
STAROŻYTNE DZIEJE… U MŁODYCH SIĘ DZIEJE! 

 

Historię, jako przedmiot, nie wszyscy lubią… To całkiem naturalne.  

 

Dla niektórych to żmudna i nudna nauka pamięciowa dat, wydarzeń  

i postaci. Nie ma się co dziwić. Każdy ma swoje ulubione dziedziny,  

w których czuje się mocny i odnosi sukcesy, te większe i mniejsze,  

a historia, to nie pizza, że wszyscy muszą ją kochać.  

 

Kiedy jednak pojawia się okazja do wykazania się minimalną wiedzą 

historyczną, z domieszką artyzmu, szczyptą fantazji oraz łyżeczką 

poczucia humoru, to taka mieszanka jest już jak najbardziej  

do przyjęcia, nawet dla najbardziej zatwardziałych przeciwników 

nauki o królach, powstaniach, wojnach i rewolucjach. I nie jest już 

gorzką pigułką, trudną albo niemożliwą do przełknięcia. Dlaczego?  

To proste! Nie od dziś wiemy, iż nauka przez zabawę przynosi najwięcej 

korzyści i można w taki sposób zapamiętać najwięcej,  

a na pewno bardzo dużo.  

 

Do takich samych wniosków doszli uczniowie i uczennice klas V,  

z naszej szkoły, którzy z radością i uśmiechem na ustach, przyjęli 

propozycję pracy domowej, jaką mieli do wykonania. Jaka to praca?  

 

Otóż „orbitując” tematycznie wokół okresu historycznego omawianego  

w programie historycznym klasy V, uczniowie mieli wybrać sobie postać, 

za którą się przebiorą, zrobić sobie zdjęcie i wysłać ją do swojego 

nauczyciela historii, który postawi im same „szóstki”! I tak rzeczywiście 

było. Wszystko się zgadza!  

 

 

 



Jeśli jednak ktokolwiek zarzuciłby Panu Majchrzykowi niekompetencję 

przy ocenianiu, to niezbite dowody na to, że jest to nieprawda znajdziecie 

poniżej w naszej galerii… Parafrazując klasyka: te szóstki uczniom,  

się po prostu należały! 

 

OŚMIORNICZKA jest wręcz zachwycona, talentem, pomysłami  

i kreacjami młodych artystów. To coś wspaniałego! Maestria w najczystszej 

postaci…  

 

Ernest Hemingway napisał niegdyś dzieło: „Stary człowiek i morze”. 

OŚMIORNICZKA chce sparafrazować, ten jakże znany tytuł, aby oddać 

hołd uczniom klas V, SP 8 w Kielcach – MŁODY CZŁOWIEK I MOŻE!  

 

Jak młodzi ludzie mogą? I ile mogą? 

Zobaczcie sami! 

Zapraszamy do naszej galerii. 
 

Największą popularnością, wśród dziewcząt z Va i Vb cieszyła się 

strażniczka miłości, kwiatów, pożądania, płodności, ale przede wszystkim 

piękna. Afrodyta, bo o niej mowa, w języku łacińskim to Venus,  

co oznacza: „wdzięk, urok”.  

 

Wystarczy spojrzeć na zdjęcia poniżej. Rzeczywiście wdzięku, uroku  

i blasku w tych fotografiach nie brakuje, a skoro już mowa o pięknie, to Ron 

Howard w 2001 roku wyreżyserował wspaniały film o tytule: „Piękny 

umysł”. Właśnie tych pięknych umysłów nie brakuje uczennicom klas V, 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojska polskiego w Kielcach.  

I dlatego nikogo już nie powinien dziwić fakt, że te młode damy, wybrały 

sobie postać najbardziej urodziwej z bogiń antycznych mitów.  



Przecież każda kobieta… i ta mała, i duża chce się czuć piękna, doceniana  

i kochana…  

 

Poniżej jako Afrodyty w kolejności: 

 

- we wspólnej sesji: Paulina Soja i Alina Ścisłowicz z Vb   

 

- Magdalena Baran z Va  

 

- Maria Bednarska z Vb  

 

- Sandra Jagodzka, Kalina Kapusta, Magdalena 

Maciejczak, Daria Michalec, wszystkie uczennice klasy Va  

 

- Agnieszka Sadowska, Maja Sobaś z Vb  

 

- Aleksandra Sobczyk z Va  

 

- Julia Wałek z klasy Vb  

 

Patrzcie i podziwiajcie! 





