
Wywiad z uczniem klasy 6a – Kacprem Jasem 

1. Jak odkryłeś swój talent? 

 - Swój talent odkryłem dwa lata temu. Podczas imprezy ktoś powiedział zdanie, a ja policzyłem  

w nim litery i podałem ich dokładną ilość. Tata się zapytał o co chodzi. Powiedziałem mu, żeby 

policzył dokładną ilość liter w tym zdaniu. Policzył i okazało się, że to było dobrze. Potem to 

rozwijaliśmy.  

 

2. Czy cieszysz się, że posiadasz taki talent? 

- Jestem szczęśliwy, ale nie wywyższam się nad wami, bo jesteście tak samo równi jak ja.  

 

3. Czy w przyszłości zamierzasz wykorzystać swój talent? 

- Tak, zamierzam iść do Rekordu Guinessa oraz programu ,,Mam Talent”.  

 

4. Czy po udziale w programie ,,The Brain” zmieniło się coś w Twoim życiu? 

- Na pewno jestem bardziej rozpoznawalny, a poza tym to nic.  

 

5. Czy przed udziałem w programie ktoś dostrzegł Twój talent? 

- Tak, dostrzegła go cała klasa. Wiedzieliście o tym, bo byłem w Szkolnym Mam Talent.  

 

6. Czy stresowałeś się, kiedy pierwszy raz pojawiłeś się na scenie w programie ,,The Brain”? 

- Nie stresowałem się, bo mieliśmy dzień przed nagraniem taką jakby próbę. Po próbie wiedziałem 

już jak to będzie wyglądało. Stres był taki leciutki, ale pozytywny.  

 

7. Czy wygodny był fotel, na którym siedziałeś? 

- Fotel był bardzo wygodny, nie chciało mi się z niego schodzić.  

 

8. Kogo z jurorów programu najbardziej podziwiasz? 

- Najbardziej podziwiam Reziego.  

 

9. Jakie to uczucie, gdy usłyszałeś słowa, że wygrałeś ten odcinek? 

- Byłem na pewno pod wielkim wrażeniem, ponieważ można powiedzieć, że moi przeciwnicy byli 

naprawdę dobrzy i z pewnością ciężko to było wygrać, ale jakoś się udało.  

 

10. Gdybyś był którymś z jurorów, to kogo wybrałbyś jako zwycięzcę tego odcinka? 

- Wybrałbym tego pana, który określał dźwięki. 

 

11. Czy obawiasz się paparazzi? 

- Nie obawiam się, ponieważ nie jestem jakąś bardzo rozpoznawalną osobą. Można powiedzieć, że 

mam swoje pięć minut, ale aż tak wielkiego zainteresowania moją osobą nie ma.  

 

12. Pieniądze szczęścia nie dają …zgadzasz się z tym powiedzeniem? 

- Zgadzam się z tym powiedzeniem. 

 

13. Czy zamierzasz wystąpić w reklamie? 

- Jeśli mnie zaproszą, to na pewno. 

 

14. A jakie masz inne zainteresowania? Co lubisz robić w wolnym czasie? 

- Uwielbiam pływać. 



15. Jak czułeś się przed programem? 

- Wtedy byłem bardzo zestresowany, ale po tej próbie, o której wam wcześniej mówiłem to już był 

taki bardziej pozytywny stres. Wyszedłem na scenę, zdobyłem to co moje no i jakoś poszło. 

 

16. Czy dużo ćwiczyłeś przed programem? 

- Ćwiczyłem praktycznie codziennie po trzy, cztery godziny.  

 

17. Co skłoniło Cię do udziału w programie?  

- Rodzice nie wiedzieli, że zgłosiłem się do programu. Wiedziałem, że mam jakiś talent związany  

z mózgiem i dlatego uznałem, że nadaję się do tego programu. Rozwijałem ten talent z tatą, ale on 

nawet nie wiedział czemu go rozwijam. W końcu jak miałem podać numer do rodziców  

i wiedziałem, że do nich zadzwonią, to już musiałem tacie powiedzieć o tym. Potem to już się 

potoczyło. Rodzina była bardzo zdziwiona na początku, ale później zgodziła się żebym wziął udział 

i wszystko jakby się ułożyło.  

 

18. Czy byłeś pewny, że wygrasz? 

- Nie byłem pewny, że wygram, ponieważ miałem bardzo dobrych przeciwników i to był cud po 

prostu, że udało mi się zdobyć statuetkę. 

 

19. Jak Twoi rodzice zareagowali na to, że wygrałeś program? 

- Byli bardzo szczęśliwi oraz nie mogli w to uwierzyć.  

 

20. Jak pójdziesz do ,,Mam Talent” to też będziesz z tym talentem występował, czy będziesz 

miał utrudnione zadanie? 

- Na casting pójdę z tym talentem, a jak przejdę dalej, to już mam wszystko wymyślone,  ale na razie 

nic nie mogę zdradzić.  

 

21. Co powiedziałbyś swoim rówieśnikom, którzy nie wierzą w swoje możliwości, albo nie 

rozwijają swoich talentów, które posiadają? Masz dla nich jakąś radę? 

- Chciałbym powiedzieć, że każdy ma jakiś talent. Warto go w sobie poszukać oraz rozwijać, bo to 

może być wasza szansa na sukces.  

 

Życzymy zatem powodzenia w eliminacjach do  ,,Mam Talent”  

i dziękujemy za udzielenie nam wywiadu.  

Wywiad przeprowadzili uczniowie klasy 6a:Kamila Targosz, Julia Harańczyk,  

                                           Emilia Rachwał, Klaudia Borys, Dominik Zawiła oraz Damian Gałuszka  

 

 

 

 


