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A witajcie, ludeczkowie mili!

No, liczymy czas... Większość respondentów obstawiała "mniej, niż godzinę" - chodzi o czas do
mojego kolejnego wywalenia, oczywiście.
Nawet nie wiecie, jak chłopaki i dzieweczki z agencji pijarowej czekają teraz na miód z mych ust
- zaraz się rzucą do hejtowania, a jutro pewnikiem i ten post zniknie.

Pamiętaj, analityku:
BIJ BIAJA! To ZERO użyteczności za ogromną kasę. Eksport do Excela zrób sobie z ERPa i
przetwórz sobie dane SQLkami. Biaj do niczego Ci nie jest potrzebny.
Wiem, wiem, moja mafijko biajowa, narażam się. No i co z tego?

Tu bez cenzury:
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/afinnet
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Podbije. Może 2 nie skasują.
Chyba biznes kiepsko Panu idzie, bo nie marnował by Pan czasu na taki trolling.
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Nie, Pana nie skasują, spoko.
Ano, kiepsko. Czas teraz inwestowania w rozpoznawalność - wie Pan, biaje kasują, nie wiedzą
bidulki, że w to mi graj ;) - na nasze studia http://www.exc.ue.wroc.pl/ już narodek się pcha
drzwiami i oknami (proszę zwrócić uwagę, start 2. grupy już w semestrze letnim!), bo wiedzą, co
i jak, i umieją czytać, i wiedzą, kto tu trolluje, i naprawdę potrafią odróżnić wstaweczki panów
Stefcia i doktorka od dobitnej merytoryczki co poniektórych. Jest dobrze.
A wie Pan, jakie sztuki nam się trafiają? Mógłby Pan mieć kłopoty w zawodach na
merytoryczkę...
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zna Pan Excelka i VBA, w Accessie też coś Pan tam robił - dawaj Pan rozwiązania Excelowe na
ryneczek! Wygłodniały on - razem to wiemy. Ja biorę na siebie armaty, a Pan czesze Kasiorkę!
OK?
Pan Andrzejek Panu nie zagrozi, bo on zielonego pojęcia nie ma, do czego służy klawisz [F9], nie
wie też nic o VBA - a Pan jesteś królem! Królem BI. Razem z Pana Excelkiem...

Biajków pozdrawiam niezwykle, niezwykle serdecznie.
Pamiętajcie o: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/afinnet

PS
Mała prośba, Panie Sławku...
Proszę, odpowiadając mi, znaczy, podbijając, proszę mnie CYTOWAĆ. Jak pijarek usunie moje
posty, żeby cóś zostało dla potomnych, OK. Przecież się lubimy bardzo, cmok, cmok, coś Pan
może dla mnie zrobić...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 05.02.13 o godzinie 16:15
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