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Zaś biaj po cichu usuwa posty (patrz PS):
http://www.goldenline.pl/forum/612666/microsoft-excel-...

PS
To, kolejny już raz! (bo już tu był inny - kilka wcześniej), 1. post na 174. stronie.

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 10.04.13 o godzinie 17:11

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujprzedwczoraj 16:07

Pan się zwróci do GL o wyjaśnienie tajemniczego oznaczenia 174#53823512

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |przedwczoraj 17:30

Andrzej O.:

Pan się zwróci do GL o wyjaśnienie tajemniczego oznaczenia 174#53823512

I czegóż ja się dowiem w rozmowie z koniem?
Że to przypadkowy ciąg cyferek. (To nie jest pytanie.)

Panie Andrzeju, wszyscy wiemy, jak jest, i kto tu macza. Wy się bawicie w ochotników polemiki z
dziwakiem, ale, sam Pan widzi, maczają tu paluszki możniejsi od Was, z całym, do Was,
szacunkiem.

Proszę zauważyć, jaka jest akcja. Najpierw wystarczało im, że kilku chłopców sobie pohejtowało
- "pożyteczni idioci" są zawsze i wszędzie - potem przysłali kilku prowodyrków do banów - ale ci,
działając oficjalnie, banowali mnie tylko na grupie BI (początek historii moich banów) - gdy to nie
wystarczało, zaczęli banować "na całym GLu". Nie przewidzieli "błędu matrixa", czyli możliwości
wysyłania przeze mnie "biuletynów". Te zrobiły swoje - narodek się dowiedział, a efekt był
żaden. Więc już nie ma banów - może jutro lub za godzinę będą, ale już nie ma.
Wyobraża Pan sobie, jak chłopcy z GLa musieli mnie bronić, bo im przecież "ruch" robię, a tamci
jak musieli naciskać? Śmiesznie musiało być. W każdym razie "ruch", czyli biznes zwyciężył,
przynajmniej chwilowo.

Cieszmy się tym!
Chłopcy, hejtujcie! Walcie po pleckach i po czym tam chcecie - jesteście wszak tak niewinni...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 08:11

Wojciech G.:

Andrzej O.:

Pan się zwróci do GL o wyjaśnienie tajemniczego oznaczenia 174#53823512

I czegóż ja się dowiem w rozmowie z koniem?
Że to przypadkowy ciąg cyferek. (To nie jest pytanie.)

Panie Andrzeju, wszyscy wiemy, jak jest, i kto tu macza. Wy się bawicie w ochotników
polemiki z dziwakiem, ale, sam Pan widzi, maczają tu paluszki możniejsi od Was, z całym, do
Was, szacunkiem.

Proszę zauważyć, jaka jest akcja. Najpierw wystarczało im, że kilku chłopców sobie
pohejtowało - "pożyteczni idioci" są zawsze i wszędzie - potem przysłali kilku prowodyrków do
banów - ale ci, działając oficjalnie, banowali mnie tylko na grupie BI (początek historii moich
banów) - gdy to nie wystarczało, zaczęli banować "na całym GLu". Nie przewidzieli "błędu
matrixa", czyli możliwości wysyłania przeze mnie "biuletynów". Te zrobiły swoje - narodek się
dowiedział, a efekt był żaden. Więc już nie ma banów - może jutro lub za godzinę będą, ale
już nie ma.
Wyobraża Pan sobie, jak chłopcy z GLa musieli mnie bronić, bo im przecież "ruch" robię, a
tamci jak musieli naciskać? Śmiesznie musiało być. W każdym razie "ruch", czyli biznes
zwyciężył, przynajmniej chwilowo.
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Cieszmy się tym!
Chłopcy, hejtujcie! Walcie po pleckach i po czym tam chcecie - jesteście wszak tak niewinni...

a ufo i krasnoludków nie widział Pan ostatnio? Tak jak mówiłem... zachowanie na pograniczu
choroby psychicznej. To się nazywa mania prześladowcza

Mania prześladowcza - chorobliwy stan psychiczny polegający na nieustannym dopatrywaniu i
obawianiu się grożących niebezpieczeństw i działań urojonych wrogów.

