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LION JAM STYLE V

28 Listopada 2009 roku EKIPA 
LION KINGZ ma zaszczyt zaprosić 
wszystkich na swoje 7 URODZI-
NY oraz na 5 EDYCJE LION JAM 
STYLE czyli impreza na której 
najważniejsze są KOŁA, KOŁA 
I JESZCZE RAZ KOŁA!!! 

"The real bboying takes place in 
the circles" - powiedział Ken Swift 
Start: 17:00

Wjazd: 20 PLN

OPRAWA MUZYCZNA: 

DJS: 

-Dj Przeplach (Kraków) 
-Dj Horba (Gdańsk) 
-Dj Funk B (Warszawa) 
-Dj Daniel Drumz (Kraków) 
-Dj Mahu (Tychy) 
-Dj SayOn (Rybnik) 

KONCERTY: 

ELDO/Gramatik (Warszawa) 
GRUBSON/3odaKru (Rybnik) 

Prowadzący: RUFIN MC (Piasecz-
no)
 
Przewidujemy też gościa specjal-
nego info już wkrótce!
www.myspace.com/lionkingzcrew
 

foto: Szmyca

DANCEMANIA

Zapraszamy na kolejną edycję 
warsztatów tanecznych „Dance-
Mania”. 
W terminie 13 – 15 listopada, 
Egurrola Dance Studio gościć 
będzie najlepszych choreografów 
z całego Świata.

Zajęcia między innymi poprowa-
dzą:

Warsztaty hiphopowe

VIET DANG (Wietnam) • new style
JOJO DIGGS (USA) • hip hop, 
house, wacking
GABRIEL FRANCISCO (USA) • 
hip hop, house
SHAUN NILES (Wielka Brytania) • 
hip hop

Warsztaty jazzowe

LUCIANO DI NATALE (Włochy) • 
jazz
JONATHAN HUOR (Szwajcaria) • 
modern jazz, lyrical jazz
PIOTR JAGIELSKI (Polska) • jazz
KATARZYNA KIZIOR (Polska) • 
modern jazz

Więcej informacji na www.dance-
mania.pl  

GDYNIA- BIT PÓŁNOCY

Pierwsze, tej rangi, zawody ta-
neczne w regionie, mające na celu  
przyciągnięcie uwagi jak najwięk-
szej liczby mieszkańców Gdyni 
oraz innych miast. Impreza będzie 
miała charakter edukacyjno - eks-
pozycyjny.
W celu zapewnienia jak najwyż-
szego poziomu artystycznego 
zawodów w  ramach przygotowa-
nia do imprezy przeprowadzone 
zostaną warsztaty  taneczne 
z światowej sławy choreografem 
amerykańskim Jermainem  
Brownem. Spotkanie z tej rangi ar-
tystą zapewni nie tylko najwyższą  
jakość przygotowań do imprezy 
ale także będzie bodźcem, który 
poruszy chętną do współpracy 
młodzież i umożliwi jej kontakt 
z najlepszymi wzorcami tanecz-
nymi.

Jermaine Brown jest jednym 
z głównych choreografów 
w prestiżowej szkole Brodway 
Dance Center w Nowym Jorku. 
Współpracował z takim gwiazdami 
jak m.in.: Christina Aguilera, Jen-
nifer Lopez, Justin Timberlake. Na 
swoim koncie ma choreografie dla 
takich sławnych marek jak Nike, 
Toyota, Gap, Victoria’s Secret. 
Oprócz talentu choreograficznego 
uważany jest w świecie tanecznym 
za mentora.

Zawody taneczne odbędą się 30 
listopada 2009 w Teatrze Muzycz-
nym w Gdyni. Do imprezy zostaną 
zaproszone szkoły tańca z całej 
Polski.  
 
Zwycięzca zawodów otrzyma prze-
lot, hotel oraz karnet na zajęcia 
w renomowanej szkole w NY 
Broadway Dance Center w Nowym 
Jorku. Znani są już także sponso-
rzy pozostałych nagród w konkur-
sie tanecznym.

Jak dobrze wybrać szkołę tańca?
FLAVA CREW

Flava Dance Magazine
Darmowe pismo dla tancerzy 
i ludzi związanych z tańcem.
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Historia kieleckiego B- boyingu... to w sumie bardzo dobry start. Można w tym momencie 
powiedzieć, że legendę tą poznaliśmy dzięki BF Movie – filmowi poświęconemu Wembleyowi. 
Każdy opowiadał nam tysiące historii, dzięki którym mogliśmy poskładać fakty, jak wielkie 
puzzle - w jeden spójny obraz. Na pewno wielu kawałków nadal nie odnaleźliśmy, jednak 
można śmiało powiedzieć, że pojęcie kielecki B- boying miał początek tam gdzie...

Zagnański bboying.
Historia kieleckiego B- boyingu 
sięga lat 80tych i, co najważniej-
sze, nie wywodzi się bezpośrednio 
z Kielc, a z pobliskiego Zagnańska 
(miejscowość ok 15 km od Kielc). 
Pionierem na naszych ziemiach 
był Piotr „Piter” Błaszczyk.
W 1984 roku, zainspirowany tele-
dyskami obejrzanymi w telewizji, 
zaczyna naśladować pierwsze 
ruchy. Jednak trudno jest wyczeki-
wać na jakikolwiek teledysk 
w telewizji, oglądać go i uczyć się 
z niego kolejnych kroków. 
O nauczycielach Breakingu można 
było jedynie pomarzyć, natomiast 
zdobycie kasety wideo w czasach 

dwóch kanałów telewizji polskiej 
to nie lada wyczyn. Pewnymi dro-
gami, w końcu dociera do Pitera 
pierwsza kaseta. Jedyna możli-
wość odtworzenia to magnetowid 
w kieleckim „Pewex’ ie”. Po całym 
dniu w sklepie, panie ekspedientki 
pozwalały po zamknięciu cudu 
PRL’ u z importowanymi produk-
tami, oglądać ową kasetę wideo 
przez kilkanaście minut. Czas 
oczywiście był ograniczony ich 
przygotowaniami do wyjścia 
(z przepięknej jaskini utkanej 
klockami lego, kosmetykami i sło-
dyczami o których marzył każdy 
małolat łudzący się, iż Mikołaj, 
nie dość że istnieje, to jest na 

tyle dobry, że przyniesie w końcu 
jakieś cudo). Pitera nie zniechęcał 
fakt sporej, jak na tamte czasy, od-
ległości i „skróconego” czasu do-
stępu do zdobytej kasety. Jak sam 
opowiada „wsiadałem na komarka 
i jechałem oglądać nagranie”. 

Pierwsze pojedynki i pierwsze 
zawody.
„Dwie pierwsze ekipy, które 
się pojedynkowały, były właśnie 
z Zagnańska (a nie z Kielc, jakby 
każdy przypuszczał)” powiedział 
Piter w wywiadzie do BF Movie. 
B-boy’ owe contesty to raczej 
marzenie ściętej głowy w czasach, 
kiedy rządziły kreszowe dresy. 

Turnieje tańca Break Dance 
odbywały się przy okazji turniejów 
tańca Disco. Nie wyglądało to tak 
kolorowo jak teraz. Eliminacje 
trwały 30 minut!!! (A sponsorem 
nie był RedBull). I to nie są żarty. 
Każdy tańczył przez owe 30 minut, 
do upadłego. Między nimi prze-
mieszczali się - niczym tropiciele 
węży - sędziowie  pod krawatem, 
z notatnikiem, zapisując, który 
uczestnik jeszcze nie omdlał. 
„Każdy się tam jakoś ratował” 
wspomina Piter. Po eliminacjach 
przychodził czas na ćwierć finały – 
20 min. Tutaj już każdy rozgrzany 
po rundzie eliminacyjnej mógł na 
pewno poczynić wręcz cuda na 
parkiecie, tak, aby publiczność 
i chamski wzrok pani Halinki 
z pierwszego rzędu na trybunach 
zamienił się w uśmiech oświecony 
blaskiem złotego, przyszarzałego 
od Sportów (papierosów), zęba na 
przedzie. Kolejne rundy czasowo 
malały wprost proporcjonalnie 
i analogicznie do podanego 
uprzednio wzoru, ciągu arytme-
tycznego (30,20,10...). Wyjątkiem 
był  finał! Tadam... finał trwał do 
momentu, aż się zawodnik 
z numerów wystrzelał, tudzież nie 
stracił przytomności lub oddechu 
na parkiecie. Każdy kręcił kolano, 
bary, bączki, koła thomasa i na 
finiszu kto wykręcił najwięcej ob-
rotów na bani, dostawał zarówno 
największy aplauz jak również 
główną nagrodę ufundowaną 
przez władze gminy – dwie czyste 
kasety MAGNETOFONOWE. Takie 
to były wesołe czasy...

W końcu w Kielcach...
Na przełomie lat 80 i 90 Break 
Dance trafia w końcu do Kielc. 
Piter zakłada szkółkę w Domu Kul-
tury „Witeź” i wszystko w Kielcach 
tak naprawdę się zaczyna. Na 
pierwsze zajęcia przychodzili We-
mbley, Marcin „Baton” Piwowarski, 
Johny oraz wielu innych. 
W Kielcach zaczęło się w końcu 
coś dziać. Wszystko nabierało 
prawdziwych kolorów w momen-
cie, kiedy rozpoczęły się bitwy 
między grupami powstałymi 
w dwóch domach kultury: WDK 
(Wojewódzki Dom Kultury)
i „Witeź”.

„(...)Nie marnuj czasu, patrz Ci 
z Broken Glass’u, Hip hop okazał 
się wielką wygraną(...)
jak na berzie (dworzec PKS) 
bboyowe rzezie WDK z Witeziem 

pamiętam to (...)”

Kolejnym miejscem gdzie kwitł 
Hip-Hop stał się Dom Kultury 
Zameczek. Tutaj odbywały się mię-
dzy innymi próby Wzgórza Ya Pa 
3. W nim zajęcia zaczął prowadzić 
Wembley. Kolejnym krokiem było 
stworzenie B-boy’ owego crew w 
1990 roku. Chłopaki zainspirowani 
kawałkiem Grandmaster Flash’ a 
- „The Message”, nadają jej nazwę 
Broken Glass. 

„To był Broken Glass pierwsza 
edycja Electro i reak kielecka pro-
pozycja. Baton, Wembley, Bioły, 
Spinxu, Norbert  wszyscy na punk-
cie tańczenia mieli niezłą korbę” 

Do pierwszej edycji, oprócz wy-
mienionych wyżej, należeli również 
Johny, Simet, Pimpek, Czyżyk 
oraz Zajka znany później 
z kieleckiej grupy rapowej Wzgó-
rza Ya Pa 3. Do ekipy zostają zwer-
bowani Igor (Endone) i Pęku (PSF 
z V.E.T.O.). Niestety po ciężkiej 
kontuzji przestaje trenować Baton. 
W późniejszych fazach dołączali 
Gonzo, Bartazz, Sanho, Jasu 
i Bioły (aktualnie członek Stylowej 
Spółki Społem - nie mylić z tym 
z pierwszej edycji BG). Po pew-
nym czasie razem z Wembleyem 
treningi zaczyna prowadzić Simet.  

„Pokój dla Wembelya dla kumpla 
naszego, 
BF zawsze jest dedykowane dla 
niego...”
(BF – BOOK FOREVER. BOOK – 
tak tagował się Wembley.)
W tamtych czasach wszyscy 

z kultury w CK spotykali się w klu-
bie bilardowym. Simet i Wembley 
akurat tego dnia byli w trasie wraz 
z Krzysztofem KASĄ Kasowskim. 
W radiu słychać o wypadku, w któ-
rym zginął jeden tancerz. Wszyscy 
przerażeni informacją dobiegającą 
z głośnika, starają się dowiedzieć 
jak najwięcej od swoich rodziców 
i znajomych. Niestety okazuje się, 
iż w wypadku zginął Wembley. 
„Każdy wyszedł z klubu i poszedł 
swoją drogą. Ja po usłyszeniu tej 
informacji obszedłem całe Kielce 
dookoła” powiedział Wojtas 
z Wzgózrza YA PA 3 w wywiadzie 
do BF Movie.

„Popatrz na chłopaków z Broken 
Glass 2, dziś Break to światowa 
inspiracja”.
Po tragicznym wypadku, po reha-
bilitacji, na treningi wraca Simet. 
Rozpoczyna się ciężki powrót 
Broken Glass do rzeczywistości. 
W ekipie pozostaje Bioły, Simet 
i Bartazz, jednak bez kluczo-
wej osoby w załodze wszystko 
staje na pewien czas pod dużym 
znakiem zapytania. Coraz rzadziej 
w życiu składu uczestniczą Jasu 
i Sanho. Crew przybiera nazwę 
Broken Glass 2. Taki skład niestety 
nie przetrwał długo. Bioły i Sanho 
przechodzą do Stylowej Spółki 
Społem. Simet werbuje do załogi 
swoich podopiecznych: Tauzena, 
Vasqueza, Smola oraz Gumę. 
W podobnym czasie w BG2 poja-
wia się Wachu, wcześniej repre-
zentujący Junior Family. W takim 
składzie pojawiają się pierwszy raz 
na zawodach w 1999 roku 
w Kraśniku.



Następnie w ekipie pojawia 
się popper Mały. Do Nontoper 
Mielonki odchodzi Bartek. Simet 
coraz mniej udziela się 
w życiu załogi, ale nowy trzon jeź-
dzi na zawody, dumnie reprezen-
tując drugą edycję Broken Glass. 
Przełomem staje się pierwsza 
edycja imprezy organizowanej 
przez Kiełpa – Dzień Prawdy w 
Gnieźnie, gdzie trójka Tauzen, 
Vasquez 
i Smol zajmują pierwsze miejsce. 
W 2002 zostałem zwerbowany do 
ekipy, wcześniej reprezentując 
kieleckie Osama Crew. Po kilku 
miesiącach do składu wraca 
Bartazz. Zaczęliśmy wyjeżdżać 
na wiele contestów, co na pewno 
przyczyniło się do rozwoju całej 
grupy. Na treningach zaczyna się 
pojawiać Kacha. W 2003 odcho-
dzi Mały. Po jakimś czasie Bartazz 
wyprowadza się z Kielc do War-
szawy. Niewątpliwie był to jeden 
z głównych czynników, przez któ-
ry odszedł z ekipy, reprezentując 
potem Azizi, a następnie Kingz of 
Warsaw. Kolejną osobą w teamie 
jest Stinki, wcześniejszy członek 
kieleckiego Funky Force. W 2005 
roku z crew odchodzi Smol. 
Po pewnym pewnym czasie 
na treningach coraz częściej 
pojawiają się Sanho i Jasu. W 
tym składzie przez co najmniej 
rok jeździmy na kolejne jamy. Na 
początku 2006 roku z powodów 
zdrowotnych z BG2 odchodzi 
Guma, jedna z osób tworzących 
mocny trzon ekipy. W 2008 
roku członkami stają się B-boy 
Leon i B-boy Gruby... Dalej czas 
napisze nam najlepsze scenariu-
sze. Jedno jest pewne, że to co 
najważniejsze wciąż nosiliśmy, 
nosimy i nosić będziemy głęboko 
w naszych sercach.

Wembley 
Piotr „Wembley” Nowak to na 
pewno ikona kieleckiego Hip Hop’ 
u. Był jednym z założycieli Broken 
Glass, równocześnie tworząc graf-
fitti. Był mediatorem, a zarazem 
niesamowicie zorganizowanym 
człowiekiem. Kiedy odwiedziliśmy 
rodziców Piotra, jego tata pokazał 
nam pieczątkę, na której wypisa-
na była nazwa „Broken Glass”. 
Piotr  założył firmę pod tą nazwą. 
Jego determinacja i poświecenie 
na treningach przynosiły niesamo-
wity efekt. Wszyscy opowiadają, 
iż jego każdy ruch to perfekcyjnie 
wyrzeźbiony element. Igor, jego 

przyjaciel, opowiadał, iż 90 stopni 
to musiało być 90 stopni i każde 
niepowodzenie na parkiecie 
było następnego dnia niwelo-
wane litrami potu przelanymi na 
parkiecie. Wembley był mistrzem 
planowania. Igor opowiadając 
o Piotrku mówił, że wszystko 
w jego życiu musiało być zapla-
nowane: „Treningi były zaplano-
wane, spotkania zaplanowane, 
malowanie graffitti również”. 
Każdy po dziś dzień wspo-
mina go jako uśmiechniętego 
i bardzo dobrego człowieka. 
Nawet na wszystkich fotkach 
jakie udało nam się zgromadzić 
do BF Movie, Piotr jest zawsze 
uśmiechnięty.

RIP Rest In Power!!
MOVES Memory Of Vembley 

Electro Style
BOOK Forever!! 

BF Movie 
Wszystkich zainteresowanych 
historią polskiego B-boyingu, 
prosto z ust osób, które brały 
w nim żywy udział, zachęcam 
serdecznie do obejrzenia filmu BF 
Movie, który nagraliśmy wspól-
nie z Vasquezem na przełomie 
2006 i 2007 roku. Film to historia 
kieleckiego, jak również polskiego 
B-boyingu. Dzięki temu filmowi 
sami poznaliśmy swoje korzenie. 
Wszystkich, którzy chcą obejrzeć 
90 minut wywiadów z takimi ludź-
mi jak Piter, Simet, Miciu (Scrap 
Beat), Bartazz (KOW), Sanho, 
Jasu, Bioły (BG,BG2, SSS), Zajka 
(BG, WYP3), Wojtas (WYP3), Bori-
xon (WYP3) oraz wieloma innymi 
osobami związanymi z oldscho-
olowym Breakingiem, proszę 
o kontakt mailowy: 

rudy@brokenglass2.com
txt: Rudy

Do tego wywiadu siadamy już  po 
raz drugi, z tego co pamiętam, 
pierwsze podejście było na po-
czątku roku tuż po Street Battle 
w Lublinie, niestety tamten wy-
wiad nie ujrzał światła dziennego, 
ponieważ pierwszy numer Flavy 
został wydany z małym opóźnie-
niem. Przez ten czas chyba sporo 
się u Ciebie działo prawda?
No tak. Ja w ogóle myślę, że 
u mnie dużo się dzieje. Chociaż 
może to tylko moje wrażenie.

