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Pamiętacie film "1941"?

To takie jaja z wojny. To ja właśnie piszę 1941. post tego wątku.
I wojna, i jaja. I torpedą w diabelski młyn... bum! ;)

P.S.
Oj, jaja, i to jakie!
http://www.goldenline.pl/forum/167623/szkolenia-kursy-...
i dalej pod linkiem http://www.bssg.pl/warsztatzarzadzanie
(proszę się mocno trzymać krzesła...)

Zakres

(...)Jedna wersja prawdy. Jak skutecznie budować jedną wersję prawdy. Dlaczego wskaźnik w

dwóch różnych raportach ma inną wartość? Skąd pochodzą dane użyte w raporcie? Jaka wersja

definicji biznesowej została użyta w analizie A, a jaka w analizie B? Czy w raporcie zostały użyte

aktualne dane?

(...)Skuteczne zarządzanie wiedzą i społecznością BI. Kto jest ekspertem, kto jest

odpowiedzialny a kto jest sponsorem wybranego obszaru lub raportu? Dzielenie się wiedzą i

doświadczeniem między użytkownikami. Blogi eksperckie, FAQ (zbiór często zadawanych pytań i

odpowiedzi na nie).

(...)Prezentacja aplikacji BI Knowledge System. Funkcjonalności, zastosowanie, przykłady

wykorzystania, korzyści.

W skrócie:
"Jak skutecznie budować jedną wersję prawdy."
My tu się ścieramy o JWPa, a tu za 210 złociszów wyłożą nam to jasno.

(jak zrobić) "Blogi eksperckie, FAQ (zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie)."
Nożesz poważna sprawa. Nie tam żadne mejle albo telefony - dajmy spokój! - FAQa trzeba i
bloga!

"Prezentacja aplikacji"
No i mamy jasność, o co tu chodzi. Ostatnio też dostałem taką ofertę: "Odwiedź Częstochowę i
najświętszy cośtam, potem obiadek z prezentacją najnowszych AGD i prezent!"

Ja powinienem pójść na ten kurs. Bo oni mnie wyjaśnią "jak skutecznie zarządzać społecznością
BI". Ja tam bym użył prostego "wynocha", ale oni chyba znajdą słowa piękniejsze.
No, bo, spójrzcie, do kogo to jest kierowane:

Adresaci

Kadra podejmująca decyzje strategiczne w firmie,

Kierownicy Działów Operacyjnych,

Dyrektorzy i Kierownicy IT,

Menedżerowie Business Intelligence,

Architekci i Specjaliści Baz Danych,

Administratorzy Hurtowni Danych,

Specjaliści i Eksperci z obszaru Business Intelligence,

Osoby odpowiedzialne za utrzymanie i rozwój systemów informatycznych.

Analitycy, won! Nie przeszkadzać!

Uff, a ja już myślałem, że durne biajowanie odeszło w zapomnienie. Jednak nie... może i dobrze?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.08.12 o godzinie 15:28

 | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 22:39

Ponad 1900 odpowiedzi w dyskusji zatytułowanej "Excel: The king of BI".....

Excel królem BI nie jest. Nie jest nawet namiastką BI. Jest arkuszem kalkulacyjnym.
Bardzo dobrym ale ciągle tylko arkuszem. Można go w bardzo pomysłowy sposób użyć, i Pan to
robi. Z pewnością ma Pan w portfolio wiele bardzo udanych wdrożeń. I brawo.

Ale nie tego gratuluję.

Gratuluję skuteczności - wprost chylę czoło. Ludzie zamiast zignorować dyskusję w stylu
"Hulajnoga: Król Samochodów Terenowych" wdają się w nią i coś samemu sobie tłumaczą (bo
przecież nie Panu) że hulajnoga to nie samochód. Zamiast to 'olać' i dawno skazać ten temat na
zapomnienie.

