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Przemysław R.:

Krzysztofie głupio tak pisać źle o byłym pracodawcy

Wcale nie głupio a raczej wskazane jest wyrażać swoją opinię szczerze i bezwzględnie oraz na
granicy asertwyności piętnować pewne zachowania i praktyki. A czy mówi się o byłym czy
obecnym pracodawcy? Nieistotne, skoro mówi się prawdę. Głupi się na to obrazi, mądry doceni
konstruktywną krytykę bo niewielu jest takich co wykładają swoje krytyczne poglądy na stół w
rozmowach.

co do meritum - ewolucja, nie rewolucja

jak to zrozumiesz to może następnym razem uda ci się migrować z excel-a do baz danych ;)

W tym ambaras, żeby dwoje chciało na raz :) Ja sobie moge chcieć, mogę proponować i
tłumaczyć. Słowa SQL i SQL server padały wielokrotnie ale nikt nie chciał o tym
słyszeć(ponieważ nie wiedział kompletnie o co chodzi bo się na tym nie zna a strach przed
nieznanym paraliżuje). Po co robić coś nowego skoro Excel jest tak świetny i przejrzysty oraz z
jaką łatwością koloruje komórki ;)

mi się swego czasu udało

To gratulacje :) Ja po roku sam zrezygnowałem z nierównej walki bo kiedy ktoś zamiast iść w
stronę normalności, to pogrąża się w czymś co prowadzi do katastrofy trzymając palce w uszach
aby nie słyszeć krytyki, to ja dziękuję, wysiadam :)

Krzysztof Leśniczak edytował(a) ten post dnia 03.05.10 o godzinie 00:27

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.05.2010, 00:25

Krzysztof Leśniczak:

Przemysław R.:

Krzysztofie głupio tak pisać źle o byłym pracodawcy

Wcale nie głupio a raczej wskazane jest wyrażać swoją opinię szczerze i bezwzględnie oraz na
granicy asertwyności piętnować pewne zachowania i praktyki. A czy mówi się o byłym czy
obecnym pracodawcy? Nieistotne, skoro mówi się prawdę. Głupi się na to obrazi, mądry
doceni konstruktywną krytykę bo niewielu jest takich co wykładają swoje krytyczne poglądy
na stół w rozmowach.

nigdy nie wiesz z kim w przyszłości będziesz pracował
a tego typu uwagi mogą się zemścić w przyszłości - więc pomyś czy warto

co do meritum - ewolucja, nie rewolucja

jak to zrozumiesz to może następnym razem uda ci się migrować z excel-a do baz danych
;)

W tym ambaras, żeby dwoje chciało na raz :) Ja sobie moge chcieć, mogę proponować i
tłumaczyć. Słowa SQL i SQL server padały wielokrotnie ale nikt nie chciał o tym
słyszeć(ponieważ nie wiedział kompletnie o co chodzi bo się na tym nie zna a strach przed
nieznanym paraliżuje). Po co robić coś nowego skoro Excel jest tak świetny i przejrzysty oraz
z jaką łatwością koloruje komórki ;)

primo robisz z tego co masz czyli np. hybrydę Excel-a i bazy plikowej w accessie. zabawne jest to
że user korzystający z excel-a nie musi mieć Access-a, w zasadzie to nikt nie musi go mieć -
trzeba tylko w sensowny sposob wypełniać komórki recordsetami, a formuły zrobią się same - ot
magic

mi się swego czasu udało

To gratulacje :) Ja po roku sam zrezygnowałem z nierównej walki bo kiedy ktoś zamiast iść w
stronę normalności, to pogrąża się w czymś co prowadzi do katastrofy trzymając palce w
uszach aby nie słyszeć krytyki, to ja dziękuję, wysiadam :)
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a nie było tak że problem Cie przerósł skoro to Ty musiałeś zdezerterować?

