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Pierwszy numer Flava Dance 
Magazine odniósł niebywały 

sukces. Nawet nasze logo 
wisi na Pałacu Kultury i Nauki! 

Dla nas to naprawdę zaje..
sta motywacja! A to wszystko 

dzięki Wam!

Wasze rady pozwalają na nie-
ustanny rozwój naszej kultury 

i oczywiście pisma, dlate-
go wielkie propsy dla ludzi 
żyjących tańcem i czynnie 

angażujących się w kulturę.

Wpadki w pierwszym wyda-
niu pokazały nam właściwy 
kierunek rozwoju. Uczymy 
sie na błędach. Co za tym 

idzie, macie świeże materiały 
z całego świata, pozbawione 
błędów i nieciekawych wpa-

dek. Materiały, dzięki  którym 
poszerzy się nasza wspólna 

świadomość.

Wiecie co zmotywowało 
pismo do działania? To, 

że wszyscy jesteśmy „podob-
ni”, a w naszych żyłach krąży 

prawdziwy Hip-Hop i najpraw-
dziwszy bit.

Nic nie odda tego jak tworzy 
się historia. Historia bynaj-

mniej indywidualna, ale całej 
hip-hopowej społeczności...

Flow jest w Nas i nikt nie 
odbierze nam tego, by-

śmy płynęli w  interpretacji 
życia...

Chcemy Was zaskakiwać, 
chcemy by każdy z Was 
znalazł tu coś dla siebie, 

dlatego piszcie:
redakcja@flava.com.pl. 

redakcja
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WATER FLOW
BBOY LEGO

Zyskill
Yo Lego, cieszę się, że zgo-
dziłeś się zamienić ze mną 
parę słów. Na samym począt-
ku naszej rozmowy powiedz 
mi kilka słów o sobie. Gdzie 
obecnie mieszkasz, jaką ekipę 
reprezentujesz, jak długo już 
tańczysz i ile masz lat?
Lego
Urodziłem się w Managua  

(Nikaragua), jednak dorasta-
łem w Miami na Florydzie, 
gdzie teraz żyję. Mam 28 lat, 
a zajmuję się B-Boying’iem 
już 15-ście. Wyrażanie siebie 
poprzez tą sztukę stało się 
dla mnie środkiem, żeby 
pozostać rozsądnym i nie 
pakować się w kłopoty. To B-
Boying i moje crew- Flipside 
Kings pomogły mi stać się 

„Lego”. Na zawsze pozostanę 
uczniem B-Boying’u, pozna-
jąc jego historię, rozumiejąc 
korzenie, inspirując innych 
B-Boys do tańczenia tak 
długo jak długo będzie kręcić 
się ziemia. Doceniam talent, 
którym zostałem obdarowany, 
jednocześnie prowadząc pro-
ste życie… Jestem również 
członkiem D-Project Theater

Company, w którym spoglą-
dam z nadzieją w przyszłość, 
licząc na kontynuację mojego 
rozwoju jako artysta.
Zyskill
Kiedy patrzę jak tańczysz 
widzę wiele wariacji i niezli-
czonych przejść pomiędzy 
ruchami. To typowe dla stylu 
Origami, który był rozwija-
ny przez Megusa (Flipside 

Kings/Boogie Brats). Czy 
właśnie Origami style to rów-
nież Twój sposób widzenia 
B-Boying’u? Czy możesz 
opisać mi swój nietuzinkowy 
i skomplikowany styl tańca? 
Lego
Cóż, Origami jest z pew-
nością jednym ze stylów, 
których używam w obrębie 
mojego tańca, ale generalnie 

nie jest w całości moim sty-
lem. Jeśli mam opisać moją 
flavę, byłaby ona bardziej jak 
woda. Innymi słowy, kiedy 
tworzę ruch jest on bezpo-
średnim następstwem ruchu. 
Zawsze podążam dalej jak 
strumień wody, jak rzeka 
wpadająca do oceanu, tak 
jak życie zawsze prowadzi 
do przyszłości. Opowiadam 
historię moimi ruchami, jak 
bym pisał esej bądź książkę, 
która ma początek, środek 
i zakończenie. To musi mieć 
sens. Lubię zabierać ludzkie 
oko na przejażdżkę. Innymi 
słowy szokuję ludzi moim 
flow. Bruce Lee opisał mój 
styl, w jednej ze swych myśli: 
“Empty your mind, be form-
less. Shapeless, like water. 
If you put water into a cup, 
it becomes the cup. You 
put water into a bottle and it 
becomes the bottle. You put 
it in a teapot it becomes the 
teapot. Now, water can flow 
or it can crash. Be water my 
friend!”
Zyskill
Dokładnie “Be water, my 
friend”. Czy zdradzisz 
mi i czytelnikom jak wygląda 
Twój trening? Jak często tre-
nujesz i na czym się najbar-
dziej skupiasz ?
Lego
Szczerze, dużo trenowa-
łem kiedy byłem młody 
codziennie… Jednak teraz, 
kiedy robię się coraz starszy 
i ciężkie treningi odbiły pie-
częć na moim ciele, trenuję 
znacznie mniej. To nie jest 
tak, że straciłem miłość dla 
B-Boying’u, to się nigdy nie 
zdarzy. Teraz ćwiczę mądrzej 
i sprytniej, 

8 9



Przez lata tań-
czenia dowiedziałem się 
do czego jest zdolne moje 
ciało a do czego nie. Gene-
ralnie zawsze zaczynam moje 
treningi od power moves, 
dopóki się nie zmęczę albo 
po prostu nie poczuję, że już 
wystarczy w tym dniu. Powery 
pomagają mojemu flavor’owi 
i uczą mnie jak rozszerzać 
i budować wielkie ruchy. Na-
stępnie ćwiczę styl, tanecz-
ność i kreację moich ruchów 
i flow. Zaczynam budowę 
od jednego ruchu i kon-
sekwentnie dokładam 
kolejne, które czuję, 
że będą po prostu 
dobrze pasować. 
Tak jak klocki Lego. 
Zaczynasz od jed-
nego bloczka, aż 
z klocków budujesz 
zamek, samochód, 
robota, cokolwiek Twój umysł 
chce w tym momencie stwo-
rzyć.
Zyskill
Jasne, jak puzzle z których 
układasz obrazek. Lego, 
co Cię inspiruje? Jakiej 
najchętniej słuchasz muzyki, 
kiedy jesteś sam? Co kształtu-
je Twój światopogląd?  
Lego
Moją główną inspiracją w ży-
ciu musi być moja mama.Gdy 
widziałem przez co przecho-
dziła aby pewne rzeczy były 
dla mnie możliwe… za to, 
że dawała mi takie wsparcie, 
żeby moja droga życiowa wy-
glądała tak, jak wygląda. Sta-
ram się być zawsze w zgodzie 
z tym, co się dzieje w życiu.
Inspirują mnie ludzie. Życie 
jest ciężkie i musimy szukać 
jego esencji i odpowiedzi 
na pytania, właśnie po to żyję, 
prawda jest dla mnie super 
natchnieniem. B-Boying i Hip-
Hop nauczają mnie każdego 
dnia. Także wszyscy ludzie, 
których spotykam uczą mnie 
czegoś co sprawia że jestem 
bardziej pokorną i lepszą 
osobą. Oczywiście wszy-
scy oldschool’owi B-Boy’e 
są również dla mnie olbrzymią 

dawką energi.
Bez nich nie byłoby tej sztuki, 
która sprawia, że jestem te-
raz B-Boy’em Lego. Słucham 
wszystkich rodzajów muzyki, 
cokolwiek to jest, a sty-
muluje mój umysł 
w pozy-
tywny 
i pro-

duktywny 
sposób.  

Zyskill
Wielu tancerzy 
szuka odpowied-
niego podejścia 
do sztuki, którą 
tworzą. Nie zawsze 
wszystko się udaje, 
zdarzają się wiel-
kie przegrane, cały 
czas zmagamy się 
z jakimś niewidzial-
nym wrogiem. Jakie 
jest Twoje podejście 
do tańca, jak radzisz 
sobie z rzeczywisto-
ścią B-Boy’a, w której 
rywalizacja jest na po-
rządku dziennym? 
Lego
Dla mnie, w życiu ni-
gdy nie ma przegranej. 
Zawsze wygrasz, nawet 
jeśli przegrasz. Teraz, 
jak i co wygrywasz…
zależy od Ciebie, jest 
to bardzo indywidual-
na sprawa. Ważne jest 
aby to odnaleźć i sobie 
to uświadomić. Jest to 
dla nas lekcja w każdym 
momencie i doświadcze-
niu, podejście do każdej 
sytuacji w pozytywny 
i świadomy sposób, 
z otwartym umysłem…
jest kluczem. Przeciwności 
i porażki są częścią tego 
procesu, żeby osiągnąć 
szczyt we wszystkim.

Staram się osiągnąć poziom 
tańca, który zawsze wizuali-
zowałem odkąd zacząłem 
tańczyć, dlatego najwięk-
szym moim przeciwnikiem 
jestem ja sam. Nie staram się 
być lepszy od kogokolwiek, 
tylko staram się spełnić swoje 
sny i być na poziomie B-
Boy’ingu, na którym zawsze 
chciałem być. 
Zyskill
Doskonale Cię rozumiem. 
Wszystko zależy od nas. 
To w jaki sposób myślimy 
wpływa na nasze życie. 
Na pewno niejednego z nas 
interesuje, czy można godnie 
żyć i prowadzić ekscytujące 
życie utrzymując się z B-
Boying’u? Jak wygląda Twoje 
życie, Lego? 
Lego
Spotkałem się ze sztuką 
B-boying’u, kiedy miałem 
14 lat. Dzięki niej zyska-
łem pozytywne podejście 
do życia, trzymałem się 
z dala od kłopotów i dlatego 
to dla mnie największy zysk. 
Podróże i pieniądze to tylko 
„ekstra wisienka na szczycie 
tortu”. Żyję z B-boying’u, jest 
to ciężkie, ale „yo”, wszystko 
jest trudne, nie ma prostych 
ścieżek. Tak jak ze wszyst-
kim, ile włożysz ciężkiej pracy 
od siebie dokładnie tyle 
otrzymasz. Najważniejsza 
jest wiara w to co robimy, 
podążanie tą drogą nawet 
kiedy robi się wyboista. Ko-
cham być B-Boy’em, nigdy 
z tego nie zrezygnuję ani 
nie przestanę w to wierzyć. 
Wiesz, już trochę przeżyłem 
z B-Boying’iem.
Zyskill
Na pewno zastanawiałeś się 
już nad tym, ale jak widzisz 
przyszłość B-Boying’u: czy 
postępująca komercjalizacja 
go zabije, czy wprowadzi 
na zupełnie inny level? 

Lego
Szczerze, komercjalizacja 
naszego tańca jest potrzeb-
na. Skaterzy i biketerzy 
są bardzo dobrze opłacani, 
żyją na wysokim poziomie 
i jednocześnie naprawdę 
trzymają się swojej sztuki. 
Dlaczego nie możemy mieć 
tak samo? To zależy od B-
Boy’a, czy robi prawdziwy 
B-Boying przez cały czas. 
Wracając do przeszłości, 
mówiono, że komercjaliza-
cja zabije nasz taniec, ale 
cały czas żyje i jest większy 
niż kiedykolwiek. Nigdy nie 
zginie niezależnie od tego, 
co się stanie. Poruszamy 
naszymi ciałami w taki spo-
sób, że ludzki umysł i oko 
nie mogą tego zignorować 
ani odrzucić. Tak samo 
powiedział Bruce Lee kie-
dy pokazywał swoją sztukę 
walki, i zgadnijcie co, tak jak 
B-Boying, jego sztuka jest 
nieśmiertelna.
Zyskill
Lego, bardzo Ci dziękuję 
za te słowa, które mi prze-
kazałeś. Myślę, że wielu 
ludziom dodadzą otuchy 
i napełnią ich optymizmem, 
a to jest przecież w tym 
wszystkim najważniejsze. 
Chciałbyś coś na koniec do-
dać, pozdrowić bliskich?
Lego
Kocham to co robię, będę 
to robił nawet jak zostanę 
jedyną osobą na Ziemi… 
Chciałbym podziękować 
mojej mamie, Flipside Kings 
Crew, każdemu, kto kocha 
tą formę tańca i cały czas jest 
na pełnych obrotach.

Nie mogą nas powstrzymać 
i nigdy tego nie zrobią!

Tekst i tłumaczenie: Zyskill
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Gdybym chciał przybliżyć 
Wam postać Bartazza w 
szczegółach czułbym się głu-
pio, bo kto siedzi w tej grze 
nie może jej nie znać. Czło-
wiek, dzięki któremu polski 
smak ma swoją kontynuację 
w kolejnych pokoleniach 
polskich B-boys i B-girls. Dla 
tych, którzy pierwszy raz mają 
styczność z kieleckim „rzeź-
nikiem”, zrobię wielki wyjątek 
i poniżej przedstawię kilka 
szczegółów o moim rozmów-
cy. 

Urodził się w 1979r., a wycho-
wał na kieleckim Czarnowie. 
Jednak od wielu lat mieszka i 
pracuje w Warszawie. Jeden 
z najbardziej respektowanych 
polskich B-boys. Jest znanym 
instruktorem B-boying’u w 
szkole tańca Eggurola Dance 
Studio w Warszawie. W prze-
szłości reprezentował Broken 
Glass 2, Nontoper Mielonkę 
i Azizi Hustlazz. Obecnie 
zaangażowany jest w projekt 
Polskee Flavour i swoją war-
szawską grupę Kingz of 

Warsaw. Uczestnik Battle Of 
The Year 2001 w Niemczech, 
zwycięzca Show Your Skillz3, 
Warsaw Challenge 2006, 
Circle Prinz Poland 2006 oraz 
uczestnik wielu znakomitych 
turniejów na terenie całej Eu-
ropy. Najbardziej znany polski 
sędzia B-boying’u, który sę-
dziował imprezy u boku m.in. 
Ken’a Swift’a, Alien’a Ness’a, 
Swift Rock’a, czy ostatnio 
Zulu Gremlin’a i Freeze’ego.

Przed Wami rozmowa, 
którą kilka tygodni temu 
odbyliśmy za pomocą 
sieci. Wywiad w dużej 
mierze dotyczy impre-
zy Warsaw Challenge 
2009, która odbyła się 
w dniach 9-10.05.2009r. 
w Parku im. gen. Sowiń-
skiego w Warszawie. Jako 
dziennikarz magazynu, 
postanowiłem zrezygnować 
ze standardowej relacji z 
imprezy, a zdecydowałem 
się przeprowadzić rozmowę 
z Bartazz’em, który, jako 
polski sędzia tych zawodów 
rzetelnie i z arcyciekawymi 
szczegółami może Nam 
opowiedzieć o tegorocznej 
edycji największej imprezy 
Break Dance w Polsce – 
Warsaw Challenge 2009. 
Zapraszam do lektury.

Kiedy dowiedziałeś się, że 
będziesz sędziował Warsaw 
Challange 2009?
Sprawa była potraktowana 
bardzo profesjonalnie przez 
głównego organizatora czyli 
Zaq’a. Dowiedziałem się o 
tym już, z tego co pamiętam, 
pod koniec zeszłego roku. 
Zaq’u zaproponował mi tą 
opcję na początku w klubie 
55 na imprezie w trakcie luź-
nej rozmowy. Potem dogady-
waliśmy wszystkie szczegóły 
telefonicznie i tak zasiadłem 
w składzie jury.

Jak zareagowałeś na zapro-
szenie? To chyba największa 
impreza w Twojej karierze 
jaką przyszło Ci sędziować?
Tak, na pewno, nie licząc 
Circle Prinz gdzie sędzio-
wałem z samym Ken’em 
Swiftem. To było dla mnie 
ogromne wyróżnienie. Mimo 
wszystko takiej imprezy, 
organizowanej na tak dużą 
skalę z udziałem światowej 
sławy ekip takich jak Rivers, 
Top 9 czy Killafornia jeszcze 
nie sędziowałem. Było to dla 
mnie duże wyzwanie i przeży-
cie. Szybko musiało do mnie 
dotrzeć, że ocenianie takich 

ekip to ogromna odpo-
wiedzialność i ciężka 

praca, z której myślę, 
że wywiązałem się 

profesjonalnie.

