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Ale mi się, chłopaki, śmiać chce, jak czytam, jakim to ja jestem chamem i prostakiem.

Oczywiście, nikt nie potrafi zacytować chociaż jednej mojej chamskiej odzywki, ale, co tam,

dowody...

Ważny krzyk.

Ale, właściwie, jest dowód na moje chamstwo i prostactwo! Jestem członkiem

http://www.goldenline.pl/forum/chamy-i-prostaki/

Mój faworyt: http://www.goldenline.pl/forum/105973/kto-ma-ochote-po...

1./191

Ten post został edytowany przez Autora dnia 14.06.13 o godzinie 10:37

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj14.06.2013, 10:32

Wojciech G.:

Ale mi się, chłopaki, śmiać chce, jak czytam, jakim to ja jestem chamem i prostakiem.

Oczywiście, nikt nie potrafi zacytować chociaż jednej mojej chamskiej odzywki, ale, co tam,

dowody...

Ważny krzyk.

Już ci pisałem pałasie zakutasie... wyzywanie ludzi od złodzieji, prymitywne i chamskie

podważanie kompetencji i doświadczenia wszystkich którzy się z kopernikańskim bełkotem nie

zgadzają (czyli właściwie WSZYSTKICH ludzi), sprowadzanie dyskusji do absurdu na poziomie

bajora... to są zachowania chamskie i prostackie

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |14.06.2013, 12:22

Stefan T.:

Wojciech G.:

Ale mi się, chłopaki, śmiać chce, jak czytam, jakim to ja jestem chamem i prostakiem.

Oczywiście, nikt nie potrafi zacytować chociaż jednej mojej chamskiej odzywki, ale, co tam,

dowody...

Ważny krzyk.

Już ci pisałem pałasie zakutasie... wyzywanie ludzi od złodzieji,

Bluzgusie, Ty chyba czytać nie umiesz!...

GDZIE(!) wyzwałem jakąkolwiek OSOBĘ od złodziei? Zarzucam FIRMOM BI korupcję i oszustwa

marketingowe, ale do ludzi nic nie mam - w przeciwieństwie do Was (i do Ciebie w szczególności)

w stosunku do mnie (nas).

prymitywne i chamskie podważanie kompetencji i doświadczenia

Nie, no, Mistrzuniu, nie zarzucaj mi czegoś, patrząc w lustro.

wszystkich którzy się z kopernikańskim bełkotem nie zgadzają (czyli właściwie WSZYSTKICH

ludzi), sprowadzanie dyskusji do absurdu na poziomie bajora...

Bajora... nonono. Tak ładnie nazywasz swoje bluzgi... że aż chciałbym się potaplać (dla

pozytywnej odmiany).

to są zachowania chamskie i prostackie

Powiedział Bluzgus.

Kocham Was, hejterki Wy moje słodziutkie, czekoladki z orzeszkami Wy!

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj14.06.2013, 12:37
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Wojciech G.:

Stefan T.:

Wojciech G.:

Ale mi się, chłopaki, śmiać chce, jak czytam, jakim to ja jestem chamem i prostakiem.

Oczywiście, nikt nie potrafi zacytować chociaż jednej mojej chamskiej odzywki, ale, co

tam, dowody...

Ważny krzyk.

Już ci pisałem pałasie zakutasie... wyzywanie ludzi od złodzieji,

Bluzgusie, Ty chyba czytać nie umiesz!...

GDZIE(!) wyzwałem jakąkolwiek OSOBĘ od złodziei?

W co trzecim swoim poście?

Zarzucam FIRMOM BI korupcję i oszustwa marketingowe, ale do ludzi nic nie mam - w

przeciwieństwie do Was (i do Ciebie w szczególności) w stosunku do mnie (nas).

Zarzuca pan IT oraz BI korupcje. Tam pracują konkretni ludzie...

Jak napisałby pana sławetny druh maximus pierdolus nadętus maniakalis: "Myśl pałasie

indukcyjnie"!!!

prymitywne i chamskie podważanie kompetencji i doświadczenia

Nie, no, Mistrzuniu, nie zarzucaj mi czegoś, patrząc w lustro.

Ja wam i wyłącznie wam odpłacam pieknym za nadobne :). Już ci to tłumaczyłem... wszedłem

do twojego błotka i prowadzę dialog na waszym poziomie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |14.06.2013, 14:28

Wojciech G.:

1./191

PS. Za jakiś miesiąc będzie strona 200. Niech Pan sobie zawczasu kupi porządne tabletki na

uspokojenie bo jeszcze jakaś żyłka Panu od spazmów rozkoszy pryśnie. A tego byśmy nie chcieli.

Chcemy strony 300 i 400. Co najmniej.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 15.06.13 o godzinie 16:04

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |15.06.2013, 16:03

Dariusz K.:
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Wojciech G.:

1./191

PS. Za jakiś miesiąc będzie strona 200. Niech Pan sobie zawczasu kupi porządne tabletki na

uspokojenie bo jeszcze jakaś żyłka Panu od spazmów rozkoszy pryśnie. A tego byśmy nie

chcieli. Chcemy strony 300 i 400. Co najmniej.

