, a także te same co w serii szóstej akcelerometr, żyroskop, kompas i stale
działający wysokościomierz. Zegarek posiada
także funkcję wykrywania upadku i wzywania
pomocy oraz czujnik hałasu wraz z dedykowaną aplikacją w systemie watchOS.
To, co nie znalazło się w zegarku Apple Watch
SE to oczywiście EKG oraz wprowadzony w serii szóstej czujnik saturacji krwi tlenem.
Ceny Apple Watcha SE zaczynają się od 1299
zł dla wersji 40 mm i 1449 zł dla wersji 44 mm.

Family Setup
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Wraz z nowymi zegarkami Apple pokazało także nową funkcję zwaną Family Setup, pozwalającą na skonfigurowanie zegarków Apple
Watch dla dzieci. Oferuje on m.in. możliwość
korzystania dzieciom ze zoptymalizowanych
pod nie kręgów aktywności. Wprowadza funkcję Schooltime, która ma pozwolić skupić się
im podczas nauki w szkole. W ramach usługi
działać ma także Apple Pay, a w wybranych
krajach funkcja Apple Cash Family, pozwalająca rodzicom na przelewanie dzieciom niewielkich sum, które mogą wydać płacąc zegarkiem skonfigurowanym w Family Setup.
Nie wiadomo jednak, czy funkcja ta działać
będzie w Polsce.
Wspomnieć też wypada, że funkcja Family Setup dostępna będzie jedynie dla zegarków
z połączeniem przez sieć komórkową. Dzięki temu rodzice cały czas będą mieli kontakt
ze swoimi dziećmi.

Apple Fitness+
Potwierdziły się pogłoski o tym, że Apple ruszy
z kolejną płatną usługą, tym razem stworzoną
z myślą właśnie o użytkownikach zegarków
Apple Watch aktywnie uprawiających sport
lub po prostu trenujących. Apple Fitness+
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oferuje stale aktualizowany zbiór filmów treningowych z trenerami, synchronizowanych
z aplikacją ćwiczenia na zegarku Apple Watch
i wyświetlających na ekranie iPhone'a, iPada
lub telewizora z podłączonym Apple TV jego
aktualne statystyki.

Opłacanie ich wszystkich
to obecnie wydatek ponad
100 zł - przynajmniej
w moim przypadku. Apple
zdecydowało się więc
na z pozoru zaskakujący krok,
wspólną, znacznie niższą
opłatę za wszystkie te usługi
Usługa Fitness+ dostępna będzie bezpośrednio w aplikacji Fitness w iOS i podobnie jak w przypadku utworów muzycznych
w Apple Music, rekomendować będzie użytkownikowi nowe ćwiczenia na podstawie historii jego aktywności.
W ramach usługi Apple Fitness+ dostępne
będą m.in.: jazda na rowerze, bieżnia, wiosłowanie, ćwiczenia HIIT (bardzo intensywne
krótkie aktywności przeplatane tymi spokojniejszymi), Yoga czy taniec.
Niestety usługa Fitness+ nie będzie w najbliższym czasie dostępna w naszym kraju.
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Apple One
Apple od kilku lat intensywnie rozwija i poszerza wachlarz swoich usług. Stanowią one coraz większe źródło dochodów dla firmy. Większość z nich wciąż jednak konkurować musi
z dużymi graczami: Apple Music ze Spotify,
Apple TV+ z Netfliksem, HBO GO, Disney+
czy Prime Video, gry w Apple Arcade z dużymi
konsolami i subskrypcjami typu Playstation
Plus, wreszcie chmura iCloud np. z Dropboksem czy Google Drive. Jest też usługa Apple
News+ dostępna w wybranych krajach. Opłacanie ich wszystkich to obecnie wydatek ponad 100 zł - przynajmniej w moim przypadku. Apple zdecydowało się więc na z pozoru
zaskakujący krok, wspólną, znacznie niższą
opłatę za wszystkie te usługi w ramach jednego z pakietów Apple One.
W Polsce dostępne będą dwa pakiety:
Dla Ciebie: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade i 50 GB iCloud 24,99 zł / mc
Dla rodziny: Apple Music, Apple TV+, Apple
Arcade i 200 GB iCloud za 39,99 zł / mc
Tak wyglądają moje obecne opłaty za usługi
Apple:
Apple TV+ 24,99 zł
Apple Arcade: 24,99 zł
Apple Music (rodzina): 29,99 zł
iCloud 2TB: 39,99 zł
--W sumie: 119,96 zł
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Wybierając pakiet dla rodziny i zatrzymując
subskrypcję iCloud 2TB oszczędzam miesięcznie 39,98 zł. W skali roku to niemal 500 zł, a to
już są wymierne oszczędności.
Oczywiście, nie chodzi tu tylko o mnie
czy o tych użytkowników, którzy już teraz płacą za usługi Apple, ale o zwabienie nowych.
Tych, dla których obecna, rozdrobniona cenowo oferta nie jest w żadnym razie atrakcyjna. Apple oferując wszystkie swoje usługi
w pakietach chce także odebrać jakąś część
klientów innym graczom, przede wszystkim
Spotify.

iPad ósmej generacji
Apple zaprezentowało też nową ósmą już
generację podstawowego modelu iPada.
Urządzenie nie zmieniło formy. Dalej jest to
klasyczna konstrukcja z przyciskiem Home
z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych
Touch ID i ekranem o przekątnej liczącej
10,2 cala. W środku znalazł się jednak procesor A12 Bionic - ten sam, który napędza m.in.
iPady Pro. Wspomnieć wypada, że w modelu
siódmej generacji znajduje się dość stary już
układ A10. Nowy układ z silnikiem Neural Engine przyda się w aplikacjach wykorzystujących uczenie maszynowe czy AR.
iPad ósmej generacji wspiera teraz rysik
Apple Pencil pierwszej generacji, co z pewnością przyda się właśnie w edukacji.
Ceny iPada ósmej generacji zaczynają się
od 1599 zł.
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iPad Air
Nowy iPad Air to urządzenie bliższe już
iPadom Pro. Zniknął przycisk Home, za to pojawił się design żywcem przeniesiony właśnie
z serii Pro, a więc ekran o przekątnej liczącej
10,9 cala, zajmujący niemal cały przedni panel
o ramkach jednakowej grubości. Jest też płaski
tył z wystającą kamerą (tą samą co w iPadach
Pro), port USB-C zamiast portu Lightning, złącze Smart Connector do podłączania klawiatur i magnetyczny uchwyt z ładowarką dla rysika Apple Pencil drugiej generacji. Patrząc
na nowego iPada Air można łatwo pomylić go
z iPadem Pro poprzedniej generacji.
Nowy iPad Air wprowadza jedną ważną nowość, o której mówiło się w ostatnich miesiącach. Nie jest on bowiem wyposażony
w skaner twarzy Face ID, dalej posiada skaner
linii papilarnych Touch ID/ Został on jednak
wmontowany w przycisk usypiania lub wybudzania urządzenia. To znak, że w przyszłości
także iPhone'y mogą być znowu w niego wyposażone, dając użytkownikowi możliwość
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wyboru sposobu uwierzytelniania biometrycznego. W środku nowego iPada Air znalazł
się procesor A14 Bionic. Na tę chwilę to jedyne urządzenie wyposażone w ten układ.
Na koniec wspomnieć też wypada o nowych
kolorach, w jakich dostępne to urządzenie.
Poza srebrnym i gwiezdną szarością, są także
różowe złoto, zieleń i błękit nieba.
Ceny nowego
od 2899 zł.

iPada

Air

zaczynają

się
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tak jak w przypadku tych
prezentacji bez publiczności,
także i tutaj może dojść
do trwałej zmiany
i przesunięcia kolejnych
premier iPhone'ów.
Smartfony - nie tylko te
od Apple - są już w dużym
stopniu produktami
skończonymi czy też pełnymi
w swojej formie.
Harmonogram Apple
na czas pandemii
czy zmierzch iPhone'a?
Apple nie pokazało nowego iPhone'a, a Tim
Cook nie zająknął się o nim nawet jednym słowem. Mówi się, że firma pokaże go
w październiku. Dotąd, od wielu lat to właśnie we wrześniu Apple prezentowało nowe
iPhone'y, które kilka dni później trafiały
do sprzedaży. Oczywiście zmiana może mieć
związek z pandemią COVID-19 i wynikającymi
z tego opóźnieniami. Myślę jednak, że tak jak w
przypadku tych prezentacji bez publiczności,
także i tutaj może dojść do trwałej zmiany
i przesunięcia kolejnych premier iPhone'ów.
Smartfony - nie tylko te od Apple - są już
w dużym stopniu produktami skończonymi
czy też pełnymi w swojej formie. Można oczywiście je udziwniać dodając składane ekrany i inne wodotryski, którymi ekscytują się
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niektórzy technologiczni blogerzy czy dziennikarze, ale to nie zmieni tego, że smartfony
mają już określoną formę, i wiele więcej się
z nich nie da wycisnąć. W pewnym momencie
wypuszczanie nowych smartfonów co roku
nie będzie miało już sensu. Moim zdaniem
już go nie ma. Uważam, że premiera nowego
iPhone'a co drugi rok będzie budzić o wiele
większe emocje niż ma to miejsce obecnie.
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A kiedy bez sensu?
Max Pijanowski



„W tym roku bez słuchawek i ładowarki, za rok bez Lightning, za dwa bez przycisków, za trzy bez ekranu, bo Apple Glass, a kiedy bez sensu?”
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Odpowiedź na to pytanie wydawała się być
oczywista: „nigdy”. Tak przynajmniej myślałem,
wysyłając tweeta o tej treści. Gdy Krystian poprosił mnie o rozwinięcie tej myśli na łamach
MyApple Magazynu, myślałem tak nadal.
„Okey, ponarzekam sobie na Apple” - pewnego rodzaju, codzienne orwellowskie „Dwie
Minuty Nienawiści”. Przygotowując się do napisania niniejszego tekstu, doszedłem jednak
do przekonania, że odpowiedź nie tyle brzmi:
„nigdy”, co raczej: „zawsze i nigdy”.

Bez klawiatury
W styczniu 2007 roku, podczas Macworld
Expo, Steve Jobs zaprezentował pierwszy model iPhone'a. Kto nie chciał go kupić, ręka
do góry?! Jednak nie wszyscy wróżyli sukces
nowemu urządzeniu firmy Apple. Reakcje były
często bardzo skrajne. Legendarną już stała
się wypowiedź Steve’a Ballmera, ówczesnego
szefa Microsoftu, który w jednym z wywiadów
publicznie wyśmiał iPhone’a za wysoką cenę i
brak fizycznej klawiatury.
”500 dolarów w abonamencie?! Rzekłbym,
że to najdroższy telefon na świecie, który nie jest skierowany do klientów biznesowych, ponieważ nie ma klawiatury,
co sprawia, że nie jest dobrym urządzeniem
do e-maili.”

