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Wojciech G.:

Obie strony mają za uszami. Liczę na ogólną poprawę z jednej i drugiej.

Nikomu nie kliknąłem w "nadużycie", proszę Szanownego, więc się Pan zastanowi, zanim Pan

napisze.

Poza tym - dowody!

Chodzi o to, że każdemu to ja będę klikał nadużycie o ile post sobie "zasłuży". Wcześiej tego nie

robiłem, chodź się o to niektórzy prosili, ale od dzisiaj, o ile mi czas pozwoli, braki w kulturze

będę zgłaszał do Administratorów.

Czy Pan Szanowny już przestał być biajkiem?

W gruncie rzeczy nie.

To chyba Pan pomylił adresatów swoich napomknień. Ogień na mnie, poproszę!

Nie pomyliłem. Proszę o wykazanie się kulturą każdego uczestnika forum.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:15

Ale jaja.

Wielki Brat Biaj znalazł na mnie nowy sposób - wystawił gostka, który, pod pozorem

odchamiania dyskusji, będzie nas tu uciszał i "zgłaszał nadużycia".

Dobre! Pozdro dla Capo di tutti capi.

Biaj rządzi, biaj radzi, biaj nigdy cię nie zdradzi!

PS

2./193

PPS

A Pan Łukasz K. dostaje ksywkę "Arbiter Elegantiarum", bo to, co kulturalne lub nie, oceniać

będzie ON, we własnej osobie!

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.07.13 o godzinie 12:27

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:20

no faktycznie jaja... jestem z WG w jednym teamie przeciw najkulturalniejszmu z biajow. Kurtka

na wacie! Do stu beczek zjelczalego rumu! Lepiej przestane, bo bedzie naduzycie...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:26

Stefan T.:

no faktycznie jaja... jestem z WG w jednym teamie przeciw najkulturalniejszmu z biajow.

Kurtka na wacie! Do stu beczek zjelczalego rumu! Lepiej przestane, bo bedzie naduzycie...

Rum, baranie, nie jełczeje, bo nie ma tłuszczu.

(Odzywka - test kwalifikacyjny kultury naszego Arbitra)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytuj1  Kto głosował? |wczoraj 12:28
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Wojciech G.:

Stefan T.:

no faktycznie jaja... jestem z WG w jednym teamie przeciw najkulturalniejszmu z biajow.

Kurtka na wacie! Do stu beczek zjelczalego rumu! Lepiej przestane, bo bedzie naduzycie...

Rum, baranie, nie jełczeje, bo nie ma tłuszczu.

(Odzywka - test kwalifikacyjny kultury naszego Arbitra)

Nie takie cuda w BIaju da się zrobić...!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:37

Wojciech G.:

Stefan T.:

no faktycznie jaja... jestem z WG w jednym teamie przeciw najkulturalniejszmu z biajow.

Kurtka na wacie! Do stu beczek zjelczalego rumu! Lepiej przestane, bo bedzie naduzycie...

Rum, baranie, nie jełczeje, bo nie ma tłuszczu.

(Odzywka - test kwalifikacyjny kultury naszego Arbitra)

"Baranie"? Do mnie? Ty matole!

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:37

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

no faktycznie jaja... jestem z WG w jednym teamie przeciw najkulturalniejszmu z

biajow. Kurtka na wacie! Do stu beczek zjelczalego rumu! Lepiej przestane, bo bedzie

naduzycie...

Rum, baranie, nie jełczeje, bo nie ma tłuszczu.

(Odzywka - test kwalifikacyjny kultury naszego Arbitra)

Nie takie cuda w BIaju da się zrobić...!

Kultury u naszego Arbitra nie trzeba robić! Ona tam jest. Sama przez się, niejako domyślna,

"default"-owo, czy jak to tam w tych komputerach jest.

Tak jak inteligencja w biaju - ona JEST, nie trzeba i nie należy wręcz jej tam szukać, BO ONA

TAM JEST. Dyskusja o tym jest zbędna.

A więc Plusus potwierdził, że inteligencja w biaju jest takim samym cudem, jak kultura w naszym

Arbitrze. Ona JEST.

(A Ty, Bluzgusie, obniżasz poziom.)

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:45

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

no faktycznie jaja... jestem z WG w jednym teamie przeciw najkulturalniejszmu z

biajow. Kurtka na wacie! Do stu beczek zjelczalego rumu! Lepiej przestane, bo bedzie

naduzycie...

Rum, baranie, nie jełczeje, bo nie ma tłuszczu.

(Odzywka - test kwalifikacyjny kultury naszego Arbitra)
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Nie takie cuda w BIaju da się zrobić...!

Kultury u naszego Arbitra nie trzeba robić! Ona tam jest. Sama przez się, niejako domyślna,

"default"-owo, czy jak to tam w tych komputerach jest.