Objawy manii

- gonitwa myśli – jest stanem, który występuje u 71% chorych;
- odhamowanie seksualne;
- hiperbulia, czyli pobudzenie psychoruchowe – jest to objaw manii, który pojawia się u 87%
chorych;
- przymus mówienia – jest to objaw, który występuje u niemal wszystkich chorych (98%
chorych);
- niemożność skupienia się i koncentracji;
- zawyżona samoocena i zmniejszenie krytycyzmu – chory na manię prześladowczą podejmuje
nieracjonalne i nieprzemyślane działania;
- zmniejszona potrzeba snu (kilkudniowy, całkowity brak potrzeby snu występuje u 81%
chorych).

Nie wiem jak z odhamowaniem seksualnym i potrzebą snu, ale reszta objawów się zgadza :)

Stefan Trygiel edytował(a) ten post dnia 11.04.13 o godzinie 09:37

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 09:37

Wojciech G.:

Wyobraża Pan sobie, jak chłopcy z GLa musieli mnie bronić, bo im przecież "ruch" robię, a
tamci jak musieli naciskać? Śmiesznie musiało być. W każdym razie "ruch", czyli biznes
zwyciężył, przynajmniej chwilowo.

Mam wrażenie, że chłopcy z GLa mają Pana głęboko i daleko... jak Pan się tak boi o
archiwizowanie tego wątku (Pana Własności!!! :D) to niech Panu zgrają bazę, będzie mógł Pan
porównywać jakie posty znikają :D

Podział postów na strony jest automatyczny, posty wycinać może tylko admin grupy. To
wszystko.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 11:09

Andrzej O.:

Wojciech G.:

Wyobraża Pan sobie, jak chłopcy z GLa musieli mnie bronić, bo im przecież "ruch" robię, a
tamci jak musieli naciskać? Śmiesznie musiało być. W każdym razie "ruch", czyli biznes
zwyciężył, przynajmniej chwilowo.

Mam wrażenie, że chłopcy z GLa mają Pana głęboko i daleko... jak Pan się tak boi o
archiwizowanie tego wątku (Pana Własności!!! :D)

Ależ nasz wątek jest archiwizowany.
http://afin.net/goldenline/

to niech Panu zgrają bazę, będzie mógł Pan porównywać jakie posty znikają :D

Sam Pan może porównać.

Podział postów na strony jest automatyczny, posty wycinać może tylko admin grupy. To
wszystko.

Naprawdę? Ależ Pan jest odkrywczy! I może mi Pan jeszcze powie, że strona ma 20 postów? Nie
może być...
Sądzi Pan, że to PanMod jest taki głupi (w sensie - cenzor) i służalczy? Jak tam jest PanieModzie?
To, że GL chce Pana w to wrobić, to ja wiem. Ale, jak widać, Pan Andrzej oskarża Pana o zapędy
cenzorskie...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.04.13 o godzinie 15:01

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:59

Stefan T.:
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a ufo i krasnoludków nie widział Pan ostatnio? Tak jak mówiłem... zachowanie na pograniczu
choroby psychicznej. To się nazywa mania prześladowcza

Mania prześladowcza - chorobliwy stan psychiczny polegający na nieustannym dopatrywaniu i
obawianiu się grożących niebezpieczeństw i działań urojonych wrogów.

Objawy manii
- gonitwa myśli – jest stanem, który występuje u 71% chorych;
- odhamowanie seksualne;
- hiperbulia, czyli pobudzenie psychoruchowe – jest to objaw manii, który pojawia się u 87%
chorych;
- przymus mówienia – jest to objaw, który występuje u niemal wszystkich chorych (98%
chorych);
- niemożność skupienia się i koncentracji;
- zawyżona samoocena i zmniejszenie krytycyzmu – chory na manię prześladowczą podejmuje
nieracjonalne i nieprzemyślane działania;
- zmniejszona potrzeba snu (kilkudniowy, całkowity brak potrzeby snu występuje u 81%
chorych).

Nie wiem jak z odhamowaniem seksualnym i potrzebą snu, ale reszta objawów się zgadza :)

No to niech Pan coś opowie o mojej hiperbulii, skoro się zgadza...

