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Zaczynamy nowy etap w historii naszej gazety i w zwi¹zku z tym mi³o mi
Was powitaæ w wydaniu w formacie PDF. Je¿eli macie w¹tpliwoœci, czy
warto by³o dokonywaæ zmian odpowiem prosto: przejrzyjcie t¹ gazetê do
koñca i porównajcie z dowolnym poprzednim numerem ró¿nicy nie
sposób nie zauwa¿yæ.
Jednak nie forma a treœæ jest najwa¿niejsza, wiêc skoncentrujê siê na
opisie tego numeru. Dominuje w nim tematyka B.O.T.Y. Po pierwsze:
d³uga relacja z tej imprezy napisana przez Sadiego, a po drugie wywiad z
Solo, cz³onkiem Non Toper Mielonka, a wiêc zwyciêzców tych zawodów.
Dzieñ Bitwy nie skupia³ siê tylko na tañcu (choæ by³o to niew¹tpliwie
œwiêto breakdance'u), by³o te¿ malowanie i liczne koncerty. Z tych
wyda¿eñ te¿ prezentujemy Wam materia³y: wywiady (KC DA Rookke,
WWO) oraz relacjê z rannego malowania. Do tego wszystkiego nie
sposób pomin¹æ sta³ych rubryk: Odpowiedzi Sixy, materia³u o produkcji,
recenzji p³yt oraz nowoœci wydawniczych. Inne ciekawe wywiady to
rozmowy z Killa Famila i dokoñczenie rozmowy z Druhem S³awkiem oraz
relacje z imprez.
Wymieni³em tylko czêœæ materia³ów, do reszty, bêdziecie musieli dojœæ
sami. Niczego nie pomiñcie, bo mo¿ecie ¿a³owaæ. Nie spieszcie siê,
macie jeszcze miesi¹c wakacji (nie dotyczy studentów), czytajcie
spokojnie i w skupieniu. To co zobaczycie na nastêpnych stronach
zmieni Wasz stosunek do gazet, nie tylko elektronicznych. My
postaramy siê z ka¿dym nastêpnym numerem udowadniaæ Wam, ¿e
wszystko mo¿e byæ robione coraz lepiej.
Pozostaje pytanie czy forma odpowiada treœci? Teraz, dziêki PDF,
otworzy³y siê nowe mo¿liwoœci. Nasz magazyn bêdzie siê wygodniej
czytaæ, zyska bardziej efektowny wygl¹d, a Wy bêdziecie mogli go
wydrukowaæ, bo zaprojektowany jest na kartki A4. Same plusy? Idylla...
oczywiœcie znajdzie siê minus plik gazety jest niew¹tpliwie wiêkszy.
Ci¹gle stoimy przed dylematem wielkoœci materia³u i pliku. Jednak
sci¹gniêcie trochê wiêkszego pliku jest i tak nisk¹ cen¹ za miesiêcznik,
prawda?
¯yczenia udanych, pe³nych imprez wakacji.

