Agata

Stachowiak

Agata

Stachowiak
Wiek: 16
Miasto: Nakło nad Notecią
Uczy się w VII klasie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny Sobczak w Gdańsku.
Gdy miała 6 lat, mama zaprowadziła ją na pierwsze zajęcia taneczne do szkoły tańca SZOK. To ona
angażowała się w rozwój córki i niestrudzona woziła ją na przeliczne warsztaty.
Agata po pewnym czasie zaczęła tańczyć jazz, w którym czuje się najlepiej. Trafiła do szkoły
tańca Jagielski Dance Project w Toruniu. Tam pod okiem Piotra Jagielskiego, który wielokrotnie
tworzył bardzo emocjonalne choreografie w programie „You Can Dance“, dalej ciężko trenowała.
Dotychczasowe doświadczenie zawdzięcza nie tylko uporowi i ciężkiej pracy, ale także ludziom
napotkanym na swojej drodze oraz oczywiście rodzicom, którzy robią wszystko, by mogła spełniać
swoje marzenia. Największym był udział w „You Can Dance”, który oglądała od pierwszej edycji.
Uwielbiała śledzić losy tancerzy, ich walkę, kibicowała im, zbierała plakaty, informacje o nich. Marzyła,
by również stanąć na scenie i pokazać się jurorom.
Dzięki rodzicom Agata w wieku 12 lat pojawiła się na castingu do szóstej edycji programu. Wychodząc
na scenę, wiedziała, że nie może zdobyć biletu z racji zbyt młodego wieku. Jednak teraz, gdy tylko
skończyła 16 lat, ponownie zgłosiła się na casting.
Na swoim koncie Agata ma wiele wygranych turniejów tanecznych, tytuł Mistrzyni Polski i Europy.
Była dwukrotną stypendystką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W wolnym czasie,
jak każda nastolatka, lubi słuchać muzyki oraz spotykać się z przyjaciółmi.

Artur

Golec

Artur

Golec
Wiek: 22
Miasto: Gliwice

Taniec to jego miłość, a w jego krwi płynie muzyka. Pochodzi z Gliwic, gdzie spędził osiemnaście
lat swojego życia, trenując, ucząc się i dobrze bawiąc. Najpierw był taniec towarzyski, który przez
11 lat trenował w jednym z gliwickich klubów. Jednak głęboko w duszy czuł, że ten styl nie jest jego
przeznaczeniem.
Na nowe style otworzył się dzięki przyjaciołom, a zarazem trenerom – Pawłowi i Ani Nawara. To oni
zarazili go hip-hopem. Technika ta oraz wszystkie pokrewne style pochłonęły Artura bez reszty.
Zaczął jeździć na warsztaty w całej Polsce, by szkolić swoje umiejętności. Miał okazję uczestniczyć
w treningach z topowymi tancerzami ze Stanów Zjednoczonych.
Obecnie mieszka w Warszawie i studiuje dziennikarstwo oraz komunikację społeczną na Społecznej
Akademii Nauk. Popołudniami prowadzi zajęcia z młodzieżą, której chce przekazać wszystko to, czego
dotychczas się nauczył. Artur ma jeszcze jedną pasję – gotowanie. Chciałby kiedyś otworzyć własną
restaurację, bo jedzeniem też można uszczęśliwiać innych.

Ernestina

Papayzan

Ernestina

Papayzan
Wiek: 21
Miasto: Erywań, Armenia

Ernestina pochodzi z Armenii, ale w Polsce mieszka już 18 lat. Tańczy dzięki mamie, która była
gimnastyczką i zdobyła mistrzostwo Armenii. Początkowo Tina tańczyła rekreacyjnie Z czasem
regularnie uczęszczała na lekcje tańca do szkoły prowadzonej przez mamę. Potem nastała dłuższa
przerwa w tańcu i wróciła do niego dopiero 3 lata temu. Właśnie wtedy stał się jej prawdziwą pasją.
Obecnie sama uczy dzieci w szkole, w której pracowała mama. Należy też do zespołu tanecznego
YULDANCE. Największy jej sukces to zajęcie 3. miejsca na mistrzostwach świata w duecie
z przyjaciółką.
Tina studiuje amerykanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, ale obecnie zawiesiła studia dla
programu, który jest dla niej priorytetem. Taniec stanowi najważniejszą część jej życia. W ten sposób
wyraża wszystkie swoje emocje i otwiera się na innych ludzi. Jej największym marzeniem było
wystąpienie w programie „You Can Dance”, więc gdy tylko dowiedziała się o powrocie show, poczuła,
że teraz nadszedł jej moment. Lubi spędzać czas z przyjaciółmi, z którymi uwielbia śmiać się i wspólnie
biesiadować.
Tina ma nadzieję, że program odmieni jej życie. Za 10 lat chciałaby stanąć na deskach Broadway’u,
najchętniej w obsadzie musicalu „Chicago”.