Czy, gdy 
przed im-

prezą 
zo-

ba-
czyłeś listę za-
proszonych ekip, 
pomyślałeś, że 
może kogoś tam 
brakuje?  Może 
chciałbyś w Warsza-
wie zobaczyć kogoś całkiem 
innego?
Wiesz, krążyły pogłoski, że 

pojawi się samo legendarne 
Skill Methodz z Casper’em i 
K-mel’em i wiem z wiarygod-
nych źródeł, że w ostatniej 
chwili coś tam nie poszło do 
końca, co spowodowało, że 
nie zobaczyliśmy tej kultowej 
ekipy. Myślę, że line-up był 
mimo wszystko konkretny 
może za wyjatkiem B-town Al-
lstars (berlińska ekipa przyp.
red), którzy wydaje mi się, 
że swoim poziomem mocno 
odstawali od reszty ekip z 
rozstawionej ósemki i chyba 
nie tylko moim zdaniem.

Faktycznie, można było za-
miast dyskoteki z Niemiec za-
prosić kogoś bardziej wyma-
gającego. Ale chyba nie ma 
co narzekać, bo tegoroczny 
line-up był chyba najlepszy 
spośród wszystkich edycji. 
Jak to jest oceniać Machi-
ne’a, Born’a czy Junior’a z 
Wanted? To ludzie, którzy 
wnieśli na światową scenę 
tyle nowatorstwa i energii.
To prawda, masz rację w 
stu procentach i powiem Ci 
szczerze, że było to choler-
nie trudne. Po niektórych 
walkach czułem, że chyba 
pęknie mi głowa z nadmiaru 
wrażeń. Najbardziej obawia-
łem się ewentualnej walki Top 
9 vs Rivers i dostałem taką 
na dzień dobry drugiego dnia 
(śmiech). To była najtrud-
niejsza walka do ocenienia 
w moim życiu i jako jedyny 
wtedy pokazałem na Rivers 
ale byłem i jestem pewien 
swojej decyzji.

Oglądając tą walkę miałem 
wrażenie, że Rosjanie bez-
problemowo wygrywali od sa-
mego jej początku. Dlaczego 
Twoim zdaniem Koreańczycy 
powinni wygrać?
Z mojej perspektywy Rivers 
byli bardziej opanowani. 
Mieli bardziej czyste sety i 
moim zdaniem więcej finezji. 
Rosjanie jechali dla mnie też 
w sumie dobrze, ale niepo-
rozumienia pomiędzy nimi w 

układach i za dużo ciśnienia 
w setach działało na ich 
niekorzyść, przez co byli nie-
dokładni i mniej płynni w wy-
konywaniu swoich „rzeczy”. 
Jednak to były minimalne 
różnice. Koreańczycy też nie 
byli tego dnia w swojej szczy-
towej formie ale przekonali 
mnie ostatecznie minimalnie 
bardziej niż Rosjanie.

Wnioskując po tym, co mó-
wisz, to bardziej podoba Ci 
się bardziej finezyjny i płynny 
styl koreańskich B-boys, niż 
smaczne, a jednocześnie 
pełne tłuszczu style z Rosji?
Jeżeli sędziuję imprezę 
staram się nie patrzeć na to, 
co mi się podoba, tylko na 
zimno oceniać to, co widzę 
i nie kierować się gustem 
w ostatecznej ocenie. Tak 
naprawdę, cenię bardzo 
obydwie ekipy za to co robią 
i bardzo respektuję umiejęt-
ności tych dwóch składów bo 
są to naprawdę niesamowici 
gracze o ogromnej renomie. 
Tak jak już wspominałem 
była to najtrudniejsza do 
oceny bitwa na tej imprezie. 
W tym przypadku musiałem 
wyłapywać błędy jak snajper, 
żeby stanąć na wysokości 
zadania. Jednak zdania są 
podzielone. W ramach cieka-
wostki sprawdziłem ostatnio 
opinie na temat tej bitwy na 
forum i tam też było sporo 
wypowiedzi, że to Rivers 
ostatecznie wygrali tę walkę. 
W takim przypadku może 
zadecydować jedna runda, 
sam pewnie dobrze wiesz, co 
mam na myśli.

Tego dnia Twoja ekipa Kingz 
of Warsaw połączyła się z 
inną świetną ekipą - Lajony 
Kingz. Jak w Twojej ocenie 
wypadli w takim połącze-
niu, i jak Tobie oceniało się 
kolegów z ekipy? Tak jak 
pozostałych tancerzy czy 
jednak robi to jakąś różnicę, 
że to Twoi bądź, co bądź ale 
jednak koledzy.
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Chłopaki nie lubią, jak ich 
oceniam, bo jestem często 
bardziej krytyczny i wymaga-
jący wobec nich. Wiem kiedy 
odpuszczają, a kiedy dają z 
siebie 100 procent i oni też 
wiedzą, że ja wiem (śmiech). 
Mimo wszystko w tej walce 
zajebiście mi się podobało 
połączenie z Lajony Kingz i 
uważam, że powinni mimo 
wszystko przejść dalej. Może 
zdaniem pozostałych sędziów 
użyli za dużo rutyn i koman-
do, a końcowa faza walki była 
trochę bez ognia. Z drugiej 
strony czy ESB podjęli do 
końca walkę, to bym chyba 
polemizował. Byłem przeko-
nany, tak czy inaczej, że pozo-
stali sędziowie dadzą werdykt 
na korzyść chłopaków z Kingz 
of Lionz, niestety myliłem się. 
Oglądałem tą walkę parę dni 
później i twierdzę, że pomimo 
małych ją wygrali.

A co sądzisz o walce Killaforni 
z Funky Masons? Za kulisa-
mi mówiło się, że to jedna z 
najlepszych, jak nie najlepsza 
walka wieczoru.
Tak, to była powtórka z 
poprzedniego roku tylko rok 
temu to był finał. Emocje 
sięgały zenitu od same-
go początku i wszyscy na 
ogromnym ciśnieniu czekali 
na to, co za chwilę się stanie. 
Atmosfera w tej walce była 
niesamowita. Funky Masons 
bardzo dobrze radzili sobie 
z przeciwnikiem atakując 
bez żadnych kompleksów 
od początku. Tutaj też detale 
zaważyły o końcowym wer-
dykcie. Funky Masons mieli 
zdecydowanie lepsze rutyny 
w tej bitwie ale niestety Killa-
fornia mocno zmobilizowała 
się w setach i to było mo-
mentami dosyć widoczne, z 
całym ogromnym szacunkiem 
dla Masonów. Amerykanie to 
bardzo doświadczone koty 

i doskonali stratedzy, przez 
co walka z nimi to ogromne 
wyzwanie. Gdyby nasi zrobili 
trochę mocniejsze i dokład-
niejsze sety, to wtedy kto wie 
jakby to się skończyło.

A Cats Claw, którzy przegrali 
z Riversami? Z mojej perspek-
tywy, obserwatora wyglą-
dało to na dość wyrównany 
pojedynek w umiejętnościach. 
Jednak energia, luz i doświad-
czenie zdecydowało o dość 
łatwym zwycięstwie Koreań-
czyków.
Cats Claw zdecydowanie pod-
jęli wyzwanie i byli naprawdę 
bardzo konsekwentni prawie 
do końca. Pokazali się ze 
swojej najmocniejszej strony 
i pamiętam, że według moich 
kryteriów przegrali w sumie w 
minimalnym stopniu. Dokład-
nie, luz i doświadczenie Rivers 
zadziałało na ich korzyść ale 
mam bardzo dużo respektu 
za postawę dla chłopaków z 
Cats Claw.

Dobrze, zostawmy trochę już 
te walki i powiedz mi lepiej, 
co mówili Twoi koledzy z jury. 
Zasiedłeś obok Freeze’a, 
Mauritzio, Zulu Gremlin’a i 
Roxrit’a. Rozmawiałeś z nimi?
Rozmawiałem na tyle, na ile 
pozwala mi mój angielski 
(śmiech). Przede wszystkim, 
z Freeze’em, który już od 
dawna ma bardzo pozytyw-
ne zdanie o polskiej scenie. 
Najbardziej podobało mu się 
to, co robił Alek z Cats Claw. 
Cały czas mnie pytał co to za 
zajebisty dzieciak! Nie miał 
chyba okazji akurat wcześniej 
widzieć całego Cats Claw i 
tym bardziej ogólnie cała ich 
ekipa robiła na nim wraże-
nie. Z Maurizio nie za bardzo 
było kiedy porozmawiać, bo 
ciągle biegał za dziewczynami 
i chyba był lekko znudzony 
imprezą ale może się mylę 

(śmiech). Roxrite na ogół ko-
mentował każde walki podob-
nie. Ogólnie event bardzo mu 
się podobał. Poziom ocenił na 
bardzo wysoki. Zulu Grem-
lin jarał się Kingz of Lionz w 
dużym stopniu.

Zulu Gremlin podobno jest 
jednym z głównych chore-
ografów w nowej Hollywodz-
kiej produkcji „Step Up 3”. Po-
dobno ma nawet swoją scenę, 
a cały film w dużym stopniu 
opowiada historię kilku ekip 
B-boy’owych z jednej szkoły. 
Opowiadał Ci o tym (śmiech)?
Nie miałem okazji z nim o tym 
rozmawiać. Słyszałem tylko o 
tym trochę i coś na ten temat 
wspominał Frankie Flave, jak 
odbierali nagrodę razem z 
Killafornią (śmiech).

Jeśli chodzi o samą impre-
zę, nie zmieniło się wiele od 
strony organizacyjnej. Nie 
uważasz, że coś powinno się 
zrobić się z tym terenem pod 
sceną? Chyba spokojnie mo-
głyby działać tam konkretne 
koła przez całą imprezę.
Myślę, że temat kół na tej im-
prezie powinien być bardziej 
poważnie potraktowany i 
myślę, że impreza nabrałaby 
dzięki temu większego smaku 
i dodatkowo podkręciłoby 
to atmosferę event’u. Pewne 
rzeczy można by zmienić, ale 
tak czy inaczej, jest to zdecy-
dowanie prestiżowa impreza, 
której zorganizowanie pochło-
nęło masę czasu i pracy.

Tańczyłeś w namiotach, czy 
raczej nie miałeś czasu?
Niestety niespecjalnie się 
udzielałem. Odpoczywałem 
i dużo rozmawiałem z ludź-
mi. Na tej imprezie była cała 
masa moich znajomych, 
często podchodzili do mnie 
ludzie i pytali co zrobili źle w 
walce. 

Niektórzy chcieli zapytać o 
jakąś radę na przyszłość. 
Wiesz, to zabiera dużo czasu. 
Nie miałem kiedy do końca 
się wyluzować. Miałem tam 
odpowiedzialną rolę.

Widziałeś koncerty?
Pierwszego dnia nie było mnie 
na koncercie Jungle Brothers. 
Brało mnie przeziębienie i 
pojechałem po eliminacjach 
do domu się leczyć (śmiech). 
Ale drugiego dnia byłem na 
koncercie IAM-ów i zajebiście 
mi się podobało, jak ogarnęli 
ten koncert. Wychowałem się 
na ich rapie i zajebiście było 
usłyszeć ich na żywo. Dali 
naprawdę dobry koncert!

B-boying też robili.
Tak, widziałem. Zaangażowali 
do swojego koncertu ekipę 
Wanted. To kwestia gustu 
czy podoba Ci się ta ekipa, 
czy nie ale zadbali o różne 
rekwizyty i mieli też na scenie 
tancerzy więc myślę, że od 
strony wizualnej było to bar-
dzo dobre show.

Do rodziny Dillgang dołączyły 
dziewczyny z Raw B-girls. 
Myślisz, że dziewczyny roz-
rzucone po całym kraju mogą 
w pełni identyfikować się z 
tymi wartościami, które repre-
zentuje Dillgang i całe HG w 
Warszawie?
Wiesz, myślę, że jest to cie-
kawa promocja damskiej linii 
odzieżowej Dillgangu.
Dziewczyny z Raw B-girls 
dobrze się prezentują w tych 
rzeczach (śmiech). Co do 
tego czy się identyfikują to 
przede wszystkim trzeba by je 
same zapytać. Wilku z Bilo-
nem podjęli taką decyzję więc 
wiedzą, co robią angażując 
dziewczyny. Co do wartości, 
to nie można tak do wszyst-
kiego dorabiać przesadnej 
ideologii.

Reprezentowanie konkret-
nego stylu życia i wartości o 
których, się mówi to nie jest 
dorabianie ideologii tylko 
prawdziwe życie. Stąd moje 
pytanie, czy Raw B-girls pa-
sują do stylu i wartości jakie 
reprezentuje Dillgang?
Są sponsorowane, bo tak 
chcą chłopaki z HG. Dziew-
czyny robią Breaking, a oni 
chcieli mieć dziewczyny tań-
czące do promowania swoich 
ubrań, proste.

Możemy spodziewać się 
wspólnych występów Raw 
B-girls z KOW pod wspólnym 
szyldem Dillgangu?
Nie ma takich planów, przy-
najmniej na razie. Może na fi-
nale trasy koncertowej coś się 
wydarzy i dziewczyny zrobią 
swój pokaz, zobaczymy, czas 
pokażę.

Niedawno jadę sobie tram-
wajem do centrum. Słucham 
sobie muzyczki, a tam patrzę 
mój kolega na billboardzie. 
Bartazz, co jest grane?
Te billboardy to jeden z 
elementów kampanii piątej 
edycji Bruk Festivalu, który 
jak co roku jest organizowany 
w Gdyni przez moich przy-
jaciół z Plej Entertejnment. 
Współpracowałem już z nimi 
przy wielu projektach i nasza 
współpraca układa się bardzo 
pomyślnie, dzięki czemu 
zostałem tam zaproszony 
jako instruktor i choreograf. 
Poprowadziłem tam swoje 
warsztaty.

Dzięki za rozmowę. Chcesz 
kogoś pozdrowić?
Pozdrawiam moją elitarną 
jednostkę Polskiego Flejvo-
ru. Moich ludzi z Diil Gangu, 
Kingz of Warsaw, Lajony 
Kingz, Cats Claw, Azizi Hu-
stlaz i całą resztę świadomych 
kotów w moim kraju. Wszyst-

kich tych, którzy dają nam 
energię, inspirują nas i wspie-
rają w naszych działaniach. 
Robimy wartościowe rzeczy, 
razem tworzymy historię i cały 
czas tutaj jesteśmy. Pokój 
bracia i siostry.

txt: Cetowy
zdjęcia: Grzybecki
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Przyznam szczerze, że gdy w 
dzień warsztatów przyjecha-
łem do Katowic i zobaczyłem 
po raz pierwszy to ogromne 
centrum handlowe, miałem 
mieszane odczucia co do 
tego jak będzie wyglądać cała 
impreza. Nie do końca potra-
fiłem sobie wyobrazić reakcję 
przeciętnego człowieka, który 
razem z rodziną wybierze się 
na zakupy, a chodząc po 
sklepach będzie mijał koa z 
zajebistymi B-boy’ami z całej 
Europy. Jednak już w pierwszy 
dzień imprezy się mile zasko-
czyłem, a po kilku godzinach 
spędzonych w Silesia City 
Center już całkiem przyzwy-
czaiłem się do tej nietypowej 
miejscówki.
Organizatorzy świetnie roze-
grali kwestie rozmieszczenia 
miejsc na koła dla tancerzy. 
Jedno znajdowało się zaraz 
przy wejściu do centrum han-
dlowego, natomiast drugie wg 
mnie najbardziej klimatyczne 
było w Fun City, czyli w klubie, 
w którym odbyły się warsztaty 
beetwen i after party. Jeden i 
drugi cypher był obsługiwany 
przez zmieniających się mię-

dzy sobą Dj’ów.
Najważniejszym jednak kołem, 
było to rozstawione w namio-
cie przed centrum handlo-
wym- miejsce głównych walk 
Freestyle Session Europa. W 
środku namiotu rozstawiona 
była scena, na której odbywały 
się walki, były też krzesła dla 
publiki oraz całkiem nieźle za-
opatrzony B-boy Shop, można 
było kupić m. in. koszulki Sci-
fena, mixtape’y, czapki, DVD 
i rzecz jasna dostać FLAVA 
DANCE  MAGAZINE.

Około godz.15 zaczęła się 
pierwsza runda eliminacyjnych 
walk, które sędziował wspo-
mniany wcześniej Machine, 
Kruk(WHSB) oraz człowiek, 
który stworzył Freestyle Ses-
sion – Legendarny Cros 1. Za 
mikrofonami stali El Cookizo-
(Azizi Hustaz) oraz prezydent 
Zulu Kingz- Alien Ness.Jjak dla 
mnie był to najlepszy duet pro-
wadzących jaki kiedykolwiek 
słyszałem. Podczas eliminacji 
za gramofonami stał Dj Scre-
am, który także brał udział w 
imprezie reprezentując ekipę 
South B-boys Front. Tutaj mu-

szę zaznaczyć, że za deckami 
radził sobie zajebiśćie dobrze. 
W pierwszym dniu walk był 
kompletny zakaz wykonywania 
rutyn i kommando. Do elimi-
nacji oprócz czołówki Polskiej 
sceny reprezentowanej przez: 
KOW, Funky Masons, Cats 
Claw i Lajony Kingz przystąpili 
także goście z zagranicy m.in.: 
Monstribe (Bułgaria), Hunters 
Crew (Białoruś), Zames Crew 
(Rosja), East Side B-Boys 
(Ukraina), South B-boys Front 
(Ukraina).

