TWARZE KORCZAKA 2021

W tym tygodniu przedstawiamy Wam Kacpra Bendiga – ucznia klasy 3a. Kacper gra na
gitarze i fortepianie, ponadto fascynują go liczby oraz astronomia. Ten utalentowany młody
człowiek ma już na swoim koncie sporo osiągnięć i sukcesów, a wśród nich:
•
•
•
•
•

•

tytuł Finalisty III stopnia w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks
AGH” z matematyki (rok 2019/2020),
tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki (rok
2016/2017),
I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z Matematyki "Olimpus"
(rok 2015/2016),
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Czytania Nut Głosem (rok 2019/2020),
I miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Solfeżowym dla uczniów szkół muzycznych
II stopnia (rok 2019),
I miejsce w kategorii młodzieżowej w III Ogólnopolskim Konkursie z Zasad Muzyki
"Od zasady do praktyki muzycznej" (rok 2019).

Z Kacprem Bendigiem rozmawiamy o jego zainteresowaniach:
1. Skąd pasje, kiedy się narodziły?

Z niektórymi pasjami mam wspomnienia już od najmłodszego - mam tu na myśli liczby
i muzykę. Dopiero jako nastolatek zainteresowałem się astronomią oraz łamigłówkami.

2. Kto stoi za Twoimi pasjami?

Za moimi pasjami stoją, poza mną, moi rodzice, wspomagający mnie w dążeniu do celu.
3. Jak udaje Ci się połączyć naukę w liceum i Twoje hobby?

Łączenie liceum i szkoły muzycznej oraz moich pozostałych hobby jest bardzo trudne, staram
się jednak zawsze znaleźć czas i dzięki temu czuję się spełniony. Realizowanie moich pasji
daje mi dużo satysfakcji oraz niezwykłych przeżyć - nie zapomnę widoków z teleskopu
podczas obserwacji w Bieszczadach, ani pierwszego samodzielnego ułożenia kostki Rubika :)
4. Gdzie można Cię zobaczyć?

Obecnie można zobaczyć moją muzyczną pasję na kanale YouTube - zamieszczam tam swoje
elektroniczne kompozycje pod pseudonimem AltVoid:
https://www.youtube.com/channel/UCnbQOqkYF-1oW_17_2bSl5g

5. Czy możesz przytoczyć jakąś anegdotę związaną z tym, co robisz?

Kiedy byłem jeszcze mały, powiedzmy w wieku 8 lat, mama zabrała mnie na stok narciarski
w górach. Próbowała uczyć się jeździć na nartach. Kiedy zapytała, jak jej idzie, ja
odpowiedziałem - "Wiesz, że wszystkich wagoników na wyciągu jest 60?" :)
Dziękujemy za rozmowę, życzymy Ci powodzenia na maturze i dalszych sukcesów w
realizacji Twoich celów i zamierzeń.