Apple po dwóch latach
okresu przejściowego
przestaje dołączać
wspomniany adapter
pozwalający na podłączenie
słuchawek starszego typu
do złącza Lightning.
15

Bez złącza słuchawkowego
mini jack
Wrzesień 2016 roku, premiera iPhone'a 7.
Wcześniejsze doniesienia o pozbawieniu najnowszego modelu smartfona Apple złącza
słuchawkowego 3,5 mm stają się faktem. Bez
sensu? Dla osób, które zainwestowały w drogie słuchawki przewodowe na pewno. Kompromis próbowano osiągnąć poprzez adapter
Lightning/mini-jack dostarczany wraz z nowym iPhone'em, ale o nim za chwilę. W komplecie ze swoim nowym, kontrowersyjnym
smartfonem kupujący standardowo otrzymali słuchawki EarPods. Tym razem ze złączem
Lightning. Słowo o nich także za chwilę.
Jak z perspektywy kilku kolejnych generacji iPhone'a pozbawionego złącza słuchawkowego oceniacie decyzję Apple? Sensowna? A może bez sensu, ale...? Ale co? AirPods
czy AirPods Pro?

Bez adaptera
Wrzesień 2018. Apple po dwóch latach okresu
przejściowego przestaje dołączać wspomniany adapter pozwalający na podłączenie słuchawek starszego typu do złącza Lightning.
Producent wierzy w łączność bezprzewodową.
Ja także. O ileż moja wiara byłaby jednak mocniejsza, gdybym to, jak Apple po wprowadzeniu do sprzedaży wspomnianych AirPodsów,
miał ponad 70% przychodów z całego rynku
słuchawek bezprzewodowych.

Bez ładowarki i EarPodsów
Przed nami premiera kolejnej generacji
smartfonów Apple. Jeżeli wierzyć doniesieniom analityków, to po raz kolejny zostaniemy z czegoś „ograbieni”. Dla naszego dobra oczywiście. Kto bowiem chciałby używać
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w dalszym ciągu przewodowych słuchawek,
nawet tych „Designed by Apple in California”,
przy całym dobrodziejstwie AirPodsów? Zdaniem analityków, przepraszam, zdaniem księgowych zatrudnianych przez producenta, najwyraźniej niewiele osób. Dlatego począwszy
od tego roku standardowych przewodowych
EarPodsów nie znajdziemy już w pudełku nowego iPhone’a. Na kilka wspomnianych osób
słuchawki czekają nadal w sklepie Apple –
za 149 zł.
Tylko szczerze – używacie dołączanej
do iPhone'a ładowarki o mocy 5 W? Tak? Zazdroszczę, ja nie mam tyle czasu i cierpliwości. Firma Apple w końcu (sic!) uznała, że dodawanie do zestawu tak wolnej ładowarki
jest bez sensu. Dlatego nowy iPhone będzie
jej najprawdopodobniej pozbawiony. Nie tylko tej o mocy 5 W, ale pozbawiony ładowarki
w ogóle. Nie, Apple nie skonstruowało perpetuum mobile, iPhone nadal będzie wymagał
systematycznego ładowania.

syła monity przypominające o podłączeniu
go do ładowarki. Nie martw się, jesteś teraz
bardziej eko, w końcu możesz też naładować
swojego nowego smartfona bezprzewodowo
– prawie równie wolno jak dotychczas lub posiadaną wcześniej starą ładowarką. Oczywiście pod warunkiem, że oddając czy sprzedając poprzedniego iPhone’a, wcisnąłeś
go komuś bez niej.
Na szczęście Apple nie pozbawi użytkowników kabla do ładowania. Ten nadal będzie
znajdować się w pudełku. Do tego będzie
to kabel Lightning/USB-C. Oklaski. Zastanawiam się tylko, czy dzięki takiemu rozwiązaniu
Apple nie scedowało „przypadkiem” kosztów
ujednolicenia standardu ładowarek, wymaganego i zgodnego z rezolucją Parlamentu
Europejskiego, na użytkowników. Nie, to bez
sensu, w końcu cena iPhone'ów nie powinna przekroczyć poziomu z ubiegłego roku.
Amazing, ba, nawet alchemia.

Bez Lightning
Od dłuższego czasu trwa
debata dotycząca przyszłości
portu Lightning i jego
ewentualnym zastąpieniu
przez USB-C.

Wytłumaczeniem sensu w bezsensie, zwłaszcza gdy za powyższymi zmianami stoi troska
o dobro środowiska, zajmie się zapewne sam
złotousty Tim Cook – amazing, magic courage,
„przywitajcie gorąco Gretę Thunberg”. A tymczasem „świstak siedzi i zawija w sreberka”
nowe, szybkie ładowarki o mocy 20 W – już
wkrótce do kupienia w Apple Store. Cena?
Z pewnością bez sensu, ale iPhone już wy-
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Rok 2012, Apple wprowadza do sprzedaży
iPhone’a 5. Przy okazji towarzyszące urządzeniom mobilnym producenta od 2003 roku
złącze 30-pinowe zostaje zastąpione dwustronnym, szybszym i smuklejszym złączem
8-pinowym o nazwie Lightning. Przez wiele
lat spełniało ono swoją rolę, jednak przyszedł
czas na pójście krok dalej. Prawdopodobnie
nawet kilka kroków. Od dłuższego czasu trwa
debata dotycząca przyszłości portu Lightning
i jego ewentualnym zastąpieniu przez USB-C.
Mowa tu oczywiście o wyposażeniu w takie złącze iPhone'a, ponieważ Apple oferuje
już USB-C w swoich innych produktach. Tak,
to ma sens. Przepraszam, to miałoby sens,
ale ostatnio coraz częściej pisze się o możliwym całkowitym lub prawie całkowitym pozbawieniu iPhone’a przewodowych portów
komunikacyjnych.
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W tym roku iPhone jeszcze z Lightning, z kablem, ale już bez ładowarki. W przyszłym
– bez Lightning, bez kabla, ale na pewno
nie bez sensu. Co zostanie zaoferowane użytkownikom w zamian? Część analityków uważa, że iPhone 13 zostanie wyposażony w interfejs Smart Connector znany z iPadów Pro. Inni
są zdania, że będzie on całkowicie bezprzewodowy, a tym samym pozbawiony wszelkich portów. Pisząc „wszelkich”, mam na myśli
złącza dostępne dla użytkowników, bowiem
podobnie jak w przypadku bezprzewodowego przecież Apple Watcha, może on nadal
posiadać złącze diagnostyczne. To ma sens.
No chyba że nowe iPhone'y będą też pozbawione wad. Wtedy diagnostyka już nie będzie
potrzebna. Pozostanie napawać się posiadaniem estetycznej, jeszcze bardziej wodo- i pyłoodpornej jednolitej bryły smartfona. Jednolitej?

Bez fizycznych przycisków,
bez otworów mikrofonu
i głośnika, bez złączy
oczywiście.

Bez niczego
„I nie będzie niczego” – rzekł Tim Cook. A raczej dopiero rzeknie, ponieważ pomysł na
jednolitą bryłę przyszłego iPhone'a to jedynie dokumentacja techniczna złożona przez
Apple w urzędzie patentowym. Zaawansowaną technicznie, jednolitą, gładką bryłę szkła
producent opisuje w swoim wniosku patentowym po prostu jako sześcioboczną szklaną
obudowę. Estetyka master level, ale już samo
korzystanie z takiej konstrukcji może wydawać
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się logistycznym koszmarem. Bez fizycznych
przycisków, bez otworów mikrofonu i głośnika, bez złączy oczywiście. Bezprzewodowy, dotykowy, szklany, błyszcząco kruchy. Czy zatem
iPhone o takiej konstrukcji jest bez sensu?
Apple uważa, że wymyśliło odpowiednie rozwiązania, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
Nie jestem do końca przekonany, czy rzeczywiście wszelkie, czy sens ma estetyka kosztem
funkcjonalności, jednak nie wiem jak Wy, ale
jeżeli taki iPhone rzeczywiście pojawi się kiedyś w sprzedaży, to ja będę już tak przyzwyczajony do uszczęśliwiania mnie na siłę przez
Apple, że kupię go bez mrugnięcia okiem. Cokolwiek ten czy inny Ballmer by nie mówił.



Wydanie
jubileuszowe
Znajdź w aplikacji
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FENOMENALNE wyniki finansowe
pchają kurs Apple
na rekordowe poziomy
Michał Masłowski



30 lipca Apple opublikowało wyniki finansowe za III kwartał roku finansowego 2020 (II kwartał roku kalendarzowego). Te, w dużym skrócie, okazały
się fenomenalne.
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Przychody Apple w podziale na główne segmenty produktowe są następujące:
- iPhone 26,4 mld USD (rok temu 25,9 mld USD,
+1,7% r/r)
- Mac 7 mld USD (rok temu 5,8 mld USD,
+21,6% r/r)
- iPad 6,5 mld USD (rok temu 5 mld USD,
+31% r/r)
- Akcesoria 6,4 mld USD (rok temu 5,5 mld USD,
+16,7% r/r)
- Usługi 13,1 mld USD (rok temu 11,4 mld USD,
+14,8% r/r)
Łączne
przychody
spółki
wyniosły
59,6 mld USD, wobec 53,8 mld USD rok wcześniej, co daje wzrost na poziomie +10%. Zysk
netto wyniósł 11,2 mld USD, wobec 10 mld USD
rok temu (+12% r/r).
Co ciekawe, wzrosty nastąpiły we wszystkich
regionach geograficznych, na jakie Apple
dzieli swoje przychody. Jest to sytuacja wyjątkowa, wcześniej praktycznie niespotykana:
- Ameryki 27 mld USD (rok temu 25 mld USD,
+8% r/r)
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- Europa 14,1 mld USD (rok temu 11,9 mld USD,
+18% r/r)
- Chiny 9,3 mld USD (rok temu 9,1 mld USD,
+2% r/r)
- Japonia 4,9 mld USD (rok temu 4 mld USD,
+22% r/r)
- Reszta Azji i Pacyfik 4,2 mld USD (rok temu
3,5 mld USD, +20% r/r)

Spójrzmy na wykresy
Przypomnijmy, jesteśmy cały czas w apogeum światowej pandemii koronawirusa. Nic
też nie zapowiada jej końca. W wielu krajach
poskutkowało to czasowym zamknięciem gospodarek, zwanym potocznie lockdownem.
Wydawało się więc, że cała światowa gospodarka powinna zanurkować, wyniki spółek powinny się załamać. Tymczasem Apple
nie dość, że nie poddało się tej tendencji,
to jest w stanie poprawiać wyniki. O ile jeszcze w poprzednim kwartale ta poprawa była
symboliczna – Tim Cook wprost przyznawał,
że intensywnie pracowali nad przywróceniem
łańcuchów dostaw – tak w tym kwartale Apple
wręcz eksplodowało.
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Tak jak pisałem w poprzednim numerze
MyApple Magazynu, wygląda na to, że Apple
oraz inni technologiczni giganci uniezależnili
się od ewentualnego kryzysu gospodarczego
na świecie, a wszyscy inni uzależnili się od ich
usług.