Dokładnie, może opowiedz jak 
spędziłeś wakacje?
To generalnie długa historia jest 
(śmiech). Pierwsza część wakacji 
to oczywiście Mighty4 Poland 
2009 i po raz czwarty w historii 
prowadziłem warsztaty na Bruk 
Festiwalu. Impreza jak najbardziej 
udana, powiedziałbym że zdecy-
dowanie bardziej niż poprzednia 
edycja. Na warsztatach miałem 
dobrą frekwencje, ludzie jak 
zwykle zakochani w B-boyingu 
po moich zajęciach więc jestem 
zadowolony. No i oczywiście wraz 
z moją grupą i moim ziomeczkiem 
Bartazzem daliśmy jeden z najlep-
szych pokazów na zakończenie 
festiwalu, wiec tym bardziej się 
jaram. Cały lipiec spędziłem na 
treningach na boisku obok moje-
go bloku no i na ulicy w Sopocie, 
gdzie zarabiałem i tańczyłem ra-
zem z The Presidentz i Lipskee’m 
(pozdro chłopaki), a pod koniec 
miesiąca wyjechałem na obóz 
przygotowawczy Polskee Flavour 
do Augustowa. Szykowaliśmy tam 
formę na wyjazd do USA, który 
przeorganizowaliśmy na „Polskee 
Flavour Tour 2009 USA”. Podczas 
pobytu w Stanach udało nam się 
znaleźć w Nowym Jorku, Bosto-
nie, Riverside oraz Los Angeles.

To faktycznie konkretny tour Wam 
wyszedł. Jakie imprezy i jamy 
odwiedziliście w stanach?
Warto powiedzieć o wyjeździe 
do Bostonu, czyli imprezie Floor 
Loordz Crew „United Styles 5”. 

Wygrani zgarnęli tam 35.000 tysię-
cy dola, więc jak się domyślasz 
zjechały się najlepsze ekipy z cały 
Stanów. Była to nasza pierwsza 
tak duża impreza podczas tego 
wyjazdu, więc ciśnienie było spo-
re. Wynik osiągnęliśmy uważam 
znakomity, bo Funky Masons 
znaleźli się w finale i gdyby nie 
kontuzja Kleja mogło być tam 
różnie. 
A druga ekipa, czyli Polskee 
Flavour w składzie ze mną, Skun-
kiem, Grekiem i Dejotem dotarła 
do 1/4 finału, gdzie wcześniej 
stoczyliśmy jedną z najlepszych 
walk na imprezie z grupą Pro-
blemz Kru. W Nowym Jorku 
odwiedziliśmy wiele inspirujących 
miejscówek, np. jamy w legen-
darnym Crotona Park na Bronxie, 
czy w Harlmie organizowane 
przez Christie, żonę Popmaster 
Fabel’a, które były po prostu 
bezcennym przeżyciem. Jestem 
bardzo szczęśliwy, że udało mi się 
znaleźć w takich miejscach z tak 
świetnymi ludźmi. Wyobraź sobie, 
że Popmaster Fabel tak się zajarał 
tym, co robiliśmy że postanowił 
nagrać kilka zdjęć z nami do 
swojego nowego filmu o gangach 
„From Gangs To Hip Hop”…

Oprócz wymienionych przez Cie-
bie imprez, wpadliście też na fina-
ły legendarnej imprezy Freestyle 
Session. Jak oceniasz ten event 

w porównaniu ze wcześniejszymi 
edycjami?
Freestyle Session to przede 
wszystkim impreza, która od sa-
mego początku swojego istnienia 
nie wiedzieć czemu, zbierała 
w jednym miejscu zajebistych 
amerykańskich B-boys. W do-
datku B-boys, którzy za każdym 
razem wnosili coś nowego, 
świeżego na scenę. Czasy się 
zmieniły 
i wiele jest imprez na taką skalę 
jak FS, jednak żadna nie ma 
takiego prestiżu i respektu jak im-
preza Cros1. Dlatego jeśli się tam 
znajdziesz od razu to czujesz, to 
bez dwóch zdań. W tym roku po-
ziom wg mojej opinii nie odstawał 
od tego, który mogłem oglądać 
na materiałach video z ostatnich 
lat, a finał i same walki (niektóre) 
były nawet lepsze niż w poprzed-
nich latach. Samo pojawienie się 
Squadronu, Monsta Squad 
(z Remindem, Crumbsem, Moy-
em!) czy moich ludzi 
z Funky Masons podniosło 
poziom imprezy niesamowicie! 
W kołach jakby nigdy nic śmigały 
po prostu legendy: Iron Monkey, 
Marlon, Lil’ John, który przecież w 
ogóle nie brał udziału 
w walkach (!), albo Ducky z 
Korei... jeśli chodzi o inne rzeczy, 
to na pewno dokuczało mi to, że 
było tam bardzo, bardzo drogo 
łącznie z kosztem wejściówkami, 
wodą mineralną i jakimkolwiek 
jedzeniem. W dodatku był zakaz 
wychodzenia na zewnątrz, bo jeśli 
to zrobiłeś nie mogłeś już wrócić 
na imprezę. To mi się w ogóle nie 
podobało. 

Niedawno wróciłeś z USA, ale już 
pod koniec września razem 
z Polskeem Flavourem wybieracie 
się do Korei na jedną z najwięk-
szych imprez na świecie - R16. 
Jak doszło do tego, że zostaliście 
tam zaproszeni i jak idą Wasze 
przygotowania?
To prawda, właśnie przygotowuję 
się  do tego wyjazdu, a nad moim 
biurkiem wisi ogromna kartka 
z napisem „Szykuj się do Korei, 
trenuj codziennie”. Samo zapro-
szenie przyszło bezpośrednio od 
Koreańczyków, którzy organi-
zują tą imprezę. Oczywiście od 
niecałego roku starałem się, żeby 
w ogóle do tego doszło, bo żeby 
znaleźć się w tak elitarnym gronie 
często niestety nie wystarczą 
same umiejętności. 

BBBOY

CETOWY

8  9
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PREMIERA FILMU W TYM MIESIĄCU!
ZAMÓW PŁYTĘ JUŻ TERAZ 

CIRCLEPRINZPOLAND@GMAIL.COM

txt: Rafuls
foto: zdjęcia wykorzystane 
z sesji Serye designe by 
WildStyle.pl

w ruchach, a którą obserwujący 
nas gość może właśnie „poczuć”. 
To jest ten polski smak, którym 
właśnie tacy ludzie jak Poe1 się 
jarają, bo przecież oni sami taki 
amerykański smaczek tworzyli 
u siebie w kraju. Funky Masons 
po bitwie z Monsta Squad na 
Freestyle Session dostali zajebiste 
propsy od tych wszystkich legend. 
Remind, wręcz dziękował za 
inspirację i był prawdziwe zasko-
czony, że ktoś z tak daleka potrafi 
całkowicie oddać na czym polega 
pierdolony B-boying. Niesamowi-
te, na jaki poziom się wspinamy 
i to nie chodzi już o jakieś wygry-
wanie turniejów i sukcesy. Tylko 
o sam tok myślenia o tym co robi-
my, O świadomość, która w naszej 
kulturze jest tak ważna.

Masz jakichś faworytów z naszej 
sceny którzy Twoim zdaniem 
mogą nieźle namieszać w niedale-
kiej przyszłości?
Mieszają i mieszać  będą Funky 
Masons, którzy bardzo dojrzewają 
w tym, co robią. Tą samą drogą 
podąża nasz projekt Polskee 
Flavour, a co za tym idzie Yarko, 
Greku no i Skunk, który moim zda-
niem jest już gotowy do zderzenia 
się z kolejnym poziomem, który 
został dla niego chyba napisany. 
Skunk, Greku i Cycu Rock zrobili 
na mnie ogromne wrażenie w Sta-

nach. To zawodnicy, którzy są bar-
dzo kompletnymi B-boyami. Crazy 
Legs powiedział, że Cycu Rock to 
koleś o tysiącu ruchów, jak Spy. 
Jest też wielu zajebistych młodych 
B-boys, ale wciąż uważam że są 
jakieś blokady w głowach. Widzę 
niekiedy świetnych małolatów na 
parkiecie, a próbuje z nimi zamie-
nić słowo po za nim i po prostu 
jest stop klatka, blokada umysłu. 
Zero jakiej kolwiek świadomości 
życiowej, nie idzie zamienić jed-
nego słowa. Pamiętajcie młodzi, 
że wszystko, co robimy musi mieć 
przełożenie na nasze realne życie, 
bo zrozumienie kultury B-boying’ 
u to klucz do Waszej tożsamo-
ści. W Gdańsku jest też młody 
chłopak o ksywie Googez, jeździ 
po zawodach po całej Polsce jak 
szalony. Czasami słyszę od niego 
takie historie z zawodów w Bardo, 
Ohucka czy ,kurwa, innych metro-
polii to leżę ze śmiechu. Zresztą 
cała jego ekipa się stara, pozdra-
wiam Pruszcz Gdański.

Z tego, co wiem, znowu prowa-
dzisz swoje zajęcia w Gdańsku? 
Dokładnie to w Gdyni w studiu 
tańca Smooth Moves. Oczywi-
ście zapraszam wszystkich do 
zapisów. Nawet tych którzy już 
tańczą, bo zajęcia są różnorodne 
i generalnie dużo można się na-
uczyć. W Gdańsku też niebawem 
otworzę swoje zajęcia, wkrótce 
info – sprawdzajcie, co jakiś czas 
mój myspace.com/bboycetowy. 
Tam będą pojawiały się nowe 
informacje.

Zbliżamy się  do końca wywiadu, 
chciałbyś  kogoś pozdrowić?
Pozdrawiam przede wszystkim 
moich ostatnich towarzyszy 
podróży, bo to była fajna przy-
goda być tam z Wami w Stanach 
(śmiech) - Mefo, Venka, Kleju, 
Emilka, Czu Czu, Pamela, Yarko, 
Zofia, Greku, Skunk, Jazzera, 
Temps, Cycu Rock, Dejot. Pozdra-
wiam warszawski B-boy bunkier, 
czyli Bartaza, Depka, Pirata i Żół-
wia z KOW, Gdańską scenę, czyli 
The Presidentz, Young Flava 
i Lipskiego. Szacunek dla wszyst-
kich, którzy kochają Hip-Hop 
i wspierają prawdziwą kulturę, a 
nie to gówno, co leci ostatnio w tv.

 

Praca zakulisowa takich ludzi jak 

ja oraz wielu innych znakomitych 

osób w środowisku organizatorów 

jak: Tyrone, Cros1 i wielu innych 

doprowadziła do tego, że w końcu 

na takiej imprezie znalazło się 

wiele zajebistych ekip, które 
w normalnych warunkach mogłyby 

się tam nie znaleźć, a zamiast nich 

mogliby pojawić się Niemcy, Bel-

gowie czy inni tego typu B-boys, 

co przecież miało miejsce na tej 

imprezie przed laty. Oczywiście 

muszę zaznaczyć, że moja grupa 

swoją postawą w turniejach na 

całym Świecie dała ku temu po-

ważne argumenty, tak więc oddaję 

szacunek dla B-boys reprezentują-

cych Polskee Flavour i powtarzam 

wspierajcie tych chłopaków, bo to 

wyróżnienie dla nas wszystkich, 

dla całej polskiej sceny. Przygoto-

wania jak do kolejnej dużej impre-

zy, z tym że ponownie spotykamy 

się na obozie przygotowawczym 

i szykujemy show, bo w Korei jest 

to obowiązkowe.
Nie pozostaje nic innego, jak ży-

czyć Wam powodzenia. Obecnie 

mało jest imprez w porównaniu 

do wcześniejszych lat w których 

B-boys mają za zadanie przedsta-

wić show.

Mało, bo nie są one już  tak popu-

larne jak kiedyś. Po za tym wielu 

organizatorów tego typu wydarzeń 

wzięło się za taki rodzaj turniejów 

niestety nie podołało wyzwaniu, 

przez to zniechęcając B-boys do 

takich wydarzeń. Przeważnie stały 

one na słabym poziomie organiza-

cyjnym i słabym poziomie samych 

zawodów. Osobiście nie lubię 

zbytnio tego typu zawodów, bo 

mają one mało wspólnego z tym, 

co ja reprezentuje czyli freestyle-

’owy B-boying. Jednak na dobre 

zawody z show z chęcią bym 

pojechał czy jako widz, czy jako 

uczestnik.

Oby właśnie okazało się tegorocz-

ne R-16. Odnośnie organizacji 

imprez można śmiało stwierdzić, 

że w naszym kraju miano naj-

lepszych eventów przypisuje się 

Twojej agencji Sick Step. 
Na pewno wiele osób czeka na 

jakieś konkretne info o nadcho-

dzących wydarzeniach.
Myślę, że jednak się nie okażę 

(śmiech). Ile pracy w to włożysz, 

tyle dostaniesz z powrotem, to 

prosta zasada w organizacji tego 

typu imprez. Ludzie wyczuwają  

dobrą energię. Jeśli się temu po-

święcasz, a wszystko robisz jesz-

cze w dobrym stylu i z korzyścią 

dla całej sceny, a nie tylko 
z korzyścią dla siebie, to ludzie to 

docenią. W tym roku, który jesz-

cze się nie skończył moja firma 

wykonała kawał znakomitej roboty 

i jestem z tego dumny. Kieruje 

podziękowania do wielu osób, 

które ze mną pracowały - Piotr 

Rudziński, Capone, Flipero, El Co-

okizo,  FWD, Plej oraz mojej ekipie 

Polskee Flavour. Kolejna impreza 

to, jak co roku w tym czasie, Circle 

Prinz Poland w Warszawie. Zasada 

zmiany miejscówki, co roku wciąż 

obowiązuje więc na pewno nie 

będzie to jak poprzednio PKiN. 

Jak w ogóle wpadłeś na pomysł 

by założyć agencję Sick Step 

i zająć się  na poważnie organiza-

cją B-boy’ owych wydarzeń?
Zawsze miałem problemy z roz-

liczaniem się z różnymi instytu-

cjami, sponsorami itd. Wszystkie 

te problemy mogłem zażegnać, 

podejmując decyzję o założeniu 

działalności gospodarczej i po 

prostu zbudowania firmy, która zaj-

mowałaby się organizacją takich 

wydarzeń. W dodatku pomagałem 

wielu B-boys w wyjazdach zagra-

nicę, a tych wyjazdów zaczęło 

być dużo więcej i co za tym idzie 

kosztowało mnie to dużo więcej 

pracy. W grudniu 2006r. odbyła się 

impreza otwierająca Sick Stepa 

w Gdańsku, w klubie „Cobe”. 

Najgorsze w tej pracy jest to, że 

kosztuje mnie to dużo stresu, 

czasu i często mnóstwo ciężkiej 

pracy. Tym bardziej, że jest to 

jednak jednoosobowa armia, więc 

jak się domyślasz kosztuje mnie to 

często bardzo dużo energii, którą 

spokojnie mógłbym przełożyć na 

swój własny rozwój na parkiecie. 

Jednak nie przestanę i chyba już 

nie mogę przestać (śmiech) tego 

robić. Odkąd zrobiłem pierwszą 

imprezę w swoim życiu w 2001r. 

nie mogę się zatrzymać i uwa-

żam, że zdecydowanie było mi to 

wszystko pisane, kulturę hip-
hopową po prostu wymyślono dla 

mnie.

Który event kosztował  Cię naj-

więcej pracy? Z którego jesteś 

najbardziej, a z którego najmniej 

zadowolony?
Hmm. Paradoksalnie czasami 

mniejsze wydarzenie, kosztowało 

mnie więcej pracy niż wydarzenie 

dużo większe i bardziej prestiżo-

we. Ale chyba moje pierwsze im-

prezy z cyklu Pokaż Swój Styl były 

najtrudniejsze, bo zrobić swoją 

imprezę z niczego i wypromować 

jej markę, stworzyć wizerunek to 

coś, co udowadnia Twoją wartość 

jako organizatora. Najbardziej 

zadowolony jestem właśnie ze 

wspomnianej imprezy, z zawodów 

z cyklu Circle Prinz Poland oraz 

ostatnio z europejskiej edycji 

Freestyle Session 2009, bo to 

przecież wielka sprawa nad którą 

pracowałem bardzo długo.
Oprócz eventów zorganizowałeś  

dwie trasy warsztatowe z Focusem 

i Machinem. Planujesz jeszcze 

tego typu wydarzenia, jeśli tak to 

kogo zamierzasz sprowadzić?

Zapomniałeś o mniejszych trasach 

z Flaco i Rezkym. Takich tras na 

pewno będzie więcej. W tym roku 

na pewno wielka trasa Polskee 

Flavour, w której wezmą udział  

wszyscy członkowie naszej ekipy. 

Po tych wszystkich wyjazdach 

chcemy przekazać wiedzę, którą 

zdobyliśmy. Trasa odbędzie się na 

przełomie października i listopada 

na terenie całego kraju, więc już 

teraz zapraszam wszystkich do 

wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Wiele osób czeka na ten materiał

z Circle Prinz, szczególnie, że 

naprawdę  sporo się działo na 

ostatniej edycji Circle Prinz. Data 

następnej edycji jest jeszcze 

tajemnicą?
Druga połowa listopada, ale wciąż 

nie jestem pewny, który weekend. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 

z planem, a tak się zapowiada to 

do Polski przyjedzie sędzia tego-

rocznego Freestyle Session 
w L.A., członek Style Elements 

i Monsta Squad - Poe1. Jak 
będziecie czytać ten wywiad to 

prawdopodobnie tylko tygodnie 

będą Was dzielić od tego wyda-

rzenia, więc wszystkich zapraszam 

do wspierania tej imprezy, bo to na 

prawdę zajebisty jam z konkretną 

historią! 