Co do samych eliminacji dnia 
pierwszego, było kilka napraw-
dę ciekawych walk. Na pewno 
trzeba tu wspomnieć o zmaga-
niach KOW, którzy pierwszego 
dnia stoczyli walki z East Side 
B-boys oraz z Monstribe, 
Szczególnie ta druga wzbudzi-
ła wiele emocji ponieważ była 
aż z dwiema dogrywkami. Po 
dwóch remisach sędziowie 
zdecydowali jednak, że do 
drugiego dnia przejedzie ekipa 
Monstribe. Po eliminacjach 
przyszedł czas na relaks na 
between party, które odbyło 
się w Fun City.

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o imprezie Freestyle Session, a było to kilka lat temu, nawet 
przez myśl mi nie przeszło, że kiedykolwiek będę miał okazje na niej być. A już na pewno nie 
przypuszczałem, że właśnie ta, jedna z najbardziej prestiżowych i największych imprez na Świecie, 
odbędzie się w naszym kraju!!! Tak się właśnie stało, dzięki pracy Agencji Artystycznej „Sick Step”  
współpracującej z Plej Entertejment 16 i 17 Maja w Katowicach, w jednym z największych centrów 
handlowych w Polsce, odbyły się europejskie eliminacje do Freestyle Session.
Cały event podzielony został na dwa dni. Pierwszego odbyły się eliminacje dla 64 europejskich 
ekip, które walczyły o to, by znaleźć się w głównej fazie walk dnia drugiego. Stawka była naprawdę 
wysoka, wygrana ekipa zgarnia wizę, zakwaterowanie oraz przelot do USA na finały FREESTYLE 
SESSION, które w tym roku odbędą się w Hollywood. 
Dzień przed zawodami odbyły się warsztaty z B-Boy’em Machine’em (Rock Force Crew/ Killafornia). 
Warsztat podzielony był na dwie grupy: początkującą oraz zaawansowaną. Na pierwszej warsztaty 
były skupione na opanowaniu 
i udoskonaleniu rozma-
itych footworków. Na-
tomiast warsztaty 
gr. zaawansowanej 
poświęcone były 
sztuce flow. Po 
warsztatach od-
była się jeszcze 
sesja treningowa 
z udziałem Ma-
chine’a.

Dzień I

Do drugiego dnia zawo-
dów zakwalifikowało się 16 
składów. Oprócz głównego 
contestu w kołach rozgrywały 
się różne niezapowiedziane 
freestyle’owe contesty m.in. 
footwork, top rock, best back 
spin, koło dla dzieciaków 
oraz „reprezentacja jakości” – 
otwarte koło dla wszystkich, w 
którym ten, kto najlepiej odda-
wał znaczenie słów : jakość, 

racja, reprezentacja zgarniał 
nagrody, a były to m.in. czap-
ki, koszulki, buty i inne cieka-
we gadżety. Koła wygrywali 
m.in. B-girl Paulina (Sweeping 
Crow), Thomas (Rockafelaz), 
Yarko (Lajony Kingz), Fuego 
(Monstribe).
Poziom walk w drugim dniu 
był o wiele wyższy niż dnia 
poprzedniego. W finałe Polskę 
reprezentowały ekipy: Funky 
Masons, Liony Kingz oraz Cats 
Claw. Lajony Kingz przegrali z 
East Side B.Boys, natomiast 
Funky Massons z wynikiem 
3:0 wygrali z reprezentującymi 
Rosję – Zames Crew. Cats 
Claw stoczyło zacięty pojedy-
nek z Monstribe i choć abso-
lutnie nie śmiem i nie chcę 
podważać autorytetu sędziów,  
w moim odczuciu to właśnie 
polska ekipa wygrała tę bitwę. 
Przyznam szczerze, że widząc 
werdykt lekko się zdziwiłem, 
gdy Machine i Cros 1 pokazali 
remis, a Kruk wygraną Mon-
stribe. Zdziwiłem się ogromnie 
gdy ekipa z Bułgarii przeszła 
dalej bez żadnej dogrywki. Po 
raz pierwszy spotkałem się 

z tym, iż tylko jeden sędzia 
decyduje o wygranej. Tak, czy 
inaczej, jury zadecydowało, że 
to właśnie Monstribe przecho-
dzi dalej.
W ½ finału pierwszą walkę sto-
czyli Monstribe z South B-boys 
Front. Obie ekipy były świetnie 
przygotowane do tej imprezy, 
z obydwu stron sypały się 
konkretne sety i rutyny. 
Werdyktem 2 do 1 w walce 

o finał ląduje ekipa South 
B-boys Front.
Następna walka zdecydowanie 
była bitwą wieczoru! Funky 
Masons vs East Side B-boys… 
Walka niesamowicie emocjo-
nująca, na bardzo wysokim 
poziomie, wyrównana, z 
ogromna dawką ognia. Oby-
dwie ekipy pokazały, że przy-
jechały na tę imprezę po to by 
ją wygrać, a ta walka była tego 
najlepszym dowodem. W tej 
walce również zadecydował 
jeden sędzia( Cros1 oraz Kruk 
pokazali remis) natomiast Ma-
chine wskazał, że drugą ekipą 
w finale są Funky Masons!
W walce finałowej Polacy 
zmierzyli się z reprezenta-
cją Ukrainy - South B-boys 
Front. Ta walka była już mniej 
zacięta od poprzedniej ale 
była równie emocjonująca. W 
końcu nie codziennie walczy 
się o możliwość przelotu do 
USA! Przebieg tej historycznej 
dla Polski walki jak i innych 
wymienionych wcześniej, bę-
dzie można sprawdzić na DVD, 
które ma się ukazać najpóźniej 
do końca tego roku. Zwy-

cięzcami Freestyle Session 
Europa 2009 została polska 
ekipa - Funky Masons, która w 
sierpniu będzie reprezentować 
nasz kraj na finałach Freestyle 
Session w Hollywood. 
Podsumowując, cała impreza 
pod względem organizacyj-
nym została świetnie przygo-
towana. Choć każdy z nas woli 
tańczyć w klubach to jednak 
tak wielkich imprez w naszym

kraju w klubach robić się jesz-
cze nie da, stąd też centrum 
handlowe było wg mnie do-
brym miejscem. Nie pozostaje 
nam nic innego, jak czekać na 
oficjalne DVD oraz następne 
takie eliminacje. Z tego miej-
sca chciałem pogratulować 
ekipie Funky Masons i życzyć 
im powodzenia w USA oraz 
podziękować organizatorom 
za to, że tak wielka impreza jak 
Freestyle Session odbyła się w 
naszym kraju. Pozdrawiam też 
wszystkich tych, z którymi się 
dobrze bawiłem na tej bibie: 
Broken Glass 2, Guma, Ari, 
oraz oczywiście Floor Killaz.

txt: Rafuls
zdjęcia: Bejbe
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Ponad dwa lata temu, gdy 
po raz pierwszy przeprowadza-

łem wywiad z Klejem nie wie-
rzyłem, że ponownie przyjdzie 
nam się spotkać i to w takich 

okolicznościach. Kleju nie 
zmienił się, ale doskona-

le poznał znaczenie słowa 
progres. Nie zmienił też swojej 
fryzury i póki co nie ma takiego 

zamiaru. Z tą zmianą to może 
przesadziłem, bo rozmawiam 

z 20-sto letnim B-boyem, który 
jest świeżo upieczonym zwy-

cięzcą Freestyle Session Euro-
pe i jednocześnie najlepszym 
zawodnikiem tego historycz-
nego wydarzenia. Pomijając 

jego ostatnie wielkie sukcesy, 
a ujawniając tylko zakulisową 
nowinę, iż jako jeden z 16-stu 

wybranych B-boys z całego 
Swiata otrzymał zaproszenie 
do udziału wspólnie z m.in. 

Bebe (Ground Zero), Lil Bob 
(Killafornia), Mennoh (Hustle 
Kidz), Kosto (Top 9), czy Mo-

use (Soul Mavericks) w nowej 
światowej imprezie o nazwie 

World B-boy Classic, która 
odbędzie się w dawnym Night-

town, czyli w miejscu, gdzie 
odbywały się do 2005r legen-

darne imprezy z cyklu IBE.

BBOY 
KLEJU
FUNKY MASONS 
POLSKEE FLAVOUR

Niedawno ruszyły castingi do 
drugiej edycji “Mam Talent”. 
Byłeś?
Nie… a to już pytanie?

Pytam, bo w zeszłym roku 
w tym właśnie programie 
dotarliście z Funky Masons do 
półfinału programu. A więc w 
tym też będziecie próbować, 
czy jednak już nie?
Na razie zrobiliśmy swoje i tyle 
nam wystarczy. Pokazaliśmy 
kawałek dobrego B-boying’u 
całej Polsce i wielu ludzi to do-
ceniło. Nie ukrywam, że były 
plany znów spróbować, jednak 
odpuściliśmy tym razem. Może 
spróbujemy w trzeciej edycji, 
a może nie. Generalnie nie 
wiadomo czy komuś znów 
wpadnie ten pomysł żeby się 
tam pokazać. Na pewno wtedy 
będziemy chcieli przygotować 
coś jeszcze bardziej zajebiste-
go i świeżego. Na dzień dzi-
siejszy wystarczy nam takich 
przygód.

Jak taki program wygląda za-
kulisowo, te wszystkie przygo-
towania do „pójścia na żywo”. 
Zrobiło to na Tobie wrażenie?
Szczerze mówiąc, to więk-
szość tego co tam widziałem 
tak mniej więcej sobie wyobra-

żałem. Nie było to dla mnie 
jakieś bardzo duże zaskocze-
nie. Wszystko bardzo szybko 
minęło i głównie to dzięki 
czemu bardzo mi się tam po-
dobało, to fakt, że byłem tam z 
całą moją ekipą i razem z nimi 
się bawiliśmy. Takie sytuacje 
bardzo zgrywają ekipę. Poza 
tym, myślę, że gdybym był 
tam sam, czuł bym się dużo 
gorzej. Te kilka dni, które by-
łem w Warszawie, czułem się 
jak na każdym innym wyjeź-
dzie. Było dużo dobrych akcji 
jak zawsze.

Ponoć dzień przed nagraniem 
programu zrobiliście taką 
imprezę w hotelu, że grożono 
Wam dyskwalifikacją z progra-
mu.
Nie pamiętam już czy nam 
grozili, ale pamiętam że impre-
za była przed i po nagraniu. 
Jak po zawodach, po prostu 
dobrze się bawiliśmy, bardzo 
pozytywnie. Poza tym bawi-
li się z nami też chłopaki z 
Audio Feels i Lipskee. Z resztą 
byłeś na jednej z imprez i sam 
wiesz co się działo… Byli też 
chłopaki z KOW i wiele osób z 
naszego środowiska (pozdro 
dla wszystkich!). Ogólnie był 
niezły B-boying.

Tak więc podsumowując ten krótki wstęp, zapraszam do wywiadu 
z najbardziej utytułowanym i zdecydowanie najlepszym polskim 
B-boy’em. Przed Wami Kleju, reprezentujący grupy Funky Masons 
i Polskee Flavour.

Nieźle zacząłeś ten rok na 

turniejach. Drugie miejsce w 

Szwecji w polskim teamie, 

później wygrana we Francji 

“Battle Opsession 5 - 1vs1 

contest”, a jeszcze wcześniej 

dwa finały na Total Session 

w Barcelonie i jeden z nich 

zwycięski. 
Cały czas trenuję i robię to 

co potrafię najlepiej. Staram 

się i można powiedzieć, że 

wychodzi. Dużo podróżuję, bo 

to najbardziej rozwija, kiedy 

rozmawia się, tańczy i konfron-

tuje z różnymi ludźmi, ale to 

chyba oczywiste. Bez wyjaz-

dów to nic bym nie miał. Z 

resztą te wyjazdy to jest to, co 

kocham w B-boyingu. Tak po 

prostu, oprócz samego tańca 

to właśnie podróże sprawiają 

mi największą przyjemność. 

Na wyjazdach można poczuć 

ten klimat B-boyingu i w ogóle 

całego Hip Hop’u, a przy 

okazji zrozumieć o co biega, 

bo nie da się tego zrozumieć z 

jednej rozmowy, czy sytuacji, 

czy tym bardziej z internetu. To 

musi być milion takich rozmów 

i sytuacji. Jedna z najważniej-

szych rzeczy potrzebnych do 

rozwoju.

Gdzie ostatnio byłeś?

Ostatnio byłem w Poznaniu na 

raczej słabej imprezie Hip Hop 

International, gdzie zajęliśmy 

z Funky Masons pierwsze 

miejsce i oficjalnie jesteśmy 

Mistrzami Polski (śmiech). Co 

ważniejsze dzień wcześniej 

również w Poznaniu było after 

party po zawodach w Środzie 

Wielkopolskiej (Sami Swoi 

3 przyp.red) – uuuuuu…tam 

to się działo! Mc Trix rozkrę-

cił bibę na maksa. Chłopaki 

z Sinior Skład Familly i ich 

znajomi freestyle’owali na 

majku i była niezła beka. 

Dobry Dj bo chyba Kangur 

ze Stylowej grał niezłą muzę. 

Był tam tez Ness4 z którym 

gadałem chyba ze dwie go-

dziny o ciekawych rzeczach i 

znów wiele się dowiedziałem, 

a b-girl Emilka obchodziła 

tam urodziny. Na tej imprezie 

można było poczuć praw-

dziwy Hip-Hop (pozdrawiam 

wszystkich, którzy tam byli!). 

Oprócz tego niedawno byłem 

na niezłym tripie najpierw 

razem z Tobą, Cet, w Belgii, 

gdzie zajęliśmy drugie miej-

sce i również było zajebiście, 

a później już sam - byłem we 

Lwowie, gdzie miałem przy-

jemność sędziować zawody 

z całkiem niezłym poziomem. 

Ale najważniejsze z wyjazdu 

we Lwowie, to że poznałem 

trochę scenę B-boy’ową na 

Ukrainie i poczułem się prawie 

jak u siebie. Zauważyłem wiele 

podobieństw w stosunku do 

polskich imprez i w ogóle całej 

sceny i znów wiele się nauczy-

łem. We Lwowie na prawdę 

bardzo miło mnie przyjęli.

Jak to jest z tym Hip Hop In-

ternational – wygraliście, więc 

kiedy lecicie do Las Vegas na 

światowe finały?
Jeśli chodzi o HH international 

to jest to niewypał. Jak już 

wygraliśmy dowiedzieliśmy 

się, od organizatorów, że do-

stajemy tak na prawdę bardzo 

nieznaczną pomoc. Dokła-

dają nam około 15 procent 

wartości całego wyjazdu pod 

warunkiem, jeśli faktycznie tam 

pojedziemy. Przed zawodami 

wszyscy myśleli, że będzie 

to inaczej ogarnięte jak na 

przykład. na eliminacjach do 

Freestyle Session USA, które 

odbędą się za niedługo w Ka-

towicach. Organizatorzy kupu-

ją bilety i załatwiają wszystko, 

co trzeba. Do USA tak czy siak 

już bardzo poważnie razem 

z całą ekipą Funky Masons i 

Polskee Flavour no i wieloma 

ziomami planujemy wyjazd na 

wakacje, więc nawet jeśli nie 

dzięki organizatorom z Pozna-

nia, to sami może damy rade i 

niekoniecznie do Las Vegas.

Ostatnio amerykańska firma 

odzieżowa sponsorująca 

m.in Remind’a, Lil John’a, 

czy Machine’a umieściła Cię 

na pozycji nr1 w corocznie 

organizowanym przez nich 

klipie pokazującym 10 najlep-

szych wyjść solowych B-boys 

z całego świata. Zajarałeś się 

taką opcją?
Jasne! Jaram się w ogóle 

takim pomysłem z tego typu 

klipem i wiadomo jaram się, 

że mnie doceniono. I to tak 

bardzo, że wrzucili mnie na 

1 miejsce. Choć wiadomo, że 

wiele materiałów na świecie 

nie mieli nawet do porówna-

nia i mogłoby być tam wiele 

innych równie dobrych setów 

na różnych pozycjach. Fajnie 

by było, gdyby kontynuowali 

pomysł i co roku wydawali taki 

klip.

