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Andrzej O.:

Wojciech G.:

dlaczego PKB w Niemczech i USA są wyższe, niż w Polsce? Przez nikłe użycie biajów! Ale

jaja!

(Co prawda, to Polska jest "zieloną wyspą", a kryzys to chyba z USA przyjszedł był, ale, jak

już wiemy, dane realne nie szkodzą Panu A. w teoryjkach,

Do PKB Niemiec i USA to nam baaaardzo daleko, natomiast to że mamy wzrost PKB niższy niż

w USA

Już nie Niemiec, hehehehe

, gdzie kryzys już się kończy i trend malejącej różnicy do Niemiec to kwestia mało efektywnej

gospodarki.

I, oczywiście, jest to prosto rozwiązywalne za pomocą wzmożonych zakupów biajów... Co Pan

pije? Bo nieźle daje.

STRASZNY! Najpierw trzeba zainwestować, żeby mieć zysk... cóż za straszny

nierozwiązywalny klincz!!! :DDD

Ale słowo "inwestycja" NIJAK SIĘ MA do biaja. 100 razy już udowodniliśmy, że biaj nie zwiększa

ROI, chyba że ROI producenta biaja.

Ja wiem, że SAP wciska swoje w Polsce pod hasłem wspierania "innowacyjnej gospodarki", czyli

kasa z Niemiec idzie do Mumii, dalej do polskich funduszy, które idą na niemieckie biaje.

Niemiaszki zadowolone, bo kaska wraca, a image donata Mumii jest.

Mumia zadowolona, bo image donata Polski jest.

Polska zadowolona bo wspiera innowacyjność

Tylko polskie firmy się bujają z barachłem.

Oto sposób Szpana A. na wzrost polskiej gospodarki!

Nobel z ekonomii murowany.

1. post na 179. !

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.04.13 o godzinie 14:06

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj19.04.2013, 14:02

Wojciech G.:

Już nie Niemiec, hehehehe

Jeszcze nie, w 2014 już tak. To że nie rozróżnia Pan PKB od wzrostu PKB to słabo o Panu

świadczy. To że nie potrafi Pan czytać prostych wykresów - to już naprawdę kiepsko.

Ale słowo "inwestycja" NIJAK SIĘ MA do biaja. 100 razy już udowodniliśmy, że biaj nie

zwiększa ROI, chyba że ROI producenta biaja.

Nigdy Pan tego nie udowodnił. A to że w projektach kompleksowych trudno się wylicza ROI to

fakt. ERPom też Pan to udowodnił?

Natomiast BIaje z łatwością mogą wykazać jak się zwracają - zmniejszeniem nieuzasadnionych

kosztów.

Tylko polskie firmy się bujają z barachłem.

Oto sposób Szpana A. na wzrost polskiej gospodarki!

Proponuję stosować czary - efektywność się bierze z dobrych czarów.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.04.2013, 14:18

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Już nie Niemiec, hehehehe

Jeszcze nie, w 2014 już tak.
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Prorok.

Nigdy Pan tego nie udowodnił. A to że w projektach kompleksowych trudno się wylicza ROI to

fakt.

Nawet bardzo trudno.

Natomiast BIaje z łatwością mogą wykazać jak się zwracają - zmniejszeniem

nieuzasadnionych kosztów.

Wszak...

efektywność się bierze z dobrych czarów.

Marketing biajowy czyni cuda.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 19.04.13 o godzinie 14:37

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj19.04.2013, 14:27

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Już nie Niemiec, hehehehe

Jeszcze nie, w 2014 już tak.

Prorok.

Nie ja. Eurostat.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.04.2013, 14:47

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Już nie Niemiec, hehehehe

Jeszcze nie, w 2014 już tak.

Prorok.

Nie ja. Eurostat.

A czy ten Eurostat to w Excelu tego nie liczy? Hłe, hłe, hłe...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |19.04.2013, 18:34

Wojciech G.:

Malwina T.:

...bo dałam 'like' ;)

Kolejne kłamstwo biajowe.