Z tego co wiem Poe1’owi bardzo 

spodobała się Polska kiedy był 

tutaj sędzią na mighty4 rok temu.

Jasne, był zajarany naszą  sceną. 

W ogóle amerykanie strasznie 

doceniają nasz B-boying bo opiera 

się on bardzo mocno w korze-

niach całej kultury hip-hopowej, 

która przecież powstała „tam”. 

Kiedy tańczymy, to po prostu 

widać że taniec ten jest zbudowa-

ny z sensem i podparty konkretną 

wiedzą, którą po prostu widać 
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Moje ostatnie rozmyślania skupiły się na pozornie natu-ralnej sprawie, jednak o różnorodności stylów tańca, wpływu narodowości, kultury i środowiska na ich kształto-wanie można mówić wiele. 
Spędzając prawie dwa tygo-dnie z tancerzami z Ukrainy, Rosji i Białorusi dotarłem bliżej do esencji wschodniego B-Boyingu. Z przyjemnością rozmawiałem z trzecim poko-leniem naładowanych energią, wiedzą i pasją młodych ludzi, którzy rozwijają cały swój światopogląd żyjąc wszystkimi elementami kultury Hip-Hop.

Ale od początku. Yalta Sum-mer Jam to już druga edycja organizowanego przez DJ’a Skrema festiwalu w egzotycz-nym krymskim porcie nad Morzem Czarnym.
Yalta to stosunkowo niewielkie miasto i zarazem najważniej-szy międzynarodowy port Ukrainy (znajdujący się pod rosyjską strefą wpływów). Sło-

neczne dni oraz połączenie morskiego, górskiego i leśnego powietrza, subtro-pikalnej roślinności, pięknych widoków, łagodnego morza i unikatowego klimatu przy-ciągają co roku wielu tury-stów. Podczas czterech dni, Jałta zamienia się na chwilę w tętniące vibe’m i groove’m miasto  Breaking’ u, w któ-rym prosto ze skalistej plaży podchmieleni i wyluzowani tancerze oblegają koła pod pomnikiem Lenina do czwar-tej w nocy. Wyraźnie można było poczuć tą specyficzną wszechobecną lekką atmos-ferę chilloutu, którą na zawsze będę teraz utożsamiał z krym-skim festiwalem. Żeby jeszcze bardziej wam uzmysłowić, co straciliście nie przyjeżdżając ze mną do Yalty, powiem tyl-ko, że DJ Skreme każdą z konkurencji rozgrywał w naprawdę klimatycznych miejscówkach. Na To-prock Contest 

trzeba było wjechać kolejką górską na szczyt jednej z ota-czających miasto zielonych tropikalnych gór, Footwork Contest  natomiast odbył się na wąskim betonowym molo nad którym spoczywał „pod-niesiony” statek, gdzie koło było tak „tłuste”, że ludzie wpadali do wody…poprostu Yalta.

 Niestety nie udało zebrać się „reprezentacji” Polski na wy-jazd do Ukrainy, z Warszawy pociągiem wyruszyłem z moją Lady Flow, a zaraz potem dołączyły do nas dziewczyny z Trójmiasta: Latika, Bandit Queen oraz Lucky Groove. Sama prawie trzydziesto-godzinna podróż ukraińską masywną koleją przez cały kraj, była również bardzo osobliwym doświadczeniem. Pozwoliła mi zapomnieć na chwilę o codziennych urbanistycznych widokach do jakich jestem przyzwy-czajony i przenieść się w obrazy jak ze starych filmów zza wschodniej granicy, dzięki temu nauczyłem się i prze-
żyłem coś całkiem 

świeżego.
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Wracając do samego Jamu, to cała idea 
eliminacji przedstawiała się tak: mamy 
różne kontesty (Toprock, Footwork, 
Seven2smoke, Power moves, Circle of 
Death czy Octagon), do każdej konku-
rencji ekipy typują swoich zawodników, 
tancerze walczą o punkty. Kamandy, 
które zdobyły największa kumulowaną 
liczbę punktów, startują w zawodach 
głównych crew vs crew. Zapomniałbym 
chyba o jednej z istotniejszych kwestii, 
nie było żadnej nagrody za wygraną, 
a i tak zjechał się cały wschód, to daje 
do myślenia… Oficjalnym zwycięzcą 
Yalta Summer Jam 2009 jest łączona 
ekipa Hblast i Tatanaka. Koniecznie 
muszę wspomnieć o trzynastoletniej 
dziewczynce z rosyjskiego Nowosybirska 
, która wygrała B-girl Contest i jest dla 
mnie dużą niespodzianką, B-girl Lina ma 
niesamowitą charyzmę w swoim smaku,    
a jest jeszcze bardzo młoda.  Byłbym 
ignorantem gdybym pominął dziewczyny 
z Polski i Lady Flow, która dotarła do 
ćwierćfinałów i bardzo ładnie zaprezento-
wała swój styl tańca. 
After party było zjawiskowe. Z Ruffneck 
Attack pojechaliśmy taksówkami w miej-
sce, które z początku mnie przeraziło. 
Gdzieś w górach, małe miasteczko, kręte 
wąskie drogi, sceneria jak z horroru, ale 
było warto. Deszcz, niesamowita muzyka 
Dj Skrema, freestyle, luz, zabawa i jedne 
najlepszych cyphers jakie widziałem 
w życiu. Poczułem esencję naszej całej 
kultury i bawiłem się świetnie.  
Podróże pozwalają spojrzeć z dystan-
sem na to, co robimy w naszym kraju, 
dowiedzieć się w jakim punkcie na na-
szej drodze się znajdujemy, jaką mamy 
wiedzę i stosunek do wszystkiego co 
nas otacza. Przede wszystkim jednak, 
pozwalają poznawać ludzi, którzy mają 
pasję. Wybrali ten styl życia i nie ważne 
w jakim są kraju, starają się odnieść 
sukces i żyć jak najbarwniej. To jest 
Hip-Hop, nasza kultura, dlatego starajmy 
się godnie ją reprezentować w każdym 
polu naszych działań. Zawsze staram 
się wstrzymywać od wartościowania 
różnych kultur, ale nasza jest po prostu 
piękna i chciałbym, żeby inni ludzie o 
tym wiedzieli. Chciałbym żeby twórczość 
i kreatywność zawsze były utożsamiane 
z kulturą Hip-Hop, a to co robimy było 
brane na poważnie.    
Jałta to punkt na mapie Świata, który 
koniecznie trzeba odwiedzić i poczuć 
prawdziwy dziki wschód. Jeżeli B-boy 
Lilou przyjeżdża ze swoją żoną na 
miesiąc miodowy właśnie w to miejsce, 
to znaczy, że chyba warto. Pozdrowienia 
dla wszystkich ludzi, których tam pozna-
łem, chillowałem i od których wiele się 
nauczyłem. 
Peace                                                                                       

FREESTYLE SESSION 2009 

LOS ANGELES, HOLLYWOOD

Kilka dni temu przeprowadzano 

ze mną wywiad do tego maga-

zynu. Padło pytanie o Freestyle 

Session i myślę, że ta wypowiedź 

będzie znakomitym wstępem 

do tego reportażu. Chociaż nie 

zamierzam Wam wklejać tej 

wypowiedzi, o tyle pozwolę sobie 

przypomnieć, że mój reportaż do-

tyczy imprezy Freestyle Session, 

legendarnej imprezy Freestyle 

Session. Może czasy się zmieniły, 

ale atmosfera 
i energia na tej imprezie pozostała 

ta sama. W momencie wejścia do 

miejsca w którym odbywała się 

impreza. Widząc tych wszystkich 

b-boys po prostu w sercu budzi 

się automatyczny podziw dla tego 

wydarzenia, a umysł przypomina 

te wszystkie szalone materiały 

filmowe, gdzie Style Elements 

biło się ze Skill Methodz, albo na 

parkiecie debiutował młody Moy 

z Havikoro. Przejdźmy jednak do 

szczegółów, i sprawdźcie mój 

reportaż z Freestyle Session 2009 

w Los Angeles.

Klub „Circus” w którym 

odbywała się tegoroczna 

edycja turnieju znajdował 

się niedaleko centrum 

legendarnej części Los 

Angeles – Hollywood, gdzie 

mieszkają i pracują m.in. gwiazdy 

filmowe, które możecie oglądać 

na amerykańskich filmach... Gdy 

już wszedłem do środka, klub 

wypełniony był b-boys i b-girls 

z różnych częsci świata. Jednak 

głównie można było zauważyć, że 

dominowali amerykanie. W końcu 

to przecież ich teren. Dowiedzia-

łem się też, że udziału w imprezie 

nie weźmie kilka czołowych ekip, 

które poniekąd zapowiadały swój 

przyjazd jak np.: Rivers Crew 

z Korei, czy Skill Methodz. Za-

brakło również ubiegłorocznych 

zwycięzców kanadyjsko-amery-

kańskiej grupy Supernaturalz. 

Pierwszy dzień jak to zwykle bywa 

okazał się dennym dniem elimi-

nacyjnym i nie wiele się działo. 

Głównie ciekawie było w kołach, 

oraz można było poobserwować 

tych wszystkich znakomitych 

b-boys, którzy dnia dzisiejszego 

mieli za zadanie przebrnąć gładko 

przez eliminacje. W rundzie tej 

każda ekipa miała obowiązek 

wziąć udział. Nawet nasi polscy 

przedstawiciele Funky Masons, 

którzy przyjechali do Los Angeles 

jako oficjalni zwycięzcy Freestyle 

Session Europe. Drugą drużyną 

z Europy okazała się grupa Hustle 

Kidz, która również brała oficjalny 

udział w zawodach, a ich przyjazd 

poprzedzony był zwycięstwem 

w holenderskiej edycji imprezy. 

Co ciekawe razem z nimi gościn-

ny udział w zawodach wziął Robin 

z Top9 Crew.

W czasie imprezy było wiele 

przerw. W tym czasie możnabyło 

zakupić kilka fajnych gadżetów, 

a sklepiki zorganizowane w ogro-

dzie przed klubem były bardzo 

dobrze wyposażone. Po całym 

dniu zmagań w eliminacjach 

i oczekiwania na swoje walki, 

w większości ekipy udały się do 

hoteli by odpocząć na jutrzejszy 

turniej główny. Wieczorem ogło-

szono, iż odbędzie się impreza 

z dedykacją dla Alien Ness’a, któ-

ry właśnie się żeni oraz dla B-boy 

Caspra (Boogie Brats), który 

obchodził swoje dwudzieste (?) 

urodziny. Z braku możliwości ko-

munikacyjnych nie było mi dane 

znaleźć się na tej imprezie. Warto 

wspomnieć, że razem z całą gru-

pą Funky Masons do Los Angeles 

przybyła całkiem spora „polska” 

ekipa, a w niej dziewczyny z Raw 

B-girls (Venka, Emilka), Zofia 

z Lajony Kingz oraz Eldoka, który 

swoją postawą bardzo motywo-

wał wszystkich do odpowiedniej 

reprezentacji (pozdrawiamy!).

txt: B-boy Zyskill 
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Następnego dnia to już jednak nikt 
nie zamierzał się ze mną patyczko-
wać ponieważ to co zobaczyłem 
drugiego dnia jako to się czasem 
mówi w moim towarzystwie „znisz-
czyło system”. Squadron, skupieni 
jak cholera rozgrzewają się przy 
wejściu do klubu. Do składu z Bo-
stonu dołączyło znaczne wsparcie 
dla ich jednostki. Dołączyli do-
świadczeni dowódcy -Marlon i Iron 
Monkey (!). O tyle co reprezentant 
Havikoro mnie tak nie zdziwił, to 
jednak obecność 
w tym składzie Iron Monkey (świet-
ne sety!) mnie po prostu powaliła. 
Podkręcający atmosferę w kołach 
Zulu Kingz wedrowali po całym 
klubie, aby też w końcu rozpoczać 
wspólne przygotowania przed 
walkami. Backstage na który nikt 
„oficjalnie” nie miał wstępu, został 
„przejęty” przez Monsta Squad. 
Podobnie nasi reprezentanci. Roz-
poczęli wejście do klubu od kół, 
by później mądrze znaleźć cichą 
i w miarę odizolowaną miejsców-
kę, by w tym miejscu przygotować 
się do najbliższych walk.

Warto też wspomnieć o udziale 
w zawodach słynnego projektu 
kalifornijskiego Monsta Squad, 
dawniej głównie reprezentowane-
go przez członków Style Elements, 
a obecnie poszerzona (na to 
wygląda?) o młodych b-boys jak 
Machine, Steelo, czy Lil Bob (aku-
rat kontuzjowany, ale stał razem 
z grupą na każdej ich walce). Do-
dajcie do tego takich b-boys jak: 

Remind, Crumbs i Frankiee Flave, 
a do tego wszystkiego był jeszcze 
Moy z Havikoro. 

Elimincje jednak przebiegły dość 
sprawnie, choć trwało to prawie 
cały dzień, bo musiano rozegrać 
około pięcdziesięciu walk, gdzie 
każda z nich trwała 5 minut. 
Jeszcze poprzedniego dnia tuż 
po zakończeniu imprezy Cros1 
wrzucił wyniki eliminacji na forum 
freestylesession.com. Tak więc 
wszyscy zawodnicy wiedzieli 
dobrze, że następnego dnia to 
własnie oni mają być przygotowa-
ni na walki. 

Rundę finałową rozegrano spraw-
dzonym systemem pucharowy, 
a poniżej prezentuję drabinę 
wszystkich walk stoczonych dru-
giego dnia.

Top 16 
Last 4 One vs Kadetes Del Toke 
Texas/Mexico Alliance vs Zulu 
Kings 
Funky Masons vs Full Force 
Monsta Squad vs NON Crew 
Hustle Kids vs Rock Steady Crew 
Knucklehead Zoo vs Formosa 
Crew 
Extraordinary Gentlemen vs Dyna-
mic Rockers 
The Squadron vs Battle Snakes 

Top 8 
Last 4 One vs Zulu Kings 
Funky Masons vs Monsta Squad 
Hustle Kids vs Formosa Crew 

The Squadron vs Dynamic Roc-
kers 

Top 4 
Zulu Kings vs Monsta Squad 
Hustle Kids vs The Squadron

Finals 
Monsta Squad vs The Squadron

Jeśli chodzi o pierwszą rundę to 
na pewno warto zobaczyć walkę 
Texas/Mexico Alliance z Zulu 
Kingz. Muszę przyznać, że Meksyk 
naprawdę starał się w tej walce 
i trzeba ich za to docenić.
Oglądając eliminacje zdałem sobie 
również sprawę, że do kolejnej 
rundy awansowały trzy ekipy eu-
ropejskie, więc prócz Hustle Kidz 
i Funky Masons znalazła się tam 
jeszcze jedna ekipa holenderska 
Extraordinary Gentelmen, która 
jednak nie zdołała już przejść do 
kolejnej rundy, co udało się Hustle 
Kidz po dość pewnej wygranej 
z bardzo młodym składem Rock 
Steady Crew. Funky Masons 
nie mogą powiedzieć, że mieli 
szczęście w losowaniu bo trafili 
na lokalną ekipę Full Force w naj-
silniejszym składzie z Do Knock, 
Benem, czy Ronnie. Okazało się 
jednak, że Polacy są świetnie 
przygotowaniu do walki i rozprawili 
się z amerykanami powiedziałbym 
bardzo profesjonalnie. Pewność 
siebie, świadomość taktyczna 
i styl, który dosłownie jak smoła 
zalewał sposób tańczenia

ich przeciwników. W dodatku 
amerykanie w pewnym momencie 
zdali sobie z tego sprawę i zaczęli 
popełniać mnóstwo błędów (Do 
Kncok spadł z salta na swojego 
kolegę i wszyscy się przewrócili 
na samym środku sceny). 

Dalej koreańczycy z Last4one 
przegrywają z Zulu Kingz, którzy 
z Taisuke, Casprem i Smurfem w 
składzie czują się naprawdę moc-
ni. Polscy reprezentanci staczają 
bardzo dobrą walkę 
z Monsta Squad, gdzie w pewnym 
momencie zadają wiele kłopotów 
tak doświadczonym b-boyom jak 
Moy, czy Machine. Jednak jeden 
set Remind’a na którym wszyscy 
oglądający go po obu stronach 
parkietu po prostu zamarli w bez-
ruchu wskazał kierunek w którym 
pójdzie Monsta Squad, kierunek 
finału turnieju. Do następnej rundy 
przechodzą również Hustle Kidz 
oraz Squadron pokonujący po 
kolei gładko każdą z napotkanych 
ekip w eliminacjach.

Przerwa. Koła co raz bardziej za-
cięte. Co raz więcej b-boys, którzy 
pojawiali się w walkach na scenie, 
a teraz już nie biorą udziału w da-
leszej fazie, pojawia się w kołach 
i jest naprawdę gorąco. Zbliżają 
się półfinały, tanieją niektóre pro-
dukty w sklepikach dla b-boys/b-
girls i można poczuć, że turniej 
wchodzi w decydującą fazę, par-
kiet nabiera temperatury, a b-boys 
wyglądają na głodnych!