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.05.2010, 00:35

Wojciech Gardziński:

Niech Pan poczyta grupy Excelowe - jak tam naród kocha Wyszukaj.Pionowo(), formuły
tablicowe i VBA do wszystkiego oraz broni się przed słowem SQL...[/edited]

Ja osobiście nie rozumiem zachwytów nad funkcją wyszukaj.pionowo()

Owszem daje ona łatwo i szybko odpowiedź na proste pytania w prostych przypadkach kiedy
wszystkie wartości są unikalne ale jest zupełnie niedoskonała chociażby przy powtarzających się
wartościach w kolumnie i wówczas co? Tel do działu IT bo arkusz zwraca błędne dane ;)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.05.2010, 00:39

Przemysław R.:

a nie było tak że problem Cie przerósł skoro to Ty musiałeś zdezerterować?

Nikt nie zdezerterował to po pierwsze :) Po drugie, w teorii nie miałem się praktycznie w ogóle
zajmować Excelem :) Sam wyszedłem z inicjatywą zmian ponieważ wszystkie problemy
Excelowe spadały na mnie a rodziło się ich coraz więcej i więcej włącznie z samoczynnym
kasowaniem się arkuszy podczas błędów zapisu pliku. Po trzecie ciężko mi dyskutować o
specyfice struktury informatycznej firmy w której jeden z nas pracowała drugi nie, więc w
szczegóły nie wnikajmy :)
Dlatego w skrócie napisze tylko tyle, ze na wszystkie sugestie i propozycje było stanowcze i
bezdyskusyjne NIE... i nie, nie dało się z tym nic zrobić.

Krzysztof Leśniczak edytował(a) ten post dnia 03.05.10 o godzinie 00:50

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.05.2010, 00:45

Krzysztof Leśniczak:

>

Dlatego w skrócie napisze tylko tyle, ze na wszystkie sugestie i propozycje było stanowcze i
bezdyskusyjne NIE... i nie, nie dało się z tym nic zrobić.

Krzysztof Leśniczak edytował(a) ten post dnia 03.05.10 o godzinie 00:50

a zapytam tak nieśmiało obczajasz coś takiego jak querytable? klasy, ADODB i np. execute?
znaczy się czy umiesz pisać aplikacje w Excel-u bez nagrywania makr. bo jakby to powiedzieć
większość osób mówiących o sobie że znają świetnie VBA nie umie głupiej klasy napisać

no i druga kwestia - nie umiesz przekonać odbiorcy o korzyści płynącej z optymalizacji np.
pokazujesz do porównania plik przed - standardowy i plik po liftingu - działający szybciej, tyle że
pracujący nie z plikami excel tylko z plikiem mdb agregującym dane, z wierzchu to samo,
rewolucja w niektórych miejscach

z doświadczenia wiem że ludzie boją się nowości, jak ty im o serwerach SQL to oni stają
okoniem, bo kto to będzie robił, kto za to zapłaci i co jak sobie pójdziesz do innej firmy

jeżeli zmiana jest przeprowadzana płynnie, wręcz niezauważalnie - to nawet się nie obejrzysz jak
wszystko zostanie wdrożone

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.05.2010, 01:03

Zaraz, zaraz, chwileczkę!

Przemek, przesadzasz! Po pierwsze, zrodziła się dyskusja analityk vs. informatyk (Przemek, tak
to wygląda, nie każdy lizał to, co Ty, czy też my) i, z tego powodu, nie tu ona powinna być (czyli
wio ;) na grupy Excelowe)
Po drugie stoję tu akurat murem za P.Krzyśkiem, bo odkrył ZASADNICZY TEMAT tego wątku, a
mianowicie, ŻE JEST PROBLEM.

Problem (nr 1.) jest - Excelioza. Walczył z tym i... (jakoś tam) poległ (i ja to doskonale
rozumiem) Większość nas (zwróćcie uwagę, wrogowie, że piszę "nas") tutaj ma na to świetne
lekarstwo - "Niech Twoja firma kupi BI - najlepiej nasze". Czyli "zajmij się czymś na długie lata -
przestaniesz widzieć wtedy meritum".
Ja, z kolei, z uporem maniaka, wyłuszczam tu problem nr 2. - że tzw. "Business Intelligence" to
NIE JEST LEKARSTWO na to, co powyżej.
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Celem tego wątku nie jest zniechęcanie do Excela (bo są super BI). Nie jest też celem zachęcanie
do niego za wszelką cenę (bo Excelioza).