Wiadomo, że nie wszystkie 

sety widzieli ale faktem jest, 

że z nie byle kim pracują i nie 

byle co wiedzą. Powinieneś 

być dumny, że doceniono Cię 

w taki sposób. Podobno chcą 

Cię zaprosić na bitwy 1vs1 w 

Stanach właśnie przez firmę 

F-rock Clothing, to prawda?

Jestem bardzo dumny, kto 

by nie był?! Słyszałem takie 

pogłoski, ale na razie bez kon-

kretów, tylko plany. Jak byłem 

niedawno na zawodach w 

Siedlcach, poznałem B-boy’a 

Reveal’a, który tam sędziował i 

on również mówił, że pomaga 

w organizacji jakiegoś eventu 

w USA i, że zapraszają kotów 

z Europy na walki 1na1 i, że 

chciałby mnie zaprosić na 

najbliższą edycję, ale to też 

tylko rozmowa wstępna. Jaram 

się, bo wydaje mi się, że tak 

jak kiedyś zaczynało się od 

jednego wyjazdu do Europy 

na zawody, a teraz jest ich 

mnóstwo, tak w końcu pojadę 

pierwszy raz do Stanów, to 

później będzie tych wyjazdów 

coraz więcej.

Dokładnie tak to działa, powo-

dzenia chłopaku. Wspomnia-

łeś o b-girl Emilce, która pry-

watnie jest Twoją dziewczyną. 

Trenujecie razem, wpływacie 

wzajemnie na swój rozwój?

Tak, trenujemy razem, zazwy-

czaj też z chłopakami ode 

mnie z ekipy (D.J, Jazzera, 

Cycenss) i na pewno ma to 

wpływ na rozwój. Pomagamy 

sobie wzajemnie i wiado-

mo chcemy nawzajem żeby 

druga połówka była najlepsza! 

Motywujemy się nawzajem na 

pewno. Serdecznie pozdra-

wiam Emilkę.
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Nie pamiętam zawodów, gdzie 
ostatnio Funky Masons się 
nie pojawiło i ich nie wygrało. 
Chociaż pamiętam Gdynię i 
Mighty4, coś macie pecha do 
tych Stanów jak wygracie i jest 
wał, albo po prostu przegracie 
niespodziewanie w drugiej 
rundzie zawodów. Zbliża się 
Freestyle Session Europe, 
wielkie wydarzenie. Czy to 
będziesz Wasz dzień, Funky 
Masons?
Zobaczymy. Szykujemy się 
bardzo poważnie psychicznie 
na tą bibę i na pewno tam bę-
dziemy dawać z siebie wszyst-
ko. Będą tam na pewno niezłe 
ekipy, ale z każdą można dać 
radę. Jak będzie zobaczymy, 

ale jak zwykle jesteśmy nasta-
wieni na zwycięstwo. Inaczej 
nie byłoby sensu tam jechać. 
Tak czy inaczej właśnie na 
Freestyle Session w wakacje 
chcemy się udać jak będzie-
my w Stanach, więc nawet 
jeśli jakoś się nie powiedzie to 
prawdopodobnie i tak będzie-
my na finałach.

Jak na ekipę z różnych miast 
w kraju jesteście dobrze zgra-
ni. Często trenujecie razem, 
jak wyglądają takie trening do 
dużych zawodów?
Spotykamy się, dużo rozma-
wiamy na tematy dotyczące 
naszej ekipy i poszczególnych 
członków i każdy każdemu 

mówi co mu się nie podoba 
albo co się podoba i jak ktoś 
się obija to dostaje opieprz i 
ma się wziąć w garść inaczej 
nie bierze udziału na jakiś za-
wodach z całą ekipa. A zgrani 
jesteśmy dzięki temu, że już to 
się ciągnie od jakiegoś czasu 
- podróżujemy razem i razem 
łapiemy progres, uczymy się 
od siebie i inspirujemy się na-
wzajem. Im więcej wspólnych 
ciekawych wyjazdów, spo-
tkań, pokazów, walk, itp. tym 
bardziej się ze sobą zgrywa-
my. Pozdrawiam wszystkich z 
Funky Masons. Funk Skill And 
Bounce. Peace!

To jeszcze nie koniec!

Oto druga część wywiadu 
przeprowadzona kilka dni po 
Freestyle Session Europe, 
gdzie Funky Masons jak wynika 
z pierwszej części rozmowy 
zdecydowanie miało swój 
dzień i wygrało całe zawody, 
co pozwoliło im otrzymać 
promocje do światowych fina-
łów Freestyle Session, które 
odbędą się 22-23.08.2009r 
w Hollywood. Flava Dance 
Magazine gratuluje najlepszej 
polskiej ekipie zwycięstwa w 
tym historycznym wydarzeniu!

Jak się czuje najlepszy B-boy 
europejskiej edycji Freestyle 
Session?
W porządku. Nic mi nie dole-
ga. Na pewno nie zaprzestaje 
na tym, tylko motywuje się 
do dalszej pracy, żeby dalej 
się rozwijać i cały czas zaska-
kiwać. Wybić się jest dużo 
łatwiej, niż potem utrzymać się 
na wysokim poziomie.

To prawda. Patrząc na Ciebie 
tego dnia miałem wrażenie, że 
w głowie masz zakodowane 
“don’t stop, won’t stop”. Co 
chwilę mnie zaskakiwałeś, 
szczególnie kiedy schodzi-
łeś po swoich moves’ach w 
całkowicie świeżym i konkret-
nie trudnym stylu. Nad czym 
ostatnio dużo pracowałeś?
Ostatnio skupiłem się na bar-
dziej efektywnym treningu

podstawowych ruchów i 
wszystkiego co umiem w 
drugą stronę. Rozwija się przy 
tym bardziej freestyle i ułatwia 
to kontrolę nad sobą.

Dobra, ale zagolopowałem się 
trochę z pytaniem. Powiedz 
mi lepiej jak nastroje w ekipie, 
po zwycięstwie na Freestyle 
Session Europe.
Nastroje wesołe. Wszyscy się 
jaramy, bo w końcu polecimy 
do USA i to dużą paką i to na 
niezłego tripa na cały miesiąc. 
Zaliczymy jeszcze po drodze 
jakieś inne imprezy m.in. 
w Bostonie i Rock Steady 
Anniverasry. Po Europie tez 
planujemy pojeździć w waka-
cje na przykład na Ukrainę i do 
Holandii. Ogólnie to zajebiście 
wszystko.

Świetnie. Ale wróćmy do 
Freestyle Session. Długo 
przygotowywaliście się do im-
prezy? Wasze rutyny w końcu 
wyglądały konkretnie, stylowo 
i co najważniejsze wszyst-
kie były po prostu na temat. 
Wiedzieliście dokładnie, kiedy 
jaką rutynę użyć żeby zrobić 
przeciwnikowi “ała”.
Do imprezy każdy z nas przy-
gotowywał się całe życie, jak 
do każdej innej. Ale nie chodzi 
o rutyny, tylko o doświadcze-
nie. Każda bitwa daje nam 
coraz więcej do myślenia i 
dlatego widać efekty.

Walka z East Side B-boys była 
najtrudniejsza?
Tak.

Był moment w którym przez 
chwile pomyślałeś, że nie 
dacie rady?
Nie byłem pewny werdyktu, bo 
East Side Bboys też konkret-
nie cisnęli na tej bitwie. Z resz-
tą wg Machine’a wygraliśmy 
tylko jednym punktem. Czyli 
walka była wyrównana.

Finały imprezy są w Hollywo-
od 22-23 sierpnia. To będzie 
wielkie wydarzenie, bo bardzo 
rzadko europejskie ekipy jadą 
w sam środek Kalifornii z za-
miarem sprawdzenia amery-
kańskiej sceny. Czujecie się na 

silach, jakim składem lecicie?
Ja to traktuje jako pierwszy, ale 
nie ostatni mój wypad tam na 
zawody. Myślę, że dopiero się 
zaczną wyjazdy na gruuube 
jamy. Na pewno będziemy 
chcieli zamieszać w wynikach 
i na pewno nie poddamy się 
w najtrudniejszych walkach. 
Myślę, że docenią tam naszą 
świeżość. Nasz skład jeszcze 
nie jest do końca pewny. Na 
pewno jedzie Funky Masons, 
a do tego może nasi zioma-
le - inne koty z polski, jeśli 
zdołają ogarnąć sobie podróż. 
być może wystąpi z nami 
b-boy Laos - oldschoolowiec z 
Francji, ale nic nie jest jesz-
cze pewne. Pewne jest to, że 
będzie grubo!

Polskee Flavour jedzie, a 
właściwie leci na największą 
imprezę Break Dance na świe-
cie R16 w Korei.
Proste, jaram się. To właśnie 
to o czym mówiłem. Zaczy-
nają się wypady na konkretne 
imprezy. Świat w końcu ujrzy 
Polski Smak!

Prowadzisz swoje zajęcia we 
Wrocławiu. Gdzie można się 
zapisać?
Tak. Serdecznie zapraszam 
wszystkich na moje zajęcie w 
Akademii Tańca “Esens” przy 
ul. Gajowickiej we Wrocławiu. 
Informacje można znaleźć na 
stronie www.esens.taniec.info

Funky Masons pozdrowi-
łeś, chcesz kogoś jeszcze 
(śmiech)?
Pozdrawiam moją rodzinkę 
całą, znajomych wszystkich i 
tych, którzy wiedzą o co biega. 
Peace, Love & Havin Fun!

Dzięki za rozmowę.
Dzięki!

Rozmawiał: Cetowy
Zdjęcia: Hip Opssesion, 
Capone, Venka
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Sami Swoi
Sobota, godzina 5.00 rano… 
brudne od kaca ulice centrum 
Warszawy tętniły jeszcze noc-
nym życiem… kiedy zobaczy-
łem kolorowego bulika wie-
działem, że nasza podróż nie 
będzie zwyczajna, tak jak nie-
zwyczajny jest dziadek Volks-
wagena. Zza okna Braciak 
krzyknął: ‘’Wsiadać! Zło!” i od 
tej chwili byłem już gotowy na 
wszystko. To Sami Swoi vol.3 i 
w tym roku do małej mieściny 
ściągnął pozytywnie wykręco-
nych ludzi z całej Polski. Czas 
mija, emocje już opadły, ale w 
pamięci nadal przewijają się 
niesamowite obrazy z Środy 
Wielkopolskiej, gdzie już od 3 
lat Mardok i Sinior Skład wraz 
z ziomkami organizują turniej 
na europejskim poziomie.
Obsada imprezy w tym roku 
była naprawdę profesjonal-
nie zorganizowana, dlatego 
jeszcze raz    chłopaki szczere 
wyrazy szacunku, że do tak 

małej miejscowości udało się 
zaprosić tak znakomitych go-
ści. Na fotelach Jury zasiedli: 
Alien Ness z USA (Zulu Kingz), 
Wary The Warrior z Francji (Dy-
nasty Rockers) oraz Skoora 
z polskiej ekipy Sinior Skład. 
Biorąc pod uwagę werdykty 
sędziów, myślę, że nie powin-
no być do nich żadnych za-
rzutów, punktowane było to co 
najprawdziwsze w B-Boyingu. 
Na deckach zagrali nam Dj 
Deilf z Francji, Dj Shogun (Pol-
ska), Ivan Ski z Norwegii oraz 
Dj Mesia z Niemiec. Imprezę 
razem z Mardokiem poprowa-
dził niesamowicie charyzma-
tyczny i pozytywnie zakręcony 
MC Trix (UK). Trix jest szalony, 
jego otwartość i umiejętność 
porywania publiczności 
sprawiły, że wszyscy ludzie 
naprawdę dobrze się przy 
nim czuli, a co najważniejsze 
chcieli się bawić. Na Samych 
Swoich rozegrały się w sumie 
trzy konkurencje. Turniej głów-

ny 3 vs 3,w którym 4 najlepsze 
ekipy dostały się do finałowe-
go koła śmierci. Rozwiązanie 
finału zawodów wydało się dla 
mnie dość kontrowersyjne, 
taka formuła nie jest w stanie 
obiektywnie wyłonić zwycięz-
cy całego turnieju. Nie mniej 
jednak: 1.Kingz of Warsaw, 
2. Sinior Skład, 3. Sweeping 
Crow, 4. Triple Trouble Kingz. 
Power Moves Contest zwycię-
żył Eddy z United Breakers, 
a eliminacje We Be Girlz do 
finałowego turnieju w  Braun-
schweig wygrały Raw B-Girls 
w składzie Emilka i Aga. After 
Party po Samych Swoich 
zniszczyło system imprezowi-
czom, klimat i energia w klubie 
udzieliła się naprawdę wszyst-
kim, było mega. Pozostaje mi 
tylko zaprosić was wszystkich 
w imieniu całego Sinior Skład 
na kolejną edycję, która na 
pewno będzie równie dobra 
bądź jeszcze lepsza. Peace.

Flava Summer Jam
26 czerwca, w warszawskim 
Harlemie, odbył się pierwszy 
Jam sygnowany marką Flava 
Dance Magazine, czyli mak-
symalna jazda z contestami, 
w których każdy mógł się 
świetnie bawić i reprezentować 
swoją Flavę.

NIestety z planowanych pięciu 
contestów zrealizowaliśmy 
tylko 3 (z braku czasu) czyli:

Whose Got The Flava, to 
toprock contest , w którym 
liczy się pomysł, kooperacja 
z trzymanym w ręku maga-
zynem i umiejętne wyzwanie. 
Otwarte koło, w którym jeden 
z przedstawicieli redakcji stoi 
z plikiem Flava Dance Maga-
zine, tancerze wchodząc do 
koła biorą Flavę i pokazują jak 
świeży mają top rock. Z koła 
wybieramy dwóch tancerzy, 
którzy walczą o prymat nad 
umiejętnościami toprockingu. 

Footwork z motywami, czyli 
otwarte, typowe koło, tylko z 
tą różnicą, że tancerze mieli 
z góry narzucone motywy. 
W pierwszej rundzie Bboys 

& Bgirls musieli wczuć się w 
rolę „Spiderman’a”, w drugiej 
rundzie wykorzystać motyw 
„transformowania się”. Jednak 
najciekawszy w rundzie elimi-
nacyjnej, okazał się motyw z 
„taflą lodu”. Do finału wybiera-
ni zostali najlepiej interpretują-
cy motyw z rundy. Trzy rundy, 
trzech uczestników.

Motywem finału był „kame-
leon” (tancerze musieli się 
wczuć w przeciwników, wyko-
rzystywać ich moves’y czy też 
ich parodiować). Oczywiście 
przebiegał on również w trzech 
rundach: 1. Rozpoznawcza 
(każdy prezentował się po 
jednym wyjściu). Zawodnicy 
„podglądają” ruchy przeciw-
ników. 2. Tutaj tancerze już, 
naśladowali Flavę swoich 
konkurentów, bądź totalnie ich 
wyśmiewali i próbowali „znisz-
czyć” swojego rywala jego 
własną Flavą. 3. Odwrócenie 
kolejki.

Who have the illest trick? Kto 
ma najbardziej odjechany 
trik?!- prezentacja czystych 
numerów, czyj trik jest najbar-
dziej „chory”, ten wygrywa. 

Punktem głównym była walka 
wieczoru: 
Ultimate Battle 1 vs 1, Keep 
Prepared For The Battle. Walka 
dwóch zaproszonych tancerzy 
w dwóch stylach: Breaking 
i Hip-Hop Dance. Cała idea 
tajemniczych ustawek, polega 
na kompletnym braku wiedzy 
o przeciwniku z którym stoczy 
się walkę. Readakcja FDM w 
pierwszej edycji wybrała do 
Breakingu Bboy’a Skunka 
(KOW) i Bboy’a Monka (CCC). 
Natomiast do walki w Hip-Hop 
Dance: Zolę i Tao Shin’a.
Wyobraźcie sobie. W klubie 
gaśnie światło, Dj zaczyna 
grać, a w momencie zapale-
nia lamp na parkiecie są dwie 
postacie w czarnych workach 
na głowie. Prowadzący (Mc 
Dolar) podchodzi do jednego 
z tajemniczych tancerzy i cicho 
pyta się o stronę monety. Rzu-
ca nią i teraz oficjalnie zadaje 
pytanie: który z was wybrał 
reszkę? Wygrany decyduje 
o ilości rund (minimalnie 3). 
Chwile potem organizatorzy 
zdejmują uczestnikom „czarne 
worki” z głów, a na sali ludzie 
zaczynają krzyczeć. Zaczyna 
się bitwa... txt: Redakcja

txt: Zyskill

Jak sama nazwa wskazuje 
mixtape, czyli mixowanie utwo-

rów ze sobą przez DJ’a.
W przypadku tego ów mixtapu 
“Kolokos Famili” postanowlili, 

że zamiast zgrywać tracki
będą je wmixowywać w środku 
bitów. Misji tej podjął się DJ Qx 

(Flip Flap, Kolokos,
Most Blunted Crewz).

