
1.) POTOCK [4105]
POTOCK to 9-osobowy zespół muzyczny z Zawoi. Zespół powstał spontanicznie, w
2018 roku, w wyniku spotkania muzyków z rockowego zespołu „Body Mind Relation”
z członkiniami zespołu regionalnego JUZYNA. Połączyło ich wspólne tworzenie
muzyki do widowiska teatralnego „Pamiętnik Babiej Góry”. Z jednorazowego projektu
zrodziła się przyjaźń i zapał do wspólnego tworzenia. Już pod koniec 2018 POTOCK
wydał swoją EP-kę, a w 2019 przystąpił do tworzenia materiału na swój pierwszy
krążek. W 2020 ukazała się ich debiutancka płyta „z prądem”. Na krążku znajdują się
nowe interpretacje pieśni tradycyjnych regionu babiogórskiego (Beskid Żywiecki) oraz
innych regionów Karpat: Słowacji, Węgier, Ukrainy, Łemkowszczyzny czy też
Podhala.

2.) Natalia Krakowiak i Dmytro Morozow [2226]
Przygoda Natalii z tańcem zaczęła się w szkole podstawowej - na początku w
formacji. Dmytro zaczął trenować w klubie wieku 4 lat, kiedy jeszcze mieszkał na
Ukrainie. Niestety wówczas nie miał wielkich osiągnieć. Dopiero w wieku 14 lat, kiedy
przyjechał do Polski i trafił do klubu "Megadance", zaczął dorastać jako sportowiec i
osiągać coraz lepsze wyniki. Kiedy Dima przyjechał do Polski, szukano dla niego
partnerki na obozie tanecznym. Wybrano Natalię i tak od około pięciu lat tańczą
razem w parze. Aktualnie trenują w jednym z najlepszych klubów w Polsce SKT
Mega Dance Zielona Góra. Reprezentują Polskę na zawodach międzynarodowych.
Największe osiągnięcia to m.im.: Mistrzostwo Polski 2018 oraz 2020 i mistrzostwo
świata w kategorii formacji Quattro.

3.) Kamil Bukowski [4127]
Kamil ma 35 lat, jest dziennikarzem i pracuje w Radiu Rekord Kielce.
Jest samoukiem. Zaczęło się na początku lat 2000 od pierwszych klipów Safri Duo.
Podobało mu się łączenie bębnów z muzyką elektroniczną. Kamil wychowywał się w
dość małym mieście i dostęp do instrumentów był ograniczony, zdarzało mu się
ćwiczyć na bukłakach z wodą czy garnkach. Po maturze przeprowadził się do Kielc i
zaczął zajmować się poezją śpiewaną oraz sceną alternatywną. Przez dwa lata
występował w projekcie Scena Autorska Studio. Inspiracją okazał się dla niego
znajomy Dj, który zaproponował, żeby zagrał do bitów, które będzie puszczał podczas
jednej z imprez. Postanowił iść za ciosem i szukać innych miejsc, w których sprawdzą
się bębny w tym wydaniu. Kamil prowadzi warsztaty dla osób w różnym wieku i z
rozmaitymi historiami m.in. prowadził warsztaty bębniarskie dla więźniów. Udziela się
też w chrześcijańskim zespole To ON.
W przyszłości widzi siebie podróżującego kamperem po Polsce i Europie wraz z żoną
i córką, grywając koncerty w miejscowościach, do których zawitają.

4.) King of Thorn [3322]
King of Thorn czyli Adrian Fabisiak ma 35 lat i mieszka w Toruniu. Z zawodu jest
elektrykiem ale pracuje jako ochroniarz (dorywczo). Przygodę z iluzją zaczął w 2015
roku, kiedy urodziła mu się córka. Zapragnął wtedy dawać frajdę jej i innym dzieciom.
Podpatrywał mistrzów – w ten sposób się uczył, głównie z filmów w internecie,
programów o iluzji czy ze stron internetowych. Adrian jest pomysłodawcą i
organizatorem Toruńskich Spotkań Iluzjonistów (TSI). Iluzja powoli przekształca się w
jego w zawód. Daje pokazy prywatnie oraz występuje na festynach. Ma troje dzieci,
które bardzo mu kibicują.

http://m.im/


5.) Alexandra Shchukina [2316]
Alexandra (Sasza) Shchukina ma 35 lat i od 8 lat mieszka w Warszawie. Jest
naukowcem z doktoratem z fizyki. Prowadzi zajęcia z fizyki oraz matematyki na
Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowanie gimnastyką powietrzną zaczęło się
relatywnie późno, po 25. roku życia. Jako dziecko tańczyła (taniec klasyczny i
współczesny). Na początku próbowała wszystkiego: szarfa, koło, trapez, pole dance.
Gdy zaczęła zajęcia z trapezu z tygodnia na tydzień pragnęła coraz częstszych
treningów. Gdy codzienne treningi przestały jej wystarczać, poszła do szkoły cyrkowej
w Julinku. Jej specjalizacją jest gimnastyka powietrzna - „lina meksykańska” (znana
też jako „cloud swing”). Wymagała od siebie poziomu nie tylko hobbystycznego, ale i
zawodowego. Uważa, że jeśli się chce, to wszystko się da.

