
Formacja Tańca Nowoczesnego Luz - 2321 

Zespół istnieje od 1991 roku. Przynależy do Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, a 

założycielką i choreografką jest Joanna Woszczyńska. Tancerze uczestniczą w warsztatach, 

festiwalach, konkursach i akcjach charytatywnych. Od 7 lat grają w spektaklu tanecznym 

,,Dzieci Powstania'44.” Z grupy wywodzi się już ponad 30 doświadczonych instruktorów i 

choreografów, którzy działają w Polsce i na świecie. 

 

Acrotrio MAD - 2216 

Ich trio wykonuje tak zwaną akrobatykę partnerską. Poznali się w 2017 roku w Lublinie w 

Fundacji Sztukmistrze. Postanowili stworzyć trio. Każde z nich ma ponad 15-letnie 

doświadczenie w sztuce cyrkowej. Na co dzień prowadzą również swoje indywidualne 

projekty. Chcą promować akrobatykę partnerską, a w przyszłości marzy im się prowadzenie 

zajęć dla dzieci i młodzieży z akrobatyki z naciskiem na budowanie  więzi i zaufania między 

uczestnikami oraz naukę współpracy i komunikacji. 

 

Barry Weiss - 1122 

41-letni iluzjonista pochodzący z Białorusi, mieszkający w Grodzisku Mazowieckim. Twórca 

Muzeum Iluzji w Mińsku, samouk. Od 16 roku życia zakochany w  świecie magii. Na scenie 

występuje od ponad 20 lat. Ze swoim programem artystycznym objechał cały świat m.in. USA, 

Wyspy Brytyjskie, Francję, Emiraty Arabskie, Rosję i Chiny.  

 

Jakub Stańdo - 1204 

Mieszkający w Łodzi 17-latek, którego właśnie program „Mam Talent!” zainspirował do nauki 

iluzji. Umysł ścisły, kocha fizykę i planuje zostać Informatykiem. 

 

King of Thorn - 2125 

Do udziału w „Mam Talent!” przymierzał się aż 3 lata. Mieszka w Toruniu i ma 35 lat. Pracuje 

jako ochroniarz, ale z zawodu jest elektrykiem. Marzy o tym, by z iluzji zrobić sposób na życie. 

 

Mikołaj Szwocher - 3228 

Niezwykle utalentowany 12-latek z Kosakowa koło Gdyni. Występuje na scenach Teatru 

Muzycznego i Teatru Komedii Valldal w Gdyni. Jako kilkulatek zaczynał grę na gitarze 

klasycznej, ale jego prawdziwa fascynacja zaczęła się w momencie, gdy wziął do ręki gitarę 

elektryczną. Marzy o założeniu własnego zespołu rockowego.  



Jordan Ogorzelski - 4135  

27-letni Jordan ze sportem jest związany od 20 lat. Jest właścicielem Calisthenics Academy w 

Bydgoszczy. Zaczynał jako dziecko od boksu, a przygodę z kalisteniką rozpoczął w 2012 roku. 

Jego miłości i pasji do tego sportu nie przerwał nawet groźny wypadek, w wyniku którego w 

2019 roku doznał rozległego urazu kręgosłupa. Nie był w stanie chodzić, a dziewczyna 

zakładała mu skarpetki. Upór i intensywna rehabilitacja spowodowały, że Jordan już w 2020 

roku wrócił do niemalże pełnej sprawności.  

 

Liana Hrytsa - 3218 

23-letnia wokalistka pochodząca z okolic Lwowa. Do Polski przyjechała jako 17-latka i na dobre 

zadomowiła się w Poznaniu, gdzie rozwija się muzycznie, koncertuje i dorabia jako trenerka 

fitnessu. Ukończyła Filologię Hebrajską. Liana mówi i śpiewa w 5 językach: ukraińskim, 

rosyjskim, angielskim, polskim i hebrajskim. 

 

Carmen del Fuego - 3200 

24-letnia absolwentka Szkoły Cyrkowej w Julinku i studentka kostiumografii. Burleską i 

pokazami fakirskimi zainteresowała się 3 lata temu. Inspiracją dla niej było środowisko 

cyrkowe (festiwale i zloty sztuki cyrkowej). W „Mam Talent!” chce zaprezentować nowe 

widowisko i umocnić wizerunek wymyślonej przez siebie postaci scenicznej. 

 

Dominika Krzymowska - 4110 

Ma 31 lat i mieszka w Warszawie.  Artystka cyrkowa i nauczycielka języka francuskiego. Od 

dziecka skazana na cyrk. Zarówno tata jak i mama to zawodowi cyrkowcy. Przygodę z 

akrobatyką Dominika zaczęła od trapezu, potem były szarfy, a na końcu koło. Obecnie można 

ją oglądać w Teatrze Sabat w Warszawie. 

 

The White Tigers - 2219  

Zespół muzyczny założony w 2016 roku w Wieruszowie. Najmłodszy chłopiec miał wtedy 9 lat, 

a wokalistka niecałe 10. Pierwsze nuty w tym wieku to nie lada wyzwanie, ale regularne 

spotkania tydzień po tygodniu przynosiły efekty. Po około dwóch latach zaczęły się wspólne 

koncerty, festyny i majówki. Śpiewali głównie covery o tematyce dziecięcej. Szybko zaczęli 

tworzyć własne utwory i wydali pierwszą płytę. Grali support przed Anią Wyszkoni i Kasią 

Kowalską w Filharmonii Podlaskiej (Białystok). 

 

 



Beny Odrzutowiec z drużyną - 4119 

W rzeczywistości to Łukasz Kubiak, 39-latek z Rybnika i jego uczniowie. Łukasz pracuje jako 

Górnik w Kopalni Węgla Kamiennego Jankowice, ale z zawodu jest piekarzem. Wierny fan 

Bruce’a Lee. To właśnie on zaszczepił w nim pasję do sportów walki. Zaczynał od Taekwon-do, 

potem szkolił się z różnych styli w wielu zakątkach świata. Zaliczył również epizod w Legii 

Cudzoziemskiej. Oprócz sportów walki uprawia jogę, cross fit, bieg z przeszkodami, pływa i 

morsuje.  

 

Vladyslav Beshevets - 2103 

Vladyslav ma 25 lat, pochodzi z Ukrainy, ale od 2017 roku mieszka w Tychach. Ukończył 

Chersońską Szkołę Kultury oraz Kijowski Uniwersytet Kultury i Sztuki (Ukraina). Swoją 

przyszłość wiąże z muzyką i ma nadzieję, że dzięki programowi „Mam Talent!” ktoś go 

dostrzeże i pomoże mu rozwinąć skrzydła na rynku muzycznym. 


