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Fakt:

Troluje pan, obraża, wybiórczo stosuje netykiete, nie odpowiada na pytania, gada to samo w
kółko (i to bez żadnych podstaw w solidnych badaniach)...

Niemniej, to nie znaczy, że pana opuszczę. Ja nie obiecywałem, że będę Pana ignorował. Wręcz
przeciwnie. Mam zamiar czytać każdy Pana wpis :).

Co jakiś czas będę sprawdzał czy już pan znalazł tego jednego analityka :). Będę też powtarzał
pytania, na które nie udzielił Pan odpowiedzi:
- jakie ma pan dowody, że wszystkie wdrożenia BI są porażką?
- jakie ma pan dowody, że wszyscy analitycy to tylko export z BI do MS Excel?

Wystarczy podać opracowanie naukowe, raport, cokolwiek. Byle nie Pańskiego autorstwa

Niezmienną radością napawa mnie czytanie pana wpisów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 10:37

Stefan Trygiel:

Niemniej, to nie znaczy, że pana opuszczę. Ja nie obiecywałem, że będę Pana ignorował.
Wręcz przeciwnie. Mam zamiar czytać każdy Pana wpis :).

No, to lubię.

Co jakiś czas będę sprawdzał czy już pan znalazł tego jednego analityka :). Będę też powtarzał
pytania, na które nie udzielił Pan odpowiedzi:
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- jakie ma pan dowody, że wszystkie wdrożenia BI są porażką?

- jakie ma pan dowody, że wszyscy analitycy to tylko export z BI do MS Excel?

No, Szanowni Analitycy. Odważycie się?
Bo to, że sam p. ST pisze, że WSZYSCY MI TU KLARUJĄ, że Excel jest fajny, to mu NIE
WYSTARCZA.

Pisze też ST, że ja chcę EXCELA samiuteńkiego, czyściutkiego, jak łza. Nie dociera fakt, że ja tu
ciągle o jakimś ADO, SQLu, SOA, DMA, sratatata... I że ja jestem wybiórczy. I że ja nie
odpowiadam... No, cóż, nie dociera. Cóż zrobić?

Wystarczy podać opracowanie naukowe, raport, cokolwiek. Byle nie Pańskiego autorstwa

Na to jest jeszcze czas. Pan ST jest w stanie wyrobić sobie jakiś pogląd na coś tylko wtedy, gdy
"autorytety" mu to potwierdzą. Nie ganię takiego podejścia, bo jest powszechne. Nawet
rozumiem - marka ma siłę. Jak SAP albo Microsoft coś powiedzą, to MUSI BYĆ prawda!

Niezmienną radością napawa mnie czytanie pana wpisów.

Cicho, wiem.

A ja już NIE BĘDĘ Pana pytał, czy Pan jest idiotą.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.11.12 o godzinie 11:02

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 10:49

no znowu bzdet :)

MS Excel jest fajny (jest super!) to wiedzą wszyscy...
Ja nigdzie nie pisałem, że pana teoria to "czyściutki MS Excel". Proszę o dowody. Gdzie tak
napisałem?

Pana teoria to (w skrócie):
(1) MS Excel powinien być centrum wszystkiego (SOA)
(2) wyrzucić, odinstalować, zblokować BI (bo to samo zło i wszystkie wdrożenia BI to porażka)
(3) wszyscy analitycy i tak export do MS Excel
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Ja poprosiem bardzo grzecznie o podstawę (niezalezne i rzetelne raporty), ktore potwierdzaja
tezy z pkt 2 (że wszystkie wdrożenia BI to porażka i że wszyscy analitycy eksport do MS Excel) i
pkt 3. P. WG nie udzielił odpowiedzi.

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 02.11.12 o godzinie 11:10

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 11:04

Stefan Trygiel:

no znowu bzdet :)

MS Excel jest fajny (jest super!) to wiedzą wszyscy...
Ja nigdzie nie pisałem, że pana teoria to "czyściutki MS Excel". Gdzie tak napisałem?

