
Wywiady, wywiady…

–  Przedstawcie się naszym Czytelnikom...   
*  Delfina Przeszłowska, mam 19 lat,obecnie zaczęłam 
studia od października tego roku na Uniwersytecie Rze-
szowskim,  kierunek  technologia  żywności  i  żywienie 
człowieka. Od małego interesowałam się tańcem, przez 
11 lat tańczyłam w różnych zespołach. Od 1,5 roku moje 
dodatkowe  zainteresowanie  stanowi  akrobatyka.  

*Bartłomiej Byjoś, też mam 19 lat i tak samo jak Delfi-
na  jestem  studentem  Uniwersytetu  Rzeszowskiego  na 
kierunku wychowania fizycznego. Moje hobby to akro-
batyka,od  jakiegoś czasu biorę też udział  w zawodach 
fitnessu gimnastycznego mężczyzn.

–   Wiemy , że zostaliście laureatami kolejnej edy-
cji programu „Mam Talent”. Co kierowało Wami, 
że postanowiliście starać się o wzięcie udziału w 
tym przedsięwzięciu?

* Trener podsunął nam pomysł wzięcia udziału w Mam 
Talent, stwierdziliśmy, że czemu nie, można spróbować swoich sił.

– Gdyby finał był jeszcze raz, wykonalibyście swój program tak samo, czy wnieśliby-
ście poprawki?

* Myślę, że gdyby finał był jeszcze raz, wykonalibyśmy ten sam układ, pewnie byśmy się mniej  
stresowali. Pomysły, które przychodziły nam na myśl, przerodziły się w choreografię, którą za-
prezentowaliśmy.

–  Jak Wam się wydaje, co zdecydowało, że wybrano właśnie Was?

*  Przygotowując  się  do  ko-
lejnych  etapów,  mieliśmy 
założenie,  żeby każda  nasza 
odsłona była inna. Wszystkie 
3 układy,  zaczynając  od ca-
stingu, są w innym klimacie. 
Poza tym ukazaliśmy akroba-
tykę  troszkę  w innym świe-
tle, gdzie do całości dołączy-
liśmy  choreografię,  która 
opierała  się  na  jakiejś  opo-
wieści i tak jak w finale było 
widać, nowy rekwizyt.  Połą-
czyliśmy  akrobatykę  z  tań-
cem  i  wyszło  z  tego  mini 
przedstawienie,  o  to  nam 
chodziło i myślimy, że to się 
właśnie ludziom podobało.
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Wywiady, wywiady…

– Co sądzą o Waszych działaniach Rodzice, 
czy rozmawiacie o tym?  
* Rodzice są z nas bardzo dumni, zwłaszcza teraz, 
kiedy potrzebujemy wsparcia czy rady w 
niektórych sprawach, cały czas nam pomagają i 
nas wspierają w tym, co robimy.

–Moglibyście opowiedzieć nam, jak  
przebiegały kolejne etapy zmagań i 
przygotowań do występów? 

* Długo by tu opowiadać, bo trochę tego było,za parę lat będziemy mieli co wspominać:) 
Przygotowania do tych najważniejszych trzech etapów były naprawdę różne. Na casting 
przygotowywaliśmy się w tempie ekspresowym, ponieważ mieliśmy matury i bardzo mało 
czasu, ale udało się to pogodzić. Do półfinału mieliśmy troszkę więcej czasu, bo 3 miesiące i w 
tym czasie ćwiczyliśmy nowe elementy, których wcześniej nie robiliśmy. Były to codzienne 
treningi po 2 czasem 3 godz. Kiedy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy w finale, to była wielka 
radość, a zaraz po tym zastanawialiśmy się, co my zrobimy przez te 3 tygodnie. Do tego 
wszystkiego pierwszy tydzień zajęło nam samo ustalanie, jakie elementy wykonamy, 
niektórych już się nie  uczyliśmy, ponieważ też wcześniej nie mieliśmy przygotowanych, 
muzyka, stroje, choreografia i rekwizyt, żeby tego było mało  to się pochorowaliśmy i na 
treningi przychodziłam z gorączką. Dodatkowym wyzwaniem było przyzwyczajenie się do 
podestu,  na którym robi się całkiem inaczej niż na ziemi. Na szczęście z choreografią 
pomogła nam Agnieszka Wójcik-Dziadosz i daliśmy radę. Co do stresu, to stres był ogromny i 
to za każdym razem, denerwowaliśmy się, żeby wszystko wyszło dobrze, ale też o to, żeby 
nic się nie stało. W dzień przed finałem doznałam kontuzji w kostce (na próbach) i też się 
denerwowałam, czy dam radę wszystko zrobić.

–  Jakie nadzieje wiążecie  z tym sukcesem ?

* Ten program, tak naprawdę, otworzył nam szersze horyzonty na świat akrobatyki, 
zmotywował nas do jeszcze większej pracy i będziemy się starali nabierać nowych 
umiejętności i rozgryzać coraz to lepsze elementy. Pojawiło się też jeszcze więcej propozycji i 
zaproszeń na pokazy, z czego bardzo się cieszymy

–    Czy wierzycie w to, że właśnie spełniają się Wasze marzenia?  
* Chyba do tej pory nie możemy w to uwierzyć, że wygraliśmy ten program, ale bardzo się 
cieszymy,jesteśmy z tego naprawdę dumni, tym bardziej, że wspólnie ćwiczymy dopiero 1.5 roku, to 
jest to sukces dla nas razy dwa.

–  Jakie macie plany odnośnie życia i kariery?
*Na dzień dzisiejszy trenujemy z jeszcze większym zapałem,dostaliśmy dużą motywację, teraz już 
wiemy, że ludziom się podoba to, co robimy, a my to chcemy robić. Mamy już wizję nowych 
elementów, które chcemy za jakiś czas wykonać. Jeździmy na pokazy i różnego rodzaju imprezy, co 
też jest fajną przygodą,dzięki temu zdobywamy też nowe doświadczenia. Myślę, że wszystko się samo 
ułoży, a jak to będzie, to się okaże w czasie.

Dziękujemy za rozmowę
Dziękujemy Pani Iwonie Bednarz za pomoc w przeprowadzeniu wywiadu.
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