 







 

 



























 



Przyznacie, że Afrodyt w kieleckiej „Ósemce” nam nie brakuje prawda?  

 

Ale a propos, kto powiedział, że Afrodyta, to rola przypisana  

tylko dziewczynkom z klas V?  

 

Skoro już jesteśmy przy opiekunce piękna miłości i kwiatów, 

OŚMIORNICZKA musi przyznać, że spotkała się z „niezłym kwiatkiem” 

na tymże polu. Pole do popisu miał każdy, ale prawdziwy popis artyzmu, 

poczucia humoru, dystansu do własnej osoby oraz perfekcji w czystej 

postaci dał Michał Jaworski z Va, który wbrew wszelakim konwenansom, 

jako mężczyzna, dał się uwieźć urokowi Afrodyty na tyle,  

iż sam postanowił przedstawić Jej postać, w swojej własnej wersji.  

 

Michałowi, OSMIORNICZKA oczywiście gratuluje i zazdrości  

wręcz ułańskiej fantazji oraz odwagi. Nie każdy zdecydowałby się  

na taki krok.  

 

Brawo Michał! Brawo Ty!  

 

Poniżej próbka możliwości tego wspaniałego, wielkiego artysty, ukrytego  

w ciele chłopca… 

 

  



 



Na wstępie przez postać Afrodyty zrobiło się naprawdę pięknie prawda?  

 

Ale to nie koniec pięknych i wspaniałych wrażeń oraz chwil związanych  

z tym wątkiem.  

 

Była tu mowa o pięknych umysłach uczennic naszej szkoły, o Afrodycie, 

której atrybutem było jabłko, a mówi się, iż „niedaleko pada jabłko  

od jabłoni” prawda? I faktycznie, parafrazując, można by rzec, iż niedaleko 

pada postać od osoby…  

 

Tak było w przypadku Leny Tkacz, uczennicy klasy Va, która postanowiła 

przebrać się za Atenę, boginię mądrości, sztuki, sprawiedliwej wojny  

oraz opiekunkę miast. I choć Lenka sama o sobie by tak nigdy  

nie powiedziała, to OŚMIORNICZKA przyznaje i wie, że to nie dzieło 

przypadku, a prawdziwy strzał, w przysłowiową „dychę” jeśli chodzi  

o dobór postaci. Dlaczego? 

 

Nieprzeciętna inteligencja, sprawiedliwość, spokój i dojrzałość,  

to tylko jedne z nielicznych cech, jakimi może pochwalić się zarówno 

bohaterka Leny, jak i sama Lenka.  

 

OŚMIORNICZKA gratuluje tak wyboru postaci, jak i wyśmienitej kreacji…  







 



Sztuka kreacji polega na wyśmienitym doborze stroju i rekwizytów…  

 

Może właśnie dlatego Aleksandra Karwacka z klasy Va podeszła  

do tematu przebierania się, bardzo dosłownie, wszak jest to nic innego  

jak zakładanie  masek, sztuka kamuflażu, na tyle skutecznego, aby nikt  

nie mógł nawet domyślić się i zorientować, kto kryje się pod daną postacią 

i strojem.  

 

Z tego zadania Ola wywiązała się znakomicie. Postanowiła, niczym 

uczestnicy programu rozrywkowego „Mask Singer”, całkowicie ukryć 

siebie i dodać tym samym jeszcze więcej uroku i tajemniczości.  

Trzeba przyznać, że udało się Jej to perfekcyjnie!!!  

 

A tematycznie też wszystko się zgadza, gdyż świat starożytnego Egiptu,  

to wciąż miliony niepoznanych pokładów tajemnic, które odkrywane  

będą jeszcze przez lata…  

 

Oto tajemnicza Mumia w wykonaniu Oli Karwackiej! Brawo Olu! 

 



 

 



Z podróży, z gorącego Egiptu, czas nieco się ochłodzić i wrócić  

do bardziej umiarkowanych klimatów europejskich,  

choć OŚMIORNICZKA gwarantuje, że i tu nie zabraknie gorących wrażeń, 

przynajmniej jeśli chodzi o kreacje…  

 

Jeden z uczniów klasy Vb, w swoim zadaniu, postanowił pochylić się  

nad tematem wojny trzynastoletniej, w której to główną rolę odegrały 

wojska zaciężne, czyli oddziały zawodowych żołnierzy wynajmowanych  

do walki. Wojska te reprezentowały wyższą wartość bojową  

aniżeli niezdyscyplinowane i niewyćwiczone oddziały złożone z rycerstwa.  