Hubert „Pepe”

Kozłowski

Hubert „Pepe”

Kozłowski
Wiek: 22
Miasto: Warszawa

Ten b-boy na co dzień zarabia jako sprzedawca i monter kamer przemysłowych. 12 lat temu zobaczył
w szkole chłopaków tańczących breakdance. I zachwycił się tym stylem. Jako nieśmiały wówczas
uczeń podpatrywał kolegów i trenował. Nie przypuszczał, że taniec stanie się jego największą życiową
pasją. Od tamtego momentu nic innego nie miało dla niego znaczenia. Piłka nożna poszła w odstawkę,
a wyćwiczenie do perfekcji kolejnych trików i figur stało się głównym życiowym celem.
Taniec dał mu bardzo wiele. Dzięki niemu uciekał od trudnej codzienności na warszawskiej Pradze.
Gdy zaczyna tańczyć, przenosi się w inny świat, jest wolny. Dzięki niemu zaczął inaczej patrzeć na
rzeczywistość oraz uczyć się jej na nowo. Dla tańca zrezygnował z liceum na rzecz zawodówki, gdyż
zbyt duża liczba zajęć nie pozwalała mu rozwijać pasji tanecznej.
Na lekcje tańca zarabia, występując na warszawskich ulicach, a latem wyjeżdża w celach zarobkowych
z ekipą robić show we Włoszech i Niemczech. Co o sobie mówi Hubert? „Jestem uparty jak osioł,
twardy jak dąb, zabawny jak klaun, pracowity jak mrówka”.
Program „You Can Dance” to dla niego nowe wyzwanie oraz życiowa szansa.

Klaudia

Sadło

Klaudia

Sadło

Wiek: 18
Miasto: Ostrowiec Świętokrzyski
Klaudia tańczy od dziecka. Początkowo naśladując starsze rodzeństwo, a później w wieku 9 lat
w szkole tańca w swoim mieście. Jak większość nastolatków chciałaby więcej czasu poświęcać swoim
pasjom, a mniej nauce.
Najbardziej odnajduje się w hip-hopie. Uwielbia taniec za to, że dzięki niemu odkrywa cały czas
nowe emocje i dodaje jej pewności siebie. Nigdy nie brała udziału w profesjonalnych zawodach
tanecznych, więc bilet na warsztaty, a później wejście do finałowej czternastki było dla niej ogromnym
zaskoczeniem. Marzy, aby zawodowo zająć się tańcem i wierzy, że dzięki programowi będzie to
możliwe.
Klaudia chciałaby dużo podróżować i brać udział w każdych możliwych warsztatach tanecznych na
świecie.

Mateusz

Sobecko

Mateusz

Sobecko
Wiek: 22
Miasto: Ruda Śląska

6 lat temu, za namową taty, zaczął trenować taniec towarzyski. Jednak nie znalazł odpowiedniej
partnerki, więc poszukał innej techniki, w której do dziś się doskonali. Taniec to jego inspiracja
i nadzieja na lepsze jutro. Nie lubi konkretyzować swojego stylu, gdyż po każdych zajęciach odnajduje
coś nowego, co całkowicie dopasowuje do siebie. Możemy określić jego technikę jako „Sobecko style”.
Mateusz mieszka z mamą na Nowym Bytomiu. Ma trzech starszych braci, którzy wyprowadzili
się już z domu. Mateusz żartuje, że dzięki temu ma więcej miejsca do tańczenia. Studiuje finanse
i rachunkowość, co traktuje jako zabezpieczenie na stare lata. Ma jednak nadzieję, że ten zawód mu
się nie przyda, a taniec wypełni całe jego życie. Dostaje bardzo duże wsparcie od swoich wiernych
przyjaciół. Wie, że zawsze na nich liczyć. Twierdzi, że jest nieogarnięty, zawsze wszystko robi na
ostatnią chwilę, a jakby tego było mało, brakuje mu cierpliwości.
Większość decyzji w życiu podejmuje spontanicznie. Jednak doskonale zdaje sobie sprawę, że tylko
ciężką pracą jest w stanie osiągać sukcesy. Jednym z nich był udział w „You Can Dance”. W poprzedniej
edycji doszedł do etapu odcinków na żywo, ale poważna kontuzja kolana uniemożliwiła mu dalszy
udział w programie. Wystartował ponownie i także znalazł się w finałowej czternastce. Jest gotowy
walczyć do utraty tchu. Bo wie, że warto wierzyć i dawać z siebie wszystko.

