
Orkiestra Na Dużym Rowerze - 3304 

 

Jest to nietypowy projekt muzyczny, w którym sześciu profesjonalnych muzyków gra i jeździ 

na specjalnie dla nich skonstruowanym sześcioosobowym rowerze. Inicjatorem 

przedsięwzięcia jest Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. Projekt ma na celu 

propagowanie ekologii poprzez kulturę. Członkowie orkiestry mają nadzieję, że uda im się ze 

swoją misją dotrzeć do najdalszych zakątków świata...właśnie na rowerze. 

 

Nikola Piotrowska - 2206 

 

Nikola to 22-letnia profesjonalna tancerka z Warszawy. Przygodę z tańcem rozpoczęła w 

wieku 6 lat. Szkoliła się z wielu stylów tańca w Polsce i za granicą. Styl high heels oczarował 

ją 3 lata temu. Obecnie jest tancerką w grupie tanecznej NEXT, która realizuje oprawy 

taneczne do koncertów i programów telewizyjnych. 

 

Fabian Piątkiewicz - 2203 

 

23-letni student Teologii z Nowej Soli. Marzy, by zajmować się muzyką profesjonalnie. W 

przeszłości śpiewał w szkolnym chórze oraz w kościelnej scholi. Obecnie uczęszcza na 

prywatne lekcje śpiewu i uczy się grać na pianinie i organach. 

 

Marcelina Paluszkiewicz - 3101 

 

Marcelina ma 18 lat i pochodzi ze wsi Kujanki. Pracuje w kinie Rodło w pobliskim Złotowie. 

Zanim odkryła rolki figurowe jeździła na łyżwach. Obecnie trenuje pod okiem doświadczonej 

trenerki w klubie Ice & Roll w Bydgoszczy. Jest aktualną mistrzynią Polski w rolkarstwie 

figurowym. Od dziecka jest związana ze sportem. Trenowała akrobatykę, lekkoatletykę oraz 

pływanie. 

 

Hanna Czuban i Mariusz Nguyen (Fundacja Ocelot) - 2328 

 

17 latkowie z Lubina. Akrobatykę trenują już 10 lat. Wcześniej trenowali osobno, a Hania przez 

kontuzję ręki została niemalże wyeliminowana ze sportu. Rok temu przełamała się i wróciła 

do treningów. Wtedy też powstał pomysł na stworzenie duetu z Mariuszem.Od wczesnego 

dzieciństwa biorą udział w spektaklach teatralnych i widowiskach sztuki ruchu Teatru Ocelot.  

 

Maciej ,,Święty” Jankowski - 1216 

 

43 latek z Łodzi. Pracuje jako spawacz. Jest gitarowym i wokalnym samoukiem. Muzyka była 

obecna w jego życiu od podstawówki, jednak później miał długą przerwę i wrócił do niej w 

trakcie odsiadywania 11 letniego wyroku w więzieniu. Wraz z kolegami założył zespół Paragraf 

64, w którym był autorem tekstów, twórcą muzyki i wokalistą. Wydali dwie płyty. Ma na koncie 

również jedną płytę solową.  

 

 

 

 



 

 

 

Jagoda Piec i pies Stefan - 2229 

 

27 latka z Warszawy. Od dziecka zajmowała się szkoleniem psów. Traktowała to zajęcie jako 

odskocznię od artystycznego życia, gdyż z zawodu jest altowiolistką. Była częścią Zespołu 

Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze, z którym występowała na scenach w wielu krajach 

świata. Niestety kontuzja wykluczyła ją z zawodowego grania. Zajęła się szkoleniem psów i 

zajęciami z dog dancingu (tańca sportowego z psem). Pies Stefan ma 7 lat i jest rodowitym 

owczarkiem węgierskim mudi. 

 

Miki Sanchez Gonzalo - 1222 

 

27 letni Miki pochodzi z Katalonii. Określa siebie jako ,,śpiewak poliglota”. Mówi w dziewięciu 

językach: hiszpański, kataloński, włoski, polski, niemiecki, francuski, portugalski, angielski i 

rosyjski. Komponuje własne piosenki w języku polskim oraz tłumaczy polskie piosenki na inne 

języki i śpiewa je przy akompaniamencie ukulele. Polskiego nauczył się poza Polską 

podróżując ze swoją ówczesną dziewczyną (Polką). 

 

Kamil Kobędzowski - 2221 

 

Kamil ma 25 lat i pochodzi z Krakowa. MTB STUNT (jazda akrobatyczna na rowerze) trenuje 

od 15 lat. Zainspirował go starszy brat i to od niego uczył się pierwszych tricków. Szybko go 

jednak prześcignął i kolejne umiejętności zdobywał jedynie przy pomocy internetowych 

tutoriali. Pracuje jako serwisant rowerowy, kocha motoryzację i dobry stand up. Złoty przycisk 

od Michała Kempy to dla niego ogromne wyróżnienie. 

 

Bartłomiej Ataman - 2318 

 

Patrząc na umiejętności 13 letniego Bartka aż trudno uwierzyć, że akrobatykę powietrzną 

trenuje dopiero od roku. Z rodzinnego Trzebowniska dojeżdża na zajęcia do Studia Anny 

Węklar w Rzeszowie (była uczestniczka Mam Talent!). Obecnie zmienia szkołę na szkołę 

sportową o profilu akrobatycznym. Za kilka lat chciałby występować na pokazach w cyrkach i 

na dużych scenach oraz doskonalić warsztat za granicą. 

 

Grupa Artystyczna Wiedźmuchy - 1229 

 

Stacjonują w miejscowości Dywity. Uważają, że ich talentem jest niesienie radości i 

optymizmu. Chciałyby, by powstało Wiedźmuchowo, czyli wioska wiedźmowa (azyl dla kobiet 

z domem starości) oraz Wiedźmobus (by wiedźmy mogły dojechać do potrzebujących). 

Wiedźmuchy to głównie grupa wsparcia. Leczą swoje potłuczone rany, gdy psycholog nie 

działa. Mają za sobą różne przejścia i tragedie. Motto matki wiedźmy to „Będę szczęśliwa, 

choćbym miała sobie to szczęście namalować”. 

 


