
 

 

Amigo. Bo każdy 
jest ważny! 

M a r z e c  2 0 2 0   

Ważne 
tematy: 
 

 

„Amigo” na 4 

miejscu  

w rankingu 

EWD  

wrocławskich 

liceów! 

  

Twórcze prze-

róbki, czyli 

teksty naszych 

uczniów… 

 

ERASMUS+ 

Jak spędza się 

święta w RPA?  
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Nie jesteśmy fabryką 
klocków 

A m i g o .  B o  k a ż d y  j e s t  w a ż n y !  

                 Karolina Kijek w opublikowanym w Gazecie Wyborczej tekście zatytuło-

wanym: Ranking najlepszych wrocławskich liceów. "Nie jesteśmy fabryką kloc-

ków" (11.12.2019) przedstawiła wyniki rankingu wrocławskich liceów, przygotowa-

nego w oparciu o najnowsze badania EWD. Miło nam poinformować, że „Amigo” 

znalazło się tuż za podium, na czwartym miejscu, tuż za tak renomowanymi pla-

cówkami jak XIV LO im. Polonii Belgijskiej (I miejsce), Akademickie Liceum Ogól-

nokształcące Politechniki Wrocławskiej (II miejsce) i III LO im. Adama Mickiewi-

cza (III miejsce). 

 



„Aby przykuć uwagę czytelników, 

umieść tutaj interesujące zdanie 

lub ciekawy cytat z artykułu.” 
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A m i g o .  B o  k a ż d y  j e s t  w a ż n y !  

          Badanie EWD za główną miarę oceny placówki edukacyjnej uzna-

je Edukacyjną Wartość Dodaną – czyli współczynnik wyliczany w opar-

ciu o to, jak w czasie edukacji w danej szkoły poprawiły się wyniki 

uczniów. Mierzy się to, porównując wyniki, jakimi mogli się pochwalić 

uczniowie rozpoczynając naukę w placówce, z wynikami, które te same 

osoby osiągnęły kończąc naukę w ten samej szkole (innymi słowy, po-

równuje się wyniki danego ucznia z testów gimnazjalnych lub ósmokla-

sisty z jego wynikami z matury – im większa będzie poprawa, tym lepiej 

to świadczy o danej szkole). Oczywiście, metody EWC nie można uzna-

wać za jedyną miarodajną ocenę placówki edukacyjnej, to jednak cieszy 

nas niezmiernie, że „Amigo” zostało docenione.  

 

         Autorka tekstu tak napisała o nas: „Na czwartym miejscu wśród 

wrocławskich liceów według wskaźników EWD znalazło się Społeczne 

Integracyjne Liceum Ogólnokształcące „Amigo”. Zdobyło łącznie 7,8 

pkt.  
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Nie jesteśmy fabryką klocków 

A m i g o .  B o  k a ż d y  j e s t  w a ż n y !  

 Istniejące przy ul. Żelaznej liceum jest niewielkie – uczęszcza do niego łącznie ok. 

150 uczniów. To zarówno młodzież sprawna, jak i taka z niepełnosprawnością. 

Ideą przewodnią szkoły – jak wynika już nawet z regulaminu – jest integracja 

uczniów z obu grup poprzez wspólną naukę, sport i rozrywkę oraz współdziałanie 

w środowisku szkolnym i rodzinnym. Szkoła jest wspólnotą i wszyscy jej członko-

wie są jednakowo ważni, gdyż podstawę wszystkich działań stanowi zasada part-

nerstwa”. 

„Nasz wynik to wypadkowa tytanicznej pracy nauczycieli, zrozumienia i zaufania 

rodziców oraz specjalnych metod, które stosujemy” – tłumaczyła w rozmowie z 

GW Maria Magdziarz, dyrektorka liceum, podkreślając także, że każdy uczący 

tam nauczyciel ma odpowiednie przygotowanie (m.in. studia podyplomowe), tak 

aby pracować z uczniami ze specjalnymi potrzebami. 

