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ZAMEK SIEWIERSKI Z KLOCKÓW LEGO? TO MOŻLIWE! - MÓWI PAWEŁ DUDA - JUROR W
PROGRAMIE LEGO MASTERS

    Od kilku tygodni  miliony telewidzów śledzą zmagania kreatywnych pasjonatów klocków Lego w
programie pn. „Lego Masters”, emitowanym w sobotnie wieczory w telewizji TVN. Ich poczynania ocenia
pochodzący z Siewierza juror - Paweł Duda.
 
    Siewierzanin od kilku lat recenzuje zestawy Lego na swoim kanale pod nazwą „Brodaty Geek” na
platformie  YouTube.  Pomysł  z  kanałem pojawił  się  tak,  jak  to  było  zawsze w moim życiu  z  innymi
pomysłami - znienacka. Postanowiłem, że będę na YouTube dzielił się swoją pasją. Ktoś to chciał oglądać i
tak się zaczęło - powiedział redakcji Kuriera Siewierskiego w krótkiej rozmowie Paweł Duda.
 
    W Internecie zasłynął  bardzo dokładnymi recenzjami.  Jego filmy zdobywają kilkadziesiąt  tysięcy
wyświetleń. Nagrywanie wideo to nie jest mój zawód, lecz wciąż hobby - mówi. Tak też został zauważony
przez producentów programu. Pewnego dnia odezwała się do mnie produkcja. Dostałem zaproszenie na
casting, który miał kilka etapów i tak pojawiłem się w programie „Lego Masters”. To był w pewien sposób
łut szczęścia, że zostałem dostrzeżony. 
 
    Co stanowiło największe wyzwanie w nowej roli?  Z pewnością sprawiedliwa ocena uczestników.
Wydanie werdyktu z pełnym przekonaniem, że zrobiło się dogłębną analizę konstrukcji zbudowanych przez
uczestników, ale i  historii,  które zaprezentowali  -  mówi Paweł Duda.  Jeśli  zaś chodzi  o zalety bycia
jurorem, to najbardziej podoba mi się to, że mogę oglądać progres uczestników. To, że otwierają głowy i
puszczają wodze wyobraźni. To piękne przemiany, które z budowniczych robią prawdziwych mistrzów -
dodaje.
 
    Paweł Duda swój pierwszy zestaw Lego otrzymał w wieku 4 lat i wtedy narodziła się w nim pasja do
układania klocków. Jako trzydziestoletni mężczyzna w swojej kolekcji posiada dziś kilkaset zestawów,
których  nie  sposób  policzyć.  Każdego  miesiąca  moja  kolekcja  powiększa  się  o  kilkanaście  nowych
zestawów. Moja ulubiona seria to Harry Potter - uwielbiam to uniwersum od 20 lat. Świetnie jest zwiedzać
magiczne miejsca w miniaturze. 

    Co najbardziej podoba się w programie naszemu rodakowi? Program uświadamia, że Lego to nie jest
zwykła zabawka. Wielu z nas bawiło się klockami w swoim życiu i w pewnym momencie schowało je do
szafy, przekazało młodszemu rodzeństwu czy sprzedało, a jest to fenomenalne narzędzie do pokazywania
tego, co skrywa nasza wyobraźnia. Mam nadzieję, że program przyczyni się do tego, że po klocki Lego
będą sięgać także dorośli. 
 
    Redakcja zapytała również Pawła czy próbował kiedyś stworzyć rekonstrukcję zamku siewierskiego w
wersji Lego. Nie próbowałem, ale to świetny pomysł! Siewierski zamek nie byłby trudny do zbudowania, a
zamkowe klimaty w Lego cieszą się ogromną sympatią fanów, którzy czekają na reedycję tej serii. Co do
innych siewierskich obiektów - w wersji z klocków świetnie wyglądałby również kościół pw. św. Macieja.
To naprawdę piękny budynek!
 
    Jak dodaje, zestaw z siewierskim zamkiem mógłby zaprojektować samodzielnie. Zresztą każdy z nas
może! W LEGO jest seria Ideas, oparta na programie projektowania zestawów przez fanów. Kiedy dany
projekt zbierze 10.000 głosów, Lego może wybrać taki zestaw do wydania i wtedy ten pojawi się na
półkach.
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