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„ Tropem Złotego Pociągu”

Miejsce akcji: Tajemnicze Góry Sowie, Zamek Książ i Wałbrzych
Czy złoto Wrocławia wywiezione potajemnie specjalnym pociągiem zostało ukryte
w okolicach Wałbrzycha i Zamku Książ?
Czy właśnie ten pociąg został odnaleziony w sierpniu 2015 r. w Wałbrzychu?
Odpowiedzi pewnie uzyskamy już niedługo.
Proponujemy Państwu poznanie tej historii i tych miejsc poprzez udział w niezwykłej
Grze Terenowej Grze Scenariuszowej pt. „ Tropem Złotego Pociągu”.
Przeżyjecie Państwo tamtą historię i poznacie fakty dalszego jej ciągu , który dzieje się na
naszych oczach.
Cały świat wstrzymał oddech!
Państwo możecie być uczestnikami tych wydarzeń tu na miejscu, w Wałbrzychu,
Zamku Książ i Tajemniczych Górach Sowich.

Serdecznie zapraszamy!
Sudecka Fabryka Przygody
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Wojna!
Wojna jest grą.
Grą o sumie niezerowej.
Jest elementem negocjacji.
Czasami nieodłącznym.
Jest siłą ekonomiczną.
Grą interesów.
To cytaty z bardzo starego wydania chińskiego podręcznika „Strategia Wojny”. Podręcznika,
który dziś stanowi jedną z podstawowych lektur ludzi biznesu na całym świecie, ponieważ
trafnie ujmuje zagadnienia przetrwania w okresie kryzysu.
Czasy niepokoju i wojny były okresami największych cywilizacyjnych i technicznych skoków
ludzkości. Prawie każda dziedzina otrzymywała nowe impulsy rozwoju. Przed nami wymogi rynku, skomplikowane gry ekonomiczne tworzą warunki zbliżone do stanu wojennego.
Potrzebne są w nim precyzyjnie realizowane dostawy, sprawne przywództwo, stała komunikacja, rozpoznanie przedpola, ocena sił przeciwnika i chyba najważniejsze postęp - ruch do
przodu. Jak w parafrazie starej dewizy legionistów: „żyjesz dopóki maszerujesz”. Taki „marsz”
– wyzwanie jest jednym z celów gry terenowej specjalnie opracowanej dla potrzeb Waszej
Firmy. Mieszkamy, żyjemy w regionie, który od niepamiętnych czasów był terenem różnych
wojen, potyczek i wojennych pochodów. Każda z nich pozostawiała jakieś trwałe ślady:
fortyfikacje, gruzy, cmentarze i swoje tajemnice. Praktycznie każde większe wzgórze lub
dziura w ziemi ma swoje tajemnice. Chcemy Państwa zabrać w rejon jednej z takich tajemnic.
Tajemnice Gór Sowich i jego budowli z okresu ostatniej światowej wojny XX wieku. Naszym
pragnieniem jest zaproponować Państwu oryginalny sposób spędzenia czasu, w atrakcyjnym
terenie, w specyficznej atmosferze, w doborowym towarzystwie w świetnie zorganizowanej
fabularnej grze terenowej „Tropem Złotego Pociągu”. W tej grze każdy będzie miał do „odegrania” swoją niepowtarzalną rolę, o której dowie się u nas w dniu spotkania losując specjalną
kartę zadań.