Oczywiście, wszystko jest kłamstwem, jeśli nie będzie napisane przez Pana lub Pana kolegę.

Bo o analitykach yeti nie będę wspominać...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.04.2013, 20:46

Malwina T.:

Wojciech G.:
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Malwina T.:

...bo dałam 'like' ;)

Kolejne kłamstwo biajowe.

Oczywiście, wszystko jest kłamstwem, jeśli nie będzie napisane przez Pana lub Pana kolegę.

Bo o analitykach yeti nie będę wspominać...

Dobra, dobra...

Zarzut jest prosty, opowiada Pani coś, co prawdą nie jest.

Wiadomo, że na złodzieju czapka gore, więc proszę kilka kontrzarzucików, mogą być dowolne...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj19.04.2013, 20:59

Łukasz D.:

Andrzej O.:

Nie ja. Eurostat.

A czy ten Eurostat to w Excelu tego nie liczy? Hłe, hłe, hłe...

Hłe, hłe, hłe... Prawda.

Znam sytuację w polskiej statystyce. Oczywiście, wszystkie Statistic-i na pokładzie, a wszystko w

E.

Jak wszędzie, zresztą.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj19.04.2013, 21:00

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Andrzej O.:

Nie ja. Eurostat.

A czy ten Eurostat to w Excelu tego nie liczy? Hłe, hłe, hłe...

Hłe, hłe, hłe... Prawda.

Znam sytuację w polskiej statystyce. Oczywiście, wszystkie Statistic-i na pokładzie, a

wszystko w E.

Jak wszędzie, zresztą.

Rozumiem, ze wczul się Pan w nasza konwencje zarcikow? Doceniam.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.04.2013, 21:14

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Andrzej O.:

Nie ja. Eurostat.

A czy ten Eurostat to w Excelu tego nie liczy? Hłe, hłe, hłe...

Hłe, hłe, hłe... Prawda.

Znam sytuację w polskiej statystyce. Oczywiście, wszystkie Statistic-i na pokładzie, a

wszystko w E.

Jak wszędzie, zresztą.

dziadek cudny jestes.... No oczywiście, że w E. Wszystkie instytuty badawcze stoja na Excelku.

CERN i NASA rowniez.

Wylaczylem sie przez dwa dni, bo nikt nie potrafi WG ponizyc i osmieszyc lepiej niz on sam.

Mitoman, narcyz i krol wszystkich troli.
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I jeszcze jedno... To że sie srywa u tej samej babci klozetowej co profesor statystyki nie oznacza

ze zna sie sytuacje w polskiej statystyce

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 19.04.13 o godzinie 21:25

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |19.04.2013, 21:19

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Andrzej O.:

Nie ja. Eurostat.

A czy ten Eurostat to w Excelu tego nie liczy? Hłe, hłe, hłe...

Hłe, hłe, hłe... Prawda.

Znam sytuację w polskiej statystyce. Oczywiście, wszystkie Statistic-i na pokładzie, a

wszystko w E.

Jak wszędzie, zresztą.

Rozumiem, ze wczul się Pan w nasza konwencje zarcikow? Doceniam.

On sie w ta konwencje wpisuje od 18 lat i to nie tylko na tym forum.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.04.2013, 21:21

Wojciech G.:

Łukasz D.:

A czy ten Eurostat to w Excelu tego nie liczy? Hłe, hłe, hłe...

Hłe, hłe, hłe... Prawda.

FAKTYCZNIE!!! Na stronach Eurostatu przy tabelach mają ikonkę eksportu do XLS... EXCEL

królem WSZELKIEJ ANALIZY!!! :DDD

Andrzej O. edytował(a) ten post dnia 20.04.13 o godzinie 15:09

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? |19.04.2013, 21:26

Stefan T.:

To że sie srywa u tej samej babci klozetowej co profesor statystyki nie oznacza ze zna sie

sytuacje w polskiej statystyce

Piękne zdanie! I neologizm! Uwielbiam. Plus.