Pana teoria to (w skrócie):
- MS Excel powinien być centrum wszystkiego (SOA)
- wyrzucić, odinstalować, zblokować BI (bo to samo zło i wszystkie wdrożenia BI to porażka)
- wszyscy analitycy i tak export do MS Excel
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Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:07

denerwuje Pana? :)
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Stefan Trygiel:

denerwuje Pana? :)

Pan? Skądże znowu? Mnie bolą tylko celne uderzenia.

Poczytał Pan?
https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...

Wie Pan, Panie Stefanie, mam taką metodę na "upierdliwych dyskutantów". Zastosowałem ją na
http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=23006&type... i się sprawdziła.
Jeżeli ktoś ciągle mnie obraża i zaczepia bez sensu, to ja mu odpowiadam dowcipem i linkiem do
jakiegoś np. filmiku. Po 10 bezsensownych ciosach atakującemu się nudzi.

P.S.
Obiecuję jednak odpowiadać na wszystkie wpisy merytoryczne. Na dowcipy też. Im celniej, tym
lepiej.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.11.12 o godzinie 11:26

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:20

a jednak denerwuje :)

Co jest niemerytorycznego w moim pytaniu: "jakie ma Pan dowody, że WSZYSTKIE wdrożenia
BI są nieudane? Jak to zgrabnie podsumował p. Łukasz "Jakieś opracowanie naukowe, raport,
cokolwiek. Byle nie Pańskiego autorstwa. Tak trudno to zrozumieć?"

Wystarczy napisać: "Nie mam dowodów. Tak mi sie jeno wydaje"
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Stefan Trygiel:

a jednak denerwuje :)

Co jest niemerytorycznego w moim pytaniu: "jakie ma Pan dowody, że WSZYSTKIE wdrożenia
BI są nieudane? Jak to zgrabnie podsumował p. Łukasz "Jakieś opracowanie naukowe, raport,
cokolwiek. Byle nie Pańskiego autorstwa. Tak trudno to zrozumieć?"

Zdanie zaczyna się z wielkiej litery.

Wystarczy napisać: "Nie mam dowodów. Tak mi sie jeno wydaje"

Jeno tak mi się wydaje.
Tutaj szczegóły dotyczące "jeno":
http://afin.net/excel/SpolkaAutorska_WG&KR_SylwetkiAut...
a tutaj obiecany link:
http://afin.net/webcasts/

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 11:33

:)...
No więc jeszcze raz (z podkreśleniem):
"Jakieś opracowanie naukowe, raport, cokolwiek. BYLE NIE PAŃSKIEGO AUTORSTWA . Tak
trudno to zrozumieć?"

Nie chodzi mi zatem o link do AFINA (ani do strony prowadzonej przez pana funfla, żonę czy
kuzyna) ;). Chodzi mi o link do strony gdzie znajdę rzetelne dane potwierdzające Pana tezę, że
wszystkie wdrożenia BI kończą się klęską. TO TAK TRUDNO ZROZUMIEĆ

dziękuje za wykład z gramatyki i ortografii.... TROLLU :)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:04
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Stefan Trygiel:

:)...
No więc jeszcze raz (z podkreśleniem):
"Jakieś opracowanie naukowe, raport, cokolwiek. BYLE NIE PAŃSKIEGO AUTORSTWA .
Tak trudno to zrozumieć?"

Nie chodzi mi zatem o link do AFINA (ani do strony prowadzonej przez pana funfla, żonę czy
kuzyna) ;). Chodzi mi o link do strony gdzie znajdę rzetelne dane potwierdzające Pana tezę,
że wszystkie wdrożenia BI kończą się klęską. TO TAK TRUDNO ZROZUMIEĆ

dziękuje za wykład z gramatyki i ortografii.... TROLLU :)

Proszę.

http://searchbusinessanalytics.techtarget.com/news/224...

oraz
http://afin.net/webcasts/HurtowniaDanych_Excel&Access&...
Ach, łza się w oku kręci, czyż nie Panie Andrzeju? Jak byliśmy wtedy młodz(s)i...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 12:13

??? Pan myśli, że ten link dowodzi pana teorii, że wszystkie wdrożenia BI to porażka? I że
analitycy to nic tylko do MS Excela? NAPRAWDĘ?

