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W NIEZNANE … 

 

Rankiem 2 czerwca anno Domini 2015 nasza doborowa kompania (nazwiska śmiałków, 

którzy przeżyli – podajemy na końcu kroniki)  wyruszyła spod okazałej budowli słynnego ZSI  

ku przygodzie, wodzie i pogodzie.  

Nie zważając na zmęczenie, trudy i niewygody pokonaliśmy pierwszy, jakże mozolny etap 

wyprawy – dotarliśmy do stacji PKP Chorzów Miasto. Dalej podróż przebiegała bez przeszkód wśród 

„tych pól malowanych zbożem rozmaitem, wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem…” 

Dojechaliśmy Koleją 

Wiedeńsko – Warszawską do 

Zawiercia, starego grodu nad 

Wartą. Tu zarządzono krótki 

wypoczynek. Wszyscy mogli 

zażyć odświeżającej kąpieli w 

miejscowych wodach 

termalnych   → 

Słońce stało już w 

zenicie, gdy podjęliśmy dalszą 

wędrówkę. Miejscowym 

dyliżansem udaliśmy się do 

tajemniczego miejsca zwanego 

złowieszczo – Żelazkiem. 

Gospodarze tutejszego 

kasztelu wypatrywali gości już 

od tygodni, nic więc 

dziwnego, że powitali nas 

godnie: chlebem i solą. Za progiem zaś czekała na nas iście królewska uczta (ogórkowa i pierogi). 

Pokrzepiwszy się, daliśmy wytchnienie zdrożonym nogom.  

Nagle wszystko wokół pogrążyło się w mroku, zasłony niebios opadły ciężko i zakryły 

horyzont, ciszę rozdarły ogłuszające 

grzmoty, kurtyna deszczu odcięła 

nam drogę odwrotu. Wielka trwoga 

padła na lud. Po pełnych 40 (dniach) 

minutach postu i pokuty uśmiech  

i otucha powróciły na nasze oblicza. 

Byliśmy uratowani! Wbrew 

przepowiedni nie nastąpił koniec 

świata…  

 

 

Porzuciwszy w nieładzie zbędny dobytek, ruszyliśmy dalej. Przedarliśmy się przez gęstwiny, 

bezdroża, góry, lasy i rwące potoki (zielonym szlakiem). Naszym celem stała się potężna warownia 

Ogrodzieniec – wykuta w skale i górująca nad okolicą. To jedno z „Orlich Gniazd” – niezdobyte  

i majestatyczne. ↓ 
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Zbliżyliśmy się do zamczyska niepostrzeżenie, zachowując wszelkie środki ostrożności, mimo 

to niektórzy wpadli w ręce kata lub zostali zakuci w dyby (na wieki).  

↓ ↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Była to nierówna walka z przeważającymi siłami wroga z góry skazana na przegraną. Nasze 

nieustraszone serca nie poddały się jednak zwątpieniu i  po bohaterskim szturmie odbiliśmy druhów. 

Prawie bez strat własnych mogliśmy uznać zamek za zdobyty. Po przegnaniu przeciwników  

i opatrzeniu rannych zasiedliśmy w kręgu zwycięzców. Rozpierała nas duma oraz poczucie 

nieograniczonych możliwości. Czy mogło nas coś powstrzymać przed podjęciem nowych, 

niebezpiecznych wyzwań? Nie!       ↓ 

 Odłożyliśmy świętowanie na bardziej stosowny moment. Dzień umykał, należało czym 

prędzej powrócić do bezpiecznego kasztelu, gdyż strzygi i upiory już zaczynały zawodzić w ruinach  

i gotowe były, by rzucić się na Bogu ducha winnych wędrowców.  
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Ale na tym dzień się nie skończył… Kolejna ulewa niczym dusze potępieńców dopadła nas  

i nie przestawała nękać. W końcu udało nam się dotrzeć na miejsce. Nasze skołatane nerwy ukoiła 

wystawna wieczerza. Z sali biesiadnej udaliśmy się wprost na polanę, na której rozpalono prawdziwą 

watrę. Radosne śpiewy, a także inne uciechy dla ducha i dla brzucha trwały do północy. Całe 

towarzystwo zostało również poddane próbie światła. Tajemniczy Lumos dawał znaki. By przeżyć, 

trzeba było je odczytać.  

I tak upłynął dzień pierwszy… 

A w nocy? Ochotnicy stanęli na warcie, w myśl zasady: ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś. 

Walcząc ze zmęczeniem i sennością dzielni wartownicy nie marnowali czasu. Ćwiczyli szlachetną 

szermierkę (ping pong), taktykę, strategię oraz dowodzenie (gra w… karty), przeróżne techniki 

zaczepno – obronne (np. malowanie wąsów i brody śpiącym rycerzom). Zajęcia i czuwanie przeplatali 

degustacją egzotycznych gatunków herbat. Dzięki ich poświeceniu wszyscy bezpiecznie doczekali 

poranka. 

Dzień drugi rozpoczął się po sprawnie przeprowadzonej akcji o kryptonimie „Pobudka”. 

Wzmocniwszy ciała jadłem i napitkiem cała kompania ochoczo ruszyła naprzeciw nowym 

przygodom. Po porannych zajęciach wzmagających koncentrację, refleks, jak również siłę woli (m.in. 

walka o dominację w rejonie stołu do ping ponga), a także po krótkich spotkaniach panelowych 

(komórkowych) rozpoczęto zasadniczą operację połączoną z wyjściem na otwarty teren. Otóż  

w okolicy znajduje się strategiczny pas umocnień, a w nim szczyt G7 zwany Grochowcem. Należało 

go okrążyć, podejść od południa i zdobyć. Emocje rosły wraz z temperaturą powietrza. Precyzja  

i skuteczność podjętych działań przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Wszyscy zostaliśmy 

zdobywcami. Oto stanęliśmy na dachu świata (jak w Rio de Janeiro, jak w Świebodzinie…)! 
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A potem? Tryumfalny pochód w doliny, powrót z gwiazd na ziemię, na obiad i do domu…  

Po drodze jeszcze parę atrakcji. Padają  gorączkowo zadawane pytania, a wśród nich to najważniejsze:  

czy dane nam będzie ponowne zażycie rozkoszy w bijącym z asfaltu źródle życiodajnej wody? Tak! 

Marzenia się spełniają.  

I to drugie, podstawowe pytanie ludzkiej egzystencji, nad którym 

pokolenia filozofów łamały sobie głowę: CZY DALEKO JESZCZE?!  

 ↓ 

→ 

← 

 

 



5 
 

 

 

Udział wzięli: 

 

 Najwytrwalsza, nieustraszona, niezwyciężona część  kl. 6b: 

Agnieszka Bierzanek, Zuzia Jones, Edyta Kucharska, Natalia Łakota, Karolina Łazicka, 

Agnieszka Oczko, Joasia Panek, Agata Sitko, Piotrek Badaczewski, Paweł Klaus, Szymon 

Pajonk, Marek Statnik; 

 Elitarna i doborowa jednostka sił specjalnych – Komando (cztery) Foki –  

super agenci kontrwywiadu: 

 

Ada Cyrek, Daria Cyrek, Bartek Bzdak, Rafał Damian; 

 

 Zahartowane w niejednym boju: p. Lucyna Münzer i  p. Ola Przyłucka. 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY  ! 

 

 


