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Dużo zmian...

Rozwój zazwyczaj wiąże się z ciągłymi zmianami, 

ciągłym poznawaniu, a tym samym ulepszaniu siebie. 

Nie traktujcie Flava jako tylko jakieś informacje przelewa-

ne na papier, czy galerie zdjęć: „ooo ja tam jestem 

na zdjęciu!”. Pamiętajcie, że Flava stanowi część Was... 

Ma tak samo jak Wy, duszę i swoje humory... 

Dzięki temu, że Wy aktywnie „ubarwiacie” środowisko, 

nadajecie Flava życie... za co cała redakcja jest Wam 

naprawdę wdzięczna... 

Gdyby nie Wasza pasja, upór, chęć rozwoju to Flava 

nie była by Flavą... 

Bez Was nie byłoby nas...

Dla Was parkiet jest tym czym dla nas papier... 

Przelewamy to co czujemy i to, czym chcemy się podzielić 

z Wami. Jesteście ludźmi, dla których taniec jest życiem. 

Nikt Wam tego nie odbierze... nigdy.

To Wy dajecie nam inspiracje, to dzięki Waszym 

pomysłom „smak” nabiera nowego, nie zobrazowanego 

znaczenia...

Wiecie co nas łączy? Przede wszystkim indywidualność... 

Dzięki niej potrafimy się zorganizować i wspólnie działać, 

w jakiś sposób „kształtować” Polską kulturę Hip-Hop... 

Pokazać ją na zewnątrz, pokazać ją innym, tym którzy 

jeszcze nie potrafią zrozumieć jej sensu...

Razem wszyscy jesteśmy jednością... a sami jesteśmy 

inspiracją...

„Hip-Hop One Love”...

„Człowiek jest słowem, gdy tańczy wypowiada siebie...”  

     Jan Paweł II

Jak już pewnie zauważyliście, zmienił się wydawca Flava 

Dance Magazine. Do tej pory, było ciężko... Teraz widzę 

perspektywy i wiem, że pokażemy „Światu” smak polskiej 

sceny...   Nie nazywam jej, bo każde słowo, każdy nowy 

nurt może to zmienić.

txt: Bboy Simon
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Dzień 3.

Nadeszła pora na trzeci dzień 
Outbreak Europe. W końcu czas na bitwy! Początek dnia wyglądał podobnie do dnia poprzedniego. Dużo tancerzy, lekka obsuwa 
czasowa, mata, głośniki i graffiti w toku. 
Przyszła jednak pora na konkretne bitwy. W najlepszej ósemce wywal-czyły sobie miejsce następujące ekipy: Ruffneck Attack (Ukraina), Flexible Flav (Słowenia / Włochy), East Side Bboys ( Ukraina), Floor Gangz ( Wielka Brytania / Dania), Seven Baroni / Sto Ballov ( Rosja) oraz trzy ekipy z Polski czyli Funky Masons, RockaFellaz i Lajony 

Kingz. Do półfinałów dostała się już niestety tylko jedna ekipa 
z Polski – Funky Masons. Kolej-ne 3 ekipy, które dostały się do półfinałów to  Seven Baroni / Sto Ballov i dwie grupy z Ukrainy czyli East Side Bboys i Ruffneck Attack. Ukraińscy bboys musieli stoczyć walkę o finał między sobą, a nasi rodacy o wejście do finału walczyli z Rosjanami. Na tym etapie bitwy były na naprawdę konkretnym poziomie. A starcie Funky Masons z Rosjanami momentami przypo-minało nie tyle bitwę, co wojnę… Polsko- Ruską. Najprościej mówiąc nie obeszło się bez emocji, skill-s’ów, i woli zwycięstwa. Po napraw-dę zawziętej bitwie zapadł werdykt 

– Funky Masons przechodzi 
do finału. Niestety w finale nie był stanie już zatańczyć bboy Kleju, gdyż uległ on poważnej kontuzji w półfinałowej bitwie. Ta sytuacja spowodowała lekkie zamieszanie przy finałowej walce. Przez chwile chciano w ogóle odpuścić finał i dać wygraną ekipie Ruffneck Attack w formie walkowera. 

Szybko się jednak wszystko wyja-śniło, kiedy bboy Czuczu zdecy-dował się, że chce w pojedynkę podjąć finałową walkę. Nie trzeba chyba tłumaczyć reakcji publicz-ności (w sporej mierze Polaków), która w tych okolicznościach jesz-cze bardziej i głośniej dopingowała reprezentującego Polskę zawodni-ka. Koniec końców 1 miejsce 
po naprawdę zaciętej walce zajęło Ruffneck Attack. 
Trzeciego dnia Evolution Europe oprócz 2 na 2 rozegrane zosta-ły także finały Footwork battles oraz  Bgirls battle. Dodatkowo wyłoniony przez jury został King of the Cypher, którym został nasz rodak – bboy Mefo. W footworku po Ukraińsko-Ukraińskiej bitwie między Kinderem, a Intac’em, zwyciężył bboy Intact. Jeżeli 

chodzi natomiast o Bgirl contest to skłamałbym mówiąc, że były to średnie walki. Muszę przyznać, że poziom był naprawdę wysoki i mo-mentami ludzie łapali się za głowy. Do finałów w tej kategorii doszły 

reprezentująca ekipę Lajony Kingz z Polski, bgirl Zofia oraz bgirl 
Nadine z Rosji. W tym finale rów-nież nie zabrakło emocji. Jednakże tytuł i nagroda za pierwsze miejsce w kategorii Bgirls Battle powędro-wały do reprezentantki Rosji – bgirl Nadine. Kiedy już wszystkie tytuły zostały ogłoszone, a nagrody 

rozdane, wszyscy powoli opusz-czali halę i kierowali się do swoich noclegowni bądź wprost na After Party. Na tym zakończył się przed-ostatni dzień Evolution Europe.

Dzień 4.

Po finałach i oficjalnym after party nadszedł czas na 1 on 1 Bboys battles. 32 dwa miejsca miały 
być zapełnione przez 32 bboys z 32 krajów. Jednakże z powodu niewystarczającej ilości krajów na jedno państwo przypadało 2/3 bboys. Polskę reprezentowali bboy Sadlee, bboy Thomas i bboy Karaś. Warto zwrócić uwagę, 

że na ostatni dzień Outbreak 
Europe zmieniło się jury. Walki 1 na 1 oceniali: nasz rodak - bboy Cetowy, bboy Lamine (Francja) oraz bboy Kuriouz (USA). Zmieniło się także miejsce. Impreza prze-niosła się do pobliskiego centrum handlowego, gdzie rozstawiona została mała scena z matą, kon-solami dla DJ’i oraz odpowiednie nagłośnienie. Atmosfera ludzi 

z zakupami nieco zakłóciła esen-cję bboy jamu, jednak, gdy tylko walki się rozpoczęły, stworzył się też i klimat, który był tym lepszy im bliżej finału. Z racji na to, 
że czytasz polski magazyn 
w języku polskim, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na rewelacyjny występ bboy’a Thomasa – jednego z trzech reprezentantów Polski w walkach 1 na 1, który poko-
nawszy takich bboys jak Mouse (Anglia), czy Keebz( USA), dostał się do finału i… wygrał! Toteż 
nastroje Polskich bboys obecnych w Słowacji były bardzo pozytywne w drodze powrotnej do domu.

Podsumowując musze przyznać, że organizatorzy Outbreak Europe odwalili kawał dobrej roboty. 
Pomijam tutaj kilka drobnych 
niedociągnięć, bo takowe zdarzają się na każdej imprezie. Chciałbym za to zauważyć, że jak na pierwsze europejskie Outbreak Słowacy dali radę. Było na tyle zacnie, że ja na pewno pojadę na Outbreak Europe 2011.

txt: Czolo
foto: archiwum org. OutBreak

Na dobrą hip-hop’ową imprezę 

składają się przede wszystkim 

b-boys i b-girls, żywa publiczność, 

dobrze dobrana miejscówka, 

konkretne graffiti, DJ, którego 

granie pobudza do działania 

każdego tancerza oraz 

podsycający zajawkę MC’s. 

Wszystko to można określić jednym 

słowem – klimat.  Outbreak Europe 

2010 spełniło wszystkie wyżej wy-

mienione kryteria, dając nam tym 

samym czterodniową konkretną 

i klimatyczną imprezę. 

Z racji długości event’u opiszę po 

kolei każdy z czterech dni.

Dzień 1.

Pierwszy dzień to właściwie same 

warsztaty. Tych było aż 5, a prowa-

dzili je: Roxrite, Keebz, Kid David, 

Intact, Pluto. Krótko mówiąc za 

całkiem przystępną  cenę można 

było doszkolić się u światowej 

sławy bboys. Podczas, gdy na sali 

odbywały się warsztaty, przed halą 

rozstawiona została mata i nagło-

śnienie. Szybko stworzyło się tam 

niewielkie koło, gdzie można było 

wykorzystać świeżą zajawkę wynie-

sioną z warsztatów. W taki sposób 

zakończył się dzień pierwszy.

Dzień 2.

Nadszedł dzień drugi całej imprezy, 

a pierwszy głównych kontestów. 

Tego dnia rozegrały się eliminacje 

we wszystkich kontestach. Tłumy 

bboys i girls gromadziły się pod 

halą tuż przed jej otwarciem. 

Rozstawiona przed wejściem mata 

i głośniki pozwalały rozgrzać się 

jeszcze przed wejściem do budyn-

ku. Z racji na dużą liczbę zgło-

szonych zawodników niewielkie 

opóźnienie nikogo specjalnie nie 

zaskoczyło. Z pośród zgłoszonych 

153 ekip do kontestu 2 vs 2 przyje-

chało 102, w tym wiele ekip 

z Polski. Na kolejne kontesty 

zgłosiło się równie dużo zawodni-

ków z różnych krajów. Można było 

spotkać tancerzy z Rosji, Ukrainy, 

Kazachstanu, Włoch, Anglii, Czech, 

Grecji oraz wielu innych państw.

Hala została otwarta, DJ uruchomił 

gramofony i Outbreak Europe 2010 

oficjalnie się rozpoczęło. Zawodni-

cy mieli troche czasu na rozgrzew-

kę w kołach zanim rozpoczął się 

długi proces eliminacji. Zarówno 

2 vs 2, jak i Footwork cotest oraz 

Bgirls battle były rozgrywane 

w formie prezentacji. Każdy bboy 

z dwójki robił jednego seta, tak 

samo w przypadku Footwork’u 

i Bgirls battle. Dla widowni, tak zwa-

nych laików, mogło się to wydawać 

dosyć nudne. Jednakże wymyślane 

w międzyczasie przez MC’s cieka-

we mini kontesty dodawały trochę 

smaczku i przełamywały monotonię 

prezentacji ponad 100 ekip. 

Mi osobiście najbardziej spodobał 

się konkurs na 7 figur Power Moves 

w jednym secie, uważając na to 

by nie powtórzyć  wcześniej już 

użytej figury. Na temat eliminacji 

powiedzieć można tyle, że była to 

dobra zapowiedź następnego dnia. 

Dodatkowo cieszył fakt, że w TOP 

8 znalazły się aż trzy polskie ekipy: 

Lajony Kingz (Greku/Yarko), Funku 

Masons (Kleju/Chuchu Rocket) 

i  RockaFellaz (Pago/Thomaz). 

Tak minął drugi dzień zawodów. 

Tego dnia zostało już tylko After 

Party.

OUTBREAK EUROPE 2010
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Wszystko to działo się 
jakoś w latach 2002, 2003. 
Później byłem na obozach 
tanecznych, aż do momentu 
poznania ludzi z Azizi Prze Crew 
latem 2005 roku. Oni otworzyli 
mi oczy na piękno tego tańca, 
na znaczenie ruchów, na historię 
kultury hip-hopowej, za co jestem 
im wdzięczy maksymalnie.

Dawniej z dostępem do wiedzy, 
materiałów czy jakichkolwiek 
instruktorów było o wiele 
trudniej, na wszystko trzeba 
było samemu ciężko 
zapracować ale przez to bar-
dziej się to wszystko doceniało. 
Jak Breaking wpłyną na Ciebie, 
co zmieniło się w Twoim życiu 
przez ten taniec?

Wszystko. Najlepsze jest to, 
że będąc w tym z dnia na dzień 
wszystko również się zmienia. 
Dla mnie nowo napotkana osoba, 
która w jakiś sposób na mnie 
inspiruje mnie podczas rozmowy, 
to już jest duży wpływ na moje 
życie. Zmienił się na pewno 
sposób myślenia. Sam breaking 
otworzył mnie na hip-hop, który 
poznaję do dziś.  

Progres to rozmowy godzinami, 
tematyczne lektury, często 
tłumaczone we własnym zakresie, 
oglądanie materiałów mających 
sens, jak i również słuchając 
muzyki. 

Breaking nauczył mnie respektu. 
Nauczył mnie nie dyskryminować, 
umieć pomóc. Może się wydawać 
to niezrozumiałe czy śmieszne, 
ale nauczył mnie prawdziwej 
miłości. W kulturze hip-hopowej 
zawarte są naprawdę prawdziwe 
wartości, ale znajdziemy je tylko 
wtedy, kiedy zechcemy ich 
szukać. Myślę, że wszystko 
można streścić do słów, jakie 

wypowiedział POE 1: „prawdziwy 
hip-hop łączy każdą kulturę 
w jedną całość”. 
Chodzi tutaj przecież o pokój, 
jedność, miłość i dobrą zabawę. 
Nieważne, do jakiego Boga się 
modlimy. Przy tym wszystkim, 
czego mnie aktualnie nauczył 
wiem, że należy pamiętać 
o jednym – o swoim pochodze-
niu. Zawsze powinniśmy wie-
dzieć, skąd jesteśmy. 
Bo jeśli wiesz, skąd przyszedłeś, 
to nie ma dla ciebie granic, jak 
daleko możesz zajść.

Ktokolwiek choć raz widział Cię 
w akcji na pewno zapamiętał 
Twój Top Rock, powiedz czy ten 
element tańca lubisz bardziej 
od pozostałych?

Dziękuję za takie stwierdzenie. 
Tak! Ten element uwielbiam. 
Top Rock jest dla mnie równo-
znaczny ze świeżością. 
Odpowiem tak: Up Styles are my 
power moves. O wiele łatwiej jest 
mi się rozwijać w tej kategorii, 
co wcale nie oznacza, że idę 
na łatwiznę. Każdy pozostały 
element równie ciężko i wytrwale 
szlifuję. W Polsce bardzo mało 
osób skupia się na toprockingu. 
Mało osób przywiązuje wagę 
do tego, jak ważny jest to ele-
ment. Idąc za słowami Ken Swifta 
- „Pokaż mi swój Top Rock, 
a powiem, jakim jesteś b-boyem” 
- można by ocenić sporo osób, 
nie uważasz?

Siemasz brachu. Wiem, 
że większość B.Boy’i 
z Polski Cie zna ale 
tę gazetę czyta też młode 
pokolenie wiec standardowo 
na początku przedstaw się, 
powiedz skąd jesteś 
i jakie crew reprezentujesz?

Witam Ciebie, witam wszystkich. 
Mam na imię Bartek, pseudonim 
Skoora. Pochodzę z województwa 
lubuskiego, z miasta Drezdenko. 
Jestem dumnym reprezentantem 
Sinior Skład Family.

Opowiedz coś o swojej ekipie, 
oraz o Waszych ostatnich 
szóstych urodzinach.

Sinior Skład Family powstało 
w sierpniu 2004 roku. Familię 
tworzą ludzie z takich miast, 
jak Szczecin, Drezdenko, 
Środa Wielkopolska, Ostrów 
Wielkopolski, Pleszew, Malbork, 
Gdańsk czy Kutno. Znałem się 
wcześniej z paroma osobami, 
które równie mocno jak ja potrze-
bowały w swoim życiu konkretnej 
i solidnej ekipy. Takiej, która coś 
wymaga i daje zabawę. 
Tak stopniowo do ekipy dołączały 
inne osoby, z całej Polski, które 
miały bardzo zbliżone poglądy. 
W naszej familii znajduje się sze-
reg tancerzy, ale nie tylko. Mamy 
również writerów czy djs równie 
mocno reprezentujących. 
Jednak reprezentujący to nie 
znaczy taki, o którym słychać, 
prawda? Każdy szerzy zajawkę 
po swojemu. Mamy także osoby, 
które nie zajmują się czynnie 
żadnym z elementów hip-hopu, 
ale są tak wspaniałymi 
osobami, bez których nie potrafię 
już funkcjonować. 
Ostatnio do naszej ekipy 
dołączył nasz dobry przyjaciel 
od lat, Erwin, znany bardziej jako 
DJ Deilf z Paryża. Co do naszych 
szóstych. już urodzin, nie mam 

żadnych zastrzeżeń. 
Była to pierwsza edycja rocznicy, 
która odbyła się poza murami 
rodzinnego miasta ekipy, jakim 
jest Drezdenko. Fajna idea, 
by zacząć organizować roczni-
cekolejno w różnych miastach, 
gdzie mamy swoich członków. 
Malbork jest magicznym miastem. 
Uwielbiam to miasto od lat 
i zawsze z wielkim uśmiechem 

tam wracam. Może dla tego 
w moich oczach ta rocznica była 
wspaniała. Świetnie dopięta orga-
nizacja, ze strony muzycznej DSP 
znów popisało się ostrą dawką 
dobrej muzyki, ustawione walki 
były emocjonujące, a przede 
wszystkim poziom zawodów był 
na pewno wysoki. Jeszcze raz 
gratulacje dla Cats Claw 
za wygraną, a wszystkim obec-
nym dziękuję za przybycie. 
Zresztą nasza rocznica to corocz-
na okazja dla naszej familii, 
by móc spotkać się w całym 
gronie.