P.S. Link do AFIN ignoruje (nie na temat)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:32

Stefan Trygiel:

??? Pan myśli, że ten link dowodzi pana teorii, że wszystkie wdrożenia BI to porażka? I że
analitycy to nic tylko do MS Excela? NAPRAWDĘ?
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P.S. Link do AFIN ignoruje (nie na temat)

Naprawdę to sytuacja stała się taka, że Pan bardzo chce zabić ten wątek. OK, Pana prawo.
Tylko, że ani ja, ani nikt inny nie musi brać udziału w tej zabawie.
Oświadczam, że ignoruję niniejszym wpisy Pana Stefana (może pisać, co chce), ja prowadzę ten
wątek dalej swoim trybem, w którym tak radośnie uczestniczymy od 2290 wpisów. Pan będzie
szczęśliwy, bo Pan Łukasz da plusika, a my dalej będziemy robić swoje. Bo parę rzeczy na tym
wątku zostało bardzo konkretnie obdyskutowane, czyż nie? Życzę przyjemnego odbioru.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:39

Wojciech Gardziński:

Stefan Trygiel:

??? Pan myśli, że ten link dowodzi pana teorii, że wszystkie wdrożenia BI to porażka? I że
analitycy to nic tylko do MS Excela? NAPRAWDĘ?

P.S. Link do AFIN ignoruje (nie na temat)

Naprawdę to sytuacja stała się taka, że Pan bardzo chce zabić ten wątek. OK, Pana prawo.
Tylko, że ani ja, ani nikt inny nie musi brać udziału w tej zabawie.
Oświadczam, że ignoruję niniejszym wpisy Pana Stefana (może pisać, co chce), ja prowadzę
ten wątek dalej swoim trybem, w którym tak radośnie uczestniczymy od 2290 wpisów. Pan
będzie szczęśliwy, bo Pan Łukasz da plusika, a my dalej będziemy robić swoje. Bo parę rzeczy
na tym wątku zostało bardzo konkretnie obdyskutowane, czyż nie? Życzę przyjemnego
odbioru.

Nadal Pana te plusiki bolą?

Dziękuje za odpowiedzi na moje pytania. Lubię ludzi prawdomównych, rzeczowych i mających
pojęcie o czym piszą. No i takich, którzy nie potrzebują internetu, żeby się dowartościować.

http://afin.net/ is king of BI! And king of everything!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:54
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Jest mi przykro. "Naprawdę" .... Nie no nie jest mi przykro. Nie będę kłamał.

Mógłbym skomentować... "zadałem niewygodne pytanie to mnie WG ignoruje.... taki poziom",
"pewnie umoczony", "SOA = Shade Of Armageddon" .... Wszystkie komentarze w Pana stylu.

symptom trollowania:http://pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie
.....
troll uroczyście obwieszcza, że jego oponent ma znaleźć się w filtrze trolla, przy czym bardzo
często i tak tego nie robi i dalej czyta wypowiedzi oponenta (czasem tylko próbuje udawać, że je
filtruje);
.......

btw: gwiazdek mam już 9 (nie tylko od p. Łukasza)... :-). Wszystkie za Pana. Thanks

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:58

Łukasz D.:

Nadal Pana te plusiki bolą?

One nie bolą, one świadczą.

Dziękuje za odpowiedzi na moje pytania.

Proszę je zadać normalnie. Jeżeli są zadawane w formie zarzutu, tudzież pokrzykiwań, nie są
warte odpowiedzi.

http://afin.net/ is king of BI! And king of everything!

