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Był już ostatni dzień szkoły, ale dla opcioków 

zabawa się dopiero zaczynała. Zbiórka 15:30 

przed TC. Tak to pisało na kartce, którą 

dostaliśmy. Czy to będzie Targ Cieszyński? 

Albo Teatr? Naszczęście wszyscy zgadli… i tak 

zbiórka nietradycyjnie rozpoczynała się przed 

Tetrem Cieszyńskim. Na miejscu byliśmy 

przydzieleni do grup. Kadra, akwarko i 

pluskiewki poszli innymi trasami dopasowanymi do 

zolności grup. Na miejscu były nam 

wytłumaczone reguły gry tzn…  

 

 

TAAAK …. A bedóm se 

smażyć!!! Hahaha.. 



Przy pomocy indycji rozmieszczonych po 

całym Czeskim Cieszynie (w wypadku 

kadry i akwarka także po polskiej 

stronie) odgadnąć hasło. Na całą grę był 

określony czas, do którego mogliśmy 

zadzwonić Krzysztofowi i oznajmić wynik.  

Dostaliśmy mapy i gra mogła się rozpocząć. 

Po ustaleniu kolejności między punktami 

na mapie, gdzie się miały znajdować 

indycje, była grupa przygotowana do 

wymarszu. N ie było na co czakać, 

ponieważ druga grupa już wyruszyła. Po 

kilku odnalezionych szyfrach powoli nam 

dochodziło, że butelki z szyfrem były 

zawsze umieszczone pod mostem. Do 

rozwiązywania szyfrów, np. pismo morzea, 

gaderypoluki itp. ,  musieliśmy użyć 

wszystkich naszych wiadomości. Chociaż 

nasza grupa postępowała w miarę szybko, 

rozumu i sczęścia nam brakowało.  
  



Zmęczeni i zpragnieni dotarlśmy ku ostatniemu punktu na mapie. Nasz końcowy 

wynik, który był wywnioskowany z wszystkich rozwiązanych szyfrów, brzmiał 

pociąg. Zaraz po oznajmieniu hasła Krzysztofowi, wszyscy zczęli się radować, 

ponieważ reakcja Krzysztofa była pozytywna. Pełni radości i zadowolenia 

wróciliśmy przed teatr, gdzie na nas jeszcze nikt nieczekał, lecz po chwili 

dotarli wszyscy, zmęczeni lecz zadowoleni. 

 



 

    Całość kończyć, baczność, frontem do mnie, grupami, w dwuszeregu 

zbiórka!‘‘,zakrzyczał donośnym głosem Krzysztof. Wszyscy w mgnieniu oka stali, 

niecierpliwie czekając na poprawne hasło. Po kilku słowach wstępnych wyszło 

z ust drużynowego: ,,Hasło jest wagon. Jedyna grupa, która miała dobry wynik 

jest grupa pluskiewek 2‘‘. Jak się okazało żadnej z grup nieudało się ogadnąć 

hasła oprócz naszych najmłodszych druhów - niebyli najszybsi, zatem energię 

zostwili sobie na myślenie – a jak się później okazało, była to taktyka 

zwycięska. 

 

                                                                                       Szarka    

Uczestnicy: 

 

 Pluskiewki 1:   Chorz, Danka, Kata,Szarka, Michał, Mates  Sikora, Beata  Kajfosz 

 

 Pluskiewki 2:  Duduś, Asia, Doda, Ujec, Daniel  Kacarow, Irenka 

 

 Akwarko 1:   Kasia, Stacho, Jaco, Anet, Maro 

 

 Akwarko 2:   Wojta, Mates, Brónio, Kuba, Ala 

 

 Kadra 1:   Krzeczek, Mofik, Basto, Ewka a Fifcz 

 

 Kadra2:   Hugo, Maryś, Zbigniew, Daro, Kaja 

 

JOOO!!! 

Pluskiewki  sóm  nej 


