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Najlepszy z dziesięciu

Szymon telewizyjny program
"Jeden z dziesięciu" oglądał od
dzieciństwa. Zawsze jeszcze przed
uczestnikami starał się odpowiadać
na pytania. Z czasem zasób jego
wiedzy coraz bardziej się poszerzał
i znał odpowiedzi na większość
pytań. Postanowił więc sobie, że
kiedy dorośnie spróbuje swoich sił
w tym programie. Tymczasem
skończył szkołę podstawową i gim-
nazjum w Lesznie. A kiedy był w
klasie maturalnej II Liceum Ogólno-
kształcącego - we wrześniu 2014
roku wysłał zgłoszenie do pro-
gramu. Po miesiącu otrzymał odpo-
wiedź i zaproszenie na eliminacje
do Warszawy.

- Eliminacje nie były trudne. Aby

przejść do dalszego etapu trzeba

było odpowiedzieć co najmniej na

piętnaście z dwudziestu pytań. Było

tam kilkaset osób i wielu z nich się

to udało. W tym dniu wybierano bo-

wiem uczestników do całej edycji

programu - opowiada Szymon Ka-
rolewicz.

Szymon również znalazł się w
grupie szczęśliwców. Dowiedział
się, że wiosną następnego roku
otrzyma informację o terminie na-
grania odcinka. Tak też się stało. Po

zdaniu jedenastu egzaminów ma-
turalnych - 21 czerwca Szymon
razem z mamą pojechał pociągiem
do Lublina, gdzie mieści się studio
nagraniowe programu "Jeden z
dziesięciu".

- Podróż trwała dziewięć godzin.

Po dotarciu na miejsce zwiedzi-

liśmy Lublin i poszliśmy odpocząć

do hotelu.

Następnego dnia nagrywano
odcinek z udziałem Szymona.

- Organizatorzy odebrali nas z

dworca, skąd autobusem dowieźli

do studia TVP Lublin. Przygotowa-

nia trwały kilka godzin. Najpierw

podpisaliśmy umowy, potem było

losowanie miejsc, charakteryzacja i

wprowadzenie do studia. Na chwilę

przed rozpoczęciem nagrania przy-

szedł prowadzący - Tadeusz

Sznuk, który uspokajał i rozluźniał

atmosferę.

Po pierwszej rundzie odpadło
już dwóch uczestników, na końcu
drugiej rundy tylko Szymon zacho-
wał dwie szanse, pozostali mieli po
jednej. W finale konkurenci szybko
"polegli" i prowadzący pytał już
tylko Szymona. Ostatecznie osiecz-
nianin zdobył 102 punkty i wygrał
odcinek. Taki wynik niestety nie wy-

We wtorek 14 września w programie drugim Telewizji Polskiej
wyemitowano odcinek programu "Jeden z dziesięciu", w któ-
rym udział wziął Szymon Karolewicz z Osiecznej. Jego mini-
malnym założeniem było dojście do finału. Plan ten został
wykonany, a Szymon wygrał odcinek, zdobywając 102
punkty.

starczył by dostać się do Wielkiego
Finału, jednak Szymon na tym tele-
turnieju nie zamierza poprzestać.

- Wiosną zeszłego roku w tele-

wizji pojawił się turniej "Tylko Ty".

Startowało się tam parami. Zapro-

ponowałem więc koleżance

wspólne uczestnictwo. Zgodziła się,

więc wysłaliśmy zgłoszenie i otrzy-

maliśmy zaproszenie na casting,

jednak w wyznaczonym czasie ko-

leżanka miała sesję egzaminacyjną

na studiach, poprosiliśmy o przesu-

nięcie terminu. Program ze

względu na niską oglądalność po

pierwszym sezonie zdjęto z anteny.

Nie zdążyliśmy więc wystartować,

a ja zdecydowałem, że wyślę teraz

zgłoszenie do "Jeden z dziesięciu",

gdzie już wszystko doszło do

skutku. 

Szymon rozważa obecnie start
w programie "Postaw na milion".
Chce zaproponować koledze ze
szkoły współudział. Na pewno też
jeszcze raz wystartuje w "Jeden z
dziesięciu", pod warunkiem, że pro-
gramu tego wcześniej nie zdejmą z
anteny. Okres karencji pomiędzy
startami w programie trwa cztery
lata.

- Obecnie w telewizji jest czas

tanecznych i muzycznych show. Te-

leturniejów pozostało niewiele.

Szymon podczas występu w
programie przedstawił się jako ab-
solwent szkoły średniej i tegoroczny
maturzysta. Od października roz-
poczyna naukę na Uniwersytecie
Adama Mickiewicza w Poznaniu na
wydziale prawa. Już teraz planuje,
że na trzecim roku dobierze też
drugi kierunek - historię. Historia,
geografia i sport to jego ulubione
przedmioty, choć tak naprawdę w
każdej dziedzinie ma potężny
zasób wiedzy. 

Kilka lat z rzędu otrzymywał sta-
tuetki Leszczyńskich Laurów
Oświaty. Został też laureatem VIII
Olimpiady Mediewistycznej oraz fi-
nalistą XLI Olimpiady Historycznej i

za to osiągnięcie był zwolniony z
egzaminu maturalnego z historii.

Zdobyta wiedza pozwoliła mu
odnieść sukces w teleturnieju, jak
przyznaje jednak, najbardziej oba-
wiał się pytań muzycznych. Z
osiemnastu zadanych mu w pro-
gramie pytań poprawnie odpowie-
dział na czternaście.

- Czasem zdarza się, że ktoś

błędnie odpowiada na proste pyta-

nia, wszystkiemu winien jest stres.

Tak było z moim konkurentem w fi-

nale - nauczycielem z Kępna, który

był świetnie przygotowany, ale roz-

kładał się na prostych pytaniach ze

względu na tremę.

Szymonowi w zachowaniu spo-
koju pomogło wcześniejsze obycie
z kamerą, miesiąc przed nagraniem
programu "Jeden z dziesięciu" był
bowiem na widowni w programie
"Tomasz Lis na żywo". 

- Wyjazd ten zorganizował mój

nauczyciel historii, a Tomasz Lis

rozmawiał wówczas z politykami:

Joanną Muchą, Ryszardem Petru i

Ryszardem Kaliszem.

O Szymonie pewnie jeszcze
wiele razy usłyszymy, będziemy też
trzymać za niego kciuki podczas
kolejnych startów w teleturniejach.
Powodzenia!

ALDONA NYCZAK