„Nie jesteśmy fabryką 

klocków - zależy nam na 

indywidualnym sukcesie 

każdego z uczniów. Mają 

ogromny potencjał, trzeba 

go tylko odkryć” - podsu-

mowała Maria Magdziarz. 
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„Aby przykuć uwagę czytelników, 

umieść tutaj interesujące zdanie 

lub ciekawy cytat z artykułu.” 

Wywiad Pani Anny Bieli– Różańskiej, nauczycielki 

języka niemieckiego, koordynatorki ERASMUS+ z 

nauczycielem języka angielskiego– Andrew, który 

opowiada  o zwyczajach   świątecznych w RPA.  

Christmas around the world: The Republic Of South Africa 

An interview with Andrew, an English teacher, who used to live in South 

Africa for 25 years and now has been  living in Poland for about 1,5 year. 

What's the weather like in South Africa during the Christmas time? 

It's the middle of the summer, so it's very hot. In Johnnesburg where I used to live,  

the temperature during the day is about 35 degrees Celsius. It's hot and dry. And it 

rains very often. 

It's not the rainy season, but it often rains heavily for a short time, and then the  

heavens clear up and are beautiful. 

How do You create a Christmas atmosphere without having a white 

Christmas?  

By having very traditional Polish Christmas, we are still waiting for the first star... 

What do people usually do at Christmas? 

The 24 th isn't celebrated. 

On the 25 th they have barbecue’s. 

What are typical presents that are 

given? 

Very popular are consoles like RS or a 

Xbox, bicycles and lego blocks. 

Sports equipment is also high on the list. 
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What is traditional food for Christmas? 

It depends where people come from. There is a traditional English meal like 

Sunday roast and Christmas pudding. 

Does Santa wear a red suit, when it's so warm outside? How does San-

ta Claus look like? 

He surf on a surfboard, he hasn't got any sleigh. 

How do South Africans decorate their homes? 

With lights. The sun goes down very late, but there are lots of lights, reindeers and 

all decoration stuff.  

We have a very big American influence. 

How long is the Christmas break? 

From 15.12-12.01 , because that’s our summer holiday  

 

In Poland we always watch : "Home alone" or  "Home alone: Lost in 

New York". What are the typical Christmas movies over the Christmas 

period? 

"Home alone"  is definitely what we do watch. 

"Miracle on 34th Street" is also  a very popular Christmas movie. 

Anna Biela 

Big thanks to Magda Malec from III LO for helping  prepare this inter-

view 

Dokończenie wywiadu z poprzedniej 

strony... 
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„Wprawki” 

Bartka Bogusławskiego 

Jak mi się nudzi albo w wolnych 

chwilach– rysuję! 

https://twitter.com/
BartosxPL 

https://twitter.com/BartosxPL
https://twitter.com/BartosxPL
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Na podstawie gry 

,,Najemnicy” - Zofia Migacz, I LO 

 
Kiedy wjechała na wzgórze, jej oczom 

ukazały się oddalone mury i zabudowania 

stolicy. 

Zatrzymała klacz w miejscu, rozkoszując się 

ciepłym, wiosennym dniem. Szturchnęła 

Iskrę w boki i zjechała w dół zbocza. 

Miała na sobie zielony strój i tarczę 

na plecach. Na tarczy widniał symbol klery-

ków- złote drzewo. Za pas miała zatkniętą długą na sześćdziesiąt centymetrów wierzbową 

różdżkę. 

Wiosenny wiatr rozwiał jej rude włosy. Wszyscy klerykowie mieli rude włosy, z tym wyjątkiem, 

że u Stokrotki był to naturalny kolor. 

Dziewczyna puściła wodze, pozwalając Iskrze spuścić swobodnie łeb. Klacz była już wy-

raźnie zmęczona długą podróżą, bo inaczej by gadała jak najęta. 

