
1.) „Ronin Żabka” [1214], czyli Tomasz Bojarski, 37 lat, Kędzierzyn-Koźle.
Tomasz stworzył dwie repliki zbroi samuraja-ronina, składające się w 90% z materiałów z
recyklingu, głównie z rolet antywłamaniowych.
Miał problem z alkoholem. Gdy postanowił zerwać z nałogiem, odkrył w sobie duszę
artystyczną. Sądził, że ta kreatywność jest chwilowa, ale czuje ciągłą potrzebę tworzenia.
Tomasz nie pije już piąty rok. Pół roku temu postanowił pokazać swoje repliki w muzeum w
Kędzierzynie-Koźlu. Okazało się, że zostały one docenione i niedługo będą wystawione na
wystawie. Sam o sobie pisze: „Jestem niepowtarzalny, niekończąca się kreatywność,
wachlarz możliwości. Jestem diamentem, tylko nieoszlifowanym”.
Ma żonę Annę i pięcioletnią córkę Zuzię.

2.) Maria Hnativ [3235] (czyt. Gnativ), 17 lat, Henryków
Maria ma talent wokalny, gra na bandurze, mandolinie, gitarze i fortepianie. Od 6. roku
uczęszczała do szkoły muzycznej, którą ukończyła z najwyższą oceną. Lubi łączyć muzykę
nowoczesną z tradycyjnymi brzmieniami.
Pochodzi z Ukrainy, ze wsi Ozeryany. Obecnie wraz z mamą i bratem przebywa w Polsce, w
Henrykowie pod Wrocławiem. Goszczą u rodziny państwa Karpierz i to oni zgłosili Marię do
programu. Zapisali ją także do lokalnego zespołu mandolinistów. Dziewczynka daje koncerty
na lokalnych imprezach.

3.) Garouz el Houceine [1210], 28 lat, Maroko
Pochodzi z Maroka, z Adagiru, a od 3 lat mieszka w Warszawie. Ukończył szkołę cyrkową w
Julinku. Przeprowadził się do Warszawy po tym jak poznał Polkę, która również uczęszczała
do szkoły cyrkowej. Aktualnie nie są już parą. Szuka stałej pracy, dorabia sobie jako dostawca
jedzenia. Mówi o sobie, że jest multiperformerem. Lubi grać w piłkę nożną,

4.) Adam Mikołajek [3114], 16 lat, Andrychów
W programie prezentuje jazdę na hulajnodze wyczynowej. Uczeń szkoły branżowej – kierunek
gastronomiczny. Chce być kucharzem. Ma siedmioro rodzeństwa.
Na hulajnodze jeździ od 4 lat. Samouk. Swoje umiejętności doskonalił w lokalnym skateparku i
podglądając mistrzów na YouTube oraz w mediach społecznościowych.

5.) LinViolin [3323], czyli Karolina Sydorowicz, 31 lat, Poznań.
Grę na skrzypcach rozpoczęła w szkole muzycznej w wieku 7 lat. Później kontynuowała swoją
edukację na poznańskiej Akademii Muzycznej. W wyniku choroby mięśni miała 7-letnią
przerwę w graniu. Lekarze stanowczo sugerowali porzucenie marzeń o powrocie do gry na
skrzypcach. 2 lata temu podjęła pierwsze próby powrotu do grania, choć rzadko była to
muzyka klasyczna. Utracona technika nie pozwalała na granie wymagających i
wirtuozowskich utworów. Mam Talent!” to dla Karoliny kolejny etap rozliczania z przeszłością,
a także pragnienie udowodnienia sobie, że to co robi jest wartościowe, a życie nie może
opierać się na lęku, lecz na spełnianiu marzeń.

6.) Iceman z Podlasia [1106], czyli Bartek Wiśniewski, 29 lat, Augustów.
Jest fakirem. Jego przygoda ze sportem ekstremalnym zaczęła się około 2 lat temu. Zaczął
trenować, by nie myśleć o problemach, które go wówczas przygnębiały. Rok temu zaczął
morsować w zimnych jeziorach i rzekach. Aby zwiększyć wydolność, praktykuje ćwiczenia
oddechowe Wima Hoffa. Latem, gdy nie było możliwości morsowania, skonstruował łóżko
oraz podnóżek fakirski z ponad tysiąca gwoździ. Później, idąc za ciosem, ćwiczył chodzenie
po rozżarzonych węglach. Je również szkło. Ustanowił Rekord Polski w chodzeniu po
rozżarzonych węglach - 100 m.

7.) Michał Kulik [3111], 30 lat, Kraków
Pochodzi z Nowego Sącza. Żyje z pokazów iluzji. Pasjonuje się tym od 10 lat, od 8 zajmuje
się iluzją zawodowo, Jego specjalizacją i największą pasją jest iluzja karciana. Od dwóch lat,
3 razy w miesiącu wystawia w Krakowie autorski spektakl iluzji karcianej „Karty na stół”,



którego realizacja była jego marzeniem gdy zaczynał swoją przygodę z tą sztuką. Obecnie
tworzy drugą część tego przedsięwzięcia.
Organizuje największe w Polsce zloty i szkolenia dla iluzjonistów, na które przyjeżdżają
najlepsi z całego świata.

8.) Martyna Stawowy [1115], 7 lat, Bałward Górny
Od kwietnia 2021 roku trenuje taniec – modern jazz. Mieszka w Bałwardzie Górnym (gmina
Kalwaria Zebrzydowska).
Ma starszego brata Mateusza, który trenuje taniec towarzyski i to właśnie on rozbudził w niej
pasję do tańca.

9.) Anastazja Cichanowska [3228], 20 lat, Gdańsk
Do Polski przyjechała 4 lata temu. Przeprowadzka była pomysłem jej mamy, która chciała dla
córki lepszego życia. Ukończyła w Gdańsku studia z wychowania fizycznego. Utrzymuje się
ucząc akrobatyki powietrznej oraz dając występy akrobatyczne.
Gimnastykę trenuje od 4. roku życia. Od 2 lat trenuje w zespole Mira-Art, z którym występuje
na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Udział w “Mam Talent” jest jej marzeniem od dziecka.
Oglądała wiele odcinków “Mam Talent” na Ukrainie i stąd zrodziło się marzenie aby wystąpić
w tym programie.

10.) Joan Bonjour [3300], 28 lat, Paryż.
Sama siebie opisuje bardzo enigmatycznie: „Praca: artysta”, „zawód wyuczony: artysta”.
Mówi, że jest Francuzką z krwi i kości, która raz wychodząc na spacer po swoim ukochanym
Paryżu tak się zamyśliła, że doszła do Gdańska.
Swój talent szkoliła sama, ponieważ żadna szkoła, o której myślała, nie sprostałaby jej
wymaganiom. Jej największym osiągnięciem jest uzyskanie wsparcia takiej gwiazdy jak
Sławomir podczas tworzenia coveru utworu „Miłość w Zakopanem”.