Nie miałem okazji być na 
Waszych urodzinach więc 
w imieniu swoim oraz całej 
redakcji życzę Wam 
wszystkiego, 
co najlepsze!

Dziękuję zatem w imieniu swoim 
i SS.F.

Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z B.Boyingiem?

Pamiętam swoje dwie inspiracje: 
pierwsza - środowisko w jakim 
przebywałem, a druga - b-boy 
Kichu, który jest od początku 
reprezentantem ekipy i inspiruje 
mnie do dziś. 
Pierwszy raz ujrzałem wszystko 
oczywiście w telewizji. Klipy pusz-
czane w niej sprawiły, że strasznie 
podobała mi się idea tańczenia 
na jakimś skrawku kartonu czy 
linoleum. Pamiętam, że wówczas 
za swoje słabe oszczędności 
i z pomocą taty udało kupić 
mi się resztkę jakieś maty i bez 
zastanowienia zacząłem śmigać 
pod blokiem do muzyki, której 
sam szukałem na kasetach, 
gdyż internet był wtedy dopiero 
przyszłością. Nie miałem na-
uczycieli, instruktorów, więc sam 
tworzyłem i kopiowałem z telewi-
zyjnych klipów. 
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pal parkiet 2010
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Tak, jestem tego samego zdania, 
w Polsce jest garstka osób które 
przywiązują do tego elementu 
szczególną wagę. Czy masz 
jakieś swoje metody treningu 
oraz rady  którymi mógłbyś 
się podzielić z czytelnikami? 

Owszem. Pracując nad tym 
elementem wypracowałem szereg 
ćwiczeń, które rozwijają, posze-
rzają pole widzenia na toprocking 
i pozwalają w tym polu tworzyć 
konkretne rzeczy. Nie sposób jed-
nak opisać te ćwiczenia w jednej 
odpowiedzi na pytanie. 
Swoje ćwiczenia przekazuję licz-
nie na warsztatach, więc szczerze 
zapraszam na nie, jeśli gdziekol-
wiek się pojawię. Wiem, 
że odbiorcy są zadowoleni i wielu 
z nich do dziś trenuje na tych 
opcjach.

Mogę to jedynie potwierdzić 
bo sam trenuje wg wskazówek 
i ćwiczeń które mi przekazałeś 
podczas gdy sędziowaliśmy 
razem zawody w Sycowie. 
Co do sędziowania, raz na jakiś 
czas występujesz właśnie w roli 
jury, powiedz na co zwracasz 
uwagę podczas oceny walk?

Moje kryteria ulegają ciągłej 
ewolucji. Nabywam doświad-
czenia od innych osób, 
poznaję inne syste-
my sędziowania 
i filtruję to przez 
moje poglądy. 
Poza upstyles 
zwracam mocno uwagę na 
strategię teamów, co jest 
równie ważnym elementem, 
a zaniedbanym kompletnie. 
Oceniam jakość wyjść, 
w tym flow, egzekucję ruchów, 
go downs, łączenia. Często 
również system oceny zależny 
jest od formy zawodów, 
ale wszystko się zazwyczaj 
uzupełnia. 
Oceniam na pewno bitwę, 
dzieląc to pojedynczo na rundy. 
Z miejsca polecam tutaj 
rozprawę Ness’a o sędziowaniu.

Oprócz wspomnianych przez 
Ciebie warsztatów prowadzisz 
swoje stacjonarne zajęcia?

Tak. Ponad rok temu, dokładnie 
w kwietniu 2009 roku 
otworzyliśmy pierwszą n
a naszych terenach szkołę tańca 

ulicznego „Sinior School”, 
która od tamtego czasu prężnie 
się rozwija i brnie przed siebie. 
Oprócz tego, będąc rok w Pozna-
niu prowadziłem zajęcia w dwóch 
akademiach tańca. Aktualnie moje 
studia nie pozwalają mi czasowo 
na pracę w szkołach tańca, 
niemniej jednak czynię 
to sporadycznie w swojej szkole 
tańca.

Wraz ze swoim Crew sporo 
podróżujecie, jaki ostatni wyjazd 
wspominasz najlepiej?

Ostatni to z pewnością wyjazd 
do Austrii na „Doyobe! 
Urban Culture Festival”, który miał 
miejsce w mieście Salzburg od 25 
do 27 czerwca br. Cały wyjazd tak 
cholernie udany, że śmiem 
twierdzić, że był najlepszy 
spośród wielu. Samych akcji 
może nie będę opowiadał, jednak 
jeśli chodzi o bboying to z chęcią 
powiem. W pre-eliminacjach 
wzięło udział ponad 50 ekip 
z takich państw, jak Francja, 
Niemcy, Włochy, Rosja, Ukraina, 
Wenezuela, Brazylia, Maroko 
czy Korea. Wybierano spośród 
wszystkich ekip tylko 8, które 
dołączą do rozstawionych ekip 
wieczorem, podczas głównego 

eventu. Eliminacje odbywały 
się w dwóch blokach, zatem 
na jeden blok przypadał wybór 
tylko czterech ekip. Udało nam 
się przejść dalej i dołączyć do 
takich ekip jak Gamlberz (Ko-
rea), Flying Fist Alliance (USA) 
z Domkeyem czy Toyzem na 
czele, Team Holland, Style Crax 
(Niemcy) czy Pockemon (Fran-
cja). Odpadliśmy z reprezentacją 
Holandii werdyktem 2 - remis. 
Niesamowity klimat kompetycji 
podkręcany przez MC Trixa, 
oprawa muzyczna to DJ Timber, 
Cosmic, Woo-D czy Ice-C. 
Na drugi dzień wynajęty był 
dla b-boys z finałowej szesnastki 
aquapark pod zamkiem 
Leopoldskron, co wywarło na 
mnie ogromne wrażenie. Chillout 
w takim miejscu jest niesamowity.

Moje gratulacje! Pomału 
zbliżamy sie do końca wywiadu, 
masz jakieś cenne wskazów-
ki dla tych którzy go właśnie 
czytają?

Czy będą cenne to nie wiem. 
Życzę wszystkim, by swoją 
postawę, jaką kreują na parkiecie 
wprowadzali w życie codzienne 
i na odwrót. By wasze inspiracje 
stawały się widoczne i czyniły 
Was niepowtarzalnymi. Dbajcie 
o każdy element, szanując przy 
tym bliźnich i samych siebie. 
Dawajcie szacunek, 

a z pewnością on do Was wróci.

Dzięki za ten wywiad 
ziom, chcesz 

kogoś pozdro-
wić?

Dziękuję gorąco również, bracie. 
Pozdrawiam pierwszorzędnie 
moją największa inspirację 
i przewodniczkę życia (dziękuję), 
rodziców i siostrę wraz 
z Tomkiem, całą Sinior Family, 
uczniów z Sinior School i Mad 
Skillz, Andzię, KamiloRock Pucio 
Pucio, Team Lubuski, Czechu 
Rockers, KOG, Rocking Boys, 
OW, Azizi, Pirat&Ari oraz resztę 
bliskich mi i znajomych osób. 
One love.

wywiad przeprowadził: Bboy Rafuls
foto: archiwum Skoora

W drugi weekend września tego 

roku na terenie ZSO nr 1 w Prusz-

czu Gdańskim odbył się ogólnopol-

ski jam dla b-boys i b-girls, 

z contestem głównym 5na5. 

Imprezę podzielono na dwa dni. 

W piątek odbyły się pięciogodzinne 

warsztaty połączone z sesją trenin-

gową, które poprowadzili goście 

specjalni wydarzenia, czyli B-boy 

Menno (Hustle Kidz) oraz Greku 

(Polskee Flavour/Lajony Kingz). 

W sobotę natomiast mogliśmy brać 

udział w imprezie, gdzie zjechało 

się ponad stu b-boys i b-girls 

z całego kraju, którzy w pięciooso-

bowych ekipach zmierzyli się 

w turnieju głównym. 

Dodatkowo organizatorzy przygo-

towali dużo zajawkowych atrakcji. 

Odbył się m.in. turniej playstation 

w piłkarską grę FIFA 2010, konkurs 

żonglerki piłką (zwycięzca odbił pił-

kę 93 razy) oraz „Super Kids Battle” 

(zwycięzca Pietrazs, Young Flava), 

czyli walki 1na1 dla najmłodszych 

b-boys. W każdym z tych wydarzeń 

zwycięzca mógł liczyć na nagro-

dę rzeczową lub finansową, które 

ufundowali sponsorzy wydarzenia, 

czyli gdański Hempszop oraz portal 

thebboyspot.com. 

Zwycięzcą turnieju głównego 

okazała się grupa „Young Flava”, 

reprezentująca Pruszcz Gdański, 

która w zeszłym roku dotarła 

do finałów, by w tym roku pewnie 

sięgnąć po upragnione zwycięstwo, 

co na pewno było sporym zasko-

czeniem. Co prawda zgłosiło 

się „tylko” 11 ekip to jednak 

poziom był całkiem wyrównany.

Zwycięzcy odebrali z rąk Zastępcy 

Burmistrza Pruszcza Gdańskiego 

Pana Ryszarda Świlskiego nagrodę 

w wysokości 2500 zł oraz nagrody 

rzeczowe od sponsorów.

Podsumowując, warto zaznaczyć, 

że w imprezie wzięło udział kilkaset 

młodych ludzi z całego regionu 

i okolicy, którzy stworzyli spoko 

atmosferę. Widać, że z roku na rok 

impreza w Pruszczu Gdańskim 

rozwija się, a organizatorzy wciąż 

podnoszą poprzeczkę 

organizacyjną, bo przecież 

w tym roku impreza była dużo 

większa. 
Przypominając o koncepcie 

imprezy, gdzie skład ekip zmienia 

się co roku, wraz ze zmianą 

numeracji każdej edycji. 

W tym roku piąta edycja, 

a więc walki 5na5, a za rok już 

czekają nas 6na6. Podsumowując 

czekamy na kolejną edycję. 

Do zobaczenia w Pruszczu Gdań-

skim!

Wyniki:
Cru battle 5vs5:

1. Young Flava 
2. Napad Na Funk

Super Kids battle:
1. Pietrazs (Young Flava)

2. Rodos (Mad Skillz)

Playstation contest FIFA 2010:

1. Damian Kusz aka Dimen

 
Materiały filmowe oraz zdjęcia: 

www.sickstep.pl
www.ckis-pruszcz.pl
www.youtube.com/sickbreaksTV

txt: Bboy Cetowy

foto: toosheeze.blogspot.com
Jacek Swis, CKiS



Obudziłem się w pociągu. Ziewnąłem, blask słońca 
odbił się od mojego policzka, a ręka zsunęła zza łóż-
ko. Wiosenny powiew świeżego powietrza ukradkiem 

wślizgnął się przez okno. Nietrzeźwym umysłem 
podjąłem próbę ogarnięcia rzeczywistości. 

Historie, wspomnienia, postacie jak rozsypane puzzle 
próbowały trafić na swoje miejsce w świadomości.- 

„Zaraz, zaraz, Ukraina, Kijów, Scream, Ruffneck 
Attack, Born, trzy dni imprezy, zawody, koła... STOP...  

zacznijmy pokolei”.

Kim są Ruffneck Attack? Przede wszystkim to grupa 
przyjaciół, prawdziwa rodzina B-boyów, która swoją 
podróż rozpoczęła w Marcu 2000 roku. Kijów to ich 

rodzinne miasto, zwanego z racji swych powikłanych 
dziejów, raz drugą Troją, raz drugim Jeruzalem. 

Metropolia szokuje swoim nowoczesnym wizerun-
kiem a także kontrastem w stosunku do pozosta-

łych miast Ukrainy. Miłośnicy zabytków odnajdą 
tu niesamowitą atmosferę przeszłości, skrytą 
pod złotymi kopułami ruskich cerkwi, uno-
szącą się wśród licznych parków, skwe-

rów i wzgórz naddnieprzańskiej stolicy. 
Na ulicach jednak nikt nie usłyszy 

ojczystego języka ukraińskiego, 
tu w dobrym tonie, 

naturalnym sposobem 
komunikacji jest rosyjski. 

Zapewniam was, Ruffneck 
Attack to nie drugorzędna 

ekipa, a za pasem mają już 
wiele godnych uwagi 

zwycięstw.  Można wymie-
niać ich wiele, ale na pewno 
nie tak łatwo zgarnąć turnie-

je takie jak: Chelles Battle 
Pro we Francji, Hip Hop 

Connection we Włoszech, 
Circle Prince w Finlandii, Outbreak 

Europe, Eliminacje 
do Uk Championship w Finlandii, 
UK Championship Europe w Ho-

landii, Seven2Smoke na Jałcie czy 
Who Can Roast The Most w Stanach 
Zjednoczonych. „ Zawsze trzymamy 

się prawdziwych i oryginalnych aspek-
tów kultury Hip Hop. Dajemy z siebie 
wszystko , uczymy nadchodzące ge-
neracje jak Breaking zwykł wyglądać, 

jakie są jego korzenie. 
Bez względu na nasze doświadczenie 

nigdy nie przestajemy się uczyć”
- powiedział, serdeczny mi człowiek 
B-boy Intact. Od siebie muszę dodać, 

że na Intacta zawsze można na liczyć.  

Jest świetnym organizatorem i nigdy nie odmówił 
mi pomocy. Kolejną podróż na Wschodnie rubieże, 
tym razem żeby uczcić urodziny naszych przyjaciół, 
odbyłem z Lady Flow. I wiecie co? Było warto. 
W tym momencie, kalejdoskop obrazów, 
jak najszybsza kolej TGV, przeleciał mi pod zamknię-
tymi powiekami. Poczułem na skroniach ciężar, krót-
kiego lecz niezwykle intensywnego pobytu w Kijowie.
Bezwątpienia, te 10 urodziny był ważne dla każ-
dego z członków Ruffneck Attack. Wszyscy ciężko 
pracowali, żeby zbudować trzydniową imprezę bez 
kapitału zewnętrznych sponsorów i pomocy rządu. 
Co więcej, cały ten event ufundowali Ruffnecy 
z własnych środków finansowych. Muszę przyznać, 
że byłem pod olbrzymim wrażeniem rozmachu 
z jakim gospodarze nas przyjęli. To była jedna 
z największych celebracji na Ukrainie, a na pewno 
w Kijowie. Przyjechało ponad 800 osób z Ukrainy, 

Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Słowacji, Korei, 
Holandii czy Słowenii. Zostaliśmy serdecznie 

przyjęci. Intact ulokował nas w pięknym apar-
tamencie w samym centrum Kijowa, razem 

z Bornem, Cut Nicem, Funk Fanatix czy 
ekipą South Dj’s. Można było dosłow-

nie poczuć, że wszyscy przybyli, 
żeby naprawdę dobrze się bawić, 

czerpać radość z niezwykłej Hip 
Hopowej atmosfery. 
Na żywo przygrywała nam 
funkowa kapela, za deckami 
ulokowali się znakomici  DJ’e, 
w klubowej gęstej mgle wyro-
sły wokół nas niezliczone koła 
a w nich dziesiątki tancerzy. 
Dwa słowa, było naprawdę 
ciasno. Urodziny składały 
się z trzech głównych części: 

before party, o którym właśnie 
wam wspomniałem, główny event 

oraz after party. 
Trzy różne miejsca, trzy dni 

wypełnione po brzegi Hip Hopem. 
„Tak wiele różnych ludzi przybyło, żeby 
z nami świętować, jesteśmy naprawdę 
szczęśliwi, że możemy zobaczyć tych 
wszystkich B-boys i B-girls w naszym 
mieście, na naszym jamie. Zrobiliśmy 
te święto dla nich i dla naszej własnej 
przyjemności. Chcieliśmy pokazać, 
co czujemy w naszych sercach, jak 
to widzimy i jak chcemy żeby to wyglądało. 
Cieszmy się życiem! To to w tym wszystkim 
chodzi. Po prostu bądź szczęśliwy i rób 

to co kochasz ” Intact.

Cóż więcej można do tego 
dodać… Born, który odpłynął nam na imprezie czy 

Dj Woo-D, który sam powiedział, że to był najlepszy 
event, na którym w ostatnim czasie miał przyjemność 

grać. To mówi samo za siebie.