Stokrotka wychowywała się w świątyni od najmłodszych lat, ćwicząc się we władaniu 

czarami, rzutem oszczepem, walce mieczem i sztuce dyplomacji. Znaleziono ją jako niemowlę 

na progu świątyni, tak jak większość uczniów Akademii Magii.  

Po godzinie dotarła do murów stolicy. Były zabezpieczone zaklęciem, uniemożliwiającym 

wspięcie się na nie nieproszonym gościom. Takie samo zaklęcie było na murach Akademii, ra-

zem z zaklęciem blokującym podpalenie gmachu przez moce, wyrywające się spod kontroli. Je-

dynie w noc środka jesieni wszystkie zaklęcia, zaraz po zachodzie słońca, traciły swą moc. 

Zeskoczyła miękko z grzbietu Iskry i poprowadziła ją w stronę gospody którą wskazała 

jej w liście mentorka - Płomień. Zostawiła Iskrę przed gospodą, nie uwiązując jej. 

-Ej...a gdzie moje jabłko?- usłyszała pełen pre-

tensji głos klaczy. 

Kobyła nie otwierała pyska, ale dziewczyna sły-

szałam jej głos tak jak słyszała głosy dobiegające 

z gospody. 

-Dostałaś już rano. Nie ma mowy. 

Weszła do gospody ignorując protesty Iskry. 

Po zakwaterowaniu się w pokoju i opłaceniu 

miejsca w stajni odprowadziła do niej Iskrę. 

Klacz opowiedziała jej dowcip o zielonym koniu. Nieznajomy mężczyzna czyszczący właśnie 

swojego konia popatrzył się na nią jakby straciła rozum, gdy Stokrotka się śmiała z żartu swoje-

go konia. 



 

 

Następnego dnia skierowała swoje kroki w stronę zamku. W odświętnej zbroi i płaszczu oraz zie-

lonym wieńcu na głowie z liści najstarszego drzewa świata, którego, symbol widniał na tarczy, i z 

tyłu płaszcza, wyglądała naprawdę dostojnie. Swoje rude włosy zaplotła w cienki i długi warkocz. 

W sali narad siedział już przedstawiciel Barbarzyńców- 

Grzmot, mag -Stanowczy, technomag -Wierzba i paladynka -

Młot. Przy stole siedziała także jej mentorka -Płomień. 

Stół był okrągły, o szklanej powierzchni, pod którą znajdowała się 

mapa. 

Skłoniła się członkom rady i usiadła na niższym krześle obok Pło-

mień ze złotym symbolem drzewa. 

-Cieszę się, że dotarłaś na czas, czeladniczko Stokrotko- zwróciła się 

do niej Płomień. 

Do środka wszedł szambelan, ogłaszając przybycie pary królew-

skiej. 

Członkowie rady wstali, kiedy król Mądry i królowa Zaradna we-

szli do sali. 

-Widzę, że dołączył do nas nowy członek- powiedziała królowa.- 

Witamy cię, czeladniczo Stokrotko. Mam nadzieję, że będziesz nam służyć radą. 

Stokrotka wstała i powiedziała pochylając lekko głowę: 

-Dziękuję, Wasza Wysokość. 

Teraz powstał mag -Stanowczy. 

-Doszły do nas wieści z południa o nadciągających wojownikach północy. Musimy zjednoczyć się z 

sąsiednimi królestwami... 

S t r .  9  

Zapraszamy Uczniów na zajęcia  

Koła gier planszowych,  

prowadzonego przez Panią  

Agnieszkę Kośkę, nauczycielkę  

matematyki, w poniedziałki  

na 8 lekcji! 
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Twórczość naszych uczniów 
Rodzina 

Myszkowskich 

składała się z czte-

rech osób. Hanna i 

Wojciech byli ko-

chającym się małżeństwem i mieli dwoje dzieci. 14 letnia Marysia z natury byłą 

cichą, spokojną, osobą, której najwięcej radości sprawiało pielęgnowanie swoich 

kwiatów w przydomowym ogrodzie. 18 letni Adam był przeciwieństwem swojej 

siostry, był odważny i porywczy, nie unikał kłopotów. Ich dom, skromny, ale 

przepełniony miłością, znajdował się w miejscowości o nazwie Iganie. 

