
1.) Aleksander Cent „Olek drummer” [2101], 10 lat, Warszawa

Jego talent odkrył nauczyciel muzyki, który zauważył, że chłopiec ma niezwykły słuch muzyczny.

Wtedy tata kupił chłopcu perkusję, a w jednym z pokoi w domu zrobił dla syna studio. Olek gra na

perkusji od 3 lat. Prowadzi swój kanał na Youtube, na którym umieszcza wszystkie swoje występy. Jako

jeden ze swoich dotychczasowych sukcesów uznaje występ podczas finału WOŚP w Warszawie, pod

Pałacem Kultury i Nauki.

Spotkanie na żywo z Jurkiem Owsiakiem w studio WOŚP zrobiło na nim ogromne wrażenie.

Niedawno miał swój recital podczas 25-lecia szkoły, gdzie akompaniował innym artystów oraz zagrał
solo. Rodzice bardzo mu dopingują, pomagają w prowadzeniu kanału na Youtube.

2.) Aleksey Smolov [4207], 33 lata, Ryga 

Aleksey pracuje jako artysta cyrkowy i instruktor. Posiada także dyplom inżyniera medycznego oraz

wykształcenie medyczne - specjalista ds. sportu. Przygodę z cyrwheel zaczął 6 lat temu: kolega

udostępnił mu w mediach społecznościowych film z występem na kole, podpisując go „To może być
twój następny krok”. Aleksey postanowił spróbować i zaczął trenować 3-4 godziny dziennie. Kolejnym

krokiem jego rozwoju artystycznego było zaproszenie do współtworzenia spektaklu wraz z

choreografami tańca współczesnego, który był pierwszym spektaklem tańca współczesnego i cyrku na

Łotwie. Fragmenty najnowszego spektaklu zostały zaprezentowane w zeszłym roku w Lublinie, w

ramach konkursu cyrków współczesnych „Cyrkulacje”, gdzie zdobyli pierwszą nagrodę. Jego

dziewczyna Tatiana jest Litwinką, pracuje w Szwecji jako neurolog.

3.) Kacper Pilimon [1212], 23 lata, Poznań
Kacper z wykształcenia jest dziennikarzem, ale pracuje jako agent ubezpieczeniowy. Niechętnie mówi

o swojej rodzinie. Chociaż zgłosił się do programu jako wokalista, uważa że większe sukcesy

odniósłby w aktorstwie. Zdobył kilka nagród na okręgowych konkursach, wspólnie z zespołem. Lubi

odgrywać scenki z ulubionych seriali i filmów oraz mówić, a nawet śpiewać głosem ulubionych

postaci. Kacper uczył się śpiewać sam, korzystając czasem z aplikacji. Poza muzyką, interesują go

sporty walki. Napisał książkę fantasy i pracuje nad jej wydaniem.

4.) Natalia Lewandowska [4112], 30 lat, Marki

Jest z zawodu karmelarzem i prowadzi swoją działalność. Z gastronomią ma kontakt od najmłodszych

lat. Jako dziecko biegała po restauracjach dziadków, będąc jednocześnie głównym testerem oraz

krytykiem serwowanych dań. Gdy zobaczyła pierwszy pokaz robienia cukierków na żywo, to

wiedziała, że tym będzie się zajmować przez resztę życia. Po maturze napisała pierwszy biznes plan,

który miał sfinansować jej tata. Niestety okazało się to za dużą inwestycją. Przez kolejne 1.5 roku

zgłaszała się do różnych konkursów i start-upów, aby zdobyć finansowanie na stworzenie miejsca

pracy swoich marzeń.

5.) Daria Umańska [3224], 14 lat, Mikołajev (Ukraina)

Do Polski przyjechała kilka miesięcy temu razem z mamą i bratem, obecnie mieszka w Szczecinie.

Ojciec został na Ukrainie, wstąpił do armii. Taniec klasyczny trenuje od 6.roku życia. Gimnastykę
powietrzną zaczęła trenować w wieku 10 lat. Jest wielokrotną mistrzynią Ukrainy oraz dwukrotną
mistrzynią Europy w gimnastyce (2018, 2019). Miała reprezentować Ukrainę na mistrzostwach

Świata, jednak z powodu koronawirusa mistrzostwa się nie odbyły i nie doszło do startu. Obecnie



ćwiczy w Cyrku Zodiak w Szczecinie. W powietrzu potrafi okiełznać każdy rekwizyt: koło, szarfę, linę,

hamak. W przyszłości chciałaby zostać artystką „Cirque Du Soleil”.

6.) Sky Squad [2314], Warszawa

Sky Squad to sześcioosobowy zespół akrobatów z Warszawy. Ich specjalizacją jest TeeterBoard, czyli

tak zwana deska koreańska. W listopadzie 2021 roku Yan i Norbert wpadli na pomysł założenia grupy,

która będzie skakała na „dziwnej desce”. Gdy zaczęli treningi okazało się, że to świetna zabawa

dzięki, której mogą pokazać to, co potrafią po latach treningów sportów akrobatycznych i

gimnastycznych. Mają na koncie występ na Gali Gimnastyki Powietrznej oraz występ dla stacji

radiowej RMF. TeeterBoard to mocno kontuzyjny oraz jeden z trudniejszych rekwizytów cyrkowych i

rzadko zdarza się pojawienie całej ekipy na treningu bez jakiegokolwiek urazu czy bólu w kostkach,

kolanach, plecach. Sky Squad widzi siebie na tournée po całym świecie oraz na różnego rodzaju

festiwalach cyrkowych. Ich największym marzeniem są występy w Cirque Du Soleil.

