
Daniel Kowal, 21-letni 
student dziennikarstwa z Ja-
worzna, swoich sił w „Mam 
talent” próbuje już trzeci raz. 
– Za pierwszym razem nie wy-
szło, potem był drugi etap. 

Mam nadzieję, że tym razem do-
stanę się dalej, bo będą szukać 

ludzi prawdziwych, a nie tylko 
śpiewających – podkreśla Da-
niel, który od sześciu lat uprawia 
free style football. – To sztuka 
wykonywania ewolucji z piłką za 
pomocą różnych części ciała. 
Jestem samoukiem, bo nie ma 
u nas klubów, w których można by 
trenować tę dyscyplinę – dodaje.
Jako sprawdzian swoich umiejęt-
ności postanowiły potraktować 
casting 14-letnia Nikola Kampe 

i 17-letnia Karolina Słomka z Ryb-
nika. Obie dziewczyny od dziewię-
ciu lat trenują taniec. Ich ulubiony 
styl to jazz. – Dopracowałyśmy na-
sze solówki i zobaczymy, jak będzie 
– uśmiechają się Nikola i Karolina.
Aż z Zalesia Dolnego przyjecha-
ła do Zabrza z rodzicami 9-letnia 
Martynka Bonder. – Zaśpiewam 
piosenkę Natalii Kukulskiej „Pu-
szek okruszek”. Tata mi ją podsu-
nął. To mój pierwszy taki występ. 

Na razie śpiewałam tylko w domu 
– zdradza dziewczynka.
Sporym doświadczeniem może się 
z kolei pochwalić zespół mażoret-
kowy „Pantery” z Młodzieżowego 
Domu Kultury w Gliwicach. W Za-
brzu ubrane w barwne stroje tan-
cerki zaprezentowały dwa układy: 
Americano i Choco-choco. – Przy-
gotowujemy się do mistrzostw Pol-
ski, a taki casting do świetna oka-
zja do otrzaskania się ze sceną. 

To super program. Jest świetna 
organizacja, wszyscy są przemili 
– podkreśla Grażyna Pilichowicz, 
założyciel i choreograf zespołu.
Zabrzański precasting był pierw-
szym z ośmiu zaplanowanych na 
kwiecień. Ci, którzy je przejdą, 
będą mogli zaprezentować swe 
umiejętności przed jurorami. 
Szóstą edycję programu „Mam 
talent” zobaczymy na ekranach 
jesienią.  (hm)

Małymi 
kroczkami ku 
wielkiej scenieChciałbyś zgłosić jakiś problem, 

interwencję, a może pochwałę? 
Czekamy na Twój telefon 

pod numerem 32 230-84-51
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Na Cmentarzu Rako-
wickim w Krakowie 

pochowany został 
Andrzej Lipski, znako-

mity aktor i reżyser

Tańczyli, śpiewali, wyczyniali istne cuda z piłką, grali na instru-
mentach i naśladowali głosy znanych ludzi. Wszystko po to, 

by zwrócić na siebie uwagę producentów i rozpocząć swój marsz 
ku sławie. W Domu Muzyki i Tańca odbył się w sobotę pierwszy z serii 
castingów do nowej edycji programu „Mam talent”.

Hole Domu 
Muzyki i Tań-
ca wypełniły 
się marzący-
mi o sławie 

ludźmi
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KILKASET OSÓB ZAPREZENTOWAŁO SWE UMIEJĘTNOŚCI PODCZAS PIERWSZEGO 
Z CASTINGÓW DO NOWEJ EDYCJI SHOW TELEWIZJI TVN

Piłką czarował 
Daniel Kowal

ZABRZE MA 
    TALENT!

Nikola Kampe 
i Karolina 
Słomka przy-
jechały 
z Rybnika