Półfinały Freestyle Session 2009 
to już wojna. Przynajmniej w wal-
ce Zulu Kingz z Monsta Squad, 
gdzie obydwie ekipy przed impre-
zą wymieniane były wśród głów-
nych faworytów do zwycięstwa. 
Podczas walki prócz świetnych 
skillsów moża zaoobserwować 
próbe rozwiązania beefu pomię-
dzy Ness4, a Crumbsem, który 
wyraźnie miał coś do przekazania 
dowódcy Zulu Kingz. W pew-
nym momencie, tuż po swoim 
skończony secie (warto dodać 
miażdzącym secie) Crumbs 
wbiegł w szeregi Zulusów, przepy-
chając pierwszy rząd dopchał się 
do samego Ness’a, który nie brał 
udziału w imprezie 
i pomachał przed nim rękoma 
(opis znaków, które wykonał po-
zostawie bez komentarza). Alien 
Ness zareagował błyskawicznie 
i o mały włos nie skończyło się 

bijatyką obydwu ekip. Po walce 
wciąż było gorąco, bo Zulu Kingz 
ją w końcu przegrało i domagało 
się dyskwalifikacju dla Monsta 
Squad za złamanie zasad walki 
(zakaz dotykania przeciwnika). 
Mieli rację, jednak ta decyzja 
należała do sędziów, nie do nich. 
Drugi półfinał nieco łagodniejszy, 
wygrany dość pewnie przez Squ-
adron, który nie patyczkował się 
w starciu z Hustle Kidz.

Przed finałem kolejna przerwa, 
w której odbyła się walka tzw. 
„młodych strzelb aka young gunz” 
pomiędzy Lil Deamon, a J-Styles 
którzy stoczyli po osiem zacię-
tych rund. Następnie rozpoczęto 
przygotowania do walki finałowej, 
obie ekipy długo przebywały 
na scenie nim rozpoczęła się 
finałowa walka. Starcie Squadro-
nu z Monsta Squad. Młodzieży 
amerykańskiej sceny oraz starszej 
ekipy Monsta Squad. Starcie Mar-
lona z Moyem, a Iron Monkey z 
Remindem. Niesamowici b-boys, 
a sam przebieg walki bardzo 
zacięty i wiele smaczków. Esencja 
b-boyingu chciałoby się czasem 
wykrzyknąć! Marlon, Remind, Kid 
David, Machine 
w świetnej formie. Polecam 
sprawdzić tą walkę na youtube.
com

Tuż po bitwie byłem niemal 
pewien, że wygra ją Squadron. 
Dużo młodsza ekipa, bardziej 
dynamiczna, która popełniła dużo 
mniej błedów niż ich przeciwnicy. 
Monsta Squad zbyt „standardo-
wo” potraktował tą walkę. Wwyko-
rzystując mnóstwo rutyn, choć nie 
wszystkie z nich były po pierwsze 
dobre, po drugie popełnili przy 
nich dużo błędów. Nie wiem, czy 
nie rozegrali tej walki po prostu 
źle taktycznie, nie wiem bardziej 
oni mogą to wiedzieć niż Ja to 
tutaj omawiając, więc sobie daru-
je. Są wyniki, które potwierdzają 
moje domysły, że to jednak Squ-
adron zgarnia 20,000$ dolarów 
i szacunek, respekt, podzi
w od całej sceny za zwycięstwo 
w tegorocznej edycji, legendarnej 
imprezy Freestyle Session.

Podsumowując muszę powie-
dzieć, że cała infrastruktura or-
ganizacyjna imprezy. Jej skrupu-
latne zabezpieczenia i czasem te 
beznadziejne zakazy są niczym 
w porównaniu z tym, co wy-

nosi się z takiego wydarzenia. 
Niesamowite przeżycia, bagaż 
doświadczeń ze wszystkich 
obejrzanych jak i odbytych walk 
w kołach jest bezcenny, nie do 
przecenienia. Gratulacje dla or-
ganizatora – Cros1, który potrafił 
stworzyć taki turniej, że mimo 
zmiany czasu, obyczajów 
i podążania w kierunku całkowicie 
nowej szkoły pozostaje ten sam, 
z tą samą energią co zawsze (?) 
– nie wiem, byłem tam tylko raz 
ale poczułem to, co czułem oglą-
dając od deski do deski plyty dvd 
z tych wszystkich edycji Freestyle 
Session. 

Gratulacje dla zwycięzców grupy 
Squadron, która w pełni sobie na 
to zapracowała. Oklaski należą 
się też dla naszych reprezentan-
tów Funky Masons, którzy dotarli 
aż do rundy finałowej! Pozwolę 
sobie przypomnieć skład ekipy 
Funky Masons: Al Jazzera, Dejot, 
Chu Chu, Kleju, Cycu Rock, Mefo, 
Skunk (Kingz of Warsaw), Greku 
i Yarko (Lajony Kingz). Oprócz 
pierwszych dwóch wszyscy repre-
zentują elitarną jednostkę Polskee 
Flavour.

Pozdrowienia dla Polskee Flavour, 
Funky Masons, Lajony Kingz, 
Kingz of Warsaw, Azizi Hustlazz, 
Raw B-girls, Eldo i Sary, Pameli, 
Bena (thank you!), Moshen (SKM-
Z),ww Robin (Top9), Cros1, Zulu 
Kingz, Squadron, Monsta Squad, 
Hustle Kidz i wszystkich, którzy 
wspierali europejską edycję Fre-
estyle Session w Polsce!

txt: Cet
Foto: Chery A. Guerrero 
- cag@cherylaguerrero.com
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Krótka Historia Botów:

Rok 1988 kilku chłopaków za-
częło się spotykać na wspólnych 
treningach w Hanowerze. Wśród 
nich był Thomas Hergenroether. 
Właśnie ten człowiek był pomysło-
dawcą i organizatorem pierw-
szego bboy contestu w mieście 
Hanower. Przez kontakty, które 
zdobywał podróżując po Niem-
czech (Internet, komórki nie były 
wtedy tak powszechne, jak teraz) 
oraz pomocą chłopaków ze swo-
jej grupy „Burning Moves” zorga-
nizował pierwszy bboy contest. 
Był to roku 1989. Na imprezę tą 
przybyło około 400 widzów oraz 
bboys m.in. legendarna ekipa 
„Battle Sqad” w składzie: Swift 
i Swipe (bboy Storm), bboy Son-
ny T z Hamburga oraz kilku bboys 
reprezentujące miasto: Celle. 
Impreza zakończyła się dużym 
sukcesem. Thomas postanowił 
zrobić większą imprezę. Z dotych-
czasowej nazwy: „International 
Breakdance Cup”, skrócił ją rok 
później do „ The Battle”, a rok 
później czyli w 1991 dodał „of the 
Year” i zostało do dziś: „Battle of 
The Year”. Z roku na rok przyjeż-
dżało coraz więcej ekip 
z za granicy m.in. Anglii, Holandii, 
Szwajcarii, aż w końcu w 1995 
roku, przyjechała pierwsza Polska 
Ekipa na Boty: Strap Beat, 
w skład której wchodziło 3 bboys 
z Włocławka: Fryta, Sali, Blow 
(Założyciel istniejącej do dziś 
grupy „Ready to Battle”) w połą-
czeniu z boyami z Broken Steps 
ze Szczecina. Rok później (czyli 
1996) oprócz Strap Beatów na 
boty przyjechała następna Polska 
ekipa: „Top Toys” 
z Koszalina. Z roku na rok na boty 
przyjeżdżało coraz więcej ludzi, aż 
w roku 2000 gdzie w Hanowerze, 
na terenie, gdzie odbywało się 
Expo przyjechało ponad 10.000 
bboy’s i b girl’s z całego świata. 
Wszystkie bilety były sprzedane, 
1000sztuk chodziło u koników za 
większą cenę, a dodatkowo po-
nad 4000ludzi weszło bez biletu. 
Ze względu na tak dużą liczbę od-
wiedzających boty, w 2001 roku, 
imprezę przenieśli z Expo 
w Hannoverze, do Volkswagen 
Halle w Braunschweig.
Również w 2001 roku wystąpiła 
polska ekipa: „Nontoper Mielon-
ka”. Lata mijały z roku na rok naj-
różniejsze ekipy z całego świata, 
przyjeżdżały na boty, mając cel: 

wygrać bitwę roku! Co roku grali 
break Dje z całego świata m.in.  
Tee (Japonia), Wodoo (Szwaj-
caria),  Leacy (Wielka Brytania),  
Billy Brown (Francja), Forest Gete-
gump (USA). Jak i również mc’s 
z najwyższej półki : Supernatural 
z USA (dobrze znany b-boy’om 
MC z takich zawodów jak „Fre-
estyle Session”) czy Rahzel. Aż 
doczekaliśmy się roku 2009, gdzie 
„Battle of the Year”, mająca wzloty 
i upadki, doczekała się 20lecia.

Boty Anniwersary: 

Z Okazji 20 lecia, Thomas wraz ze 
swoim sztabem organizacyjnym 
przygotowali dużo związku z rocz-
nicowym charakterem imprezy, 
pojawiło się wiele atrakcji, a tam 
gdzie wiele atrakcji, to „Flava” 
musi tam być. Swoją 20 rocznicę 
rozpoczęli już 12.10 od Warszta-
tów The European Hip Hop Com-
munity była to seria warsztatów, 
które odbywały się przed główną 
imprezą Battle Of The Year 2009. 
Pięciu nauczycieli dawało lekcje 
przez trzy dni. Wszyscy mogli 
przyjść i wziąć udział w zajęciach. 
Warsztaty poprowadzili: Storm, 
Salah, Roxrite, Lilou, Arzu oraz 
Carlos.
Również od 12.10 do 17.10 była 
czynna wystawa: „20 Years Battle 
of the Year”. Wystawa dokumen-
towała i przedstawiała historię 
minionych 20 lat Battle of the Year. 
Skupiona była na faktach histo-
rycznych, jak i również pokazy-
wała specjalne momenty, legendy 
oraz ludzi tworzących historię tej 
imprezy. 15.10 odbyła się Battle 
of the Year Dance Theatre Night. 
Była to refleksja fundamentalnymi 
częściami filozofii BOTY. 
Można było zobaczyć spektakle 
takich ludzi jak: „Storm”, „Salah”, 

Battle of the Year Anniversary!

Kiedy nie było jeszcze Break.pl, 
Hip-Hop.pl, naszej-klasy, oraz 
flavy, czyli ładnych lat temu kilka, 
prawie każdy, kto tańczył, próbo-
wał tańczyć, ćwiczył wiedział, lub 
dowiedział się od ludzi którzy tań-
czyli przed nim czym jest Battle of 
the Year i co to są za zawody. Kto 
by przypuszczał, że taka, a nie 
inna impreza obchodziła w tym 
roku dwudziestą edycję. Zanim 
zacznę pisać relację w dużym 
skrócie rozpocznę od historii tej 
imprezy.

jak i również ekip: „Top 9” oraz 
„Vegabonds”.
16.10 Po raz pierwszy w historii 
boty odbyły w centrum „Schloss 
– Arkaden” w Braunschweig się 
walki 1na1, wybranych przez orga-
nizatorów 16 bboys, a byli to:

Roxrite (/Renegade Rockers) 
Lilou (/Pokémon) 
Lagaet (/Momentum Crew) 
Just Do It (/Rugged Solution) 
Morris (Flexible Flave) 
Ardit (/TNT) 
King So (/Gamblerz) 
Mounir (/Vagabonds) 
Aya (/Formosa) 
Flying Buddha (/Top9)
Lil Kev (/Phase T) 
King Foolish (/Octagon) 
Enano (/Speedy Angelz) 
Jed (/Ubuntu) 
Steve (/Knuckle Head Zoo) 
Pelezinho (/Tsunami Allstars) 

Walki sędziowali: Storm (Niemcy), 
Salah (Francja), Kwikstep (USA). 
W roli prowadzącego wystąpił 
szwajcarska legenda bboyingu 
Crazy z Crazy Force Crew, a za 
Djką stanął Break Dj Ben a.ka. 
Billy Brown z Francji. 1500euro wy-
granej zgarnął Lilou. na wysokim 
poziomie, organizacyjnie dopięte 
wszystko czasowo i przestrzennie, 
jak to mówią Niemcy: Orrnung 
must sein (Porządek musi być). 
Ben a.k.a. Billy Brown po raz 
kolejny zagrał pełno świeżych nu-
merów, choć czasami (i nie tylko 
mi) wydawało się, że grał kawałki 
dod Lilou. 
Tuż po walkach 1na1 odbyły się 
w klubie Jolly Joker finały walk 
2na2 B – Girlz Battle, gdzie można 
było zobaczyć reprezentantki 
Polski B Girl Aga i Emilkę, z ekipy 
Raw B Girls.  W jury zasiedli: 
Movie One (Hiszpania), Bintou 
(Francja) oraz Roxrite (USA). 
Oprawą muzyczną zajął się Break 
Dj Wodoo wraz z perkusistą J: Lo-
opem. Muzyczne połączenie tych 
dwóch Panów dawało po uszach 
i pokazało ludziom którzy tam byli, 
co potrafi Wodoo zrobić 
z muzyką dodając skille J: Loopa 
na perkusji.  Walki 2na2 wygrały 
b girl’s z Japonii. Tuż po wynikach 
udałem się do hotelu, zasypiając 
miałem cały czas dźwięki 
w uszach Wodoo i J: Loopa.
Nadszedł 17.10 godzina 14.00 
już pod Halą muzyczka w dwóch 
miejscach i to co lubię najbar-
dziej koła, koła i jeszcze raz Koła! 

Przez te wszystkie lata, od kiedy 
pierwszy raz byłem na Botach 
(czyli od 2002) zasady wejścia na 
Boty się nie zmieniły. Czyli: duża 
kolejka, przejście przez bramkę, 
kontrola co masz w kieszeniach, 
plecakach, jak już to przejdziesz 
to wchodzisz i co dalej? Pełno 
ludzi, kółka, stoiska z cateringiem, 
bboy shopy a nich: dvd, mixtapy, 
koszulki, czapki bluzy itd. Godzi-
na 18.30 światła gasną muzyka 
wyłączona i nagle muza telebim, 
wchodzą prowadzący: Trix  (Wiel-
ka Brytania) oraz Spax (Niemcy). 
No i czas zacząć imprezę! Przed-
stawienie i pokaz sędziów: Storm, 
Lilou, Roxrite, Cico i Just do It. 
Po nim przedstawienie Break Dj’s: 
Wodoo, Renegade, Ben a.ka. Billy 
Brown, Nas’d, Cut Nice, Kid Cut, 
Tee i Kid Skraam. Po tym chwila 
ciszy ku pamięci Break Dj Leacy, 
a po niej pierwszy show blok. 
Utkwiły mi w pamięci 2 pokazy: 
Formosa z Tajwanu oraz Belaru-
sian B – boys z Białorusi. Białoru-
sini pokazali dużo świeżości 
i zdziwili ludzi wszystkich którzy 
tam byli swoimi skillami. Tuż po 
pierwszym bloku występ: Boty 
Allstars czyli m.in. Speedy, Storm 
Swift Rock, czyli Battle Squad, 
Vartan, Kwickstep, Wicket, Lamine, 
Dawid Colas oraz za Dekami 
Wodoo i na perkusji: J: Loop. 
Zajebisty pokaz pod względem  
tanecznym i muzycznym. Nigdy 
nie myślałem, że zobaczę Battle 
Squad jeszcze tańczących razem. 
Kolejny show blok, tu akurat orygi-
nalny pomysł mieli Soul Mavericks 
z Wielkiej Brytanii. Przez pół po-
kazu tańczyli bez muzyki w ciszy, 
a drugie pół do muzyki. Pomyłką 
dla mnie był występ Knuckle Head 
Zoo z USA. Już naprawdę nie mieli 
kogo z USA zaprosić?!. Tuż po ko-
lejnym show bloku kolejny pokaz, 
konkretnie koncert: Heidelberg 
Allstars feat. Torh & Toni L, Stieber 
Twins i Cora E. Ci co się interesują 
niemiecką sceną Rap, wiedzą, 
co to za Mc’s. Zajebisty koncert 
dali, szkoda tylko, że mało ludzi 
młodszego pokolenia nie znało 
kawałów przez nich granych. 
Mimo wszystko zajebisty koncert, 
bardzo fajnie, to właśnie ci, a nie 
inni zagrali na Boty Anniwersary. 
Czas na Semi Finals. Pierwszy 
semi Finale: Gramblerz (Korea) 
vs. Phase T (Francja). No i kolejna 
walka: All Area (Japonia) vs. 
Top 9 (Rosja). Również ciekawa 
bitwa. Przerwa, wręczenie nagród 

zwycięskich b girls z Japonii no 
i ostatni pokaz. Tym Razem Big 
City Brains z Danii. Czyli Nick i 
Jeppe (zwycięscy duńskiej edycji: 
„Mam Talent”) oraz Phax jeden 
z najlepszych Slow Montion na 
świecie. Dali zajebisty pokaz, 
udowadniając, że mają talent, 
dysponując świetnymi skillsami. 
No i nadeszła wiekopomna chwila, 
bitwa o pierwsze miejsce, między 
Top 9,a Gramblersami. Tuż przed 
walką buczenie publiki, jak weszło 
Top 9, szybkie przemówienie 
Spaxa i uspokojenie publiki. Walka 
rozpoczęta. Od samego początku 
widać było przewagę na parkiecie 
Gramblerzów i zmęczenie Top 9. 
Koniec walki, ogłoszenie wyników: 
1 miejsce Gramblerz, 2 Top 9. 
Wręczenie nagród, podziękowania 
dla Thomasa za zoorganizowanie 
imprezy. Po zakończeniu imprezy 
czas na afterparty w Jolly Jokerze. 
A na aferze Oktogon poprowadzo-
ny przez Alien Nessa, muza grana 
przez Ranegadea, i parkiet pełen 
do rana. Podsumowując: Battle 
of the Year Anniversary udane, na 
wysokim poziomie zorganizowane, 
dopięte na ostatni guzik. Pytanie 
jedno, czy przetrwa ta impreza 
następne 20 lat? Podziękowania: 
Blow za zoorganizowanie wyjaz-
du, Gosia za ogarnięcie noclegu, 
Państwo  Merinjan za ugoszczenie 
mnie.