SEBA (seba@hip-hop.pl)
REDAKCJA Hip-Hop.pl (redakcja@hip-hop.pl)
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HIP-HOP.PL #11 - konkurs
Na taki konkurs czeka³a ca³a Polska.
Dziêki inicjatywie Doperacji ka¿dy ma szansê
znaleŸæ siê na vinylu. Kto wie mo¿e ten konkurs
stanie siê Twojê przepustk¹ do Pierwszej Ligi
Polskiego Hip-Hop’u.
DOPERACJA hip-hop label w przyjaŸni z HIP-HOP.pl oraz
DOSDEDOS magazyn, ma przyjemnoœæ przedstawiæ
wszystkim mc jak i HH sk³adom konkurs, w którym wygran¹
jest znalezienie siê na pierwszej tego typu sk³adance
nieznanych HH produkcji w Polsce na vinylu, a jakie zasady?
Nie musimy wspominaæ, ¿e nale¿y mieæ cokolwiek do czynienia z hiphopem, pod uwagê oczywiœcie brani s¹ tylko ludzie którzy go tworz¹,
konkretnie mc lub tez sk³ady z ca³ej polski oczywiœcie. I je¿eli spe³niasz
powy¿sze warunki, to pozostaje jeszcze regulamin, który brzmi
nastêpuj¹co:
1.
Wszelkiego rodzaju produkcje, kawa³ki nadsy³amy na adres:
M.Tomczyk DOPERACJA konkurs
Skr. Pt. 132
30-951 Kraków 45
2.
Konkurs trwa do 10-tego wrzeœnia 2001 (liczy siê oczywiœcie data
stempla)
3.
W konkursie bêd¹ brane pod uwagê tylko i wy³¹cznie CD
zawieraj¹ce minimum dwa kawa³ki (mo¿e byæ ich oczywiœcie wiêcej).
4.
a)

CD , powinno byæ opisane w nastêpuj¹cy sposób:
nazwa sk³adu, mc

b)
nazwy kawa³ków
c)
imiê i nazwisko osoby kontaktowej + (numer telefonu, adres, email jedno z trzech lub wszystko)
5.
Losowanie odbêdzie siê poprzez g³osowanie jury w sk³adzie:
Doperacja: PAKTOFONIKA, waldi, quepassa
Hip-hop.pl: Jakuza, Cend, Maga, Hex, Seba, Keb, Kula
Dosdedos: ekipka redakcyjna
6.
Og³oszenie oficjalne wyników na st¹pi do koñca wrzeœnia 2001 na
³amach HIP-HOP.pl oraz DOSDEDOS, jak i na oficjalnej stronie labelu
www.doperacja.com
7.
Na sk³adankê zakwalifikuj¹ siê przynajmniej trzy kawa³ki trzech
ró¿nych mc lub sk³adów wybranych drog¹ g³osowania jury.
8.
DOPERACJA hip-hop label w drodze g³osowania mo¿e zwiêkszyæ
liczbe kwalifikuj¹cych siê kawa³ków na korzyœæ uczestnicz¹cych w
konkursie
9.
Po og³oszeniu wyników wydanie vinyla powinno nast¹piæ
najpóŸniej do koñca paŸdziernika 2001 roku.
Oficjalna data rozpoczêcia konkursu to dzieñ w którym to czytacie,
pamiêtajcie tylko ¿e data koñcowa to 10 wrzeœnia 2001 roku.
Czekamy na wasze zg³oszenia a je¿eli macie jakiekolwiek pytania
odnoœnie w/w konkursu, coœ jest dla was niezrozumia³e, niejasne
prosimy kierowaæ je kierowaæ drog¹ mailow¹: doperacja@hip-hop.pl lub
tez bezpoœrednio pod numery tel: +48608646420, +48602377813
Jako dodatek, powstanie do vinyla promoclip, który krêcony bêdzie
przy wspó³pracy z H22 film production.