W kilku słowach postaram opowiedzieć wam 
o samych zawodach. Odbyły się w klubie na ostatnim 
piętrze dużego centrum handlowego. Olbrzymia prze-
strzeń i klimat tego miejsca sprawiła, że momentalnie 

uformowało się wiele kół, w których wszyscy ostro 
reprezentowali swoje „Hip Hopowe imiona”. 
Do czerwoności rozgrzewali winylowe płyty: 

Dj Smirnoff i Jay-D z Rosji, Dj Uragun (Włochy), 
Dj Woo-D (Słowenia), Dj Scream, Mighty Mike czy 

Dj Funky Nice  z Ukrainy. Kapela Funkowa „J.T. 
Fresh” dokładnie wszystkim pokazała, jak olbrzymią 

energię wytwarza żywy Funk. Po prostu…koncert 
spowodował grupowe szaleństwo. Smaku urodzinom 
Ruffnecków, dodały trzy konkurencje, które wykrysta-
lizowały czystą formę rywalizacji. Były to: 1. najlepszy 
footwork na imprezie, zgarnął go Born, który z wielką 

klasą pokonał rywal; 2. toprock 2 vs 2, funkowym 
krokiem do zwycięstwa doszli Scream 

i Den z SouthFront; 3. turniej 3 vs 3, oryginalność 
oparta na fundamentach sprawiła, że Funk Shot 
zgarnął główną nagrodę. Najlepszą B-Girl 
okazała się Kim z Rockin Chicks. 

Opisując w skrócie przekrój umiejętności, bardzo 
świeżej sceny naszych braci ze wschodu, posłużę 
się takim sformułowaniem: zobaczyłem niesamowite 
triki w akcenty muzyki. Cztery elementy to nie kapitał, 
to szczersza prawda od złota, którą świat powitał. 

Wszystkiego najlepszego dla wszystkich członków 
Ruffneck: Pluto, InTact, Sley, Sneaky Crab, Mighty 
Mike, Well, Slef, Vanilla, Voe One, Mc Sup, Ozone, 
Panda is Panda. Dziękuję, że chcieliście poczytać 
o urodzinach w Kijowie. W imieniu Ruffneck Attack 
zapraszam Was wszystkich na kolejną wiosenną 
celebrację w stolicy Ukrainy. Tymczasem ja…
zamykam oczy i odpływam w krainę snów, 
bo przede mną jeszcze 20 godzin do domu. 
Peace. 

txt: Zyskill
foto: archiwum organizatora - Intact
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hip-hop one love

hiszpańskim smakiem i podany 
z francuską elegancją na polskim 
stole w amfiteatrze im. Michaela 
Jacksona w stolicy Kraju nad 
Wisłą.

W krzykliwym, wiecznie 
skłóconym, segregującym ludzi 
na lepszych i gorszych świecie, 
warto docenić te rzeczy, które nas 
jednoczą. One Love contest, tak 
jak od zawsze HipHop, był praw-
dziwym tyglem kulturowym osób 
różniących się między sobą w tak 
wielkim stopniu, że racjonalnie 
rzecz biorąc dziwne jest, 
iż zamiast na taniec nie walczyli 
na miecze. W miejsce tego mieli-
śmy wzajemną fascynację 
i familijną wręcz atmosferę. 
Wystarczy pozwolić przemówić 
muzyce i nawet się człowiek nie 
spostrzeże, gdy katolik z muzuł-
maninem ramie w ramie stają 
w szranki w breakingowej kon-
frontacji naprzeciw czarnoskórego 
bboya i azjatyckiej bgirl. Kultura 
HipHop to prawdziwa Dobra 
Nowina dla współczesnego świa-
ta, pozwalająca z optymizmem 
patrzeć w przyszłość, gdzie za-
miast wojny o krzyż mamy bitwę 
o parkiet. Umiejętnośći startują-
cych zawodników były naprawdę 
wysokie, zarówno ze strony pol-
skich bboys jak i zagranicznych 

gości. Zwycięska ekipa w składzie 
Alex [Włochy] i Esteban [Hiszpa-
nia], zdecydowanie i bez żad-
nych dogrywek wygrała zawody. 
Gorąca hiszpańska flava Estebana 
i nieprzeciętne umiejętnośći Sycy-
lijczyka Alexa, reprezentującego 
włoski dream team Fluido Clan, 
wzięły górę, pomimo mocnego 
oporu  najpierw chłopaków z Cats 
Claw, a później składanej ekipy 
Rocking Sinior. 
Dj Fim odwalił kawał dobrej robo-
ty. Przez te kilka godzin puszczał 
nuty, które umarłego zachęciłyby 
do zrobienia seta, a co dopiero 
bandę spragnionych tańca bboys 
i bgirls.
Jury, godnie reprezentowane 
przez Karima z Def Dogz, Bulza 
z Badu Rythm oraz Bartaz z KoW 
ferowało moim zdaniem wyroki 
słuszne i sprawiedliwe, co do któ-
rych chyba nikt nie miał wątpliwo-
ści. Paryż, Rzym i Warszawa 
- 3 europejskie stolice i prawdziwy 
oldschool tych miast reprezento-
wany przez tą sędziowską trójkę 
nadał imprezie właściwy prestiż, 
a wynikom walk wiarygodność.
Trudno mi pisać o organizacji, 
z tego względu, że byłem tego 
eventu organizatorem, a w dodat-
ku była to pierwsza zorganizowa-
na przeze mnie impreza. 

Mimo wszystko ilość piątek, które 
przybiłem w trakcie oraz po conte-
scie, pozwalają mi sądzić, 
że wszystko grało jak należy. 
Event odbywał się się amfiteatrze 
im. Michaela Jacksona, który aż 
się prosił o to, żeby zorganizować 
tam bboyowy contest. Okrągła 
scena na walki, dużo miejsca na 
koła, świetne wyposażenie amfi-
teatru pozwalające na stworzenie 
imprezy muzycznej wysokiej klasy 
oraz chilloutowa sceneria wokół 
obiektu wraz z otaczającą 
go wodą  i parkiem tworzyły przy-
jemny klimat.  Dodać do tego red 
bulle oraz afterparty w Harlemie 
i myślę, że niczego więcej 
bboyowi do szczęścia nie było 
potrzeba. 

Idea one love to rdzeń HipHopu, 
którą każdy z nas powinien 
w sobie pielęgnować. 
Mam nadzieję, że projekt 
„HipHop – one love” oraz „One 
Love contess” godnie reprezento-
wały nie tylko hiphopowców, 
ale także po prostu wszystkich 
ludzi dobrej woli, którzy mieli 
swój wkład w przygotowanie 
tego pokojowego eventu.

txt: Bboy Flam
foto: archiwum organizatora; 

Weronika Pawłowska

HipHop – One Love!
Diffrent nations, diffrents colour, 
diffrent religions… and ONE LOVE.  
HipHop po raz kolejny udowodnił 
jak wspaniale jednoczy ludzi, bez 
względu na podziały, jakie 
wcześniej ich dzieliły.
Kwestią wyjaśnienia słowo 
oficjalnej gadki : 
„HipHop – One love”, fundowany 
z pieniędzy programu „Młodzież 
w działaniu”, jest projektem służącym 
integracji kulturowej i społecznej młodzie-
ży z różnych krajów i środowisk. Jego celem 
jest kreowanie postaw solidarności, wzajemnego 
szacunku i samorozwoju poprzez kulturę HipHop.”
„International bboy dream” – what the hell?
Język angielski jest podobno najlepszym sposobem 
na dogadanie się w międzynarodowym towarzystwie. 
Nie podważając istotności umiejętnego posługiwania 
się engliszem we współczesnym świecie, śmiało 
stwierdzam, że osoby przytakujące temu stwierdze-
niu, nie widziały nigdy bboys/girls którzy spotkali 
się na parkiecie. I chociażby hiphopowy ci pochodzili 
z najodleglejszych zakątków świata, a jeden z nich 
posługiwał się tylko południowym dialektem Konga, 
drugi natomiast przyleciał z Księżyca, uniwersalny 
język muzyki i tańca pozwoli im czuć się jak starzy 
przyjaciele znający się od kołyski.
Pisząc tą relacje chciałbym zaznaczyć, że patrzę 
z perspektywy nie tylko organizatora tego projektu, 
ale że przede wszystkim byłem jego [projektu] 
pełnoprawnym uczestnikiem, więc jako bboy z krwi 
i kości spoglądam na wszystko, czego udało nam się 
razem z naszą międzynarodową, hiphopową ekipą 
dokonać i ocieram łezkę z oka wspominając tych 10 

dni wypełnionych ideą peace , 
love , unity & fun.
Zastanawialiście się kiedyś jakby 
to było mieszkać wraz 
z innymi bboys/bgirls w utopij-
nej, hiphopowej enklawie, gdzie 
czas wypełniony jest treningami, 
muzyką , wspólnie spędzonym 
czasem i wszystkimi tymi szalony-
mi rzeczami znanymi z bboyowych 
wyjazdów, na których to niejeden 

tancerz „zmarnował” pół życia? 
Wpatrując się w szybę pędzącego, 

rozklekotanego pociągu PKP, mając obok 
siebie swoją ekipe [kątem oka patrząc jak ktoś 

próbuje zakręcić bańke w przedziale] i myślami 
błądząc już wokół czekających nas parkietowych 
przyjemności, każdy z nas, bboys/girls czuje, że żyje, 
że to jest to co zawsze chciał robić i że nic więcej do 
szczęścia nie jest potrzebne [„ no..oprócz airtracka 
na jednym ręku, ale do dopracuję jutro…”].
Z całą świadomością mogę powiedzieć, że tak 
właśnie się czuliśmy przez te 10 dni trwania projek-
tu ‘HipHop – one love”. Unia Europejska dała nam 
szansę, którą wykorzystaliśmy w 100% i polecamy to 
wszystkim. Dzięki programowi „Młodzież w Dzia-
łaniu” wszystkie Wasze pomysły, które do tej pory 
wydawały Wam się tylko mrzonkami, mogą stać się 
rzeczywistością. Sprawdźcie tą opcje ludzie i róbcie 
dobre rzeczy!

ONE LOVE CONTEST

One Love contest, czyli finałowy element projektu 
„HipHop – one love”, to hiphopowy event 
nadziewany włoskimi umiejętnościami, przyprawiony
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Zyskill: Witaj Crumbs! 
Na samym początku wywiadu, 
swoich rozmówców zawsze 
proszę o powiedzenie kilku słów 

o sobie. Dlatego przedstaw nam, 

kogo reprezentujesz, ile masz lat 

i jak długo już tańczysz? 

Crumbs: Whats up Flava Mag! 
Tutaj Bboy Crumbs ze Style 
Elements Crew Monsta Squad, 
Killafornia. Mam 30 lat, a Breaking 

tańczę od 1993. Czyli już około 
siedemnastu lat.  

Zyskill: Opowiedz mi, czym 
się inspirowałeś i co wpływało 
na Twój rozwój mentalny oraz 
ruchowy na początku Twojej 
wędrówki? W czasach, kiedy 
nie było wszystkiego tak 
wyeksponowanego przez media. 

W czasach, w których, żeby 
zobaczyć jak tańczą inni trzeba 

było pokonywać dziesiątki kilo-
metrów. 

Crumbs: Moje inspiracje i wpływy 

czerpałem,  i nadal czerpię z wielu 

różnorodnych rzeczy. To nie tylko 

inni tancerze… Jedną z moich 
największych inspiracji, kiedy 
zaczynałem tańczyć był Jackie 
Chan. Był innowatorem w choler-
nie oryginalnych trikach i stylach 
poruszania się. Tak naprawdę, 
to właśnie Jackiego zobaczyłem 
jako pierwszego robiącego conti-
nuous back head flips. 
Gdy to ujrzałem, postanowiłem 
odwrócić ten ruch, po prostu 
zacząłem, head flipy, robić do 
przodu i tak właśnie stworzyłem 
mój oryginalny sposób ich wyko-
nywania, który wniosłem 
w świat B-boyingu. To było około 
1994- 1995.

Zyskill: Jackie Chan bezwątpie-

nia jest barwną osobą. 
Zmieniając trochę temat, 
powiedz mi jak wyglądała 
społeczność Breakingu, 
w czasach, kiedy wypływałeś 
na powierzchnię? Generalnie 
ten punkt naszej rozmowy 
powinien się nazywać West 
Coast Breaking Story. Opowieść 

ta powinna przedstawiać legen-

dy Kalifornii: Orko, Lil Cesara, 
Oz Rocka, Sidewalk Breakers, 
Easy Roca, The Renegades, 
imprezę Radiotron, czy Style 
Elements i tak dalej, jednak 
o tym temacie można napisać 
spokojnie oddzielny artykuł. 
Dlatego proszę napisz Twoje 
pierwsze odczucia w związku 
z tym pytaniem. 

Crumbs: Scena była wtedy bardzo 

oryginalna I zupełnie nieorto-
doksyjna. Wierzę, że my Style 
Elements Crew, w tym czasie 
przewodziliśmy temu ruchowi 
i narzucaliśmy tempo marszu. 
Wszystko wtedy kręciło się wokół 

nowych stylów, ruchów, trików, 
każdy chciał część siebie, swoją 
indywidualność dołączyć do tej 
gry. Niemniej, niektórzy na przy-
kład, zajmowali się tylko power 
movesami. Trzeba rozróżnić te 
dwie grupy.

Zyskill:  Jasne, poza tym 
w końcu ciężko było naśladować 

danego tancerza, jeżeli jedyną 
szansą zobaczenia go, było 
przyjechanie na jam.  Zdradzisz 

nam jak wygląda Twój trening? 

Może masz jakieś dobre rady, 
co do efektywnego treningu? 

Crumbs: Jeżeli mam być szczery, 

to nie trenuję już nawet w połowie 

tak intensywnie jak zazwyczaj to 
robiłem. Teraz poświęcam trenin-
gowi około trzech dni w tygodniu, 

a kiedy już  jestem na sali, to lubię 

po prostu zrobić sesję i napraw-
dę dużo tworzyć na freestyle’u.. 
Przez większość czasu staram się 

uwolnić umysł i płynąć. Często 
ustawiam kamerę i nagrywam swój 

freestyle. Następnie oglądając 

materiał szukam nowych przejść 
lub świeżych ruchów, wtedy inkor-

poruję ciekawe smaki do swojego 

arsenału.

Zyskill: Inside the circle, outside 

the box. Ta złota myśl często 
Ci towarzyszy, rozwiń ją proszę. 

Osobiście uważam ją za głęboką 

i wartą poświęcenia jej należnej 

uwagi.

Crumbs: W zasadzie to nie 
wymaga wyjaśnień. Można być 
w samym centrum  Hip Hopu 
i B-boyigu, ale nadal wychodzić 
myślami poza schematy, poza to 
pudełko. Można być oryginalną 
indywidualnością. Staram się 
inspirować ludzi do tego żeby byli 

po prostu sobą. Odciągnąć ich 
od próby bycia takimi jak więk-
szość B-boyów na scenie 
w dzisiejszych czasach... 
Dusza i wnętrze B-Boya u wielu 
tancerzy umiera na brak akcep-
tacji w tej grze. Przez to wszyscy 
myślą, że jedyną drogą żeby 
być docenianym, jest robienie 
mainstream’u (głównego nurtu) 
w Breakingu. Dzieje się tak przez 
mainstreamowych B-Boyów, 
którzy dissują (są przeciwni) orygi-

nalność, po prostu drażni, że ktoś 

nie tańczy tak jak oni. Wmawiają 
im, że są słabi, bo nie są tacy jak 
większość. Jednak w rzeczywisto-

ści jest totalnie odwrotnie. Główny 

nurt B-Boyów jest beznadziejny, 
ponieważ nie mają tej substancji, 
nie mają duszy. Nie mają, czego 
dać naszej sztuce, nie współtwo-
rzą jej, czerpią tylko z tego, 
co zostało już dla nich przygoto-
wane. Za kilka lat zostaną zapomi-

nani, kiedy główny nurt 
w B-boyingu przestanie być 
popularny. 

Zyskill: Bardzo się cieszę, 
że przekazałeś nam te słowa, 
czuję to dokładnie w ten sam 
sposób. Originality Stands 
Alone.  B-boye rzeczywiście boją 

się tej oryginalności, a jak po-
wiedziała Margaret Mead:” prze-

cież oryginalność to po prostu 
świeże spojrzenie…” Powiedz 
proszę o swoich fundamentach, 

jaką historię chcesz przekazać 
swoimi ruchami?

Crumbs: Jeżeli chodzi o kreację…
szczerze szukam samych nietuzin-

kowych rozwiązań. 