Żyłka to, Panie Darku, pęka, nie pryska.

A ja chciałbym tutaj złożyć oficjalne gratulacje pierwszym absowentom Studiow Podyplomowych

"MS Excel w controllingu dla zaawansowanych". Gratuluję! I bądźcie coraz lepsi!

http://www.exc.ue.wroc.pl/

Ten post został edytowany przez Autora dnia 17.06.13 o godzinie 01:14

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj16.06.2013, 23:14

Wojciech G.:

Dariusz K.:

Wojciech G.:

1./191

PS. Za jakiś miesiąc będzie strona 200. Niech Pan sobie zawczasu kupi porządne tabletki na

uspokojenie bo jeszcze jakaś żyłka Panu od spazmów rozkoszy pryśnie. A tego byśmy nie

chcieli. Chcemy strony 300 i 400. Co najmniej.

Żyłka to, Panie Darku, pęka, nie pryska.

A ja chciałbym tutaj złożyć oficjalne gratulacje pierwszym absowentom Studiow

Podyplomowych "MS Excel w controllingu dla zaawansowanych". Gratuluję! I bądźcie coraz

lepsi!

http://www.exc.ue.wroc.pl/

"Szacun". Gdyby nie ta chora doktryna wciskana przy Pana "przy okazji" to studia nawet całkiem

przydatne, a tak...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |17.06.2013, 06:55

Wojciech G.:

Dariusz K.:

Wojciech G.:

1./191

PS. Za jakiś miesiąc będzie strona 200. Niech Pan sobie zawczasu kupi porządne tabletki na

uspokojenie bo jeszcze jakaś żyłka Panu od spazmów rozkoszy pryśnie. A tego byśmy nie

chcieli. Chcemy strony 300 i 400. Co najmniej.

Żyłka to, Panie Darku, pęka, nie pryska.

A ja chciałbym tutaj złożyć oficjalne gratulacje pierwszym absowentom Studiow

Podyplomowych "MS Excel w controllingu dla zaawansowanych". Gratuluję! I bądźcie coraz

lepsi!

http://www.exc.ue.wroc.pl/

Słyszałem, że na dyrektorów wszelkiej maści padł blady strach - AFIN wypuścił swoich

pierwszych super-żołnierzy, którzy mają taki poziom wiedzy i umiejętności, że zamiatają

wszystkich. Tylko odwagi im brak, żeby się ujawnić. Musicie to koniecznie poprawić w

przyszłorocznym praniu mózgu.

Odwagi żołnierze - za lepsze analizy. Nasze i Wasze!

Ten post został edytowany przez Autora dnia 17.06.13 o godzinie 08:13

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj5  Kto głosował? |17.06.2013, 08:13

KR zrezygnował z ewangelizacji odnośnie SpOA. WG coś traci zapał... co to będzie, co to będzie?
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Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.06.2013, 07:29

Jak to co ? Za pół roku nowa koncepcja MwOA - MicrowaveOrientedArchitecture.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.06.2013, 08:46

Sławomir B.:

Jak to co ? Za pół roku nowa koncepcja MwOA - MicrowaveOrientedArchitecture.

no... do takiej mikrofali to można podłączyć kilkanaście pomp ssąco-tłoczących.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.06.2013, 09:21

Stefan T.:

Sławomir B.:

Jak to co ? Za pół roku nowa koncepcja MwOA - MicrowaveOrientedArchitecture.

no... do takiej mikrofali to można podłączyć kilkanaście pomp ssąco-tłoczących.

A uprawnienia nadaje się z poziomu sklepu RTV w którym owa mikrofala została zakupiona.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |19.06.2013, 09:25

Łukasz D.:

Stefan T.:

Sławomir B.:

Jak to co ? Za pół roku nowa koncepcja MwOA - MicrowaveOrientedArchitecture.

no... do takiej mikrofali to można podłączyć kilkanaście pomp ssąco-tłoczących.

A uprawnienia nadaje się z poziomu sklepu RTV w którym owa mikrofala została zakupiona.

Ale to nie może być zwykła mikrofala, tylko Excel Multi-function Microwave Chemistry

Workstation. Excel jest konieczny.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? | Wartościowa |23.06.2013, 16:46

Dariusz K.:
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Łukasz D.:

Stefan T.:

Sławomir B.:

Jak to co ? Za pół roku nowa koncepcja MwOA - MicrowaveOrientedArchitecture.

no... do takiej mikrofali to można podłączyć kilkanaście pomp ssąco-tłoczących.

A uprawnienia nadaje się z poziomu sklepu RTV w którym owa mikrofala została zakupiona.

Ale to nie może być zwykła mikrofala, tylko Excel Multi-function Microwave Chemistry

Workstation. Excel jest konieczny.

Tak chyba wyglada mokry sen mikrofila.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |23.06.2013, 23:03

trochę słabe... ale co tam... opublikuję, bo żal w duszy straszny

Wielkieś mi uczynił pustki w internecie moim,

Moj drogi Wojciechu, tym zniknienim swoim.

