Wydanie pierwsze.

© 2005-2009 by Bartosz Skowronek / blog.fotogenia.info
Wydawnictwo Chwilami
ISBN 978-83-926752-4-2
Sk!ad: Przemys!aw Dzierzbicki / bloopoint.pl
Bloo point
Armii Krajowej 12/13
32-065 Krzeszowice

Wszystkie znaki, nazwy firm lub produktów wyst"puj#ce wtek$ cie s# zastrze%onymi
znakami firmowymi b#d& towarowymi ich prawnych w!a$cicieli i u%yto ich wy!#cznie
w celach informacyjnych.

Wyprodukowano w Polsce.

SPIS TRE!"I:
WST#P 5
CZY WARTO SI# SCHYLI" PO NADGRYZIONE JAB$KO? 7
POCI%G DO MAKU 31
SKOK PRZEZ OKNO 41
O PECETACH 47
KTO ZJAD$ MOJE JAB$KO? 49
QUO VADIS? 55
ADVOCACY NA CACY! 59
ANULUJ I PONIECHAJ 65
ITUNES – POWSZECHNE NIEPOROZUMIENIE 69
IPHONE – $Y&KA DZIEGCIU 71
JAILBRAKI 77
KULT JEDNOSTKI 81
DRUGI LAPTOP TRZECI !WIAT 83
IPHONE CZYLI CZEMU LUDZIE LUBI% PLASTIKOWE JAB$KA 93
GDY DRZEWA ZAS$ANIAJ% LAS 107
AJFON-SRAJFON 111
3G – G$UPSTWO, G$UPSTWO, G$UPSTWO 113
ROBACZYWA INTRYGA? 115
IPHONE ADMIRER 121
BUNT MAS 123
NAWET CIASTECZKA MOG% BY" DOBRE ALBO Z$E… 125
RAK, PODATKI I MODA NA JAB$KA 127
ZAMIAST JAB$KA… OGRYZEK 131
TECHNOKRACJA 135
CO RÓ&NI APPLE OD INNYCH KORPORACJI? 137
TRZECI LAPTOP, DRUGI TELEFON 141
DZIENNIKARSKI WIRUS 145
DZIESI#" PROCENT 147
HORROR VACUI 151
G$UCHY TELEFON 155
RAZEM CZY OSOBNO? 159
KOMPUTERY I EKONOMIA 161
NIE B%D' GNID% POCZUJ FRIDOM 167
KRÓTKIE &YCIE CZY D$UGA DROGA? 171
HAKINTOSZ 175
ITUNES POLSKA W ODCINKACH 181
JESTEM FANBOJEM! 187
POS$OWIE DO WYDANIA DRUKOWANEGO 193

W S T !P

Ksi!"ka ta stanowi owoc trzech lat prowadzenia bloga. Si#! rzeczy
nie jest to wi$c materia# spójny ale raczej zbiór felietonów po%wi$conych
oprogramowaniu i komputerom Apple. Wszystkie teksty sk#adaj!ce si$ na
ten tomik dost$pne s! ca#y czas online i mo"ecie je znale&' wchodz!c na
stron$ blog.fotogenia.info. Dlaczego inaczej ni" w raju? Podkrad#em ten
tytu# z filmu Jima Jarmuscha bowiem %wietnie okre%la zawarto%' niniejszej
ksi!"eczki. Chc$ przez to powiedzie', "e gdy si$gniecie po jab#ko to – inaczej ni" w raju – nie spotka was "adna przykra niespodzianka. Jednocze%nie
jednak ostrzega, "e u"ywanie maka to nie tylko rajska rozkosz ale tak"e
codzienne prozaiczne problemy. Komputery Apple nie s! bowiem ósmym
cudem %wiata a ich posiadanie i u"ywanie nie opromienia cz#owieka boskim
%wiat#em. To maszyny. Prawdopodobnie najbardziej przyjazne cz#owiekowi
spo%ród innych lecz tylko maszyny. Maszyny jednak – nomen omen – nie
rosn! na drzewach ani nie powstaj! przez przypadek. To owoce ludzkiego
umys#u, wynik wielu koncepcji, kalkulacji, oryginalnych pomys#ów i hipotez.