Natomiast jeżeli chodzi o ka-
waleczki które znajdują się na 

“O.K. Mixtape”?
(hehe) Jest to mieszanka 

zapożyczonych podkładów 
ze znanych lub mniej znanych 

utworów
zza zachodniej granicy plus 

wokale “Kolokosów”! Nagranie 
płyty było bardzo spontanicz-

ne 
co przełożyło się na czas 

(wekend nagrywania) z resztą 
podobno cenny. 

Pod sztandarem Kolokos na 
właśnie tym mixtapie (i nie 

tylko) można usłyszeć między 
innymi

takie ciekawe postacie jak: 
MC’s:

Boberro, Kaspa, PrykONE,

AeNTeKa, (Kolokos, Most 
Blunted Crewz)

DJ’s:
Qx, Bulb (Flip Flap, Kolokos, 
Most Blunted Crewz)

oraz znamienitych gości jak:

R2R, Jihad (Shogunz)
Czezter (Most Blunted)
Mack (Kolokos Crew).

Okładkę wykreował writer 
Ozir (Kolokos, Most Blunted 
Crewz).
Powinienem napisać coś o 
zawartości płyty.
(hehe) Powiem tak posłuchaj-
cie i sprawdźcie sami (mam 
nadzieje że się spodoba).
Płytę można pobrać np. pod 
tym adresem www.myspace.
com/prykone (i na innych 
naszych myspacach).

Z wyrazami szacunku, ser-
decznie pozdrawiając wszyst-
kich.

Alfa Solszaja
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Wiek: 21
Miejsce: Piaski
W klimacie od: 9go Grudnia 
2006
Personal Style: „Like Freaky 
Freshness – you never know 
what you get” .

Opis: 
Polssky - nieobliczalny 
członek KBC. Traktuje taniec 
namiętnie i metafizycznie. 
Znany z mocnych setów i 
bycia nieokiełznaną, zawsze 
walczącą do końca bombą 
z ekspresją. Jak trafisz na 
niego, nie wiesz, czy będzie 
radosny, czy mroczny. Masz 
jedynie gwarancję, że będzie 
sobą!

Jego złoty środek na ciągła 
zajawkę, to różnorodna mu-
zyka (szczególnie lata 90’te), 
która napędza go na różne 
działania taneczne. Taniec jest 
dla niego skarbnicą tajemnic, 
którą trzeba ciągle eksploro-
wać i odkrywać nowe rze-
czy. Inspiruje go cały Świat: 
zjawiska, istoty, zachowania, 
rodzina, muzyka, jego Crew 
(Syśka, Kolka, Pitzo, młody 
kocur polskiego poppingu 
– Alkowy Funkowy), zagra-
niczne koty (MOP TOP Crew, 
Skill Nuts, Fabrice, Icee, Dy, 
Grischka), a także ludzie z 
innych dziedzin życia, sztuki i 
kultury.
Dla niego najważniejsze w 
Hip-Hop’ ie jest bycie sobą i 
kochanie tego, co się robi.
Polssky walczy po to, żeby 
wygrać z Polsskym. „Podczas 
battle chodzi o zabawę. Może 
to być zabawa lajtowa, chillo-
wa, może drapieżna, agresyw-
niejsza, ale zabawa.”
„Podczas gdy jestem na par-
kiecie,oddaję się muzyce. Nic 
innego mnie nie obchodzi. Ja 
pokazuję siebie. Pokazuję, że 
robię Hip-Hop” .

„I nieważne, czy wygry-
wasz, czy przegrywasz. I 
tak należysz do tej kultury”.

Osiągnięcia:
Największe osiągnięcie to dla 
niego fakt, że w ogóle tańczy 
i ma do tego zdrowie, energię 
i ludzi, którzy pomagają mu w 
rozwoju.
Nie chodzi mu o wygrane 
battles, puchary, medale, 
dyplomiki, tylko o szacunek, 
propsy i fun.
Mimo to, z uśmiechem na 

twarzy, może pochwalić się 
wygraną bitwą z Cinkiem 
w kategorii Mortal Kombat 
Street Dance Battle. Również 
bardzo cieszy się z wejścia do 
finałowej ósemki 2vs2 na TSC 
2009.

Poglądy:
Tancerz, jako człowiek, powi-
nien się poznać od środka, 
powinien być świadomy tego, 
jaki jest z charakteru,jaką ma 
osobowość, temperament. 
Jaki charakter, taki tancerz. 
Można się inspirować wielo-
ma postaciami,tancerzami, 
Tylko trzeba odnaleźć granicę 
pomiędzy swoją osobą, a go-
towym “produktem”,tak żeby 
pozostać sobą, czyli świeżym 
oryginalnym artystą – tance-
rzem.
Hip-Hop, cała ta kultura, sztu-
ka - to strefa pokazania siebie. 
Tutaj liczysz się Ty. Tutaj masz 
prawo, a nawet obowiązek 
pokazania siebie, masz poka-
zać coś nowego. W Hip-
Hop’ie liczysz się Ty, a nie 
publiczność. Tutaj pokazujesz 
swój własny styl, swoje flow, 
swój charakter. Oczywiście 
ma być to oparte na foun-
dation. Pokazujesz siebie. 
I nawet jeżeli na parkiecie, 
muzyka pokieruje Cię w dziw-
ne wręcz abstrakcyjne ruchy, 
to trzeba pamiętać, że Ty się 
bawisz i nie obchodzi Cie to, 
co inni pomyślą. Robisz to na 
podstawach/ foundation, do 
tego dodajesz własne flava, 
swoje ruchy. Wchodzisz na 
parkiet,do kółka i w tym cza-
sie jesteś sobą.

Zarówno feeling, jak i tech-
nika, są bardzo ważne. Nie 
można zaniedbać żadnej z 
tych wartości. Technika ma 
nam pomóc w tym, żebyśmy 
nie byli “byle jacy”. Technika 
jest po to, żeby nasze ruchy 
były czyste, klarowne, peł-
ne kontrastów, izolacji. Ale 
feeling jest częścią równie 
wysokiej wagi. To zabawa 
energią, charakterem, zabawa 

muzyką. Tutaj jest niekiedy 
szaleństwo, spontan. Oddaje-
my się muzyce, żeby pokazać 
jej charakter. Jak powiedział 
K-mel, nie liczy się dynamika 
samego tańca, liczy się dyna-
mika stylu tańca.

Najważniejszy element trenin-
gu:
Trening dla Polaka jest jak 
Msza Święta. Jego trening 
osobisty to tak zwany „świat 
poszukiwań”.
Pierwsza rzecz, to wczuwanie 
się w muzykę. Druga, szuka-
nie w sercu i duszy środków 
do zinterpretowania muzyki, 
która towarzyszy tancerzowi.
Ogólnie stawia na totalny 
freestyle przy użyciu techni-
ki “laboratoryjnej”, w której 
szuka się ruchów jakich się 
wcześniej nie używało.

Zalety:
„Ja jako tancerz staram 
się być oryginalny, świeży, 
kreatywny. Przede wszystkim 
chcę być sobą w tańcu. Nie 
mam zamiaru być kimś, kim 
nie jestem. Jestem tance-
rzem, który specjalizuje się 
w New School Hip-Hop, a 
jak wiadomo jest to styl o 
charakterze wielostylowym, 
interdyscplinarnym. Dlatego 
także pracuje nad wszech-
stronnością. Ja taniec traktuję 
jako najpiękniejszą sztukę we 
wszechświecie i zawsze sta-
ram się coś wnieść nowego 
do tego tańca. W końcu trze-
ba ten taniec rozwijać. Jest 
to zabawa, pewnego rodzaju 
szaleństwo pomiędzy duszą, 
a ciałem, sercem, a muzyką. 
Taniec to jest energia. Taniec 
to jest moja strefa ekspresji. 
Moich uczuć, myśli, ciała.”

Wady:
„Jestem człowiekiem, o nie-
spożytej energii. Często jest 
tak, że podczas tańca zapomi-
nam o kontroli mojego vibe’ u. 
Ale pracuję nad tym. Słucham 
dużo jazzu, dobrego soulu, 
żeby się uspokoić i wyciszyć.”
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Wnioski:
Polssky zarówno swoją osobą, 
jak i setami, przypomina mi o 
tym, jak zajawkowa jest ta nut-
ka szaleństwa, jak dobrze jest 
w pełni i bez chwili zastano-
wienia wykorzystać charakter 
takiego kawałka jak na przy-
kład „Baby I Like It Raw” .
Ten alias pokazuje, że speł-
nienie się, wymaga od nas 
przede wszystkim pokaza-
nia prawdziwych siebie, nie 
wszystkim wokół, ale sobie. 
I, że nie zawsze warto chować 
emocje, często lepiej jest je 
wyrazić mięśniami pracującymi 
do muzyki np. Grave Diggaz. 
To właśnie przenosi kulturę 
Hip-Hop na wyższy poziom.
Dobry set daje polot i motyle 
w brzuchu. Z kolei one dają 
kolejne dobre sety.
Kreatywność i efektywny 
trening nikomu nie zaszko-
dzi, a flow musi iść w parze z 
foundation.
Resztę przyjemności z wycią-
gania wniosków pozostawiam 
Wam, Szanowni Czytelnicy.

Koniec od Polssky’ ego:
Najważniejsze, żeby robić 
swoje. Robić to z pasją, całym 
sercem.
Pamiętając przy tym, żeby być 
sobą.
Pozdrawiam wszystkich moich 
uczniów ze szkół tańca,w 
których urzęduję w Świdniku, 
Puławach i Lublinie. Moich 
szefów, Michałka, Sylwię 
Jendrych, Koobe, Grzelocka, 
Emeza wraz z Street Life, całe 
KBC FAMILY, KEEP IT FUNKY, 
TST CREW, TOP TOYS, UDP, 
ENZYM.
PEACE.

Txt: Ryfa + Polssky.
Zdjęcia: Aleksandra Malik
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ANKIETA

Myślę, że bardzo często zasta-
nawiamy się jak to jest z Hip-
Hop Dance i jak tak naprawdę 
powinno być. Jesteśmy zasy-
pywani wszelkimi możliwymi 
bodźcami z różnych stron, 
więc każdy z determinacją 
poszukuje tej uniwersalnej 
PRAWDY. 
Nasz taniec się rozwija, 
idziemy naprzód, wprowadza-
my coraz to oryginalniejsze 
innowacje, ale czy na pewno 
zachowujemy odpowiedni, 
oryginalny charakter Hip-Hop 
Dance? Ściśle, czy polska 
scena Hip-Hop Dance idzie 
we właściwą stronę?
Głównym impulsem tańca jest 
rytm, bit, często również flow 
rapera (tzw. Lyrical Hip-Hop 
Dance). To te elementy są 
naszymi drogowskazami  i 
inspiracją, która pozwala nam 
na twórcze oddanie muzy-
ki, jej interpretację. Wraz z 
rozwojem HHD rosną również 
oczekiwania i wymagania od 
tancerza. Najważniejsze jest, 
kto lepiej „zilustruje” muzykę, 
kto  więcej z niej wyciśnie, kto 
wykorzysta ją w pełni. Szu-
kanie inspiracji, eksperymen-
towanie, a co najważniejsze 
- bawienie się muzyką  jest 
bardzo  trudnym zadaniem. 
We freestyle`u, jak w życiu, 
chodzi o historię. Tancerz 
poprzez interpretację muzyki 
opowiada swoją. Pokazuje on 
swoją osobowość poprzez 
zmagania na parkiecie. Wiele 
doświadczonych kotów potrafi 
dużo powiedzieć o tancerzu, 
po obserwacji jego freestyle’u. 
Można określić jego charakter, 
podłoże taneczne oraz gust 
muzyczny. Bowiem muzyka 
jakiej słuchamy determinuje 
nasz feeling, groove, a więc 
cały freestyle.
Rytm jest priorytetem. Pewne-
go rodzaju unoszenie się na 
bicie i wraz z nim, powoduje, 
że jest to taniec, a nie mecha-

niczne ruchy do bitu. Słucha-
nie muzyki i jej interpretacja 
jest jedną z najważniejszych 
rzeczy składających się na 
udany freestyle. Poddanie się 
muzyce i pozwolenie jej na 
kierowanie naszym ciałem i 
bycie naszym kompasem po-
woduje, że oddajemy muzykę 
tańcem. Ewolucja naszego 
ruchu jest ściśle związana z 
rozwojem naszego życia. Jak 
żyjemy, tak tańczymy. Należy 
zbierać doświadczenia, które 
powodują, że jesteśmy silniej-
si w życiu ale i na parkiecie!
 W wyniku komercjalizacji 
HHD i gwałtownego przenie-
sienia go głównie na plany 
teledysków, sceny, etc., omi-
nięta została jego prawdziwa 
esencja i stracił on charakter 
spontaniczności, zabawy. W 
kółkach, które są nieodłącz-
nym elementem kultury Hip-
Hop, tancerze mają totalną 
swobodę ruchów, nieogra-
niczoną żadnymi ramami, 
żadnym kierunkiem. Mogą 
wykorzystać całą przestrzeń, 
poruszać się po wszelkich 
płaszczyznach, dzięki czemu 
ich kreatywność ma obszer-
niejsze pole do popisu. Ta 
wolność przestrzeni jest tak 
naprawdę kluczem do kre-
atywności tancerzy, nas. W 
kółku mierzymy się z muzyką, 
ale i ze wszystkimi naokoło 
nas. Wszelkie wariacje mu-
zyczne są dla nas wyzwaniem, 
tak jak i każda osoba stojąca 
w kole, która może być na-
szym potencjalnym „przeciw-
nikiem”. Przeniesienie HHD  
z kółka na scenę ma wielki 
wpływ na nas i na nasz taniec.  
HHD z improwizacyjnej formy 
ekspresji został zmieniony na 
choreografie w scenicznym 
ustawieniu. Takie ustawienie 
narzuca pewne ramy, przez 
co ogranicza naszą wolność 
czerpania inspiracji i korzy-
stania z przestrzeni. Tancerze 
w takim momencie mają inne 
wyzwanie. Ich celem jest czy-
ste, synchroniczne wykonanie 
choreografii. Tutaj nie mówimy 

o eksperymencie „tancerz + 
muzyka”. Mamy tylko na uwa-
dze jak najlepsze, najczyst-
sze wykonanie choreografii. 
Celem takiego wystąpienia 
jest rozerwanie publiczności, 
która zazwyczaj usytuowana 
jest z jednej konkretnej strony. 
To znowu narzuca pewne 
ograniczenia. W tym przy-
padku choreografowi, który 
jest zmuszony skupić się na 
jednym kierunku - do widza.
W celu zachowania prawdzi-
wej esencji i dynamiki HHD, 
powinien on dalej istnieć jako 
taniec społeczny, zdecydo-
wanie częściej pojawiać się w 
formie jamów, w klubie. Radzi-
łabym również: mniej zawiści, 
mniej podziałów, a więcej tań-
ca, zabawy! Zabawa tańcem 
oraz zabawa poprzez taniec 
jest tym większa im więcej 
ludzi bierze w niej udział. Im 
większa różnorodność na 
parkiecie tym większy rozwój 
dla pojedynczych jednostek, 
które uczą się poprzez obser-
wację i dialog taneczny.
Komercjalizacja tego stylu jest 
nieunikniona i nie ma w niej 
nic złego, dopóki HHD po-
zostaje HHD, jego forma jest 
zachowana, a my jako tance-
rze powracamy do wspólnych 
kółek i bawimy się tym, co 
przecież kochamy. To są naj-
lepsze okazje dla nas, żeby 
wymieniać się doświadczenia-
mi, energią. Wszyscy zgodnie 
twierdzą, że takie sytuacje nie-
zwykle pozytywnie wpływają 
na nasz progres. Każdy taniec 
jest ściśle związany z konkret-
ną muzyką. HHD jest związa-
ny z rapem, 
funk`iem, na 
który ostat-
nio niestety 
przymyka się 
oko. Mieszanie 
stylu taneczne-
go z muzyką, 
która nie ma z 
nim nic wspól-
nego, powoduje, 
że powstaje coś 
nieokreślonego. 