txr: Bereton
foto: Marek Jaśkiewicz
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wyróżniającym się B.boyem na 
tym conteście. Finał rozegrał się 
pomiędzy The M Team(Thesis, 
DIal Tone) i Fusion Ruckus(Grazy-
,Thumba).  Natychmiast po Circle 
Prinz udaliśmy się na warsztaty 
z Ken Swiftem oraz członkami 
7 Gems Nako i Clarkie. Cały 
warsztat był skupiony na Rockingu 
poprzez pokazanie podstaw tego 
tańca i przekazanie ogromnej 
dawki wiedzy przez członków 
7Games.
Następnym contestem na jaki się 
udaliśmy był Footwork battle. Po-
dobnie jak i w ubiegłym roku tak 
i w tym chętnych do wzięcia udzia-
łu nie brakowało. Ba, było ich tak 
wielu, że organizatorzy chyba tro-
chę sobie nie poradzili, ponieważ 
czasem w drugiej rundzie londo-
wali B.Boys z listy rezerwowej, 
chociaż nie brali nawet udziału 
w eliminacjach… nieźle prawda?
Podobnie jak rok temu zdecydo-
wanie niedościgniony w sztuce 
footworkingu okazał się B.Boy 
Focus z Flow Mo, który stoczył 
rewanżowy pojedynek z ubiegłego 
roku z Robinem, natomiast 
w finale spotkał się z Tony 
Rockiem. Reprezentant Flow Mo 
wygrał jednogłośnie broniąc tytuł 
z ubiegłego roku.
Niestety nie udało się nam odwie-
dzić takich contestów jak Octa-
gon, 7tosmoke czy B.girl Battle, 
a na eliminacjach do UK Champs 
byliśmy tylko na kilku walkach. UK 
B.boys Champs odbywały się wg 
mnie na najlepszej miejscówce tak 
jak rok temu w „cypher 6”.W tym 
samym budynku mieściły się także 
„cypher 5”, „cypher 8” oraz kilka 
stoisk z ubraniami. Mocno zdziwił 
mnie fakt, że nigdzie niemożna 
było kupić DVD z ubiegłorocznej 
edycji IBE, zresztą sklepy były 
także bardzo ubogo wyposażone.
Pierwsza faza walk eliminacyj-

nych do UK champs odbywała 
się jednocześnie w dwóch kołach 
po to by zaoszczędzić czasu. 
Ze wszystkich stoczonych walk 
zadaniem jury było wytypowanie 
8 ekip, które w dalszych rundach 
będą walczyć o darmowy przelot 
na finały do UK. W walkach finało-
wych strasznie rzucało się w oczy 
zachowanie niektórych członków 
ekipy Team Shmetta, którzy strasz-
nie sztucznie jarali się każdym 
nawet średnim wyjściem członków 
tej ekipy. Eliminacje wygrała ekipa 
z Ukrainy  Ruffneck Attack która 
pokazała kawał świetnego B.Boy-
ingu.  Po tych wszystkich contes-
sach przyszedł czas na trochę 
konkretnego Holenderskiego chilu 
na oficjalnym after party, lub tuż 
obok przed wejściem do budynku.
Następnie wszyscy udaliśmy się 
do świetnie przygotowanej przez 
organizatorów noclegowni aby 
odpocząć przed dniem drugim.
W odróżnieniu od pierwszego dnia 
IBE w drugim wszystko odbyło 
się w jednym budynku. Oprócz 
słynnego All batte All w którym 
mogliśmy zobaczyć Europe, USA, 
Korę i Japonie która występowała 
zamiast Brazylii i Meksyku, odbyły 
się contessy na najdłuższy power 
oraz samo power moves battle. 
Obydwa te contessy wzbudziły 
wiele emocji, także za sprawą 
świetnego i maxymalnie energe-
tycznego prowadzącego MC Trixa. 
Same walki w tym roku podobały 
mi się zdecydowanie mniej niż rok 
temu, posypało się bardzo dużo 
konkretnych Powerów i kosmicz-
nych wręcz tricków, ale było zde-
cydowanie mniej tanecznie niż rok 
temu. Przyznam szczerze że moc-
no się rozczarowałem niektórymi 
walkami a na niektórych musiałem 
się zmuszać by wytrzymać do 
końca. Przebiegu tych wszystkich 
walk nie jestem w stanie opisać 

w tej relacji ponieważ gdybym 
chciał zrobić to dokładniej zajęło-
by to z połowę magazynu.
Warto jednak wspomnieć o innej 
walce która miała miejsce tego 
dnia, pomiędzy ekipami Poppe-
rów.
Ale najpierw trochę historii; 
w 1999 roku podczas drugiej edy-
cji IBE 2 w walce w kole spotkało 
się dwóch poperów - Bionic Man 
i Salah, spotkanie to skończyło 
się legendarna ponad godzinną 
walką! 
Dokładnie 10 lat i dwa dni- 13 
września, ta walka miała doczeka-
ła się rewanżu. Salah wraz z przy-
jaciółmi vs Machine Gone Funk 
na czele z Bionic Man’em. Walka 
trwała około 40 minut co dość 
średnio podobało się bboyowej 
publiczności, początkowo wszyscy 
reagowali dość energicznie na 
sety poperów ale ostatnie kilkana-
ście minut publika dosłownie była 
znużona owym pojedynkiem.
Podsumowując tegoroczne IBE , 
jest to na pewno kolejny sukces 
organizatorów i naprawdę świetna 
impreza na której po prostu trzeba 
być. Gdyby jednak tak ogromny 
event rozłożyć na trzy a nie na 
dwa dni, uczestnicy na pewno 
wynieśli by z niego jeszcze więcej. 
Nie pozostaje nam nic innego jak 
czekać z niecierpliwością na ko-
lejną edycję. Na koniec chciałbym 
pozdrowić wszystkich tych z który-
mi miło spędziłem czas w Holandii 
w szczególności ekipę Flavy oraz 
Kielecką ekipę Broken Glass 2 
a także wszystkich uczestników 
„koła śmierci” które utworzyło się 
tuż przed holenderską granicą 
w drodze powrotnej.

Txt: Rafuls
foto: Adasiowy

All battle All:

KOREA - DUCKY, HONG 10 DIFFER, VERO, EYES, 
STYLE M, POCKET, BLUE, ISSUE, WING and SKIM
JAPONIA- TAISUKE, TAKASHI, KATSU, TOSHIKI, 
SHIE CHAN, NARUMI, PRINCE, KURASHIKI, RY-
OMA, KATAUYA

USA - ZULU SMURF, TOYZ, KID DAVID, NASTY RAY, 
KID GLYDE, THESIS, BEBE, STEVE KHZ and CANDY
EUROPA - KOLOBOK, PLUTO, GRACIE, HAT SOLO, 
LAGAET, JUSTDOIT, FLYING BUDDHA, LIL KEV, 
KHALIL, BGIRL AT

I.B.E. czyli International Break Dance Event 2009 już 
za nami. Po raz drugi z rzędu w dniach 11-13 wrze-
śnia miasto Heerlen położone w południowej części 
Holandii pękało w szwach pod naciskiem B.Boys 
i B.Girls z całego świata. Pierwsza edycja odbyła się 
w roku 1998, obecnie po 11 latach ten event otrzymał 
rangę największych zawodów w Europie, o których 
słyszał każdy szanujący siebie B.Boy.
Do Heerlen razem z grupą polaków których gorąco 
pozdrawiam dotarłem w sobotę 12 września. Niestety 
nie udało mi się odwiedzić wystawy fotograficz-
nej Marthy Cooper (USA), która odbyła się dzień 
wcześniej tuż przed oficjalnym before party. Martha 
Cooper jest znanym hip hopowym fotografem, której 
początki kariery sięgają lat 70!
Pierwszy dzień zawodów podobnie jak w zeszłym 
roku został podzielony pomiędzy 7 budynkami w 
których to w tym samym czasie odbywały się różne 
contessy, warsztaty, panele dyskusyjne a nawet 
i koncerty.
Razem z załogą Flavy na dobry początek postanowi-
liśmy udać się na warsztaty do B.boya K-mel’a 

z Boogie Brats / Zulu Kingz. 
Pomimo tego iż K-mel nie miał ułożonego żadnego 
programu warsztatów a dosłownie „ na poczekaniu” 
stworzył krótką choreografię pełną flavoru to uważam 
ten warsztat za całkiem udany. Zakończeniem warsz-
tatów było koło z takimi kotami jak sam K-mel, Robin 
i Flying Budda z Top 9 czy też Zulu Smerf 
z Zulu Kingz. Dzięki uprzejmości ekipy Broken Glass 
2 możecie sprawdzić materiał z tego koła oraz kilka 
innych ciekawych walk na ich blogu – www.broken-
glass2.com.
Jak już wspomniałem wcześniej wiele ciekawych 
contestów odbywało się w tym samym czasie 
np.: Circle Prinz pokrywało się z eliminacjami do UK 
Champs, Octogonem, B.Girl Battle a także z kilkoma 
panelami dyskusyjnymi. Często trudno było się zde-
cydować gdzie się udać, co pominąć a co sprawdzić.
Jednym z miejsc które odwiedziliśmy było koło 
z numerem 4 w którym odbywało się Circle Prinz.
Po raz pierwszy na IBE odbyły się eliminację do 
Circle Kingz. Zgłoszonych ekip było na pewno ponad 
100. Runda eliminacyjna odbyła się na „nowyh zasa-
dach” CP. Mianowicie, na Sali znajdowało się 5 kół, 
w każdym z nich siedział jeden sędzia a każda z ekip 
miała swój numer przypięty do ubrania. Zrezygnowa-
no z rozstawienia jakichkolwiek ekip więc sędziowie 
po rundzie eliminacyjnej musieli wybrać najlepszą 
szesnastkę.
Warto tutaj zaznaczyć o wyczynie Polskiej ekipy 
Sweeping Crow którzy przeszli eliminacjię i doszli do 
półfinałów. W ćwierć finale pokonali Flow Mo 
w składzie B.girl Taya i B.girl A.T. natomiast w półfi-
nale lepsi okazali się Thesis i i DIal Tone. Thezis był 
moim w moim odczuciu zdecydowanie najbardziej 
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KALASCHNIKOW ENERGY DRINK to 
nasza odpowiedz na wszechobecny 
w dzisiejszych czasach wysiłek, wzmo-
żoną aktywność fizyczną oraz zmęcze-
nie. Napoje energetyczne pijemy rano 
przed ciężkim dniem lub po ciężkiej nocy, 
oraz po wzmożonym wysiłku, ale rów-
nież wtedy kiedy potrzebujemy wzmoc-
nić swoje siły przed długim wieczorem.
 Kalaschnikow jest wyjątkową alterna-
tywną, dla obecnych na rynku napo-
jów energetycznych. Kalaschnikow to 
połączenie wyjątkowej jakości, orygi-
nalnego smaku, inspirującej barma-
nów barwie oraz niepodważalnych 
właściwościach energetycznych. Poza 
wyjątkowymi parametrami jakościo-
wymi produktu, wyłączny dystrybutor 
na Polskę firma Armada AG, oferuje 
w pełni profesjonalny Team sprzedażo-
wy i promocyjny, opiekujący się zarów-
no budowaniem rynku detalicznego jak 
i kanału HoReCa. Kalaschnikow Energy 
Team uczestniczy w wielu imprezach 
kulturalnych, sportowych, plenerowych, 
cyklicznych jak i koncertach znanych 
gwiazd współczesnej muzyki - to tylko 
kilka z nielicznych możliwości Teamu.
Kalaschnikow jest marką międzynaro-
dową, w Polsce Produkt jest od paź-
dziernika 2008, biorąc pod uwagę 
tak niedługi czas obecności na rynku 
jak również osiągnięty przez rok po-
ziom udziału rynkowego jest to jedna 
z najlepiej  przyjętych nowych marek kate-
gorii napojów energetycznych w Polsce.
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Taniec jak taniec, ma tam jakieś podstawy i tańczony jest do trans-owej muzy....
O nie! Co ja przeżyłam słysząc te słowa! Bardzo cieszę się,że mogę napisać artykuł na ten temat, bo już od pewnego czasu nurtują mnie ( delikatnie mówiąc) tezy wygłaszane przez „mądrych 
i wtajemniczonych”.
Patrząc na historię naszej polskiej sceny tańca, widzimy, że House nie wpisał się jeszcze znacząco w jej karty.
Dopiero raczkujemy, ale znając ambicje polskich tancerzy - Damy radę!
Mam nadzieję, że poprzez ten wy-wód trochę rozjaśnię Waszą wizję na temat House Dance. Będzie to MIX przetłumaczonych faktów w powiązaniu z moją subiektywną oceną na temat w/w stylu. Możecie się ze mną zgadzać, bądź nie.W gruncie rzeczy będzie o czym dyskutować.

MUZYKA
Muzyka House powstała na 
wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, dokładnie 
w Chicago,Illinois na przełomie lat 70 i 80.

Nazwa House to skrót od klubu zwanego „Warehouse”w Chicago, w którym rezydował DJ Frankie Knukles- sprawdźcie jego pierw-sze kawałki, to historia muzyki House. Z czasem utarło się, że to z Warehouse pochodzą najlepsze kawałki zmiksowanego disco 
z drumem. Ludzie zaczęli zabie-gać o ta muzykę, zgrywać ją sobie na kasety magnetofonowe, a mod-ne stało się nazywanie kawałków jako muzę House zamiast muzę z „Warehouse”.
Muzyka dotarła również do Nowe-go Jorku, gdzie również zyskała wielka popularność, jednak pionie-rem muzyki House nadal zostało Chicago.

TANIEC
Time to JAck! Chicago - wareho-use.
Każdy powinien orientować się w temacie i wiedzieć, że taniec wykonywany do muzyki House -to Jack! Posłuchajcie trochę old school’ owych kawałków 
a usłyszycie tam na pewno: 
Time to Jack, Jack your body, This is Jack house, Jack all night long, itd. Tancerzom już na serio wkręconym w temat, zafascy-

nowanym tą muzyką chodziło o Jack. To specyficzny dla tego stylu przepływ energii przez ciało, nieskończony 
i dostosowany do bitów muzyki.Z czasem zatarło się osobne 
nazewnictwo co do tańca i muzyki- zostało po prostu jedno, znane nam dzisiaj jako HOUSE.
Ale co muszę podkreślić, tance-rzom- pionierom wtedy 
i szczególnie teraz przeszkadza jedna rzecz. Na imprezach House’ owych ( tak jak i dzisiaj) było wielu pozerów, którym wydawało się, że jeśli potrafią ‘poruszać’ się do muzyki House to mogą nazywać się już House’ owcami. Ok, ale w ich ruchu było zero zrozumienia dla techniki tego tańca- nie było JACK’ u!

To samo zauważyłam teraz- jak można na pamięć wyuczyć się ruchów, „kroczków” z filmików z You Tube i wozić się, a za grosz nie mieć nawet pojęcia o technice, o Jacku?!?

STRÓJ
Tak, tak. Może teraz nie jest tak bardzo kultywowany jak 
np.: w Locking’ u czy Popping’ u, ale tancerze House’ owi też chcieli się wyróżniać. 
Hip-Hopowcy znani byli ze swego ‘straight street style’, czyli tak jak wozili się po ulicach, tak wpa-
dali na imprezy. House’ owcy 
chcieli na swoje wyjścia do klubu wyglądać inaczej. Typowy House Dancer miał na sobie garnitur, a dokładnie szeroką w barkach marynarkę dwurzędówkę, zapina-ną na 4 guziki lub kamizelkę, spe-cyficzne szeroko krojone spodnie ‘jaboo’, buty Dr. Martin 

i obowiązkowo charakterystyczny wąski krawat. Tancerze bawili się kolorystyką, każdy z nich chciał być na swój sposób oryginalny.Oczywiście nie jest powiedziane-,że tancerze poprzez swój ubió-r,ograniczali się tylko do jednego stylu tanecznego!!! Szacunek miał każdy, kto w każdej muzie potrafiłsię odnaleźć.
 Klub „Warehouse” wyznaczał dni, w które grał określony typ muzyki i tak np. w środy i w piątki grali Hip-Hop, a w czwartki i soboty House- przy czym imprezy House’ owe uchodziły za te bardziej bez-pieczne...

TECHNIKA
House Dance to połączenie: ste-powania, salsy, jazzu, afro, Webo 

(tańca lat 80, który zaniknął), 
disco, itp. Każdy nowy tancerz wnosi coś swojego, oryginalnego. Według Green’ a podstawą House jest również Top Rock, lecz uległ on nieco zniekształceniu ze wzglę-du na tempo house’ owe. 
Na dzień dzisiejszy w House Dan-ce wyróżniamy 3 style:
Jacking- wywodzący się z Chi-cago, specyficzny, powtarzający się przepływ energii przez ciało, łapanie jej w części ciała i wypusz-czanie nad głową.
Lofting- zapoczątkowany w No-wym Jorku w klubie Paradise Ga-rage, powiązany z pracą w dole, przy parkiecie, niezwykle płynny i miękki, pełen obrotów; tancerze w późniejszym okresie zrezy-
gnowali ze swojego formalnego ubioru, by nie krępować swoich ruchów, by były one bardzo natu-ralne i swobodne.
Footwork- wywodzący sie z nowo-jorskiej sceny tańca- praca nóg. 

Na bazie w/w stylów tańca House powstało (do tej pory zostało 
nazwane)19 podstaw:

STOMPING
THE LOOSE LEG

THE TRAIN
FARMER

THE SWIRL/SALSA
JACK-IN THE BOX

SALSA STEP
SALSA HOP
SIDEWALK

CROSSWALK
CROSSROADS

THE SET UP
TIP TAP TOE

SCRIBBLE FOOT
KRISS-KROSS

ROGER RABBIT
THE SKATE
DOLPHINS
HEEL-TOE

All in all... oto skondensowane wiadomości na temat muzyki 
i tańca HOUSE.
Pogłębiajcie swoją wiedzę na ten temat bo warto! I nie pozwólcie by Pani od aerobiku prowadziła „pro-fesjonalne” zajęcia z tańca House w Polsce (kroczki to nie wszystko). Czy nie jest to irytujące? 
Peace & Respect 4 all.
Pozdrowienia dla wszystkich praw-dziwych ludzi, pasjonatów 
z zasadami.