Tak jak inteligencja w biaju - ona JEST, nie trzeba i nie należy wręcz jej tam szukać, BO ONA

TAM JEST. Dyskusja o tym jest zbędna.

A więc Plusus potwierdził, że inteligencja w biaju jest takim samym cudem, jak kultura w

naszym Arbitrze. Ona JEST.

(A Ty, Bluzgusie, obniżasz poziom.)

moja odpowiedz byla w konwencji, ktora zaproponowales do testowania Arbitra... wiec chyba po

prostu za mna nie nadarzasz

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:47

Wojciech G.:

Łukasz D.:

Wojciech G.:

Stefan T.:

no faktycznie jaja... jestem z WG w jednym teamie przeciw najkulturalniejszmu z

biajow. Kurtka na wacie! Do stu beczek zjelczalego rumu! Lepiej przestane, bo bedzie

naduzycie...

Rum, baranie, nie jełczeje, bo nie ma tłuszczu.

(Odzywka - test kwalifikacyjny kultury naszego Arbitra)

Nie takie cuda w BIaju da się zrobić...!

Kultury u naszego Arbitra nie trzeba robić! Ona tam jest. Sama przez się, niejako domyślna,

"default"-owo, czy jak to tam w tych komputerach jest.

Tak jak inteligencja w biaju - ona JEST, nie trzeba i nie należy wręcz jej tam szukać, BO ONA

TAM JEST. Dyskusja o tym jest zbędna.

A więc Plusus potwierdził, że inteligencja w biaju jest takim samym cudem, jak kultura w

naszym Arbitrze. Ona JEST.

(A Ty, Bluzgusie, obniżasz poziom.)

Nie wiem (i chyba nie chce wiedzieć skąd Pan wie) co jest w Arbitrze...

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 12:49

Stefan T.:

(A Ty, Bluzgusie, obniżasz poziom.)

moja odpowiedz byla w konwencji, ktora zaproponowales do testowania Arbitra... wiec chyba

po prostu za mna nie nadarzasz

Zawsze, Bluzgusie, grasz w cudze gry?(*)

http://sjp.pl/nad%B1%BFa%E6

PS

(*) Posłuchaj Bruce'a.
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Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.07.13 o godzinie 13:04

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 12:53

Łukasz K.:

Nie pomyliłem. Proszę o wykazanie się kulturą każdego uczestnika forum.

Chciało by się rzec... A nie mówiłem? Kilka wiader zimnej wody już na głowę poszło.

A ja prosze o troszeczkę luzu... ten temat nie jest normalny i proszę to po prostu przyjąć do

wiadomosci.

Np taki cytat...

Stefan T.:

Wojciech G.:

Rum, baranie, nie jełczeje, bo nie ma tłuszczu.

(Odzywka - test kwalifikacyjny kultury naszego Arbitra)

"Baranie"? Do mnie? Ty matole!

...wcale nie oznacza że Stefan czy Wojciech się zaraz obrażą na siebie. Oni obaj czują sporo luzu

w tym co sie tu pisze. Obaj też ( choć kazdy w swojej działce) zapewne kiedy trzeba, to są

powazni i robią dobrą robotę.

I jak widzisz wespół testują 'Arbitra' ;)

PS. "Co do dobra samych pyskujących, to powszechnie wiadomo, że rekruterzy czytają

wypowiedzi na publicznych porach." ale ja osobiście myślę, że ci rekruterzy mogą woleć takich co

sobie czasem powiedzą 'Ty matole' (zwłaszcza cwanie wymierzone) niż tych, którzy wszystko to

"będą zgłaszać do Administratorów".

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 13:59

Ech, wzruszające...

Jak krótko ma się przyjaciół...

Łukasz K. był chwilkę.

Stefcio był chwilkę.

I już nie ma. :(. Gdzie są moi przyjaciele, ele-ele?

Kochajmy przyjaciół. Tak szybko odchodzą.

PS

Ups... Darek też jest funfel. Cza go zniechęcić. Kto ma jakieś idełę?

Ten post został edytowany przez Autora dnia 16.07.13 o godzinie 14:01

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 14:00

Wojciech G.:

Ech, wzruszające...

Jak krótko ma się przyjaciół...
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Nie no z tą przyjaźnią to nie przesadzajmy. Lubię cię po prostu Pałasie!

Łukasz K. był chwilkę.

Stefcio był chwilkę.

No zniknąłem, bo było my wstyd za "nadąrzam"... a tak poważnie to po urlopie gonią mnie do

roboty!!! Bez sensu... dobrze, że mamy BI i właściwie nie mam za dużo do roboty

I już nie ma. :(. Gdzie są moi przyjaciele, ele-ele?

Kochajmy przyjaciół. Tak szybko odchodzą.

PS

Ups... Darek też jest funfel. Cza go zniechęcić. Kto ma jakieś idełę?