Nieprawda. AFIN to skutek (i takich może być wiele, przykłady poniżej), a nie przyczyna.

http://blogs.msdn.com/b/microsoft_business_intelligenc...
http://www.goldenline.pl/forum/1152326/cierpienia-mlod...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:04
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Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Nadal Pana te plusiki bolą?

One nie bolą, one świadczą.

O kompleksach? Najważniejsze to umieć się przyznać!

Dziękuje za odpowiedzi na moje pytania.

Proszę je zadać normalnie. Jeżeli są zadawane w formie zarzutu, tudzież pokrzykiwań, nie są
warte odpowiedzi.

Proszę o propozycję jak powinno brzmieć moje pytanie, żeby było "normalnie".

http://afin.net/ is king of BI! And king of everything!

Nieprawda. AFIN to skutek (i takich może być wiele, przykłady poniżej), a nie przyczyna.

Dla mnie AFIN to king. I nie dam się przekonać, że jest inaczej. Ani tego nie udowodnię. Bo ja
mam rację, a reszta nie. A jak Pan nie rozumie to wkleje kilka linków i zacznę Pana pytać "Czy
mógłby Pan np. udowodnić, że nie jest idiotą?". I wtedy już na pewno Pan mnie zrozumie. Bo
przecież własną logikę Pan rozumie prawda?

(..)

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:15

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:
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Łukasz D.:

Nadal Pana te plusiki bolą?

One nie bolą, one świadczą.

O kompleksach? Najważniejsze to umieć się przyznać!

To prawda. To miło, że Pan przyznaje, że nie bardzo ma Pan co do powiedzenia, tylko wspiera
Pan poszczekiwania złośliwców.(*)

Dziękuje za odpowiedzi na moje pytania.

Proszę je zadać normalnie. Jeżeli są zadawane w formie zarzutu, tudzież pokrzykiwań, nie
są warte odpowiedzi.

Proszę o propozycję jak powinno brzmieć moje pytanie, żeby było "normalnie".

Czy uważa Pan, że...
Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że...

http://afin.net/ is king of BI! And king of everything!

Nieprawda. AFIN to skutek (i takich może być wiele, przykłady poniżej), a nie przyczyna.

Dla mnie AFIN to king.

Świetnie! Fantastiko, miodzio i buziaczki.

I nie dam się przekonać, że jest inaczej. Ani tego nie udowodnię. Bo ja mam rację, a reszta
nie. A jak Pan nie rozumie to wkleje kilka linków i zacznę Pana pytać "Czy mógłby Pan np.
udowodnić, że nie jest idiotą?". I wtedy już na pewno Pan mnie zrozumie. Bo przecież własną
logikę Pan rozumie prawda?

Coś Pan pojechał w te kompleksy ciut za daleko. Pan się uspokoi i wróci do normalnej dyskusji.
Mam nadzieję i czekam.

P.S.
(*) Pan to zignoruje - taki klasyczny odszczek.
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Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.11.12 o godzinie 14:23

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:21

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Wojciech Gardziński:

Łukasz D.:

Nadal Pana te plusiki bolą?

One nie bolą, one świadczą.

O kompleksach? Najważniejsze to umieć się przyznać!

To prawda. To miło, że Pan przyznaje, że nie bardzo ma Pan co do powiedzenia, tylko wspiera
Pan poszczekiwania złośliwców.

Coś zagubił się Pan w tych tandetnych insynuacjach. Ale proszę kontynuować.

Dziękuje za odpowiedzi na moje pytania.

Proszę je zadać normalnie. Jeżeli są zadawane w formie zarzutu, tudzież pokrzykiwań,
nie są warte odpowiedzi.

Proszę o propozycję jak powinno brzmieć moje pytanie, żeby było "normalnie".

Czy uważa Pan, że...
Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że...

Microsoft Excel: The king of BI - Business Intelligence - 612666 - strona 115 - GoldenLine.pl http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/115

11 z 15 2012-11-02 16:32



Na pytanie "Czy uważa Pan, że wszystkie wdrożenia BI kończą się niepowodzeniem?" odpowiedź
znam. Podobnie jak i na "Na jakiej podstawie twierdzi Pan, że wszystkie wdrożenia BI kończą się
niepowodzeniem". Po co mam zadawać pytania, na które odpowiedzi znam?