Mi (!) się wydaje, że celem jest wypracowanie takiego sposobu użycia wszystkich narzędzi, żeby
było DOBRZE. I analitykom, i klientom ich pracy.
I jak p. Krzysiek nie widział ADO, to trzeba mu je pokazać (i wytłumaczyć), a nie wyśmiewać
nieumiejętność pisania klas...

P.S.
I, nie wiem dlaczego, te słowa przeszły trochę niezauważone:
"W tym ambaras, żeby dwoje chciało na raz :) Ja sobie moge chcieć, mogę

proponować i tłumaczyć. Słowa SQL i SQL server padały wielokrotnie ale nikt nie

chciał o tym słyszeć(ponieważ nie wiedział kompletnie o co chodzi bo się na tym nie

zna a strach przed nieznanym paraliżuje). Po co robić coś nowego skoro Excel jest tak

świetny i przejrzysty oraz z jaką łatwością koloruje komórki ;)"

Rewelacja.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 03.05.10 o godzinie 15:30

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj3.05.2010, 15:22

Nie straszcie mnie exceliozą bo ja wchodząc do jakiejś firmy wychodzę z założenia, że
problemem bywa wygenerowanie raportu z wielu baz i sobie to obsłużyć mogą w HD. Jakbym
usłyszał coś takiego to by mi rączki opadły :)

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |3.05.2010, 22:35

Andrzej O.:

(...)coś takiego to by mi rączki opadły :)

No właśnie, a im (przez lata) NIE OPADAJĄ.

Bo sytuacja jest taka (taki prosty przykład, mówiący o tym, że idea HD nie działa zawsze i
wszędzie):
Mam budżet 100 (sprzedaży) i (50) kosztów, jestem w Parzęczewie Górnym, sprzedaję piasek i
go wożę po budowach. Dali mi co prawda komputer, ale bardzo słabo go obsługuję, bo, wiecie,
piasek...

Józek (ten spod budki) mówił, że kupi ode mnie tego piasku za 100, był i wziął za 30 (30.4), ale
faktury jeszcze nie dostał, ale ma być jutro. Wtedy weźmie pozostałe 70. Dobra, budżet
zrealizuję, ale kiedy on mi zapłaci? Na razie nie wykazuję sprzedaży, bo nie wiadomo, czy nie
przepił. W temacie kosztów, to nie wiem, jaka będzie premia, bo sam nie wiem, czy Józek kupił
czy nie, więc nie wiem ile zarobię, a ja jestem właśnie ten koszt (40+10 ew. premii).

Co wiem?
Że pewnie kupi i pewnie zarobię. Że dowiem się o tym PO okresie zamknięcia kosztów i analizie
budżetu (5-tego). Że jak nie dam raportu O RZECZYWISTEJ SPRZEDAŻY I KOSZTACH do 3-ego
to mnie potem ominą przy premii itp.

Co wie moja HD?
Nic. I dowie się dopiero, gdy Józek przyjedzie, ja wystawię papier, księgowość go dostanie (z
Parzęczewa daleko i wyboiście). Dowie się dopiero na drugi dzień, bo HD przelicza się w nocy
itp., itd...

Excelki sobie DOSKONALE radzą. Czyż nie?
Raporty z hurtowni mają wartość papieru.

A mój analityk sobie poradzi. Zadzwonię do niego, on to wpiszę w swój wielki-i-połączony-
tysiącem-wyszukaj-pionowo bardzo mądry arkusz i po pięciu godzinach walki z łączami dostanie
raport. On co prawda dzwoni do tych informatyków, żeby to jakoś przeorganizować, ale oni go
chyba nie rozumieją - są na Bahamach na szkoleniu - nasza Globalna Centrala Zarządzania
Piaskiem (Central Global Sand Management) wdraża wszak nowoczesnego BiJaja, czy jakoś
tak...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.05.10 o godzinie 09:58

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.05.2010, 09:36

Wojciech Gardziński:

...