Wystarczy, że będziesz sobą :)

Napisz do czego ten windsurfer tego SAPa potrzebował!!! I w jakiej organizacji

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

Dariusz K.:

Łukasz K.:

Nie pomyliłem. Proszę o wykazanie się kulturą każdego uczestnika forum.

Chciało by się rzec... A nie mówiłem? Kilka wiader zimnej wody już na głowę poszło.

A ja prosze o troszeczkę luzu... ten temat nie jest normalny i proszę to po prostu przyjąć do

wiadomosci.

Np taki cytat...

Stefan T.:

Wojciech G.:

Rum, baranie, nie jełczeje, bo nie ma tłuszczu.

(Odzywka - test kwalifikacyjny kultury naszego Arbitra)

"Baranie"? Do mnie? Ty matole!

...wcale nie oznacza że Stefan czy Wojciech się zaraz obrażą na siebie. Oni obaj czują sporo

luzu w tym co sie tu pisze. Obaj też ( choć kazdy w swojej działce) zapewne kiedy trzeba, to

są powazni i robią dobrą robotę.

I jak widzisz wespół testują 'Arbitra' ;)

PS. "Co do dobra samych pyskujących, to powszechnie wiadomo, że rekruterzy czytają

wypowiedzi na publicznych porach." ale ja osobiście myślę, że ci rekruterzy mogą woleć takich

co sobie czasem powiedzą 'Ty matole' (zwłaszcza cwanie wymierzone) niż tych, którzy

wszystko to "będą zgłaszać do Administratorów".

O tak! Mnóstwo luzu jest w relacjach panów WG i MB.

Nawet jeśli w relacjach prywatnych pomiędzy sobą niektórzy stosują takie zwroty

"grzecznościowe" to moim zdaniem nie powinno mieć to miejsca publicznie.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 19:35

O tak! Mnóstwo luzu jest w relacjach panów WG i MB.

Nawet jeśli w relacjach prywatnych pomiędzy sobą niektórzy stosują takie zwroty

"grzecznościowe" to moim zdaniem nie powinno mieć to miejsca publicznie.

A moim zdaniem powinno, a tych, którzy się ze mną nie zgadzają będę zgłaszał do

administratorów i do Pani,

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj1  Kto głosował? | Wartościowa |wczoraj 21:33
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A moim zdaniem powinno, a tych, którzy się ze mną nie zgadzają będę zgłaszał do

administratorów i do Pani,

Można się nie zgadzać. Można też to wyrażać w kulturalny sposób i o to chodzi.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |wczoraj 21:51

Ostrzeżenie przed możliwością zablokowania dostępu do grup

dzisiaj 19:21 Pomoc Goldenline Pomoc Goldenline do mnie

Witaj,

Twoje wypowiedzi w kilku grupach zostały zgłoszone przez wiele osób jako nadużycie.

W związku z tym, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób formułowania swoich

wypowiedzi oraz przestrzeganie regulaminu GoldenLine.

Pozdrawiamy,

Zespół GoldenLine.pl

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:45

Stefan T.:

Napisz do czego ten windsurfer tego SAPa potrzebował!!! I w jakiej organizacji

Rzucił tylko, że on jest jakiś inżynier, że firma międzynarodowa i dużo produktów. Że nijak ten

SAP z ich CRMem i że ten SAP to może i by się nadał, gdyby był jeden produkt i prosty łańcuch

dostaw.

Piszę, co usłyszałem, bez kolorków.

Nadużycie |  | Edytuj | Cytujwczoraj 22:49

Łukasz K.:

A moim zdaniem powinno, a tych, którzy się ze mną nie zgadzają będę zgłaszał do

administratorów i do Pani,

Można się nie zgadzać. Można też to wyrażać w kulturalny sposób i o to chodzi.

Zacna misja. Propagowanie kultury w internecie poprzez straszenie skargą do administracji.

Życzę powodzenie. To może być ciekawsze niż wątek "szpiegów z krainy BI" Pana Wojciecha.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 06:50

Wojciech G.:

Stefan T.:

Napisz do czego ten windsurfer tego SAPa potrzebował!!! I w jakiej organizacji

Rzucił tylko, że on jest jakiś inżynier, że firma międzynarodowa i dużo produktów. Że nijak

ten SAP z ich CRMem i że ten SAP to może i by się nadał, gdyby był jeden produkt i prosty

łańcuch dostaw.

Piszę, co usłyszałem, bez kolorków.

A powie Pan w końcu co Pan rozumie pod pojęciem SAP'a bo z tego co kojarzę ta firma ma

kilkanaście różnych produktów, więc ciężko się połapać z czym afin tym razem będzie

konkurował.

Ignoruj autora | Nadużycie |  | Cytuj Wartościowa |dzisiaj 06:53
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