Ja pytam czy jest Pan w stanie podać jakieś obiektywne (w żadnym stopniu niezależne od Pana)
źródła, na podstawie których, można potwierdzić słuszność Pańskich poglądów. A nie jak te
poglądy brzmią. Czy teraz dostrzega Pan różnicę?

http://afin.net/ is king of BI! And king of everything!

Nieprawda. AFIN to skutek (i takich może być wiele, przykłady poniżej), a nie przyczyna.

Dla mnie AFIN to king.

Świetnie! Fantiko, miodzio i buziaczki.

Buziaczki proszę przekazać koledze. Na pewno się ucieszy. Miodzio zaś pszczółkom. Może w ten
sposób uda się zyskać kolejnych fanów? Będzie można wtedy przytaczać, że "pszczółki za mną
latają, więc mam rację". Sens i wartość merytoryczna podobna jak wypowiedzi nt. pani Krysi z
księgowości.

I nie dam się przekonać, że jest inaczej. Ani tego nie udowodnię. Bo ja mam rację, a reszta
nie. A jak Pan nie rozumie to wkleje kilka linków i zacznę Pana pytać "Czy mógłby Pan np.
udowodnić, że nie jest idiotą?". I wtedy już na pewno Pan mnie zrozumie. Bo przecież
własną logikę Pan rozumie prawda?

Coś Pan pojechał w te kompleksy ciut za daleko. Pan się uspokoi i wróci do normalnej
dyskusji. Mam nadzieję i czekam.

Coż za postępy - 5 minut i już drugie wyznanie. Zauważyłem, że gdy nie chce się Pan do czegoś
przyznać to Pan po prostu nie odpowiada na pytanie. Stąd płynie prosty wniosek, że nie rozumie
Pan swojej logiki. Dziękuję.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:31

Łukasz D.:
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(...) Dziękuję.

Chętnie bym może i odpowiadał, ale nie przeszedł Pan na razie na akceptowalny tryb
komunikacji. A szkoda.

Jedyne pytanie, które wyłuskałem, to:
"czy jest Pan w stanie podać jakieś obiektywne (w żadnym stopniu niezależne od Pana) źródła,
na podstawie których, można potwierdzić słuszność Pańskich poglądów. A nie jak te poglądy
brzmią."

I jestem, i nie jestem:
"Nie jestem" z jednej przyczyny. Nie można wymagać od wynalazcy naukowego dowodu,
stworzonego przez innych, na słuszność jego wynalazku. Dowodem jest praktyka - wtedy inni
uznają i będą się rozpisywać. Już niedługo, Pan się nie martwi.

"Jestem" - Panie Łukaszu, nie urodziłem się dzisiaj, tym bardziej kolega ;).
Obiliśmy się o tysiące analityków - setki klientów, tysiące "kandydatów na klientów", tysiące
szkolonych osób, setki słuchaczy, setki dyskutantów.
Mamy jeden wniosek - ludzie uważają za centrum swojego analitycznego świata Excela.
Dostawcy informatyki uważają coś przeciwnego, że Excel to zło, które musimy tolerować i
wyrzucimy te ochłapy danych do Excelka tym analitykom, skoro oni muszą itp. Niech robią...

Więc spójrzmy, nie kto "patentuje" SOA, bo robimy to my, tylko kto ku temu zmierza.
SAP - już bez Excelka na końcówkach, to już się w ogóle nie da, te wszystkie BEx-y i podobne to
coś, co my oferujemy od 15 lat. tylko te BExy dalej są kiepskie, bo SAP nie potrafi wyskoczyć
ponad swoje widzenie świata i dalej chce żeby excelkiem definiować raporty na serwerze, które
on "wypluje" (oczywiście do dalszych działań - przypis mój)
Oracle - niedawno (patrz ze dwie strony temu) napisałem, że "Larry odkrywa Excela". ORACLE
zauważył Excela, czuje Pan?
Microsoft - proszę spojrzeć na początek tego wątku i na nagłe odkrycie kiedyś tam idei MSBI. My
to robimy 15 lat... (dokończę później...)

