
Mariusz Nguyen - 2326 

 

17-latek z Lubina. Akrobatyka obecna jest w jego życiu od podstawówki. Mimo młodego wieku 

zaliczył już pokazy na wielkich scenach m. in.  we Francji,  Niemczech, w Gruzji i na Węgrzech. 

Interesuje się szeroko pojętym kuglarstwem, a ze światem cyrkowym wiąże swoją przyszłość. 

Za kilka lat widzi siebie jako głównego aktora w Cirque du Soleil. 

 

Cyrk Partolini - 3319 

 

Instruktor w domu kultury, marketingowiec, taksówkarz i kontroler jakości- oto skład Cyrku 

Partolini. Jest to w rzeczywistości istniejący od 1996 roku Kabaret Dno z Dąbrowy Górniczej. 

Od początku swojej działalności stawiają na nietypowe rekwizyty, które wymyślają i wykonują 

sami. W programie Mam Talent! pojawili się już drugi raz. 

 

Genowefa Kuruc - 2205 

 

Pani Genowefa pochodzi z malowniczej górskiej wsi Łapszanka. Ma 82 lata. Całe życie 

śpiewa mężowi, dzieciom i ludziom na pielgrzymkach. Ma liczną rodzinę: pięcioro dzieci, 

osiemnaścioro wnucząt i trzydziestu prawnuków. Aktywnie wspiera działalność Domu Seniora 

w swojej okolicy. 

 

Ula Machowska - 3222 

 

22-letnia absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Trenerka akrobatyki 

powietrznej oraz zapalona crossfiterka. Ma również doświadczenie kuglarskie- chodzenie na 

szczudłach i taniec z ogniem. Miłośniczka zwierząt i wegańskiego jedzenia oraz podróżniczka. 

 

Jędrzej Bukowski - 1215 

 

Jędrzej to doceniony w Polsce i za granicą 40-letni zawodowy iluzjonista z Wrocławia. Zajmuje 

się tzw. ,,dużą iluzją”, zatem lewitacja, znikanie i pojawianie się to dla niego chleb powszedni. 

Inspiracją był dla niego Dawid Copperfield. Prywatnie ojciec 4-letniego Jakuba, fan nauk 

ścisłych, Gwiezdnych Wojen i Szymona Hołowni.  

 

Yael Althamer - 4124 

 

Yael ma 12 lat i pochodzi z Warszawy. Jest najmłodszą córką wybitnego rzeźbiarza Pawła 

Althamera. Gdy Yael miała 4 lata znajoma rodziny stwierdziła, że ma słuch absolutny. 

Rozwijała się wokalnie w szkole musicalowej ASM oraz w szkole muzycznej Yamaha. Śpiewa 

również jej starsza siostra Gaja Matea, która pomaga jej przygotowywać się do występów. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krzysztof Kubistal - 2227 

 

28-latek z miejscowości Police. Od dziecka bawił się słowem, liczył sylaby i litery w zdaniach. 

Jako nastolatek odkrył, że z dużą łatwością radzi sobie z czytaniem i wymawianiem słów od 

tyłu. Prywatnie pełen humoru ojciec dwójki dzieci i właściciel sklepu wielobranżowego. 

Prowadzi również lokalne imprezy karaoke. 

 

Marcin Słowiński - 3316 

 

Ma 34 lata i mieszka w Poznaniu. Z powodzeniem łączy pracę na uczelni i pole dance. Z 

wykształcenia jest kulturoznawcą. W tym roku przystępuje do obrony pracy doktoranckiej. 

Pole dance trenuje od 7 lat. Pomógł mu on przezwyciężyć lęki, dodał pewności siebie i 

wyprowadził go z życiowego zakrętu. Marzy o otwarciu własnego studia pole dance. 

 

Izabela Demska ,,Owca” - 2225 

 

 33 letnia mama dwóch synów. Talent odziedziczyła po muzykalnych rodzicach, którzy grali 

na weselach. Jest samoukiem, a jedyną sceną na jakiej występowała to scena karaoke. „Mam 

Talent!” to dla niej szansa na robienie w życiu tego co kocha. Złoty przycisk od Małgosi dał jej 

nową energię do działania i sprawił, że uwierzyła w siebie. 

 

Hania Graczykowska ,,Little Warrior” - 3105 

 

9-letnia zawodniczka Muaythai. Mieszka w Stargardzie. Trenuje pod okiem swojego taty, który 

zaraził ją pasją do sportów walki. Tworzą również duet pokazowy i występują na różnego 

rodzaju eventach i imprezach charytatywnych. Marzeniem Hani jest dołączenie do kadry 

Polski w Muaythai. 

 

Mateusz Krajewski i Lusesita Farrel - 2315 

 

Para w życiu prywatnym i zawodowym. Poznali się w Szkole Cyrkowej w Julinku. Mateusz ma 

27 lat, a Monika (tak naprawdę ma na imię) 24. Są zawodowymi cyrkowcami i wspólnie biorą 

udział w pokazach na całym świecie. Numer, który wykonują w „Mam Talent!”, czyli 

ekwilibrystyka na tzw. wysokich perszach, nie był wykonywany w Polsce przez kilkadziesiąt 

lat. 

 

 

 

 

 