6.) Laura Florentyna Dziąba [3316]
Laura ma 21 lat, pochodzi z Tczewa, ale obecnie studiuje malarstwo w Toruniu,
dlatego też przeniosła się tam razem z mamą. Jej talent to śpiew. Ze względu na jej
niepełnosprawność fizyczną znalezienie nauczyciela, który podjąłby się rozwijania
talentu Laury nie było takie proste. Została więc samoukiem. Dopiero w szkole
średniej rozpoczęła naukę śpiewu solowego w Szkole Muzycznej II stopnia w
Bydgoszczy, gdzie uczyła się klasycznych arii i pieśni. Brała udział w konkursach
wokalnych, zdobywając nagrody. Występowała na wielu koncertach i festiwalach w
kraju i zagranicą m.in.: miała recital w ramach wystawy własnych prac w Ambasadzie
Polski w Tokio czy na koncercie dla Polonii w Nowym Jorku. Laura ma bardzo wiele
innych zainteresowań: uwielbia sztuki plastyczne, szkicuje węglem, kredkami i
ołówkiem, pisze i recytuje wiersze, za co zdobywała nagrody w konkursach. Oprócz
tego jest zafascynowana modą, designem, podróżami i gotowaniem. Chciałaby
zwiedzić cały świat.

7.) Szwadron [3309]
Szwadron to zespół hip hopowy dziewięciu dziewczyn z Torunia w wieku 16-28.
Zespół został założony 2 lata temu. Dziewczyny spotykały się na treningi w Szkole
Tańca Jagielski Dance Project. Udało im się zdobyć kilka nagród na ogólnopolskich
mistrzostwach tanecznych. W przyszłości chciałyby pracować w branży tanecznej.
Marzą o tym, żeby jako zespół jeździć po świecie, pracować z gwiazdami muzyki
rozrywkowej.

8.) Power Duo [4129]
Power Duo to Nadia Pieczara (17l.) i Julia Palczewska (13l.). Dziewczyny poznały
się podczas zajęć baletowych w Power Studio w Chrzanowie. Trenerka Nadii
przeniosła ją z młodszej grupy do tej, do której należała Julia. Podczas jednego z
treningów dla zabawy ćwiczyły duety na kole. Zbieg okoliczności sprawił, że Nadia
trafiła do pary z Julią. Okazało się, że świetnie się dopełniają, a różnica wieku nie
stanowi problemu. W tym roku mijają 4 lata odkąd razem tańczą. Rozumieją się bez
słów. Wspólna praca to dla nich przyjemność, choć ich duet jest bardzo burzliwy, obie
mają mocne charaktery. Każda z nich jest uparta i chce postawić na swoim. Wspólne
sukcesy to m.in.: kilkukrotne Mistrzostwo Polski, 1 miejsce na Aerial World Champion
POSA w kategorii Aerial Hoop Duo Mix oraz kwalifikacja na Mistrzostwa Świata IPSF



w Szwajcarii (październik 2022). Nadia zawsze marzyła o występie w "Mam talent!".
Od niedawna jest trenerem akrobatyki powietrznej. Tańczy również na szarfie,
latającej rurze, sześcianie powietrznym. Robi akrobacje powietrzne mimo, że ma
ogromny lęk wysokości.

9.) Julia Masnicova [4119]
Julia ma 24 lata, mieszka w Krakowie, jest słowaczką. Jej wyuczony zawód to solista
klasyczny. Żyje z koncertowania, dodatkowo pracuje w dziale obsługi klienta.
Do Krakowa przyjechała na studia w 2016 roku. Śpiewa od dziecka, a na akordeonie
zaczęła grać gdy miała 7 lat. Ukończyła I stopień szkoły muzycznej, występowała w
różnych zespołach folklorystycznych. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w
Krakowie. W czasie studiów grała tylko muzykę klasyczną, dopiero niedawno
zainteresowała się innymi stylami.
Jej chłopak – Luis – jest Meksykaninem. Poznali się w Krakowie.

10.) Wojciech Warzecha [4106]
Wojtek ma 32 lata i z zawodu jest modelarzem form obuwniczych. Mieszka w
Skawinie. Już jako dziecko lubił gwizdać. Sam o sobie mówi, że gwizdanie rozwijało
się u niego w sposób naturalny, bez konieczności uczenia się czegokolwiek. Słuch
muzyczny prawdopodobnie odziedziczył po ojcu, który grał na akordeonie. Wojtek
gwiżdże wszędzie – w czasie jazdy samochodem, pod prysznicem, w trakcie
gotowania. Interesuje się malarstwem. Chciałby też projektować modę i stworzyć
własną markę obuwia męskiego.

11.) Michał Nowacki [3102]
Michał ma 22 lata i pochodzi ze Strzelna. Jest pracownikiem magazynowym. Na
początku grał w klasyczną piłkę nożną, jednak nie było to dla niego wystarczające,
więc szukał czegoś nowego. Początki jego przygody z freestyle footballem sięgają
przełomu 2016 i 2017 roku, kiedy trafił w internecie na filmy o niesamowitych
ewolucjach z piłką. Zaraz po obejrzeniu zabrał ze sobą piłkę i wyszedł przed dom,
próbując odtworzyć widziane sztuczki. Przeżył niemałe rozczarowanie, ponieważ jego
próby były fatalne. Jego hobby to podróże i fotografia.