W tym sensie s! one po prostu uciele%nieniem ludzkiej my%li. Ich projektowanie i produkcja to proces, w którym – trzymaj!c si$ biblijnych analogii
– s#owo staje si$ cia#em. A to wszystko zmienia. Pogardliwa nieco konstatacja „to tylko maszyna” przestaje nam wystarcza'. O obrazach Rembrandta,
Caravaggia czy Modiglianiego nie powiemy przecie" „to tylko malarstwo”.
Podobnie jak o prozie Dostojewskiego, filozofii Kanta czy poezji Szekspira
nie powiemy „to tylko literatura” a o muzyce Bacha, Beethovena czy Milesa Davisa „to tylko muzyka” – nieprawda"? Wahad#o, m#y(skie ko#o, druk,
mikroskop, maszyna parowa, radio czy pierwsze maszyny licz!ce – i tak
dalej i tym podobne – to przecie" dzie#a wybitne, prze#omowe i bezcenne.
S#owem, to namacalne dokonania ludzkiego geniuszu. Dlaczego wi$c traktujemy je z takim lekcewa"eniem?
Dzi%, "yjemy po%ród maszyn – a bez nich jeste%my ju" w#a%ciwie
bezradni – a jednak nie zauwa"amy ich obecno%ci, oraz tego jak bardzo
zmieni#y nasze "ycie. Ignorujemy je tym #atwiej, "e w ci!gu ostatniego stulecia wielkie ko#a z$bate, turbiny i kot#y parowe – imponuj!ce ju" samym
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wygl!dem i wydawanym przez siebie ha"asem – zast!pi"a dyskretna, miniaturowa i tym samym nieciekawa elektronika. Traktujemy j! wi#c z ch"odn!
oboj#tno$ci!. Spowszednia"y nam samochody, telefony, poci!gi, samoloty,
zapalniczki, zegarki, satelity i komputery. U%ywamy ich tak jak nasi przodkowie u%ywali zaostrzonego kamienia, "uku i strza" czy p"uga. Nie zastanawiamy si# nad tym jak funkcjonuj!, jaka jest ich historia, ile trudu kosztowa"o ich
wymy$lenie i wytworzenie ani jak zmieni"y i zmieniaj! nasz $wiat. A przecie%
gdyby nie one, gdyby nie ich wynalazcy, konstruktorzy, pasjonaci ci!gle jeszcze pewnie siedzieliby$my na drzewach! Nowoczesne silniki, architektura
procesora czy szkielet rozleg"ej globalnej sieci to budowle równie – a pod
pewnymi wzgl#dami mo%e nawet bardziej! – imponuj!ce jak nowojorskie
wie%owce, wisz!ce nad niewyobra%alnymi przepa$ciami mosty czy gotyckie
katedry. Tyle %e one nie szukaj! poklasku. Nie domagaj! si# podziwu. Nie
strosz! piórek. Pracuj! w ciszy, w ukryciu, bez s"owa skargi. Jak wszystkie
dzie"a cz"owieka potrafi! by& jednak pi#kne – trzeba tylko umie& to pi#kno
dostrzec. I st!d w"a$nie zrodzi" si# mój blog i ta ksi!%ka. Mam nadziej#, %e
lektura jednego i drugiego sprawi wam troch# rado$ci.