Próbuję różnych typów ruchu. 
Staram się układać swoje ciało 
w niewygodnych i nienormalnych 
dla mojego ciała pozycjach. 
Ponad to, jeżeli widzę jakiś ruch, 
który robią już dosłownie wszyscy 
w środowisku, ale jednak mi się 
on podoba, to staram się nim ma-
nipulować i stworzyć coś zupełnie 
swojego. Wielu tancerzy posługuje 
się takimi samymi wzorami, 
według których tańczą. Dlatego 
lubię całkowicie je odwracać i two-
rzyć nowe wzory i przejścia. Znam 
swoje fundamenty i używam ich, 
podczas mojego tańca. Nie robię 
ich jednak zbyt dużo. Mieszam je 
ze swoi stylem. Możesz je uchwy-
cić lub nie. Wielu ludzi nie widzi 
u mnie fundamentalnych ruchów, 
nie są przyzwyczajeni do sposo-
bu, w jaki mieszam swoją zupę. 
Przez większość czasu utrzymuję 
w swoim stylu 75 %. siebie I 25 % 
fundamentów. 

Zyskill: Siła umysłu. Czy uwa-
żasz jakiś technik, jak na przy-
kład afirmacje, wizualizacje czy 
różne medytacje? Czy wsparcia 
u „wyższych sił”, kiedy przygoto-
wujesz się do turnieju lub 
po prostu chcesz osiągnąć, jaki 
konkretny cel w swoim życiu?

Crumbs: Szczerze, po prostu 
modlę się do Boga codzien-
nie. Dziękuję mu za jego łaskę 
i błogosławieństwo. On dał mi 
umiejętności żeby robić Bre-
aking i umieścił w mojej głowie te 
wszystkie szalone idee. Czuję się 
jakbym był tylko statkiem w jego 
rękach. Nie jest fanem medytacji, 
ale nie jestem też przeciwko niej. 
Generalnie jestem osobą bardzo 
zorientowaną na zadania i mój 
ostateczny cel,  nie jest nigdy tylko 
pokonaniem przeciwnika. Jest to 
zawsze konsekwentne zmienianie 
oblicza naszej gry i rozprzestrze-
nianie prawdy na cały świat.

Zyskill: Myślę, że wszyscy 
z nas chcieliby mieć pewność, 
że tancerz Breakin’u może żyć na 
dobrym poziomie, mieć ekscytują-
ce i wspaniałe życie. Uważam, 
że jesteś świetnym przykładem 
sukcesu w tym biznesie. Pytanie 
tylko, czy możesz zarabiać na 
swoje życie tylko z B-boyingu? 
Co byś powiedział młodszym 
pokoleniom, dzieciakom, które 
w przyszłości chcą pracować jako 
B-boye?

Crumbs: Hmm, otrzymałem 
olbrzymie błogosławieństwo żeby 
żyć tylko z B-boyingu. Nigdy nie 
pracowałem w „normalnej pracy”. 
Zawsze tylko taneczne zlecenia. 
To, dlatego, że byłem bardzo 
zdeterminowany, zainspirowany 
i zdyscyplinowany (ZS: mamy 
nową usprawniającą zasadę życia 
3Z - pamiętajcie o niej), dawałem 
z siebie wszystko, żeby dojść 
do punktu, wk którym chciałem 
się znaleźć. To jest bardzo ciężka 
ścieżka do podróżowania. Oso-
biście polecałbym życie Breaki-
n’giem  tylko tym, którzy mają 
bardzo silną wolę i dużo serca, 
aby poradzić sobie z tymi 
wszystkim przeciwnościami. 
Ta droga, również jest 
przeznaczona indywidualistom, 
którzy są w pewien sposób uni-
kalni. Trzeba zadać sobie pytanie,  
jak zamierzasz poradzić sobie 
z całą resztą tancerzy, którzy chcą 
pracować tak samo jak Ty.

Zyskill: Jasne, doskonale Cię 
rozumiem, żeby osiągnąć coś 
więcej, trzeba zboczyć z jasno 
wytyczonych ścieżek i samemu 
wykarczować sobie drogę. 
Jednak nie możemy mieć pew-
ności gdzie ona nas zaprowadzi. 

Crumbs: Ej sprawdź to, to jest 
prawdziwe. Szczerze, zrobiłem już 
tak dużo dla świata podziemia jak 
i przemysłu show biznesu. 
Nie mówię tego żeby się chwalić, 
ale aby dać przykład tego, 
co zrobiłem i gdzie teraz jestem. 
W świecie undergroundu zdoby-
łem swoje imię, będąc oryginalną 
i kreatywną siłą przebicia. Praw-
dopodobnie wygrałem ponad 100 
razy zawody krajowe jak i między-
narodowe. Od małych jamów po 
duże eventy. Walczyłem w kołach 
z niezliczoną liczbą B-boyów na 
całym świecie. Jestem aktywny 
i robię to od 17 lat, nadal konkuru-
ję na najwyższym poziomie 
i walczę w kołach. Jestem głęboko 
zakorzeniony w świecie undergro-
undu i zawsze tam będę. 
W świecie przemysłu… 
Przybyłem do Los Angeles 
w 1998, żeby „popchnąć” moją 
karierę B-boya i wejść w świat 
show biznesu. W tych czasach 
pracowałem w jednej z najlep-
szych agencji tanecznych. Miała 
tylko czterech B-Boyów, którzy 
ją reprezentowali. Byłem to ja, Flo 
Master, Wicket I Remind. To my 

byliśmy tymi wariatami, których 
wszyscy oglądali w telewizji. 
Sprawiliśmy, że reszta tancerzy 
zapragnęła wprowadzić się do 
L.A, żeby robić to samo. Dzisiaj 
jest tutaj prawdopodobnie ze sto 
B-Boyów w każdej z agencji LA. 
Ale ja już zrobiłem to dawno… 
to do czego teraz dąży cała reszta. 
Grałem w wielu filmach, rekla-
mach, brałem udział w tour’ach 
po całym świecie, tańczyłem 
w teledyskach, robiłem choreogra-
fie dla różnych sławnych artystów. 
Bez wątpliwości miałem dużo 
szczęścia, opatrzność czuwała 
nad moją karierą. A teraz słuchaj 
stary, po tym, co powiedziałem.... 
Nadal wynajmuję swoje mieszka-
nie i żyję od czeku do czeku. 
To są właśnie przeciwności, 
z którymi tancerz musi sobie 
radzić. Musisz zrozumieć, 
że tancerze są na szczycie tak 
długo, jak są opłacani. Nadal pra-
cujemy żeby to zmienić. Dlatego 
musicie mieć świadomość, 
w co chcecie wejść, bo w tym 
stylu życia nic jest gwarantowane. 
Zawsze trzeba mieć Plan B. 

Zyskill: Wow, Zdecydowanie, 
trzeba myśleć o różnych opcjach 
w życiu. Uważam, że każdy 
człowiek  ma potencjał, żeby 
stać się niezależnym finanso-
wo, rozwijać się i robić tylko to, 
co się kocha w życiu. Jednak 
bez wątpienia nic nie przycho-
dzi samo. Co dzieciaki muszą 
wiedzieć, żeby obrać prawidłowy 
kierunek, który zaprowadzi ich 
do profesjonalnego B-boyingu?

Crumbs: Yeah, trzeba być głod-
nym (sukcesów) i pokornym. 
Trzeba mieć świadomość, że nikt 
nie jest najlepszy i niezwyciężo-
ny.  Każdy B-Boy może zostać 
pokonany każdego dnia. Zawsze 
bardzo szybko można spaść 
z piedestału. Jeśli chce się być 
długodystansowcem, trzeba 
utrzymywać najwyższy poziom 
przez cały czas. Jeśli chcesz wspi-
nać się w rankingu tej gry, musisz 
ciężko pracować, brać udział 
w mniejszych jamach i mieć już 
parę zwycięstw za pasem. 
Wtedy sprawdzasz się na wielkiej 
scenie i czekasz na to, co się 
stanie. Kontynuujesz to aż do 
emerytury.  
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Zyskill : Jaka jest Twoja opinia 

na temat kopiowania?  To zna-

czy, żebyś mnie dobrze zrozu-

miał, wiadomo, że xero to xero. 

Ale nie możemy przecież wyklu-

czyć, że dany B-Boy doszedł to 

tych samych rozwiązań podczas 

praktyki swoich rzeczy? 

Crumbs: Tak jak powiedziałeś, 

kopia to kopia, nie możesz tego 

zatrzymać. Wszystko kręci się 

wokół tego, czy zrobisz czyjeś 

xero, czy nie. Inspirowałem się 

ruchami innych tancerzy i wyko-

rzystywałem tą energię, żeby 

stworzyć coś swojego. Jednak 

są ludzie, którzy robią dokładnie te 

same ruchy. Jestem wystarczająco 

długo w tej grze, żeby wiedzieć, 

które ruchy są prawdziwe a które 

skopiowane. Oczywiście, jest moż-

liwe robienie podobnych rzeczy 

bez wiedzy, że ktoś robi to samo,  

jedynie mając tą samą ideę. Ale 

jeśli ktoś swoim ruchem zdobył 

popularność kilka lat wstecz, 

przed tym jak Ty to zrobiłeś, 

to jest oczywiste xero.. 

Zyskill: Słyszałem fajną opinię 

na ten temat przypięcia etykietki 

„xeroboya”, przez nieumyślne 

podobieństwo ruchów.  „Żeby ją 

zrzucić uczyń ten ruch dwa razy 

trudniejszym”. Ostatnio gości-

łeś u nas w Polsce, na Warsaw 

Challenge. Jak Ci się podobało? 

Opowiedz mi o bitwie z Top 9, 

osobiście była to dla mnie bitwa 

wieczoru. Jest wiele różnych 

opinii, kto powinien wygrać 

tą walkę, jakie zachowałeś 

wspomnienia.

Crumbs: Naprawdę uwielbiam ten 

event. Warsaw Challenge to świet-

ny festiwal Hip-Hopowy rozgrywa-

ny na świeżym powietrzu. 

Ja również uważam, że nasza 

bitwa z Top 9 była najlepszą walką 

na tych zawodach. Zawsze będzie 

wiele opinii na temat zwycięzcy, 

myślę jednak, że sędziowie zro-

bili kawał dobrej roboty. Pokazali 

remis, ja również na to liczyłem. 

Następnie pokazali, że wygraliśmy 

dogrywkę, ja też tak uważam. Jed-

nak moim zdaniem popełnili duży 

błąd w finałowej walce…Lol…

byłem przekonany, że zdecydowa-

nie pokonaliśmy Squadron, 

co najmniej trzema rundami. 

W tej bitwie nigdy nie powinno 

dojść do dogrywki.

Zyskill: Aaa tak na marginesie, 

która z walk jest dla Ciebie naj-

bardziej pamiętliwa.

Crumbs: Zawsze powtarzam 

to samo. wszystkie walki 
z Radiotron w 1996,  to była dla 

mnie najbardziej pamiętliwa impre-

za. Jeżeli chodzi o walkę solo, 

to również Radiotron i mój pojedy-

nek z Benjim. 

Zyskill: Kolejny temat jest długi 

jak rzeka, doskonale każdemu 

znany, ale uważam, że ważne 

jest żebyś wypowiedział się 

i w tej kwestii. Mam na myśli, 

B-boya w kole. Czym są circles 

dla naszej kultury?

Crumbs: Koła… to nie scena, 

to nie błysk, szpan i wytworna 

reprezentacja. To prawdziwa esen-

cja tego gdzie nasz taniec powi-

nien być reprezentowany. Ciemne 

koło w klubie lub na ulicy.

Zyskill: Krótko I na temat. 

W dzisiejszych czasach jest 

wiele projektów, stworzonych 

do wygrywania głównych 

nagród. Są jak teamy: transfery, 

kupowanie zawodników itp:) 

hehe nie, ale na serio, uważasz, 

że tego typu ekipy mają 

wystarczająco mocne więzi, żeby 

trzymać się razem jak rodzina. 

Crumbs: Tak to powszechne ostat-

nio, ale oprócz tych dobieranych 

składów nadal są też prawdziwe 

ekipy. Weźmy Killafornię za przy-

kład. Wszyscy razem tańczymy 

od ponad 10 lat. Nie ma nikogo 

w tej ekipie, kogo byśmy przyjęli, 

tylko dlatego, że jest kotem. Mamy 

mocne więzi, bo obijamy się 

razem. Jesteśmy przyjaciółmi, 

trenujemy razem, żeby budować 

tą ekipę. Wiele zespołów przyj-

mują tancerzy, ponieważ myślą, 

że oni są dobrzy, pokazują się 

razem na jamach i określają jako 

Crew, ponieważ to pomaga im 

wygrywać. Jest olbrzymia różnica 

pomiędzy prawdą a fałszem.

Zyskill : Niewątpliwie jesteś 

inspiracją dla kilku pokoleń, 

ponieważ przeszedłeś przez 

różne okresy w Breakingu. 

Czy możesz porównać te czasy? 

Przeszłość i teraźniejszość. 

Jeśli mógłbyś przewidzieć 

przyszłość naszej społeczności,  

jakby to wszystko wyglądało. 

Crumbs: Wiesz… wszyscy wiedzą, 

że moimi ulubionymi czasami były 

lata 90. To był czas dla innowacji, 

kreatywności i unikalnej separacji 

umiejętności. 
Celem dla wszystkich było mieć 

unikalnego, oryginalnego seta, 

albo trik… być znanym za ruch, 

który się samemu stworzyło.  

W nie zbyt odległe usytuowa-

nej teraźniejszości w stosunku 

do przeszłości, jest totalnie na 

odwrót. Prawie wszyscy chcą być 

sławni za to, że wyglądają jak ktoś 

inny. W większości oczu,  bycie 

oryginalnym jest słabe. Jeśli nie 

podążasz za popularnym trendem, 

nie tańczysz, nie ubierasz się 

i nie zachowujesz się jak popularni 

tancerze, wtedy jesteś słaby. 

Jednak ja nie zwracam na to 

uwagi, w mojej głowie nadal są 

lata 90. Nigdy nie zmieniłem mojej 

mentalności, żeby być akceptowa-

nym w mainstreamowym świecie.  

Obecnych B-boys właśnie 

za to prześladuję. 

Ale w przyszłości… nadal będę 
w pobliżu zmieniać grę,…kiedy 
wszyscy oni znikną. Większość 
z nich zostanie wykurzona przez nadchodzące pokolenie, ponie-
waż nie mają substancji, duszy. 
Oryginalni B-boye nigdy nie zo-
staną wykurzeni przez jakąkolwiek generację, ponieważ pomogliśmy im stworzyć swój obraz, daliśmy im inspirację. Zawsze tu będę. 
Love me or hate me. W przyszłości widzę B-boys i Bgirls próbujących powrócić do bycia indywidualno-ściami i wynieść wysoko naszą 
sztukę. 

Zyskill: Najpiękniejsza rzecz 
w naszym stylu życia?

Crumbs: Najpiękniejszą rzeczą 
dla mnie  jest spotykanie pięknych ludzi dookoła świata i dzielenie 
się naszym darem z każdym 
napotkanym otwartym umysłem. To jest znacznie większy obraz 
tego wszystkiego, niż tylko bycie kotem. B-Boying jest pomostem pomiędzy różnymi kulturami. 

Zyskill: Nie potrzebujemy słów, 
by wyrażać siebie. Dziękuję Ci 
bardzo Crumbs za Twoje wyczer-pujące odpowiedzi. Teraz możesz powiedzieć, co tylko chcesz.

Chciałbym bardzo podziękować ludziom, którzy zechcą poświęcić trochę czasu, żeby przeczytać ten wywiad. Wiele to dla mnie znaczy. Chciałbym bardzo podziękować Flava Dance Magazine za ten 
wywiad i pomoc w szerzeniu mo-ich wiadomości do ludzi z różnych zakątków świata. 

Proszę sprawdźcie moje webizody „The Crumbs Chronicles” na mojej stronie vimeo: http://vimeo.com/user2304705/videos , dodajcie 
mnie na facebooku, www.facebo-ok.com/BboyCrumbs. Połączcie się ze mną. Postaram się odpo-
wiedzieć każdemu, kto do mnie uderzy. Dziękuję raz jeszcze.
 
One Love!
Bboy Crumbs
Style Elements Monsta Squad
Killafornia 

wywiad przeprowadził: Zyskill
foto: archiwum Bboy Crumbs
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Przedstaw siebie pokrótce, kiedy zacząłeś tańczyć 

i co Cię do tego natchnęło?

Tomasz „ERZA” Kamiński ale zwany w różnych 

kręgach również jako „Dziadek” „Czacza”, „Żakiet”. 

Jeśli chodzi o mój wiek-Chrystusowy, pierwsze kroki 

w 1997/1998. Początki były dość naturalne, kultura 

Hip-Hop”owa odkryta przez nas, kilku chłopaków 

z blokowiska, połączyła zwariowanych dzieciaków 

i tak powstała przyjaźń na wiele lat. Zaczynaliśmy 

od słuchania old schoolowej hip hopowej muzyki, 

potem szybko dołączyło malowanie tj graffiti i natu-

ralnie po jakimś czasie wooggi boogi na dywanie 

u kumpla w mieszkaniu, wpatrzeni w szklany ekran 

i film Beat Streat. Niewyobrażalne ale prawdziwe, 

jak dziś pamiętam, była zima, wpadaliśmy 

do kumpla, rodzice byli w pracy mamy jakąś 

godzinkę wolnego, duży pokój, po odstawieniu 

choinki miejsca metr na metr, i zachodziliśmy 

w głowę jak powtórzyć te wiatraki Crazy Legs’a 

i skorpiona Kuriaki’ego. Po paru miesiącach 

na przypadkowej imprezie w ‘Rudym Kocie’, 

spotkaliśmy kolesi, którzy mniej więcej wiedzieli 

coś o breaku i tak się zaczęły regularne treningi.    