Wojciech pełen zapału, lecz, niestety, niezdolny do wykonywania służby 

wojskowej, z dumą w oczach patrzył, kiedy jego syn wyruszał na wojnę z wro-

giem. Serce mu się krajało, wiedział, że ich rodzina może więcej nie zobaczyć 

Adasia, jednak wszyscy wiedzieli, że tak trzeba. Chwilę przed wyruszeniem z do-

mu, po pożegnaniu domowników, Adam zatrzymał się na chwilę w ogrodzie i 

patrzył na uśpione przez zimę kwiaty. Najbardziej podobały mu się róże, o które 

jego siostra troszczyła się najbardziej. Dziewczynka widząc z okna brata wyszła 

do niego, aby dodać mu otuchy. Zerwała gałązkę z krzaku róży i wręczyła bratu, 

który zaraz miał wyruszać w drogę, aby chronić ich ojczyznę. 

-Adasiu, dasz radę. Robisz to dla ojczyzny. Będę się modlić o ciebie każdego dnia

-dziewczynka miała łzy w oczach, przytuliła brata i czekała, aż w końcu jej coś 

odpowie. 

-Nie wiem czy dobrze robię, Marysiu... Ojciec jest schorowany, jak coś mi się 

stanie, nie da rady utrzymać ciebie i mamy- odpowiedział po dłuższej chwili za-

smucony chłopak. 

Uczniowie siódmej klasy, zainspirowani przez naszego hi-

storyka– Pana Przemysława Kopcia, mieli przygotować 

pracę plastyczną lub literacką, by uczcić wydarzenie histo-

ryczne. Kamila Tasior—Ossolińska napisała opowiadanie o  

losach Rodziny Myszkowskich w czasie Powstania Listopa-

dowego.  

Zapraszamy do lektury! 
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Rodzeństwo jeszcze chwilę rozmawiało, aby wzajemnie dodać sobie otuchy, kiedy 

usłyszeli 

zbliżający się tętent końskich kopyt. Pożegnali się już po raz ostatni, a Adam 

wyruszył na bój. 

Pierwszym polem bitwy, na którym Adam pokazał swoje umiejętności, był 

Stoczek. Tam poznał generała Józefa Dwernickiego. Po wygranej bitwie, generał 

poprosił go na rozmowę, było to dla niego wielkie wyróżnienie. 

-Masz wielki potencjał, młodzieńcze. I głowę na karku, widzę, że potrafisz logicznie 

rozplanować swoje działania. 

-Dziękuję, panie generale. 

-Masz rodzinę? 

-Tak, panie generale. Matkę, ojca i siostrę- generał Dwernicki wyraźnie posmutniał 

na wieść o rodzinie. 

-Widzisz, chłopcze, ja też mam rodzinę. Żonę i czwórkę dzieci. Czasami nie potrafię 

spać ze 

świadomością, że oni są daleko ode mnie... 

-Wygraliśmy, panie generale. Kiedyś znów będziemy żyć w wolnej Polsce- Adam 

próbował dodać otuchy swojemu przełożonemu. 

-Tego pragnę, właśnie tego... 

Kolejne bitwy mijały równie dobrze, niektóre wygrane, lecz i zdarzały się 

przegrane. Wielu towarzyszy broni, młody Myszkowski, stracił, zwłaszcza pod 

Olszynką Grochowską, 25 lutego 1831r. Sam cudem uniknął śmierci.  
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Mimo iż Polacy musieli się wycofać, to jednak dzięki ich zaciętej walce, w tamtej 

chwili, Rosjanie zrezygnowali ze szturmu na Warszawę. 

Na wieść o lokalizacji kolejnej bitwy, Adam prawie zemdlał. 