Koronawirusowy kryzys,
nie dość, że nie zaszkodził
jakoś poważnie wynikom
finansowym Apple,
to w ogóle nie wpłynął
na poziom dywidendy
płaconej kwartalnie przez
Apple. Aktualnie Apple płaci
82 centy dywidendy na jedną
akcję. Spółka zwyczajowo
podwyższa dywidendę
co roku w maju i zrobiła
to ostatnio po raz ósmy
z rzędu...
21

Ogromne zaskoczenie
dla rynków finansowych
Dzień po publikacji wyników finansowych
kurs Apple wzrósł aż o 10%. To się bardzo
rzadko zdarza w przypadku tak dużych spółek jak Apple. O ile dynamiczne zmiany cen,
czy to w górę, czy w dół, są typowe dla malutkich spółek, o tyle w przypadku gigantów
są praktycznie nieobserwowane i należą
do bardzo rzadkich wydarzeń.

Dywidenda stabilnie, jakby kryzysu w ogóle nie było
Koronawirusowy kryzys, nie dość, że nie zaszkodził jakoś poważnie wynikom finansowym Apple, to w ogóle nie wpłynął na poziom
dywidendy płaconej kwartalnie przez Apple.
Aktualnie Apple płaci 82 centy dywidendy
na jedną akcję. Spółka zwyczajowo podwyższa
dywidendę co roku w maju i zrobiła to ostatnio po raz ósmy z rzędu, płacąc dywidendę
nieprzerwanie od 2012 roku, kiedy to powróci-
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ła do jej regularnego wypłacania. Warto wspomnieć, że stało się to rok po śmierci Steve’a
Jobsa, który był znanym przeciwnikiem płacenia dywidend.

2 biliony dolarów po raz
pierwszy w historii
Te wszystkie czynniki pchnęły kurs akcji Apple
na nowe szczyty. Cena akcji przekroczyła kolejną granicę 500 dolarów. Należy jednak
zwrócić uwagę, że do wartości nominalnych
cen za jedną akcję nie ma się co przywiązywać. 31 sierpnia akcje Apple zostaną poddane splitowi w stosunku 4:1 (4 nowe akcje
za jedną starą), co spowoduje, że jednostkowa cena akcji w tym dniu będzie wynosić
około 125 dolarów.

Badania rynku
amerykańskiego wskazują,
że najbardziej płynnymi
są akcje w granicach 60100 dolarów. Po drugie akcje
Apple wchodzą w skład
prestiżowego indeksu Dow
Jones, który jest indeksem
cenowym co powoduje,
że dla konstrukcji tego
indeksu dobrze jest,
jeżeli akcje wchodzące w jego
skład mają porównywalną
wartość.
Dlaczego Apple robi split? Wynika to z kilku
powodów. Jednym z nich jest to, aby uczynić akcje bardziej dostępnymi dla drobnych
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inwestorów. Badania rynku amerykańskiego
wskazują, że najbardziej płynnymi są akcje
w granicach 60-100 dolarów. Po drugie akcje
Apple wchodzą w skład prestiżowego indeksu Dow Jones, który jest indeksem cenowym,
co powoduje, że dla konstrukcji tego indeksu dobrze jest, jeżeli akcje wchodzące w jego
skład mają porównywalną wartość. Między
innymi dlatego Apple w 2014 roku, gdy miało
zostać zakwalifikowane do tego indeksu, dokonało splitu (7:1), aby sprowadzić cenę pojedynczej akcji w okolice 100 dolarów.
Odnośnie indeksu Dow Jones, to znamienne jest to, że właśnie ten indeks opuszcza
spółka Exxon Mobil, która jeszcze w 2011 była
największą spółką świata. Dzisiaj jej wartość
to „zaledwie” 172 mld USD.
Tak wysoka cena akcji przełożyła się na ogólną wycenę całej spółki na giełdzie w Stanach
(Apple jest notowane na technologicznej
giełdzie NASDAQ). Apple jako pierwsza spółka w historii przekroczyła magiczną barierę
2 bilionów dolarów. Jeszcze raz powtórzmy,
dokładnie w szczycie pandemii Covid-19. Niewiarygodne.
Aktualny ranking technologicznych gigantów w USA wygląda następująco (aktualne
na dzień 30 sierpnia 2020 r.):
1. Apple 2,13 bln USD
2. Microsoft 1,73 bln USD
3. Amazon 1,7 bln USD
4. Alphabet (spółka matka Google) 1,11 bln USD
5. Facebook 836 mld USD
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5 najważniejszych zakupów
w historii Apple
Marek Gawryłowicz

Apple funkcjonuje w świadomości wielu osób jako firma, która sypie jak z rękawa genialnymi, wręcz rewolucyjnymi pomysłami, co chwilę wyznaczając
nowe trendy i kierunki rozwoju swojej branży. I rzeczywiście, wiele spośród
wypuszczonych przez nią na rynek produktów posiadało rozwiązania, które bardzo przypadły do gustu użytkownikom, szybko stając się standardami
kopiowanymi przez konkurencję. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej historii
ich powstawania, okazuje się, że spora część tych genialnych wynalazków
to tak naprawdę pomysły opracowane przez inne firmy, które Apple sobie
po prostu kupiło.
23
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Kupowanie mniejszych firm i wykorzystywanie
opracowanych przez nie rozwiązań i technologii we własnych produktach to coś, co Apple
robi bardzo często. Wprawdzie w większości
takich sytuacji efektem są drobne usprawnienia, których przeciętny użytkownik nawet
nie zauważy, jednak od czasu do czasu zdarza się też, że to właśnie pomysły przejęte
wraz z zakupionymi firmami stają się później
tzw. killer features – funkcjami przyciągającymi klientów i wyróżniającymi się na tle konkurencji. Oto kilka przykładów firm, których
zakup przyczynił się do powstania jednych
z najważniejszych produktów w historii Apple.

FingerWorks
Patrząc na współczesne smartfony, łatwo zapomnieć o tym, że kilkanaście lat temu wśród
urządzeń tego typu dominowały modele z fizyczną klawiaturą, zaś ekrany dotykowe były
postrzegane przez większość użytkowników
jako niezbyt wygodne i trudne w obsłudze. Sytuację tę zmieniło dopiero pojawienie się na rynku pierwszego iPhone'a, który
udowodnił, że obsługa dotykiem (i to bez
wspomagania się rysikiem) może być łatwa,
przyjemna i intuicyjna, jeśli tylko cały system zostanie odpowiednio pod tym kątem
zaprojektowany. Apple udało się to osiągnąć
w dużej mierze dzięki technologiom i pomysłom opracowanym przez firmę FingerWorks,
kupioną w 2005 roku, ledwie dwa lata przed
premierą wspomnianego smartfona.
Firma FingerWorks powstała w 1998 roku
i przez większość swego istnienia zajmowała się produkcją specjalistycznych dotykowych akcesoriów do sterowania komputerami, popularnych głównie wśród osób, które
ze względu na kontuzje lub choroby nie były
w stanie obsługiwać zwykłych klawiatur i myszy. W jej ofercie można było znaleźć m.in. ergonomiczną klawiaturę wyposażoną w dwa
dotykowe panele, miniaturową dotykową klawiaturę przystosowaną do obsługi jedną ręką
i różnego rodzaju gładziki. Charakterystycz-
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nymi cechami wszystkich tych urządzeń były
możliwość używania wielu palców jednocześnie oraz opracowany przez FingerWorks system gestów, pozwalających użytkownikom
w wygodny i intuicyjny sposób wywoływać
różne funkcje obsługiwanego oprogramowania. To właśnie dzięki wykorzystaniu tych samych rozwiązań w systemie iPhone OS pierwszy iPhone wyróżniał się na tle konkurencji
łatwością obsługi za pomocą samego dotyku,
co przyczyniło się do jego ogromnej popularności i uczyniło z niego wzór dla wszystkich
kolejnych generacji smartfonów.

Siri
Wirtualna asystentka Siri była jedną z najgłośniejszych nowości wprowadzonych przy
okazji premiery iPhone'a 4s i systemu iOS 5.
Dla wielu osób taka technologia była wówczas
wciąż czymś wyjętym żywcem z filmów science-fiction, dlatego też możliwość korzystania
z niej we własnym smartfonie wywierała naprawdę spore wrażenie. Nie bez znaczenia
była też bardzo intensywna kampania reklamowa prowadzona przez Apple oraz zainteresowanie ze strony mediów, które powszechnie
wychwalały Siri, często przedstawiając ją jako
kolejną technologiczną rewolucję spod znaku
nadgryzionego jabłka. Wprawdzie użytkownicy dość szybko odkryli, że wirtualna asystentka nie jest wcale aż tak przydatna, jak początkowo się wszystkim wydawało (zwłaszcza jeśli
nie obsługuje twojego języka), a sama Siri
doczekała się kilku mocnych i równie popularnych rywali, jednak nie zmienia to faktu,
iż to właśnie Apple przejdzie do historii jako
pierwsza firma, która udostępniła tę technologię dla mas.
Sęk w tym, że w dniu premiery iPhone'a 4s Siri
nie była wcale taką nowością, jak się niektórym wydawało (i jak przedstawiało to Apple).
Tak naprawdę pierwsza oryginalna wersja
Siri została udostępniona użytkownikom iOS
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ponad rok przed premierą iPhone'a 4s. Miała wtedy jeszcze postać niezależnej aplikacji stworzonej przez badaczy z Uniwersytetu
Stanforda, bazującej na sztucznej inteligencji opracowanej przez nich na potrzeby rządowego projektu CALO (Cognitive Assistant
that Learns and Organizes), którego celem
było stworzenie wirtualnego asystenta wspomagającego działania wojska. Apple odkupiło od nich tę technologię ledwie dwa miesiące po premierze aplikacji, powstrzymując
tym samym twórców Siri przed planowanym
udostępnieniem ich dzieła na innych platformach, w tym konkurencyjnym Androidzie.
Wersja dla iOS była jednak dostępna w App
Store aż do oficjalnego rozpoczęcia testów
beta wersji zintegrowanej bezpośrednio z tym
systemem.
Co ciekawe, jako iż twórcy Siri również korzystali z technologii i rozwiązań odkupionych
od innych firm, część z osób, które przyczyniły
się do powstania tego projektu, nie miała pojęcia o tym, że ich praca ostatecznie została
wykorzystana przez Apple. Do tego grona zaliczała się także Susan Bennett, która użyczyła
głosu pierwszej wersji Siri. O tym, że jej głos
można usłyszeć w nowym smartfonie firmy
Apple, dowiedziała się dopiero od znajomych.

AuthenTec
Przycisk Home przez wiele lat pozostawał
jednym z najbardziej charakterystycznych
elementów designu smartfonów firmy Apple.
Podczas gdy takie cechy jak rozmiar ekranu
czy kształt i kolorystyka obudowy zmieniały
się z każdą kolejną generacją, charakterystyczny okrągły guzik przez lata zachowywał
tę samą formę i funkcjonalność. Pierwsze
poważne zmiany wprowadzono w nim dopiero przy okazji premiery iPhone'a 5s, kiedy to przestał on być tylko przyciskiem, a stał
się także czytnikiem linii papilarnych powiązanym z nowym systemem zabezpieczeń no-
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szącym nazwę Touch ID. Funkcja ta była jedną
z największych nowości wprowadzonych we
wspomnianym modelu, stanowiąc ciekawą
i wygodną alternatywę dla wpisywania kodu.
Stosowanie zabezpieczeń biometrycznych
szybko stało się standardem w kolejnych generacjach smartfonów, a Apple po raz kolejny
mogło szczycić się mianem firmy wyznaczającej trendy w swojej branży.
Technologia, na której opierało się działanie Touch ID, została opracowana przez firmę
AuthenTec, zajmującą się różnymi formami
elektronicznych zabezpieczeń i zarządzania
tożsamością, w tym oczywiście również zabezpieczeniami biometrycznymi, takimi jak czytniki linii papilarnych. Z opracowanych przez
nią rozwiązań korzystały wcześniej w swoich produktach m.in. firmy Lenovo, Fujitsu,
HP, Dell i Samsung. Apple kupiło AuthenTec
w lipcu 2012 roku, nieco ponad rok przed
wprowadzeniem na rynek iPhone'a 5s, wydając na to 365 milionów dolarów. Transakcja
ta odbiła się szerokim echem w mediach, nie
tylko ze względu na to, iż dotyczyła zakupu
dużej firmy o ugruntowanej pozycji na rynku,
ale też dlatego, iż bardzo wyraźnie wskazywała
na dalsze plany dotyczące rozwoju iPhone'a.