Nie wątpię że w wielu przypadkach wystarczy Excel a jeśli starczy to po co przepłacać.
Nie wątpię że posiada Pan sporą wiedzę i doświadczenie.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/98
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Ale nazywanie MS Excel królem BI? Niedorzeczne... (albo genialna prowokacja).
A niestety reakcje są już tylko niedorzeczne więc zasłużone 1:0 dla Pana.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 18:45

Dariusz Kiełbasa:

1:0 dla Pana.

Dziękuję. Śliczne uzasadnienie. Miód.

I... ma Pan rację. Excel to nie BI, bo BI to wymysł czysto marketingowy. Tym bardziej Excel nie
jest królem BI - przejrzał mnie Pan do cna (i ową "genialną" prowokację) - gratuluję. Może nie
na 1:1, ale jakiś mały punkcik się Panu należy.

Excel, nie - nie Excel! - arkusz kalkulacyjny! - jest czymś dużo więcej, niż BI - jest elastycznym
narzędziem pracowników merytorycznych. Ja, jak Pan również zauważa to celnie, nie neguję
dorobku informatyki - hurtownie danych są niewątpliwym osiągnięciem architektury
informatycznej, a bazy danych i ich obecna możliwości - niewątpliwym osiągnięciem inżynierii
informatycznej. Ja tu lobbuję - i to też Pan widzi, co ja również doceniam - za połączeniem mocy
arkusza - grubego klienta, z możliwościami arkusza - cienkiego klienta, dalej z możliwościami
technicznymi baz danych oraz prawdziwą wielowarstwową infrastrukturą, czy też architekturą
informatyczną. Pisze Pan dalej - również słusznie - że robię to sensownie, Tak i dlatego wiem, co
mówię.
Co jest tym sensem? Excel sam? Nie - siedziałbym teraz u "Excelków w praktyce" i doradzał, jak
wpisywać Wyszukaj.Pionowo
BI samo - toż to dramat niewyjęty!

Ja proponuję to POŁĄCZYĆ! (i Pan to też widzi)
Wie Pan co? Dużo Pan widzi - gratuluję.

 | Edytuj | Cytujwczoraj 19:16

Wojciech Gardziński:

Co jest tym sensem? Excel sam? Nie - siedziałbym teraz u "Excelków w praktyce" i doradzał,
jak wpisywać Wyszukaj.Pionowo
BI samo - toż to dramat niewyjęty!

Ja proponuję to POŁĄCZYĆ! (i Pan to też widzi)
Wie Pan co? Dużo Pan widzi - gratuluję.

Tak może się skończyć wdrożenie zarówno BI jak i Excela w zastosowaniach BI.
Cwanym lisem jest ten, kto wie którą opcję wybrać, kto zna wady i zalety obu rozwiązań i nie
upiera się z jednym jedynym, cudownym środkiem na wszystko.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:46

Dariusz Kiełbasa:

Wojciech Gardziński:

Co jest tym sensem? Excel sam? Nie - siedziałbym teraz u "Excelków w praktyce" i
doradzał, jak wpisywać Wyszukaj.Pionowo
BI samo - toż to dramat niewyjęty!

Ja proponuję to POŁĄCZYĆ! (i Pan to też widzi)
Wie Pan co? Dużo Pan widzi - gratuluję.

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/98
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Tak może się skończyć wdrożenie zarówno BI jak i Excela w zastosowaniach BI.
Cwanym lisem jest ten, kto wie którą opcję wybrać, kto zna wady i zalety obu rozwiązań i nie
upiera się z jednym jedynym, cudownym środkiem na wszystko.

Cóż, rzadko mi się zdarza...
1:1.
P.S.
Z tym, że, tak sobie myślę, że Pan, chyba, proszę nie traktować tego jako obelgę!, że... Pan
chyba w mojej drużynie gra... (czyżby było 2:0?)

Moja wersja:

A jak być powinno?