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TECHNOKRACJA

Zastanawiali!cie si" kiedy! kiedy cz#owiek staje si" #ysy? Pytam ca#kiem
powa$nie. W podr"cznikach logiki znajdziecie paradoks Eubulidesa. Z grubsza leci to tak – je!li we%miecie cz#owieka z bujn& grzyw& i wyrwiecie mu
jeden w#os trudno b"dzie nazwa' go #ysym, prawda? A potem drugi, trzeci,
a nawet tysi&c pierwszy – i nadal nic. Ale gdy potrwa to dostatecznie d#ugo
– nie próbujcie tego w domu! – w pewnym momencie przecie$ ujrzycie #ysin" – mimo i$ wasz cierpliwy pomocnik wci&$ jeszcze b"dzie mia# na g#owie
w#osy… W którym miejscu przebiega ta granica? Wró'my do komputerów.
Kiedy! sprawy by#y proste. Szybszy procesor, wi"ksza pami"' i wi"kszy monitor by#y lepsze ni$ wolny procesor, ma#a pami"' i mniejszy monitor. I tak dalej.
Gdy si&dziemy dzi! przed monitorem CRT z ekranem o przek&tnej pi"tna!cie
cali a potem przed dwudziestocalowym LCD skok jako!ciowy jest zauwa$alny
go#ym okiem a zalety nowej technologii i wi"kszego ekranu bezsporne. Wi"cej równa si" lepiej. Potrafimy te$ sobie wyobrazi', $e za kilka lat standardem
stanie si" ekran trzydziestocalowy – ale co dalej? Trzydzie!ci dwa cale mo$e
jeszcze tak. Trzydzie!ci cztery – czemu nie? Ale ju$ pi"'dziesi&t? Dziewi"'dziesi&t? Sto trzydzie!ci? Kiedy to przestanie mie' sens? W przypadku laptopów
ju$ do tej granicy dotarli!my – okazuje si", $e coraz cz"!ciej wybieramy komputery przeno!ne z mniejszym ekranem ni$ z wi"kszym bo du$o #atwiej je ze
sob& nosi'. W tym tkwi mi"dzy innymi popularno!' tak zwanych netbooków.
Mobilno!' to zaleta. Wielki ekran to zaleta. Jednak wida' wyra%nie $e #&cz&c
je zamiast co! zyska' przeciwnie – tracimy. Nagle w jaki! tajemniczy sposób
okazuje si", $e owo wi"cej nie znaczy ju$ wcale lepiej. W ró$nych flejmach pomi"dzy u$ytkownikami Windows i OS X ten sam problem pojawia si" w nieco
innym !wietle – mamy tu skomplikowany interfejs przeciwko prostocie. Znacie
to doskonale, prawda? Gdy rozmawiamy o telefonach mamy z kolei „wybrakowanego iPhona” kontra wszystkomaj&ce komórki Nokii, Samsunga czy SonyEricssona. W fotografii wi"ksza rozdzielczo!' matrycy by#a przez lata – bo ju$
w powszechnej opinii chyba nie jest – synonimem lepszego aparatu… Imo$na
by takich przyk#adów mno$y' bez liku. S#owem, im wi"cej tym gorzej. Nawet
je!li nie wida' tego jeszcze zbyt wyra%nie, nawet je!li rynek próbuje nadal forsowa' dotychczasowe wzorce i pakuje mas" pieni"dzy w oparty na tego typu
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pó!prawdach marketing to my klienci przeczuwamy to coraz mocniej. Bo jak
inaczej racjonalnie wyt!umaczy" fakt, #e kto$ $wiadomie wybiera rozwi%zanie „gorsze” cho" sta" go na „lepsze”? Czy#by wy$cig dobiega! ko&ca? Otó#
niekoniecznie – cho" warto mie" nadziej'. Ka#demu chyba obi!o si' o uszy
s!ynne prawo Moora. Na jego podstawie oparty jest chyba ca!y dzisiejszy rynek IT – z roku mamy wi'c coraz szybsze komputery, wi'ksze dyski, wi'cej
pami'ci i nowe wersje starych aplikacji. Nie spadaj% tylko ceny – cho" to akurat
zrozumia!e. Sta" nas – wi'c p!acimy. Mimo kryzysu #yjemy przecie# w!a$ciwie
w dobrobycie – cho" oczywi$cie na kredyt. Jednak w!a$ciwe pytanie brzmi
– sta" nas ale czy naprawd' ci%gle potrzebujemy tej wydajno$ci? Gdzie jest
granica za któr% przemys! zacznie sztucznie wytwarza" popyt na megaherce
oferuj%c maj%ce nieracjonalnie rozbuchane zapotrzebowanie na zasoby systemowe i coraz wolniej dzia!aj%ce oprogramowanie, które pozwala nam robi"
dok!adnie to samo co robili$my z komputerem pi'", a nawet dwadzie$cia lat
temu? Otó# jak s%dz', ju# dawno za nami. Kiedy$ potrzebowali$my wydajno$ci
#eby wykorzystywa" komputer do z!o#onych oblicze&, wy$wietli" sensowny
graficzny interfejs, potem #eby gra" w ró#ne gry i obrabia" pliki wideo. Ale
dzi$ to wszystko – a by" mo#e nawet wi'cej – w!a$ciwie mamy ju# na biurku.