Beats Electronics
W 2006 roku, gdy Jimmy Iovine i Dr. Dre zakładali firmę Beats Electronics, mieli bardzo ambitny cel zrewolucjonizowania całego
rynku muzycznego. Obaj panowie uważali,
że dwie największe bolączki tej branży to piractwo oraz niska jakość sprzętu, na którym
odbiorcy słuchają muzyki. Pierwszy problem
chcieli rozwiązać, tworząc własny serwis streamingowy, zaś drugi wprowadzając na rynek
wysokiej jakości akcesoria audio. Wprawdzie ostatecznie nie udało im się wywołać
żadnej rewolucji, jednak wykreowana przez
nich marka osiągnęła sporą popularność,
zwłaszcza na rynku słuchawek. Mimo to dla
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wielu osób było ogromnym zaskoczeniem,
gdy w 2014 roku Apple zdecydowało się kupić
Beats Electronics za ponad trzy miliardy dolarów (do dziś pozostaje to najdroższą transakcją w historii tej firmy).
Początkowo jedynym widocznym efektem
zakupu Beats było wprowadzenie do oferty Apple słuchawek i innych akcesoriów tej
marki, jednak oczywistym było, że firma
ta nie wydała tak ogromnej sumy pieniędzy
tylko po to. Przypuszczenia potwierdziły się,
gdy Apple uruchomiło usługę streamingową
Apple Music, luźno bazującą na uruchomionej wcześniej przez Dre i Iovine'a Beats Music.
Techniczne zaplecze wspomnianego serwisu
również nie było jednak głównym powodem,
dla którego Apple zdecydowało się na ten zakup. Tak naprawdę, wydając ponad trzy miliardy dolarów na firmę Beats Electronics,
Apple kupiło sobie przede wszystkim branżowe koneksje jej założycieli oraz pracowników.
To właśnie dzięki nim (i pieniądzom pompowanym w ten projekt przez Apple) serwis
Apple Music już na starcie mógł pochwalić
się wsparciem wielu znanych artystów i wytwórni, co przekładało się m.in. na ekskluzywne wydawnictwa dostępne do odsłuchania
tylko w tej usłudze i zaangażowanie w jej promocję gwiazd z czołówek list przebojów. Bez
tego Apple Music miałoby pewnie spore problemy z wybiciem się na tłocznym i trudnym
rynku muzycznych serwisów streamingowych.

NeXT
Lata dziewięćdziesiąte nie były najlepszym
okresem w historii Apple. Po odejściu Jobsa
i przejęciu władzy przez Sculleya firma zaliczyła wiele potknięć i wpadek, które ostatecznie doprowadziły do osłabienia jej pozycji na rynku. Zainteresowanie jej produktami
spadało nieubłaganie, natomiast próby poszerzania asortymentu o nowe kategorie urządzeń, takie jak telewizory, palmtopy czy apa-
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raty fotograficzne, często wręcz wystawiały
firmę na pośmiewisko. Lekarstwem na kryzys
okazało się przekonanie Jobsa do powrotu, co wiązało się z zakupem założonej przez
niego w międzyczasie firmy NeXT. Apple zapłaciło wtedy ponad 400 milionów dolarów,
co było wówczas rekordowo wysoką kwotą.
Wydatek ten zwrócił się jednak z nawiązką,
gdyż to właśnie dzięki niemu upadająca firma zyskała siłę, by znów wspiąć się na szczyt.
Firma NeXT była bez wątpienia najważniejszym nabytkiem w historii Apple i to z dwóch
różnych powodów. Po pierwsze, to właśnie technologie i rozwiązania opracowane
przez NeXT stanowiły bazę, na której zbudowano najpierw Mac OS X, a później także
iOS, watchOS, tvOS oraz iPadOS. Biorąc pod
uwagę, że w większości współczesnych produktów Apple to właśnie systemy operacyjne są tym, co tak naprawdę przyciąga klientów, można śmiało powiedzieć, że bez NeXT
nie mielibyśmy dziś naszych ulubionych
komputerów, smartfonów i tabletów (a przynajmniej nie w takiej samej postaci). Po drugie i prawdopodobnie najważniejsze, Jobs po
ponownym przejęciu kontroli nad założoną
przez siebie firmą nie tylko uchronił ją przed
upadkiem i przywrócił jej dawną świetność,
ale wręcz wzniósł ją na nowy poziom, czyniąc
z niej jednego z największych branżowych gigantów. Bez jego powrotu do Apple historia
tej firmy potoczyłaby się z pewnością zupełnie inaczej, a niewykluczone nawet, że skończyłaby się znacznie wcześniej.
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Spotify
ukradło Apple niechciane dziecko


Jacek Zięba

Rosnąca w Polsce popularność podcastów bardzo mnie cieszy, bo medium
to nie tylko rozszerza się o coraz ciekawsze kanały, ale też otrzymuje coraz
bardziej znaczące źródła finansowania (komercyjnego lub crowdfundingowego), które sprzyjają profesjonalizacji tworzonych treści. Kiedyś jak grzyby
po deszczu pojawiały się w internecie blogi, potem kanały na YouTubie, a teraz tani mikrofon lub smartfon wystarczą, aby rozpocząć – zazwyczaj dość
krótką – przygodę z podcastingiem. Wykorzystuje to czołowy gracz na rynku
streamingu muzyki, czyli Spotify.
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Obecnie mało osób pamięta, że podcasty
to dziecko Apple. Dziecko, które powstało od
zbitki dwóch słów – iPod oraz broadcasting.
Firma z Cupertino przez długie lata nie ułatwiała jednak życia twórcom internetowych
audycji. Ograniczenie funkcjonalności programu GarageBand, toporny panel administracji treściami, brak możliwości analizowania
odsłuchów, niedostępne narzędzia monetyzacyjne czy też skazanie na własny hosting
plików zaciąganych do iTunes. Podcasty wychodziły z niszy, znajdowały uwagę reklamodawców i słuchaczy oraz stawały się coraz
bardziej profesjonalne. Na rynek trafiły takie
perełki, jak audycje Joe Rogana, Malcolma
Gladwella czy Michelle Obamy, a także rewelacyjne słuchowiska, jak „S-Town”, „Serial”
czy sponsorowane przez Sebastiana Kulczyka
„Śledztwo Pisma”. Podcastów można nie lubić, podcastów można nie słuchać, z podcastów można się śmiać, ale ciężko w 2020 roku
obok podcastów przejść obojętnie.

...w zeszłym roku
reklamodawcy przeznaczyli
na podcasty 679 milionów
dolarów, generując
42-procentowy wzrost
względem wcześniejszych
dwunastu miesięcy.
Według analityków PwC oraz Interactive Advertising Bureau, w samych Stanach
Zjednoczonych reklamodawcy wpompują 1 miliard dolarów w podcasty. Warto dodać,
że to kwota nieobejmująca wsparcia słuchaczy, którzy – jak w przypadku twórców „Chapo
Trap House” – potrafią zapewnić twórcom
wsparcie rzędu 110 tysięcy dolarów miesięcznie. W tym roku rynek podcastów ma urosnąć
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o 27% i osiągnąć wartość 863 milionów dolarów, w zeszłym roku reklamodawcy przeznaczyli na podcasty 679 milionów dolarów,
generując 42-procentowy wzrost względem
wcześniejszych dwunastu miesięcy. Reklamy i wsparcie fanów to jednak nie jedyne
źródło finansowania. Platformy do odsłuchu tego typu treści chcą zagarnąć jak największy kawałek rosnącego tortu dla siebie
i przyciągnąć słuchaczy. Skutkiem tego typu
polityki jest między innymi kontrakt Spotify
z autorem „The Joe Rogan Experience”, który według „The Wall Street Journal” otrzymał
100 milionów dolarów za tworzenie treści wyłącznie dla szwedzkiej firmy – warto dodać,
że na podobne kontrakty wydała ona w ciągu
ostatnich dwóch lat 600 milionów dolarów,
dokonując de facto akwizycji Gimlet Media
oraz The Ringer.
Zdaniem Russa Crupnicka z MusicWatch:
„Patrząc perspektywicznie, jest bardzo prawdopodobnym, że dla Spotify lepszym źródłem pieniędzy będzie produkcja i dystrybucja podcastów, niż płacenie 60-70% zysków
twórcom muzyki. Podcasting jest rozsądnym
dodatkiem do portfolio Spotify. Połowa osób,
które słuchają muzyki w tym serwisie, to także słuchacze podcastów. Warto jednak pamiętać, że podcasty nigdy nie będą tak popularne, jak treści muzyczne”. Szwedzi nie będą
mieli jednak ułatwionego zadania na drodze
do stania się YouTube'em świata podcastów.
Na coraz śmielsze ruchy ma sobie w najbliższym czasie pozwolić Amazon, iHeart Radio,
Sirius XM czy też Apple, które jeszcze niedawno miało wszystko, co było potrzebne, aby zostać hegemonem podcastingu.
Według badań Edison Research, 37%
Amerykanów powyżej 12 roku życia, słucha
podcastów przynajmniej raz w miesiącu. Jeszcze w 2019 roku było ich 32%. Liczba słuchaczy
z USA jest szacowana między 65 a 104 milionami osób. Nadal brak wiarygodnych badań
dotyczących tego, ile Polaków sięga po pod-
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casty – rzekomo 27% robi to raz w miesiącu.
Cytując serwis Wirtualne Media: „Z badania
dla Tandem Media wynika, że 65 proc. spośród aktualnych słuchaczy podcastów zaczęło z nich korzystać w ciągu ostatniego roku.
Niemal 1/3 badanych śledzi jeden podcast,
a 12 proc. - pięć lub więcej. Największa grupa, bo aż 59 proc. na stałe wybiera od dwóch
do czterech audycji. Z kolei aż ponad połowa
osób słucha podcastów co najmniej raz w tygodniu”.