Co wie moja HD?
Nic. I dowie się dopiero, gdy Józek przyjedzie, ja wystawię papier, księgowość go dostanie (z
Parzęczewa daleko i wyboiście). Dowie się dopiero na drugi dzień, bo HD przelicza się w nocy
itp., itd...
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Wojciech

Excelki sobie DOSKONALE radzą? Czyż nie?
A raporty z hurtowni mają wartość papieru.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 04.05.10 o godzinie 09:39

Każdy system informatyczny może przetwarzać tylko te dane, które się do niego wprowadzi.
Żaden Excel nie pomoże, jeśli zamówienia Józka (tego spod budki) do niego nie wklepiesz. I nikt
nie broni włączać do HD planowanych działań, niepotwierdzonych zamówień, pięciu
alternatywnych planów sprzedaży itp.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.05.2010, 10:01

Ależ OCZYWIŚCIE!

Czyli, z założenia,

1) HD NIE OBEJMUJE INFORMACJI NIE WPROWADZONEJ DO SYSTEMU, a, jak obejmuje, to z
poślizgiem, na który raportowcy nie mogą sobie pozwolić.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.05.2010, 10:06

Ja szybko sprostuję kilka rzeczy bo widzę że jedna z osób się zagalopowała w osądach :)
Nie jestem specjalistą baz danych, nie projektuje skomplikowanych rozwiązań, nie zajmuję się
głębszą sferą baz danych. To nie moja brocha, nie moje zadania, nie do tego się kształciłem i
najzwyczajniej w świecie jestem lepszy w 10 innych rzeczach i za to mi płacą a nie za
programowanie i bazy danych.

Problem jaki poruszyłem da się rozwiązać nie wchodząc w żadne skomplikowane relacje oraz nie
poruszając pojęć o których przeciętny człowiek nie słyszał.

I żeby było jasne. Moim zadaniem a raczej obowiązkami, nie było zarządzanie Excelem ani
bazami danych. Po prostu sam z siebie wyszedłem z inicjatywą bo znam się na tyle - mało ale
wystarczająco do zastanej sytuacji - aby przekształcić "system Excelowy" na coś bardziej
sensownego. Kiedy coś opiera się z reguły na wyszukaj pionowo i poziomo oraz na "jeżeli", to nie
trzeba być fachowcem aby wiedzieć, że da się to przekształcić na prawdziwy system bazy danych
z odpowiednim interfejsem.

Ja ze swojej strony "poległem" ponieważ nie było moim głównym ani pobocznym zadaniem
zmienianie Excela na coś innego a jedynie była to pracownicza inicjatywa, sugestia doskonalenia
a do tego czarno na białym widzę autentyczne zakochanie w Excelu (formatowanie warunkowe i
zmieniające się kolory przy zmianach wartości komórek były w stanie doprowadzić hmmm do
skrajnej radości ;) )
Jeśli ktoś jest umotywowany miłością to jest to najgrubsza ściana, raczej nie do przebicia od
razu.

Krzysztof Leśniczak edytował(a) ten post dnia 04.05.10 o godzinie 10:47

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.05.2010, 10:43

Wojciech Gardziński:

Ależ OCZYWIŚCIE!

Czyli, z założenia,

1) HD NIE OBEJMUJE INFORMACJI NIE WPROWADZONEJ DO SYSTEMU, a, jak obejmuje, to z
poślizgiem, na który raportowcy nie mogą sobie pozwolić.

Absolutnie nie mogę zgodzić się z tą interpretacją. Niezależnie od czasu oczekiwania, czyli nawet
przyjmując ów "poślizg" liczony w latach nie doczekamy się raportu z danych, których nikt nie
wprowadził do systemu. I bez różnicy, Excel, czy HD, jak nie włożysz to nie wyciągniesz.

Opóźnienie HD względem systemów transakcyjnych jest elementem, który można i należy
planować. Zakładanie, że wszystko przelicza się w nocy jest dużym uproszczeniem.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.05.2010, 11:40

Ech, ta przecież rozumiemy po polsku.

Ja chcę tylko powiedzieć, że JEDNYM z powodów, dla których wykorzystuje się tak powszechnie
Excela, jest fakt, że "wchodzą" do niego (również) informacje pozasystemowe, czyli informacje
niepewne, przekazane nieformalnie, podrasowane(!) pod cel raportu, itp.
Ad. przykładu, oczywiście przerysowanego itp.- Analityk dzwoni albo ja do niego i podaję mu
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telefonicznie "będzie 100" on to wpisuje w excelka itd.