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/98
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Rysunki są sprzed 2 lat. Były publikowane tutaj.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 08.08.12 o godzinie 22:31

 | Edytuj | Cytujwczoraj 22:17

Wojciech Gardziński:

P.S.
Z tym, że, tak sobie myślę, że Pan, chyba, proszę nie traktować tego jako obelgę!, że... Pan
chyba w mojej drużynie gra... (czyżby było 2:0?)

Proszę zobaczyć w mój profil - niestety w drużynie przeciwnej :)
W tej drużynie w której (bazując na powyższym rysunku) "klasyczne wdrożenie BI" punkt 2 jest
drogą słuszną i oznacza na przykład taki serwer, data warehouse to może być takie maleństwo a
liczbę użytkowników podaje się w tysiącach . Przykład z życia wzięty - i tam naprawdę taki
sprzęt był potrzebny i sensowny. Proszę sobie samemu odpowiedzieć co można by było tam
osiągnąć Excelem. Nic. Kompletnie nic.

Nie ta liga......

Ale nie musi to oznaczać że nie ma klientów, którym Excel wystarczy. Bo takich jest sporo, i
trzeba uszanować tych, którzy potrafią to wykorzystać, uświadomić klienta i na tym zarobić.

EDIT:

linki zmieniłem na http://caritas.pl, wystarczy kliknąć.
Lepiej komuś pomagać niż się żreć.... I dziękuję za rzeczową dyskusję o wyższości Excela.

Dariusz Kiełbasa edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 07:07

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 23:17

Dariusz Kiełbasa:

Wojciech Gardziński:

P.S.
Z tym, że, tak sobie myślę, że Pan, chyba, proszę nie traktować tego jako obelgę!, że...
Pan chyba w mojej drużynie gra... (czyżby było 2:0?)

Proszę zobaczyć w mój profil - niestety w drużynie przeciwnej :)
W tej drużynie w której (bazując na powyższym rysunku) "klasyczne wdrożenie BI" punkt 2
jest drogą słuszną i oznacza na przykład taki serwer, data warehouse to może być takie
maleństwo a liczbę użytkowników podaje się w tysiącach . Przykład z życia wzięty - i tam
naprawdę taki sprzęt był potrzebny i sensowny. Proszę sobie samemu odpowiedzieć co można
by było tam osiągnąć Excelem. Nic. Kompletnie nic.

Nie ta liga......

Ale nie musi to oznaczać że nie ma klientów, którym Excel wystarczy. Bo takich jest sporo, i
trzeba uszanować tych, którzy potrafią to wykorzystać, uświadomić klienta i na tym zarobić.
Z tym, że ja już dawno takich klientów nie spotykam. Ci, z którymi mam bo czynienia
skwitowali by Excela słusznym i gromkim wybuchem śmiechu.

Alem się uśmiał...
Normalnie, gość chce mnie zniechęcić, zapodając obrazki z centrali.
Panie Szanowny, niech się Pan nie gniewa, ale "System of Systems" jest tak groteskowe, że
nawet w wykonaniu nabzdyczonego IBMa, zwala z nóg.
Jakby Pan Szanowny, z wyżyn OlIBMpu, zechciał zejść na ziemię i zobaczyć, co robią analitycy z
System of system, jak ochoczo robią formułki na, ściąganych do Excelka, a jakże, wydruczkach
tekstowych z AS400, importowanych tam, a jakże, przez FTP (bo taż to inne systemy, nie żadne
tam byle okienka, sorka, Okna(R) !), to może bym i Panu uwierzył w tę Pana inną koszulkę. Ale,
tak się nabzdyczając, nie jesteś Pan nic a nic wiarygodnym.
A na razie narka, sorka i papatki, nasz ty bogu przesympatyczny.
(Powinien Pan - żeby lepiej podkreślić wilgotność tego klimatu - jeszcze pochwalić się kropką u
Gartnerka - taka podpowiedź Życzliwego)

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 00:04

Widzę że jednak szkoda było mojego czasu. Ludzie mali zawsze pozostaną ludźmi małymi.....

Microsoft Excel: The king of BI - forum na grupie Business Intelligence ...http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-the-king-of-bi/s/98
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Over & out.