Takie zachowanie niszczy 
strukturę tego tańca, jego ideę 
i uniemożliwia zidentyfikowa-
nie go.
Zatem mamy na sobie obo-
wiązek poznania dokładnie 
wszelkich podstaw HHD, aby 
na tym budować swój styl 
i go rozwijać. Niedokładne 
poznanie konkretnych stylów 
owocuje powstaniem bliżej 
nieokreślonych zlepków, które 
okazują się być wielkim cha-
osem. Najlepszym sposobem 
na zatrzymanie rdzenia i zara-
zem rozwijanie HHD w dobrym 
kierunku, jest NAUKA. Ucze-
nie się od podstaw. Mamy to 
szczęście, że naprawdę mamy 
dostęp do O.G.`s, którzy 
chcą się dzielić swoją wiedzą. 
Należy z tego korzystać, bo 
to oni mają klucz do historii 
Hip-Hop Dance, jego basic` 
ów i oryginalnego charakteru. 
Oni są wzorami, którzy dadzą 
nam bazę do wypracowania 
swojego stylu na porządnych 
fundamentach.
Większość nowych stylów oraz 
ruchów wywodziła się właśnie 
z kół, kiedy ich uczestnicy 
prowadzili intensywną wy-
mianę umiejętności. Każdy z 
nich miał wpływ na to jak HHD 
wygląda teraz. Bardzo dobrym 
przykładem jest Francja, w 
której rozwinął się charaktery-
styczny styl HHD, obecnie je-
den z najbardziej pożądanych 
stylów w Europie. Wielki wpływ 
na „francuski fenomen” miała 
etniczność tancerzy z Afryki. 
Oni sami twierdzą, że swój 
sukces zawdzięczają swojemu 
pochodzeniu. Miks kulturowy: 
Hip Hop + afrykańska kultura, 
poskutkował niesamowitym i 
świeżym sposobem tańczenia 
HHD. Oczywiście należy pod-
kreślić słowo MIKS, dlatego, że 
oni dokładnie poznali podsta-
wy tańca Hip Hop.
My także go rozwijamy, ale 
żeby to zrobić trzeba znać 
jego bazę i uwierzyć O.G.` s* 
: „Dancing in the cipher is the 
most important thing for your 
progress”. 
* - O.G. - ang. skrót od Origi-
nal Gangsta

ŚWIADOMOŚĆ

txt: Ewulin
zdjęcia: Bejbe

I.Przeprowadziłyśmy ankietę 
w większych i mniejszych 
studiach tanecznych w 
Warszawie, aby sprawdzić 
świadomość oraz wiedzę ludzi 
biorących udział w zajęciach 
HHD, Dancehall, JFH i New 
Age. W bardzo dużym stopniu 
ich wiedza jest oparta na opi-
sie jakie dane Studio zamieści 
o danym stylu tanecznym. Je-
żeli, New Age jest opisany jako 
połączenie HHD z Contempo-
rary, wszyscy biorą to na wiarę 
i nawet nie zastanawiają się 
nad tym. Wystarczy spojrzeć i 
na pierwszy rzut oka widać, że 
tam nie ma ani motywu z HHD, 
ani z tańca współczesnego. 
Ankietowani  w większości 
opisują styl, jaki tańczą, jako 
sposób na wyrażenie siebie, 
swoich emocji. HHD daje im 
możliwość na „wyrażenie tego, 
co czuje ich ciało”. Ponad-
to, jest on kojarzony z ulicą, 
męskością, agresywnością i 
„lekkość, luz, style”.  W więk-
szości uczniowie nie potrafią 
zdefiniować co tańczą oraz na 
czym ten szczególny taniec 
polega. Taniec HH według 
uczestników ankiety opiera się 
na: ugiętych nogach, slajdach, 

shake`ach i izolacjach. Cza-
sem pojawia się tez motyw „fo-
otwalk i crip walk”. Z Dance-
hall`em jest nieco lepiej, bo w 
większości uczestnicy zajęć są 
w stanie skojarzyć Dancehall 
z Jamajką. W przypadku JFH 
chodzi opinia, że ten taniec 
pochodzi od „technik klasycz-
nych”. A do tego „połączony 
jest z techniką Hip-Hop i jest 
najtrudniejszym tańcem, bo 
trzeba znać wiele technik”. Co 
najciekawsze New Style jest 
kojarzony jako odmiana Hip-
Hopu, z dużą dozą swobody 
i dowolności w wykonywaniu. 
Zdecydowana mniejszość 
potrafiła wskazać jakikol-
wiek opis tańczonego stylu 
i rzeczywiście zaliczyć HHD 
jako element kultury Hip-Hop, 
który przeszedł długą drogę 
i ewolucję, zanim doszedł do 
momentu, w którym wygląda 
tak, jak obecnie. Niestety nikt 
nie znał historii danego stylu. 
Pozytywnym motywem, było 
częste wskazywanie EKS-
PRESJI jako bardzo ważnego 
elementu tańca, czasem nawet 
najważniejszego. 

OCB w Hip-Hop dance
...czyli rady i przestrogi...
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II.Najtrudniejszym pytaniem 
dla ankietowanych było: „Czy 
znasz podstawowe kroki 
danego stylu? Nazwij je.” Tutaj 
padło najwięcej odpowiedzi: 
„nie wiem”. Nie uzyskałyśmy 
żadnej nazwy kroku przy 
stylach: JFH, New Age. Padały 
odpowiedzi : „znam, ale nie 
znam nazw”. W HHD bardzo 
częstym zjawiskiem było 
zaliczanie crip walk`u i mo-
onwalk`u do podstawowych 
kroków tego stylu. Zdecydo-
wana mniejszość była wstanie 
podać nazwy podstawowych 
kroków HHD. O wiele lepiej 
jest z Dancehall` em, gdyż 
większość ankietowanych 
umiała wymienić chociażby 
trzy nazwy kroków, co jest 
pocieszające. 

III.Pytanie o muzykę miało 
pokazać ewentualny zwią-
zek miedzy rodzajem muzyki 
słuchanej, a stylem, jakim się 
dane osoby zajmują. Ankie-
towani w większości słuchają 
muzyki z nurtu popkultury, 
artystów, którzy w danym 
momencie są na fali. W 
większości uczestnicy:  „nie 
ograniczają się muzycznie”, 
mają szeroki wachlarz upodo-
bań muzycznych.  Co do 
muzyki Hip-hop’owej, głownie 
padało: „słucham Hip-Hop`u”, 
co jest najczęstszym błędem 
merytorycznym popełnianym 
przez ogół.  Jeszcze bardziej 
niewiedzę uwydatnia nie 
zwracanie uwagi na istnienie 
kultury HH, na którą składa-
ją się m. in.  muzyka (Rap), 
taniec (B-boying, Funk Styles 
oraz HHD) itd. Najczęstszymi 
artystami wymienianymi byli: 
Beyonce, Sean Paul, Britney 
Spears, Missy Elliott. 
Z racji, że muzyka, jakiej słu-
chamy zdecydowanie deter-
minuje nasz feeling, groove, 
nie jest dziwne, że twierdząc, 
że tańczymy HHD i jednocze-
śnie słuchając Britney Spears 
– wychodzi nam New Age. 
Tutaj mamy do czynienia z 
analogiczną sytuacją, jak przy 

historii. Jeżeli nikt nie zada 
sobie trudu poznania historii 
HHD, tym samym nie przecho-
dzi przez muzyczny aspekt 
Hip-Hop’u. Nauka podstaw 
danego tańca jest połączona 
z poznaniem ewolucji  muzyki,  
połączonej z tym stylem.

IV.Taneczny Guru.
Na pytanie o „tanecznego 
guru” najwięcej ankietowa-
nych po prostu wymieniało 
swoich instruktorów, a to 
bardzo istotne, gdyż pokazuje 
to odpowiedzialność leżącą na 
prowadzących, co do tego, co 
przekazują. Z tancerzy zagra-
nicznych najczęściej padały 
nazwiska takie jak: Wade 
Robson, Lyle Beniga, Lee Da-
niels i Yeya. „Guru taneczny” 
ankietowanych ma za zadanie 
pokazać jakie jest ogólne 
zainteresowanie młodego po-
kolenia tańczących. Na kim się 
wzorują, kim inspirują, a zatem 
w jakim kierunku dążą.

V.Ankieta ta, jest, tak naprawdę 
potwierdzeniem smutnej praw-
dy, że nie tylko świadomość 
wśród tancerzy jest nikła, ale 
też nic nie jest robione, aby to 
zmienić. Prowadzący nie zada-
ją sobie trudu, aby przekazać 
to, co najważniejsze w danym 
stylu od podstaw. Nie uczy się 
podstaw tańca, jego ideologii, 
jego historii. Nie budzi się w 
młodych pozytywnej zajawki, 
a przekazuje jakąś  miernotę, 
która jest niedokładnie kopio-
wana i przekazywana dalej. Te 
kopie są coraz słabsze. Myślę, 
że na prowadzących ciąży 
wielka odpowiedzialność, żeby 
nie tylko nauczyć tańczyć, 
ale przekazać cala ideę z tym 
związaną, nakierować men-
talnie i oczywiście przekazać 
gruntowną wiedzę. Jeżeli ktoś 
nie jest w stanie udźwignąć tej 
odpowiedzialności, niech po-
święci więcej czasu na naukę 
i wróci na stanowisko nauczy-
ciela, jak będzie gotowy.

ZAPRASZA

na obóz 
taneczno-

wypoczynkowy

BREAKING
POPIN’
LOCKIN’

Miejsce:
Jastrzębia Góra

Termin:
16.07-29.07 

2009r.

info:
tel.: 

506 823 697
e-mail: blow1-
rtb@wp.pl

zobacz na:
http://break.pl/
wydarzenie/709

SZKOŁA TAŃCA
A z drugiej strony czy w Świe-
cie popytu, podaży i zagubio-
nej tożsamości znajdą się tacy 
kursanci, których obejdzie 
historia? Czy chodzi tylko o 
lans, „chorełki” i kolorowe 
buty? Nauczyciele mogą (po-
winni) zmienić sposób przeka-
zywania wiedzy i nieustannie 
zwiększać swoją. Pytanie 
tylko, jak długo utrzymają się 
na rynku. Hip-Hop jest tańcem 
klubowym/ ulicznym, dlatego 
w studio, gdzie jedna godzina 
zegarowa i zapotrzebowanie 
studentów-malkontentów 
zamyka go w ramy, nie sposób 
oddać, jakże rozbudowanej 
ideologii np. HH. Niestety w 
dobie kapitalizmu, nie moż-
na powiedzieć komuś : „Ej, 
Stary, nie masz zajawki? Nie 
chcesz wyjść do kółka? Wyjdź, 
bo to zabawa tylko dla praw-
dziwych”, bo to grozi głodo-
waniem. Nauczyciele muszą 
być kompetentni, a uczniom 
polecamy dobry dobór klas. 
Tak, żeby tancerz New Age 
nie męczył się na Hip-Hop’ie, 
pozwolił Hip-Hop’owcom 
jam’ ować i na odwrót. Jeżeli 
nie interesuje Cię historia 
Hip-Hop’u i przyczyny z jakich 
powstał, jeżeli nie chcesz tego 
czuć, idź na inną klasę (to się 
tyczy każdego stylu) i wyma-
gaj kompetencji od swojego 
ticzera! Ten probem działa 
dwustronnie i tak też trzeba go 
rozwiązać.

txt.: Ewulin z lekką dozą txt 
Ryfy 

zdjęcia: Grzybecki
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Lata 1970-80 w naszej naro-
dowej pamięci to niechlubna 
era PRL-owskiej szarzyzny, 
czasem tak burej, że aż barw-
nej i paradoksalnie uroczej...
Jednak w dobie, gdzie w tej 
części Świata barwy uczto-
wały jedynie w Pewexach, za 
oceanem mieliśmy ich praw-
dziwą eksplozję. Nie tylko 
dosłownie, ale przede wszyst-
kim w aspekcie mentalnym.
To czas rewolucji, czas sza-
leństwa...Nie chodzi mi tu o 
kwiatową rewolucję spod zna-
ku Janis Joplin i Jimmiego 
Hendrixa, nie mam na myśli 
następców Presleya czy Be-
atlesów, a nawet do gorączki 
sobotniej nocy i śpiewających 
falsetem Bee-Geesów od-
niósłbym się z dystansem.
Z pewnością w aspekcie 
gwałtownych zmian kultu-
rowych i obyczajowych, te 
etapy odcisnęły na historii 
współczesnego społeczeń-
stwa mocne piętno, ale to 
zostawmy socjologom...
Piszę o rewolucji mniej spek-
takularnej w ujęciu global-
nym, jednak dla miłośników 
Street Dance to niemalże 
Genesis naszej kultury. To era 
Funku!!!
Co znaczy być funky? 
Sięgając do słownika angiel-
skiego dowiedzielibyśmy się, 
że funky to ktoś tchórzliwy, 
wystraszony.
Słaby trop. 
Może zwróćmy się zatem w 
stronę mowy potocznej, slan-
gu. Tutaj słowo Funky ozna-
cza po prostu – niechlujny, 
brudny, nieuczesany...

Innym ze znaczeń w tym 
aspekcie może być „funky” 
– jako zmęczony, padnięty 
po tanecznych szaleństwach. 
Greg Campbell opowiadał, 
jak on i jego rówieśnicy, 
schodząc z parkietu mówili: 
” I’m So Funky, So Funky 
Man” co mielibyśmy rozu-
mieć mniej więcej jako: „Ale 
się styrałem, jestem padnięty 
człowieku”.
Co więc miałoby oznaczać 
sztandarowe hasło „ Too Fun-
ky” - powtarzane namiętnie 
zarówno przez prawdziwych 
funkowych pionierów, tj. Ja-
mes Brown, jak i ich bardziej 
popowe odpowiedniki, tj. 
Prince, czy George Michael – 
zbyt tchórzliwy, zbyt niechluj-
ny, czy zbyt zmęczony?
Ja myślę, że mamy tu do czy-
nienia z taką nieco przewrot-
na grą słowną i znaczeniową.

FUNK
Muzyka, Styl, Życie
Kalifornia, zielonożółte garnitury, wymyślne kapelusze, czerwone spodnie i pasiaste ko-

szule, zasłaniające pół twarzy okulary typu „żaluzje” lub w kształcie gwiazd, purpurowe 

błyszczące Cadillaki i lśniące w ich lakierze neony nocnych klubów...

Rozdanie MTV Awards, czy prestiżowy pokaz mody awangardowej? 

Nie. To codzienność. Przynajmniej załóżmy tak przez chwilę.

W rodzimym dorobku mu-
zycznym mamy szlagier pod 
tytułem „Cegła”, w którym 
legendarny Ryszard Rie-
del z Dżemu, kreuje się na 
nieśmiałego chłopaczynę, 
zaczerwienionego i bezrad-
nego wobec nieprzeciętnie 
powabnej adresatki swych 
westchnień, a ponoć ten 
utwór jest właśnie klasykiem 
tzw. twórczości kosmatej, 
wzbudzającym nie mniej 
emocji niż słynne pościelówki 
Barry White’a...
Śledząc tę muzyczną biblio-
grafię natrafiam na inne pozy-
cje – Tom Browne, US3, To-
wer of Power, George Clinton, 
Bootsy Collins – tutaj słowo 
Funky jest często wymienne 
z Hot ( Too Funk – Too Hot), 
Cool, Crazy, Smoked...
Tak więc wynikiem tej mojej 
prywatnej dedukcji będzie 
suma biegunowych określeń 
– Hot i Cool. Ta werbalna 
rozbieżność ( hot dosłownie 
rozumiane jako gorący i tym 
samym torem tłumaczone 
cool jako zimny ) daje jednak 
spójny rezultat i tłumacząc 
już wybitnie łopatologicznie 
– Funky to po prosty fajny! 
Jestem Cool, Jestem Hot, 
Jestem Funky!
Wynik może wydawać się 
banalny i totalnie nie odkryw-
czy, jednak czy zastanawiamy 
się, co ta fajność oznaczała 
dla protoplastów naszej pasji 
– dla twórców Lockingu, Pop-

pingu, B-boyingu, Hip-Hopu?
Dzisiaj nie oglądamy w 
owalnych ekranach prawie 
kolorowych telewizorów se-
rialowego show – „SoulTrain”. 
Dziś oglądamy „Step Up” w 
multipleksach. 
Dziś nie klęczymy w music-
storach grzebiąc w stosie płyt 
winylowych, dziś są mp trójki 
i Internet...
Dziś kolorowych kapeluszy, 
kaszkietów, odjechanych 
gajerów nie traktujemy jako 
codzienny design, ale jako 
kostium na contest... Oczy-
wiście, w tym wypadku to 
dobrze, chyba...
W każdym bądź razie oso-
biście nie wyobrażam sobie 
siebie spacerującego po 
mieście, goniącego do Tesco, 
czy do warzywniaka, w Hush 
Puppiesach, żółtym gajerze i 
pimperskim meloniku...
Mamy 2009 rok, inna moda, 
inny mental i to normalne, na-
turalne, logiczne i konieczne. 