7.) Lussy Sky [3225], 31 lat, Toruń
Oleksandr Gatyn-Lozynskyi czyli Lussy Sky ma 31 lat, pochodzi ze Lwowa, od kilku miesięcy mieszka w

Toruniu. Do Polski przyjechał na początku marca, gdy wybuchła wojna w Ukrainie. Jego żona była
wtedy w 8. miesiącu ciąży. Ma dwoje dzieci: Dawida (2 lata) i Nany (6 miesięcy).

Lussy jest samoukiem, tańczy od dziecka. Braeking odkrywał z chłopakami z jego rodzinnego miasta.

Jest dziewięciokrotnym Mistrzem Świata w breakingu. Gdy w 2024 na Igrzyskach olimpijskich

zadebiutuje breaking, chciałby tam wystartować jako reprezentant swojego kraju - wolnej od wojny

Ukrainy.

Jego żona Zarina mocno go wspiera. Dzięki jej poświeceniu Oleksandr może latać na

międzynarodowe eventy. Cały wolny od pracy czas poświęca rodzinie. Jego mama, dwie siostry i brat

mieszkają we Lwowie - nie chcą zostawić Ukrainy. Jego druga pasja to śpiew, muzyka. Jest niezwykle

muzykalny. Nagrywa płyty (hip-hop, ale nie rapuje, tylko śpiewa). Jego sposobem na dobre

samopoczucie jest medytacja.

8.) Miłosz Bachonko [3200], 12 lat, Lublin

Miłosz zaczął grać na akordeonie gdy miał 5 lat. Swoje pierwsze kompozycje zaczął tworzyć już w

wieku 6 lat. W 2019 roku wziął udział w Konkursie Młodych Kompozytorów w ramach XXIII Forum

Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego w Filharmonii Lubelskiej, gdzie jego „Suita na

akordeon” zdobyła II miejsce, przy czym był tam jedynym 9-latkiem, pozostali uczestnicy mieli

powyżej 17 lat. Miłosz ma na swoim koncie ponad 60 koncertów krajowych i zagranicznych. Z tatą
często muzykują, a nawet muzycznie rywalizują w graniu na akordeonie oraz w tworzeniu muzyki.

Miłosz uczęszcza do Szkoły Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Lublinie. Wychowuje się w

muzycznej rodzinie. Jego mama gra na fortepianie, a tata na akordeonie. Od najmłodszych lat jeździł
na koncerty Taty i obcował z muzyką na żywo. Ma dwie młodsze siostry. Obie grają na fortepianie.

Jest zwycięzcą International Music Talent Competition Spring 2020 organizowany przez American

Protégé Music Competitions w Nowym Jorku. Nagrodą było wystąpienie na światowej scenie

Carnegie HALL w Nowym Yorku. Zagrał tam w maju tego roku.

Drugą pasją Miłosza jest piłka nożna. Ma zadziwiająca pamięć do dat, a szczególnie tych związanych z

piłką nożną. Oprócz tego że jest kibicem i aktywnym piłkarzem, doskonale zna historię futbolu.

9.) Kamila Kubik [2219], 25 lat, Warszawa

Kamila „Mila” Kubik z wykształcenia jest trenerem. Pracuje jako trener, ale też jako manikiurzystka i

masażystka. Pewnego dnia znajomy pokazał jej jak wygląda trening street workout. Pojechała



najpierw na Mistrzostwa Polski jako widz. Po obejrzeniu zawodów była bardzo zmotywowana do

osiągnięcia poziomu mistrzowskiego. Aktualnie trenuje już szósty rok. Plany treningowe układa sama

lub z osobami z którymi ćwiczy. Najpierw trenowali w parkach street workoutowych lub na zwykłych

siłowniach, w których były dobre drążki. W 2018 roku Mila została wicemistrzynią Polski Street

workout w kategorii siła-wytrzymałość, w kolejnych dwóch latach zdobyła mistrzostwo Polski w tej

samej kategorii, a w 2019 została mistrzynią świata na Power and Strength Street Workout World

Championships 2019.

Kamila uczy się także gry na ukulele. Kiedyś jeździła konno, ale z braku czasu, zarzuciła tę pasję.

Marzy, aby w przyszłości założyć własne centrum treningowe. Chciałaby też otworzyć fundację dla

osób chorych na Alzheimera, a także salon piękności wspólnie z siostrami.

10.) Barbara Wiczyńska [4109], 40 lat, Smoglice k. Szczecina

Barbara jest nauczycielką języka polskiego, historii i WOS-u.

Gdy była dzieckiem, mama chciała zapisać ją do szkoły muzycznej, ale tam powiedzieli jej, że dziecko

nie ma słuchu. W liceum uczęszczała do szkolnego chóru, sama nauczyła się grać na gitarze,

uczęszczała do studium wokalnego w osiedlowym Domu Kultury, wygrała konkurs piosenki lwowskiej,

dostała się nawet do musicalu „Dulska!” w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Potem nastąpił przerwa.

Basia w wieku 19 lat została mamą. Dopiero gdy poznała obecnego partnera – Arka, wróciła do

śpiewania.

Basia ma dwa psy, kota, świnię wietnamską i kaczora. Żyje na wsi i bardzo to sobie ceni.

Jej hobby to naalbinding czyli tkanie igłą, szydełkowanie oraz siłownia.