Z takim nastawieniem do tematu NIGDY nie wyjdzie Pan poza wdrożenia w firmach rodzaju "pan
Staszek i syn". A szkoda - chciałem uszanować Pana pracę. Nie da się.

EDIT:

Za 'chama' bardzo Pana przepraszam, cofam te słowa, nie będę się zniżał do takiego poziomu.

Dariusz Kiełbasa edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 07:03

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 00:10

Dariusz Kiełbasa:

Widzę że jednak szkoda było mojego czasu. Ludzie mali zawsze pozostaną ludźmi małymi.....

Over & out.

Z takim nastawieniem do tematu NIGDY nie wyjdzie Pan poza wdrożenia w firmach rodzaju
"pan Staszek i syn". A szkoda - chciałem uszanować Pana pracę. Nie da się. Pan w d... byłeś i
g... widziałeś.

Dobre, ale już znałem.

A przy okazji kawał chama.

A ja Wojtek.

P.S. Miło było Pana poznać.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 00:16

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 00:14

Proponuję CAŁKOWITY ZAKAZ odpowiadania temu Panu.
Chyba najskuteczniejsza metoda by jego tematy zniknęły :)

Kto jest za, ten niech się powstrzyma od odpisywania.

Dariusz Kiełbasa edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 00:23

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 00:20

Dariusz Kiełbasa:

Proponuję CAŁKOWITY ZAKAZ odpowiadania temu chamowi.
Chyba najskuteczniejsza metoda by jego tematy zniknęły :)

Kto jest za, ten niech się powstrzyma od odpisywania.

Witam w Alei Gwiazd.
http://www.goldenline.pl/forum/2757300/nikt-mnie-nie-l...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 00:24

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 00:23

Wojciech Gardziński:

Witam w Alei Gwiazd.

Ile Ty masz lat?
Cieszy Cię, że kogoś wyprowadziłeś z równowagi?
Kolekcjonujesz przypadki w których kogoś doprowadziłeś do szału a jednocześnie chcesz być
solidnym i rzetelnym integratorem swoich rozwiązań?

To są jakieś kpiny.
Wstyd, dorosły mężczyzna....

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |dzisiaj 06:56
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Dariusz Kiełbasa:

Ile Ty masz lat?
Cieszy Cię, że kogoś wyprowadziłeś z równowagi?

To zwykły oszołom i typowy troll, który ewidentne braki w wiedzy (myli pojęcia, używa ich w
złych kontekstach, posługuje się słowami których znaczenia nie pojmuje no i wypowiada się na
tematy o których nie ma pojęcia) próbuje zatuszować prostackimi, prymitywnymi i chamskimi
pyskówkami. Wydaje mu się, że jest błyskotliwy, dowcipny, sarkastyczny i złośliwy, a w
rzeczywistości to żałosna karykatura specjalisty od niczego, który myśli, że jak w firmie pokroju
20+ wdroży cztery arkusiki na krzyż ciągnące dane z DBFów i wspomagające controlling kosztów
i namiastkę budżetowania to ma pojęcie o metodach i narzędziach analitycznych.

integratorem swoich rozwiązań?

Ale jakim integratorem, skoro on analitykę w przedsiębiorstwie sprowadza do analizy kosztów,
wyników na różnych działalnościach przedsiębiorstwa (operacyjnej, finansowej itd) i (być może)
budżetowania i nawet mu się nie śniły innego rodzaju analizy, które w przedsiębiorstwach się
wykonuje. I nie ma pojęcia, że podstawą takich analiz (optymalizacja, prognozowanie, reguły
asocjacyjne, wielowymiarowa analiza porównawcza itd) jest BI osadzony na porządnej hurtowni
danych, gdzie OLAP i controlling stanowi może 30% realizowanych analiz/badań.

To są jakieś kpiny.
Wstyd, dorosły mężczyzna....

