
„Spotkanie z duchami” i „pływanie łodziami w kopalni” czyli wycieczka 

5a i 5b do Ogrodzieńca i Tarnowskich Gór 

 

Wycieczka do Ogrodzieńca i kopalni srebra w Tarnowskich Górach 

odbywała się w dniach 26-27 września 2018 roku. 

Do Ogrodzieńca wyruszyliśmy rano spod naszej szkoły autokarem, 

wyposażeni przez naszych rodziców w wiele niepotrzebnych rzeczy: zapasowa 

kurtka, jeśli ta przemoknie; buty na zmianę, bo jedne to za mało przy tak 

niepewnej pogodzie; parasol; peleryna i oczywiście dwa grube swetry…. Skąd 

u rodziców bierze się taki pesymizm !!… Szczęśliwie w naszych bagażach 

udało się jeszcze zmieść kilka naprawdę ważnych rzeczy, takich jak latarki, gry, 

szczęśliwe koszulki, przytulanki, kolorowe gumki, a niektórym nawet lornetki! 

 Wycałowani przez rodziców, obładowani jak wielbłądy wyruszyliśmy 

w ekscytującą podróż na spotkanie z duchami… 

 Pierwsze wrażenie po dotarciu na miejsce: jest cudowna, słoneczna 

pogoda, te wszystkie rzeczy zapakowane nam przez kochanych rodziców nie 

będą potrzebne. Druga myśl, co za urocze miejsce, wręcz bajkowe. Wszyscy 

chcieliśmy biegiem udać się na zamek, ale okazało się, że najpierw idziemy 

zwiedzać Górę Birów.  Dotarcie na szczyt nie sprawiło nam większych 

trudności, bo my piątoklasiści możemy pochwalić się doskonałą kondycją. 

Zaskakująco sprawnie poradzili sobie również nasi opiekunowie, biorąc pod 

uwagę ich wiek…;))) Na górze spotkaliśmy się z przewodnikiem, który 

opowiedział nam różne historie związane z tym miejscem. Był to też czas 

robienia zdjęć i wspólnych zabaw na wietrznym szczycie góry. 

 Kolejnym etapem naszej podróży było rozpakowanie się w pokojach 

i wspólny obiad, po którym udaliśmy się na zwiedzanie ruin zamku. Były to 

ruiny, ale trzeba przyznać, że schody zamkowe zachowały się w świetnym 

stanie, gdyż było ich tam mnóstwo. Ogólnie wrażenia fajne, ale zaczęliśmy już 

myśleć co czeka nas wieczorem. Po obejrzeniu zamku udaliśmy się na stragany 

po zakup pamiątek.  Oczywiście nasze zakupy były bardzo rozważne 

i przemyślane, tak jak prosiła nasza Pani. Chłopcy wyposażyli się w karabiny 

i pistolety do walki z duchami, a dziewczyny w piękną biżuterię i torebki, aż 

dziw że po powrocie rodzice nie byli dumni z naszych zakupów…  

 Po powrocie do ośrodka zagraliśmy w quiz. Zabawa była z podziałem na 

grupy, w których pisaliśmy wypracowanie z użyciem słów „kluczy” podanych 

nam przez Panią. 



W końcu doczekaliśmy się, nadszedł wieczór  i kulminacyjny moment 

wycieczki zbliżał się wielkimi krokami. Byliśmy ciekawi tego co nas tam czeka, 

ale trzeba uczciwie przyznać czuliśmy też strach. Oczywiście duchy nie istnieją, 

ale… czy na pewno??? 

Wieczorem w ruinach zjedliśmy kiełbaski przy ognisku, a następnie z 

przewodnikiem wyruszyliśmy na zamek. Słuchaliśmy legend o wielu ludziach, 

którzy zginęli na zamku. Było przerażająco gdy z różnych zakamarków 

wyskakiwały zjawy, które wydawały różne dźwięki i okrzyki. Jednym 

z najstraszniejszych momentów był ten kiedy z wieży rzuciła się w dół postać 

„białej damy”, o której słuchaliśmy. Wówczas chłopcy krzyczeli, dziewczyny 

piszczały i zamykały oczy. Prawdę powiedziawszy to mieliśmy ochotę uciec 

i schować się pod łóżkiem….  

Wrażenia pozostaną z nami na długo, ale oczywiście w domu 

powiedzieliśmy, że w ogóle się nie baliśmy!!! Przecież duchów mogą bać się 

tylko dzieciaki!! 