Bagieta TOP TOYS  & DMC CREW

Co w tym
trudnego?

„Poznaj najpierw historię 
i zasady, daj sobie czas, a potem pozwól ponieść 

się muzyce i twórz nową 
historię”    

Budda Stretch, Elite Force



26 27

Rozmowa z Aldo Ardo: „It’ s all 
about love, baby”

Ryfa: Jaka jest według Ciebie de-
finicja tancerza hip-hop’ owego? 
Kto to powinien być?

Aldo Ardo: Ok, myślę, że po pierw-
sze, w tańczeniu Hip-Hop’ u cho-
dzi o wyrażanie siebie. Wyrażanie 
sposobu w jaki żyjesz lub sposobu 
w jaki tańczysz, w jaki czujesz mu-
zykę. Nie ma konkretnej drogi dla 
tancerza, żeby został tancerzem, 
kumasz? Więc myślę, że każdy 
musi znaleźć swój własny sposób 
na wyrażanie. Jak patrzysz na 
tancerza, czasami widzisz kogoś, 
kto ma dobrą technikę, wszystkie 
podstawy i jest dobry, ale czasem 
widzisz kogoś, kto ma swój styl. 
Jeżeli jako tancerz rozwijasz swój 
własny styl i nie obchodzi cię to 
co ktoś mówi, to jest dla mnie 
prawdziwy taniec.

R: Czyli czasem chodzi o porzu-
cenie mainstream’ u, robienie 
swojego i wyrażanie siebie, to jest 
Hip-Hop, zgadza się?

AA: Nie chodzi o to, czy robisz to 
mainstream’ owo czy undergro-
und’ owo. Underground, to moja 
droga, ale prawdziwi są ludzie, 
którzy są prawdziwi. 
A nie, że muszę robić coś, bo to 
jest podziemie. Nie muszę iść tą 
linią, tylko dlatego, że mówią: „Nie 
możesz robić komercji. Jak robisz 
komercję nie jesteś prawdziwy”. 
Kto mi to mówi?!? Zarabiam na 
tym pieniądze na życie i to jest 
prawdziwe. Więc nie obchodzi 
mnie co ktokolwiek mówi, nie 
obchodzi mnie to.

R: W Locking’ u jest 25 podsta-
wowych kroków, jest on małym 
stylem. A w Hip-Hop’ ie możesz 
zrobić co chcesz, pomimo basic’ 
ów, których się trzymamy. Jak 
sądzisz... jak daleko tancerz może 
pójść? Gdzie są granice?

AA: Okej, hm, myślę, że nie ma 
granic dla tancerza. Są tancerze 
tacy jak Electric Boogaloos albo 
Elite Force, którzy to stworzyli. 
Są teraz najwyżej i nie muszą 
nikomu niczego udowadniać, ale 
nadal mówią: „Wciąż się uczę. 
Jestem tancerzem.”, nawet jeżeli 
są prekursorami. To mnie inspiruje 
do powiedzenia, że nie ma granic 
dla tancerza. Zawsze możesz 

rozwinąć swój styl. Jeżeli znasz 
dużo podstaw możesz z tym pra-
cować, ale dojdziesz do momentu, 
kiedy będziesz chciał tańczyć „na 
wolności” i nie będziesz już chciał 
siekać podstaw. Jak chcesz mieć 
wolność, korzystaj z podstaw, 
dorzuć trochę Popping’ u i innych 
rzeczy. Możesz zawsze złapać 
inspirację, dla mnie to jest niekoń-
cząca się opowieść. To jest coś, 
co trzyma mnie przy życiu. Jak 
trenujesz, stajesz się coraz lepszy. 
Nie tak, jak niektórzy myślą: „Och, 
chcę być najlepszy, ale nie polep-
szam się od pół roku.” . Ludzie 
podchodzili do mnie i mówili: „Jak 
jeżdżę na battle, to nie przecho-
dzę.”. To nie o to chodzi. Trenuj, 
trenuj, trenuj. Może minie 10 lat, 
człowieku,ale się rozwiniesz.

R: Tak, teraz chodzi o wygraną...

AA: Na każdych zawodach widzisz 
ludzi rozmawiających tylko o nie 
przechodzeniu eliminacji i nie ob-
chodzi ich jaka była walka, kto tam 
był... Czasem jeżdżę na zawody, 
bo widzę kto sędziuje i kogoś, kto 
mnie inspiruje, jadę zobaczyć się 
z innymi ludźmi. Jeżdżę na jamy 
z ludźmi z zagranicy. To dla mnie 
najważniejsze: po czy w czasie 
walk zawszę jam’ uję z ludźmi. 
O to właśnie chodzi. Nie ważne 
czy przeszedłem, czy nie ani na-
wet, czy startuję. Jeżeli tylko ci za-
leży na przechodzeniu, to zawsze 
taki będziesz. Siadasz i mówisz: 
„Co się znowu stało?”, następnym 
razem przejdziesz i nie wygrasz 
i powiesz „No ta... przeszedłem 
ale nie wygrałem” (śmiech). A kie-
dy wygrasz: „Ta, wygrałem, ale źle 
się czułem.” (śmiech). To musi być 
pozytywne! To jest Hip-Hop!

R: Teraz mówisz Hip-Hop. A co 
z terminem New Style? Co sądzisz 
na ten temat?

AA: Cóż... Wiem, że nazwa ta była 
stworzona przez Francuzów, a jak 
wiesz styl został stworzony przez 
amerykanów z Nowego Jorku, dla-
tego też nazwali to New York Style. 
I nie nazwali go New Style’ em, 
stworzyli podstawy i nazwali go 
Hip-Hop’ em. Wielu francuzów, nie 
wiem kto, tańczy ten styl i nazywa 
go New Style. Od tamtego czasu 
jest zawsze New Style/ Hip-Hop, 
wiesz. I nie sądzę, żeby to było 
naprawdę ważne.

R: Nazwa?

AA: Nie, nazwa jest dla mnie 
ważna, ale ważniejsze jest to, że 
wiesz co to jest, jak widzisz HH lub 
NS. Ja teraz mówię, że tańczę Hip-
Hop, ale odkąd zacząłem się tym 
zajmować, w pierwszych latach, 
nazywałem to New Style. I dla 
mnie, w Europie, można to tak na-
zywać, bo każdy będzie wiedział 
o co ci chodzi. Chociaż czasami 
spotykam ludzi, którzy twierdzą, że 
New Style to L.A. Style albo coś. 

R: Tak, to samo jest w Polsce.

AA: Tak, to właśnie widziałem. 
Ostatnim razem, jak byłem w Pol-
sce wielu ludzi mówiło mi, że to to 
samo. Myślę, że każdy styl 
(i nie obchodzi mnie czy to cha 
cha, rumba czy house), ma swoje 
własne podstawy i muzykę. Naj-
pierw mieliśmy Break Beats 
i stworzono Break Dance oraz 
Funk do którego się tańczyło Pop-
ping i Locking. Wtedy nadszedł 
rap i trzeba było stworzyć kolejny 
taniec. Nie będziesz lockował do 
Hip-Hop’ u. To znaczy możesz 
ale.. nawet Crunk ma swój własny 
taniec. Dla mnie L.A. jest tańcem 
R’n’B.
Nie obchodzi mnie co tańczysz, 
bo możesz co chcesz, jak po-
wiedziałem, rumbę, machachę. 
Szanuję każdego tancerza, ale 
definicja jest ważna, dlatego, że 
szanuję to, co robię, więc nazy-
wam to Hip-Hop’ em. Ktoś tańczy 
L.A. Style i to jest ok, tylko niech 
odpowiednio to nazywa. Też nie 
podoba mi się to, że ludzie się 
złoszczą na kogoś, kto tańczy 
inny styl. Ja nie mówię: „ O, patrz 
na niego, tańczy L.A. Nie ma 
feelingu.” .

R: Opowiedz mi teraz o swojej wła-
snej historii jako tancerza. Może 
miałeś jakieś trudności ? Jaka jest 
Twoja recepta na sukces? Może 
jakieś rady? 

AA: Jak zacząłem tańczyć, uwielbi-
łem Michaela Jacksona i to był 
człowiek, który mnie zainspirował. 
Moonwalk był moim pierwszym 
ruchem (nauczył mnie go mój 
ojciec) i od tamtej pory byłem 
głodny, chciałem się nauczyć 
więcej ruchów. Nie było tak łatwo, 
bo nie było filmików. 
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Droga E-wonko!
Hip Hop Kemp dał radę! Było 
multum pozytywnych ludzi, bardzo 
duża część z nich to Polacy. 
Niestety na Hip Hop Kemp w tym 
roku wdarła się sekcja V.I.P., która 
średnio definiuje UNITY, ale nie 
przeszkadzało to nikomu w przed-
niej zabawie. 
Starzy Kempowicze żalili się, że 
jest mało scen i mały wybór, a ja 
i tak nie wyrabiałam się na wszyst-
kie koncerty i minieventy. 
Już sam bifor dał ostro popalić, 
klasyczne bity, wielkie koło, w kole 
wszyscy. Nikt nie musiał być tan-
cerzem, bo wszyscy tam tańczyli 
Hip-Hop – ZABAWA!
Koncerty Polaków wypadły bardzo 
dobrze. Tetris zarzucił paroma 
pięknymi linijkami, Hi-Fi zeszło ze 
sceny tym razem bez żadnej spiny, 
Blady Kris był przejęty sytuacją, 
ale zloopował dźwięki wypadające 
z jego ust z klasą, PIH wrócił na 
scenę na pełnym gazie, a WFD, 
bezkonkurencyjnie zapowiedziany 
przez Rufina MC spowodował 
szaleństwo u tłumów.
Lady S.O.V. dała ciała straszliwie, 
była pod wpływem i głos jej nie 
domagał, Killa Kela poszedł jak dla 
mnie za bardzo w rockowe brzmie-
nia, ale za to Reef the Lost Cauze 
z ekipą, Planet Asia, Black Milk i 
oczywiście chodzący po ludziach 
niczym Jezus po morzu – Method 
Man, nadrobili za wszystko! A gdy 
ostatniej nocy pod sceną znalazł 
się cały tłum i razem zgodnie 
skakał do Jump Around, wszystko 
wydało się zakończyć powodze-
niem.

Jeżeli chodzi o taniec scena była 
w tym roku bardzo bogata. Na 
pojedynki Hip-Hop Dance 2vs2 się 
spóźniłyśmy, i nie mogłyśmy już 
wystartować, ale wiem na pewno, 
że Czesi tańczą wszyscy bardzo 
podobnie do Francuzów. B-boying 
4vs4 był na dosyć wysokim pozio-
mie, a w finale znalazła się ekipa 
Polski w składzie Piotras, Krupa 
i Kostek. Finał ten notabene 
powinni byli wygrać. W Lockingu 
1vs1 Alkowy z KBC znalazł się 
w finale. Niestety nie wygrał, ale 
podbił serca publiki. Ta sama sy-
tuacja powtórzyła się w Poppingu! 
W House Contest raz przeszłam, 
a wygrał koleś o niesamowitym 
flow (niestety nie pamiętam jego 
ksywy, bo wszystko działo się tak 
szybko). W Housie spotkałam się 
jednak z nietypowym sposobem 
oceniania. Podzielono nas na 3 
grupy, osoby z każdej filii prezen-
towały się po kolei, a potem grupa 
stawała w kole i każdy pokazywał 
swojego ulubionego tancerza. Ten, 
kto miał najwięcej głosów prze-
chodził do następnej rundy. Szok!
Ogólnie polscy zawodnicy bardzo 
dobrze zaprezentowali się na Hip-
Hop Kempie.
Minusy całego eventu to: delikat-
nie gorszy line-up niż w zeszłych 
latach, ale to kwestia gustu; tak 
napięty harmonogram, że nie 
można było liczyć na bisy; do 
sklepu daleko i pod prysznicem 
zimno, jednak nijak ma się to do 
atmosfery, luzu, zajawki wiszącej 
w powietrzu i skondensowanej 
dawki sztuki. Raz do roku pozycja 
obowiązkowa!
Pozdro,
Rysia.

One przyszły dopiero później. 
Dlatego zacząłem od Crip Walka 
i pozowałem na dyskotece jak 
wszyscy. W klubie jakaś dziew-
czyna powiedziała mi, że jestem 
dobrym tancerzem, mimo to, że 
robiłem tylko robota. Dała mi DVD 
z Juste Debout.
Hm. Nie tańczę tak długo. Tańczę 
całe życie z serca, ale teraz tańczę 
od pięciu lat (mam na myśli aktyw-
ne codzienne treningi).
Pięć lat temu w Niemczech była 
taka sama sytuacja jak obecnie 
w Polsce. New Style był zmikso-
wany z L.A. Style’ em. Ale po tym 
DVD przez rok uczyłem się New 
Style’ u i potem zacząłem jeździć 
na zawody. Ludzie nie rozumieli 
mojego stylu, bo wtedy nie było 
prawdziwego Hip-Hop’ u w Niem-
czech. My nazywamy nasz styl 
Detroit Style, bo chcieliśmy być 
z dala od tego beefu L.A. versus 
New Style i pokazać, że mamy 
własny flow. Nasza inspiracja 
pochodzi 
z Hip-Hop’u i zawsze tak będzie, 
ale to nie jest już takie czyste. 
Wiesz, nie daj się zaszufladkować! 
Ja czasem używam L.A. Style’ u 
tylko po to, żeby pokazać, że się 
nie boję się tego zrobić, tylko dla-
tego, ze ktoś zakwestionuje moją 
autentyczność. Mam to w nosie, 
jeżeli zrobię „pedalski L.A. krok” 
i inni będą mówili: „O spójrz, on 
nie jest prawdziwy!” . Olewam to... 
musisz to robić po swojemu.
Później poznałem ludzi idących 
drogą New Style’ u i House’ u, 
którzy są teraz Bad Newz. Połą-
czyliśmy się i ludzie zobaczyli, 
że robimy to po swojemu. Jak 
idziesz swoją drogą jesteś nie do 
powstrzymania. Nie chodzi 
o to czy to jest prawdziwe, czy to 
Hip-Hop, Locking, czy... To jest 
po prostu Twoja droga do bycia 
szczęśliwym. To najlepsza rada 
jaka mogę dać.

R: Powiedz mi coś o inspiracji. Co 
Cię inspiruje?

AA: Jak już powiedziałem, napraw-
dę obchodzi mnie historia. Tańczę 
New Style od 5ciu lat, ale jestem 
w Hip-Hop’ ie 10. Pisanie rymów, 
robienie bitów, graffiti itd. - na-
prawdę próbowałam wszystkiego. 
Obecnie nadal robię bity. Czer-
pię dużo inspiracji z Funku, bo 
obchodzi mnie to z czego Hip-Hop 
wyszedł. Chcę wiedzieć co robię, 
co to jest. Widzę, że we wszystkim 

chodzi o Funk, bo wszystkie sam-
ple rapowe, które mi się podobają 
są z funku alb jazzu.
Nawet oglądanie filmów... Wszytko 
może inspirować. Mi daje na-
tchnienie bycie „funky” podczas 
tańca.. Również dzielenie się 
z ludźmi. Dlatego zawsze podró-
żuję, bez względu na stan konta 
i gażę. Myślę, że jest wielu do-
brych ludzi z dobrymi duszami. 
Jeżdżę w miejsca gdzie tacy są 
i wymieniam się z nimi.
Wielu tancerzy korzysta z Youtube-
’a i myślę, że to niezły pomysł.
Ale dla mnie, jak widzisz prawdzi-
wych ludzi w kole, to jest dopiero 
inspiracja, bo widzisz feeling i jaki 
jesteś. Każdy tancerz ma swój 
powód, żeby wejść do kółka lub 
na battle. To jest zupełnie inne niż 
na treningu. Dlatego musisz się 
ogarniać z ludźmi, w końcu kółko 
stanie się dla Ciebie naturalne, 
lubisz to. Musisz zacząć się tym ja-
rać. Dla mnie inspiracją są ludzie. 
O to chodzi w Hip-Hop’ ie, to jest 
społeczność. Tak to się zaczęło. 
Po prostu różni ludzie. Patrz na 
nich, tańcz z nimi.
Jammin, jammin, jammin.

R: To pytanie dotyczy różnych 
stylów w poszczególnych krajach. 
Każdy ma inne problemy, inną 
mentalność, Niemcy mają inną 
mentalność, w Polsce mamy co 
innego, więc taniec się różni lub 
powinien różnić. W Polsce jeszcze 
chyba nie ma tego narodowego 
stylu.. Oczywiście nie jako po-
szczególne jednostki, ale jako kraj 
inspirujemy się postaciami takimi 
jak Meech czy Link. Jak wypraco-
wać taki styl?

AA: Myślę, że w Niemczech było 
tak: był jeden tancerz i wszyscy 
tańczyli jak on. U nas jedną rzeczą 
jest sprawa kraju, a drugą sprawa 
miasta. Tancerze z Dusseldorfu 
parę lat temu tańczyli jak Bruce 
Blanchard. Ja myślę, że trzeba 
widzieć różne rzeczy. Nie wiem 
czemu się inspirujecie Meechem 
czy Linkiem, ale chyba tu byli 
i uczyli. Moim zdaniem , lepiej 
jest tańczyć jak koty, bo oni znają 
foundation, niż upodabniać się 
do ludzi z Twojego podwórka. Ale 
nie musisz tańczyć jak on. Musisz 
myśleć jak on.

R: Masz na myśli, żeby nie być 
kopią?

 AA: Tak. Nie musisz aż tak dobrze 
widzieć tego, co jest na zewnątrz. 
Jak patrzysz na Henry’ ego Linka 
i się nim jarasz, to myśl jak on 
się tam znalazł, jak to robi. Henry 
nikogo nie kopiował, po prostu 
zaczął to robić na własny sposób. 
Jak widziałem go po raz pierwszy, 
powiedziałem sobie: „Nie, to nie 
jest to, co Francuzi nazywają New 
Style’ em”.