-Panie generale, dobrze słyszałem?- chciał upewnić się chłopak. 

-Tak, kolejna bitwa rozstrzygnie się w Iganiach. Coś ty taki blady, dobrze się czujesz? 

-Tam mieszka moja rodzina... 

-Wojna to wojna, chłopcze... Nic na to nie poradzimy- powiedział z żalem generał. 

Adam chcąc się przygotować do dalszej drogi, trafił w kieszeni na gałązkę róży, 

którą podarowała mu siostra. Cieszył się, że jest cień szansy, że zobaczy się z rodziną, 

jednak bał się o ich bezpieczeństwo. Na kawałku papieru napisał krótki list i poprosił 

generała Ignacego Prądzyńskiego, aby w razie jego śmierci przekazał ten list jego rodzi-

nie, która mieszka w Iganiach. Generał zgodził się i dał mu słowo, że dostarczy list. 

10 kwietnia 1831 roku Adam stoczył swoją ostatnią walkę, w rodzinnej wsi. Wal-

czył zaciekle do ostatnich sił, niestety, zginął, ratując życie cywilowi, który przypadkiem 

znalazł się pod ostrzałem wroga. Jednak Polacy z bitwy wyszli zwycięsko.  

Generał musiał przekazać złe wieści rodzinie Adama. Udał się pod wskazany adres i za-

pukał do drzwi. Otworzyła mu Hanna, zapraszając go do środka. Generał nie był zbyt 

wylewną osobą, obcował ze śmiercią na co dzień, jednak dla rodziny Myszkowskich 

śmierć Adama była najgorszą tragedią, jaką tylko mogli sobie wyobrazić. Przekazał na 

ręce ojca skrawek papieru i wyszedł, składając jeszcze kondolencje.  
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Rodzina pogrążona w bólu po stracie Adasia, dopiero na następny dzień 

zdobyła się na przeczytanie jego ostatnich słów. 

Kochana Rodzino! 

Nie smućcie się długo po mojej śmierci, albowiem umarłem walcząc o to, aby-

ście Wy mogli żyć spokojnie. Wy i cały nasz naród. Pisałem listy, ale nie 

wiem, czy dotarły. Chcę, abyście wiedzieli, że kocham Was i będę czuwał nad 

Wami z góry, a różę, którą dostałem od Marysi zasadzę tam, gdzie trafię po 

śmieci, aby zawsze mi o Was przypominała. Będę czekać na Was w lepszym 

miejscu, ale proszę, nie śpieszcie się z dołączeniem do mnie.   

 

Kochający Adam 

Kartka od razu zrobiła się mokra od łez rodziny, które na nią spływały. 

Marysia wyszła na ogród. Krzak róży, z którego niedawno zerwała gałązkę dla 

brata, zaczynały pokrywać pąki. Zakopała kartkę między korzeniami krzewu, 

aby jej brat już na zawsze był częścią tego kwiatu. Pamięć o ich bohaterze, który 

wyruszył, aby chronić ojczyznę, już na zawsze pozostała w ich sercach. 

Adam nie miał już okazji wziąć udziału w walce o Warszawę 6-7.09.1831r. 

, która mimo odważnych działań generałów- Sowińskiego, Bema czy Prądzyń-

skiego skapitulowała 8.09.1831r. Zginął, wciąż mając nadzieję, że jego ukocha-

ny kraj wygra i odzyska niepodległość. Niestety, tak się nie stało. Powstanie li-

stopadowe zakończyło się klęską. 

 

Kamila Tasior—Ossolińska, klasa 7 

 

 



 

Po wyjściu ze szkoły stanął na kamiennych scho-

dach. Niósł ze sobą pudła z książkami, pracami uczniów. 

Pomyślał, że to wszystko nie ma sensu, że to nie tak 

miało być. Po chwili zaczął padać deszcz. Czuł się bez-

radny. Chciał tylko, żeby ci chłopcy nauczyli się żyć szczęśliwie. Towarzyszyło mu po-

czucie winy. 