WALDI (Doperacja)
(waldi@hip-hop.pl)
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HIP-HOP.PL #11 - listy
Witam!!!
Piszê do was, bo siedzê, patrzê, myœlê i œmiaæ mi siê
chce. 17 wiosen sobie liczê i nie wymagam od siebie
zbyt wiele, jak z reszy¹ wszystko, co mnie otacza.
Przysz³oœæ? Jestem prezesem swojego ¿ycia i
myslê, ¿e je¿eli za 30 lat z rêka na serduchu bêdê
mog³a powiedzieæ, ¿e tego stanowiska nie zaj¹³ nikt
inny, to bêdzie ca³kiem nie Ÿle. Hip-hop? S³ucham...
Jeœli o to chodzi, to jestem wybredna. Nie krêci mnie
koleœ, który mikrofonik dorwawszy kurwami rzuca,
traktuj¹c przy tym p³eæ piêkn¹ conajmniej bardzo
ogólnikowo (damy pracuj¹ca przy oœwietleniu
miejskim...). Nie krytykuje. Ludziom siê to podoba, i
dobrze. Jestem za. Nazwami ekip nie bêdê rzuca³a,
ale do tego, ¿eby mi siê kawa³ek podoba³ musz¹
dzia³aæ dwie rzeczy: bity musza krêciæ, a tekst
imponowaæ. Koniec. Wiele mi do szczêœcia nie
trzeba...
O sk³adach kiedyœ wypowiada³am siê jasno. Teraz
nie. Po koncercie PAKTOFONIKI podszed³ do mnie
koleœ w szerokich spodniach i zapyta³ o popularny
sk³adzik, którego nie znosze uczuciem
nieprzyk³adnym. A ja (g³upia dupa...) by³am szczera.
Dosta³am wpierdol. Hmmmm... Bywa... Teraz opinie
wyra¿am w mniej perwersyjny sposób. Cel
napastnika zosta³ osi¹gniêty.
Mam kumpele. Ró¿nie z nimi bywa. Wiêkszoœæ leje
po nogach na widok szerokich spodni i co tu du¿o
gadaæ - ja czasem te¿... Sa te¿ jednak panie, które
same nosz¹ spodnie z krokiem miêdzy
kolanami,robi¹ groŸne miny, zgrywaj¹ twarde. I ty¿
piknie... Moge je tylko podziwiaæ za wytrwa³oœæ i
odwagê. Kiedyœ te¿ tak chcia³am. Sk³ada³am rymy nie wychodzi³o. No có¿... nie moja dziedzina.
Odpuœci³am. Próbowa³am malowaæ - fiasko. Teraz
jedyna rzecza, jak¹ maluje s¹ oczy i paznokcie. I to mi
pasuje. Piszê, bo o tym co my (panienki) myœlimy o
hip-hopie i tym, co sob¹ reprezentuje, nie mówimy
szczerze. Mówimy wam to, co chcecie us³yszeæ
(naiwni...). A wam siê to podoba (panowie, litoœci!).
Do tego wciskamy wam te kity w sposób tak perfidny,
¿e œwiata poza nami nie widzicie (nawet, jak siê do

tego nie przyznajecie). Otó¿ "my" nie wiele wiemy o
was. Czasem z naszej, czasem z waszej winy. Nie
istotne... Œmieszy nas, ¿e usi³ujecie pokazaæ nam
facetó, którymi nie jesteœcie, ale
megafantakurwastycznie chcielibyœcie byæ, a my to
uwa¿amy za s³odkie. Siedzicie przy browarku i
opowiadacie, jak to panienka by³a ³atwa i naiwna...
Ale to przecie¿ wy dostajecie oczopl¹su na widok
³adnuch nó¿ek i mêskosæ wam twardnieje gdy
poczujecie zapach naszych perfum. My i tak was za
to uwielbiamy, wiêc róbcie z siebie dalej takich
pozerów, jakimi w wiekszoœci jesteœcie. Tego liœciku i
tak nie opublikujeæie, wiêc pozdrowionka tylko dla
tych, którzy go przeczytaj¹. Gazetka nie Ÿle wam
wychyodzi...

KAROLINA Z WROC£AWIA
Ps. Jakoœ nie mam potrzeby tak, jak niektóre panie
doklejaæ sobie sztucznego penisa. Noszê któtkie
spudniczki, martwiê siê du¿ym ty³kiem i tabliczka
czekolady potrafi usun¹æ objawy napiêcia
przedmiesi¹czkowego. Pzdrowionka dla pañ, któte
potrafia pogodziæ szrokie spodnie z wy¿ej
wymienionymi zachowaniami... NARA!!!