A ufo (Upierdas FOrumowy) to za mną gania po wszystkich grupach. Widuję...
(Dzięki za pomysł na ksywkę dla Łukaszka ;) Brakowało mi tego.)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:11

Wojciech G.:

Stefan T.:

a ufo i krasnoludków nie widział Pan ostatnio? Tak jak mówiłem... zachowanie na
pograniczu choroby psychicznej. To się nazywa mania prześladowcza

Mania prześladowcza - chorobliwy stan psychiczny polegający na nieustannym
dopatrywaniu i obawianiu się grożących niebezpieczeństw i działań urojonych wrogów.

Objawy manii
- gonitwa myśli – jest stanem, który występuje u 71% chorych;
- odhamowanie seksualne;
- hiperbulia, czyli pobudzenie psychoruchowe – jest to objaw manii, który pojawia się u
87% chorych;
- przymus mówienia – jest to objaw, który występuje u niemal wszystkich chorych (98%
chorych);
- niemożność skupienia się i koncentracji;
- zawyżona samoocena i zmniejszenie krytycyzmu – chory na manię prześladowczą
podejmuje nieracjonalne i nieprzemyślane działania;
- zmniejszona potrzeba snu (kilkudniowy, całkowity brak potrzeby snu występuje u 81%
chorych).

Nie wiem jak z odhamowaniem seksualnym i potrzebą snu, ale reszta objawów się zgadza
:)

No to niech Pan coś opowie o mojej hiperbulii, skoro się zgadza...

A ufo (Upierdas FOrumowy) to za mną gania po wszystkich grupach. Widuję...
(Dzięki za pomysł na ksywkę dla Łukaszka ;) Brakowało mi tego.)

Ja z kolei dziękuję za poprawę humoru:

http://afin.net/goldenline/GoldenLine_PogadankaZKoniem...

Rozumiem, że Pańska ksywka to "Koń"?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:24

Łukasz D.:

Ja z kolei dziękuję za poprawę humoru:

http://afin.net/goldenline/GoldenLine_PogadankaZKoniem...

Rozumiem, że Pańska ksywka to "Koń"?

Ano. Ciągnę ten wątek i ciągnę... i żadna baba z wozu nie wyskoczy... chłopaki tylko czepiają się
wozu w ramach darmowej podwózki, a mi coraz ciężej i pod górkę... nikt siana nie daje...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:30
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Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ja z kolei dziękuję za poprawę humoru:

http://afin.net/goldenline/GoldenLine_PogadankaZKoniem...

Rozumiem, że Pańska ksywka to "Koń"?

Ano. Ciągnę ten wątek i ciągnę... i żadna baba z wozu nie wyskoczy... chłopaki tylko czepiają
się wozu w ramach darmowej podwózki, a mi coraz ciężej i pod górkę... nikt siana nie daje...

Jak nikt?! A te corpo z top 50, 10, fortune 3 i inni Pana wielcy klienci? Za free Pan tam ora?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:32

Łukasz D.:

Rozumiem, że Pańska ksywka to "Koń"?

Ano. Ciągnę ten wątek i ciągnę... i żadna baba z wozu nie wyskoczy... chłopaki tylko
czepiają się wozu w ramach darmowej podwózki, a mi coraz ciężej i pod górkę... nikt siana
nie daje...

Jak nikt?! A te corpo z top 50, 10, fortune 3 i inni Pana wielcy klienci? Za free Pan tam ora?

Ora to et labora, mistrzu polszczyzny.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:35

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Rozumiem, że Pańska ksywka to "Koń"?

Ano. Ciągnę ten wątek i ciągnę... i żadna baba z wozu nie wyskoczy... chłopaki tylko
czepiają się wozu w ramach darmowej podwózki, a mi coraz ciężej i pod górkę... nikt
siana nie daje...

Jak nikt?! A te corpo z top 50, 10, fortune 3 i inni Pana wielcy klienci? Za free Pan tam ora?

Ora to et labora, mistrzu polszczyzny.

A niby taki mistrz ironii...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:37

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Ja z kolei dziękuję za poprawę humoru:

http://afin.net/goldenline/GoldenLine_PogadankaZKoniem...