Michał

Przybyła

Michał

Przybyła
Wiek: 22
Miasto: Częstochowa

Studiuje na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, na kierunku taniec, specjalność
tancerz-choreograf. W wieku 9 lat zaczął trenować taniec towarzyski, a następnie próbował prawie
wszystkich stylów: disco, hip-hop, jazz, modern, taniec klasyczny i taniec współczesny. Był solistą
Częstochowskiego Teatru Tańca i właśnie z nim związane są jego najpiękniejsze wspomnienia,
wyjazdy, warsztaty i spektakle.
Taniec stał się pasją Michała, kiedy był dzieckiem, ale dopiero w liceum zdecydował, że zwiąże z nim
swoje życie. Po maturze zamieszkał w Krakowie, gdzie ukończył Instruktorski Kurs Kwalifikacyjny
z dziedziny tańca jazzowego. Następnie wyjechał do Izraela na 5-miesięczny program „Dance
Journey” organizowany przez Kibbutz Contemporary Dance Company. Po zakończeniu programu
został tancerzem-stażystą Kibbutz Contemporary Dance Company i występował w spektaklach na
terenie Izraela.
Taniec każdego dnia napędza go do działania, dzięki niemu czuje się wolny i spełniony. Uważa, że jest
najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, gdyż każdego dnia może robić to, co kocha. Michała
cechuje ambicja, pracowitość i upór. Lubi przekraczać własne granice, stawiać nowe wyzwania i dążyć
do realizacji planów. Ale nigdy za wszelką cenę. Wiele osób pomogło mu w życiu i to, gdzie jest teraz,
zawdzięcza napotkanym na swojej drodze ludziom. Dlatego stara się pomagać innym.

Mikołaj

Strzyż

Mikołaj

Strzyż

Wiek: 22
Miasto: Soriano Nel Cimino, Włochy
Od 10 lat mieszka we Włoszech, ale chciałby wrócić na stałe do Polski. Tęskni za mamą, która wróciła
do kraju.
Mikołaj jest samoukiem. Zaczął tańczyć modern w wieku 13 lat, zainspirowany mamą, która trenowała
gimnastykę artystyczną. Gdy dwa lata później zobaczył jeden z programów tanecznych w telewizji,
zakochał się w hip-hopie. Wówczas zaczął trenować w domu, oglądając filmiki i teledyski na YouTube.
I tak przez kilka kolejnych lat wyglądały jego prywatne lekcje tego stylu. Gdy Mikołaj zdał maturę we
Włoszech, jako dyplomowany grafik rozpoczął pracę w studiu graficznym.
Dzięki zarobionym pieniądzom mógł sobie pozwolić na kosztowne warsztaty z najlepszymi
choreografami hip-hopu, takimi jak: Anthony Lee, Lyle Beniga, Tony Tzar, Fabrizio Santi, Giancarlo
Solinas. Jest dumny z tego, że sam potrafi zarobić na swoje potrzeby.
Mikołaj uwielbia też rysować, malować i podróżować. Bardzo lubi uprawiać różne dyscypliny
sportowe, takie jak tenis, piłka nożna czy koszykówka. Ma za sobą epizod z futbolem amerykańskim,
który trenował w Rzymie.

