
Mówią o nim, że jest mądry i sprawiedliwy jak „Zeus”, odważny 

jak „Ares”, a jego koleżanki z klasy i szkoły dopowiadają, że jest 

przystojny jak „Apollo”.  

 

Mikołaj Jastrzębski, bo to o nim mowa, doskonale orientuje się  

do jakich postaci jest porównywany. Te boskie postacie są  

Mu bardzo dobrze znane... Mikołaj udowodnił to biorąc udział  

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej, stając się 

jednocześnie jednym z laureatów  tego konkursu.  

Wśród 5226 uczestników Mikołaj zajął 8 miejsce w Polsce!!!  

W swoim konkursowym teście uzyskał 226 punktów,  na 240 

możliwych. Warto dodać, że średnia krajowa wyniosła 187 

punktów.  

Organizatorem olimpiady, była firma Olimpus, która znana  

jest z inicjowania działań edukacyjno-naukowych.  

Celem olimpiady była popularyzacja i poszerzanie wiedzy  

na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.  

Cel Mikołaja został chyba osiągnięty... Choć znając Mikołaja  

i tak może być z siebie niezadowolony, że nie był pierwszy.  

Dla nas Mikołaju, Twój wynik, jest wystarczający,  

żeby powiedzieć, że Szkoła Podstawowa nr 8 im. Wojska 

Polskiego w Kielcach jest z Ciebie dumna, że my...  

Dyrekcja, grono pedagogiczne, Twoi koledzy i koleżanki jesteśmy 

dumni z takiego ucznia i kolegi.  

OŚMIORNICZKA, korzystając z tego, że zna Mikołaja osobiście, 

postanowiła zadać Mu kilka pytań, choć w ogniu obowiązków  

nie wiadomo było czy Mikołaj znajdzie czas...  

Znalazł i oto co OŚMIORNICZCE powiedział nasz szkolny 

„Zeus”... Poczytajcie!   

 



 

 

 



Cieszysz się ze swojego sukcesu? 

Oczywiście, że się cieszę, jak ze swojego każdego sukcesu.  

Czy to bardziej, czy to mniej, ale ten jest wyjątkowy, bo to jednak 

olimpiada o ogólnopolskim charakterze, a ja jestem jej laureatem. 

Chodzę do SP8 i na dodatek jestem 8 w Polsce w wiedzy o mitologii! 

Nic tego już nie zmieni, jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. 

Czy zanim doszedłeś do konkursu finałowego, olimpiada miała 

kilka etapów eliminacyjnych? 

Nie, żadnych etapów nie było, to był jeden test, a jego wyniki 

decydowały o końcowym rankingu wszystkich jego uczestników.  

Czy zadania, którym stawiłeś czoła były trudne, bardzo trudne 

czy arcytrudne? 

Niektóre pytania rzeczywiście były bardzo trudne i żeby na nie 

odpowiedzieć trzeba było zgłębić tajniki wiedzy o mitologii.  

Większość zadań, przynajmniej dla mnie, było trudnych.  

No ale jak się okazało, nie aż tak trudnych, żeby nie zając 8 

miejsca w Polsce. Długo przygotowywałeś się do konkursu? 

Na pewno bardzo często na zajęciach z naszego klubu książkowego  

z Panią Beatą Borcuch. Wspólnie z członkami szkolnego koła 

przygotowywaliśmy się do konkursu. To znaczy, zarówno koledzy  

i koleżanki, jak i Pani Beata, pomogli przygotować się mnie.  

Pani Borcuch rozdała karty z pytaniami, a reszta te pytania mi 

zadawała. Oprócz takiego przygotowania musiałem jeszcze samemu 

trochę tej mitologii poczytać i się z nią zapoznać. Trochę to trwało... 

Jakieś trzy tygodnie? Może miesiąc...  

 

 

 



 

Jaki tu konkurs,  

czy olimpiadę kolejną 

ogarnąć hmmm... 



Czy mitologia grecka i rzymska są szczególnie bliskie Twemu 

sercu, czy ogólnie lubisz historię i interesujesz się wszystkimi 

okresami w dziejach? 

Historię ogólnie bardzo lubię i się nią interesuję. Nie ma dla mnie 

znaczenia jakiego okresu dotyczy, po prostu to lubię. Jednak mitologia 

stała mi się szczególnie bliska podczas wakacji, które spędziłem  

w Grecji. Nie muszę chyba nikomu przypominać ile tam różnych 

posągów, rzeźb i elementów architektury nawiązującej do mitologii. 

Zwiedzając chciałem jak najszybciej dowiedzieć się co one oznaczają 

czy też kogo przedstawiają. Przygotowując się do konkursu, 

nadrobiłem tę wiedzę.  

Czy jesteś przykładem ucznia, który ma czas na naukę, osiąga  

w niej bardzo dobre wyniki, a na dodatek ma czas na swoje 

zainteresowania i je realizuje? 

Ogólnie rzecz ujmując na pewno na zainteresowania mam czas. 

Muszę go mieć, inaczej sobie tego nie wyobrażam. Są jednak dni, 

kiedy do domu wracam późnym wieczorem i marzę tylko o tym,  

aby coś zjeść, wykąpać się i iść spać  

Wracając do mitologii... Gdybyś miał porównać się do któregoś  

z bogów greckich czy rzymskich, to który jest najbliższy Twojemu 

sercu? 

Chyba Ares, grecki bóg wojny i męstwa żołnierskiego, Jestem osobą 

dość nerwową i tak też wyobrażam sobie Aresa, który zawsze 

podenerwowany czeka na moment, w którym będzie mógł kogoś 

pokonać, ja również rywalizację mam we krwi, oczywiście tę zdrową  

i kulturalną, bez jej przelewu. 

 

 



Czy planujesz w najbliższym czasie startować w jakiś olimpiadach 

i konkursach przedmiotowych? 

Jeśli nadarzy się taka okazja to oczywiście przystąpię do innych 

konkursów. Zgłaszam się do wszystkiego, do czego mogę  

i co jest zgodne z moimi zainteresowaniami. Już teraz jestem zapisany 

na „Kangurka”, ale czekam na kolejne okazje. 

Czy na koniec chciałbyś coś powiedzieć od siebie? 

Pierwsze co przychodzi mi na myśl, to gorące podziękowania,  

które kieruję w stronę Pani Beaty Borcuch, która poświęcając swój 

czas, bardzo zaangażowała się w przygotowanie mnie  

do tej olimpiady, której zostałem laureatem. Bardzo pomogła  

mi przekazując mi wielokrotnie kartki ze swoimi pytaniami.  

Niektóre z nich trafiłem! Powtórzyły się na teście!  

Dlatego tym bardziej dziękuję Pani Beacie. Mogła przecież 

powiedzieć mi o konkursie i zostawić mnie z tym samego. Nie zrobiła 

tak, za co bardzo Jej dziękuję. To moje 8 miejsce, to również,  

a może i przede wszystkim, efekt pracy i zaangażowania Pani Beaty  

w przygotowanie mnie. 

Dziękuję za rozmowę... 

Dziękuję OSMIORNICZKO!  



 

Już wiem! Jak osiągnę pełnoletniość zgłoszę 

się do Milionerów.  

Wygram i obiecuję, że pół miliona daję 

„Ósemce” na remont, budowę basenu, 

siłowni, sauny i izby pamięci mojego imienia! 


