
Maciej Piczura - 4118 

25-latek z miejscowości Ciche koło Zakopanego. Z wykształcenia Ratownik Medyczny, 

jednak to rytuały naparzania (rytuały saunowe) skradły jego serce. Maciej jest 

trzykrotnym mistrzem świata w tej dziedzinie, to jego praca i wielka pasja. Wrodzona 

miłość do muzyki, tańca i śpiewu, pomaga mu osiągać coraz wyższy poziom 

umiejętności.   

 

Filip Płażalski - 3229 

10-letni Filip z Drawska Pomorskiego swój debiut operowy zaliczył w kościele na I 

Komunii Św. Film z jego występu stał się hitem lokalnego portalu. Koncertuje na 

własnym balkonie, mogą go wtedy podziwiać wszyscy przechodnie i sąsiedzi. Wraz z 

tatą trenuje również karate. 

 

Kacper Jóźwiak - 1205 

Pochodzący ze Zgierza 27-letni nauczyciel W-Fu. 6 lat temu poczuł, że ma duszę 

artysty.  W tym przekonaniu utwierdzili go znajomi podczas imprezy. Zapisał się więc 

na prywatne lekcje śpiewu. Niestety żaden z nauczycieli nie sprostał zadaniu 

powołując się na nienajlepsze możliwości wokalne Kacpra. W „Mam Talent!” 

postanowił udowodnić wszystkim, że potrafi śpiewać. 

 

Mateusz Fusiarz - 1224 

Mateusz ma 25 lat i pochodzi z Łodzi. Śpiewa głównie na ulicy. Wróżka wywróżyła mu 

sukces i wejście do show biznesu w tym roku. Czy to właśnie jego moment? 

 

Jakub Brzeziński - 3216 

 Jakub pracuje jako Dyżurny Ruchu w Polskich Liniach Kolejowych. Muzyka i 

gotowanie to jego dwie wielkie pasje. Pisze własne utwory i gra na pianinie. 

 

Trio KET - 1127 

Nazwa  tria pochodzi od pierwszych liter ich imion: Kamila, Emilia i Tosia. Dziewczyny 

trenują pod okiem trenerki Reginy, która kiedyś również brała udział w Mam Talent!.  

Ich wspólny staż to 4 lata. Trenują 5 razy w tygodniu po 3 godziny. Marzą o 

zagranicznych kontraktach i scenach na całym świecie. 

 

 

 



Grzegorz Kałmuczak i Dominika Jasik - 2305 

Są  parą jedynie na parkiecie.  Grzegorz jest nauczycielem i właścicielem szkoły tańca 

Oscar Dance w Poznaniu. Od 1980 roku jest certyfikowanym sędzią tańca 

towarzyskiego i zdarzyło mu się nawet oceniać Jana Klimenta. Z Dominiką tańczy od 

2020 roku. Jest profesjonalną tancerką towarzyską. 

 

Michał Zaorski - 3106 

Michał ma 29 lat i jest profesjonalnym iluzjonistą z Lublina. Od niedawna także 

hipnotyzerem. Chciałby połączyć te dwa zagadnienia w jedno i stworzyć widowiska, 

jakich jeszcze nikt nie widział. Z iluzją jest związany od 16 roku życia. Motto jego pracy 

to: Rozrywka w dobrym stylu. 

 

Magda i Mariusz Zastawny - 3310 

Magda i Mariusz to małżeństwo wspólnie prowadzące Gadoland Reda. To Mariusz 

wciągnął żonę w świat terrarystyki. Jest też wiceprezesem fundacji Anakonda, która 

zajmuje się niesieniem pomocy zwierzętom egzotycznym. Do „Mam Talent!” przyszli 

by pokazać, że ,,nie taki diabeł straszny..”. 

 

Nikolas Mańka - 3115 

18-letni Nikolas z Dąbrowy Górniczej to prawdziwa dusza artystyczna. W przerwach 

między śpiewaniem, maluje piękne obrazy na płótnie. Jest członkiem chóru Happy 

Choir Skłodowska. Marzy o wydaniu własnej płyty. Ma misję: chce walczyć o tolerancję 

i akceptację dla wszystkich, bez względu na wygląd, wyznanie czy kolor skóry.  

 

Kasia Florczuk - 4126 

Kasia jest profesjonalną łyżwiarką i artystką cyrkową. W wieku 16 lat wyjechała do 

Australii, gdzie skończyła szkołę i zaczęła studia. Jako 20-latka jeździła w malezyjskiej 

rewii, w której pierwszy raz zetknęła się z akrobatyką powietrzną. Kupiła szarfy i 

rozpoczęła treningi. Obecnie stara się o angaż w Cirque de Soleil oraz jeździ w 

niemieckiej rewii Europa Park. 

 

Akademia Szermierzy - 3308 

Antoni, Mikołaj i Grzegorz trenują w jednym klubie, ale każdy w innej kategorii 

(Szermierka, Szermierka Choreograficzna, Choreografia Walk Bronią Białą). Wszyscy 

interesują się rekonstrukcjami historycznymi i czynnie biorą w nich udział. W programie 

prezentują walkę pokazową na długie miecze. 

 



 

Keep the line - 1232 

Panie pochodzą z Zielonej Góry. Rock’n’roll akrobatyczny trenują od pięciu lat. 

Zainspirowane zostały przez swoje dzieci, które trenują w tym samym klubie. Są 

kobietami aktywnymi zawodowo, a po godzinach spotykają się na treningach dwa razy 

w tygodniu. Jeżdżą na turnieje i biorą udział w mistrzostwach.  

 

 

 

 

 

 

 

 


