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W słoneczne piątkowe popołudnie dom PZKO w 
Oldrzychowicach zaczął tętnić życiem. To 
harcerki i harcerze zawitali tu by razem przeżyć 
niezapomniane chwile na biwaku.  
 
Uczestnicy przekonali się, że nawet zwykłe 
czynności, takie jak noszenie bagaży, obieranie 
ziemniaków czy układanie stołów, mogą być 
intrygujące i budować napięcie. Wszystko to za 
sprawą tajemniczego Pana Zagadki, który za 
każdą błędną odpowiedź, karał ich biegiem 
wstecznym, a przecież nikt nie chce układać 
stołów po raz setny… 
 
 
 



Po uroczystej kolacji z okazji promocji doktora 
Lorenca, w trakcie której dowiedzieliśmy się o  
powiązaniu służebnej i narzeczonej Lorenca poprzez 
rzadki i charakterystyczny naszyjnik, wspólnie 
zasiedliśmy przy wieczornym świeczowisku. 
 
 
 

Ciszę nocną przerwał przeraźliwy krzyk Lady Amelii, 
która napotkała w sieni trupa!  Wszyscy zbiegli  się by 
rozpocząć dochodzenie kto tak beztialsko zamordował 
służącą i dlaczego. Obok służącej leżała kartka z 
niejasnymi wskazówkami, które po chwili pracy 
wskazywały dokładne współrzędne ukrytej wiadomości. 
Po nocnym skradaniu się w lesie pełni wrażeń i znutką 
ciekawości dnia następnego udaliśmy się spać. 



Po porannej kłótni Amelii i Lorenca, z której 
wynikało, że podejrzany był widziany na „tej 
górze“, wyruszyliśmy na wędrówkę po drodze 
zdobywając składniki na obiad, bo przecież jak 
służąca – kucharka jest martwa, to trzeba sobie 
jakoś radzić. 

Znajomość węzłów,zdolność rozpalania ognia, 
koncentracja i skupienie, praca w grupie, 
kooperacja. To tylko niektóre z cech i zdolności 
jakie trzeba było wykorzystać w trakcie wyprawy. 

Droga do ziemniaczka 

Zadanie wykonane, można iść dalej 



Na szczycie góry kuchcicy przygotowywali obiad dla 
wszystkich, a w tym czasie reszta odkrywała tajemnice 
dnia poprzedniego.  W drodze  powrotnej znaleźliśmy 
list od  usatysfakcjonowanego mordercy, w którym 
śmiał się nam w twarz, że wpadliśmy w jego pułapkę o 
nieznajomym w kapeluszu. 

Odwieczny problem czy kroimy na 
desce czy na dynku rozwiązany! 

Wspólny posiłek na Ostrym 



Wieczorem uczestnicy mogli zadawać 
pytania wszystkim osobom obecnym w 
domu w czasie morderstwa, by wreszcie 
odkryć kto zabił. Podczas świeczowiska 
zastępy przedstawiły swoje teorie, które 
później były potwierdzone lub 
wywrócone. Wniosek na przyszłość : nie 
ufajcie starym samotnym ciotkom. 
 
 

A rano? Na śniadanie już tradycyjne na naszych 
biwkach NALEŚNIKI z dodatkami…  
Pakowanie, sprzątanie i z uśmiechem do domu! 

Nocne podjadanie kadry 
Terenia 