ryszard.krawczyk28@wp.pl

tel: 609 424 124, 603 599 620

PAKET POBYTOWY

POSZUKIWANIE ZŁOTEGO POCIĄGU

Fabularna Terenowa Gra Scenariuszowa opracowana dla potrzeb Waszej Firmy oparta jest
o wydarzenia, które miały miejsce pod koniec II wojny światowej na terenie Dolnego Śląska.
Ich niezwykły przebieg. Tajemniczość, brak nawet najmniejszego śladu ukrytego skarbu do
dnia dzisiejszego, powodują, że rozwikłanie zagadki stanowi wyzwanie dla kolejnego pokolenia ambitnych ludzi. Fabuła gry oparta jest o fakty.
W okrążonym przez Armię Czerwoną Wrocławiu komendant twierdzy wydał rozkaz o zdeponowaniu wszystkich wartościowych przedmiotów we wrocławskich bankach. Z różnych źródeł wiemy, że było tego nie mało. Posłuszni obywatele III Rzeszy oddawali wszystko, co mieli,
włącznie z zapasami złota jubilerów. Mniej więcej w tym samym okresie do Wrocławia dotarły kosztowności zrabowane mieszkańcom Warszawy po zlikwidowaniu Powstania Warszawskiego. W czasie oblężenia Wrocławia przez armię radziecką osobą odpowiedzialną za losy
złota był standantenführer SS Egon Ollenhauer. Wśród ludzi, którzy z nim współpracowali był
oficer wrocławskiej policji kapitan Herbert Klose.
Tuż przed atakiem na miasto Armii Czerwonej skarb został wywieziony, a słuch o złocie i jego
eskorcie zaginął. Istnieją podejrzenia, że eskorta została wymordowana. Klose przeżył, bo w
czasie poszukiwania miejsca gdzie można schować złoto spadł z konia i złamał nogę.
Po wojnie kapitan wpadł w ręce Urzędu Bezpieczeństwa i chcąc chronić swoje życie opowiedział o wszystkim i wskazał miejsca cieszące się największym zainteresowanie NiemcówŚnieżkę i jej okolice. Do dzisiaj skarb nie został znaleziony. Ale… w sierpniu 2015 r świat zelektryzował wiadomość: Złoty Pociąg został odnaleziony w Wałbrzychu. Czy rzeczywiście jest
to ten pociąg? Czy znajdziemy w nim ukryte skrzynie ze złotem i innymi kosztownościami,
dziełami sztuki? Dzisiaj jeszcze tego nie wiemy. Czy jednak Niemcy wywieźli skarb z Polski?
Ale jeżeli tak się stało to gdzie i kiedy? Pięćdziesięciu skrzyń nie da się tak łatwo schować,
a do transportu potrzebna jest eskorta. Hipotezę tą gmatwa nieco fakt, że eskorta został wymordowana. I tu pojawia się kolejne pytanie - jeżeli tak się stało to, kto ich wymordował? Gdyby Niemcy chcieli wywieźć ten skarb to, po co mieliby mordować swoich żołnierzy a następnie szykować innych? Pozostaje jeszcze jedna, raczej odrzucana hipoteza - Armia Czerwona.
Zacieranie śladów to specjalność bolszewików. Dowództwo Armii Czerwonej dobrze wiedzia-
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ło, co jest we Wrocławiu a nigdy nie miało zamiaru oddawać tego, co wpadło im w ręce. Gdyby
kiedyś ktoś udowodnił, że Rosjanie dostali w swoje ręce skarb razem z eskortą to wcale by
mnie to nie zdziwiło. Sam kapitan Klose też długo w więzieniu nie pożył.... Pytań jest bardzo
wiele, ale odpowiedzi brak.
Czy w znalezionym prawdopodobnie pociągu w rejonie Wałbrzycha będzie złoto?
Tego jeszcze nie wiemy. No chyba, że uda się to ustalić w naszej wyprawie.
By przyniosła ona mierzalne rezultaty przeniesiemy Was umownie w inny, odległy czas.
Będzie rok 1945, a Wy przyjedziecie w Góry Sowie by odnaleźć ukryte skarby. Fabuła gry
i jej scenariusz w maksymalnym stopniu osadzony jest w klimacie powojennej rzeczywistości Ziem Odzyskanych. Przed zajęciem Wrocławia transport skarbów wyjechał w stronę Gór
Sowich i tu gdzieś w okolicy został ukryty. A było gdzie. Od 1943 roku niemiecka organizacji
TODT dla potrzeb władz Niemiec budowała pod kryptonimem „Riese” (Olbrzym) gigantyczny
kompleks podziemnych budowli. Ich przeznaczenie samo w sobie jest tajemnicą. Do dziś, bowiem nie ma dokumentów opisujących rozmiary podziemi, ich przeznaczenie i skalę zrealizowania projektu. Zidentyfikowane do teraz obiekty, to siedem podziemnych kompleksów
w rejonie Walimia, Rzeczki, Głuszycy czy Zamku Książ koło Wałbrzych.
Scenariusz gry zakłada, że uczestnicy imprezy potrafią umownie przenieść się w atmosferę
1945 roku i potrafią „zagrać” wylosowane lub przydzielone role. Akcja gry odbywa się w maju
1945 roku w rejonie Masywu Włodarza (największy kompleks podziemi – zalana częściowo podziemna fabryka nowej broni, a może kolejna Główna Kwatera Hitlera), Góry Osówka
(Podziemne Miasto Osówka) oraz miejscowości Walim i Jedlinka (Pałac Jedlinka był centrum kierowania organizacji TODT). Od momentu wjazdu na teren Gór Sowich uczestnicy gry
zostaną podzieleni na cztery mniej więcej podobne ilościowo zespoły. Każdy uczestnik otrzyma nowe, przygotowane wcześniej dokumenty tożsamości z tamtego okresu. W dużej mierze
dokumenty implikują rolę, jaką przyjdzie „grać” uczestnikowi. Jest to między innymi: replika
dowodu osobistego z roku 1945, karta aprowizacyjna z tego okresu, rozkaz wyjazdu na Ziemie
Odzyskane, specjalnie opracowane zdjęcia, mapy, listy od rodziny, wycinki z gazet tamtego
okresu, waluta itp. gadżety. Na ile będzie to możliwe (kwestia zaangażowanych środków)
uczestnicy otrzymają elementy kamuflażu z tamtej epoki. Nakrycie głowy, plecaki, chlebaki
czy pozostałości umundurowania z II wojny światowej. W każdym zespole część ról jest jawna
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(konkretnie trzy: szef, skarbnik, strażnik reguł gry), część absolutnie tajna. Zadania w zespole są losowane i znajdować się będą w zalakowanych kopertach. I tak w zespole zawsze jest
Oficer UB, były żołnierz AK, miejscowy autochton (członek miejscowego Werwolfu), delegat
rządu ds. odzyskania mienia, przedwojenny właściciel ziemski z tego terenu, jakiś zwyczajny
szabrownik i podobni. Zespoły otrzymują stosowne do epoki prowiant na czas gry: ćwiartkę
razowego chleba, puszkę „tuszonki”, butelkę wody mineralnej, jakąś czekoladę z UNRA, papierki do zwijanych papierosów i tytoń, miejscowe pieniądze, bilety na miejscowy transport.
Wszystko w tożsamości tamtej epoki. Cele gry dla zespołów są podobne, ale i różne.
Dwa zespoły mają za zadanie odnaleźć złoto (50 sztabek złota odlanych z zapasów jubilerów wrocławskich z oryginalną „glapą”). Na drodze do złota jest jeden zespół. Pozostawieni
„Strażnicy Tajemnicy” zasymilowani z miejscowymi polskimi mieszkańcami. Jest też zespół
przedstawicieli nowej władzy. Jedno jest pewne przynajmniej część uczestników w trakcie
poszukiwań trafia w ich ręce i zostanie zamknięta na pewien czas w chwilowych aresztach
zlokalizowanych w podziemiach Pałacu Jedlinka lub w tak zwanym „kasynie” a może i podziemiach jednego z obiektów. Sterowanie scenariuszem odbywa się trzema drogami:
1.