Opowiedz nam coś o ekipie, którą reprezento-

wałeś i o scenie B-boyowej w Polsce, w tamtych 

latach?

Bboy Hefo wraz z Hinczykiem z dolnego miasta 

razem machali odkrywając korzenie bboyingu, 

nazwali się ActionBreakersCrew potem doszedł 

do nich Ice, ja dopiero po jakimś czasie (już się 

trochę wyginałem ale nie sądziłem że poświecę 

temu, przez jakiś czas życia, więcej czasu niż 

malowaniu). I tak się zaczęło. Kilkakrotne treningi 

w tygodniu, wspólne imprezy, koncerty, domówki, 

imprezy urodzinowe, wyjazdy, jednym słowem 

byliśmy jedną wielką rodziną z jednego miasta. 

Nie można powiedzieć, że ktoś tu kogoś reprezen-

tował, robiliśmy to co nam sprawiało największą 

przyjemność. Przebywanie z ludźmi, którzy podobnie 

myślą, kochają to co robią, angażują się bez reszty.

Ludźmi, którym możesz ufać a oni ufają tobie. 

Może to w dzisiejszych czasach zabrzmi trywialnie, 

ale byliśmy naprawdę braćmi dla siebie. Jeżeli cho-

dzi o scenę na Pomorzu w tamtych latach to raczej 

tak tego nazwać nie można. Poza nami, na początku 

nie było nikogo.Po kilku miesiącach doszły nas słu-

chy, że jakaś grupa dziewczyn tańczy jakieś układy 

teledyskowe a dwóch wygimnastykowanych kolesi 

wplatało w te układy jakieś fikołki i bardzo chcą się 

z nami zmierzyć. Resztę już większość pamięta 

– pierwsza bitwa odbyła się w kultowym, dla starego 

pokolenia oldschoolowców - „Rudym Kocie”. Niedłu-

go później, dali znać o sobie tancerze z późniejsze-

go United Breakers z Miedzianem i Rudym. I długi 

czas te dwie ekipy (ABC i UB) kręciły się na scenie 

trójmiejskiej dopóki młodzież nie podchwyciła bakcy-

la,organizując się w różnych miejscach, zakładając 

to nowe ekipy breakowe.

  

Szybko doszły nas słuchy, że nie jesteśmy sami w kraju. Pierwsze zawody na jakie pojechaliśmy to słynne „Breakowisko 1997”, które odbyło się w Bydgoszczy.I od tego czasu, pojawiły się pierwsze kontakty, znajomości i przyjaźnie trwające w większości do dzisiaj. 

Czym dla młodych ekip były kiedyś „Foundations” i co było źródłem waszej wiedzy,inspiracji?
Na początku naszej drogi nie byliśmy świadomi „Foundations”. Do odkrycia podstaw dochodziliśmy sami, przez wiele lat, metodą prób i błędów. Po jakimś czasie, machanie figur znudziło nam się i zaczęliśmy kombinować. Trochę zabawy z ruszaniem się do bitu, trochę kroczków, podsko-ków, zatrzymań i to były nasze pierwsze uprocki, toprocki, freezy. Nie było tak jak dzisiaj, włączasz kompa, odpalasz Internet, zamawiasz materiał, jedziesz na zawody za granicę, wyciągasz kamerę, nagrywasz, czytasz gazety branżowe obcojęzyczne i już wiesz o co w tym chodzi. Nie, kiedyś tak nie było. Poza filmami takimi jak : ‘Beat Street’, ‘Style Wars’, ‘Wild Style’ czy choćby rozmowę z bardziej świadomymi tancerzami, czekaliśmy kilkanaście miesięcy. Po 1999 roku można było liczyć na kole-gów z dalekiej Polski, którzy przegrywali materiał i wysyłali pocztą, na którą można było czekać miesiącami. Niestety wtedy, nie mieliśmy pojęcia, że Bboys machają też w Brazylii, Korei czy Japonii. Jeśli chodzi o inspirację NG, z namacalnych tance-rzy, to długa znajomość, z chłopakami z Nontoper Mielonki, Jezus z Mogilna, który jest wspaniałym tancerzem i człowiekiem zarazem oraz Emil ze Świnoujścia. Myślę, że na każdego z nas wpłynęła bardzo pozytywnie i pouczająco, jeżeli chodzi o wiedzę, podejście i inspirację.

Mógłbyś opisać styl, który reprezentowali kiedyś Bboys?

Pierwsi tancerze z różnych stron kraju, włącznie z nami, w większości uczyło się figur. Myślę, że nie można tego aż tak bardzo potępiać. Wbrew pozorom z kasety VHS (zjechanej przez pół Polski) łatwiej roz-kminić bary, skorpiona i bańkę niż te szybkie kroczki czy zatrzymania, nie mówiąc już o czymś takim jak poszukiwanie stylu. Nikt z nas na początku nie wiedział, że poza szybkim efektownym kręceniem się, ważną rzeczą jest poczucie rytmu, wstęp, zaangażowanie górnej partii ciała, efektowne zakończenie. Dopiero z czasem organizowania zawodów w naszym kraju, od 1999/2000 roku, nasza wiedza rosła, a co za tym szło taniec szybko się zmieniał i można go było wreszcie nazwać tańcem.
Co irytowało Ciebie w B-boyingu i podejściu pierwszych Bboys&Bgirls?

Raczej niewiele. Nie było tak jak dziś. Wiele zawiści, nieporozumień i waśni często pod przykrywką rywalizacji. W tamtych czasach było w nas, więcej radości z tańca, z możliwości wyjazdu do innego miasta, nawet parę kilometrów od domu, zabawy ze wspólnego oglądania walk zagranicz-nych- „jedno wideo na osiedlu” itp. Wydaje mi się że takiej radości już dziś nie ma, albo właśnie ta młodzież, którą spotykam na contestach, chowa ją głęboko w kieszeniach, spinając się widząc przeciw-nika po drugiej stronie koła.

Zajmowaliście się oprócz breakingu czymkolwiek innym? 

Tak. Sam zacząłem trenować dopiero na studiach. Mieszkałem na stancji, popołudniami zajmowałem się dorywczą pracą. Znajdowałem czas na treningi - „dla chcącego nic trudnego”.
Kto był pierwszym człowiekiem, który wpłynął na Wasze podejście, wiedzę i motywację do trenowania breakingu?

Bez dwóch zdań, i pewnie powiem to za nas wszystkich był to Sztorm wraz ze Swift Rock’iem (Battle Squad) i cała grupa BBoys z filmu ‘Beat Streat’ 

Określ modę, która wtedy panowała wśród Bboys&Bgirls?

Nieodżałowane Lumpeksy. Każdy z Nas chciał wyglądać jak Bboye z Bronxu. Mało różańca nie odmówiłem, gdy wyhaczyłem pierwsze gazelle.

BRING IT BACK TO POMORSKEE BREAKING wywIAd z BBOyEM ERzą
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Jaka była kiedyś definicja bitwy? Opowiedz mi o klimacie imprez, contestach,  organizatorach, ilości tancerzy.

Definicja była prosta, myślę, że taka jak dziś- spalić przeciwnika i zdecydowanie dobrze się bawić. My, dodawaliśmy też coś od siebie, chcieliśmy, żeby każdy nasz występ różnił się od poprzedniego, od tego, co było przyjętym standardem. Wplataliśmy w nasze pokazy i bitewki różne elementy gry aktor-skiej, muzyki z zupełnie innych klimatów, zabawy w scenki kabaretowe np. inscenizacja zabawy dzieci na placu zabaw, kościelne modły, palące się buty czy inscenizacja Big Brother’a. Im zwariowanie i zaskaku-jące, tym lepsza zabawa i tłum- zaskoczony. Często na zawodach, organizatorzy przed naszymi pokazami, podchodzili do nas i błagali żebyśmy nie puścili z dymem hali’ i nie pozabijali siebie nawzajem.  
Jakie były pierwsze event’y, w których braliście udział, w Polsce i zagranicą?
Pierwsza duża impreza to 1999 r. i zawody ogólnopolskie, z całą śmietanką krajową w Szczeci-nie w ‘Lokomotywowni’. I nikomu nieznane ABC zaj-muje 4 miejsce, szok dla środowiska a dla nas wielka radość. Później ważny dla nas w 2000 roku wyjazd na Battle of the Year w Niemczech – prawdziwa lekcja BBoyingu na żywo. 

Jak definiowana była muzyka przez pierwszych tancerzy na Pomorzu, do czego najczęściej trenowaliście?

Pierwsze tracki to oklepane standardy z lat 80 i 90. Szukaliśmy inspiracji w każdej muzyce od Funku, po wplątywanie muzy oldschoolowo-rapowej, koń-cząc na elementach dobrego rocka a nawet muzyki klasycznej. Jeśli ona miała w sobie coś ciekawego, bit do którego można było się łamać, braliśmy ją, miksowaliśmy i przy niej trenowaliśmy całą, długą noc.

W jakich miejscach odbywały się jamy, streety, kameralne contesty?

W lato tak jak dziś, tańczyliśmy gdzie się dało i na czym się dało. Niezapomniane streety nad Motławą, na ulicy Łąkowej, na boisku do kosza, w harcówce, w pasażu handlowym, w Teatrze Wybrzeże i na plebanii, w Kościele również czasami... 
Jak podoba ci się obecna scena bboying’u w Polsce?

Jestem bardzo podbudowany faktem, iż taka ilości ludzi macha w Polsce i obserwuje ich stały postęp nie tylko sprawnościowy ale również mentalny. Wydaje mi się, że na  imprezy, na które dzisiaj 

wpadam, ludziom brakuje szczerej radości z tego co wykonują, jak tańczą. Wyglądają jak by walczyli o życie. Zrozumiałym jest fakt takiego zachowania podczas walki w kole, ale za naszych czasów, po bitwie wszyscy, podkreślę wszyscy tancerze siadali razem i rzadko zabawa kończyła się przed  świtem. Niby mamy taki łatwy dostęp do środków komunikacji a dostrzegam znaczną separacje ludzi, z różnych stron Polski. No cóż… globalizacja ma swoje plusy i minusy.

Nadal posiadasz kontakt z ludźmi ze swojej ekipy? Opowiedz co się z nimi dzieje, jakie ekipy obecnie reprezentują i jakie miasta zamieszkują?
Rozjechaliśmy się po  szerokim świecie, ale staramy się jakoś komunikować. Obecnie członkowie ABC to mieszkańcy Trójmiasta, Warszawy, Norwegi, niektórzy namiętnie jeżdżą po całym świecie a ich domem są wszystkie większe organizowane zawody.   

Teraz dostajesz wolne miejsce na pozdrowienia w jakikolwiek kierunek, jaki tylko zechcesz. 
Wielkie pozdro dla ludzi z ABC i wszystkich naszych ówczesnych i dzisiejszych przyjaciół : Ice, bez które-go nie zostałbym takim czarnuchem; Hefo,powinniśmy złożyć wizytę sąsiadkom- cały czas na nas czekają; Hińczyk, dzięki za chatę u Murzynow-skiego;  Zajcew, trzymam kciuki i wielki szacunek za wytrwałość; Małysz, gdzie się podziałeś?; Balet, bez którego nasze uszy byłyby bardzo ubogie; Temps, a taki byłeś nieśmiały na pierwszym swoim treningu; Ikon, kiedy skoczymy coś razem pomalować? 

Dziękuję za wywiad.

Dziękuję również za przelanie tego kawałka historiina papier.

wywiad przeprowadziła: NG
foto: archiwum Erza;

Tomasz Kamiński

BRING IT BACK TO POMORSKEE BREAKING 

Pierwszy weekend września, niestety zawsze przypomina o nadchodzącym końcu lata.My, B-Boys i B-girls powiedzieliśmy dowidzenia w królewskim stylu. O czym mówię?
Mam na myśli trzy wspaniałe eventy w stolicy, które wypadły w jeden weekend. Czyli Ugly Duckling 1vs1 Jam, Rockafellaz Anniversary i Unikalny Żoliborski Styl: Boonie&Clyde. 

Maraton rozpoczął się późnym piątkowym wieczorem w galerii „Zachęta”, to właśnie tam zaczęliśmy jazdę z jam’em 1vs1. Eliminacje w kole, następnie system pucharowy… Rezultatem było bezproblemowe zwycię-stwo Jarka z Lajonów Kingz. Nagrodą dodatkową był tytuł B-girl imprezy, tak właśnie kilka ciuszków wpadło w ręce Lady Flow. Krótko i na temat.
Wracając do sedna, odwiedzili nas Ugly Duckling! Grupa, która z popularnym trendem pop-rapowania nie wiele ma wspólnego. Styl tej ekipy, to powrót do złotych lat Hip-Hopu, flavy popularnej dla lat 80 i 90.Chłopaki rozbujali galerię bouncowym dźwiękiem membrany i flow prosto z ulic słonecznej Kalifornii. Gdy na sali z głośników niespodziewanie wydobył się „Eye on the Gold Chain”, Dj i maskotka grupy, Young Einstein, założył na szyję słynny „złoty” łańcuch, swoisty symbol Ulgy Duckling i nieodłączny element każdego show, więc tradycji stało zadość. Na marginesie muszę niestety dodać, że nagłośnienie całego koncertu było po prostu nienajlepsze. Całonocna impreza w klubie, płynnie przeszła metamorfozę w urodziny warszawskiej ekipy „Rockafellaz”, które odbyły się nazajutrz. W południe spotkaliśmy się na boisku „OSIR”, że wspólnie konkurować, tańczyć, bawić się, a przede wszystkim uczcić kolejną rocznicę powstania grupy. Wszystko to pod firmamentem słonecznego nieba. Wehikuł czasu przeniósł nas na Bronx, Brooklyn, Queens i wszędzie tam gdzie Hip Hop w latach 80 był tworzony w parkach, na ulicach i boiskach. Gdzie traktowany był jako całość, gdzie wszystkie ele-menty się uzupełniały, gdzie prawdziwy wszechstronny Hip Hopowiec, mógł poczuć się jak renesansowy artysta i wyrażać się w różnych dziedzinach sztuki. Tak właśnie było na urodzinach u Rockafellaz: Breaking, Djing, Rap i Graffiti- jedność, koty w kołach, i sami swoi wokół.

Imprezę nakręcał szereg różnych „kontestów” i smacz-ków: footwork, toprock, Funky Four Corners, autorski Funky Lair, a nawet Flea Market, gdzie społeczność, mogła się wymieniać różnymi ciekawymi rzeczami, coś kupić, coś sprzedać, trafić na unikatową płytę. Przy okazji weekendu pełnego wrażeń, na zaproszenie Roc-kafellaz, do Polski przylecieli Bad Taste Crew z UK, oraz B-Boy T-Killa z Norwegii. 

Nie mówiąc już o wszystkich innych polskich świetnych grupach, które odwiedziły Wawę by celebrować urodziny kolegów z branży. Podsumowując, wszystkiego dobrego dla Thomasa, Zajcewa, Eskiego, Czachy, Piguły, Madjana, Pago i Kuszego. Świetny trueschoolo-wy jam, kolejny przykład umiejętnego wykorzystania potencjału Unii Europejskiej przy okazji wspierania kultury i aktywności kreatywnych młodych ludzi. 

Niedziela to dzień dedykowany dla Unikalnego Żoliborskiego Stylu, czyli Boonie i Clyde (walka par 2 vs 2). Clyde Barrow i Bonnie Parker to autentyczne postacie. Przez prawo okrzyknięci jako zwyczajni przestępcy i mordercy, ot, taka sobie, bandycka dwójka. Z perspektywy kultury popularnej jednak, są legendą, parą buntowników, bohaterami zbiorowej wyobraźni, słynną parą rabującą banki i mającą za nic stróżów pra-wa. „Są młodzi..., zakochani... i zabijają ludzi” – takie właśnie hasło zachęcało widzów w roku 1967 do odwiedzenia kin. W naszym środowisku, w kulturze Breakingu, Boonie i Clyde- są młodzi…, zakochani…i palą resztę tancerzy. Nie wiem jak z tym uczuciem u pozostałych ze startujących dwójek, ale przynajmniej za jedną mogę ręczyć. Event zorganizowała B-girl Ari (znana również jako OneGirlArmy) na Warszawskiej Kępie Potockiej. Co znaczy, że również i tej imprezie nie za brakło oddechu świeżego powietrza i soczystej zieleni żoliborskiego parku. Ari zbudowała ten jam dla zajawki, wykładając pieniądze na organizację eventu ze swojej kieszeni, to jest właśnie Hip Hop. Pieniądze nie powinny być nigdy wartością nadrzędną. Do wielkiego finału dostały się trzy pary, Thomas i Aga, ja i Lady Flow oraz Dep One i Venka. Uwaga! mówiąc kolokwialnie… finał był mega gruby, co więcej, prawdopodobnie go nie zobaczycie, jeżeli Was tam nie było. Nie został nagrany, ponieważ walka odbywała się w półmroku. Gdzie zmysły i umiejętności finalistów zostały wystawione na specjalną próbę. Energia, mocne wymiany, następnie trudna decyzja… raz, dwa, trzy, zwyciężyli Dep One i Venka. Gratulacje. 