Czekamy na Wasze listy.
Najciekawsze obiecujemy
opublikowaæ w gazecie.
Przysy³ajcie je na adres:
redakcja@hip-hop.pl

Mia³em ostatnie obyæ w opolu i zapoznaæ siê z
kultur¹ HH w tym mieœcie. Uzna³em za doœæ
interesuj¹ce wybraæ siê na eskapadê po mieœcie w
którym by³ festiwal na którym wyj¹tkowo w tym roku
by³ hip hop. Kiedy wreszcie trafi³em do centrum
zacz¹³em siê rozgl¹daæ. Aha tak wogule to zacz¹³em
siê rozgl¹daæ po centrum bo na obrze¿ach nic nie
ma. No ale chodzê po tym centrum kilka dobrych
Scate Shop-ów dobry sklep z p³ytami i wszystko. Na
œcianach... nic. Pytam tutejsz¹ "dobr¹ m³odzie¿" o
coœ takiego jak opolski hiphop... nic. Myœlê co tu siê
k...wa siê dzieje. Nic tu nie ma. Poniewa¿ drechy
które tu mieszkaj¹ o hip hopie wiedz¹ tyle co indianie
o internecie skierow³em siê do Scate Shopów.
Pozdrawiam w tym miejscu pani¹ z Scate City z któr¹
odby³em mi³¹ pogawêdkê. Pytam siê w koñcu o ten
hip hop opolski no i wreszcie ³askawie mnie
poinformowano ¿e jest coœ takiego jak LOG-Liga
Opolskiego Grania ale tutaj niestety nie ma.
Zapie....am po ca³ym mieœcie w poszukiwaniu p³ytki i
tak jedni mówi¹ ¿e coœ mi siê popieprzy³o bo nie ma
czegoœ takiego jak LOG chocia¿ w ich sklepie jest taki
plakt. W innym miejscu z kolei ja proszê o Opolski HH
a babka mi odpowiada ¿e ma Toruñski i Pomorski.
Faktycznie z Opola na pomorsze to pare minut z
buta. Niedu¿o k.rwa. Wreszcie uda³o mi siê. Kupi³em
p³ytê za piêæ zeta. Okaza³o siê ¿e jest niez³a bo
zajebista to za du¿o powiedziane ale jakoœ da siê to
pos³uchaæ. Na tym mniej wiêcej koñczy³a siê moja
wêdrówka po mieœcie. Wnioski wysnu³em takie ¿e to
miasto z Hip Hopem nie ma du¿o wspulnego a
szkoda bo na to predyspozycje. Mimo to nie
¿a³owa³em tego ¿e tam pojecha³em. Zyska³em
kolejn¹ p³ytkê do kolekcji. Zabawne z koleji bo
czterdzieœci kilometrów od opola jest jakaœ wiocha
gdzie maj¹ naprawde dobre wrzuty. Strasznie dziwne
te okolice opola. To tyle chce tylko zaznaczyæ ¿e
polecam p³ytkê LOG bo jest naprawdê niez³a s¹
kawa³ki które dorównuj¹ profesjonalnej scenie THCT h e H a p p y C a n n a b i s k l o