Czyli, że NAJŚWIEŻSZA informacja jest zawsze w Excelu.

P.S. Panie Pawle, niech Pan mi nie każe pisać rzeczy oczywistych, że jak nie wpiszę, albo, że jak
nie włączę komputera, to nie mam... Chyba to wiem? ;)

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.05.2010, 11:59

Myślałem, że to prowokacja ;).

Jedną z barier we wprowadzaniu systemów centralnych (rozmaitych, CRM,ERP,BI) jest właśnie
rozproszenie danych słownikowych po rozmaitych excelikach, gdzie każdy dział prowadzi sobie
np własną listę kontrahentów, produktów itp. Ilość ludzkiej pracy zmarnotrawiona na
"matchowanie obiektów" pomiędzy osobami pracującymi w obszarze wspólnej toalety bywa
przerażająca.
Co gorsze, bardzo często przetwarzanie danych w excelu, ta olbrzymia konstrukcja wielu
arkuszy, makr, funkcji wspomagana jest pracą manualną osób, które zupełnie nie wiedzą co i w
jakim celu przetwarzają. Przykładowo pracownik poświęca prawie 2 godziny dziennie na
ściąganie plików z FTP, przerabianie ich półautomatyczne i kopiowanie wyników na folder
sieciowy dla... nieistniejącej branży.

Albo inny przykład: Firma zakłada nowy sklep, wszystkie dane w excelu, adresy, terminy itd.
Meble + pierwsze zatowarowanie w/g szablonu, zapakowane na tira, jedzie na miejsce i.., Zonk.
Sklepu nie ma. A dokładniej to jest, tylko w stanie surowym, bez podłóg i okien nie wspominając
już o oświetleniu. Dział administracji wprowadził w swoim excelu, że termin oddania będzie
przesunięty o 2 tygodnie, ale zaopatrzenie już tego w swoim nie miało. Dane w excelu były
najświeższe, ale czy wystarczająco prawdziwe?

Excel to potężne narzędzie, które w niepowołanych rękach może narobić wiele szkód w firmie.

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |4.05.2010, 12:40

Zgadza się, że rozproszona excelowa baza danych może być przyczyną wielu groźnych chorób...

Moja (dzisiejsza zresztą) próba okiełznania miliona Excelków:
http://www.goldenline.pl/forum/afin-net/1411050/s/1#31...

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj4.05.2010, 12:50

Witam.

Szanowni, jest źle.
BI już nie zwiększa ROI, może jeszcze tylko u wybitnych zatwardzialsów, w rodzaju Oracle'a, czy
też SASa (bo też tam krucho z CiM-em).

Oto złote, bardzo odkrywcze, myśli z jednego poważnego tekstu o trendach, nowoczesnego (bo
w tytule ma 2010):
http://whitepapers.technologyevaluation.com/pdf/20615/...
(Nie da się w tym tekście wyszukać słowa "excel")

"What you should do: Stay the course and remain focused on your business goals."

"Conclusion
Business intelligence efforts can only result in a truly intelligent, agile business if they are driven
by business goals"

Ech, jak jesteś inteligentny sam w sobie, to ci pomożemy...
Szkoda tylko, że wolisz Excelka :( ...

P.S.
Uwaga, ciekawostka!
W sieci zaczynają pojawiać się niezależne głosy, krytyczne wobec owej marketingowej papki i
bałwochwalstwa, z którym my tutaj walczymy od dłuższego czasu. WRESZCIE!
http://blogs.forrester.com/boris_evelson/10-03-31-i_fo...

P.S.2
I druga ciekawostka, a właściwie quiz:

Kto to napisał?
"Replacing the anarchy of Excel: Free whitepaper
Does your business rely on often unreliable and out-of-date Excel data to assist in key decision
making? By replacing ‘Excel anarchy’, leaders can make effective decisions based upon the
reliable and transparent data provided by modern business intelligence."
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Pachnie patynką BIajową, a jednak JEDNO słowo mówi jednoznacznie, kto to, no nie?
Czyli, kto jest wrogiem? Excel! (Znaczy wszyscy zdrowi, uff...)