Zatem co dalej? Niewygodna gimnastyka pod okiem pi'ciu kamer? A mo#e
Blu-Ray i wy#sza rozdzielczo$"? To akurat dobry przyk!ad bowiem HD to konsekwentne rozwini'cie obecnego systemu a w istocie nawet ukryty DRM.
W dzisiejszych czasach przes!anie poprzez sie" divxa w akceptowalnej jako$ci
to nie problem – ale przecie# nie mo#na tego samego powiedzie" o materiale
HD, nieprawda#? Lito$ciwie zostawmy ju# na boku fakt, #e wszystko to tylko
po to aby ogl%da" coraz bardziej infantylne filmy, coraz g!upsze reklamy i gra"
w coraz bardziej nudne gry. Trudno wszak#e przeoczy", #e ów technologiczny
blitzkrieg odbywa si' tak#e kosztem tre$ci – w kinie fabu!' na dobre zast%pi!y ju# efekty specjalne, a ró#nego rodzaju gry, z!o#one lecz puste symulacje
pseudorzeczywisto$ci. Ponadto – gdy zwi'kszymy rozdzielczo$" znów b'dziemy potrzebowa" szybszych procesorów, potem pewnie znowu zwi'kszymy
przepustowo$" !%cz… Czy czasem czego$ wam to nie przypomina? Od lat
gonimy w pi'tk'. I je$li mia!bym krótko powiedzie" za co lubi' Apple to chyba
w!a$nie dlatego, #e od zawsze by!o troch' w poprzek.
(listopad 2008)
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CO RÓ!NI APPLE OD INNYCH KORPORACJI?

Po pierwsze… Ma!a liczba sprzedawanych produktów. Apple to
wprawdzie ca!kiem spora firma jednak jej oferta na tle konkurencji wygl"da dosy# skromnie. Wiecie o co chodzi – mamy trzy modele laptopów
i desktopów zamiast kilkunastu, jedn" wersj$ systemu zamiast kilku, jeden
telefon zamiast szesnastu a nawet jedn" czy dwie premiery w roku. Ró%nice
w szybko&ci procesora czy wielko&ci dysku s" z tego punktu widzenia zupe!nie pomijalne w ko'cu to tylko warianty. Nawet iPody które rozmno%y!y si$
jak króliki by!y w sumie tylko cztery… Ma to dosy# powa%ne zalety – !atwiej
skupi# si$ na kilkunastu projektach ni% na kilkudziesi$ciu czy kilkuset. Do
tego dochodzi dosy# unikalna – mam tu na my&li &cis!e zespolenie software
i hardware – i w miar$ konsekwentna strategia rozwoju. Realizowana zreszt" cz$sto w poprzek modzie i obowi"zuj"cym na rynku trendom. By# mo%e
w!a&nie dzi$ki temu produkty Apple mog" nosi# indywidualny rys projektantów zamiast realizowa# nieko'cz"cy si$ cykl „nowy-lepszy-inny” którym
od lat %ywi si$ ca!a bran%a? Oto iMac – dziesi$# lat i… cztery modele. Cz$sto s!ysz$ argument, %e Apple jest takie samo jak reszta bowiem ka%da firma
jest nastawiona na zysk i istnieje tylko po to aby go wypracowa#. To prawda,
która jednak niczego nie wyja&nia – a wr$cz odwrotnie. Wynika z niej zreszt", %e wszystkie firmy na &wiecie robi" w!a&ciwie to samo, a to ju% przecie%
czysta fikcja. Z!udzenie to bierze si$ to z faktu, %e dzi& wi$kszo&# produkcji