Monika

Radziszewska

Monika

Radziszewska
Wiek: 24
Miasto: Białystok

Studiuje psychologię na IV roku, na WSAP Białystok. Posiada również tytuł licencjata z pedagogiki.
Taniec pojawił się w jej życiu, gdy miała 15 lat. Zaczynała w Studiu Tańca Fair Play w Białymstoku.
Dziś jest w nim też instruktorką. Traktuje to miejsce jak swój drugi dom, gdyż wiąże się z nim wiele
niezapomnianych chwil. Przez kilka lat należała również do ekipy Fair Play Kwadrat.
Obecnie związana jest z dancehallową formacją „Les Chattes”, która istnieje od trzech lat. Monika wiąże
duże nadzieje z „You Can Dance”. Uczestnictwo w programie było jej największym marzeniem. Swoją
szansę zamierza wykorzystać w stu procentach. Co stanowi dla niej najważniejszy cel? Chciałaby
swoim tańcem przynosić widzom radość i nadzieję na to, że mimo pojawiających się trudności, warto
walczyć o marzenia. Pragnie motywować innych do działania i walki o lepsze.

Natalia

Gap

Natalia

Gap

Wiek: 17
Miasto: Złotoryja
Od dwóch lat mieszka w Krakowie. Przeprowadzka była konieczna ze względu na wybraną przez
Natalię szkołę. Nauka w klasie o profilu taneczno-teatralnym umożliwiła jej rozwój, na który nie miała
szans w rodzinnym mieście.
Taniec pojawił się w życiu dziewczyny, gdy mała 5 lat. Wówczas tata zaprowadził ją na pierwsze zajęcia
i do tej pory jest jej największym fanem. W niewielkim klubie tanecznym zaczęła tańczyć disco dance.
Aby rozwijać się w tańcu jazzowym i współczesnym, zapisała się na zajęcia z akrobatyki. Następnie
trafiła do cyrku, gdzie występowała jako akrobatka powietrzna. Specjalizowała się w pokazach na
kółkach, hamaku i szarfach. Niestety, podczas jednego z występów zdarzył się nieszczęśliwy wypadek,
którego następstwem była poważna kontuzja. Natalia spadła z wysokości 5 metrów i złamała rękę
oraz przemieściła kręgosłup i biodro. Jednak dziewczyna wykazała się ogromną determinacją i wróciła

do tańca.
Jest bardzo wrażliwą osobą, ale z silnym charakterem. Zaciska zęby i walczy do końca. Jej największym
marzeniem było znaleźć się w finałowej czternastce programu „You Can Dance”. Pierwszą edycję show
oglądała jako 9-latka i wyobrażała sobie, jak ta chwila będzie wyglądać. Teraz już wie.

Patryk

Brdej

Patryk

Brdej
Wiek: 21
Miasto: Nowy Sącz

Znajomi zwracają się do niego Brdej albo Brdejas. Tańczy od siedmiu lat. Swoje pierwsze kroki stawiał
w szkole „WirDance” w Nowym Sączu. Nigdy wcześniej nie sądził, że jego życie będzie wypełniał taniec.
Gdy zaczynał, ważył 80 kg, a na zajęcia taneczne zaprowadziła go babcia w celu walki z nadwagą wnuka.
Po 2 latach nauki przeniósł się do Krakowa i spędził tam 3 lata. Obecnie mieszka w Warszawie, gdzie
prowadzi zajęcia z dziećmi w szkołach podstawowych. Uważa się za szczęśliwego człowieka i stara
zarażać innych swoim dobrym nastawieniem. Wyznaje zasadę, że nigdy nie wolno spocząć na laurach,
gdyż człowiek uczy się przez całe życie. Jego mottem są słowa „You can change everything, but you
must believe”. Wiara w siebie pozwoliła mu znaleźć się w tym właśnie miejscu.
Poza tańcem interesuje się wieloma rzeczami, ale najbardziej ciągnie go motoryzacja. Bardzo lubi
wracać do Nowego Sącza, gdzie może odpocząć i oderwać się od codzienności. Jest przekonany, że
dzięki programowi „You Can Dance” zdobędzie jeszcze większe doświadczenie, które później będzie
mógł przekazać swoim podopiecznym.