P.S.3.
Kolejna ciekawostka, a co...!
http://www.bdo.pl/szkolenia-BDO/edycja-szkolenia/id172...
Znajdźcie tu słowo "Excel"!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 17.05.10 o godzinie 13:46

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.05.2010, 10:24

Daaawno nie serfowałem (chyba że mowa o fali powodziowej)...

Andrzej O.:

wygląda na to, że Microsoft zamierza rozbudować jedno i drugie (SQL Services i Excel) do tego
stopnia by nic innego nie było potrzebne.

(post z 13.08.2009, 07:33)

Panie Andrzeju, Pan jest PROROKIEM!
http://www.microsoft.com/bi/productsbi/#

http://download.microsoft.com/download/d/7/2/d72c9ccf-...
"Microsoft® SQL Server™ 2005 is a complete business intelligence (BI) platform that provides
the features, tools, and functionality to build both classic and innovative kinds of analytical
applications. This provides an introduction to the tools that you will use to build an analytical
application, and highlights new functionality that makes it easier than ever to build and manage
complex BI systems."

Extract, transformation, and load=
=Server 2005 Integration Services

Relational data warehouse=
=SQL Server 2005 relational database

Multidimensional database=
=SQL Server 2005, Analysis Services

Data mining=
=SQL Server 2005, Analysis Services

Managed reporting=
=SQL Server 2005 Reporting Services

Ad hoc reporting=
=SQL Server 2005 Reporting Services

Ad hoc query and analysis=
=Microsoft Office products (Excel, Office Web Components, Data Analyzer, SharePoint Portal)

Pulpity nawigacyjne i Centrum raportów=
http://office.microsoft.com/pl-pl/sharepointserver/HA1...

No to chyba podsumowaliśmy nasz wątek.

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj2.06.2010, 14:25

Równie napaleni jak Pan Wojciech ;)
http://www.office2010themovie.com/

Paweł M. edytował(a) ten post dnia 09.06.10 o godzinie 23:49

Zgłoś | Link | Cytuj Wartościowa |9.06.2010, 23:45

Paweł M.:

Równie napaleni jak Pan Wojciech ;)

Chyba raczej "nakręceni"?
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« Wróć do tematów
Odpowiedz

« Poprzednia     1  … 26  27  28  29  30  …  82     Następna »

(C) MS

P.S.
Dzięki za pomysł na logo "filmików".
Na Szpana zawsze można liczyć!

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.06.10 o godzinie 00:38

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj10.06.2010, 00:31

9 trendów, które zmieniają rynek BI
1. Analityka in-memory
2. Kolumnowe systemy zarządzania bazami danych (CODB)
3. Software as a Service i Cloud Computing
4. Nowe sposoby wizualizacji prezentacji danych
5. Zintegrowane mechanizmy wyszukiwania danych
6. Mobilne systemy analityczne
7. Integracja informacji
8. Analiza scenariuszowa what-if
9. Systemy zarządzania danymi analitycznymi
Źródło: Gartner

Przeczytane dzisiaj. W Computerworldzie. Słowa Excel (95% rynku) - BRAK.
Czy Ci ludzie, do diabła, żyją na innym świecie?
Czy pieniądze z reklam aż tak zasłaniają oczy?

P.S.
Wiecie co, Szanowni...
Pozwólcie, że pożegnam się zawczasu, taki, nazwijmy to, testament.

Wywalają mnie po kolei ze wszystkich grup, ostatnio z grup "TETA", "Controlling", "Data
Warehouse IT"...
Cóż, ktoś poważny (bo, nie obrażając tu nikogo...) się za mnie wreszcie wziął. Pewnie będą i
grupy kolejne.

O kasowaniu moich postów to nawet nie wspominam, bo działo się toto od początku i nawet
tutaj, pomimo (doceniam!) anielskiej wręcz cierpliwości PanaModa. Taki los.
A mój testament brzmi tak:
Za dwa lata...
Więc, "Nie lękajcie się!" ;)

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 16.06.10 o godzinie 10:49

Zgłoś | Link | Edytuj | Cytuj13.06.2010, 12:21
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