Jednak bardziej metaforycz-
nie rozumiana atmosfera 
hipermarketu, gdzie często 
jest wszystko i nic – wszystko 
jest tanie, często kosztem 
jakości w odniesieniu do 
naszego wewnętrznego JA - 
może poważnie utrudnić nasz 
artystyczny rozwój, i to nie 
dotyczy tylko branży funksty-
les. 
Jakby nie patrzeć, nikt zna-
jący choć odrobinę historię 
kultury i tańca hip-hopowego, 
nie zaprzeczy, że Funk jest 
korzeniem tego drzewa gene-
alogicznego.
A korzenie te są mocno za-
kręcone...
Traktując zakorzenienie 
bardziej personalnie, mówiąc 
o tym trzonie w odniesieniu 
do nas samych, musi być on 
silny i mocno tkwić w ziemi 
– można to potraktować jako 
alegorię techniki, wiedzy i 
doświadczenia, konieczności 
rozwoju stricte praktycznego. 
Jednak, by z tych korzeni mo-
gło wyrosnąć nasze magicz-

ne, jedyne  w swoim rodzaju 
drzewo, a nie dajmy na to 
ładny, lecz zwykły i pospolity 
klon (znów te gry słowne) 
– musimy czasem zejść z 
konarów i zanurzyć głęboko, 
by poznać nie tylko budowę, 
ale ten rdzenny, korzenny 
smak, zapach, czar.
„Just Dance To The Beat, 
Feel The Hit”, „People 
Dancing”, “Clap Your Hands 
Everybody” – z tych i tym 
podobnych tekstów – nie-
malże programowych haseł 
oldschoolowej muzyki bije 
prostota… Ale jest w tej 
prostocie więcej prawdy i 
sensu niż w ckliwych wyzna-
niach o Anioła Głosach, Orła 
Cieniach i wszystkich innych 
tajemniczych artefaktach 
opisanych po to, by autor 
tekstu mógł spłacić raty za 
Fiata Punto.
Patrząc na te ciuchy, na tą 
scenerię, na klimat roztań-
czonych 70’s, widzę tam, ow-
szem, sporo kiczu. Ale nawet 
ten kicz ma duszę, ma klimat. 
To trudne do zdefiniowania, 
ale to wszystko smakuje ja-
koś smaczniej. To czas, kiedy 
serce bije razem z rytmem, 
kiedy muzykę nazywa się 
soul ( i wątpię w przypadek), 
to czas, kiedy nie ma certy-
fikatów na taniec, mistrzow-
skich tytułów, rankingów...To 
czas, gdy ludzie tańczą, bo 
chcą, bo czują, bo potrzebu-
ją tego jak tlenu, pokarmu i 
snu... To czas, kiedy muzyka 
nie pozwala nie tańczyć.
To czas, kiedy ulica udaje 
showbiznes, a nie, kiedy 
showbiznes udaje ulicę...
To czas, który nie wróci, ale 
może pozostać... Jego smak 
i klimat może zachować się w 
sercach tych, którzy kochają 
Funk, taniec, i dobrą zabawę. 
Niestety – dziś zamiast 
„Funk, Dance, Make Party”, 
często mamy „Fuck Dance, 
Make Money.”

txt:Pitzo

32 33



Witam. Na początek kilka słów o sobie – imię, ksywa, miasto, ekipa.

Mam na imię Adam, a moi przyjaciele mówią na mnie Bat-Man. Moim 
rodzinnym miastem jest Poznań, a ekipa którą reprezentuje to New 
Boogie Down School (NBDS).

Jesteś rozpoznawalnym w Polsce Lockerem. Pokazujesz się również 
w kontestach Popping. Jednak, o ile się nie mylę,  style funkowe nie 
są chyba początkiem Twojej przygody z tańcem. Powiedz coś o swojej 
tanecznej ewolucji.

To prawda. Funk Styles nie był moją pierwszą domeną taneczną, 
pierwsze kroki stawiałem w Bboying’u. Kiedy byłem w podstawówce, 
mymi ówczesnymi hitami tanecznymi były kawałki zespołu Music In-
structor takie jak Super Sonic, lub Rock Your Body. W obu tych klipach 
położono duży nacisk na taniec. W Super Sonic występowała bardzo 
popularna na tamte czasy niemiecka grupa Flying Steps a sam klip w 
98% składał się głównie z tańca. W Rock Your Body z kolei było więcej 
Poppingu (na tamte czasy ludzie w Polsce mówili na to Electric Boogie 
co do tej pory też nieraz się zdarza) prezentowanego przez Storma 
(Battle Squad), Mr. Steena (Out Of Control) i Amigo (Flying Steps) co 
również bardzo przyciągnęło moją uwagę. Śmiało mogę powiedzieć, 
że te czasy były początkiem mojej zajawki tanecznej. Pierwszy „nama-
calny” Bboying jaki zobaczyłem, na bardzo dobrym poziomie, a nawet 
nie zawahał bym się użyć tutaj sformułowania „najlepszym” na te czasy 
w Polsce był występ grupy Scrap Beat w mojej podstawówce, który 
również zafundował mi „zajawkowy zastrzyk”. Rozpoczynała się moja 
fascynacja kulturą Hip-Hop lecz wtedy postrzegałem ją tylko jako mu-
zykę Rap. Nie wiedziałem, że Hip-Hop to 4 elementy czyli Rap, Djing, 
Graffiti i Bboying. To były czasy kiedy tylko nieliczni mieli dostęp do 
Internetu więc pozyskiwanie wiedzy na ten temat nie było rzeczą łatwą. 
No ale z biegiem lat i rozwoju technologicznego zacząłem się coraz 
bardziej zagłębiać w to wszystko co doprowadziło do mojego uczest-
nictwa w warsztatach tanecznych organizowanych przez Kosmo City 
Crew w Poznaniu. Miałem wtedy 17 lat, i zawsze kiedy ktoś mnie pyta 
kiedy zacząłem tańczyć to odpowiadam, że tak na „poważnie” to od 
tego momentu. Z członkami KSC trenowałem długi czas, a przez nich 
poznałem również członków drugiej poznańskiej ekipy tańczącej wtedy 
w Poznaniu, Action Squad i robiącej dużo zamieszania na poznańskiej 
scenie tanecznej. Jednym z członków ekipy AS był Koza ówczesny w 
mojej opinii i myślę że nie tylko „mega poppingowy kot”. On zaraził 
mnie Funk Stylem. To od niego dowiedziałem się o istnieniu takiej 
imprezy jak Juste Debout itd. Puścił mi kiedyś bitwę 2vs2 na Locking. 
Wcześniej postrzegałem locking jako choreografie bo widziałem go w 
formacjach Bboying’owych przeważnie jako grupową rutynę i to w nie 
najlepszym ,jak się potem okazało, wykonaniu. W ogóle nie wiedzia-
łem, że Locking jest osobnym stylem i ma swoje fundamenty i można 
go tańczyć solo, no ale od momentu obejrzenia tej bitwy 2vs2 zakocha-
łem się w tym stylu. Była to bitwa pomiędzy niezłymi kotami Gemini-
&Jeremy (Francja) i P.Lock&J. Soul (Francja). Moją uwagę zdecydowa-
nie przyciągnął P.Lock. Dla tych którzy wiedzą coś o światowej scenie 
lockingowej ta ksywa powinna mówić wszystko. Od tego momentu 
zacząłem trenować Locking i zagłębiać się w cały Funk. Większości 
rzeczy uczyłem się sam poprzez różne materiały instruktarzowe: filmiki 
z imprez itd. Dopiero rok temu uczestniczyłem w swoich pierwszych 
warsztatach Locking’owych z Loiciem (również Francuski kot). Ale tak 
naprawdę największy wpływ na mój sposób myślenia jako Lockera i 
osoby żyjącej funkową kulturą miały warsztaty na Euro Locking Summit 
2008 w Niemczech organizowane przez Jo-Dance i jej męża Georgee 
Talkbox. 

BATMANFunk Styles nie był 
moją pierwszą dome-
ną taneczną.
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Gośćmi tych warsztatów były światowe legendy jeśli 
chodzi o Funk Styles czyli Suga Pop (Electric Bo-
ogaloos), Greg Campbellock Jr. (The Lockers) i Tony 
GoGo (członek The Lockers oraz ojciec The GoGo 
Brothers). Te warsztaty dały mi solidną dawkę wie-
dzy z pierwszej ręki na temat samego Lockingu jak 
i jego korzeni, zetknąłem się tam z ludźmi z innych 
krajów europy reprezentujących światowy poziom 
od których też się wiele nauczyłem, „dwoma” :P sło-
wami FUNKOWA BOMBA wiedzy i doświadczenia.

Ostatecznie skierowałeś serce ku Locking’owi. Co 
jest takiego wyjątkowego w tym stylu, że dziś Bat-
Man, to przede wszystkim Locker, i to dobry Locker?

Locking przede wszystkim oczarował mnie swoją 
pozytywnością, której źródłem jest Funk. Co rozu-
miem przez to pojęcie? Ogólnie o Funku można było 
by pisać książki i o tym czym on jest i gdzie się prze-
jawia, dla mnie jest przede wszystkim dobrą zabawa 
w rytmach muzyki soul, disco z lat 60-tych, 70-tych 
i 80-tych, jest przyjaźnią, jest sposobem bycia, jest 
tzw. “fajnością” i czymkolwiek jeszcze by nie był, 
wszystkie jego przejawy powinny być pozytywne 
i „fajne”. Wracając do tego „dlaczego Locking?”, 
myślę, że ze względu na jego technikę, której ruchy 
mają swoją historie i różnoraką interpretację, i jak już 
wyżej wspomniałem biją pozytywnością różnego ro-
dzaju. Co mam na myśli mówiąc „różnego rodzaju”, 
otóż w Locking’u ważne jest to, żeby każdy z Locke-
rów potrafił zmieniać swój charakter podczas tańca, 
tzn. żeby mógł w jednej chwili być uśmiechniętym 
człowiekiem, a zaraz np. estradową diwą bądź sek-
sownym kociakiem albo poważnym kolesiem, i tak w 
kółko przewijając różne charaktery. Jednak bardzo 
ważne w tym wszystkim jest to, aby te charaktery 
płynęły z jego wnętrza, żeby nie były udawane na 
siłę gdyż to od razu widać i odbiera to cały czar jaki 
bije z tego tańca. Locking to moim zdaniem jeden 
z tych styli, w który naprawdę trzeba wkładać dużo 
serca i swojego wnętrza ale przede wszystkim trzeba 
to czuć, to musi napędzać jak zastrzyk adrenaliny. 
Dlaczego Bat-Man to dobry Locker? Ponieważ Loc-
king jest dla mnie przede wszystkim dobrą, ale też 
ciężką zabawą. Ciężką gdyż technika Locking’owa 
nie należy wbrew pozorom do łatwych. Trzeba się 
nieźle napracować żeby technika wyglądała dobrze 
i przede wszystkim Funky. Oprócz samej techniki 
tak naprawdę najważniejszy jest feeling i groove, 
który za pośrednictwem muzyki wprawia twoje ciało 
w charakterystyczny dla tego stylu ruch. Dlaczego 
jeszcze jestem dobrym Lockerem? Pewnie dlatego 
też, że dużo trenuje (praktycznie codziennie) i to nie 
tylko na sali, mam tu na myśli dom, ulice bądź jazdę 
tramwajem kiedy w moich słuchawkach leci James 
Brown a ja wręcz nie mogę się powstrzymać żeby 
coś zrobić, groove włącza mi się automatycznie i 
wykonuje techniki, skracając swoje ruchy do mak-
simum a żeby pasażerowie bądź kierowca mnie nie 
wyrzucili, myśląc, że jestem totalnie obłąkany albo 
chory :P, gdyż nie wiedzą, że cierpię na chorobę 
zwaną „FUNKOHOLIZMEM” czyli bycie pozytywnie 
zakręconym. Myślę, że to jest parę głównych rzeczy, 
które czynią ze mnie dobrego Lockera.

Kilka słów o Twoich inspiracjach – tancerze, wpływy 

itp. 

Tak jak wyżej wspomniałem, wszystko praktycznie 
zaczęło się od P.Locka. Potem zacząłem się cofać 
do korzeni tego wszystkiego czym jest Funk Styles, 
a jeśli chodzi o człowieka, który ma bądź miał 
duży wpływ na mój taniec to może nim być każdy 
tancerz, bądź inny artysta, którego sposób bycia, 
przekazywania informacji w formie słownej, poprzez 
taniec, bądź w każdy inny sposób, do mnie prze-
mawia. Chodzi mi tutaj o to, że informację, które 
wychodzą od nadawcy muszą znajdować w moim 
sercu odbiorcę, powinny być jak zastrzyk inspiracji, i 
pozytywnej energii, która napędza mnie do działania 
i rzuca pewne światło na nie zrozumiałe przeze mnie 
rzeczy, dotyczące samego tańca jak i całej kultury 
Funk i Hip-Hop.

Wydaje mi się, że obecnie najprężniejsze światowe 
sceny Locking’u to – USA (wiadomo, to kolebka), 
Japonia, Francja, Niemcy, Szwecja. Każda ma nieco 
inny styl, charakter. Która z nich, pomijając oczywi-
ście rodzimą polską scenę, jest najbliższa Twojemu 
sercu, dlaczego?

Nie mogę powiedzieć, że któraś z nich jest mi 
najbliższa. Najbliższy dla mnie jest dobry Locking , 
a każdy z tych krajów go reprezentuje. Każda z tych 
scen napaja mnie inspiracją i ukazuje to co jest w 
tym wszystkim najważniejsze, czyli odmienny styl i 
charakter tańca, prezentowane na bardzo wysokim 
poziomie. Wszyscy robimy to samo a jednak trochę 
inaczej, dlaczego? Bo to właśnie nasze wnętrze, któ-
re wkładamy w ciężką prace nad tym żeby stać się 
lepszymi tancerzami, i które uwidaczniamy podczas 
swojego tańca czyni z nas dobrych bądź słabych 
tancerzy(w osobistym mniemaniu każdego oglądają-
cego, który zna się na danym stylu tańca), a te kraje 
są najlepszym przykładem na to jak zróżnicowany 
potrafi być charakter i umiejętności tancerzy.

Czy można powiedzieć w 2009 roku – Funk Still 
Alive? Lata 60/70 – nie ulegało to wątpliwościom. 
Dziś, w dobie plastiku, panuje nieco inny mental, 
niż w czasach SoulTrain. Czy Funk może być dziś 
tak samo świeży, jak w czasach swojej świetności 
i wszechobecnej na scenie rozrywkowo-kulturalnej 
dominacji?

Moim zdaniem w teraźniejszych czasach Funk jest 
lekarstwem na cały ten „plastik”. Daje możliwość by-
cia oryginalnym zostając przy tym sobą, a nie robiąc 
z siebie sztucznej osoby, z mnóstwem sztucznych 
upiększaczy, bądź innego rodzaju specyfików, które 
mają sprawić, że jest się oryginalnym. „Plastik” roz-
szerzany jest różnymi strumieniami, poprzez media, 
modę ubierania się no i przede wszystkim poprzez 
wpływ jednej osoby na drugą i wzajemne umacnia-
nie się takich osób w tym co robią, że to jest OK, 
SPOKO, COOL i tak należy postępować. Naturalnie 
a wręcz pokuszę się o stwierdzenie, że jest nawet 
świeższy niż kiedyś ponieważ „ jest światełkiem na 
końcu czarnego tunelu o nazwie „plastik” i „szablo-
nowość społeczna”, jest czymś nowym, będąc jed-
nocześnie czymś bardzo starym. Często spotykam 
się ze zdziwieniem na twarzach ludzi,
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które jest jednocześnie zainteresowaniem i wnikli-
wą obserwacją. Kiedy np. podczas jakiejś imprezy 
społecznej pod szyldem Hip-Hop, Soul bądź Funk, 
czy to w klubie, czy gdzie indziej ludzie, dla których 
kultura Funk nie jest obca, zaczynają bawić się wła-
śnie tak jak bawili się ludzie w latach 60/70. Tańczą 
ze sobą tzw. Party Dances jak robot shuffle i wiele 
innych, które są fundamentami Funk Styles (Popping 
i Locking). Wtedy też obserwując ludzi patrzących 
dookoła, można wywnioskować co kotłuję się w ich 
głowach czyli np. „Co to jest za taniec?”, „Fajne też 
tak chce”, „Nigdy przedtem nie widziałem czegoś 
takiego, to jest super”, albo „Ale głupie, wymachują 
rękami bez sensu”. Obojętnie czy zainteresowanie 
ma charakter pozytywny czy negatywny to Funk jest 
zawsze czymś nowym dla większości ludzi, mówię 
tutaj w większości o Polakach, co czyni go tak na 
dobrą sprawę „świeżym”. Można by go porównać 
do świeżego soku z owoców zerwanych prosto z 
drzewa obok napojów nafaszerowanych chemią i 
barwnikami.