Kolejny dzień i kolejny udany jam, koła, kontesty, ale co najważniejsze, rywalizacja dla samej rywalizacji. Nie ważne kto jaki poziom reprezentuje, ale ważne, że reprezentuje. Współtworzy i celebruje, jest obecny i to czuje. Hip Hop tworzą ludzie. Pozostaje mi tylko zacytować Krs One: “Hip means to know, It’s a form of intelligence, To be hip is to be up-date and relevant, Hop is a form of movement, You can’t just observe a hopYou got to hop up and do it, Hip and Hop is more than music, Hip is the knowledge, Hop is the movement”….

txt: Zyskill
foto: Ewelina Zając

weekend Hip Hopu w stolicy!  
04,03,05

20 21



3-4 wrzesień 2010 Warszawa brzmi niby normalnie, 
ale jest jedna rzecz, jedna opcja, która sprawiła, 
że były one wyjątkowe! 
Dlaczego?
 
Z powodu obchodzonych przez Rocka Fellaz Crew 
czwartych urodzin, które zapowiadały się hucznie 
i takie też były. 

Pierwszego dnia odbył się jam w klubie 
„Powiększenie”, za który dziękujemy ekipie Break 
da Funk, bo to właśnie oni zorganizowali koncert 
Ugry Duckling, który tego dnia spalił system 
stolicy…

Jam wygrał Yarko - reprezentant ekipy Liony Kingz, 
a Bgirl imprezy została Lady Flow z Most Broken! 
Szacunek dla tej dwójki, która pierwszego dnia 
pojechała naprawdę konkretnie! After, hmmm jak 
after, ale nie taki jak zwykle!Na tym było zupełnie inaczej, dużo znajomych:
Liony, Most Broken, Kow, Still Fanatiks, Rocka Fellaz 
oraz wielu, wielu innych Bboy‘s & Bgirl’s sprawiło,
że było za…bi...e.
Drugiego dnia przy ulicy Nowowiejskiej odbyły 
się oficjalne urodziny RFLZ crew, na które przybyli 
zaproszeni goście tj.: T.Killa CockRoach – Nowary,

Bad Taste Crew –England, goście z Czech, 
oraz wielu, wielu i wiele Bboy’s & Bgirl’s z Polski…
Wypadałoby wspomnieć o gościach, którzy tego 
dnia stanęli za dekami: Dj Przeplach & Dj Horba, 
których warsztaty zostaną w głowach uczestników 
na długo!

Szacunek dla Was!
Odbył się też graffiti jam!Dziękujemy Wszystkim malującym...Tak się zastanawiam, co jeszcze bym mógł napisać 

w tej spontanicznej, napisanej w kilka minut relacji 
z wydarzenia, które na zawsze zapisało się 
w pamięci, chyba każdej osoby, która chciała 
zdmuchnąć urodzinową świeczkę z tortu RFLZ.Możemy dodać tylko tyle, że Poranek Kojota na 

afterze, jak i cały after na długo będą w naszych 
wspomnieniach, a Ci którzy świętowali razem 
z nami wiedzą o co chodzi.Wy wszyscy czujcie się 
zaproszeni za rok, kiedy to będziemy świętować 
piąte urodziny… Tego dnia tak naprawdę wygranymi 
byli wszyscy. Szacunek dla Was! Rocka Fellaz Crew,
ekipa z czteroletnim stażem : Thomas , Czacha , 
Eski ,Jasiek , Zajcew , Piguł , Pago , Kusze …

txt: Bboy Zajcew RFLZ crewfoto: Szymon Szylak

ROCKA FELLAz ANNIVERSARy 2010 POLANd

22 23



big dance elite
Pierwsza Edycja BDE była 
petardą! Nawet nie, jeżeli 
chodzi o poziom w poszcze-
gólnych konkurencjach, 
ale można było poczuć 
powiew świeżego powietrza 
i polską (i nie tylko) rodzinę 
obok siebie.

Prowadzący- Rademenez, 
zasługuje na wielkie propsy 
za freestyle’owanie w każdej 
wolnej chwili i ogarnianie. 
DJ Eddie wbrew przypuszcze-
niom zagrał dobre, różnorodne 
eliminacje. 

Były obsuwy i impreza była 
długa, ale bardzo socjalizująca 
i ani trochę nie przeszkadza-
ło długie siedzenie w klubie. 
Klubie, który jest najlepszym 
miejscem na tego typu 
imprezy, bo stwarza klimat 
jamu. Dzięki temu cały czas 
coś się działo, było 
dynamicznie.

Najświeższymi odkryciami 
BDE: Hip-Hop Kristy, która 
przyjechała z Dre10 z Ukrainy; 
walka Emira i Dre10’na, 
w której widać było emocje 
i walkę ale nie było ani krzty 
arogancji, naprawdę 
zjawiskowe battle, w którym 
każdy z nich przechodził sam 
siebie w piękny sposób;
prawdziwe zaangażowanie 
dzieci w krumping, 
bardzo unikatowy, orzeźwiają-
cy funk Saszy.

Można dodać, że w kategorii 
CREW nie było specjalnych 
nowości. Ale, jak wiadomo, 
potrzeba matką wynalazków, 
więc specjalnie na tę okazję 
powstało kolabo TSGEE 
(Twój Stary Gdańsk Ewene-
ment Ekipa), które zaprezento-
wało układ choreograficzny 
do „Kolorowych Snów” Just 5 
i niespodziewanie weszło 
do walk.

Jeżeli chodzi o warsztaty, które 
odbyły się dnia następnego, 
Sally Sly mimo tego, że zrobił 

bardzo dużo rutyn w 1,5 
godziny, jego warsztaty były 
bardzo dobre. Sally stawiał 
nacisk na wchodzenie 
w muzykę, zaś Martha stawiała 
na rozwój freestyle’u, przed-
stawiając różnorodne ćwicze-
nia, nie tylko na sam ruch, 
ale też na tańczenie z ludźmi 
i wnętrze tancerza.

Vibeowo i społecznie, stanow-
czo najlepsza polska impreza 
w tym roku. Nikt nie miał 
ciśnienia, nie było żadnych 
spięć, obyło się bez chamstwa 
i bałaganu na strychu. 
Mogliśmy zobaczyć jak ludzie 
w walce mogą przejść samych 
siebie i wykrzesać z siebie 
tony siły i kreatywności 
i świeże sety.

Bawiłyśmy się wybornie! 
Props!

txt: Ryfa i Ewulin
foto: organizator BDE

big dance elite
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txt: Ryfa
foto: Zosia UDP

FM: Jak Ci się podobało na Gdańsk Dźwiga Muzę?

The-K: Muzyka nie była taka zła, wiesz, myślałem 
wcześniej że przez to, że to impreza MTV nie będzie 
undergroundowej muzyki takiej jak na battle, tylko 
taka jak w filmach, ale puszczono parę fajnych 
piosenek jakich jeszcze nigdy nie słyszałem na battle, 
np.: Tupaca.

FM: Przedstaw się.

The-K: Jestem The K. Germany, Chemical Crew.

FM: Co tańczysz? 

The-K: B-boying, Hip-Hop i czasem House dla zabawy.

FM: Jesteś „allstyler’em”?

The-K: Taaa (śmiech).

FM: Myślisz, że duże imprezy są dobre dla 
undergroundowego Hip-Hopu?

The-K: Nie wiem. Myślę, że i złe i dobre. To zależy 
jak są robione, ile ludzi przyjdzie, jacy to będą ludzie. 
Może być dobre i może być złe.

FM: A organizacja zawodów?

The-K: Były dobrze zorganizowane, przyszliśmy na 
początku, od razu nam mówiono gdzie, co... Fajne 
było to, że na początek robiliśmy zdjęcia, żeby można 
było od razu na Facebook’u się widzieć (śmiech).

FM: A jak poziom tańca?

The-K: Poziom? Idzie do przodu. Było paru ludzi, 
którzy dobrze jechali, a było trochę, którzy, widać było, 
że dopiero zaczęli. Ale to nie ważne jaki poziom jest, 
tylko, żeby był dobry event.

FM: A wrócisz do Polski na drugą 
edycję MTV GDM?

The-K: No...

FM: Widać, że lubisz Polskę, 
a dlaczego do nas przyjechałeś?

The-K: Aaaaaa, bo mam dziewczynę stąd (śmiech).

FM: Jak trenujesz?

The-K: Mam zajęcia w ciągu dnia. Cztery, pięć godzin, 
a później zostaję na sali przez kolejne godziny.
Trenuję dużo poppingu później waveingu, później 
B-boy’ ing z lustrem i bez lustra. Czasem z ludźmi, 
kolegą, czasem sam.

FM: Francja i Niemcy na przykład mają swój własny 
styl. Jak Polska miałaby zrobić swój narodowy styl?

The-K: Najlepiej w ogóle Youtubea (śmiech)!  
Mogę kogoś lubić, szanować, ale nie chcę podążać 
dokładnie tą sama ścieżką. Bo w takiej sytuacji będę 
zawsze taki jak on. Trzeba iść obok autorytetów.

FM: Powiedz mi, jak oceniasz polski poziom tańca?

The-K: Na początku nie wiedziałem nic na ten temat. 
Słyszałem o Bboys, że są kozakami i jak przyjechałem 
to zobaczyłem, że faktycznie. Jak przyjechałem to się 
pozytywnie zdziwiłem.

PING-PONG.

Ulubione buty do tańca?
Nike dunk Hi

Jedzenie?
Chińskie.

Picie?
Zależy. Chyba Mango jakieś.

Inspiracja w tańcu?

Wszędzie. Na dworze, próbuję tańczyć na kamieniu, 
w tramwaju, na ślubie. Zawsze muzyka mnie inspiruje.

Pozdrowienia?

Pozdro dla Polski, mojej mamy, dziewczyny, brata 
– U.K.’a, mojego crew, Detroit Rockstars, Bad Newz 
M.P. Peace!

Dzięki bardzo!
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Elson, Panowie. Przedstawcie 
się nam!

PDEE: Cześć . Jestem Pdee z 
Niemiec, Bad Newz MP. Tańczę 
Hip Hop od 6 lat(?).
NAIM:  Hej. Naim. Pochodzę z 
Algierii, ale mieszkam we Francji w 
Lille. Tańczę właściwie od zawsze.  
Moje początki z tańcem to algier-
skie tańce ludowe z moim ojcem.

Co tworzy narodowy styl tańca?

PDEE: To prawda, że każdy kraj 
ma coś charakterystycznego dla 
siebie, jakiś swoisty styl. Ale dla 
mnie najważniejsze są emocje i to 
skąd jesteś.
NAIM: Zauważyłem, że np. francu-
scy tancerze są bardzo techniczni, 

a niemieccy więcej bawią się 
muzyką, są „w niej”. Polacy nato-
miast mają w sobie bardzo dużo 
gniewu jak tańczą. Mają złość w 
brzuchach. Dają z siebie wszystko. 
Tańczą całym sobą.

Co składa się na taniec 
Hip-Hop?

PDEE: Zacząłem od B-boyingu. 
I dla mnie taniec Hip-Hop jest 
bardzo podobny do B-boyingu. 
Są ruchy w górze, dropy, ground 
moves`y. Staram się tańczyć 
wszystko: popping, locking, 
B-boying.
NAIM: Również zacząłem od 
Toprocku, więc oczywiście 
B-boying jest jedną z podstaw 
tańca Hip-Hop. Ale było mnóstwo 
innych stylów tanecznych przed 
B-boyingiem, jak np. Vogue`ing. 
Dla mnie nazwy nie są takie 
istotne- to wszystko jest taniec. 
Najważniejsze jest tańczyć jak 
czujesz i być sobą, „Baby”!

Jak trenujecie chłopaki? Jaki 
jest Wasz sposób na progres?

PDEE: No nie wiem.. Kiedy zaczy-
nałem tańczyć, po prostu tańczy-
łem. Nie obchodziło mnie nic, po 
prostu się bawiłem tańcząc. Na 
początku najważniejsze jest aby 
wiedzieć, czym jest taniec. Później 
przychodzą kroki, technika. Po 

jakimś czasie zacząłem szukać 
inspiracji naokoło i znalazłem je w 
B-boyingu, capoeirze oraz
 w innych tancerzach. Teraz wiem, 
że mam swój styl, swój sposób 
tańczenia.  Moje treningi zaczy-
nam od skupienia się na poszcze-
gólnych częściach ciała, więc 
tańczę wpierw samymi rękoma, 
klatką, nogami itd. Trenuję 
do różnej muzyki.  W  głośnikach 
lecą oldschool’ owe kawałki, 
elektroniczne bity i newschool’owe 
hity. Na koniec jamuje z moimi 
ziomkami. To jest mój sposób 
na trening, który doprowadził 
mnie do miejsca, w którym jestem. 
NAIM: Po pierwsze, jak mówił 
już Pdee jest wiele sposobów 
na trening. Na wstępie chciałbym 
spropsować ziomków z Niemiec. 
Czasami z nimi trenuje i to są 
ludzie, którzy naprawdę potrafią ja-
mować, bawić się muzą! W Paryżu 
jest całkiem inaczej (hahah). Mała 
polityczna wstawka. W każdym 
razie, dla mnie najważniejsze są 
imprezy w klubie. Idźcie do klubu, 
zchillujcie się, doceniajcie muzy-
kę! Co do technicznych aspektów 
tańca: ok: trenujcie sobie 
w pokoju, ale prawdziwe tańcze-
nie, pokazywanie siebie na parkie-
cie, szukanie emocji odbywa się 
w klubach, na imprezach. Oczywi-
ście są momenty, kiedy mam jakiś 
pomysł i testuję go, pracuje nad 
nim w pokoju.  

Spoko. Ale najważniejsze dla mnie 
jest jamowanie z ludźmi i impre-
zowanie. To jest mój sposób na 
trening. I pamiętajcie: nie tańczcie 
sami, bo Youtube nie jest Waszym 
przyjacielem!

Jaki jest Wasz największy cel na 
dzisiaj?

PDEE: Tańczyć. Chcę po prostu 
tańczyć.
NAIM: Kiedy byłem dzieckiem 
moim wielkim marzeniem  było 
pojechać do Japonii- zrobiłem to. 
Dzięki tańczeniu zwiedzam Świat 
i to jest piękne. To nie jest tak, że 
moim marzeniem/celem jest być 
najświetniejszym tancerzem na 
Świecie. Nie. Jest super, że mogę 
tańczyć, ale taniec nie jest moją 
religią. Moje życie jest marzeniem. 
Patrzcie: jestem  teraz w Polsce na 
jamie. Świetnie się bawię. Wiele 
ludzi chciałoby tak robić. Jestem 
szczęśliwy. Jest ok.

PING-PONG

Najlepsze zawody na jakich 
byliście?

PDEE: Funkin Stylez.
NAIM: House Dance Forever.

Hobby?

PDEE: Piłka nożna.
NAIM: Kochanie swojej Mamy.

Ulubione jedzenie?

PDEE: Kebab.
NAIM: Fast food.

Ulubione buty?

PDEE: Reebok.
NAIM: Każde, które dostaję, bo nie 
kupuję butów (haha).

Ulubiony energetyk?

PDEE: Nienawidzę energetyków.

NAIM: Arabska herbata.
 
Największa inspiracja?

PDEE: Aldo Ardo.
NAIM: Życie.

Muzyka?

PDEE: Techno.
NAIM: Rap.

Ulubiony raper?

PDEE: Pdee.
NAIM: Pdee.

Ulbiona mina?

Patrz na fotę niżej:)

wywiad przeprowadziły: 
Ryfa i Ewulin

foto: Zosia UDP

PdEE
NAIM
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FM: Siemasz człeniu! Przedstaw 

Nam się!

Pablo: Siemano! Jestem Pablo. 

Reprezentuję D.P.S Kollektiv, 

Urban Dance Perspective i nową 

szkołę tańca w Gdańsku: Da Soul 

Kids. I jeszcze parę innych ekip, 

z których nigdy nie zostałem 

wyrzucony (śmiech)
- Funky Presidentz z Holandii.

FM: Ostatnio rozjebałeś duże 

zawody w Gdańsku: MTV 

Gdańsk Dźwiga Muzę. Jak się 

z tym czujesz?

Pablo: No szczerze mówiąc, jest to 

moje największe osiągnięcie, 

nie ze względu na rangę zawo-

dów, ani na wyjątkową wygraną, 

ale patrząc na to z kim miałem 

finał i jak tą walkę wygrałem.

No więc, czuję się zajebiście, no. 

Czuję, że to do czego zmierzam, 

zbliża się do mnie małymi kroczka-

mi. Ale idę w dobrym kierunku. 