Paulina

Kubicka

Paulina

Kubicka
Wiek: 25
Miasto: Warszawa

Taniec towarzyszył jej od najmłodszych lat, kiedy to mama zaprowadziła ją po raz pierwszy na zajęcia
do osiedlowego Domu Kultury „Świt”. Następnie przez lata, jako jej największa fanka, każdy weekend
spędzała z córką na zajęciach artystycznych w „Studio Metro”. Tam Paula szkoliła się w zakresie tańca
musicalowego, jazzowego oraz trenowała akrobatykę. W ciągu kilku lat wraz z zespołem miała już
na koncie pierwsze sukcesy na ogólnopolskich oraz międzynarodowych turniejach i przeglądach
tanecznych.
Po kilku latach bezustannej pracy z tańcem przyszedł moment zwątpienia. Zaczęła zastanawiać się,
czy taniec to dobry sposób na życie. Podjęła pracę w agencji eventowej, przy organizacji imprez. Jednak
okazało się, że z tańca nie potrafi zrezygnować. Zdołała połączyć pracę z występami i treningami.
Gdy powrócił program „You Can Dance”, obudziło się marzenie, by taniec znów wypełnił całe jej życie.
Chciała zmierzyć się nie tylko z najlepszymi w tym kraju, ale przede wszystkim ze sobą, gdyż jak
twierdzi Paulina, jej najsłabszą stroną jest brak wiary w siebie. Dwa pierwsze egzaminy z pokonywania
lęku, które miały miejsce podczas castingów oraz na warsztatach w Sewilli – zdane! Czas na programy
na żywo!

Sara

Janicka

Sara

Janicka
Wiek: 20
Miasto: Poznań

Studiuje na drugim roku psychologii. Jako mała dziewczynka wyczynowo trenowała gimnastykę
artystyczną. Jednak odkąd pamięta zawsze marzyła o tym, by zostać tancerką. W wieku 14 lat
stwierdziła, że to ostatni dzwonek, by rozpocząć naukę tańca, by w przyszłości prezentować wysoki
poziom. Zdobycie najwyższej klasy tanecznej „S” zajęło jej niespełna 3 lata. Taniec stał się nie tylko
sposobem na spędzanie wolnego czasu, ale przede wszystkim niezbędnym elementem jej życia.
Gdy tańczy, zapomina o troskach życia codziennego, a na pierwszy plan wysuwają się emocje, które
są esencją tego, co tworzy na scenie.
Poza tańcem jest fanką swojego brata, piłkarza. Stara się być na każdym jego meczu i wspierać go
w najważniejszych chwilach. Kilometry, które ich dzielą, nie są w stanie popsuć świetnej relacji między
nimi. Sara nie ukrywa, że jest bardzo rodzinną osobą, która uwielbia przebywać w towarzystwie bliskich.
„Bardzo chciałam zawsze znaleźć się na scenie YCD i cieszę się, że w końcu nadszedł ten czas. Mój czas”
– tak Sara podsumowuje swój udział w programie.

Włodek

Kołobycz

Włodek

Kołobycz
Wiek: 19
Miasto: Lwów (Ukraina), Nysa

Urodził się we Lwowie, gdzie spędził 7 lat. Obecnie mieszka w Nysie wraz z trzema pokoleniami kobiet
z jego rodziny: mamą, babcią i prababcią.
Włodek zaczął tańczyć w wieku 11 lat w zespole działającym przy Nyskim Domu Kultury. Uczył się
tam nie tylko techniki, ale też wytrwałości i pokonywania przeszkód.
Wraz z rozpoczęciem nauki w I LO „Carolinum” im. Jana III Sobieskiego w Nysie, Włodek dołączył
do zespołu tanecznego w Opolu. Decyzja ta wiązała się z pokonywaniem 3 razy w tygodniu około
100 kilometrów w obie strony. W tym czasie startował w mistrzostwach Polski, Europy i świata.
Po maturze przeprowadził się do Warszawy, gdzie zaczął pracować oraz studiować. Jednak, by w pełni
rozwijać się tanecznie, musiał zrezygnować z nauki.
Włodek uważa, że jest małomówny i zachowawczy oraz często przejmuje się niepowodzeniami
i krytyką. By go poznać, trzeba wykazać się odrobiną cierpliwości. Dopiero po pewnym czasie ujawnia
swoją prawdziwą, niczym nieograniczoną naturę oraz osobliwe poczucie humoru.
Marzeniem Włodka jest, by taniec był jego pracą i miłością jednocześnie. Wówczas czułby się
całkowicie spełniony. „You Can Dance” stanowi dla niego krok milowy do spełnienia tego pragnienia.