klo91@interia.pl
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KC DA ROOKEE
30 czerwca Szczecin zamieni³ siê w hip-hop'ow¹
stolicê œrodkowej i wschodniej Europy. BOTY
by³a chyba najwiêksz¹ imprez¹ hip-hopow¹ w
tym roku. Oprócz popisów b-boyów mieliœmy
okazjê us³yszeæ te¿ trochê muzyki. Niew¹tpliwie
najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ wystêp KC DA ROOKEE.
Mieliœmy okazjê z nim trochê pogadaæ jeszcze
przed koncertem, no i póŸniej po ju¿ w trakcie
zabawy... Okaza³o siê, ¿e jest to ca³kiem
sympatyczny koleœ...bardzo otwarty... Prawda
jest taka, ¿e rzadko siê zdarza by zagraniczni
wykonawcy po koncercie przyszli sobie
normalnie i bawili siê z ludŸmi...
Do pokoju w którym przeprowadzaliœmy wywiad
uda³o siê z nami wyj¹tkowo sporo osób...
Red.: Jak ci siê podoba Polska, czy jest to twoja
pierwsza wizyta w naszym kraju?
Kc Da Rookee: Tak pierwsza wizyta, pierwsze
miasto.
Red.: I jak ci siê podoba?
KC: Jesteœmy tu kilka godzin i na razie wszystko jest
ok.
Red.: A jak ci siê podoba atmosfera imprezy?
KC: Ka¿dy robi swoje i jest naprawdê dobrze...
Red.: Przyjecha³eœ do nas z Niemiec, prawda?
KC.: Teraz mieszkam w Niemczech i st¹d
przyjecha³em, ale pochodzê z Anglii. Mieszkam w
Berlinie od 3 lat.
Red.: I jak ci siê tam podoba?
KC: W porz¹dku, Berlin jest ³adny...
Red.: A co s¹dzisz o niemieckim hip-hopie?
KC: S¹ kawa³ki, które lubiê i s¹ takie, których nie
lubiê, ale generalnie ca³y ruch jest cool.
Du¿o ludzi robi¹cych muzykê jest w porz¹dku, ale
muzyka... no wiesz niektóre rzeczy lubiê, niektóre
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nie, to zale¿y... wiesz o co chodzi? Ale generalnie
jest dobrze...
Red.: Czy mia³eœ ju¿ okazjê pos³uchaæ polskiego
hip-hopu?
KC: Nie, jeszcze nie, ale dzisiaj z pewnoœci¹ bêdê
mia³ okazjê... Chcia³bym poznaæ te¿ trochê ludzi (
robi¹cych hip-hop przyp. red. )... i mo¿e zrobiæ
jakiœ mixtape...
Red.: Wolisz hip-hop niemiecki czy brytyjski?
KC: Wolê Brytyjski, bo jestem stamt¹d. Tam siê
wychowa³em,.... ale niemiecki te¿ lubiê...
Red.: W takim m¹drze razie jacy s¹ twoi ulubieni
wykonawcy?
KC: Ludzie graj¹cy ze mn¹ na p³ycie, z Niemiec:
Afrob, Sammy Delux, trochê ludzi ze Wschodniego
Wybrze¿a, kilku z Zachodniego jak Loop-pac.
Red.: S³ysza³am, ¿e w³aœnie niedawno wyda³eœ
now¹ p³ytê....
KC.: Tak, w³aœnie wyszed³ promuj¹cy singiel.. P³yta
nosi tytu³ Excalibur.
Red.: Jaka jest geneza tego tytu³u?
KC: W³aœciwie to po prostu siedzieliœmy któregoœ
dnia z Mikiem (Mike towarzyszy³ KC`iemu na
koncercie...a tak przy okazji dodam, ¿e pochodzi z
Filadelfii (USA) przyp. red.) i z moim did¿ejem
najarani i pomyœleliœmy, ¿e to fajne s³owo ... i tak
zosta³o...
Red.: O czym s¹ twoje kawa³ki?
KC: Oj, trudne pytanie. S¹ ró¿ne kawa³ki. Ciê¿sze,
lekkie, wolne... mówiê o rzeczach, które wydarzy³y
siê w ci¹gu ostatnich 2-3 lat, podobnie jak na
pierwszej p³ycie, tyle, ¿e tu jeszcze jest trochê
gangsta rapu... Myœlê, ¿e powinna ( p³yta )
zadowoliæ ró¿ne gusta... Wspó³pracowa³em z
producentem z Chorwacji, wiêc ekipa jest trochê
miêdzynarodowa...
Red.: Czy masz jak¹œ sta³¹ porê pisania rymów,
czy te¿ mo¿e piszesz tak spontanicznie pod
wp³ywem emocji?
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KC.: Ró¿nie... czêsto siê zdarza, ¿e wstajê o 7-8
rano i piszê, czasami póŸno w nocy. To ró¿nie
bywa, ale piszê coœ ka¿dego dnia. Miêdzy
czasem kiedy robiê hip-hop, piszê.
Red.: Czy lubisz freestyle?
KC.: (z entuzjazmem) Ooo tak, robiê to ca³y czas
z moj¹ za³og¹. W koñcu jesteœmy MC, prawda
Mike.
Mike: Oczywiœcie...
KC: Jest nas 6 MC i zawsze zapodajemy. Lubiê
to. Zreszt¹ zobaczycie jeszcze dzisiaj
(zobaczyliœmy przyp. red.)
Red.: Mam nadziejê... Z pewnoœci¹... Czy to jest
twoja pierwsza impreza w stylu BOTY?
KC: Zagraniczna tak. By³em kiedyœ na BOTY w
Hanowerze... Lubiê tego typu imprezy. Jak
s¹dzicie kto dzisiaj wygra?
Red.: Nie wiemy. Jeszcze wszystkich nie
widzieliœmy... startuj¹ ekipy nie tylko z Polski... to
jest pierwsza impreza BOTY w Polsce...
KC: Tak, to tworzymy tutaj historiê...
Red.: Sk¹d siê wzi¹³ pomys³ byœ w³aœnie tu
dzisiaj wyst¹pi³?
KC: Po prostu dosta³em telefon od mojego
agenta z pytaniem czy chcê tu wyst¹piæ . Ja mu
na to jasne. Znam jednego kolesia z Chorwacji,
który mi poleci³, ¿eby tu wpaœæ i sprawdziæ co i
jak...
Red.: Co s¹dzisz o breakedance?
KC: Jest œwietny. Kiedyœ te¿ tañczy³em.
W³aœciwie od tego zaczê³a siê ca³a moja
przygoda z hip-hop'em.
Red.: A jakie by³y pocz¹tki jako MC?
KC: Jeden z moich kolesi mnie do tego namówi³.
Siedzieliœmy w domu i freestylowaliœmy...On by³
naprawdê w tym dobry...
Red.: By³o trudno?
KC: Nadal jest, ale w porz¹dku.
Red.: Co ciê inspiruje?