...jest mało prawdopodobne,
aby cała branża podcastów
wygenerowała więcej
niż 3 miliardy dolarów
przychodu w momencie
osiągnięcia swojej
dojrzałości. Nie uważamy,
że jakikolwiek pojedynczy
podmiot może zagarnąć
rynek podcastów.
Ciekawy głos w dyskusji zabrał też analityk
Evercore ISI – Kevin Rippey. Jego zdaniem inwestycja Spotify w podcasty ma sens tylko
w monecie, w którym Szwedzi będą mogli negocjować stawki z wytwórniami muzycznymi.
„Chociaż monetyzacja może z czasem ulec poprawie, format i prawdopodobnie dalsze rozdrobnienie branży prowadzą nas do założenia,
że jest mało prawdopodobne, aby cała branża
podcastów wygenerowała więcej niż 3 miliardy dolarów przychodu w momencie osiągnięcia swojej dojrzałości. Nie uważamy, że jakikolwiek pojedynczy podmiot może zagarnąć
rynek podcastów. Podobnie jak w przypadku
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blogów we wczesnych dniach internetu, niski
koszt produkcji i dystrybucji podcastów prawdopodobnie eliminuje możliwość konsolidacji ekonomicznej.” - powiedział Rippey. Obecnie Spotify zagarnia od 10 do 15% przychodu
na rynku podcastów. Warto dodać, że znajduje się na nim około miliona audycji internetowych, jednak do 10 największych podcastów
trafia 20% pieniędzy.
Według Bloomberga, Apple ma wkrótce wypuścić do słuchaczy swoje autorskie podcasty,
które prawdopodobnie będą zarezerwowane dla subskrybentów Apple Music. Prowadzący Apple Music 1 (dawniej Beats 1) Zane
Lowe wystartował niedawno ze swoim autorskim podcastem „The Zane Lowe Interview
Series”. Podobną drogę ma czekać należący
do Amazonu Audible. Czas pokaże, jak Apple
odnajdzie się na tym rynku – każdy użytkownik iPhone’a i Maca ma szybki dostęp do olbrzymiego katalogu podcastów. Jeżeli Apple
zadba odpowiednio o twórców i odpowie
na potrzeby, o których pisałem wyżej, to nadal ma szansę stać się największym graczem
na tym rynku. Na ten moment taki tytuł dzierży jednak Spotify i na pewno nie będzie chciało go szybko oddać, tylko powalczy o twórców
oraz słuchaczy.





Praca redaktora

Bear - aplikacja do notatek
na skalę naszych możliwości
Grzegorz Świątek



Jednym z podstawowych narzędzi blogera jest aplikacja, która służy do pisania tekstów. Celowo nie została użyta nazwa „edytor tekstu“, albo jeszcze
bardziej fachowo – „procesor tekstu”, bo nie z takich aplikacji większość blogerów korzysta. Od dłuższego czasu bardzo popularne są minimalistyczne
aplikacje, które posiadają tylko te najbardziej użyteczne funkcje, a co najważniejsze, ich interfejs jest przyjazny dla oka. Przecież nie ma nic lepszego
niż narzędzie, które daje przyjemność z korzystania, przez co praca staje
się łatwiejsza i niesie więcej radości.
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Od niedługiego czasu korzystam z aplikacji o nazwie Bear, która świetnie sprawdza
się jako narzędzie do pisania tekstów, ale zacznijmy od początku.
Pierwsze teksty, które pisałem dla MyApple,
powstawały w Microsoft Word 2013. Oczywiście
nie było w tym nic złego, ale z perspektywy czasu uważam, że tego typu aplikacja nie jest najlepszym narzędziem dla blogera. W Wikipedii
przeczytać można, że MS Word jest aplikacją
typu „procesor tekstu”. Jest to zaawansowany edytor umożliwiający edycję i formatowanie tekstu, łączenie go z grafiką etc. Wszystko to odbywa się w trybie WYSIWYG (z ang.
what you see is what you get), co w skrócie
oznacza, że na ekranie widoczne jest to samo,
co zostanie wydrukowane. Popularny na całym świecie Word ma wiele funkcji, z których
nie korzystałem, ponieważ w ogóle nie były mi
potrzebne. Co więcej, rozbudowany pasek narzędzi u góry ekranu zaczął mnie po pewnym
czasie irytować, ponieważ bardzo rozpraszał,
a w dodatku zajmował miejsce na ekranie.

Na pierwszy rzut oka
aplikację tę porównać można
do systemowych Notatek,
ponieważ schemat interfejsu
jest bardzo podobny.
Po przesiadce na OS X, bo tak przed wrześniem 2016 roku nazywał się macOS, zacząłem korzystać z aplikacji Byword, która jest
zupełnym przeciwieństwem Worda. Jej funkcje są ograniczone do niezbędnego minimum.
Po przełączeniu na pełny ekran widać puste
okno, w którym tworzy się tekst, i to w zasadzie tyle. Ważne jest to, że aplikacja wspiera
Markdown, czyli język znaczników przeznaczony do formatowania tekstu, zaprojekto-
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wany przez Johna Grubera i Aarona Swartza,
z którego korzystamy w MyApple. Jednak
w pewnym momencie doszedłem do wniosku,
że praca z Byword wiąże się z ogromną liczbą zbędnych ruchów, co określane jest jako
jedno z siedmiu marnotrawstw w koncepcji
zarządzania o nazwie Lean management. Jej
celem jest redukcja kosztów oraz poprawa
wydajności pracy, a środkiem do ich osiągnięcia jest między innymi właśnie eliminowanie marnotrawstwa. Oczywiście praca
w Byword nie była nie do zniesienia. Skala
zbytecznych ruchów nie była duża ze względu na sam charakter pracy, ale jeśli można
ją usprawnić, to dlaczego nie. Byword kojarzy
mi się z przestarzałą aplikacją, której brakuje
powiewu świeżości i funkcji, które posiadają
„nowoczesne” aplikacje.
Zacząłem szukać czegoś pomiędzy Wordem
od Microsoftu a Bywordem i po przeczytaniu kilku recenzji zdecydowałem się na Bear.
Na pierwszy rzut oka aplikację tę porównać
można do systemowych Notatek, ponieważ
schemat interfejsu jest bardzo podobny.
Po lewej stronie znajduje się lista notatek,
a po prawej okno, w którym tworzy się tekst.
Bear wspiera Markdown, ale w przeciwieństwie do Byworda wbudowano w tę aplikację
wiele skrótów klawiszowych, które znacznie
ułatwiają pracę. W moim przypadku 99% pracy związanej z formatowaniem tekstu, choć
nie ma tego zbyt wiele, odbywa się na pomocą skrótów klawiszowych. Sposób zapisywania i prezentowania archiwalnych tekstów
zapożyczony z systemowych Notatek sprawia,
że zbytecznych ruchów jest niezwykle mało.
Gdy dodać do tego dużą liczbę skrótów klawiszowych służących do formatowania tekstu
oraz obsługi samej aplikacji, mogę pokusić
się o stwierdzenie, że Bear jest praktycznie
bezobsługowa. Przygotowanie do pisania tekstu skróciło się o około połowę, a z Bear korzystam dopiero niecałe dwa tygodnie, więc
zapewne nie znam wszystkich możliwości tej
aplikacji.



Praca redaktora

Bear działa na iPhonie, iPadzie oraz na Macu,
a notatki synchronizowane są przez iCloud.
Synchronizacja działa bardzo dobrze i bardzo
szybko. Więcej na ten temat nie można nic
napisać. Po odłożeniu jednego urządzenia
i wzięciu do ręki drugiego po prostu kontynuujemy pracę.
Ważne jest dla mnie to, że aplikacja posiada dużo wbudowanych motywów wyglądu,
co pozwala mi na dopasowanie jej do swoich preferencji. Ustawić można również domyślny rodzaj i rozmiar czcionki, wysokość
i szerokość linii, a także odległość pomiędzy
paragrafami. Nie są to może najbardzej istotne funkcje, ale pozwalają na takie ustawienie
wyglądu aplikacji, aby korzystanie z niej było
przyjemne dla oka.
Bardzo przydatna jest także funkcja tagowania. Wystarczy, że bezpośrednio przed jakimś
wyrazem wstawiony zostanie symbol hash,
a pojawi się on na bocznym pasku, co znacznie ułatwia wyszukiwanie notatek, w których
znajdują się tak oznaczone wyrazy. Aby oznaczyć frazę, należy wstawić hash tuż przed
pierwszym jej słowem i tuż za ostatnim. Poza
tagami, w Bear bardzo sprawnie działa wyszukiwarka. Po wpisaniu szukanej frazy, na pasku
bocznym wyświetlają się notatki, które zawierają szukaną frazę, a w dodatku jest ona podświetlona na żółto.
Dla niektórych ważną funkcją może być możliwość eksportowania treści do popularnych
formatów plików. Notatki można zapisać między innymi jako pliki z rozszerzeniem txt, rtf,
pdf czy docx. Ja w ogóle z tego nie korzystam
i cieszę się łatwym dostępem do wszystkich
moich tekstów z poziomu paska bocznego.
Bear posiada więcej funkcji, z których jeszcze
nie korzystam namiętnie. Poszczególne notatki mogą być chronione za pomocą hasła
albo Touch ID lub Face ID. Aplikacja pozwala
także na tworzenie list zadań. Wystarczy dodać znacznik Todo, który następnie można
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oznaczyć jako wykonany. Bear sprawdzi się zatem jako aplikacja do tworzenia prostych list
zadań, na przykład spisu rzeczy do kupienia
w sklepie. Nie jest to jednak pełnoprawna
aplikacja typu getting things done. Dużo lepiej sprawdzą się w tym przypadku systemowe Przypomnienia albo aplikacja Things,
o której również pisałem na łamach MyApple
Magazynu. Bear działa także na zegarku Apple
Watch. Z tego poziomu można przeglądać notatki, tworzyć nowe za pomocą funkcji dyktowania oraz oznaczać zadania jako wykonane.
Bear to łatwa w obsłudze aplikacja, której interfejs jest niezwykle przyjazny dla oka,
a duża liczba motywów powoduje, że można ją dostosować do wielu gustów. Najważniejsza jest jednak łatwość obsługi. Ogromny system skrótów klawiszowych sprawia,
że obsługa jest bardzo szybka i intuicyjna.
Wymaga to jednak poświęcenia chwili i nauczenia się kilku najbardziej przydatnych
skrótów. Na uwagę zasługuje także wyszukiwarka notatek oraz system tagowania, dzięki
któremu organizowanie notatek jest bardzo
łatwe i konfigurowane indywidualnie przez
użytkownika. To, za co najbardziej cenię Bear,
to – poza skrótami klawiszowymi – zapisywanie tekstu na bieżąco oraz dostęp do notatek
z poziomu paska bocznego. Koniec ze wskazywaniem lokalizacji, w której ma zostać zapisany plik z tekstem, oraz próbą przypomnienia sobie, jak zatytułowany był szukany tekst.
Bear znacznie przyśpieszyło i ułatwiło moją
pracę z setkami plików tekstowych.
Aplikację Bear pobrać można z App Store.
Cena miesięcznej subskrypcji w Polsce kosztuje 5,99 zł, a rocznej 59,99 zł. Raz wykupiona subskrypcja jest aktywna na wszystkich
urządzeniach zalogowanych do tego samego
Apple ID.
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Nie do zdarcia, czyli akcesoria
dla Twojego Apple Watcha


Krystian Kozerawski

Zegarek Apple Watch właściwie od pierwszego modelu, który zaprezentowany został sześć, a na rynku pojawił się ponad pięć lat temu, jest jednym
z najlepiej sprzedających się tego typu gadżetów na świecie. Bije popularnością nie tylko wiele innych urządzeń naręcznych, ale i klasyczne zegarki
szwajcarskie. Konstrukcja Apple Watcha nie zmieniła się specjalnie od lat,
co zdecydowanie ułatwiło producentom akcesoriów opracowanie i dopracowywanie swoich produktów. Budowa zegarka Apple pozwala także na łatwą aplikację dodatkowych powłok ochronnych czy prawdziwych pancerzy
oraz bardzo wygodną zmianę pasków i bransoletek. W ostatnich tygodniach
miałem okazję testować kilka produktów przeznaczonych właśnie dla zegarka Apple.
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Nie tylko dla
pancerniaków

czy też masywny charakter, nie zmieniając
jednak ogólnego stylu urządzenia wypracowanego przez projektantów Apple.

