
 

 

 

 

Dnia 3.-5.5. 2013 odbył się 2. z kolei geobiwak. Skład : PLUSKIEWK - Ania, Iza, Chorz, MIchał, 

EloMelo, Krzeczek, Władek  AKWARKO – Brónio, Stacho, Wojta, Jaco, Basia, Krzysztof a Fifcz. 

Wszystko rozpoczęło się tak.  

 

W piótek w szkole Krzeczek woło.  

Bierym mu to, a ón se pyto : 

„Mo twój mobil GPSke ?“ „Mo a czymu ?“ 

„Bo pujdziecie hladać keszke.“ 

 

 

 

 

Zbiórka 15:20 na busaku, tak tam stoło. 

Zeszli my se jak pisało a było nas strasznie mało. 

Krzycho prziniós ekwipunek i każdymu wzrósł ładunek. 

Wszystko my porozdzielali aji trase naplanowali.  

 

 

 

Dziwómy se na godzinki 15:40 busu nima. 

A z kónd jedzie też nie wiymy, po busaku uż błóndzymy. 

W samóm pore my go naszli. 

W Gnojniku my wysiodali a na drugi bus czakali. 

 

Drugim busym aż na Santez przijyżdżómy, 

A tam z tela na Godule raźnym tempym wyruszómy. 

Stacho ujół se roli nawigatora, a to była naszo smoła. 

Prawił, że zno fajny skrót.  

 

Półtrek biwak 

Dolno Łómno 



Żodyn skrót tam ale nie był. 

Na kóńcu doliny yny bystry potok sobie płynył.  

Za potokym szkarpa wielko, Stacho alpinista stary prawi, że tyndy polezie.  

A jo gupi poszłech za nim, szuter mojóm rynke zranił. 

 

Krzysztof se na niego dziwoł z przimrużónym okym. 

„Tyndy nie pujdymy to jedno akurat powiym.“ 

Spadki potym se wracómy, fajnóm storke uż skłodómy. 

Jak se Stacho pokrzeczkowoł a do szkarpy iść kazowoł. 

 

Z Goduli nóm kapke zeszło, a kilometer se nadeszło. 

Kiej my byli uz na dobrej trasie tak analog prziszeł zasie. 

Analog to naszo nazwa jak widoczność szybko spada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asi 3 kilometry przed chatóm Ropiczka pauze my dali. 

Cosi pełnego energi powieczerzali. 

I półtrek kontynuowali dopóki my se na Ropiczke nie dostali. 

Tam Krzysztof szeł szukać miejsce do spania. 

 



My se w miyndzyczasie dali do keszki hladania. 

GPSke żech zapnył współrzyndne zadoł  

Ale keszki na tym miejscu ech niedohladoł 

 

Dłógo nas tam tak szejściu chodziło a kesza fórt nie było. 

Nakóniec Stachowi szczyńścia se dostało,  

Jak ku ćmie mało uż chybiało. 

Jednogroszówke my tam dali a HDW OPTY z datóm 3.5.2013 wpisali. 

 

Ku chacie wartko wracómy,  

A tam Krzycho gandz znudzony. 

Bagiel niechoł przi placu na spani, by uprościł se hladani. 

 

Kónsek dali za Ropiczkóm namioty rozbijómy. 

Późnóm wieczerze pojodómy i herbate popijómy. 

Bawiymy se na pingwiny aby my nie czuli zimy. 

 Temperatura spado, spado uż swój śpiwór każdy hlado. 

 

 

 

  

Potym hneda spać idymy,siły se 

zregenerujymy. 

W nocy koło namiotów 

niedźwidź chodził. 

Basie ze snu wyprowadził, sny 

piekne pry miała przedtym niż go 

usfyszała. 

  

  

 

 

 

 

 



Rano dłógo trasa je przed nami, 

Z dalszymi cztyrama keszami. 

Piyrwzsy czakoł nas hned na Lipowym. 

Wielko sranda to była, tela yny powiym. 

 

Po Lipownym dali idymy na Kalužnym aż stojymy. 

Za Kalužnym dalszy kesz nas czako. 

Napowieda oto tako „Pod lampou je největší tma.“ 

 

Jaksi czas tam w kołach chodzymy. 

Ale keszki nie widzymy. 

Naroz Fifcz dźwigo doniczke z ziymi. 

A w ni pudełeczko nas odmiyni. 

 

Wyprawe kontynuujymym a kilometrów je coroz miyni. 

 Na Kamiynitym full HD se pokozało a Krzycha focyni brało. 

Na obiod czoskula a zielnioczka każdy odeszeł tam z tyl jak beczka. 

  

  

 

Grupen foto my tam dali, aji w nosie podłubali. 