 

I tu by się wszystko zgadzało… Piotr Magielski podczas sprawdzianów  

z historii nie bierze jeńców… Zgarnia najczęściej całą pulę!  

Dyscyplina i wyszkolenie, to jedne z charakterystycznych cech  

tego „wojownika” z klasy Vb.  

 

Zobaczcie w jaki sposób chciał wyrazić siebie poprzez strój woja  

z piechoty zaciężnej.  

 

To pewne, męskie i poważne spojrzenie… Też to widzicie? Prawda,  

że budzi respekt na pierwszy rzut oka, skoro tak już o wzroku przyszło nam 

mówić? 

 



 



Grecja, Polska, Egipt i gdzie jeszcze poniosą nas nogi w tej fantastycznej 

podróży historycznej? Nieważne gdzie! I tak wszyscy dobrze wiemy,  

że „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.”  

 

Tak jest i w przypadku OŚMIORNICZKOWEJ galerii, wieńczącej 

dokonania młodych twórców poprzebieranych za postacie,  

dzięki którym mogliśmy, choć na chwilkę, w wyobraźni, przenieść się 

do tych zamierzchłych czasów historycznych.  

 

Kto skusił się na wycieczkę do „wiecznego miasta”, aby tam poszukać 

inspiracji do zadania i odpowiedniej postaci, za którą mógłby się przebrać? 

Trzej gentlemani z klasy Vb.  

 

Pierwszy z nich to Miłosz Klisik, który postanowił zaprezentować się 

wszystkim, jako dostojny Rzymianin. I OŚMIORNICZKA musi przyznać, 

że ani w stroju, ani w mimice oraz postawie, no to klasy tu nie brakuje.  

 

Pełna powaga i maniery, jak na tamtych Rzymian przystało.  

 

Zerknijcie poniżej i przyznajcie sami… 

 



 



Kolega Miłosza z klasy nie chciał być wcale gorszy, dlatego również swój 

wzrok skierował ku stolicy półwyspu apenińskiego, z tymże Cyprian 

Trębicki, bo o Nim mowa, wolał zmierzyć się z tym zadaniem,  

w nieco bardziej militarny sposób.  

 

Mianowicie przybrał postać rzymskiego legionisty. Prawda, że wspaniale 

Mu to wyszło? Nic dodać, nic ująć, po prostu, przy takim legioniście nic 

nam nie grozi!  

 

Spójrzcie zresztą sami! Spójrzcie i podziwiajcie!  

 



 



Swoją galerię postaci, OŚMIORNICZKA zapragnęła zakończyć w iście 

królewskim stylu, a może bardziej cesarskim byłoby tu odpowiednim 

słowem? O tak! O wiele bardziej odpowiednim, bo oto Waszym oczom,  

już za chwilę ukaże się majestatyczny Gajusz Juliusz Cesar… a w tej roli 

nikt inny jak Filip Nawrot z Vb. 

 

 



Filip, po tym, z jak wielkim zaangażowaniem podszedł do całej sprawy, 

niczym ten wielki władca, mógłby powiedzieć: „Przybyłem, zobaczyłem, 

zwyciężyłem...”. Ale tu nie ma zwycięzcy, a  co najważniejsze nie ma 

przegranych, bo WYGRANI SĄ WSZYSCY, bo wszyscy równie wspaniale 

wywiązali się z tego zadania!!!  

 

Skoro mowa już o wygranych… OŚMIORNICZCE, już na sam koniec,  

nie pozostaje nic innego jak zacytować ponownie Juliusza Cezara:  

 

„Kości zostały rzucone”. 

 

A skoro tak, to naszym zdolnym uczniom klas Va i Vb gratulujemy 

pomysłów, dystansu do własnej osoby, poczucia humoru, perfekcji  

i zadbania o najmniejsze detale i szczegóły w całym przedsięwzięciu.  

 

Jesteście wspaniali, a „Ósemka” jest dumna, iż w swoich szeregach ma takie 

Boginie, wojów, Cezarów i legionistów!  

 

To zaszczyt być blisko Was, współpracować z Wami i współtworzyć naszą 

małą „Ósemkową” społeczność!  

 

 

 

DZIĘKUJEMY!!! 
 