Dotarł na stację kolejową. Dowiedział się, że jego pociąg odjechał zaledwie kilka 

minut wcześniej. John schował się w budynku dworca . Usiadł na drewnianej ławce. Za-

czął przeglądać trochę zniszczone przez deszcz prace uczniów. Uśmiechał się pod no-

sem, wspominając piękne chwile z uczniami. Chciałby je przeżyć jeszcze raz. To jednak 

nie było możliwe. Jeżeli uda mu się znaleźć nową pracę, nie będzie mógł robić takich 

rzeczy jak np. wchodzenie na ławkę. Zastanawiał się, czy nie rzucić pracy nauczyciela. 

W końcu, z jego metodami nigdzie nie utrzyma się zbyt długo, a nie umiał inaczej! Nie 

chciał, żeby jego lekcje były nudne i nielubiane. 

Z rozmyślań wyrwał go głos z megafonu, mówiący, że pociąg do Londynu odje-

dzie za kilka minut. W pośpiechu wrzucił kartki z powrotem do pudła. Podróż przebiegła 

spokojnie. Keating całą drogę czytał. Ludzie dziwnie na niego patrzyli. Nie przejmował 

się tym. 

W Londynie udał się prosto do domu swoich rodziców. Było to dość daleko. Za-

trzymał się przy sklepie z artykułami szkolnymi. Wszedł do środka. Wziął z półki gruby 

zeszyt w brązowej okładce wykonanej ze skóry. 

- Przepraszam, ile kosztuje ten zeszyt?- spytał podchodząc do lady. 

- Trzy dolary- odpowiedziała ekspedientka. 

Keating zapłacił i opuścił sklep. W myślach podziwiał miejski krajobraz. Doszedł do do-

mu swoich rodziców, którzy cieszyli się, że syn znowu z nimi zamieszka.  

Napisz opowiadanie o  

dalszych losach Keatinga,  

bohatera Stowarzyszenia 

Umarłych Poetów 

Twórczość naszych uczniów 
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-Jak ja dawno tu nie byłem- pomyślał, wchodząc do swojego pokoju. Otworzył szafę, z któ-

rej od razu wypadła część zawartości. Nigdy za bardzo nie dbał o porządek. Zebrał rzeczy z 

podłogi i razem z pudłem wypełnionym książkami włożył do szafy. 

Usiadł przy stole obok okna. Na parapecie postawił pudło z pracami uczniów i zaczął 

sortować według nazwisk. Na pierwszej stronie nowego zeszytu napisał: 

- Wielcy poeci. Moi uczniowie. 

Zaczął przepisywać wypracowania. Wszystkie, bez wyjątku: wiersze, opowiadania, roz-

prawki. 

I tak przepisywał przez kolejne dwa miesiące. A po skończonej pracy poszedł do wydawnic-

twa, które z chęcią wydrukowało jego książkę. 

W tym czasie uczniowie Akademii Weltona uczyli się do kartkówki z angielskiego, 

która miała się odbyć następnego dnia. 

- Patrzcie, co dostałem- Tod zwrócił uwagę kolegów na grubą kopertę, którą trzymał. Usiadł 

przy stole obok przyjaciół. 

- Od kogo? - zapytał Mix 

- Od Kapitana - na te słowa na twarzach wszystkich chłopców pojawił się uśmiech. Tod ro-

zerwał brzeg koperty. W środku był zeszyt i list: 

Drodzy Chłopcy 

W dołączonym zeszycie spisałem Wasze opowiadania. Niedługo będą dostępne w księgarni. 

Trzymajcie się. 

J. Keating 

Od tamtej pory książka Keatinga stała się świętą księgą Stowarzyszenia Umarłych 

Poetów. Keatinga nie wyrzucono już z żadnej szkoły, bo po prostu w żadnej nie pracował. 