Największym zagrożeniem dla zegarka nie tylko Apple Watcha - są przypadkowe
uderzenia nim o różne twarde przedmioty.
Zdarza się mi czasem uderzyć nim o drzwi
w domu lub co gorsza samochodu, ścianę
czy meble. Nie zdarza się to często, o wiele
częściej przedni panel Apple Watcha narażony jest na otarcia czy uderzenia, których nawet
nie jestem w stanie odnotować. Z biegiem lat
na przednim panelu pojawiają się rysy. Można im zapobiec poprzez zastosowanie odpowiedniego szkła lub obudowy ochronnej.

Szkło ochronne High Five Screen Protector 3D
BLACK FULL GLUE dostępne jest w sklepie Zadbane Gadżety w cenie 69,00 zł

Obudowa nie tylko chroni
zegarek, ale nadaje mu
niepowtarzalny, bardziej
pancerny czy też masywny
charakter...
Wśród tych pierwszych testowałem szkło
ochronne High Five Screen Protector 3D
BLACK FULL GLUE. Szkło nakłada się w prosty
sposób. Cały proces zajął kilka minut. W komplecie, poza samym szklem, znalazł się zestaw
do oczyszczenia ekranu zegarka z kurzu i tłustych plam. Sama aplikacja zajmuje chwilę,
i co ważne – udała się za pierwszym razem,
bez powstania pęcherzyków powietrza. Szkło
dostępne jest także w każdym rozmiarze,
a więc 44, 42, 40 i 38 mm.
Większą ochronę, bo obejmującą także wierzchnią część koperty zegarka Apple
Watch, zapewnia obudowa ze szkłem ochronnym High Five Defender Black. Wykonana jest
z wysokiej jakości plastiku, dzięki czemu jest
łatwa do założenia i obejmuje ściśle kopertę. Obudowa nie tylko chroni zegarek, ale nadaje mu niepowtarzalny, bardziej pancerny
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Obudowa ze szkłem ochronnym High Five
Defender Black dostępna jest w sklepie
Zadbane Gadżety w cenie 79,00 zł

Z silikonu na skórę
Jednymi z najbardziej popularnych akcesoriów do zegarka Apple Watch są paski i bransoletki. Dzięki bardzo prostemu, ale pewnemu
mechanizmowi ich wymiana zajmuje mniej
niż minutę. Warto zatem zaopatrzyć się w paski na różną okazję. Ja korzystam obecnie
z dwóch. Silikonowego, z którym kupiłem zegarek, jak i skórzanego JCPAL GENTRY LEATHER
BAND z klasycznym zapięciem na klamrę. Skórzany pasek znacznie poprawia wygląd zegarka w porównaniu z silikonową opaską, zwłaszcza jeśli nosimy go na co dzień. Ta ostatnia
po prostu nadaje się głównie na treningi.
Wierzchnia część paska wykonana jest z bardzo dobrej jakościowo skóry, spodnia z miękkiego i delikatnego termoplastycznego elastomeru poliuretanowego (TPU). Dzięki temu
pasek jest bardzo wytrzymały na wszelkie
rozciąganie (np. poprzez przypadkowe zahaczenie), a przy tym zapewnia świetny wygląd na długo. Pot nie dostaje się bowiem
do wierzchniej warstwy z naturalnej skóry.
Spodnia warstwa z TPU posiada specjalne
rowki zapewniające przepływ powietrza. Nadgarstek nie będzie więc pocić się, tak jak zdarza się to, gdy korzystam z silikonowej opaski.
Wspomnieć wypada, że pasek dostępny jest
zarówno w czarnym, jak i w naturalnym, brązowym wykończeniu skóry.
Pasek JCPAL GENTRY LEATHER BAND dostępny jest w sklepie Zadbane Gadżety w cenie
149,00 zł
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Linedock, czyli ciekawa stacja
dokująca w postaci podstawki
do MacBooków
Jakub Świtek



Targi elektroniki użytkowej, między innymi IFA, MWC czy CES, to idealne miejsca na odkrycie zupełnie nowych, ciekawych produktów, które mają dopiero
trafić na rynek. Jednym z nich jest akcesorium Linedock.
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Urządzenie to jest połączeniem przejściówki
z wieloma portami, powerbanku oraz opcjonalnie zewnętrznego dysku twardego. Wszystko umieszczone zostało w dość obszernej
obudowie, która przypomina spód 13-calowego MacBooka Pro. Zresztą ideą tego projektu
było stworzenie pewnego rodzaju podstawki
do komputera.
Linedock został wykonany niemal w całości
z aluminium, a jego waga to 912 gramów. Natomiast wymiary to 30,41 cm x 21,25 cm x 0,9 cm,
dzięki czemu idealnie jest on dopasowany do
MacBooka Pro. Również kolor obudowy jest
niemal perfekcyjnie dopasowany do ciemniejszego MacBooka Pro.
Konstrukcja została wyposażona w dziewięć
portów – trzy złącza USB-C (dwa po bokach
oraz jedno z tyłu), trzy porty USB-A, czytnik
kart pamięci, złącze Mini DisplayPort 1.4 oraz
HDMI 2.0. Wszystkie porty obsługujące wideo
pozwalają na odtwarzanie materiałów w jakości 4K 60 Hz. Niestety akcesorium obsługuje tylko jeden monitor zewnętrzny. Natomiast
porty USB zapewniają przepustowość na poziomie 5 GB/s.

Linedock podłączony do
zewnętrznego zasilania –
poprzez tylny port USB-C
– zapewnia 100 W mocy,
dzięki czemu może ładować
jednocześnie laptopa oraz
cztery dodatkowe urządzenia.
W środku znajduje się również wbudowana
bateria o pojemności 19,350 mAh (71,61 Wh).
Akumulator ten zapewnia dodatkowo ponad
osiem godzin pracy komputera. Opcjonalnie

38

można wybrać również wersję z dyskiem twardym. Dostępne są dwie pojemności – 256 GB
oraz 1 TB. Producent zastosował dysk M2 2280
z szyfrowaniem AES–256. Prędkości oferowane przez niego są stosunkowo niskie. Zapis
oscyluje na poziomie 240 MB/s, natomiast
odczyt zapewnia 252 MB/s. Warto jednak dodać, że samemu można również wymienić
dysk twardy i zamontować szybszy nośnik.
Może to być także ciekawa opcja, gdy wybierzemy wariant bez dysku twardego. Pozwoli
to nam zaoszczędzić pieniądze, a jednocześnie cieszyć się lepszymi osiągami.
Linedock podłączony do zewnętrznego zasilania – poprzez tylny port USB-C – zapewnia 100 W mocy, dzięki czemu może ładować
jednocześnie laptopa oraz cztery dodatkowe
urządzenia. Porty USB-C umieszczone po lewej oraz prawej stronie oferują moc na poziomie 30 W każdy. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że poprzez dwukrotne naciśnięcie przycisku znajdującego się na lewym boku
akcesorium można aktywować tak zwany tryb
Saiyana, który zapewnia 60 W w jednym złączu USB-C. Z tej strony obudowy znajduje
się również wskaźnik poziomu naładowania
wbudowanego akumulatora.
Komputer z Linedock można połączyć przy
pomocy kabla USB-C lub specjalnego złącza,
które znajduje się w zestawie. To dwa złącza
USB-C połączone elastyczną gumą, dzięki
czemu całość zajmuje bardzo mało miejsca
i jest niemal idealnie spasowana. Jedynym
problemem jest dość uciążliwy sposób ich
wyciągania. Czynność ta wymaga nieco wprawy i użycia siły.
Należy wspomnieć, że niezwykle wygodnie pracuje się z komputerem znajdującym
się na tej podstawce. Osoby, które przyzwyczajone są do pracy z laptopem, mogą obawiać się, że tak zwana pamięć mięśniowa
da o sobie znać, jednak w moim przypadku
nic takiego nie miało miejsca, mimo zmienionej wysokości. Oczywiście Linedock nie musi
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być umiejscowiony bezpośrednio pod komputerem. Można go położyć na przykład z tyłu
komputera, jednak wtedy trzeba wykorzystać
kabel USB-C, zapewniający transfer danych
(nie wszystkie przewody mają taką zdolność).

Potencjalni
użytkownicy
mogą
dokupić również dwa akcesoria – etui przenośne
Linesleeve oraz Linemag, czyli magnetyczne
złącze USB-C działające niemal jak MagSafe
oferowany przez Apple.

Do największych minusów tego produktu można zaliczyć wspomniane wyżej niskie prędkości dysków, dość irytujące złącze służące
do podłączenia z komputerem oraz wymianę
ciepła pomiędzy urządzeniami. Wprawdzie
ten ostatni aspekt nie powinien mieć znaczenia, jednak należy pamiętać, że przy dużym
obciążeniu komputera obudowa Linedock
stosunkowo mocno się nagrzewa. Również
cena jest dość wysoka. Wersja bez dysku
twardego została wyceniona na 349 dolarów
amerykańskich, natomiast warianty z pamięcią wbudowaną to wydatek 449 dolarów
za model z 256-gigabajtowym dyskiem twardym oraz 699 dolarów przy jednoterabajtowym nośniku. Aktualnie firma obniżyła ceny
modeli z dyskami odpowiednio o 30 oraz
100 dolarów.