Nie przejmuję się złośliwymi wtrętami.

(...kontynuuję:) ... Microsoft 3 lata temu odkrył, że bazy zewnętrzne + tani serwer (czytaj tania
hurtownia) + Excel = "wystarczające, pełnoprawne BI"
My, nie nazywając tego tak górnolotnie, robimy od jak wyżej.
Tylko, że MS też się myli, bo uważa, że gdy dane są na serwerze, to tabela przestawna i
szczęście. Tak też nie jest, ale oni jeszcze tego nie kumają.
ludzie chcą raporty takie, jak oni zdefiniują, łączenie danych w raportach (o co się spieram z p.A)
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- ludzie tak robią. Teraz robią tak, jak umieją, czyli wyszpionki i linki, ignorując cały świat baz
danych. My trochę tam wiemy na temat, więc staramy się to przybliżyć. I co - i wojna.
Taka sama jak tu - oni tak nie cierpią BI i "baz danych", że my tam też jesteśmy wrogami. Tu
jestem excelowcem-oszołomem - tam, czyli na grupach excelowych, jestem bazodanowcem-
oszołomem. Wie Pan, jaka to radocha, być oszołomem?

Odniosę się do Pana złośliwości(*), staram się wyłuszczać sens nawet z onych:
"Na jakiej podstawie, uważa pan, że stan faktyczny jest taki, że wszystkie BI kończą się

niepowodzeniem". Pana doświadczenia, "praktyka" nie są wiarygodne.

Proszę przeczytać nasz artykuł SOA3.
https://skydrive.live.com/?sc=documents#cid=42AC4083B32...
Naprawdę, taka jest praktyka we wszystkich, znanych mi firmach (znam dużo).
Niby mamy, niby jest, niby działa... ale zawsze brakuje, zawsze Excel, zawsze stres przed dniem
raportowca (2. dz.rob.nast.mies.), zawsze błędy, zawsze coś nie tak.
Biaj to po prostu kolejne źródło danych. Trzeba zmienić architekturę. Na SOA.

P.S.
Tak tak widzę swoją pomyłkę. Przez przeoczenie odpowiadam p.ST. ...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 02.11.12 o godzinie 16:01

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:53

I jestem, i nie jestem:
"Nie jestem" z jednej przyczyny. Nie można wymagać od wynalazcy naukowego dowodu,
stworzonego przez innych, na słuszność jego wynalazku. Dowodem jest praktyka - wtedy inni
uznają i będą się rozpisywać. Już niedługo, Pan się nie martwi.

Pan nie chce zrozumieć pytania. Pytanie dotyczy diagnozy (nie rozwiązania). Nikt nie każe tutaj
Panu opisywać swojego wielkiego wynalazku (WW)
Pytanie brzmi: "Na jakiej podstawie, uważa pan, że stan faktyczny jest taki, że wszystkie BI
kończą się niepowodzeniem". Pana doświadczenia, "praktyka" nie są wiarygodne.

"Jestem" - Panie Łukaszu, nie urodziłem się dzisiaj, tym bardziej kolega ;).
Obiliśmy się o tysiące analityków - setki klientów, tysiące "kandydatów na klientów", tysiące
szkolonych osób, setki słuchaczy, setki dyskutantów.
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 111  112  113  114  115  116     Następna »

z podręcznika dla trolla:
....
konfabulacja np. doświadczeń życiowych – celem trolla jest tutaj nadanie większego znaczenia
swoim wypowiedziom, jako pochodzącym od specjalisty, osoby, która coś zna z autopsji, etc.;

.....

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 02.11.12 o godzinie 15:02

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 14:59
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