Czuję, że tą drogę, którą obrałem 

jest właściwa. Nie czuję się wiel-

kim zwycięzcą , ani że osiągnąłem 

jakiś wielki sukces, ale że prze-

szedłem jakiś kolejny etap, który 

powoduje, że mogę sięgać dalej. 

Dzięki temu mam większą zajaw-

kę, mam większą mobilizację. 

Ma poczucie, że skoro udało się 

coś takiego to może udać się jesz-

cze więcej. A to jest akurat piękne 

uczucie! Z nadzieją w przyszłość!

FM: A dokąd zmierzasz?

Pablo: Do tego, aby uznać siebie, 

jako tancerza spełnionego. 

FM: A kiedy to nastąpi?

Pablo: Myślę, że nigdy. 
Ale do tego dążę. Chcę czuć się 

tańcząc na bitwach, w kole, że tą 

ciężką pracą, tymi wygranymi 

po drodze, czasem czuję się zado-

wolony z siebie. Bo rzadko jestem 

z siebie zadowolony! Żeby mieć 

czasem to uczucie, że, kurczę, 

jednak się udało! Że jednak coś 

w swoim życiu osiągnąłem!

FM: Celem jest dążenie..

Pablo: Tak. Zdecydowanie. 

Bo jak nie będziemy dążyć, 

to nie będziemy zwyciężać. 

A tak naprawdę najważniejsze jest 

droga, a nie cel. Bez tej drogi nie 

będziemy mieć wiedzy. Bez tej 

drogi nie będziemy znali tylu 

wartościowych ludzi. Dochodząc 

do celu najprostszą, najkrótszą 

drogą tracimy największą wartość: 

dążenie. Dlatego zawsze starajcie 

się mierzyć jak najwyżej i nawet 

jeżeli nie traficie w ten najwyższy 

punkt i tak osiągniecie bardzo 

dużo- to co chcieliście.

FM: Jak oceniasz MTV GDM?

Pablo: Znaczy się... Ja jestem 

tancerzem ,ale też ogarniam różne 

imprezy. Jestem organizatorem 

m.in.  The Styles Crash. Dlatego 

powiem o dwóch aspektach. 

Najpierw sprawa organizacyjna. 

Bardzo fajnie, że w ogóle był 

pomysł, żeby taki festiwal muzycz-

ny zamienić na festiwal muzyczno

- taneczny. I za to wielki szacunek 

dla miasta Gdańsk! Szkoda, że za 

organizację biorą się ludzie, którzy 

nie bardzo wiedzą co robią, co 

powoduje, że event traci na swojej 

wartości. Z marketingowego 

punktu widzenia nic zarzucić nie 

można. Miasto promowało swój 

największy festiwal! Natomiast 

pomysł robienia bitew i warszta-

tów tanecznych jednocześnie był 

nietrafiony. Dlaczego robicie bitwy 

w miejscu, gdzie są warsztaty 

i nie można grać głośno muzyki, 

bo akurat obok jest inna muzyka 

grana na warsztatach obok- taki 

prosty przykład. Tak się nie robi, 

bo nagłośnienie na bitwach jest 

o tyle ważne, że tancerze nie tylko 

patrzą i się uczą- jak na warszta-

tach- ale też tańczą do tej muzy. 

Muszą Freestyle’ować, bajtlować 

się do niej.  Plus fajnie, że te 

warsztaty są. Wielki szacunek , 

że jest taka możliwość, ale mimo 

wszystko fajnie byłoby, gdyby 

ci ludzie, którzy przyjechali tam na 

te warsztaty zobaczyli też bitwy.  

Dlaczego robimy to wszystko 

w jednym , tym samym momen-

cie?!  Warto byłoby te dwie rzeczy 

jakoś rozgraniczyć. No i kwestia 

samych ludzi zapraszanych. 

Jeżeli bawimy się w underground 

i hip-hop to oczywiście możemy 

zaprosić tancerzy komercyjnych, 

reprezentujących LA Style itp., 

ale niech wtedy ci tancerze nie 

sędziują zawodów. Bardzo fajnie, 

że każdy mógł pójść sobie na 

zajęcia do Anthony Kaye`a, albo 

Buddha Stretcha. Ale jeżeli są wal-

ki Freestyle`owe to niech sędziują 

ludzie, którzy się na tym znają! 

A niestety tak nie było. 
To są takie dwa ważne punkty, 

które spowodowały, że ta impreza 

mimo wielkich pieniędzy, które 

zostały wsadzone w organizację 

jej nie spełniła oczekiwań. 

Jak ktoś tam był to widział. 

Zresztą sam klimat na tak dłużej 

przestrzeni jest bardzo trudno 

stworzyć i utrzymać. To jest ko-

lejny aspekt, które spowodował, 

że nie można określić tej imprezy 

jako w pełni udanej.  Ze strony 

tanecznej muszę powiedzieć, 

że nie lubię i nigdy nie lubiłem 

tańczyć na tak dużych scenach. 

Powoduje one we mnie spięcie. 

Ja lubię czuć ludzi blisko, lubię 

czuć energię. Na takich przestrze-

niach ludzie są daleko, nie czuć 

energii. Ten event miał predys-

pozycje, aby być fajnym, no ale 

nie siadło! Nie czuło się klimatu 

i sędziowie, niestety, nie trafieni. 

Nie mam komentarze na sytuację, 

kiedy ocenia mnie Anthony Kaye 

lub jakaś Pani, która nie ma z tym 

nic wspólnego.

FM: Pablo, uważasz, że tak 

duża impreza, na tak dużej prze-

strzeni, z tak dużym budżetem 

w ogóle miała szansę siąść?

Pablo: Jak najbardziej tak. 

Sama idea połączenia tego z kon-

certem M.O.P jest zarąbista. Szko-

da, że ludzi którzy przyszli na kon-

cert nie przyszli również na bitwy 

taneczne. Gdyby  stworzyło się 

taki klimat, taką próbę zachęcenia 

wszystkich interesujących się kul-

turą HH, żeby również przyszli na 

bitwy taneczne to byłby to sukces 

pod względem rozwijania kultury! 

Nie byłoby podziału na tancerzy 

i na fanów rapu. Wiadomo, że na 

taką gwiazdę jak M.O.P, którzy dali 

jeden z lepszych koncertów na ja-

kich byłem w życiu, przyjdzie dużo 

zajawkowiczów. Tak jak Warszawa 

ma Warsaw Challenge, dobrze 

że Gdańsk również wychodzi 

z pomysłami . Ja jako organizator 

The Styles Crash odczuwam brak 

wsparcia miasta. Jeżeli jest po-

mysł zrobienia festiwalu, który ma  

być hip-hopowy i taneczny 

dla miasta to jak najbardziej po-

winno się to dziać. 

Tylko że powinni to robić ludzie, 
którzy znają się na tym od strony 
merytorycznej i kulturowej.  
WC jest festiwalem kultury 
i co roku jest niesamowity klimat. 
Jeżeli nie będzie klimatu to ludzie 
nie będą przyjeżdżać! To co przy-
ciąga na SDK, HHK i inne duże 
imprezy jest właśnie klimat!

FM: A klimat był?

Pablo: W pewnych momentach 
był. Ale jeżeli dochodzi do sytu-
acji, że ja jako tancerz czuję się 
nieswojo to ten klimat zanika,
 jak np. w momentach gdy mu-
zyka była grana cicho, aby nie 
zagłuszać warsztatów, które były 
w namiocie obok. Ja muszę mieć 
muzykę głośno, muszę słyszeć 
bit, do którego tańczę! Jeżeli ktoś 
wymyśla, że zawody zaczynają 
się o 10 rano, a finał jest o 22
- to ten długi czas oczekiwania jest 
jednym z powodów niesnasek. 
Nie jest możliwe utrzymać energii 
na maksymalnym poziomie przez 
12h. Przez te przerwy vibe rósł, 
a później spadał.

FM: A co z muzyką?

Pablo: Finał propsuję! (Hahaha) 
Ja lubię być zaskakiwany, co nie 
często się zdarza. Cieszy mnie, 
że takie zaskoczenia muzyczne 
były. Nie dlatego, że nie znałem 
kawałka, ale dlatego że dawno 
na imprezach tanecznych go nie 
grano. Tańczyłem do kawałków, 
których dawno nie słyszałem. 
Np.: Jaya-Z jakiś kawałek poleciał. 
Oczywiście, że pojawiło się Jump 
Around na przykład, które leciało 
ileśtam razy, ale z drugiej strony 
ten kawałek jest dla mnie takim 
klasykiem, że za każdym razem 
jak go słyszę to jest mi dobrze. 
Miałem taką bitwę w 1/32 finału 
kiedy puszczono mi kawałek, 
którego nie znałem i siadł mi, 
ale w drugim wyjściu dostałem 
tak zamulony kawałek, który był 
niedobrany do poprzedniego, 
że zepsuło to cała bitwę. Wydaje 
mi się, że na bitwie poziom energii 
powinien iść od dołu do góry, 
a nie od góry do dołu. Muzycznie 
ja bym ocenił to po szkolnemu 
na 3.
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FM: Miałam taką rozkminę, jak ta impreza powstała, że jest to może jakaś szansa, żeby ludzie zza granicy zaczęli przyjeżdżać do Polski. Czy uważasz, 
że została wykorzystana? Myślisz, że zagraniczni goście do nas wrócą?

Pablo: Moim zdaniem to błędne myślenie. Jeżeli hajs ma spowo-dować, że przyjadą ludzie i będzie dobry vibe, dobra impreza, to mi się wydaje to błędne.

FM: Ale nie o to chodzi. Myślisz, że na przykład Martha czy U.K. wrócą na kolejną edycje?

Pablo: Prosto, nie. Impreza, która jest tak zorganizowana przez tego organizatora, nie spowoduje, że tancerze zza granicy chętnie wrócą na kolejną edycję. Jedyny powód, który może to spowodo-wać, to jest hajs. A to jest zły po-wód, żeby przyjeżdżać na imprezy.

FM: W jaki sposób się wygrywa i co trzeba zrobić, żeby palma nie odbiła do głowy podczas walki i po wygranej walce?

Pablo: Żeby twoje ego nie podsko-czyło, musisz przegrać 1000 walk przed pierwszą wygraną. Droga jest ważniejsza, bo przez 1000 walk, przegrywając z lepszymi, a nawet gorszymi od siebie zbie-racie doświadczenie, którego cały czas wygrywając nie macie szans zdobyć.

FM: A podczas walki? Jak nie dać się ponieść?

Pablo: Każdy ma swoje sposoby. Wydaje mi się, że najskuteczniej-sza jest pewność siebie i pewność swojego skilla. Nie możesz się wahać. Możesz się wahać przed wejściem do koła, ale nie jak już w nim jesteś. Jeżeli nie jesteście tego pewni, to wszystkie emocje (a dużo ich jest) zjedzą was. Osią-gnięcie spokoju i pewności siebie to najtrudniejsza rzecz w bitwach. Dlatego ci, którzy są najlepsi, naj-częściej czerpią przyjemność z walk i w ogóle się tym nie stresu-ją, kiedy na nich patrzycie widzicie pełen spokój. Bezstresowo, Robię co mam robić, robię to dobrze itd. Niestety bycie tancerzem to też kochanie siebie.

FM: Wczoraj sędziowałeś Da Soul Kids Jam. Jak oceniasz finał (Kari vs The-K przyp.red.)? Bardzo dużo emocji. Myślisz, że to w wyniku braku pewności siebie z obu stron?

Pablo: Ktoś nie jest pewien swoje-go skilla i próbuje to zastąpić pew-nością siebie i attitudem. To może być naturalne... pokazujesz np.: że jesteś agresywna, twój taniec jest agresywny, a nie robisz jakąś głupią minę, co robił The-K, to co robi też czasem Kari... Dla mnie to jest zbyt teatralne, ja nie muszę wi-dzieć, że bierze jego serce i wyrzu-ca, ruch jej ciała mi to pokazuje. Ona buzuje jego, on ją. Czasami się zapomina o tym, że to jest po prostu taniec. Że masz tańczyć do bitu. Nie masz pokazać, że jesteś bardziej hardcore’owa. Martha ma coś takiego, czy Ryfa ma coś takiego, że jest hardkorowa natu-ralnie. I za każdym razem jak one tańczą to to tak jest. Odczuwam, że te teatralne opcje nie są praw-dziwe. To jest tak jak używanie np. vogueing’ u w housie. Jeżeli wyni-ka to z Twojego ruchu, to okej, ale jeżeli robisz to tylko po to, żeby pokazać, że umiesz więcej... to nie o to chodzi. Jeżeli mówię sobie „muszę być taki a nie inny, żeby wygrać” to moim zdaniem jest to błędne myślenie. Finał był najsłab-szą częścią zawodów. Oceniałem raczej kto bardziej przegrał, a nie kto bardziej wygrał.

FM: Ok. Pozdrówki, przekaz dla Polskich tancerzy.

Pablo: Z tych ludzi, z którymi się spotykam, którzy są blisko mnie, jeżdżą ze mną na bitwy, jestem dumny, że idą taka a nie inną drogą i tą drogą osiągają ogrom-ne sukcesy. Bo moim zdaniem osiągamy ogromne sukcesy. I to, że możemy się spotykać, jesteśmy znajomymi, przyjaciółmi i, że się dobrze bawimy i rozwijamy, ciągle wierząc w tą ideę i łącząc to z na-szą pracą i zarabianiem pieniędzy, to uważam że to jest piękne,i to że ciągle uwielbiamy to robić.

Tworzymy nową scenę, która moim zdaniem, bardzo niedługo będzie liczyć się w Europie, bo mamy już koty i kotki, kocurki małe, które mają bardzo fajny level. I po prostu róbcie dalej co robicie. Wierzcie w ideę, wierz-cie w Hip-Hop, próbujcie się go uczyć od najlepszych, jeżeli macie możliwość rozwoju, rozwijajcie się, jeżeli nie macie możliwości, szu-kajcie jej. Doceniajcie tych ludzi, którzy wkładają swoje serce, pracę i mnóstwo hajsu na to, żeby inni się rozwijali. Wspierajcie to nie tyl-ko chodząc na warsztaty i imprezy, ale też po prostu będąc i tworząc to środowisko, mając w stosunku do siebie ogromny szacunek. I pamiętajcie, że to co robimy jest piękne bo jest naturalne. Bo jeżeli będziemy tańczyć do muzyki i dobrze się bawić, to nikt nam tego nie zabierze. Nawet, jak nie będziemy mieli studia tanecznego czy nikt z nas nie będzie miał już hajsu czy nie będziemy organizo-wać imprez. Co z tego. Możemy się spotkać u kogoś w domu, puścić muzę i po prostu dobrze bawić, a jeżeli łączycie to ze swoja praca, to róbcie to jak najbardziej prawdziwie jak możecie. A jeżeli chodzi o pozdrowienia to przede wszystkim chciałbym pozdrowić wszystkich ludzi, którzy stoją za mną, przy mnie, przede mną, do których muszę dojść. I ci ludzie wiedzą o kim mówię. To są ludzie z którymi spędzam najwięcej cza-su, najwięcej rozmawiam i tańczę. Długo byłoby ich wymieniać, ale zaczyna się to od Gdańska, a kończy na U.S.A. I wszyscy Ci ludzie z którymi miałem kiedykol-wiek styczność wiedzą, że o nich pamiętam i, że będę ich wspie-rać, jeżeli tylko o cokolwiek mnie poproszą. Elo!

wywiad przeprowadziły: Ryfa & Ewulin
foto: Zosia UDP
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STRON WWW:

• korporacyjne serwisy internetowe,
• platformy B2B,
• portale internetowe,
• serwisy lojalnościowe,
• serwisy produktowe, tzw. brandowe,
• sklepy internetowe,
• systemy CMS,
• hosting,
• pozycjonowanie.

ReklaM audio - video

• spoty reklamowe,
• filmy szkoleniowe,
• filmy promocyjne,
• reklamy dźwiękowe.

PRezentaCji MultiMedialnyCh

Studio ReklaMy GRuPa CoSzyk

Zapraszamy do współpracy!

Grupa Coszyk
ul. Rydla 57/pok. 20
30-087 kraków
www.studio.coszyk.com
tel.: 12-350-23-12
kom.: 693-165-914

Specjalizujemy się w projektowaniu:

PaPeteRii FiRMoWej:

• wizytówki,
• papier firmowy,
• koperty firmowe,
• teczki tzw. ofertówki, 
• kalendarze,
• ulotki,
• broszury,
• plakaty,
• menu,
• dokumenty PdF,
• i inne.
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„ ..Dawid „Dave” Szeląg 
(Warszawa) reprezentuję grupę 
Royal Fam Poppers, w której 
skład wchodzą popperzy z każdej 
części kraju. Na polskiej scenie 
pojawiłem się dopiero w tym 
roku. Myślę, że nadal żylibyście 
w nieświadomości mego istnienia 
gdyby nie fakt, że opuściłem nasz 
kraj, aby zdobyć odpowiednią 
wiedzę i umiejętności. Uczestni-
cząc w panelach dyskusyjnych, 
zajęciach stacjonarnych a także 
warsztatach za granicą, sprawi-
łem, że powolutku obraz samego 
siebie nabierał barwy. Nie uwa-
żam się za kogoś z górnej półki, 
ale wiem, że wiedza, jaką otrzy-
małem jest godna tego by się nią 
podzielić. Chciałbym przedstawić 
grupę, która miała i nadal ma na 
mnie największy wpływ. Jest to 
ogół informacji plus kilka ciekawo-
stek z historii Boogaloo Sama 
i Electric Boogaloos.