Został pisarzem. Zawsze wysyłał rękopisy swoim uczniom w Akademii Weltona. 

Anna Pacyna, klasa 7 
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Sgraffito ścienne 

Technika sgraffita ściennego polegała 

na nakładaniu kolejnych, kolorowych 

warstw tynku lub kolorowych glin i na 

zeskrobywaniu fragmentów warstw 

wierzchnich w czasie, kiedy jeszcze one 

nie zaschły (nie utwardziły się). Po-

przez odsłanianie warstw wcześniej 

nałożonych powstaje dwu- lub wielo-

barwny wzór. (https://pl.wikipedia.org) 

 

Uczniowie klasy 

siódmej  

pod czujnym okiem  

Pani Julity  

Gregorczyk,  

nauczycielki  

plastyki  

w „Amigo”, 

tworzyli w technice 

sgrafitto. 

Twórczość naszych uczniów 
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Napisz współczesną  

wersję  

mitu o stworzeniu świata 

 

Dawno, dawno temu z niedojedzo-

nych resztek obiadu wyrzuconego we 

wszechświat powstała mała planeta, a na 

niej pojawili się pierwsi bogowie - Uranos i 

Gaja. Byli oni piękni, cali z jedzenia bez 

glutenu, cukrów i konserwantów. Lecz póź-

niej z ich małżeństwa powstali Cyklopi i 

Sturęcy. Byli oni stworzeni z nietolerowa-

nych przez ojca składników.  

Wściekły tata zawinął dzieci w folię 

spożywczą  i wsadził je do zamrażalki, że-

by nie straciły swojego terminu ważności i 

żeby nie spleśniały. A na pożegnanie dał im 

telefon z nielimitowanym dostępem do in-

ternetu. Tymczasem na planecie zaczęły 

tworzyć się góry śmieci, które mogły do-

prowadzić do zniszczenia świata. Gaja, za-

łamana całą tą sytuacją, tak się ich najadła, 

że urodziła kolejne dziecko.  

 

Twórczość naszych uczniów 

 

 

 

Chciała je obmyć, żeby zobaczyć, 

z jakich składników jest zrobione, na 

szczęście, były to najlepsze składniki na 

całej planecie.  

Gaja nazwała swoje dziecko -

Kronos. Uranos tymczasem chciał rządzić 

całym światem i wszędzie węszył podstęp. 

Jego mały syn także stanowił dla niego za-

grożenie.  Kronos musiał się więc ukry-

wać, ponieważ ojciec był zazdrosny o jego 

niespotykany urok. 

Gdy Kronos dorósł i wyszedł ze swo-

jego ukrycia, miał stanąć do walki z Oj-

cem. Przed walką Kronos poradził matce, 

żeby wysmarowała swojego męża glute-

nem, ponieważ wiedział, że jego przeciw-

nik na ten właśnie składnik miał alergię. 

Młody bóg liczył po cichu, że tym sposo-

bem uda mu się pokonać potężnego, ale 

okrutnego ojca.  
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Nadszedł czas walki. Ojciec przez przy-

padek dotknął Kronosa i nagle stał się małym 

kamyczkiem, a z jego kieszeni wypadł telefon. 

Kronos od razu zadzwonił do swoich  braci. 

Po ustaleniu, gdzie się znajdują i po obejrze-

niu serwisu społecznościowego, Kronos wyru-

szył na trzydniową wycieczkę. Gdy znalazł 

braci, bardzo się ucieszył. Wkrótce wspólnie 

umówili się, że pójdą do dietetyka, aby dosto-

sować dietę do swoich potrzeb. Po skończo-

nym leczeniu cała rodzina opowiadała o swo-

jej przygodzie wszystkim dokoła, powstała o 

niej książka, a jej członkowie stali się celebry-

tami i najważniejszymi osobami w całym in-

ternecie. 

 

 

Ala Mrozińska, klasa 8 

 

Zdjęcie Kronosa  z: From Wikimedia Commons,  

the free media repository  