(Gdybyż jeszcze przecinki... sztuk 4...)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj19.04.2013, 22:32

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Łukasz D.:

A czy ten Eurostat to w Excelu tego nie liczy? Hłe, hłe, hłe...

Hłe, hłe, hłe... Prawda.

FAKTYCZNIE!!! Na stronach Eurostatu przy tabelach mają ikonkę eksportu do XLS... EXCEL

królem WSZELKIEJ ANALIZY!!! :DDD

Aż boję się zajrzeć pod sedes czy czasem nie ma opcji: "Eksportuj do excela".
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.04.2013, 18:33

Wojciech G.:

Znam sytuację w polskiej statystyce. Oczywiście, wszystkie Statistic-i na pokładzie, a

wszystko w E.

Jak wszędzie, zresztą.

Czy można być głupszym od Wielkiego G?

Już jutro Wielkie G nam pokaże, że można. I każdego kolejnego dnia będzie udowadniał, że

może być głupszy jeszcze bardziej i bardziej. I stany głupoty jego tworzą ciąg zdecydowanie

rozbieżny.

MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.04.2013, 21:09

Marcin Jan B.:

Wojciech G.:

Znam sytuację w polskiej statystyce. Oczywiście, wszystkie Statistic-i na pokładzie, a

wszystko w E.

Jak wszędzie, zresztą.

Czy można być głupszym od Wielkiego G?

Już jutro Wielkie G nam pokaże, że można. I każdego kolejnego dnia będzie udowadniał, że

może być głupszy jeszcze bardziej i bardziej. I stany głupoty jego tworzą ciąg zdecydowanie

rozbieżny.

MB

Prawdziwy profi z tego doktorka! Matematyk, Panie Dzieju! Te toruńskie uczelnie to mają

kadrę...

Może lepiej do Bydgoszczy? (Wiem, wiem, podpuszczam Torunian... ;) )

Nie jestem w stanie być głupszym od samego siebie. Nie może x>x.

A, tym bardziej, sam sobie tego udowadniać, bo jeżeli moja głupota rośnie z każdym dniem, to

moja zdolność do udowadniania maleje... I jeszcze jest rozbieżna, czyli nie ma jednej granicy,

czyli nie tylko 0 jest tą granicą, Czyli, jeżeli to są np. stany 0 i 1, to raz mam 0, raz mam jeden,

czyli NIE ZAWSZE jutro będzie gorsze, niż dzisiaj. I takie tam...

Doktorek jest mistrzem logiki.

Spróbujcie jednak w Bydgoszczy...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj20.04.2013, 21:56

Wojciech G.:

Marcin Jan B.:

Wojciech G.:

Znam sytuację w polskiej statystyce. Oczywiście, wszystkie Statistic-i na pokładzie, a

wszystko w E.

Jak wszędzie, zresztą.

Czy można być głupszym od Wielkiego G?

Już jutro Wielkie G nam pokaże, że można. I każdego kolejnego dnia będzie udowadniał, że

może być głupszy jeszcze bardziej i bardziej. I stany głupoty jego tworzą ciąg zdecydowanie

rozbieżny.

MB

Prawdziwy profi z tego doktorka! Matematyk, Panie Dzieju! Te toruńskie uczelnie to mają

kadrę...

Może lepiej do Bydgoszczy? (Wiem, wiem, podpuszczam Torunian... ;) )

Nie jestem w stanie być głupszym od samego siebie. Nie może x>x.

A, tym bardziej, sam sobie tego udowadniać, bo jeżeli moja głupota rośnie z każdym dniem,

to moja zdolność do udowadniania maleje... I jeszcze jest rozbieżna, czyli nie ma jednej

granicy, czyli nie tylko 0 jest tą granicą, Czyli, jeżeli to są np. stany 0 i 1, to raz mam 0, raz
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mam jeden, czyli NIE ZAWSZE jutro będzie gorsze, niż dzisiaj. I takie tam...