Rozumiem, że Pańska ksywka to "Koń"?

Ano. Ciągnę ten wątek i ciągnę... i żadna baba z wozu nie wyskoczy... chłopaki tylko czepiają
się wozu w ramach darmowej podwózki, a mi coraz ciężej i pod górkę... nikt siana nie daje...

szacun dla tego kolesia z goldenline... cały czas trzymał poziom. Te maile WG tak infantylne i
debilne, że dziwne, że gość w ogóle reagował.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 15:45

Stefan T.:

szacun dla tego kolesia z goldenline... cały czas trzymał poziom. Te maile WG tak infantylne i
debilne, że dziwne, że gość w ogóle reagował.
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Widocznie to taki syndrom tutaj. Cały czas sieję tu infantylizm i debilizm, a goście non-stop
reagują:

Patrz niżej (oczka w dół)!

  |||   

  |||   

  |||   

\\\|///

 \\|//

  \|/

PS
Ale hasło "Ban jako reakcja biaja na mój infantylizm" bardzo mi się podoba.
Cienki ten biaj już, agonia... skoro już mu kwilenie dziecięcia tak przeszkadza...

Wojciech Gardziński edytował(a) ten post dnia 11.04.13 o godzinie 15:55

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 15:52

Wojciech G.:

Stefan T.:

szacun dla tego kolesia z goldenline... cały czas trzymał poziom. Te maile WG tak
infantylne i debilne, że dziwne, że gość w ogóle reagował.

Widocznie to taki syndrom tutaj. Cały czas sieję tu infantylizm i debilizm, a goście non-stop
reagują:

Patrz niżej (oczka w dół)!

  |||   

  |||   

  |||   

\\\|///

 \\|//

  \|/

PS
Ale hasło "Ban jako reakcja biaja na mój infantylizm" bardzo mi się podoba.
Cienki ten biaj już, agonia... skoro już mu kwilenie dziecięcia tak przeszkadza...

ile pan ma lat? Poważnie pytam...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 16:32

Stefan T.:

ile pan ma lat? Poważnie pytam...

Ile lat ma zdziecinniały dziadek?
Myślę, że tyle, ile ludzkość...

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 08:27

Wojciech G.:

Stefan T.:
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szacun dla tego kolesia z goldenline... cały czas trzymał poziom. Te maile WG tak
infantylne i debilne, że dziwne, że gość w ogóle reagował.

Widocznie to taki syndrom tutaj. Cały czas sieję tu infantylizm i debilizm, a goście non-stop
reagują:

Patrz niżej (oczka w dół)!

  |||   

  |||   

  |||   

\\\|///

 \\|//

  \|/

PS
Ale hasło "Ban jako reakcja biaja na mój infantylizm" bardzo mi się podoba.
Cienki ten biaj już, agonia... skoro już mu kwilenie dziecięcia tak przeszkadza...

Pana dostał Pan od nas... swoich dyskutantów. I nie za infantylizm, ale za chamstwo, kłamstwa i
prostacki język.

Panowie... może udowodnimy WG, że można go wykopać z forum bez angażowania agencji PR?

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 12:11

Stefan T.:

Pana dostał Pan od nas... swoich dyskutantów. I nie za infantylizm, ale za chamstwo,
kłamstwa i prostacki język.

Panowie... może udowodnimy WG, że można go wykopać z forum bez angażowania agencji
PR?

Marzyciel... ja mam manię prześladowczą, a pan Stefcio ma manię wielkości. Taki Wielki jest, że
aż mnie zbanował na grupie AFIN.NET i na "inteligencja jest sexy" i nie mogłem plusować
przeinteligentnych, jak zawsze, postów Andrzejka. i na wiadomości też... Stefcio I. Wielki!

I już nie za infantylizm, tylko za kłamstwo. Stefcio I. Wielki taki jakiś zagubiony w tym świecie...
jako ja, zresztą...

Co, może Excel nie jest king of biaj?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 13:35

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 13:57

Andrzej O.:
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Ale mówi Pan o swojej inteligencji (setki!!! dowodów na IJS), czy o wielkości Pana Stefcia (się
rozumie się samo przez się)?

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujdzisiaj 14:08
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