Taniec dzisiaj często ściera się ze sportowym jego 
ujęciem. Wielkie, międzynarodowe imprezy, konkur-
sy, prestiżowe eventy. Oczywiście, jeśli mówimy o 
imprezach typu Juste Debout, Locking Summit, czy 
Funkin Stylez, nie mamy tu żadnych wątpliwości, bo 
mimo ich rozmachu, zachowują meritum. Jednak 
czysto sportowe, rankingowe, federacyjne ujęcie 
tańca ulicznego jako dyscypliny sportowej może nie-
co gryźć się z rozumieniem tego, jako” It’s all about 
Party, It’s all about Brotherhood”. Jak jest Twoim 
zdaniem?

Taniec to nie sport. Nie powstał poprzez wymyślanie 
i ustalenie jakiś ścisłych reguł jak to jest w dyscypli-
nach sportowych, tylko powstał poprzez interakcje 
z muzyką, która oddziaływuje na każdego człowie-
ka w pewien sposób docierając do jego wnętrza, 
wywołując w nim różne reakcje, które przejawiają się 
m.in. w spontanicznym ruchu ciała, który uwidacznia 
nasze wnętrze. Nie rozłączną rzeczą, w powstawaniu 
i przejawianiu się takich styli jak Bboying, Popping, 
Locking, bądź house jest wspólna zabawa ludzi na 
imprezach, na których to oddają się muzyce, która 
przyczynia się do ich wzajemnych relacji między 
ludzkich m.in. poprzez taniec, który jednoczy i daje 
poczucie niespotykanej wolności, dzięki któremu 
ruch ciała przekazuje niekiedy znacznie lepiej to 
co moglibyśmy ubrać w słowa. Taniec może być 
zdrową rywalizacją i wymianą umiejętności, jeśli 
jest przede wszystkim dobrą zabawą, jeśli osoba 
tańcząca robi to przede wszystkim po to aby dobrze 
się bawić, z tą drugą bądź z wieloma osobami, a nie 
po to, żeby za wszelką cenę zdobyć jakieś trofeum, 
bądź nagrodę i to jest dla niego wyznacznikiem bez 
względu na wszystko. To nie są wyścigi, czy droga, 
którą należy podążać głównie dla profitów, tylko 
zjawisko, które powinno łączyć ludzi w jedno brater-
stwo, które chce się przede wszystkim dobrze bawić 
bez względu na to czy ktoś jest lepszym tancerzem 
czy gorszym. Szczerze powiem, że jestem wrogiem 
wszelakich, sportowych, federacyjnych i rankingo-
wych ujęć tańca. Ludzie, którzy biorą udział w czymś 
takim są wrzucani do szufladek z napisami lepszy i 
gorszy, a co więcej styl i prezentacja danych tańców 

przeważnie mijają się z ich prawidłową formą nie 
wspominając już o ludziach to oceniających, którzy 
za zwyczaj mają nikłe pojęcie o całej esencji tańca 
ulicznego i nie czują tego w najmniejszym stopniu. 
Jurorzy to przeważnie osoby, które nie mają same 
nic z tym tańcem do czynienia, które uczą się jak 
wyglądają poszczególne ruchy danych styli, nie 
zważając na ich historie, które są w większości za 
zwyczaj źle wykonywane i nauczane, a tancerze bio-
rący udział w takich ewentach to zazwyczaj ludzie, 
którzy tak naprawdę sami nie wiedzą co robią i czym 
to jest, a robią to, bo jest to po prostu miłe dla oka 
i chcą się przez to pokazać i zająć sobie „tym” tań-
cem jakoś czas. Moim zdaniem wszelkie sportowe, 
federacyjne i rankingowe ujęcia tańca Street Dance 
to poroniony pomysł, który służy do napełniania 
kieszeni osób będących na czele takich federacji, 
którzy nie przyczyniają się praktycznie w żadnym 
stopniu do prawidłowego rozwoju mentalnego i 
tanecznego osób biorących w tym udział.

Mówimy o konkurencji. Konkurencja w Street Dance 
to głównie battles. Battle to walka, a gdzie jest walka-
,tam często pojawiają się emocje. Jak ustosunkowu-
jesz się do sytuacji, gdzie dwóm stojącym naprzeciw 
siebie Lockerom puszczają nerwy i w tanecznym 
starciu dochodzi do rękoczynów? Agresja fizyczna 
raczej nie pasuje do Lockingu?

Agresja w Lockingu jest dla mnie absolutnie 
niedopuszczalna, ten taniec to przede wszystkim, 
pozytywność, uśmiech, wspólna zabawa, i mnóstwo 
różnych innych pozytywnych charakterów, więc na 
agresję i przemoc nie ma tutaj miejsca, jak i moim 
zdaniem w każdym innym tańcu. Ostatnio oglądałem 
pewien filmik z imprezy Who is Who 2008 z Francji, 
na którym pokazana była bitwa dwóch znakomitych 
Lockerów J.Soul i Manu. Bitwa skończyła by się 
pewnie bójką, gdyby nie interwencja reszty tance-
rzy, którzy siedzieli dookoła. Kiedy to zobaczyłem 
bardzo mnie to uderzyło, ponieważ nie spodzie-
wałem się takiego zachowania ze strony tancerzy, 
którzy reprezentują światowy Funk Styles. W tańcu 
nie ma miejsca na przemoc pomiędzy tancerzami, 
przemoc i gniew mogą być uwidaczniane w ruchu 
jako ekspresja wnętrza tancerza (często ukazywana 
w Bboying’u i Krumping’u) co i tak nie jest niczym 
pozytywnym ale jest dopuszczalne jako forma wy-
rażania siebie poprzez taniec, ale sytuacja, w której 
jeden tancerz rzuca się na drugiego z pięściami jest 
po prostu niedopuszczalna i żałosna, a w Lockingu 
przede wszystkim. Jeśli ktoś chce się bić niech zapi-
sze się na boks, bądź inną sztukę walki i tam wyła-
dowywuje swoje emocje w taki sposób. Pamiętajcie 
to czym my się zajmujemy, czym żyjemy, co jest 
naszą pasją, to taniec a nie okładanie się pięściami, 
być tancerzem nie oznacza tylko umieć się ruszać, 
trzeba przede wszystkim prezentować postawę god-
ną tancerza, w szczególności jeśli mówimy o Funku, 
a przemoc na pewno nie idzie z nią w parze. 

Twoje największe osiągnięcia, ważne imprezy i 
momenty, które miały istotny wpływ na Twój taneczny 
rozwój.

Na pewno do najważniejszych imprez i momentów

w moim tanecznym życiu zaliczam wyżej wymie-
nione Euro Locking Summit 2008, a oprócz tego 
wszystkie warsztaty(Loic, Jo-Dance, Jr, Boogaloo, 
Flockey) oraz ewenty taneczne(Funk ALL 2006, 
2007, 2008, 2009, The Styles Crash 2008 i 2009, 
Show Your Skillz 2008, The 3 Styles Tournament 
2007 i wiele innych), w których brałem i biorę chęt-
nie udział. Każdy z tych momentów miał, ma i mam 
nadzieje, że będzie miał jakiś znaczący wpływ na 
mój rozwój, gdyż podczas każdego z takich momen-
tów czegoś nowego się nauczyłem i coś nowego 
wyniosłem co wzbogaca moją mentalność taneczną 
i moje umiejętności, co również powoduję, że chcę 
uczyć się coraz to bardziej i więcej na temat tego 
wszystkiego czym jest Hip-Hop i Funk.

Jak oceniasz polską scenę. Czy jest jakiś okres, 
moment, o którym możemy powiedzieć – początek 
polskiego Locking’u? Kogo tutaj najbardziej oba-
wiasz się, jako tanecznego rywala?

Myślę, że ten okres już się zdarzył jednak w bardzo 
małej grupie ludzi w 2006 roku podczas imprezy 
Funk All 1 na, której frekwencja osób nie przekracza-
ła może 30-stki.
Od tego momentu zauważyłem, że scena Funk 
Stylowa zaczęła się rozrastać. Niestety jest ona 
cały czas bardzo mała ale na pewno większa niż 
wtedy. Znaczących w tej chwili zawodników w tej 
chwili na Polskiej scenie tanecznej jeśli chodzi o 
Funk Styles można by wymienić na palcach 4 rąk, 
z przeważającą ilością Popperów niż Lockerów, 
pozostali to ludzie, którzy dopiero co rozwijają swoje 
umiejętności w tej dziedzinie. Do czołówki polskiego 
Locking’u, przede wszystkim jeśli chodzi o men-
talność i umiejętności taneczne w tym stylu, mogę 
na pewno zakwalifikować moją funkową koleżankę 
Czajnę z Enzymu, jak również mojego dobrego 
przyjaciela Jacka z tej samej ekipy, mojego zioma 
Besta z Poznania, Wojtka Blaszko aka Blacha z 
Fair Play Crew, chłopaków z ekipy Funky Teddies 
z Warszawy, członków ekipy Kontrabanda (Pitzo, 
GrzegLock, Alkowy Funkowy), Saszę z ekipy Top-
Toys z Koszalina, mojego znajomka Edwina z B2B z 
Warszawy i to by było na tyle w sumie. Oczywiście 
wielkie szacunek i uznanie dla tych, którzy zaczynają 
w tej dziedzinie i bardzo szybko robią postępy. Kogo 
obawiam się najbardziej jako rywala? Nie wiem 
dokładnie jak mam odpowiedzieć na to pytanie 
ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem to jest dla 
mnie przede wszystkim zabawa, oprócz rywalizacji. 
Każdy może mnie pokonać w battle, wszystko zależy 
od umiejętności jakich nabrał w danym czasie, od 
dnia, od muzyki. Dla mnie battle to nie jest „wszyst-
ko, albo nic”, to dla mnie rodzaj wymiany umiejęt-
ności, dobrej rywalizacji i jak podkreślam cały czas 
DOBRA ZABAWA przede wszystkim. To wzajemne 
napędzanie się poprzez pokaz własnych umiejętno-
ści w odpowiedzi na umiejętności rywala, co wiąże 
się z szybkim myśleniem, ekspresją samego siebie 
i interpretacji muzyki podczas bitwy,  okazywaniem 
szacunku i inspirowaniem się ruchami rywala, 
czyli jednym słowem rozwój, zabawa, rywalizacja 
w dobrej formie. Jeśli z kimś rywalizuję to przede 
wszystkim się bawię, a zabawa to chyba nic, czego 
ktokolwiek  powinien się obawiać?

Rady, wskazówki dla początkujących.

Pamiętajcie, że w tańcu najważniejsze jest Wasze 
serce. Jeśli chcecie zacząć tańczyć to niech to 
wypływa z was samych, nie róbcie niczego na siłę, 
niech taniec sprawia wam przyjemność i kształtuje 
waszą mentalność w dobry sposób. Zachowujcie się 
godnie jak na tancerza przystało (bez przemocy), nie 
bądźcie zawistni, nie załamujcie się jeśli dana rzecz 
nie wychodzi wam od razu, na wszystko przyjdzie 
czas jeśli tylko będziecie wkładać w to serce. Nabie-
rajcie świadomości własnego ciała poprzez trening, 
szukajcie własnego stylu, okazujcie szacunek innym, 
jeśli chcecie żeby wam go okazywali, gdyż pamiętaj-
cie, że wszyscy podążacie tą samą drogą jaką jest 
taniec i przede wszystkim bawcie się.

Chciałbyś kogoś  pozdrowić?

Chciałbym pozdrowić moich bliskich, czyli matkę, 
ojca i moją babcię – mam nadzieję, że widzicie du-
szę w tym wszystkim co robię i nie sprawiam Wam 
tym samym zawodu nie będąc schematycznym 
jak większość społeczeństwa, moją Familie New 
Boogie Down School (Emote, Lipskee, Meks, Jo-
landa, PopKate, Blady Kris, Kaczorex i całej reszty), 
mojego szalonego zioma Tempsa(Funky Masons/
Ass Kickers) – wiesz, że Cię kocham , główny skład 
ekipy Enzym z Gdańska (Aga, Czajna, Paulina, 
Doris, Deda, Merry, Maja no i rodzynek Jacek Bajor 
:P) oraz resztę moich znajomych w pozostałych 
składach tej ekipy, UDP Gdańsk (Pablo – wielki sza-
cunek dla Ciebie kocie, Stona – dzieki za cukierka 
:P, Klaudyn, Haribo, Odin, Zosia, Papi – dzięki za 
wspólne melanże i kawał dobrej muzy, Dori, MM’s, 
dla Jacka pozdrowienia już były wcześniej :P), dla 
ekipy Smooth Moves, Be2Be z Warszawy, dla ekipy 
MASKA z Kątów Wrocławskich, dla moich przyjaciół 
z Wrocławia: braci Polarów, Twistera, Michała, Grze-
sia aka Snickers, Czyża, Wiśnii Gajosa(Street Dance 
Academy), dla ekipy Dance Addicted mojego zioma 
Buliego, dla moich znajomych z Poznania: Rudego, 
Bandura, Czapira, Arcziego, Staszka i jego rodzinę, 
Derka, Sareh, Drwenę, Darię, jej synka Ziona i jej 
siostrę Sandrę, mojego mentora Kozę który raz po 
raz bywa w naszym kraju, ekipę Fresh, Street Beat, 
Born 2 Dance, mojego zioma Beasta, moich przy-
jaciół z moich rodzinnych stron czyli z tzw. Poznań-
skiego Westu: Michu, Tuszek, Paupa, IGI, Nemeczek 
– wszystko będzie dobrze tatusiu głowa do góry, 
Kest, Brylo, Kris-O, Pele, Wanio, Kolumb, Thug Life, 
Otis, Reggy, Adi, Guma, Puffy, Franek, Zbychu aka 
Dias. no i oczywiście na koniec moją dziewczynę 
Ewę, która jest taneczną zabijaką i tańczy równie 
pięknie jak wygląda (całusy), oraz jej przyjaciółkę 
Agę i jej chłopaka Kamila. O wszystkich, których 
zapomniałem serdecznie przepraszam. Pokój, niech 
Funk będzie z wami.

Dziękuję za rozmowę.

txt: Pitzo
zdjęcia: Pecek
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BREAKING

FUNK STYLES

HIP-HOP DANCE

I TWOJA WIZYTÓWKA 
MOŻE TU BYĆ

ZADZWOŃ 
503 131 884

B

Egurrola Dance Studio
zaprasza na

7 Europejskie Spotkania 
Taneczne - warsztaty taneczne 
dla początkujących i zaawan-

sowanych.
17-30 sierpnia 2009, Warsza-
wa, Egurrola Dance Studio

Najpopularniejsze style: hip-
hop, krumping, house i inne.
Wśród gwiazd tańca - Marty 
Kudelka - choreograf Justina 
Timberlake’a, Janet Jackson, 

Jennifer Lopez.

Szczegóły na 
www.warsztaty.com.pl

Hip-Hop Akademia

Hip-Hop Akademia to nietypo-
wa “szkoła” kultury Hip-Hop. 

Bez lekcji,sprawdzianów i 
ocen. To naturalny luz i pełna 

spontaniczność.
Podstawą Hip-Hop Akademii 
są warsztaty taneczne prowa-

dzone przez 
instruktorów grupy SonicDan-
ce.Ponadto Hip-Hop Akademia
zaprasza na warsztaty kulturo-
we oraz muzyczne prowadzo-

ne przez ekipę Wielkie Joł.

www.hiphopakademia.com

SZKOŁA TAŃCA BREAKDANCE 
FUNK ROCKASS
Warszawa, Domu Sztuki SMB Jary
ul. Wiolinowa 14 
www.funkrockass.pl 
tel. 692370297

PROFESJONALNA SZKOŁA
BBOYINGU “AZIZI HUSTLAZZ”
Rybnik, Fundacja Elektrowni Rybnik, 
ul. Podmiejska, 
www.tanczbreakdance.prv.pl
tel. 600348036

EGURROLA DANCE STUDIO
Warszawa, Żwirki i Wigury 99a, 

Al. Jerozolimskie 91 i ul. Ksprzaka 24a
www.taniec.com.pl
tel. (022) 8240201

(022) 8240712

KINGZ OF WARSAW *DIIL GANG* 
ILLEGAL STREET UNIVERSITY 

Warszawa, Ośrodek Działań Artystycz-
nych “Dorożkarnia”, Dom Kultury “Pra-

ga”, www.kingzofwarsaw.com 
tel. , 603303636

HIP-HOP AKADEMIA
Warszawa, Służewski Dom Kultury
ul. Jana Sebastiana Bacha 15 
www.hiphopakademia.com 
tel. 503508831

DEVILS DANCE STUDIO
Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomicz-

no-Informatyczna,
ul. Stokłosy 3 

www.devilsdance.pl 
tel. 692221775






