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Rozdanie Popkillerów
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Uczestniczyliśmy w rozdaniu Popkillerów, 
nagród branży hiphopowej. Co mają Vikingowie 
do raperów? Więcej, niż by się mogło 
wydawać. Po pierwsze - ochranialiśmy tę 
imprezę... przed koronawirusem, stawiając 
nasz automat do dezynfekcji. A po drugie 
wyobraźcie sobie, że nasz Viking Marek 
wręczał podczas gali nagrodę, bo jest starym 
wyjadaczem w branży. Taka załoga tylko u nas.



Mirkowyzwanie 1 i 2
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[do wklejenia jakiś kadr z sierpniowego filmu z 
Luną]

Mirkowyzwanie to akcja na serwisie 
wykop.pl, polegająca na wykonywaniu przez 
społeczność losowych zadań. My wybraliśmy 
sprzątanie świata, chwyciliśmy za worki i 
zebraliśmy kilkanaście kilo śmieci. Tak nam 
się spodobało, że poszliśmy też drugi raz. 
Specjalne podziękowania dla Viqueen Ali i 
Vikinga Olka, którzy sami zgłosili się do 
pomocy i nie zdezerterowali mimo monsunu, 
który nawiedził tego dnia Wrocław!



Dodatkowe budki dla jerzyków

4

[do wklejenia jakiś kadr z filmu prankowego]

Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy! Udało nam 
się zorganizować jeszcze 150 budek dla 
jerzyków, które trafiły do osób z listy 
rezerwowej z pierwszej edycji naszej akcji. 
Na dodatek budkę dla jerzyka można teraz 
kupić za skumulowane GB w Viking Store. 
Komary w 2021 nie mają we Wrocławiu szans! 
W kwietniu będziemy przypominać o 
powieszeniu budki na naszym wydarzeniu na 
Facebooku.



Przedłużenie Baryłki Krwi
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W czerwcu dołączyliśmy do wykopowej akcji 
krwiodawczej Bryłka Krwi - za każdą 
zarejestrowaną według zasad donację można 
zgarnąć miesiąc #zadarmo w naszej sieci. 
Teraz przedłużamy współpracę. Każdy 
regularnie oddający krew Mirek lub Mirabelka 
może więc nawet przestać płacić za telefon. Bo 
honorowi dawcy zasługują nie tylko na 
czekoladę i miejsce w Valhalli!



I jak zwykle - Luna

6

[do wklejenia jakiś kadr z sierpniowego filmu z 
Luną]

Podczas wrześniowych odwiedzin u wilczycy 
Luny, która nas adoptowała, okazało się, że 
wilk to prawdziwie Vikingowe zwierzę. O 
podobieństwach i potrzebie ochrony tego 
gatunku opowiedziała nam specjalistka, Pani 
Kasia z wrocławskiego zoo. Na wolności żyje 
ich tylko 2000. Jeśli wszyscy o nie zadbamy, 
liczba ta będzie rosnąć - zupełnie tak, jak 
załoga Vikingów, których jest już 60 000. ;)



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