Doktorek jest mistrzem logiki.

Spróbujcie jednak w Bydgoszczy...

WSB w bdg podlega pod trn.

I generalnie trn jest nieporównywalnie większym ośrodkiem akademickim.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |20.04.2013, 22:08

Wojciech G.:

jeżeli to są np. stany 0 i 1, to raz mam 0, raz mam jeden, czyli NIE ZAWSZE jutro będzie

gorsze, niż dzisiaj. I takie tam...

Doktorek jest mistrzem logiki.

Oszołomie, poczytaj o ciągach choć w odrobinę, może być książeczka dla dzieci w szkole średniej

napisana przez Dróbkę i Szymańskiego.

Ale tak jak mówiłem, dzisiejszy (w zapisie LaTeX) stan głupoty Wielkiego G jest już większy niż

wczorajszy, czyli x_n > x_{n-1}.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |21.04.2013, 06:11

Wojciech G.:

Marcin Jan B.:

Wojciech G.:

Znam sytuację w polskiej statystyce. Oczywiście, wszystkie Statistic-i na pokładzie, a

wszystko w E.

Jak wszędzie, zresztą.

Czy można być głupszym od Wielkiego G?

Już jutro Wielkie G nam pokaże, że można. I każdego kolejnego dnia będzie udowadniał, że

może być głupszy jeszcze bardziej i bardziej. I stany głupoty jego tworzą ciąg zdecydowanie

rozbieżny.

MB

Prawdziwy profi z tego doktorka! Matematyk, Panie Dzieju! Te toruńskie uczelnie to mają

kadrę...

Może lepiej do Bydgoszczy? (Wiem, wiem, podpuszczam Torunian... ;) )

Nie jestem w stanie być głupszym od samego siebie. Nie może x>x.

A, tym bardziej, sam sobie tego udowadniać, bo jeżeli moja głupota rośnie z każdym dniem,

to moja zdolność do udowadniania maleje... I jeszcze jest rozbieżna, czyli nie ma jednej

granicy, czyli nie tylko 0 jest tą granicą, Czyli, jeżeli to są np. stany 0 i 1, to raz mam 0, raz

mam jeden, czyli NIE ZAWSZE jutro będzie gorsze, niż dzisiaj. I takie tam...

Doktorek jest mistrzem logiki.

Spróbujcie jednak w Bydgoszczy...

Oj blysnales dziadek, blysnales....

Teraz bedac dziadkiem ruminskim, napisalbym 50,000 znakow pod tytulem "Dyskusja o ciagach

jako ilustracja sporu o SpOA". Chodziloby zasadniczo o to jak wyglada dyskusja z kims kto nie

tylko nie ma pojecia o kwestiach, o ktorych dyskutuje, ale wrecz ma podstowowe problemy z

czytaniem ze zrozumieniem. Czyli jak wyglada dyskusja z krolami trolli internetowych.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |21.04.2013, 07:22

Marcin Jan B.:

Wojciech G.:

jeżeli to są np. stany 0 i 1, to raz mam 0, raz mam jeden, czyli NIE ZAWSZE jutro będzie

gorsze, niż dzisiaj. I takie tam...

Doktorek jest mistrzem logiki.

Oszołomie, poczytaj o ciągach choć w odrobinę, może być książeczka dla dzieci w szkole

średniej napisana przez Dróbkę i Szymańskiego.

Ale tak jak mówiłem, dzisiejszy (w zapisie LaTeX) stan głupoty Wielkiego G jest już większy
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niż wczorajszy, czyli x_n > x_{n-1}.

Pan się nie mundrzy z tymi ciągami! ;D

Szaraczkowie was mądralińskich za takie mundrości nie lubią i dlatego wrócą do swoich

excelków, w których przeciągną komórkę z ctrlem, bo dla nich nie ciągi tylko ściągi - i tam jest

jak byk: gdy mądrość maleje w procencie składanym to maleje coraz mniej.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |21.04.2013, 12:38
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