Ochraniacz został wyceniony na 69 dolarów
amerykańskich. W głównej komorze można umieścić laptop oraz omawiany wyżej
Linedock. Producent przewidział również
miejsca na przykład na Apple Pencil oraz
kabel czy małe dokumenty. Wnętrze zostało
wyłożone mikrofibrą, natomiast zewnętrzna część pokryta została przyjemnym w dotyku, lecz jednocześnie sztywnym materiałem. Ciekawym rozwiązaniem jest również
boczna klapka zapewniająca dostęp do portów Thunderbolt, dzięki czemu można ładować urządzenia bez konieczności ich wyciągania.
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Linemag natomiast to wydatek 29 dolarów.
Zapewnia on przesył prądu o mocy 100 W,
transfer danych na poziomie 10 GB/s oraz
wideo w rozdzielczości 4K. Niestety największą wadą tego rozwiązania jest dość problematyczne wyciągnięcie małej końcówki, która
zostaje w komputerze. Jednak u większości
osób będzie ona przymocowana niemal cały
czas, bez konieczności ciągłego wyciągania.
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BMW X3 xDrive 30e
Krystian Kozerawski



Po testach dwóch samochodów elektrycznych ze stajni BMW, czyli Mini
Coopera Se i BMW i3s, przyszedł czas na samochód zdecydowanie bardziej
uniwersalny, przynajmniej na nasze polskie warunki: wprowadzony niedawno do oferty hybrydowy BMW X3 xDrive 30e.
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Wnętrze
BMW X3 xDrive 30e to pierwszy SUV tego
bawarskiego producenta, z którym stykam się nie jako pasażer, ale jako kierowca.
W przypadku wnętrza trudno mi się przyczepić do czegokolwiek. W środku jest sporo
przestrzeni zarówno dla kierowcy i przedniego pasażera, jak i osób siedzących na tylnej
kanapie. BWM to nie tylko marka premium,
BMW słynie ze swojej jakości wykonania i dopracowania szczegółów. Nie ma tutaj miejsca
na żadne kompromisy. Wszystko jest perfekcyjnie spasowane, a użyte materiały są najwyższej jakości – dominuje oczywiście skóra.
Przednie fotele, dzięki kubełkowej budowie,
mają sportowy charakter i dobrze trzymają kierowcę oraz pasażera w zakrętach. Kilka
godzin jazdy nie męczy kręgosłupa, a to jest
bardzo ważne. Komfort poprawia także trzystrefowa klimatyzacja (fotel kierowcy, przedni
fotel pasażera i tylna kanapa).

Kierowca ma do dyspozycji dwa wyświetlacze.
Pierwszy zastępuje tradycyjne zegary. Pojawia
się na nim sporo informacji – może nawet
trochę za dużo, by wszystko ogarnąć, zerkając na nie podczas jazdy. Mamy więc prędkościomierz, obrotomierz lub wskaźnik zużycia
energii w trybie jazdy eDrive (tylko na silniku
elektrycznym), wskaźnik ładowania baterii,
poziom paliwa, wskaźnik naładowania baterii,
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zasięg, mapę z nawigacją i wiele, wiele innych.
Wygląda to bardzo dobrze, ale jak powiedziałem, wiele z informacji podanych mniejszymi
cyframi umyka podczas jazdy.
Jest też oczywiście HUD display działający na zasadzie hologramu – projektor rzuca
obraz na przednią szybę, dzięki czemu informacja o aktualnej prędkości, ograniczeniach
(samochód sczytuje te informacje ze znaków)
czy mapa nawigacji pojawiają się jakby zawieszone przed samochodem.
Drugi szeroki wyświetlacz należy do systemu
infotainment i jest to klasyczne rozwiązanie
BMW. Samym systemem możemy sterować,
stukając w ekran lub za pomocą specjalnego
koła kontrolnego umieszczonego pod prawą
ręka za manetką wyboru trybu jazdy.
W przeciwieństwie do opisywanych w ostatnich numerach Mini Coopera Se i BMW i3s
tutaj wreszcie miałem jak ładować mojego
iPhone'a XS Max. W miejscu, w którym tunel
skrzyni biegów łączy się z deską rozdzielczą,
znalazła się szeroka półka z ładowarką indukcyjną oraz dodatkowym gniazdem USB-A.
Na duży plus odbieram pojawienie się w samochodzie gniazdek USB-C. Dwa umieszczono w schowku pod podłokietnikiem
i dwa na jego tylnej ścianie (przeznaczone
dla pasażerów siedzących na tylnej kanapie).
BMW X3 xDrive 30e to oczywiści wersja hybrydowa klasycznej spalinowej konstrukcji. Baterie trzeba było więc gdzieś zmieścić – padło
na podłogę i bagażnik. Skutkiem tego zmniejszono pojemność zbiornika paliwa oraz bagażnika (o 100 litrów). Nie ma tutaj jednak
moim zdaniem powodów do narzekania.

Bateria i osiągi
Po dwóch samochodach elektrycznych BMW
X3 xDrive 30e było pierwszą hybrydą, z którą miałem do czynienia. Oczywiście nie spo-
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dziewałem się tego, że hybryda pojedzie tyle,
co elektryk. W przypadku X3 jest to od 30
do 50 km na silniku elektrycznym, w zależności od tego, jak jeździmy. Myślę, że na miasto
to całkiem niezły wynik. W moim przypadku ładowanie samochodu będzie odbywać
się co drugi dzień. Wspomnę także, że w trasie na silniku elektrycznym X30 xDrive30e
pojedzie maksymalnie 135 km/h. Na silniku
spalinowym maksymalna prędkość wynosi
210 km/h.
Kiedy pierwszy raz podjeżdżałem na stację
szybkiego ładowania, oczekiwałem, że będzie
to proces szybszy niż w przypadku dwóch
wcześniej testowanych przeze mnie elektryków ze stajni BMW, czyli Mini Coopera Se
i BMW i3s. W końcu bateria jest znacznie
mniejsza (cztery razy mniejsza niż w przypadku i3s). Jej pojemność wynosi 11,5 kWh.
Niestety BMW X3 xDrive 30e wspiera tylko
ładowanie w standardzie AC i to nie z pełną prędkością. Naładowanie baterii do pełna
nie zajmuje więc 1,5 godziny jak w przypadku
i3s, ale 3,5 godziny.
Oczywiście nie jest to problemem, jeśli mamy
dom z ogrodem i samochód podłączymy
na noc do ładowania, albo gdy na parkingu
biurowym mamy ładowarkę. Gorzej, jeśli chcemy podładować go w podróży np. do innego miasta. Wtedy musimy samochód zostawić lub zaczekać te 3,5 godziny (ile to będzie
kaw w kawiarnii w centrum handlowym albo
na stacji benzynowej?). W przeciwnym razie
pozostaje nam jazda w trybie hybrydowym,
w którym bateria ładowana jest dzięki odzyskiwaniu energii podczas hamowania. To oznacza, że silnik elektryczny będzie włączać się co
jakiś czas. To w sumie daje nieco ponad 100
km jazdy na silniku elektrycznym przy pokonanych około 1000 km. Oczywiście te 100 km
to suma tych krótkich odcinków, które samochód pokonał na silniku elektrycznym. Ma to
rzecz jasna wpływ na zmniejszenie spalania.
Po przejechaniu około 1000 km po mieście
i autostradzie średnie spalanie wyniosło 7,7
l/100 km. Przy aucie, które waży ponad dwie
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tony, to naprawdę niezły wynik (mój własny o
wiele mniejszy i lżejszy SUV ze słabszym silnikiem ma spalanie na podobnym lub nieco
wyższym poziomie).
Wspomnieć też wypada, że pod maską znalazł się 4-cylindrowy turbodoładowany silnik
o pojemności 2 litrów i mocy 135 kW (184 KM).
Jest on zintegrowany z 8-biegową skrzynią automatyczną. Z kolei silnik elektryczny ma moc
80 kW (109 KM). Przyspieszenie do 100 km/h
zajmuje 6,1 sekundy.

Hybrydy to odpowiedź
na dzisiejsze problemy
Samochody elektryczne to oczywiście przyszłość, ale w dzisiejszych realiach w Polsce
zdecydowanie lepiej sprawdzą się hybrydy, co dobitnie pokazały mi ostatnie miesiące, w których mogłem testować jedne
i drugie samochody. Przy wciąż ubogiej infrastrukturze ładowania X3 xDrive 30e sprawdzi się świetnie w mieście, pod warunkiem,
że mamy gdzie taki samochód ładować codziennie - wtedy będziemy jeździli bardzo tanio lub za darmo i bez problemu będzie można wybrać się nim nawet w daleką podróż.
Czekam jednak na moment, w którym hybrydy będą miały trochę większe zasięgi – gdyby było to faktycznie 50 km zasięgu w jeździe
po mieście!
Ceny BMW X3 xDrive 30e zaczynają się od około 260 tysięcy złotych.
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Na rowerach i osiołkach przez świat
- Anna i Piotr Waksmundzcy z farmy
osiołków Osiołkowo


Marcel Gawron
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Podróże
podróżowała na rowerze znacznie spokojniej, ale i tak udało się jej dotrzeć samotnie na Nordkapp. Chciałem zapytać o waszą największą wspólną wyprawę rowerową
do Ameryki Środkowej i Południowej.