Po przez reguły ogólne, które dla bezpieczeństwa uczestników muszą być przestrzegane
przez wszystkich. Stosowanie reguł egzekwuje „strażnik reguł gry”, który jest w każdym
zespole.

2.

Po przez zestaw zadań dla zespołu, który uruchamiany jest w oznaczonym na kopercie
miejscu lub w wyznaczonym i opisanym na kopercie czasie.

3.

Po przez Instruktorów gry, z którymi spotkania odbywają się praktycznie, co godzinę.

Aktywność uczestników gry wywołują: tajemniczość zadań i miejsc, adrenalina wynikająca
z wykonywanych po drodze zadań, środek cyrkulacji emocji, jakim są miejscowe pieniądze
do zdobycia. To one są miernikiem zrealizowanych przez zespół zadań, czy osiąganych celów.
Wygrywa na zakończenie ten zespół, który będzie posiadał najwięcej tych środków umownie
nazywanych „Przygodarami”. Przygodary dla swoich zespołów zdobywają również ci, których
rola jest destrukcyjna (pod warunkiem, że nie zostaną rozpracowani i nie zginą). Szczegółowy
scenariusz i opis ról przedstawimy po zaakceptowaniu koncepcji.
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Każdy uczestnik Fabularnej Gry Terenowej będzie uczestniczył:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

