9.0 Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na warunki termiczne
miejscówek na dąbrowie :P
9.1 Wstęp
Ja ze swoim ziomkiem od dzieciństwa (koszkiem) zaplanowałem dzisiaj
(21.04.2012) wspaniały plan zabawy majówkowej odbywającej się za ponad
tydzień. Plan działania został celowo ustalony na „za 9 dni” w celu zorganizowania
idealnego planu działania i ustalenia ewentualnego podziału kosztów spełniających
wymagania wszelakich pragnień psychofizycznych mogących wystąpić w pięknym
majowym dniu.
Należy również dostrzec pewną retrospekcję, która obejmuje swoją
przestrzenią czasową blisko 10 lat wstecz. Jako dzieci obydwoje dzielnych badaczy
miało styczność w wszechpanującą „manią” polegającą na kolekcjonowaniu
wszystkiego związanego z pokemonami. Pech lub szczęście chciało, że rozwój
techniczny Europy środkowej spowodował obniżenie cen urządzeń przenośnych
typu Game Boy

®

i całkowite rozpowszechnienie rosnącego trendu na

kolekcjonowanie pokemonów.

Rysunek pierwszy przedstawia grę Pokemon Red. W trakcie łapania
legendarnego stwora Mew. Dzień trzydziesty kwietnia właśnie skoncentruje swoją
atrakcyjność na wspomnieniach z przed 10 lat oraz piciu napojów nisko i

wysokoprocentowych, których spożycie będzie ściśle powiązane z ilością jedzenia i
funduszem zainwestowanym przez uczestników.
9.2 Uczestnicy zabawy
Uczestnikami zabawy zostali okrzyknięci „koszek” (Jakub Koch) oraz
(Krzysztof Wiejak) ich znajomość jest zarejestrowana w ich pamięci jako
niepochamowana wzajemna pomoc w każdej zaistniałej sytuacji bez względu na
sytuację. Obydwaj panowie rozumieją się idealnie mając wspólne zainteresowania
przy znacznym udziale różniących ich cech co warunkuje ich różnorodność
wprowadzającą brak jakiejkolwiek nudy nawet po wielogodzinnych spotkaniach.

9.2 Plan zabawy
Plan zabawy jak określa punkt 9.2 nie jest w jakikolwiek sposób
pochamowany. Przede wszystkim zależny jest od całkowitej swobody i chęci
wspominania uczestników wspomnianych w punkcie 9.1.
Wstępne ustalenia uczestników zakładają spożywanie pożywienia łącznie z
napojami wyskokowymi jednocześnie umożliwiając uczestnikom delektowanie się
naturą i grą na Game Boy’u
Pierwsze miejsce jest bardzo standardowe. Zakłada spędzanie czasu „na
drzewie” Przedstawia je poniższy rysunek

1 - Drzewo

Drugą i bardziej prawdopodobną opcję zakłada wariant spędzania czasu w
totalnej głuszy. Tzw „ranczo” i tereny pobliskie. Te tereny przedstawia rysunek 2

2 - Ranczo

Drugie miejsce spędzania wolnego czasu to „ranczo” Jest to zgodnie z
relacjami Koszka miejsce dobre, lecz przez niecną historię obarczone pewnym
jarzmem.
Uczestnicy mają zamiar spędzić czas na ranczu lub w miejscach pobliskich.
Biorąc pod uwagę ich małą liczebność (2 osoby) nie będzie problemu z
ewentualnym skryciem się przed kimkolwiek/czymkolwiek.
9.3 Kosztorys
Kosztorys jest to najbardziej newralgiczny punkt całej zabawy. Obydwaj
panowie są skłonni podjąć całe koszty, lecz celem tego opracowania jest
spowodowanie swoistej równowagi w obciążeniu ich portfeli.
Toperz
paczka cossów
krupnik cytrynowy
0,7
sok 1,5l x3 (4,5 l)
woda 2 x 1,5l
suma

cena

Koszek

cena

12 paczka cossów

12

30 piwo
12 jedzenie (emo)
4 woda 2 x 1,5l
58

15
20
4
51

Powyższa tabela przedstawia pierwotny plan zakupów na dzień 30.04.2012.
Plan jest oczywiście dyskusyjny. Zawiera przede wszystkim możliwość odstępstwa
od zakupu „cossów” ponieważ mogą takowe zaistnieć bez potrzeby wliczania ich w
osztorys. Mogą zaistnieć dodatkowe wydatki pod postacią przekąsek orzeszki,
chipsy, inne napoje