Marcel
Gawron:
Między
Warszawą
a Krakowem, na wschód od Kielc, u samego podnóża Gór Świętokrzyskich znajduje
się Osiołkowo – mała farma założona przez
was, którzy do tej pory podróżowaliście
po świecie rowerami.
Piotr Waksmundzki: To prawda, przez rowery się poznaliśmy. A już po ślubie naszym
wspólnym mianownikiem stały się, tuż obok
rowerów, właśnie osiołki. Jesteśmy dokładnie
w Baszowicach, małej wiosce, gdzie mieszkała
moja babcia. To tutaj w jej starym drewnianym domu zdecydowaliśmy się z Anią na zamieszkanie poza miastem. Zamieszkaliśmy
już tutaj kilka lat temu, ale po prawie trzech
latach poza Polską, w zeszłym roku, wróciliśmy tutaj po wędrówce wraz z trzema osiołkami z Francji.
Anna Waksmundzka: Osiołkowo to miejsce,
gdzie prowadzimy onoterapię – czyli terapię
z osiołkami – z której, co ciekawe, korzystają np. nasi skoczkowie narciarscy. Udają się
na takie wyciszające terapie regularnie, choć
na te zajęcia udają się do Austrii, gdyż niestety w Polsce są one mało popularne – tak więc
też stąd nasz pomysł na Osiołkowo. Chcemy
przybliżyć Polakom te wspaniałe zwierzęta,
ponieważ osiołki to zwierzęta spotykane u nas
dość rzadko. Mamy również zajęcia dla dzieci
i szkół, ale można tutaj zawitać na weekend
lub na dłużej.
MG: Przed osiołkami były rowery – Piotrze,
ty jesteś sportowym Ironmanem, ponieważ
oprócz wielu ultramaratonów przejechałeś rowerem rownież pustynię Gobi. Ania
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PW: Trwała ona faktycznie długo, ale pomysł
na wyjazd do Ameryki był dość spontaniczny,
gdyż bilety kupiliśmy zaledwie dwa tygodnie
przed wylotem. Rozpoczęliśmy od Meksyku.
Nie znaliśmy nic a nic hiszpańskiego. Pierwszy tydzień był faktycznie wczasowy, bo był
to pobyt w hotelu. A potem ruszyliśmy juz klasycznie pod namiot.
AW: Byliśmy cały czas w kontakcie z ludźmi,
więc znacznie ułatwiało nam to naukę na bieżąco ich języka, choć na początku umieliśmy
się tylko przedstawić na zasadzie: „Ja jestem
Ania, to jest Piotr. Czy możemy tutaj spać?”.
MG: W tej Ameryce Łacińskiej spędziliście
osiem miesięcy, podróżując od Meksyku
aż do Boliwii.
AW: Generalnie wszystko nas zaskakiwało na każdym kroku, bo jedyne, co mieliśmy
przygotowane na wyjazd, to rowery. Niczego
nie planowaliśmy, tylko na miejscu pytaliśmy,
co warto zobaczyć i gdzie się udać. Ameryka
Środkowa wydaje się na mapie być mała,
to jednak, mimo używania we wszyskich tych
krajach jednego języka, doświadczaliśmy
ogromnej różnorodności.
PW: Co ciekawe, czuliśmy się cały czas bezpiecznie, a warto dodać, że byliśmy też
i w Salwadorze, który do takowych nie należy. Jeszcze w Meksyku zobaczyliśmy kraty
w oknach, a pani przewodnik straszyła i odradzała wychodzenia z hotelu na miasto.
Ale poźdwóch tygodniach na rowerach przywykliśmy iźnie było czego się bać. Warto dopowiedzieć kilka słów o Salwadorze, który jest
wielkości województwa opolskiego, gdzie dochodzi do kilkunastu morderstw dziennie,
a dzień bez zabójstwa jest tam „świętem narodowym”.
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Wielu napotykanych wcześniej uciekinierów
z tego kraju odradzało, a wręcz błagało, abyśmy tam nie jechali. Lecz kiedy dojeżdżaliśmy
do granicy z Hondurasem, okazało się, że wybuchła tam rewolucja, a nam nie po drodze
było lecieć samolotem czy płynąć statkiem
do Nikaragui, więc trafiliśmy siłą rzeczy do tego
Salwadoru, oczywiście z niemałymi obawami.
Ale tam właśnie spotkaliśmy się z największą
gościnnością, gdyż nie przybywają tam praktycznie żadni turyści, więc każdy Salwadorczyk
pytał, czy może nam jakoś pomóc.
AW: Ludzie generalnie boją się tego, czego
nie znają. My nie znaliśmy lokalnej sytuacji
i na pewno pierwsze dni były dla nas oswajaniem się z tą „niebezpieczną Ameryką”.
Nie czuliśmy żadnego zagrożenia, choć znaliśmy niedawne historie Polaka czy Niemca,
którzy, podróżując tak jak my na rowerach,
zostali zamordowani. Choć wiadomo, w tamtych stronach to nie tylko inny człowiek może
stanowić potencjalne zagrożenie, ale również
sama natura - dzikie zwierzęta, a w szczególności gady i pająki. Nie mówiąc już o wulkanach. W Gwatemali całą noc zachwycaliśmy
się światłami wulkanu El Fuego. Ale już kilka
tygodni później turyści, którzy rozbili się dokładnie w tym samym miejscu, zginęli od zbyt
dużej erupcji – pochłonęła ich lawa.
PW: Przez pierwsze trzy miesiące obawialiśmy
się noclegów na dziko, szczególnie ze względu
na krokodyle, które widywaliśmy na co dzień,
więc podchodziliśmy do lokalnych mieszkańców z napisaną wcześniej kartką: „Czy możemy tutaj spać?”. Lokalsi dziwili się na widok
białych, którzy, w ich mniemaniu, zawsze śpią
w eleganckich hotelach i mają sporo pieniędzy na podróże. Ale mimo takiej rozbieżności,
zawsze się godzili i przez kilka miesięcy praktycznie codziennie spaliśmy u kogoś w ogródku.
MG: W tej pierwszej części podróży
od Meksyku do Panamy – który kraj pozostał
w sercu najbardziej?
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PW: Chyba zdecydowanie Gwatemala – była
najbardziej kolorowa, dzika, i przede wszystkim te magiczne wulkany - i ten El Fuego,
bo nie tylko był on chyba najbadziej znamienitym punktem naszej ośmiomiesięcznej wyprawy, ale również w moim życiu było
to jedno z najbardziej majestatycznych przeżyć. Ryk wulkanu, lawa bijąca 200 m w górę
– a to wszystko obok nas!
AW: Jest on dość łatwo dostępny z Antigui –
kupujesz bilecik i ruszasz w górę. Sam wulkan jest cały czas aktywy, a kilka razy w roku
ma potężne erupcje ciągnące się prawie 10 h.

MG: Potem na waszej drodze pojawia się Park
Darien. Cejrowskiemu udało się go w sposób bohaterski, a nawet mozolny pokonać.
A wy jak pokonaliście ten trudny odcinek?
PW: Co ciekawe, o tym Parku Darien dowiedzieliśmy się już na miejscu. I było takie oburzenie w duchu: „Jak to nie mogę rowerem?!!!”.
Musieliśmy niestety polecieć do Kolumbii samolotem.
MG: Tak, no bo przecież dżungla w tamym
miejscu jest tak gęsta i błotnista, że tylko
lokalne plemiona Kuna i szmuglerzy narkotyków się tam zapuszczają. Docieracie
do Kolumbii samolotem z Panamy.
PW: Tak, i tutaj się pojawił problem, bo lądując w Kolumbii, trzeba pokazać albo bilet
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powrotny, albo bilet tranzytowy. My, jadący
dalej rowerami, mieliśmy chwilę konsternacji,
ale wiadomo, prawo to prawo – więc my bilet
tranzytowy zrobiliśmy sobie w Microsoftowym
Paincie. Pani na granicy spojrzała na maila,
gdzie była grafika naszego fikcyjnego biletu
i kiwnęła nam głową na dalszą drogę.

MG: Czy faktycznie Kolumbia jest tak rowerowym krajem, jak się to prezentuje w mediach? Przecież jest ojczyzną wielkich kolarzy wygrywających już z powodzeniem takie
wyścigi jak Tour de France.
PW: Pod Warszawą nie spotkasz tylu dziewczyn na szosach, a tam jest to normalne –
spotkaliśmy się w Ameryce Południowej
z ogromną kulturą jazdy wobec rowerzystów.
Tylko w Peru mieliśmy do czynienia z kierowcami prawie jak w Polsce, a tak generalnie byliśmy wszędzie mile widziani :)
I choć rowerowo był to kraj najmniej przyjazny, był on najbardziej zjawiskowy w Ameryce
Południowej. Pobiliśmy tam nasz rekord
podjazdu, kiedy to po plażowaniu nad oceanem zaczęliśmy wspinaczkę na przełęcz
Chicarhuapunta, gdzie na dystansie około
100 km nie było nawet najkrótszego zjazdu,
a wjechaliśmy na wysokość 4314 m n.p.m. i co warto dodać, na tę przełęcz wjeżdżaliśmy
cztery dni.
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Bilet powrotny okazał się na tyle drogi,
że sprzedaliśmy cały nasz ekwipunek wraz
z rowerami, a pamiątki i rzeczy najcenniejsze spakowaliśmy w „ruską torbę z bazaru”,
no i wróciliśmy do Europy.
MG: Po tych długich wakacjach przychodzi czas pracy, ale do Polski po prawie
trzech latach wracacie już nie na rowerach,
ale na osiołkach. A dokładniej z osiołkami.
AW: Moja fascynacja osiołkami rozpoczęła się ponad pięć lat temu, kiedy zaczęłam
zgłębiać ten temat. Ukończyłam kurs hodowli osiołków i onoterapii wraz z Polskim
Stowarzyszeniem Hodowców Osłów. Dlatego
też po powrocie z Ameryki dotarliśmy najpierw do Francji, gdzie na oślich farmach
uczyliśmy się obcowania z tymi kochanymi
zwierzętami. I co ciekawe, Francuzi mają inne
niż Polacy czy nawet Włosi podejście do osiołków. Francuskie osiołki są bardzo często przygotowywane do trekkingów - co miało nam
pomóc w naszej wędrówce z Francji do Polski.
PW: Wyruszyliśmy wraz z trzema osiołkami
ze wschodu Francji, z okolic Rennes. Jedna
osoba prowadziła dwa osiołki, a druga jednego. Nie szliśmy szybko, bo ok. 16 km dziennie
– są to dla osiołków relatywnie małe dystanse. Ważne było utrzymywać dzienną rutynę
w takich samych przedziałach czasowych,
bo osiołki lubią, kiedy wszystko jest poukładane.
MG: Oczywiście, osiołki wam pomagały, niosąc cały ekwipunek ?
AW: Tak, są to osły juczne, które niosły
cały nasz sprzęt, a przeważały rzeczy, których na co dzień nie zabieraliśmy do tej pory
na żadną wyprawę, czyli elektryzator i pastuch przenośny, a do tego 3 kg soli i 20 l
wody dla osiołków.
MG: Jaką drogą się poruszaliście, kiedy zamiast opon rowerowych mieliście do czynienia z kopytkami osiołków?
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PW: Unikaliśmy zecydowanie asfaltu i szukaliśmy dróg bardziej leśnych. Na samym początku liczyliśmy na to, że będziemy wędrować
turystycznymi szlakami pieszymi, ale szybko okazało się, że nie są one przystosowane do podróży z osiołkami. Są zbyt wąskie
i czasami zbyt strome, choć oczywiście same
osiołki są w stanie sobie poradzić, to jednak
kumulacja przewróconego drzewa, strumyka
i błotnistej drogi zabiera pół dnia wędrówki.
MG: Patrząc na mapę - wędrujecie od Francji
przez Luksemburg i Niemcy do Polski - trudno sobie wyobrazić, że przecinanie tak bardzo zurbanizowanych terenów nie sprawiło
wam problemu.
AW: Obawialiśmy podróży ze zwierzętami
przez „zabetonowaną część Europy”. Tu jednak największym problemem stały się zakupy – małe miejscowości nie miały sklepów,
gdyż te znajdowały się w dużych centrach
handlowych, które my omijaliśmy.
PW: Droga to jedno, ale cała logistyka z osiołkami zajmuje bardzo dużo czasu. Nawet krótka przerwa wiąże się z rozłożeniem pastucha
i ściągnięciem bagażu z osiołków, a przy tym
trzeba jeszcze zadbać o „wyżywienie”, czyli o kawałek dzikiej łąki.

tach – błąd polega na zbyt dużym ataku bodźców i rzeczy, które nas tam otaczają, a tutaj
w Osiołkowie jesteśmy tylko my i nasze osiołki.
MG: Pytanie na koniec: Osiołek śpi na stojąco czy na leżąco?
AW: One często w ciągu dnia relaksują
się, wpadając w krótkie drzemki, więc często
podsypiają w ciagu dnia na stojąco. Nie potrzebują tak jak my długiego snu w nocy. Kiedy my śpimy, one stoją. Rzadko zdarza się,
aby osiołek położył się na ziemi.

Całej rozmowy przeprowadzonej na początku 2020 roku możecie posłuchać w odcinku
nr #11 w swojej ulubionej aplikacji podcastowej.

MG: Szczęśliwie po czterech miesiącach
dotarliście do Baszowic. I tu rozpoczęła
się działalność Osiołkowa.
AW: Czasem najgorzej wypada, jak coś jest
dla wszystkich. Ale tutaj jest inaczej, bo osiołki są naprawdę dla wszystkich. Onoterpia
jest często wspomagająca dla wielu innych
terapii. Terapeutyczna moc osiołków polega
na ich spokoju, który nam się udziela. Bardzo
łatwo się tym spokojem zarazić, no i przede
wszystkim miło jest przytulić się do wielkiego
włochatego zwierzaka. A same osiołki bardzo
lubią się przytulać.
PW: Paradoksalnie szukamy spokoju czy odstresowania w parkach rozrywki lub kuror-

48

Anna i Piotr Waksmundzcy - od 2019 prowadzą Osiołkowo, do którego zapraszają wszyskich.
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Fotorelacja