i praktycznie ca!y handel jest w prosty sposób uto%samiany z marketingiem,
tak samo zreszt" jak ca!a gospodarka z rynkiem finansowym… S!owem,
nie wa%ne co sprzedajemy – wa%ne jak. Muzyka, kartofle czy stal uzyskuj"
w ten sposób wspólny mianownik – wszytko to bowiem „tylko towar”. Takie
my&lenie wiedzie jednak na manowce – za ka%d" firm" stoi bowiem jakie&
wyobra%enie tego jak ów zysk wypracowa#. Jedni widz" go w masowej i taniej produkcji, inni w technicznych innowacjach, inni w pogodni za mod"
a inni jeszcze w jaki& inny sposób. Gdyby tak nie by!o wszyscy faktycznie
robiliby to samo – co zreszt" mo%na sobie patrz"c na dzisiejszy rynek IT
wyobrazi# – ale tak%e, co znacznie wa%niejsze, z równym powodzeniem
– a rynek dzieli!by si$ po równo przez ilo&# uczestnicz"cych w nim przedsi$biorstw… Nie chodzi tu oczywi&cie o %adn" misj$ realizowan" kosztem
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akcjonariuszy a po prostu o g!"boki sens istnienia ka#dego przedsi"biorstwa
– co$ co odró#nia nas od konkurencji. Warto sobie u$wiadomi% #e jedno
wcale nie wyklucza drugiego.
Po drugie… Z powy#szym !&czy si" bezpo$rednio podej$cie do
technologii. To rzecz która od pocz&tku wyró#nia!a Apple na tle konkurencji. Od samego pocz&tku firma mówi!a: produkujemy komputery dla
„normalnych ludzi”. Przyjazn& technologi" „dla reszty z nas”. Tymczasem
konkurencja oferowa!a produkty zaprojektowane „przez in#yniera i dla in#yniera”. Tu wa#na rzecz – nigdy nie by!y to tylko s!owa. 'yjemy w czasach
w których zewsz&d jeste$my bombardowani pustymi obietnicami, które
dookre$laj& zapisane malutkimi literkami warunki promocji. Internet za 19z!
miesi"cznie? Tak ale tylko przez pierwsze trzy miesi&ce. Bilet na samolot za
z!otówk"? Tak plus 300z! dodatkowych op!at na lotnisku. Pizza za pó! ceny?
Jasne ale jak zamówisz cztery i tylko o pó!nocy. I tak dalej i tym podobne.
Jednak obietnice sk!adane przez Apple zawsze mia!y pokrycie. Owszem,
nigdy nie by! to sprz"t bez wad lecz zawsze troch" inny i – co wida% z perspektywy czasu – lepiej pomy$lany. Gdy ca!y komputerowy $wiat pyta! jak
zbudowa% szybszy komputer na boku zostawiaj&c ca!& reszt", Apple pyta!o
jak mo#na ow& wydajno$% sensownie wykorzysta% i dosy% !atwo znajdowa!o odpowied(… Par"na$cie lat takiej polityki doprowadzi!o ostatecznie
do tego, #e u#ytkownicy nie tylko stali si" wierni marce ale te# maj& do
niej sporo zaufania. Mimo kilku wpadek i niespodziewanych zwrotów kursu – przesiadka na PowerPC, przesiadka na OS X, przesiadka na Intela by
wymieni% te najbardziej spektakularne. I to jest kapita!, który pozwoli! Apple
zarówno przetrwa% kryzys jak i zintensyfikowa% sukcesy.
