
1124 Aliah 

Aliah jest zawodową tancerką, pedagogiem tańca orientalnego i projektantką strojów do belly 

dance.  Tańczy od 2009 roku. Przez 4 lata chodziła do szkoły tańca, potem zaczęła jeździć na 

warsztaty do różnych krajów Europy. Prężnie rozwija również swoją markę modową. Stroje 

prezentowała na festiwalach orientalnych w Chinach i Europie. Jest też założycielką i 

organizatorką międzynarodowego festiwalu Dance Weekend in Warsaw. 

3227 Karol Sewioł 

 Talentem Karola jest kręcenie piłki na palcu. Wszystko zaczęło się gdy miał 11 lat - 

zainspirował go wtedy finalista „Mam Talent!”, Krzysztof Golonka.  Jego popisową sztuczką 

jest kręcenie piłki na długopisie i innych przedmiotach. Potrafi również żonglować i 

jednocześnie jeździć na rowerze. Wygrał w konkursie Mam Talent, organizowanym przez 

youtubera Gimpera. 

1108 Andrzej Widurski 

28letni Andrzej z zawodu jest spawaczem, ale jego hobby to chodzenie na rękach po schodach.  

Trenuje tę ,,dyscyplinę" od czterech lat. Najpierw nauczył się stania na rękach, potem zaczął 

chodzić, a gdy opanował tę umiejętność perfekcyjnie wprowadził utrudnienia, jakimi są 

schody. Pokonuje je na rękach zarówno w górę, jak i w dół. 

3205 Adam Knop 

Adam ma 28 lat i pochodzi z Poznania. Kocha wrotki i rolki, jest samoukiem, chociaż od 

pierwszego włożenia ich na nogi czuł się, jakby był w nich urodzony. Na rolkach jeździł siedem 

lat, a na wrotkach trzy. Prawdopodobnie jako pierwszy w Europie wykonał salto z pełną śrubą 

na wrotkach, co pozwoliło mu pojechać do Chin na Mistrzostwa Świata Sportów 

Ekstremalnych. 

2214 Drzazzzga 

Autorką projektu jest mistrzyni Rosji w gimnastyce artystycznej - Marina. Zespół brał udział w 

wielu teledyskach polskich gwiazd, występował również na imprezach okolicznościowych oraz 

podczas dużych koncertów telewizyjnych. Dziewczyny chciałyby doskonalić łączenie gry na 

werblach z tańcem. W programie szerszej publice pokażą coś, czego jeszcze nie widzieli. W 

składzie zespołu są tancerki z Rosji, Ukrainy oraz Turkmenistanu. 

 1221 Crux 

22latek z Kobierzyc marzący o karierze wokalnej. Gra na perkusji, uczy się śpiewać oraz ma 

nadzieję, że „Mam Talent!” otworzy mu drzwi do kariery. 

1218 New Untypical Band 

Wszyscy chodzą do tej samej szkoły. Zespół jest ich planem na przyszłość. Założyli kanał na 

YouTube, zrealizowali dwa teledyski i czasem zdarza się im koncertować w restauracjach.  

 



3221 Piotr i Marek Niesobscy 

Bracia z Ostrzeszowa, panowie są muzycznymi samoukami. Poprzednio zespół tworzył jeden z 

nich wraz z ojcem, ale po jego śmierci miejsce taty zajął brat. Mają na koncie wiele koncertów 

w duecie akordeon- piła. 

 

3201 Risk Every Asset 

 Ekonomista pracujący w dziale IT. Urodził się w Bielsku-Białej, w której mieszkał przez 

pierwsze pięć lat swojego życia. W 1988 roku wraz z rodziną wyjechał do Grecji, a po roku 

przeniósł się do Republiki Południowej Afryki. W Pretorii rozpoczął naukę w szkole 

podstawowej i zaczął naukę gry na pianinie, instrumentach klawiszowych oraz gitarze. 

Trenował również karate. Przez pewien czas mieszkał w Wielkiej Brytanii w Oxfordzie. Po 

powrocie do Polski postawił na karierę muzyczną. 

 

2100 Baila Stars 

Dziewczyny na co dzień trenują w Szkole Tańca Bailamos w Bydgoszczy. Każda tańczy również 

solo i w innych formacjach. W formacji Baila Stars trenują zaledwie pół roku, a już mają na 

koncie duże osiągnięcia. 

 

3207 Iga Smolec 

Wszystko zaczęło się od „Mam Talent!”, gdzie po raz pierwszy zobaczyła akrobatykę 

powietrzną. Ten występ dął jej impuls, by zapisała się na akrobatykę do osiedlowego klubu 

kultury. Cały czas marzyła o tańcu w powietrzu i po sześciu latach rodzice postanowili kupić jej 

na gwiazdkę pierwsze koło, które zawiesili u niej w pokoju. Iga zdecydowała wtedy, że 

przygotuje się do Mistrzostw Polski. Większość osób namawiała ją, żeby spróbowała za rok, 

ale była uparta i dzięki temu po dwumiesięcznych przygotowaniach została Mistrzynią Polski. 

 

3114 Jacek Witkowski 

Docelowo zajmuje się teatrem ognia. Sam projektuje rekwizyty. Stworzył pierwszy na świecie 

płonący sześcian. Jego marzeniem jest zbudowanie wyjątkowego Wariete - miejsca, w którym 

będzie mógł realizować pokazy i widowiska oraz prowadzić zajęcia dla dzieci i dorosłych. Takie 

własne, niepowtarzalne miejsce na kulturowo-ruchowo-zdrowotnej mapie świata. 

 

3309 Barbara Ziółkowska 

20 latka z Poznania. Ukończyła Szkołę Baletową Anny Niedźwiedź oraz XXX Liceum Taneczno - 

Teatralne w Krakowie. Jej całe życie jest podporządkowane tańcowi i wszelkiemu wysiłkowi 



fizycznemu. Jako dziecko i nastolatka trenowała gimnastykę artystyczną. Obecnie prowadzi 

zajęcia w szkole tanecznej swojej mamy. 

 

2118 Łukasz Drapała 

 

Od 10 lat śpiewa w zespole rockowym Chemia. Od 5 lat w post grungeowym zespole Łukasz 

Drapała & Chevy oraz od niedawna w elektronicznym projekcie Potash feat. Drapaua i duecie 

z Kubą Pluciszem (Ira). Planuje również płytę solową. Z zespołem CHemia jeździł w trasy i na 

festiwale na całym świecie, poznał również wielu światowych muzyków. Cztery razy 

występował na Woodstocku. Nie zna ukraińskiego, chociaż często śpiewa w tym języku i radzi 

sobie z tym świetnie. Grał z Alice in Chains i Metallicą na Narodowym. 

 

2307  Nelly Turek- Dmitriev 

Siostra znanej uczestniczki „Mam Talent!”, Dominiki Turek-Dmitriev. Pochodzi z rodziny, która 

ma tradycje cyrkowe. Największym sukcesem Nelly, jest zdobycie złotego medalu mistrzostw 

Polski, w dziedzinie gimnastyki napowietrznej w Lublinie, w 2020 roku. Były to pierwsze 

zawody, w których zdecydowała się wziąć udział. 

          

 

 