Ale jaki mężczyzna? To dzieciak, który ewidentny nadmiar wolnego czasu wynikający zapewne z
tysięcy wdrożeń swoich arkusików spędza na GL (i pewnie innych portach) popisując się
chamskim trollingiem i - jak każdy tego typu pustak - cieszy się, że denerwuje innych.

Podpisuję się pod apelem Pana Darka - ignorować wpisy oszołoma WG (czyli Wielkie G).

Pozdrawiam
MB

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 07:34

Dariusz Kiełbasa:

Wojciech Gardziński:

Witam w Alei Gwiazd.

Ile Ty masz lat?

43 lata. 19 lat pracy z Excelem, łączonym do różnych baz danych. 17 lat ma moja firma. Od 10
robimy szkolenia i pisujemy tu i tam. Od 8 wykładamy tu i ówdzie. 5 lat temu wykrystalizowały
się nam poglądy na BI, jako na jedno wielkie marketingowe oszustwo. Od 3 otwieram szeroko
oczy, widząc, jak to oszustwo ludziom pasuje. Od 2 mnie to bawi. Od wczoraj mam nowego
kumpla.
Więcej grzechów nie pamiętam.

Cieszy Cię, że kogoś wyprowadziłeś z równowagi?

Nie. Bardziej mnie martwi, że on się dał.

Kolekcjonujesz przypadki w których kogoś doprowadziłeś do szału

Każdy z nas bywa w szale i nie jest to ujma. Żadna ujma.

a jednocześnie chcesz być solidnym i rzetelnym integratorem swoich rozwiązań?

Obawiam się, że klienci (jacykolwiek) wolą mieć do czynienia z ludźmi, którzy wiedzą, czego
chcą, niż z tymi, którzy zmieniają kurs razem z kierunkiem wiatru.

To są jakieś kpiny.

Nie. To normalna walka normalnych facetów. O ważną dla nich sprawę.

Wstyd, dorosły mężczyzna....

Przepraszam, jeśli Pana uraziłem. Nie wstydzę się przeprosić i nie wstydzę się swoich poglądów.
Pozdrawiam i dziękuję za krótki wzlot.

P.S. Uuuups. Dopiero teraz zobaczyłem Pana "przepraszam". Przyjmuję.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 07:43

 | Edytuj | Cytujdzisiaj 07:37
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Dr Marcin Jan Błażejowski:

Ale jakim integratorem, skoro on analitykę w przedsiębiorstwie sprowadza do analizy
kosztów, wyników na różnych działalnościach

Czy miał Pan może takie wdrożenia w Polsce?
Bo z mojej znajomości rynku wynika, że do 200mln zł obrotu nie ma co mówić o narzędziu do
budżetowania, czasem do 500mln ono nie występuje, zaawansowane alokacje kosztów więcej niż
pojedynczym nośnikiem/kluczem to też w okolicach 500mln+. Koncerny międzynarodowe wobec
zwykle centralizacji IT takie projekty w Polsce wykonują jako rollout. Więc POTENCJALNYCH
odbiorców takich projektów będzie pewnie mniej niż 100 w całej Polsce.

btw. mówimy oczywiście o danych finansowych, nie sprzedażowych, bo te ostatnie mają bardziej
rozwiniętą analitykę.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:13

Btw2. prognozowanie - prezentowałem moduł prognozowania w BI, zresztą jako pierwszy w
firmie, bo moduł nie był wszystkowiedzący i nie przewidywał przyszłości tylko był doskonałym
narzędziem do przedstawienia prognozy na podstawie danych historycznych dla np.100+
produktów. Zamiast ręcznie można automatycznie i dla 10% nietrafnie odczytanych cykli czy
trendów wprowadzić ręczną korektę - podobno sprzedało się w historii raz.

btw3. analizy asocjacyjne - jeśli ma Pan na myśli data mining to jest to poza hurtownią danych,
bo robi się na transakcjach. W małych wdrożeniach chyba nie warto kopać się z koniem - MS
wypuścił DataMining Addin for Excel.

btw4. forecasty to przeliczenia na poziomie interfejsu - pobieramy dane źródłowe (wykonanie i
wersję bazową) i przeliczamy na np. utrzymanie celu. Robi się w addinach excelowych BIajów,
które od dawna mają.