Hneda na to do Dolnej Łómnej kurs nabrali. 

Zwykłym tempym my tak szli 2km ani ni. 

Potym szup to azymutym, jo wóm powiym to był wyczyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GaGuGo nas zkantowali, że my w lesie „hulakali“. 

Wszyscy my se na nich dziwali,  

A przi tym skuro ze śmiychu se kulali. 

 

Po aswaltce hónym,hónym. 

Możne pluskwy przedegnómy. 

Pore zakryntów przeficzymy, 

A pezetke hned widzymy. 

 

Pluskiew nima, kulcza nima 

Co to mo być za capina ? 

Krzycho leci do samoszki po klucz albo też po rożki ? 

 

Przilecioł jak z maratónu ale z kluczami od dómu. 

Eny co odemknie dwiyrze uż nóm ogiyń robić koże. 

Żodyn nie stowo, żodnymu se nie chce, ale nasz Krzysztof chytry je. 

O biftekach cosi piśnie wnet ognislo se rysuje. 

 

Jak ogiyń usz gorzoł, tak my pogwarzili. 

Dentalni roztahowacz z jednego patyka zrobili. 

I hned se testowało czyjo gymba je zamało. 

 

 

 

 

 

 



A jak Pluskiewki se bawiły. 

Co, kaj, kiedy, jak robiły. 

Opisuje oto taki kródki tekst. 

Zaciekawi was ón hned. 

 

Biwak rozpoczął się (jak zwykle) zbiórką na banhofie. Podczas zbiórki, Basto zabrał nam bagle do 

samochodu i przetransportował je do PZKO Dolna Lomna. 

Po zakupieniu biletów pojechaliśmy do Boconowic, z których przeszliśmy do Lomnej. 

Po drodze Włado wytłumaczył nam zasady geocaschingu i jeszcze tego samego dnia wyruszyliśmy 

na poszukiwanie 1. CASCHa. Kiedy go znaleziono EloMelo wyciągnął wcześniej znaliezione okulary 

słoneczne( w których wyglądał jak mucha tse tse) i włożył do pudełka. CASCH nazywał się 

„VÝHLED NA JABLUNKOV“ , ale na górze była taka mgła, że nie było widać na 2 metry. 

W PZKO zjedliśmy kolację zagraliśmy w cytrynę, zieloną kartę i pantomimę. 

Cytryna polegała na tym, że jeden człowiek był za drzwiami a drugi miał w buzi cytrynę. Człowiek 

za drzwiami miał zgadnąć kto ma cytrynę. 

Potem wszyscy wyczerpani poszliśmy spać a na dobranoc Krzeczek puscil nam Hobbita więc nikt nie 

spał, ale wszyscy z zapałem słuchali. 

 

Rano Władek poinformował nas o dalszych CASCHACH i zapytał jak nazwiemy naszą GPS. 

Wymyśleliśmy imię Terezka bo jechaliśmy pociągiem o tym samym imieniu. Po sniadaniu 

wyruszylismy w drogę poszukiwać skrzynek. Znaleźliśmy tylko 5. Około godz.14 wrócilismy do 

PZKO gdzie na nas czekało Akwarko i ognisko. 

 

Kiej my se uż wszyscy zeszli,  

Bifteki sie rozdały a nad ogniym opiykały. 

W ogniu prasko, mienso se szkwarzi. 

Każdymu se dobrze darzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aż tu Władek przidzie wytlemióny. 

O grze, o bieganiu mówi zadowolóny. 

A tu gażdy najedzóny. 

Wszystkim z oczy sranda prysła zamiast tego śmierć 

zabłysła. 

 

Na kóniec my przeca grali. 

Łónke skoro zerzigali. 

Siłe było trzeja wynakłodać, 

By żołóndek z biftkym zdołać. 

 

Wojta z Władkym se prawili,  

Że w Łómiance tu nie byli. 

Tak sie razym wyczwochtali. 

My ze zdziwiyniym se dziwali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuczani my se ku śpiwaniu wrócili.  

Do puźnego wieczora sie bawili. 

Szczyńśliwi do śpiworów zalegli, 

By nowy dziyń z radościóm powitać my mógli. 



Rano w łóżku sniodani a hned na to pakowani. 

Fuzbalek potym zagrómy Władka z Krzeczkym wypiskómy. 

Jak fuzbalek uż skóńczymy na ostatnióm ceste se wydómy. 

Dolno Łómno -> Bocanowice trase ostatecznóm znocie. 

 

W Bocankach na cug czakómy. 

Ostatní srandy przeżywómy. 

Tak se nóm tyn biwak skóńczył. 

Każdy je rod że go zaliczył. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy : Elomelo a Jaco 


