
3127 Fpytke 

Patryk (33 lata) i Maciej (31 lat) to profesjonalni tancerze breakdance. Przedstawiają 

show taneczno-teatralne z elementami tańca, akrobatyki i kabaretu. Obydwaj przez 

długi czas tańczyli w zespole disco, a projekt Fpytke miał być wakacyjnym pomysłem 

na dorabianie na ulicy. Wyszedł tak fajnie, że został z nimi na stałe. 

2311 SQBANI 

Są młodym zespołem (19-29 lat) z Podhala. Ich repertuar skupia się głównie na coverach 

oraz muzyce ludowej. W połączeniu z nowoczesnym brzmieniem gatunek ich muzyki 

można określić jako folk-rock. Znają się już długo, ale tak naprawdę połączyła ich wspólna 

pasja do muzyki. W tym składzie grają już 2 lata. Ich marzeniem jest spędzać większość 

czasu w trasie koncertowej i zdobywać coraz większą publikę.  

1125 Duo The Essence 

Małżeństwo profesjonalnych cyrkowców. Ola - Polka, z wykształcenia anglistka od 

dziecka związana z akrobatyką i cyrkiem, Fabian - Chilijczyk, żongler i artysta cyrkowy 

zakochany w projektowaniu kapeluszy. Połączenie pasji do cyrku i kapeluszowego 

szaleństwa Fabiana stworzyło duet, jakiego na scenie „Mam Talent!” jeszcze nie było. 

2319 Paulina Yarno Domańska 

35-letnia Paulina pochodzi z Poznania. Pierwszą lalkę stworzyła w styczniu 2020 roku. 

To był jej autorski pomysł, który w pierwszej chwili miał być zabiciem rutyny przy opiece 

nad dwójką dzieci. Jest samoukiem, wszystkiego nauczyła się metodą prób i błędów. 

Jej największym marzeniem jest wydać książkę z szydełkowymi postaciami oraz 

zorganizować warsztaty szydełkowe. Chce pokazać, że szydełkowanie to nie tylko 

stereotypowe skojarzenie babci robiącej swetry przy kominku, ale również kreatywne 

zajęcie ludzi z pasją. 

1119 Art Movement 

Dziewczyny na co dzień mieszkają w Łodzi. Pomysł o wspólnym występie zrodził się 

podczas pierwszej fali pandemii. Każda z dziewczyn pracowała nad swoimi układami 

jako solistka z choreografem. Na początku żartowali sobie, że taki układ trzeba  

pokazać w „Mam Talent!”. Niedługo po tym okazało się, że ów żart stał się 

rzeczywistością. 

2209 Marta Dajnowska 

37-letnia tłumaczka języka norweskiego z Gdańska. Dziecięce marzenia o zostaniu 

piosenkarką postanowiła spełnić dopiero w dorosłym wieku. Od czterech lat uczy się 

grać na pianinie i gitarze oraz szkoli wokal pod okiem profesjonalnych nauczycieli. 

Prywatnie szczęśliwa mama 8-letniej Oliwki. 

2200 Marcin Narewski 

32-letni Marcin iluzją zainteresował się już jako dziecko. Zainspirowali go wtedy David 

Copperfield i Maciej Pol. Na poważnie jednak swoją przygodę zaczął w dorosłym wieku 

podczas wyjazdu do Londynu. Szczęśliwy tata i mąż. Czaruje na eventach oraz często 

na oddziałach onkologicznych. Uśmiech i zaskoczenie na dziecięcych twarzach jest 

dla niego najwspanialszą magią. 



2325 Maja Kućko i Mariusz Nguyen 

Maja i Mariusz są wychowankami Fundacji Ocelot. Choć znają się 12 lat, razem trenują 

dopiero od 3. W podstawówce otrzymali ulotkę informacyjną o rekrutacji na zajęcia 

fundacji. Zakwalifikowali się i od tamtej pory razem rozwijają swoje umiejętności ruchowe. 

Kilka lat później pojawił się pomysł, aby stworzyć coś wspólnego. Tak zaczęli trenować  

aerial straps. Brali udział w wielu projektach artystycznych, festiwalowych, edukacyjnych i 

sportowych, zarówno w Polsce jak i za granicą. 

1209 Orkiestra Baczków 

Orkiestra powstała w 1994 roku. Działa pod opieką Centrum Kultury w Gminie Bochnia. 

Do swoich sukcesów zalicza wyjazd na Sycylię i przemarsze w temperaturze ponad 

42 stopni, ale też udział w programie „Mam Talent!”. Zespół gra koncerty i nagrywa 

teledyski.   

1220 Patryk Burdecki 

Patryk uważa, że to co robi to ,,kręcenie kijami". Przez kilka lat prowadził grupę tańca z 

ogniem. Udało się im zrobić kilkadziesiąt pokazów, odwiedzić wiele miast i poznać wielu 

niezwykłych ludzi. Obecnie sam stara się ulepszać swoją technikę, ale też nagrywa filmy 

instruktażowe dla swoich uczniów z całego świata. Z zawodu prawnik. Pracuje w 

zawodzie, ale jest też animatorem kultury. 

1214 Janusz Brzozowski 

71-latek z Warszawy, emeryt i piosenkarz country. Zapalony hydraulik, naprawia wszystko 

sam. U szczytu kariery zapadł na ciężką chorobę nerek. Cierpiał przez kolejnych 40 lat, aż 

w końcu w 2015 roku ,,narodził się po raz drugi"- przeszedł przeszczep nerki. Od tamtej 

pory nie uznaje żadnych swoich sukcesów i osiągnięć. Uważa, że drugie życie to 

największy sukces. Jego żona Zofia (68 lat) jest jego największym wsparciem i wielką 

miłością. 