Po trzecie… Ludzkie oblicze. Czyli Steve Jobs i jego pole zakrzywienia rzeczywisto$ci. Z!o$liwcy mówi& o nim hipnotyzer, prorok, kaznodzieja. Jednym s!owem, wielki manipulator. A mo#e po prostu facet, który
wierzy w to co mówi? Cz!owiek, który ma fenomenaln& intuicj", du#e wyczucie technologii i dobrze rozumie ludzkie potrzeby? Niezale#nie od tego
jak ocenimy t& posta% trudno zaprzeczy%, #e Jobs mia! i ma wielki wp!yw na
kierunek w jakim pod&#a Apple. Moment w którym odszed! – a firma skr"138

ci!a w stron" informatycznego mainstreamu próbuj#c si! na nowych rynkach
i produkuj#c mi"dzy innymi konsol" do gier, aparat cyfrowy czy rozpoznaj#cy odr"czne pismo kieszonkowy komputerek – okaza! si" jednocze$nie
momentem, w którym mimo spektakularnego wzrostu sprzeda%y firma
o ma!o nie zbankrutowa!a. Dopiero jego powrót i nowe pomys!y – system
operacyjny oparty na Unixie, iMaki, iBooki, iTunes z iPodem i tak dalej i tak
dalej – postawi!y j# na nogi. To oczywi$cie du%e uproszczenie i niezbyt sprawiedliwa ocena historii – Jobs nie zrobi! tego w pojedynk" a John Sculley
nie by! wcale czarnym charakterem – jednak sami przyznacie, %e zbie%no$& ta nie jest przypadkowa. I znów nie chodzi tu wcale o technologi"
sam# w sobie. Ba! Przecie% Newton, Pippin czy QuickTake by!y w!a$ciwie
technicznymi fajerwerkami – wyprzedza!y swój czas i teoretycznie to od
nich mog!a zacz#& si" rewolucja, która przysz!a kilka lat pó'niej i przynios!a
wielkie pieni#dze… Dlaczego wi"c nie wysz!o? Zastanawiali$cie si" kiedy$
– tak jednym zdaniem – co by!o g!ówn# zalet# i zarazem przyczyn# wielkiej
popularno$ci iMaka? Brak kabli i wbudowane w komputer niezb"dne peryferia. A iBooka? Wygl#d – w ko(cu laptopa z definicji nosimy ze sob# wi"c
staje si" on przez to cz"$ci# naszego ubrania podobnie jak okulary, zegarek
czy torebka. iPoda? Pojemno$& a z czasem tak%e sensowny i tani dost"p
do muzyki. iPhona? Realna a nie pozorna agregacja kilku zaledwie funkcji.