R: Jak rozwinąć styl?

AA: Moim zdaniem akurat Henry 
Link i Meech są idealnymi inspira-
cjami. Niech Cie nie obchodzi to 
co z zewnątrz, najważniejsze jest 
wnętrze wszystkiego, też muzyki, 
której słuchasz. Musisz się wgłębić 
w Hip-Hop, w ruch. Jak tańczysz 
przed lustrem, widzisz, co tań-
czysz, ale musisz to czuć! Tylko 
twoja droga i własna inspiracja. 
Weź po trochu ze wszystkiego 
(co najlepsze) i rób to tak, żeby 
czuć się dobrze. Ja np. robię dużo 
technicznych rzeczy i używam 
dużo Popping’ u i ludzie zarzucają 
mi nieprawdziwość. Kiedyś się tym 
przejąłem i przestałem to robić. 
Ale nie czułem się dobrze, wiesz... 
robiłem to, co oni uważali za praw-
dziwe, ale nie czułem się dobrze, 
więc to nie było prawdziwe, to nie 
byłem ja. Jestem miksem starej 
i nowej szkoły i, żeby rozwinąć 
siebie czy scenę polską, idź swoją 
drogą, a w końcu zobaczysz, że 
nie wszystko wygląda tak samo. 
Żeby się rozwijać trzeba być sobą, 
to wszystko co mam do powie-
dzenia.

R: Tak jest. Ostatnie parę słów 
od Ciebie do tancerzy z całego 
Świata.

AA: Moja wiadomość do wszyst-
kich tancerzy, to: proszę, wróćmy 
do korzeni. Bez hatingu i  wcho-
dzenia sobie w paradę. I... wszy-
scy musimy zarabiać i to wszyst-
ko, ale musimy dbać o miłość. 
Więc miłość dla wszystkich.
txt: Ryfa

foto: Alkowy Funkowy
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Czesc  Rycha!
Street Dance Kemp przebił 
wszystko, co do tej pory 
przeżyłam! Tancerze z całe-
go Świata zjeżdżają się, aby 
uczyć się, wymieniać doświad-
czeniami i reprezentować 
swój kraj. 7dniowe warsztaty 
połączone z niesamowitymi 
afterami, o rożnych myślach 
przewodnich i tematykach 
dają niesamowitą możliwość 
podszkolenia się, uczenia się 
od najlepszych oraz wspólną 
zabawę! Jest to jedyne miej-
sce, gdzie można rozmawiać 
i poznawać style taneczne 
od najlepszych. Jak co roku, 
kadra była z najwyższej polki. 
Zajęcia trwają cały dzień, po-
znajesz różne tajniki, 
a wieczorami aftery i zawody, 
na których panuje niepowta-
rzalna atmosfera. Czuć  w 
powietrzu zdrową rywalizację, 
zajawkę, pasję i miłość do 
tego, co się robi. Street Dance 
Kemp nie istniałby bez afterów, 
na które przychodzą wszyscy, 
aby tanecznym krokiem wspól-
nie zakończyć dzień pełen 

wrażeń. Najwięcej emocji do-
starczyły wszystkim battles, na 
których tancerze przechodzili 
samych siebie z coraz to lep-
szymi setami.  Polskę godnie 
reprezentował Enzym, który 
pojechał z ogniem.  Strasznie 
się jaram, że Kari z Pablem tak 
dobrze zatańczyli 
i śmiem twierdzić, że napraw-
dę niewiele zabrakło by jednak 
stanęli do walk. Konkurencja 
była ostra, do ósemki wcho-
dziła światowa czołówka 
doświadczonych tancerzy.  
Największym fenomenem 
i objawieniem dla moich oczu, 
była Martha ze Szwecji (Soul 
Sweat Crew), która zajęła 2 
miejsce.  Jej styl jest porusza-
jący. UK był dla mnie gwoź-
dziem całej biby: wygrany HH, 
półfinał B- boying oraz House 
i niesamowite zajęcia, popro-
wadzone wspólnie z Kofim. 
Człowiek, który oprócz bardzo 
wszechstronnego skill’ u ma 
w okół siebie otoczkę miłości 
hip-hopowej. Chociaż i tak naj-
większą aurę roztaczała wokół 
siebie Marjory, której można 

było słuchać i słuchać, a jej 
zajęcia były balsamem dla 
duszy, podobnie popping 
z Kite`em (JAP). Japonia 
ma nie tylko niesamowitych 
tancerzy, ale i pedagogów. Na 
prawdę starają się przekazać 
wiedzę i umiejętności, wkłada-
ją w to mnóstwo serca i energii 
- tak samo jak na parkiecie. 
Ich spektakularny finał z Soul 
Sweat Crew ( Szwecja), pozo-
stanie już chyba na zawsze w 
mojej pamięci. Niesamowitych 
emocji dostarczył również 
Popping. Finał miedzy Franqu-
ey’ em, a Kite` em do końca 
pozostał nierozstrzygnięty. 
Każdy z nich tańczył inaczej 
stylistycznie, ale obydwoje byli 
wybitnie muzyczni. Była to jed-
na z bardziej emocjonujących 
walk wieczoru. Finał House 
taki, jak przed rokiem, ale tym 
razem z wygraną Hiro. Street 
Dance Kemp jest najlepszym 
wydarzeniem, w jakim kie-
dykolwiek brałam udział i na 
pewno będzie to mój coroczny 
lipcowy rytuał. 
Iwonka
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Tu potrzeba ogromnej wyobraźni, kreatywności. To 100 % oryginal-ności! Oryginalności prawdziwej, bezpretensjonalnej, nie kiczowa-tej.
I znów, na zasadzie sprzężenia zwrotnego – nawet najbardziej odjechany mentalnie i twórczy jazzman nie oddałby tej jakości, nie znając podstaw i zasad gry na wybranym przez siebie instru-
mencie. Zanim odleci w swoje połamane i nieregularne harmonie i rytmy, musi wygrać z milion gam do re mi fa itd. 
Chick Corea, podobnie jak Herbie Hancock - znany jest z tego, że grając bardzo niekonwencjonal-nie, łącząc wiele dźwięków, tech-nik, stylów, używając najbardziej połamanych rytmów i zawiłych aranżacji, jednocześnie trzyma się wręcz matematycznych algoryt-mów. Jest w tym wszystkim jakiś bezwzględny porządek, jakaś za-chwycająca spójność i logika oraz wielka dyscyplina. Najbardziej odważne i wyzwolone solówki zawsze wychodzą i wracają do scalających je ram, określonych przez metrum i harmonię. 

Dla festynowego słuchacza, dla którego już Mieczysław Szcze-
śniak jest za trudny, harmonia 
jazzu porównywalna jest do 
odgłosów robót drogowych. Dla wymagających zmysłów wyższy level, to większa przyjemność.
Jeśli jeszcze mój zabieg artystycz-no-estetycznych porównań jest niejasny, przechodzę już do meri-tum i czynię to w sposób bardziej łopatologiczny.
My, miłośnicy, a czasem wręcz fanatycy street-dance (w tym 
zawiera się zarówno B-boying, Hip-Hop Dance, Funkstyles) – 
jesteśmy jak ci jazzmani. Naszym dążeniem jest freestyle, i to jak najlepszy. Naszym wyzwaniem jest technika, skill, umiejętności, i to na jak najwyższym poziomie. Naszym marzeniem jest oryginal-ność – nasza wyjątkowość, nie-powtarzalność i własny, unikalny styl i charakter. A wszystko to nie przeczy, ale wręcz bezwzględnie opiera się na zdefiniowanych, 

określonych jasno wytycznych. I w ten oto sposób jesteśmy za-wieszeni między Kanonem 
i Wirtuozerią
Jak być oryginalnym, żeby nie zatracić esencji i oryginalnego smaku stylu?
Jak być stylowym, by nie stracić świeżości, nie utknąć we wtórno-ści i nudzie?

Dylemat ten można nieco zobra-zować innym pytaniem. Mianowi-cie – jak widzieć niebo, by się nie przewrócić, oraz jak zachować równowagę, by nie stać z ponuro zwieszoną w dół głową...
Proste – trzeba nogami stać twar-do na ziemi i patrzeć przed siebie. Nie patrząc pod nogi możemy się potknąć, patrząc się tylko w dół, możemy się z kimś lub czymś 
zderzyć.
Wnioskując, trzeba dbać o silnie zbudowane podstawy, jednocze-śnie patrząc daleko za horyzont, poszukując nowych zakątków, przecierając nowe szlaki.
Powtarzając za Buddha Stretchem – Freestyle to nie free of style. Styl wolny, ale nie dowolny. Oryginal-ność w tańcu nie tyle ma walczyć z kanonami, ale je uzupełniać, ubogacać.
Teraz już konkretnie i branżowo, do młodych popperów, lockerów: 
1) na kontestach tanecznych 
sędziowie nie chcą widzieć tylko Waszych patencików, sztuczek, czasem bardziej dziwnych, niż fajnych – sędziowie chcą widzieć Wasz TANIEC...
2) sędziowie nie chcą widzieć bliź-niaków Salaha, Davida Elsewera itp.- chcą widzieć Was;
3) sędziowie tym różnią się od publiki, że to co widzą, odnoszą do tego, co wiedzą i na czym się znają i chociaż czasem pu-
bliczność wyje z zachwytu, dla sędziego ważniejszy jest flow, styl i oryginalność, a nie numery, sport i tandeta;
4) sędziowie chcą być zaskocze-ni, a nie zszokowani;
5) sędziowie kochają ( przynaj-mniej powinni) to, co robią i tą mi-łość, radość i pasję chcą widzieć w Was.

Wierność oryginalnemu stylowi nie polega na zamulaniu i staniu w miejscu. Kreatywność z kolei to nie ignorancja i bezładne poszuki-wanie na zasadzie prób i błędów. Ten temat jest jak jazz. Z jednej strony potrzeba olbrzymiej wie-dzy, technicznego przygotowania i kwalifikacji, z drugiej tej nieprze-ciętnej wrażliwości, kreatywności, szaleństwa.
Gdyby ktoś kiedyś nie łamał 
schematów i nie szukał nowych dróg, nie mielibyśmy Hip-Hopu, B-boying’ u, Funkstyles, nie mieli-byśmy Dj-ów, Writerów, Beatboxu, idąc dalej – nie mielibyśmy wyna-

laz-
ków, nie mielibyśmy nic. Jednak bez kontynuacji pewnych idei, bez opierania ciągłych poszuki-wań na tym, co już wiemy i dzięki czemu możemy iść dalej, nie 
mielibyśmy ciągłości, a zatem nie mielibyśmy progresu, rozwoju, tylko chaotyczne dreptanie 
w miejscu – wynik jest ten sam – nie mielibyśmy nic.
Podsumowując – posłużę się 
pewnym plastycznym i dość abs-trakcyjnym równaniem:
Wyobraźmy sobie, że kanon (ro-zumiany jako foundation) to zie-mia. Wirtuozeria (rozumiana jako kreatywność i oryginalność) to nieboskłon, który przybrał postać antycznej, namacalnej kopuły. Ko-puła ta jest na razie bardzo nisko, na wyciągnięcie naszych dłoni, a my... my stoimy pośrodku. No i bum – postanawiamy, 

że chcemy tańczyć. Rozpoczyna się nasze tworzenie Świata, po-czątek naszej artystycznej drogi. Ogarniamy coraz więcej i więcej – nasz wszechświat zaczyna się rozrastać, kopuła się podnosi 
i zmierza do góry. Co robimy. Mo-żemy się kurczowo złapać ziemi, skulić się. Wtedy niebo nam odle-ci. Możemy też złapać się chmur i odfrunąć, ale stracimy grunt pod nogami i w pewnym momencie runiemy w dół. Ale można jeszcze przytwierdzić się do podstawy jednocześnie wyciągając ręce 

ku górze mocno chwycić gwiazd. Wszechświat będzie się rozrastać, a my wraz z nim. 
Tak wiem, zamotałem...Leci któryś z kolei utwór tego dwupłytowego albumu i ja zaczynam już lekko odjeżdżać wraz z tymi pokręco-nymi dźwiękami. Nie chcę nawet myśleć, co natworzyłbym tu 
słuchając Stańki, Komedy, czy pa-ranormalnych wyczynów Tymona Tymańskiego.
Swój prawie metafizyczny felieton o oryginalności wiernej stylowi skończę więc tak:

Nie zbudujesz domu bez funda-mentów, nie zamieszkasz też w piwnicy;
Poszukuj wszędzie, ale nie byle gdzie;
Bądź jedyny w swoim rodzaju, a nie jedynym rodzajem bycia.

txt: Pitzo

Podczas gdy zabieram się za 
pisanie tego artykułu, w mych gło-
śnikach wyjątkowo nie leci tłusty 
rap, ani g-funk, ani soul, ani funk...
Dzisiaj wrzuciłem płytę - „Chick 
Corea – Return To Forever”. 
Tak, dziś naszło mnie na jazz. 
W całej mojej prywatnej kopalni 
muzyki, jazzowe albumy mają 

też swój skromny, ale 
wygodny kącik. Ten 

jazz skłonił mnie do 
kilku refleksji, któ-

rymi tra-
dycyjnie 

chciałbym się podzielić...
Jazz jest piękny i trudny. Trzeba 
go mocno gryźć, żeby poczuć 
ten uzależniający smak. Im więcej 
próbujesz, tym szybciej i łatwiej 
rozgryzasz ten aromat. Z czasem 
już nie musisz gryźć, możesz po 
prostu kosztować, delektować, 
a ten smak sam będzie topił się 
jak lodowy deser, ciesząc podnie-
bienie...
Leniwy i estetycznie opieszały 
ignorant powie – „jazz to chaos, 
bezsens, kocia muzyka, nie ogar-
niam tego”. No właśnie 
– w jednym ma rację – nie ogar-
nia!
Do czego zmierzam? Zapew-
niam, nie pomyliłem magazynów 

i z pełną premedytacją swój 
taneczny artykuł zaczynam od 
tej jazzowej alegorii.
Jako artyści zawsze prze-
chodzimy pewną ewolu-
cję. Jest to proces stały. 
Punktem wyjścia zawsze 
powinno być coś, co stano-

wi fundament naszej 
dziedziny 

sztuki. To 
ten 

bagaż wiedzy, doświadczenia, 
historii, to cała spuścizna pozo-
stawiona nam przez tych, którzy 
kiedyś zaczęli, którzy byli przed 
nami, którzy wyznaczyli kierunki, 
którymi z kolei możemy podążać, 
albo wychodzić im naprzeciw 
– ale musimy je poznać! 
Jeśli chodzi o street-dance, tym 
genesis jest foundation – podsta-
wy naszej kultury, zarówno 
w sensie praktycznym (podstawo-
we kroki, ruchy itp.), jak i mental-
nym, rzekłbym filozoficznym. 
Ale co z tym jazzem? Jazz wła-
śnie to nie chaos, nie przypadko-
wość. Jazz to jedna z najbardziej 
wymagających dziedzin sztuki, 
wymagająca ogromnej wiedzy, 
ponadprzeciętnych umiejętności 
i talentu. Jazz to surowe reguły, 
wielkie wyzwania i ogromne pole 
do zgłębienia. 
Z drugiej strony jazz to jedna 
z najbardziej wyrafinowanych 
form artystycznej ekspresji, opar-
tej na improwizacji. A IMPROWI-
ZACJA to muzyczny odpowiednik 
tanecznego FREESTYLU. 
Jazz to nie pole – to wręcz pu-
stynia do popisu. Albo dżungla. 
To wielkie lotnisko, po którym 
wzbijamy się w obłoki i na którym 
lądujemy. 



34 35

Witam. Na początek tradycyjnie 
kilka słów o sobie.

Mam na imię Łukasz, o czym mało 
kto wie (śmiech), znajomi i rodzina 
mowią do mnie Koza.
Zacząłem tańczyć w 1998 roku, 
w moim rodzinnym mieście Po-
znań. Obecnie mieszkam od 4 lat 
w Londynie i reprezentuję ekipe 
Immigration Poppers, która tak na 
prawdę jest bardziej rodziną niż 
ekipą:)

Dla bardziej stażowych graczy 
jesteś osobą na trwałe wpisaną w 
historię naszego rodzimego Funk-
styles. Ja osobiście pamiętam 
Cię jeszcze z czasów Non-Toper 
Mielonki, wyjazdów na finały 
B.O.T.Y do Braunschweig, zażar-
tych pojedynków ze Stanleyem 
z RTB itp. Wtedy w naszym kraju 
mieliśmy jeszcze straszną biedę 
jeśli chodzi o Popping, Locking, 
a inspiracje w większości nie 

wychodziły daleko poza Storma 
i Amigo z Flying Steps. Co robił 
wtedy Koza, czym się jarał, gdzie 
czerpał wiedzę i inspiracje?

To były czasy... ja bardzo dobrze 
wspominam to wszystko. To był 
jeden z najlepszych okresów 
w moim życiu, może nie pod 
względem poziomu tańca jaki 
w tym okresie prezentowałem (pa-
trząc na to teraz). Bez wątpienia 
to, że razem z Nontoper Mielonką 
jeździliśmy na wszystkie większe 
imprezy w kraju, robiliśmy różnego 
rodzaju pokazy i imprezy przy-
czyniło się do mojego rozwoju. 
W tamtym okresie, żeby być na 
„szczycie” polskiej sceny trzeba 
było naprawdę ciężko pracować 
i to była główna motywacja - Być 
najlepszym, bo po co coś robić, 
żeby być słabym?! (śmiech). Jeśli 
chodzi o moje inspiracje taneczne 
to bez wątpienia był i nadal jest Mr. 
Steen (Out of Control/ Dania). Za-
cząłem tańczyć jak go zobaczyłem 
na BOTY 96, miałem wtedy VHS’a 
kręconego przez kogoś z publiki, 
gdzie było jego całe solo pokaza-
ne i to wystarczyło, żeby zmienić 
moje życie raz na zawsze. Ten 
człowiek jest po prostu chory!!! 
I choć jego styl tańca obecnie 
dużo się zmienił, to zawsze 
pozostanie moją inspiracją. Storm 
i Amigo nigdy nie byli wielkimi 
inspiracjami. Cenię ich za to, co 
robią, ale nigdy się nimi nie jara-
łem na poważnie. Po prostu to nie 
mój styl. Skąd czerpałem wtedy 
wiedzę? W tamtym okresie nie 
było dla mnie czegoś takiego jak 
wiedza na temat tego, co robię. 
Po prostu starałem się tańczyć 
tak, jak ludzie, których widzia-
łem na VHS’ach (śmiech). Dużo 
jednak pomógł mi Kiełpo, stary, 
polski graczi Robert Kryla, których 
pozdrawiam!