I tu jest największy problem Pana Wojtka - stara się na nowo odkryć Amerykę, a najgorsze, że
głośno krzyczy na tych co tam dawno kolonie pozakładali, że ich pogoni.
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Andrzej O.:

I tu jest największy problem Pana Wojtka - stara się na nowo odkryć Amerykę, a najgorsze,
że głośno krzyczy na tych co tam dawno kolonie pozakładali, że ich pogoni.

O, to Pan tkwi w XVII w., bo, wie Pan - nie ma już kolonii, no dobra - jest ich mało. Najlepiej o
tym, oczywiście, świadczyła minka królowej angielskiej. Ależ ona jest słodka w tym
dostojeństwie, hihihi - w sam raz do tabloidów. Gdybym umiał, tak jak Pan Szanowny,
obsługiwać te obrazki na Kwejku, to bym Pana posadził obok Elżbietki Desekend. Razem
wyglądalibyście przecudnie - dumny, ale już przymglony rozpaczą, wzrok, obejmujący szeroko
byłe kolonie.
(Tak nawiasem, Panie Andrzej, dobrześ Pan wypunktował doktorka. Praktyki on nie widział na
oczy. Ale, zaraz, czy ja dobrze pamiętam, jeszcze niedawno sam Pan sprzedawał narzędzia do
budżetowania stacjom benzynowym i salonom samochodowym?...)

Pan Wojtek przywraca(*) analitykom ich prawowitą własność - analizy.
Zaborcy, kolonizatorzy i okupanci - PRECZ!
A Ameryka, dopiero po wypędzeniu onych, zdobędzie szansę na normalny rozwój.

P.S.
(*) No, dobra - stara się. A - może - tylko starzeje?

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 09.08.12 o godzinie 14:29
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Andrzej O.:

Dr Marcin Jan Błażejowski:

Ale jakim integratorem, skoro on analitykę w przedsiębiorstwie sprowadza do analizy
kosztów, wyników na różnych działalnościach

Czy miał Pan może takie wdrożenia w Polsce?
Bo z mojej znajomości rynku wynika, że do 200mln zł obrotu nie ma co mówić o narzędziu do
budżetowania, czasem do 500mln ono nie występuje, zaawansowane alokacje kosztów więcej
niż

Żarcik.
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Andrzej O.:

można automatycznie i dla 10% nietrafnie odczytanych cykli czy trendów wprowadzić ręczną
korektę - podobno sprzedało się w historii raz.

Nie za bardzo rozumiem, ale zastanawia mnie co to był za moduł prognostyczny. Bo to co ma np.
SAS to - delikatnie rzecz ujmując - taka zabawka dla osób nie znających problematyki
prognozowania. Żaby była jasność: prognozowanie na poziomie modelu trandowo-cyklicznego
(bez względu na podejście) to właśnie zabawa.

btw3. analizy asocjacyjne - jeśli ma Pan na myśli data mining to jest to poza hurtownią
danych, bo robi się na transakcjach. W

Ależ oczywiście że poza, tyle tylko że ba zapisów o transakcjach się nie zrobi. Podobnie z
prognozą.

btw4. forecasty to przeliczenia na poziomie interfejsu - pobieramy dane źródłowe (wykonanie
i wersję bazową) i przeliczamy na np. utrzymanie celu. Robi się w addinach excelowych
BIajów, które od dawna mają.

MB
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Dariusz Kiełbasa:

Proponuję CAŁKOWITY ZAKAZ odpowiadania temu Panu.
Chyba najskuteczniejsza metoda by jego tematy zniknęły :)

Kto jest za, ten niech się powstrzyma od odpisywania.

Uprzejmie donoszę, iż pp. Pomidor z Folklorem nie stosują się do Zakazu.
Życzliwy
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