POPPING/BOOGALOO STYLE 
– Styl tańca, który powstał 
w Kalifornii (miejscowość Fresno) 
na przełomie lat 60’ i 70’, został 
stworzony przez Sama Salomona 
( Boogaloo Sam).
Popping polega na spinaniu mię-
śni szyi, klatki piersiowej, ramion 
i nóg w uderzenia „beat’u” 
w muzyce..Boogaloo Sam 
opracował także style takie jak: 
boogaloo, scarecrow, toyman 
i puppet. Wpływ na powsta-
nie tych wspaniałych styli miał 
Locking, jerk, robot oraz wielka 
fascynacja do kreskówek. Styl 
Boogaloo obejmuje ruch głowy, 
ramion, klatki, bioder i kolan 
– wykonywany w sposób nazy-
wany „Funk Groove”. Ten styl 
nie musi wiązać się z poppin-
giem, nawet, jeśli często jest tak 
postrzegany, mieszanie jednego 
lub więcej styli nosi nazwę „Boog 
Style”.

Rodzina Electric Boogaloo ( Elec-
tric Boogaloo Family)
Electric Boogaloo Style – datę 
powstania stylu szacuje się na rok 
1975, założycielem jest Boogaloo 
Sam, który to pochodzi z Fresno 
w Kalifornii, kiedy miał 19/20 lat 
przeprowadził się do LA (Los An-

geles). Jego najwięszą inspiracją 
była grupa „The Lockers” – była 
to najbardziej popularna w tam-
tych czasach grupa, jak wiadomo 
nazwa The Lockers pochodzi 
od stylu, który prezentowali (Loc-
king).  Sam postanowił stworzyć 
własną grupę na miarę The Loc-
kers, grupa nosiła nazwę „Electro-
nic Boogie Lockers”, część 
z nich tańczyła locking, niektó-
rych charakteryzował „robot”. 
Sam jako lider grupy wniósł 
do niej popping. Grupa zaczęła 
pojawiać się na lokalnych poka-
zach oraz zawodach. Boogaloo 
Sam stał się bardzo popularną 
postacią, ponieważ wprowadził 
nowy styl tańca, jakiego nigdy 
wcześniej nie widziano w LA. 
W pewnym momencie wizja 
Sama uległa zmianie, zapragnął, 
aby wszyscy członkowie tańczyli 
Boogaloo Style, w związku z tym 
zmienił członków swojej załogi, 
rekrutował nowych tancerzy, 
niektórych ze starych członków 
grupy zatrzymał przy sobie 
i w ostateczności zmienił nazwę 
swojej grupy na „Electric Booga-
loos” – nazwa ta funkcjonuje 
do dziś. Sam był bardzo surowym 
nauczycielem i nie bał się wypra-
szać każdego, kto nie wkładał 
wystarczająco wiele wysiłku 
w rozwój własnych umiejętności, 
a tym samym nie przyczyniał się 
do rozwoju grupy. 

Boogaloo Sam wraz ze swoją 
grupą stali się popularni, 
wygrywali wszystkie bitwy, wszę-
dzie gdzie tylko się pojawiali było 
o nich głośno. Ostatecznie swojej 
popularności zawdzięczają udział 
w niesamowicie sławnym progra-
mie telewizyjnym „ SOUL TRAIN”, 
dzięki któremu to Ameryka pierw-
szy raz, tak na poważnie, zetknęła 
się z poppingiem i boogaloo.
Podobno Boogaloo Sam nie stwo-
rzył poppingu, tylko nauczył się 
go od chłopaków z Oakland 
i San Fransico. 
Twierdzi się, że w tych dwóch 
miastach w Kalifornii ten 
rodzaj tańca występował już 
w połowie lat 60’. Nic jednak 
nie jest potwierdzone, wiadome 
jednak jest to, że ten człowiek 
wypracował sobie niesamowicie 
skuteczną drogę do wyekspono-
wania tego stylu całemu światu.                                                                                 
Możecie nie wiedzieć, ale Booga-
loo Sam miał 16-letnią przerwę 
w tańcu, ponieważ obraził się 
na swoją grupę, gdy ta go nie 
poparła w odmowie zastosowania 
się do warunków programu TV, 
jakie przedstawił mu producent. 
Popping Pethe oraz Boogaloo 
Sam przez całe 16 lat nie odzywali 
się do siebie, wszystko wróciło do 
normy dopiero po serii projektów, 
które grupa wspólnie finalizowała, 
takich jak współpraca przy teledy-
sku „Ghosts” Michaela Jacksona, 

pokaz w Las Vegas czy nagranie 
filmów dokumentalnych o Electric 
Boogaloos.

Skład grupy ma swoich stałych 
członków, są nimi: Boogaloo 
Sam, Popin Pete, Suga Pop i Mr. 
Wiggles. Do rodziny EB’s dołą-
czył „Jazzy J” a także syn Popin 
Pete’a - Shonn Boog. 
 W ostatnich latach Electric 
Boogaloos straciło dwóch ludzi, 
Steven „Skeeter Rabbit” Nichols 
- zmarł w 2006r oraz Bruno 
„Pop’n’Taco” Falcon, który 
to został wydalony z grupy 
zanadmierne spożywanie alko-
holu. Taco jest ekscentrykiem, 
wszędzie gdzie się pojawia stara 
się zwracać na siebie uwagę 
otoczenia. Należał do Electric 
Boogaloos oprócz tego przez 
przeszło 18 lat był nauczycielem 
i choreografem Michaela Jackso-
na, reszta członków grupy
nadal traktuje go jak brata. 
Materiał wyżej przedstawiony jest 
tylko częścią zapisków, 
które sporządziłem. 

Jest to znacznie skrócona wersja 
całej historii Electric Boogaloos, 
mam jednak nadzieję, że nadarzy 
się jeszcze okazja do przekazania 
całości materiału, który posiadam.

Ryoal Fam Poppers
Funk z wami.

txt: Dave
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Wrzesień… znowu coś się 
kończy, coś się zaczyna. 
Do szkoły nie chodzę już ład-
nych parę lat, więc - okrutna 
granica pomiędzy ledwo tlą-
cym się jeszcze latem, a coraz 
bardziej trzeźwą jesienią, 
nie jest dla mnie aż tak ostra. 

Z wakacji nie przywiozłem 
muszelek, piasku z Tunezji, 
czy ciupagi. Moją pamiątką 
z wakacji są… naciągnięte 
ścięgna, zakwasy, wyczerpanie 
po kilku z rzędu obozach? 
To też. Ale w mej głowie,
jak wakacyjne fotografie wciąż 
mam te zajarane twarze, 
te łaknące oczy, w których 
tęsknota za nowym sillem, 
za nową inspiracją przybierała 
odcienie obsesji. Ten niespo-
kojny wyraz oczu jest dla mnie 
źródłem ogromnej satysfakcji, 
dumy. Z drugiej jednak strony 
staje się dla mnie czymś 
w rodzaju wyrzutu sumienia. 
Stary kocur, tyle lat 
w branży, tyle imprez, 
wyjazdów, sukcesów, porażek, 
bla bla bla…

Ale to w tych jaskrawych 
oczach jest tyle świeżości, tyle 
ognia, tyle pasji. Ma się ochotę 
powiedzieć – To jest k…a hip-
hop! To jest dopiero Funk!

Na początku wakacji myśla-
łem, że ich większość spędzę 
jako nauczyciel. Teraz wiem, 
że tak naprawdę cały czas 
byłem uczniem. Ci ludzie stali 
się kondensatorem mocy. 
Dawana im zajawka i energia 
powracała do mnie z tysiąc-
krotną mocą. Często łapiemy 
się na tym, że mamy tendencję 
retrospekcyjną. Sentymental-
nie patrzymy w przeszłość, 
zamiast z podniesionym 
czołem patrzeć przed siebie. 

Chcielibyśmy, 
by nasza historia 
była niezgłębio-
na jak archiwum 
IPN’u, tymczasem 
w obliczu ogromu tych wszyst-
kich rzeczy do ogarnięcia 
nasza mała taneczna przygoda 
jest co najwyżej jak historyjka 
z oldschoolowej gumy Donald. 

Zasadniczo uczymy się 
czegoś, żeby się nauczyć. 
Ogarniamy, żeby ogarnąć. 
Ćwiczymy, żeby wyćwiczyć. 
Jednak to, co robimy, to nie 
nauka spawania – z całym 
szacunkiem dla rzemieślników 
pałających się tą dyscypliną. 
To jest ciężki proces twórczy, 
w którym każde rozwiązanie 
jednego równania daje nam 
10 nowych niewiadomych. 
Im dalej jesteśmy, tym bardziej 
widzimy, jak długa jeszcze 
droga przed nami. 

W tej sytuacji nasza pasja 
przybiera pesymistyczne 
kształty beznadziejnego fatum, 
w którym nasz rozwój jest
syzyfową, niekończącą się 
pracą. Jednak postawiłbym 
tu opozycyjny wniosek. 
To jest trochę tak jak z jedze-
niem. Prawdziwy smakosz 
nie je, żeby się nażreć, on się 
delektuje smakiem i cieszy 
faktem samego jedzenia. 
Podróżnik nie jedzie, żeby 
dojechać, dla niego liczy się 
podróż. I może my właśnie 
jesteśmy takimi podróżnikami, 
dla których sama droga powin-
na być ważniejsza od jej celu. 

Chcielibyśmy osiągnąć 
w swojej dyscyplinie wszystko. 
Więc wyobraźcie sobie, 
co tak naprawdę oznacza 
to „wszystko”. Jeśli któregoś 
dnia b-boy, popper, locker, 
tancerz hip-hop, house, 

Kiedy poznałem historię 

Electric Boogaloos, myśla-

łem, że o poppingu wiem 

już wszystko. Kiedy jednak 

usłyszałem historię Bay Area, 

kiedy zainteresowałem się 

zdaniem OG’s z Pomony, 

kiedy ustawicznie przybliża-

łem sobie sylwetki innych 

OG’s którzy na ten temat 

mają do powiedzenia nie 

mniej niż Boogaloo Sam, 

zrozumiałem, jak dużo lekcji 

muszę jeszcze odrobić, 
i że West Coast nie kończy 

się na Fresno i LA.

Nie, nie chodzi o to, 
by przeskakiwać z poglądu 

na pogląd, bo brak własnego 

zdania to poważny problem. 

To nie jest tak, że raz jestem 

za Popin Petem, a innym 

razem za Slick Doggiem. 

To nie działa tak, że raz 
jestem za Tonym Go Go czy 

Gregiem Campbellem (R.I.P), 

a potem przechodzę do 

obozu Shabba Doo. Każdy 

z nich bowiem to jak jeden 

element tego wielkiego puz-

zle, którym jest historia naszej 

kultury. Układając puzzle,

nie wybieramy  klocków, tylko 

je gromadzimy i składamy 

do kupy. Tylko żeby ułożyć, 

musimy mieć tych klocków 

jak najwięcej. Tylko szerokie 

ujęcie całego problemu 
da nam lepsze poznanie 

tej historii. Odrzucając 
jakąkolwiek część tej historii 

zachowujemy się tak, jakby-

śmy w książce przeskakiwali 

rozdziały, by szybciej dojść 

do końca. 
Tylko że wtedy możemy tej 

ksiązki po prostu nie zrozu-

mieć. 

Historia potrzebuje kilkuset 

lat, by definitywnie zamknąć 

jakiś rozdział, a potem 
następnych kilkuset, by się 

z tym rozdziałem rozprawić, 

ocenić, podsumować. 
Nasza bajka to zaledwie 

kilkadziesiąt lat, przy czym 

musimy pamiętać o najważ-

niejszym – MY JESTEŚMY 

JEJ CZĘŚCIĄ! 
My ją wciąż tworzymy. 
Żeby zachować ciągłość 

i nie stracić konsekwentnej 

kontynuacji, musimy zgłę-

biać, to co już mamy. 
A jest co zgłębiać. 

Podsumowując – dopóty 

się rozwijamy, dopóki mamy 

czego się uczyć. 

Z okazji nowego roku szkol-

nego życzę wszystkim, 
również sobie, by ten nowy, 

pewnie kolejny rozdział na-

szej tanecznej drogi rozpo-

cząć z taką pasją, głodem 

i zajawką, jak te młode kocu-

ry, których przygoda 
z tańcem może i dopiero się 

zaczyna, ale właśnie dlatego 

jest ona przygodą.
Rutyna i doświadczenie tylko 

wtedy okażą się wartością, 

jeśli ten bagaż wciąż zabie-

ramy na kolejny odcinek tej 

pasjonującej podróży. 
Określenie „I’m still learning” 

nie jawi się już jako oznaka 

nieudolności, albo w lepszym 

przypadku, przykład skrom-

ności.
„I’m still learning” to jakby 

„I’m still alive” – a to stwier-

dzenie nie czeladnika, tylko 

szczęśliwego człowieka, który 

ma co robić w swoim życiu.

txt: Pitzo
foto: archiwum Pitzo

czy ktokolwiek pałąjący się 
jakąś dziedziną tańca, 
czy w ogóle sztuki stwierdzi, 
że w tym co robi osiągnął już 
wszystko, logicznie wynika 
z tego, że nie osiągnie już nic. 
Tak więc to na pozór tryumfalne 
stwierdzenie jest raczej smut-
nym obwieszczeniem swojej 
artystycznej śmierci. 

Cieszmy się z każdej wiedzy, 
jaką posiądziemy, cieszmy
z każdego nowego sillu, 
z każdego osiągniętego nowego 
levelu. Ale cieszmy się również, 
dopóki mamy co zdobywać. 
Mamy wtedy sens, mamy ten 
azymut. Jeśli nie chcemy wciąż 
zgłębiać, wciąż poznawać, 
to tak jakbyśmy zwinęli żagle 
i wybrali dryfowanie 
w miejscu, do którego udało się 
nam dopłynąć.
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SZKOŁA TAŃCA BREAKDANCE 
FUNK ROCKASS
Warszawa, Domu Sztuki SMB Jary
ul. Wiolinowa 14 
www.funkrockass.pl 
tel. 692370297

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 
Artystycznych “Dorożkarnia” 

www.kingzofwarsaw.com 
tel. 603303636
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FAIR PLAY STUDIO 
Warszawa

Plac Grzybowski 12/16 
tel.: 22 620 12 52 

790 292 467

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

DANCE FLOOR
Zabrze: 
ul. Korczoka 50

Kraków:
Budynek Centrum Wspinaczkowego 
FORTECA 
ul. Racławicka 60
tel. (012) 633 50 15
tel. kom. 607 295 344
www.szkoladancefloor.pl

B HF

„Dancefloor to Szkoła Tańca dla młodych, 
wymagajcych ludzi, zainteresowanych 
nowoczesnymi technikami tańca. 
Proponujemy profesjonalne zaj cia na 
wysokim poziomie, prowadzone przez 
starannie wyselekcjonowan kadr  instruktorsk. 
W naszym grafiku znajdziecie propozycj e
zarówno dla pocztkujcych jak i zaawansowa-
nych tancerzy. Szczególnie polecamy nasze
nowości „Hip hop z elementami Break 
Dance’a” oraz „Hiphopowy Mix”. Szczegóły 
poznaszwchodzc na www.szkoladancefloor.pl
Chcesz si  nauczy taczy... przyjd, korzystaj 
z parkietu w Szkole Taca Dancefloor! „

WWW.CALYPSO.COM.PL
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BREAKING

FUNK STYLES

HIP-HOP DANCE

ZAJĘCIA BREAK DANCE Z LADY FLOW 
MOST BROKEN CREW
Warszawa, Uniwersum FitnessUl. Burdzińskiego 5  
www.uniwersum-fitness.pl
tel. 519 601 927; 602 403 364

B HF

B HF

CENTRUM ROZWOJU 
ARTYSTYCZNEGO 

Warszawa
ul. Broniewskiego 7 (Żoliborz)

ul.Czumy 8 (Bemowo) 
www.cra.waw.pl 
tel. 665005246

ZAJĘCIA BREAKDANCE 
W TRÓJMIEŚCIE!

Szkoła tańca Smooth Moves
Gdynia - Orłowo - stacja SKM

www.smu.net.pl

DI SOMA DANCE STUDIO
Raszyn k/Warszawy

ul. Lipowa 4 
www.taniecinfo.pl 

tel. 504175616

B HF

B HF

Modern Dance Center
Kraków
ul. Garbarska 14
www.mdc.info.pl
tel. 518162333
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