Od dłuższego czasu jesteś za gra-
nicą. Opowiedz coś o zagranicznej 
scenie, której jesteś teraz częścią.

Wyjechałem z kraju w 2005 roku, 
wtedy w PL scena Funkstyles 
praktycznie raczkowała, także to, 
co działo się w Londynie, było dla 
mnie ogromnym kontrastem 
i szokiem. Nie spodziewałem się, 
że jest tu tak wielu tancerzy i tak 
wiele contestów. Kiedy pozna-
łem ludzi z mojej obecnej ekipy 
poznałem cały tego smak. Imprezy 
taneczne są tutaj praktycznie co 

tydzień, zawsze jest gdzie iść, 
zawsze jest gdzie potańczyć 
i zawsze jest z kim! Nie ma tutaj 
takiego ciśnienia na wygrywanie 
imprez, co mi się bardzo podoba, 
tutaj ludzie się spotykają, chodzą 
na imprezy po to, żeby zrobić 
sobie zajebisty Jam Session, nie 
żeby wygrać, wziąć kasę i się 
pobujać (śmiech). To jest to, cze-
go brakuje w PL moim zdaniem, 
czasem jest po prostu za dużo 
ciśnienia.
Jest tutaj też mnóstwo warsztatów 
prowadzonych przez największych 
kotów światowej sceny, bardzo 
często goszczą tutaj tacy ludzie 
jak Suga Pop, Poppin Pete, ostat-
nio nawet Wiggles, Brian Green, 
Tempo, J-smooth. Dużo ludzi 
z Francji wpada w odwiedziny, 
po prostu żeby sobie potańczyć, 
ludzie się wymieniają doświadcze-
niami i rosną w siłę!

Oczywiście znajdujesz czas, 
żeby odwiedzić ojczyste strony. 
Sędziujesz, prowadzisz warszta-
ty... oprócz tego mamy globalną 
wioskę, internet, łatwą i powszech-
ną komunikację – czy interesujesz 
się tym, co dzieje się na polskiej 
scenie, a jeśli, to jak oceniasz jej 
obecną sytuację, dynamikę 
i rozwój?

Pewnie, że interesuje mnie, co 
dzieje się w kraju. Lubię oglądać 
progres i cieszy mnie, kiedy go 
widzę, a ostatnio go nie brakuje! 
Tańczy więcej ludzi, jest więk-
sze zainteresowanie, a ci co już 
tańczyli, pną się w górę w szybkim 
tempie. Bardzo mnie to cieszy! 
Dlatego właśnie zorganizowałem 
warsztaty w Poznaniu i bardzo się 
ucieszyłem dużym zainteresowa-
niem. Chciałem przekazać wiedzę, 
która została mi przekazana pod-
czas mojego pobytu za granicą 
i mam nadzieję, że udało się, 
ludzie będą przekazywać to dalej 
i jarać małolatów Funkiem! 
Zauważyłem też, że przy okazji 
większych imprez pojawiają się 
warsztaty z dobrymi graczami i 
zajebiście, bo to jest to czego po-
trzeba! Chciałbym jednak i pewnie 
nie tylko ja, żeby pojawiało się 
w Polsce więcej imprez bardziej 
pod kątem Funkstyles, bo z tym 
to trochę bieda, tak mi się wydaje. 
Mam mały plan przy okazji następ-
nych warsztatów, które zamierzam 
zrobić ale czas pokaże co z tego 
wyjdzie... 

Kto lub co ma wpływ na Twój ta-

niec, styl; czy jest ktoś, kto szcze-

gólnie Cię inspiruje i determinuje 

do progresu? Oprócz ewentual-

nych wzorców osobowych, czy są 

jakieś wydarzenia - może impre-

zy, osiągnięcia, jakieś warsztaty 

– które uznałbyś za momenty 

przełomowe na swojej tanecznej 

drodze?

Generalnie wpływ na mój rozwój 

miała londyńska scena tańca. 

Tutaj, żeby zostać zauważonym, 

trzeba naprawdę ciężko pracować 

i wkładać dużo dużo serca.

Za pierwszym razem nie dopusz-

czono mnie nawet do eliminacji 

do UK Champs, z tego względu, 

że nie istniałem na tej scenie, nikt 

mnie nie znał, nie wiedział co sobą 

reprezentuje i zasłaniali się tym, 

że nie jestem angolem, podczas 

kiedy ludzie z mojej ekipy, którzy 

są amerykanami bez problemu 

mogli brać udział.
Przełomem było dla mnie wzięcie 

udziału w imprezie Stylefest prawie 

2 lata temu gdzie zrobiłem małe 

zamieszanie dostając się do pół 

finału. Ludzie wtedy zaczęli mnie 

doceniać i rozpoznawać. Zaczą-

łem pracować nad sobą jeszcze 

ciężej. Gdzie w końcu po 2-3 

latach udało mi się zapisać w lon-

dyńską scenę tańca i otrzymałem 

ksywę Polskee Hitman (śmiech) 

i doszedłem do tego momentu, 

w którym na eliminacjach do Uk 

Bboy Championships w tym roku 

zająłem 2 miejsce i zakwalifiko-

wałem się do światowych finałów. 

Wiele wniosły do mojego tanecz-

nego życia warsztaty z Wiggle-

s’sem. Miałem okazję pobujać się 

z nim przez kilka dni i dowiedzieć 

się wielu cennych informacji, otwo-

rzył mi oczy na nowe możliwości 

i bardzo mnie podkręcił. To 

wszystko sprawia, że mam niesa-

mowitą zajawkę i inspiracje do dal-

szej pracy. Jeśli chodzi o wzorce 

osobowe to obecnie jest to zdecy-

dowanie Gucchon, Kid Boogie i Jr 

Boogaloo, a ze starej gwardii to na 

pewno Poppin Pete, Poppin Taco 

i Wiggles. Nie wspominając już o 

moim ziomku z ekipy Adrian aka 

Ssik Tingz, który daje mi niezłego 

powera...

USA, Japonia, Francja, Niem-

cy, Szwecja – to bez wątpienia 

najpotężniejsze światowe ośrodki 

funkstyles. Ja użyłem powyższej 

kolejności celowo - według mojej 

opinii i sentymentu. A jaką kolej-

ność Ty byś ułożył, może masz 

jakichś faworytów spoza tej listy?

Nic bym nie zmienił i pozostawił 

bym taką kolejność. Zdecydowa-

nie!

Jakiej muzyki słuchasz, do jakiej 

najczęściej tańczysz?

Muzyka, której słucham a muzyka, 

do której tańczę to są często dwie 

różne sprawy. Wybór muzyki jest 

bardziej rzeczą, w jakim jestem 

w danej chwili humorze:)
Czasem będzie to drum’n’bass, 

czasem soul, rap. Zdecydowanie 

lubię Reggae i Calypso. Muzyka, 

do której lubię tańczyć do przede 

wszystkim G-funk. Lubię mrocz-

ne i wyraziste bity, nie lubię za 

bardzo tańczyć do tych wesołych 

funkowych kawałków mimo to, iż 

lubię tego słuchać:) Generalnie 

wszystko, co poruszy mnie do 

tańca jest dobre!

Coś z serii – pasja a życie;) Jakie 

miejsce zajmuje taniec w Twoim 

życiu osobistym – często zajawkę, 

nawet tę największa, trzeba dzielić 

między pracę, naukę 
i sprawy prywatne. Czasem taniec 

i pasja staje się naszym zawode-

m,środkiem utrzymania  – i jak to 

się mówi - łączy się przyjemne 

z pożytecznym...Oczywiście w 

takiej sytuacji zostajemy na scenie 

na długie lata, choć trzeba też za-

dbać o stałą świeżość i autentycz-

ność tej naszej zajawki-profesji...

Jak wygląda w tej kwestii Twoja 

sytuacja, Twoje opcje, perspekty-

wy i plany na przyszłość?

Wiadomo, że taniec dla mnie 

jest na czołowym miejscu, ale 

nie zarabiam na życie tańcząc, 

niestety. Zaczęło się „dorosłe 

życie” i trzeba myśleć o opłatach 

za dom , rachunki itp. Takie życie - 

żeby żyć trzeba pracować. Ja, jak 

i większość z mojej ekipy pracu-

jemy w dziedzinach często nie 

związanych w tańcem, ale każdą 

wolną chwilę zawsze poświęcam 

tańcu. Oczywiście zdarzy się, że 

mam do zrobienia jakiś show czy 

otrzymuje propozycję sędziowa-

nia turnieju, ale nie jest to moje 

stałe źródło dochodów, na którym 

mógłbym polegać. Hmmm... 

plany na przyszłość? Wiem jedno, 

że nie zależnie od tego co będę 

robił, zawsze chciałbym znaleźć 

czas, żeby potańczyć, nie potrafię 

sobie wyobrazić dnia, w którym po 

prostu przestanę. Na pewno zosta-

nę za granicą, gdzie możliwości 

bycia zauważonym i docenionym 

są znacznie większe, szczególnie 

w takim mieście jak Londyn. Jed-

nego dnia jesteś nikim, drugiego 

twoje życie zmienią się o 180 

stopni! Tak tutaj jest. Po zakwa-

lifikowaniu się do finałów dosta-

łem kilka propozycji współpracy 

tanecznej, ludzie zapraszają mnie 

na imprezy i do różnych projektów 

i mam nadzieję, że się to wszystko 

przerodzi w coś poważniejszego. 

Może w przyszłości uda mi się 

otworzyć własną akademię tańca...

Czas pokaże...

Jak już ustaliliśmy, jesteś już do-

świadczonym graczem w branży. 

W naszym kraju obserwujemy 

wreszcie niewątpliwy progres 

w kierunku funkstyles – i to 

w szerokim ujęciu – możliwości, 

świadomości, frekwencji i jakości. 

Ta machina napędza dalszy rozwój 

i wciąż, w każdej części Polski 

rodzą się dla funku nowi gracze. 

Jakiej wskazówki tym młodym 

kotom udzieliłby Polskee Hitman?

Znajdź najbliższego sobie cenio-

nego gracza w branży i idź do 

niego na zajęcia!!! Nie bój się 

zadawać pytań, wkładaj w to serce 

i przede wszystkim pamiętaj, że to 

jest TANIEC!

Chciałbyś kogoś pozdrowić?

Z tym to zawsze mam problem 

(śmiech) za dużo, żeby wymieniać 

a i tak o kimś zapomnę... Powiem 

krótko. Pozdrawiam całą polska 

scenę funkstyles, oraz tych, którzy 

by mnie pozdrowili :)

 Może jakieś motto na koniec?

Aby być wielkim, trzeba być kie-

dyś małym.

Dzięki za rozmowę:)
Dzięki bardzo!

txt: Pitzo
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W ostatnich latach taniec na 

świecie przeżywa prawdziwy 

renesans – coraz więcej ludzi 

chce tańczyć, powstają nowe 

style tańca jako odpowiedź na 

zmieniające się oczekiwania 

młodzieży. Jednocześnie 

i te, które zyskały swą popu-

larność wiele lat temu, wcale 

nie popadają w niebyt. Ten 

rozkwit tańca dotarł także do 

Polski. Naturalną odpowiedzią 

rynku jest powstawanie wielu 

nowych szkół tańca prześci-

gających się w zachęcaniu do 

nauki właśnie u nich. Kandydat 

na tancerza musi stanąć przed 

dylematem wyboru nie tylko 

stylu tańca, ale i miejsca, gdzie 

tę naukę będzie realizował. 

A wybór jest rzeczywiście trud-

ny ze względu na olbrzymią 

ilość możliwości. Jak uniknąć 

strzału kulą w płot, nie stracić 

pieniędzy poprzez wybór szko-

ły nie spełniającej naszych 

oczekiwań? Oto kilka wskazó-

wek, które mogą ułatwić ten 

wybór, pomogą zaoszczędzić 

czas, a często
i uniknąć rozczarowań:

Najbardziej wiarygodna jest 

opinia osób, które gdzieś już 

chodzą lub chodziły na kursy – 

to one wiedzą najlepiej, gdzie 

warto się uczyć. I to powinno 

być jedno z najważniejszych 

kryteriów – jeśli inni są zado-

woleni, to prawdopodobnie 

szkoła jest na dobrym pozio-

mie i jest duża szansa, że my 

również będziemy zadowoleni.

Ważne może być również 

to, jak długo szkoła istnieje 

na rynku. O ile krótkie funk-

cjonowanie szkoły nie musi 

oznaczać niskiego poziomu, 

o tyle dłuższy staż daje nam 

niemalże gwarancje, że szkoła 

nie jest zła, bo inaczej nie 

przetrwałaby tylu lat.

Weźmy pod uwagę również 

dotychczasowe działania 

szkoły –  jakie atrakcje propo-

nuje uczestnikom zajęć (np. 

warsztaty, obozy, imprezy 

okolicznościowe, turnieje 

i pokazy). To one świadczą, 

czy kierownictwo szkoły dba 

o swoich klientów,  ich rozwój, 

samopoczucie i spełnianie 

rosnących oczekiwań dając 

im różne możliwości realizacji 

zainteresowań
Popatrzmy, czy szkoła się roz-

wija i czy ma szeroką ofertę. 

Z pewnością świadczy to 

o tym, że szkoła dobrze sobie 

radzi, ponieważ ma wielu 

zadowolonych klientów. 

Niektóre szkoły mogą po-

szczycić się sukcesami ta-

necznymi na turniejach tańca, 

albo udziałem w prestiżowych 

imprezach tanecznych.

Jak dobrze wybrać szkołę tańca?
To jest bez wątpienia świadec-

two dbania przez szkołę 
o poziom zajęć i rozwój umie-

jętności tanecznych adeptów 

tejże sztuki.

Jeśli nadal mamy wątpliwości, 

to sprawdźmy, kto uczy 
w danym miejscu. Dobrzy 
i znani instruktorzy dbają o to, 

aby uczyć w dobrych i reno-
mowanych studiach tanecz-
nych. Bardzo niskie ceny, 
odbiegające od średniej 
w podobnych placówkach, 
mogą być kuszące, ale 
i podejrzane. Warto się za-
stanowić, czy niska cena nie 

odbija się na obsłudze klienta, 

warunkach, w jakich odbywają 

się zajęcia, poziomie kompe-

tencji nauczycieli.
Jeśli jest taka możliwość, 
warto wybrać się na zajęcia 
otwarte, na których można 
poznać sposób prowadzenia 

lekcji przez danego instruktora 

i jego osobowość. W tej chwili 

na rynku jest bardzo wiele 

pokrewnych sobie technik 
tanecznych. Dla osoby, która 

nigdy nie tańczyła, znalezienie 

różnic pomiędzy tymi technika-

mi – tylko na poziomie zapo-
znania się z ich opisem, bez 
udziału w danych zajęciach 
może być problematyczne. 
Przy wyborze rodzaju tańca 
pamiętajmy, aby nie kierować 

się tylko modą, albo upodo-
baniem koleżanek i kolegów. 

Popularny kierunek nieko-
niecznie spełni nasze ocze-
kiwania. Najważniejsze jest 
dopasowanie stylu do naszej 

osobowości i określonych pre-

ferencji. Jeśli stwierdzimy, że 

zajęcia nam się nie podobają, 

nie musi to oznaczać koniecz-

ności zmiany dyscypliny. Nie 

rezygnujmy z niego zupełnie, 

spróbujmy innego stylu albo 

pracy z innym nauczycielem. 

Nie wstydźcie się poradzić 
Waszego instruktora – jeśli ma 

duże doświadczenie, a 
w dobrych szkołach tak wła-
śnie jest, z pewnością mądrze 

Wam doradzi, jak dalej pokie-

rować Waszym rozwojem ta-
necznym. Uznane szkoły mają 

w szeroką ofertę i z pewnością 

każdy znajdzie najlepszy dla 

siebie kierunek. 
Z tańcem związana jestem od 

wielu lat, najpierw jako tancer-

ka, później choreograf, instruk-

tor prowadzący wyczynowe 
zespoły taneczne. Doskonale 

wiem, ile radości może dać 
taniec i jak wiele może wnieść 

w rozwój osobowości każdego 

młodego człowieka. Zachę-
cam wszystkich do spróbo-
wania. Wierzę, że taniec może 

stać się wielką pasją każdego 

z Was, a często i sposobem na 

życie. A z pewnością przynie-

sie wiele cudownych chwil
i ubarwi Wasze życie.
I tego Wam właśnie życzę!

txt: Joanna Szokalska  
- wieloletni trener formacji 
tanecznych Egurrola Dace 
Studio, choreograf You Can 
Dance
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CUBE-DANCEACADEMY
Łódź, ul. Wysoka 35
www.taniec24.com

tel. 606260789

WWW.CALYPSO.COM.PL

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

PROFESJONALNA SZKOŁA 
TAŃCA BREAK DANCE & HIP-HOP 

„SNAKE DANCE”
Częstochowa, ul. Boya - Żeleńskiego 

6/8, www.snake-dance.pl,
tel. 501216003

INFINITE GROOVE - 100% 
HIP-HOP
Poznań, Dom Kultury „Orle Gniazdo”, 
os. Lecha 43, 
www.iggroup.home.pl, 
tel. 608 083 712