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:

Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.

Tyś za wszytki analityki i kontrolery pisał,

Bo temat jest ważny i tobie nie zwisał

Nie dopuściłeś nigdy excelkowi się psować

By analitykowi myśleniem zbytnim głowy nie zajmować,

To ajtka, to biajka słusznie obmawiając

I onym swym uciesznym rechotem nas zabawiając.

Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w internecie,

Nie masz Wojciecha, nie masz rośmiać sie poecie.

Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,

A serce swej pociechy darmo upatruje

Ten post został edytowany przez Autora dnia 25.06.13 o godzinie 16:31

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj2  Kto głosował? |25.06.2013, 16:27

Stefan T.:

trochę słabe... ale co tam... opublikuję, bo żal w duszy straszny

Wielkieś mi uczynił pustki w internecie moim,

Moj drogi Wojciechu, tym zniknienim swoim.

Oj tam...

Odkrył Libre Office Calc i jest w konsternacji.

Zastanawia się czy Calc nie jest większym królem BI jak Excel.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |25.06.2013, 17:49

Jakie słabe? Rewelacyjne.

Co już połindsurfingować se nie można? I po górach porowerzyć?

Słuchaj, poeto - anegdota. Jest tak bez sensu, że aż mi się śmiać chce.

Ale jest AUTENTYCZNA. I wiem, że nie uwierzycie, bo jest jak wyżej.

Pływam sobie na deseczce na morzu, patrzę - daleko gdzieś płynie gostek. Ma wolniejszą deskę,

więc go dogoniłem. Chwilowo przyflauciło, więc sobie siedliśmy na tych deskach i zaczęliśmy

gaworzyć, że ja tak na imię, on tak, takie tam. (on jest Słoweńcem, a gaworzymy po

dżangielsku)

W pewnym momencie on wypala: "A kim ty jesteś z zawodu?". Tak z głupia frant, "na środku

morza". Ja, że coś tam z komputerami, że excelek, bez szczegółów, bo kurna jesteśmy na

środku morza. (!)

A on: "A bo my tu SAPa wdrażamy, katastrofa, drogi, sztywny, bez sensu, my tu chcemy coś

wiedzieć, a on nic nie daje, sztywny..." (on to powtórzył ze 3 razy).

Ja zacząłem się głupio śmiać, pośmialiśmy się chwilę, stanęliśmy, bo zawiało, i gadka się

skończyła.

Jaja.

Tylko biaje tego nie widzą.

A rozmowa odbyła się dokładnie tu: http://binged.it/13zqVYL

Trzeba oddalić, żeby zobaczyć gdzie toto.
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Stefan T.:

trochę słabe... ale co tam... opublikuję, bo żal w duszy straszny

Wielkieś mi uczynił pustki w internecie moim,

Moj drogi Wojciechu, tym zniknienim swoim.

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:

Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.

Tyś za wszytki analityki i kontrolery pisał,

Bo temat jest ważny i tobie nie zwisał

Nie dopuściłeś nigdy excelkowi się psować

By analitykowi myśleniem zbytnim głowy nie zajmować,

To ajtka, to biajka słusznie obmawiając

I onym swym uciesznym rechotem nas zabawiając.

Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w internecie,

Nie masz Wojciecha, nie masz rośmiać sie poecie.

Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,

A serce swej pociechy darmo upatruje

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 20:59

No to czekamy na implementację afina w roli erp.

Ten post został edytowany przez Autora dnia 09.07.13 o godzinie 21:46

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:34

Wojciech G.:

A on: "A bo my tu SAPa wdrażamy, katastrofa, drogi, sztywny, bez sensu, my tu chcemy coś

wiedzieć, a on nic nie daje, sztywny..." (on to powtórzył ze 3 razy).

Ja zacząłem się głupio śmiać, pośmialiśmy się chwilę, stanęliśmy, bo zawiało, i gadka się

skończyła.

Jaja.

Tylko biaje tego nie widzą.

Dowiedział się że Wojciech by to zrobił w Excelu

więc nie ma co się dziwić że gadka się skończyła.

Jaja

Tylko WG tego nie widzi

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 09:19

Hehehe

Darcio i Sławcio pozazdrościli Stefciowi yntelygencji i próbują go naśladować.

Dobre.

To jeszcze trochę chamówki poproszę. I wierszyk.

Dariusz K.:

Wojciech G.:
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A on: "A bo my tu SAPa wdrażamy, katastrofa, drogi, sztywny, bez sensu, my tu chcemy

coś wiedzieć, a on nic nie daje, sztywny..." (on to powtórzył ze 3 razy).

Ja zacząłem się głupio śmiać, pośmialiśmy się chwilę, stanęliśmy, bo zawiało, i gadka się

skończyła.

Jaja.

Tylko biaje tego nie widzą.

Dowiedział się że Wojciech by to zrobił w Excelu

więc nie ma co się dziwić że gadka się skończyła.

Jaja

Tylko WG tego nie widzi

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 09:29
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