A wszystko to oparte na prostym, czytelnym i zrozumia!ym nawet dla laika
interfejsie. Ju% rozumiecie? To nie s# osi#gni"cia techniki! To tylko kwestia
podej$cia. To zarazem odpowied' na stare pytanie o to czy nos jest dla
tabakiery czy te% mo%e tabakiera dla nosa? Ludzie potrzebuj# technologii,
której mog# swobodnie u%ywa& a nie zabawek które potrafimy wytworzy&
i które cho& zwykle robi# wra%enie to jednak nie znajduj# praktycznego zastosowania lub wr"cz utrudniaj# %ycie. Przed laty przyszed! do mnie znajomy obwieszony elektronik# jak taternik linami – mia! przy sobie nowoczesn#
komórk", zawodowy cyfrowy dyktafon, wypasiony odtwarzacz CD, w torbie cyfrowy aparat ma!pk" a w kieszeni jeszcze jakiego$ PDA. A to oznacza!o
pi"& !adowarek, pi"& ró%nych sposobów wymiany danych z komputerem,
pi"& rzeczy o których trzeba dodatkowo pami"ta& i – co by& mo%e najwa%niejsze – pi"& rzeczy, które nosimy ze sob# bo mog# si" przyda& mimo i%
zwykle si" jednak nie przydaj#…
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Korporacje wyobra!amy sobie zwykle – co zreszt" nie odbiega
tak bardzo od realiów – jako bezduszne, bezosobowe i gigantyczne ludzkie fabryki. Pracownicy w roboczych uniformach (zminimalizowanych dzi#
do krawata) zamkni$ci w klatkach-kubikach rozwi"zuj" jakie# abstrakcyjne
i oderwane od rzeczywisto#ci problemy. Rz"dz" procedury a co za tym
idzie korporacyjna inercja ca%ego uk%adu. Cz%owiek w takiej maszynie jest
tylko ma%ym trybikiem a przecie! trybiki powoli si$ zu!ywaj"… Ka!dego
wi$c mo!na zast"pi&. Tymczasem Apple – przynajmniej na zewn"trz – wygl"da inaczej. Jobs zupe%nie nie pasuje do tego obrazka. A Apple ma przecie!
jego twarz. Co troch$ t%umaczy, cho& nie usprawiedliwia – ale to ju! inna
kwestia – histeryczne zainteresowanie jego zdrowiem. Jobs rzadko pojawia
si$ w mediach ale gdy ju! to robi jest cz%owiekiem z krwi i ko#ci. Cieszy go
ka!da nowa premiera, denerwuj" niektórzy dziennikarze. W jego wykonaniu prezentacja nudnego przecie! urz"dzenia jakim jest kolejny komputer
czy iPod staje si$ nagle fascynuj"cym show. Oczywi#cie to starannie przygotowany i wyre!yserowany wyst$p ale entuzjazm prowadz"cego i widowni
nie jest przecie! udawany. Jobs pokazuje nam swoje nowe zabawki a my
patrzymy na to z nieudawan" przyjemno#ci" – czy! nie? A potem jeszcze
je kupujemy cho& przecie! kosztuj" krocie… Oto trzy odpowiedzi na tytu%owe pytanie – ludzkie oblicze, oryginalne podej#cie do technologii oraz
skromna i konsekwentna strategia rozwoju. Mimo wszystko my#l$ jednak,
!e Apple to taki sam interes jak ka!dy inny. Z t" tylko ró!nic", !e to dobry
interes.
(listopad 2008)
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Ksi!"k# mo"na zamówi$ na stronie:
http://blog.fotogenia.info/inaczej-niz-w-raju/
lub pisz!c na adres bartosz@fotogenia.info

Ksi!"ka kosztuje 50z# i mo"na j! zamówi$ wp#acaj!c pieni!dze na
konto: Bartosz Skowronek 14 1140 2004 0000 3702 3297
5047 i podaj!c w tytule przelewu s#owo DRUK lub p#ac!c za
pomoc! serwisu dotpay.pl. Nie zapomnijcie tylko poda$ waszego
adresu! Mo"liwa jest tak"e wysy#ka za granic% jednak w takim
wypadku do ceny nale"y doliczy$ koszty przesy#ki - poniewa" &wiat
jest wielki a ceny bardzo ró"ne przed zamówieniem prosz% o
kontakt bezpo&redni na adres bartosz@fotogenia.info.

Serwis Dotpay.pl pozwala dokona$ bezpiecznej p!atno"ci za
pomoc! popularnych kart kredytowych i internetowych przelewów.
Aby z#o"y$ zamówienie wejd' na stron% blog.fotogenia.info lub
kliknij w obrazek powy"ej i post%puj zgodnie z instrukcj!.
Mi#ych zakupów!