W przejechaniu fragmentu starej linii kolejowej drezyną ręczną.
W przepłynięciu fragmentu zalanych podziemnych chodników pontonem.
W penetracji podziemnych budowli z okresu II wojny światowej.
W znajdowaniu skrytek niemieckich z prawdziwymi dokumentami i pieniędzmi z czasów wojny.
W poszukiwaniu śladów budowli z tamtej epoki w oparciu o specjalnie spreparowane
mapy terenu.
Będzie przemieszczał się pojazdem wojskowym z tamtej epoki (ZIŁ).
Będzie pokonywał lasy Gór Sowich samochodem terenowym.
Będzie rozwiązywał tajne szyfry i intelektualne zagadki.
Będzie budował nietypowe konstrukcje do pokonywania przeszkód terenowych.
Będzie mógł wykazać się kreatywnością w realizowaniu zadań.
Będzie aresztowany i osadzony w tymczasowym areszcie do wyjaśnienia – Co robił w
strefie działań wojskowych.
W organizowaniu łączności sprzętem z tamtej epoki.
W strzelaniu z broni pneumatycznej w nietypowym miejscu.
W konsumowaniu posiłków z polowej kuchni.
W zwiedzeniu Pałacu w Jedlince

Nocleg zorganizowany jest we wspaniałym, trzecim co do wielkości zamku w Polsce:
w Zamku Książ w Wałbrzychu
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Czas zajęć to minimum 10 godzin gry. Praktycznie zajmuje to około 1,5 dnia wliczając czas na
posiłki i nocleg. Możliwe jest oczywiście uproszczenie zajęć i zakończenie ich w ciągu jednego dnia.
Gra kończy się podsumowaniem w trakcie Wieczoru Integracyjnego, utrzymanego nadal
w konwencji rywalizacji Patroli. Jest to czas dobrej zabawy, konsumpcji znakomitego jedzenia Restauracji Książęcej Zamku Książ oraz oglądanie na dużym ekranie roboczych zdjęć i
filmów z odbytej Gry i przeżytej przygody.
Projekt na tym etapie nie zawiera kalkulacji. Jest ona zależna od czasu który będziemy mieli
do dyspozycji, standardu zakwaterowania, wersji „kamuflażu do epoki” uczestników, ilości
uczestników itp.
Autorami Gry są doświadczeni specjaliści Sudeckiej Fabryki Przygody, którzy od ponad
25 lat realizują wyjątkowe przedsięwzięcia w rejonie Sudetów.
Na specjalne życzenie klienta możemy przygotować grę w wersji Fabularnej Terenowej
Scenariuszowej Gry Edukacyjnej wraz ze szkoleniem z umiejętności „miękkich” (praca zespołowa, komunikacja, podejmowanie decyzji, współpraca, przywództwo, zarzadzanie czasem,
organizacja pracy, zarządzanie sytuacją kryzysową, wykorzystanie efektu synergii).
W tej wersji Gra Scenariuszowa jest znakomitym pretekstem do przeprowadzenie warsztatów
szkoleniowych odbywanych w trakcie Gry i na drugi dzień w Zamku Książ. Warsztaty prowadzą doświadczeni trenerzy biznesu Grupy Kras.
Możliwe też jest przygotowanie wersji przedłużonej z 2 noclegami w Zamku Książ z Pakietem „ ZWIEDZANIE”. W tej wersji 2 dnia możliwe jest zorganizowane zwiedzanie niezwykłych
atrakcji Wałbrzycha i okolicy :
- Zamek Książ ( zwiedzanie dzienne i nocne)
- Stara Kopalnia – unikatowa trasa pokazująca historię górnictwa wałbrzyskiego
- Największa Twierdza Górska w Europie w Srebrnej Górze
- Kopalnia Złota w Złotym Stoku
- Pałac w Kamieńcu Ząbkowickim
- MiniEuroland w Kłodzku – największy park Miniatur w regionie
- Zamek Grodno w Zagórzu Śl.
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Tajemnicze Góry Sowie, Zamek Książ i Wałbrzych
czekają na Państwa przyjazd, abyście mogli odkryć
ich tajemnice i sekrety!
Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia
szczegółów naszej oferty.

krzysztof.kras@kras.com.pl tel: 509 399 900

SERDECZNIE

ZAPRASZAMY