KC: W wielu przypadkach jest to muzyka,
czasami te¿ jakiœ moment, sytuacja. Emocje,
radoœæ, smutek dnia codziennego.

Red.: Rozumiem, ¿e pierw s³uchasz muzyki, a
potem piszesz do niej s³owa...
KC: W wiêkszoœci wypadków tak.
Red.: Czy zdarzy³o ci siê grac z ¿ywymi
instrumentami?
KC: Kiedyœ zdarzy³o mi siê zagraæ z ¿yw¹
perkusj¹ i by³o œwietnie, ale z regu³y gramy tylko
z did¿ejem. DJ Hype wydaje wkrótce swoj¹
p³ytê....
Red.: A co robisz, gdy nie zajmujesz siê hiphopem?
KC: Zajmujê siê tylko hip-hopem. Hip-hop to ca³e
moje ¿ycie.
Red.: A jaki jest twój stosunek do narkotyków?
KC: Nie, narkotyków nie za¿ywamy, tylko palimy
trawkê, ale to przecie¿ nie s¹
narkotyki...korzenie mam z Jamajki, wiêc to jest
dla mnie normalne... Zostaliœmy uprzedzeni, ¿e
tutaj jest nieco inny stosunek... (pytanie to
zosta³o zadane z powodu kr¹¿¹cego po sali
jointa przyp. red.)
Red.: Czy by³eœ w innych miastach wschodniej
lub centralnej Europy ?
KC.: Nie, jeszcze nie. W przysz³ym tygodniu jad¹
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do Chorwacji. Do mojego producenta zrobiæ
jeszcze kilka numerów. W ogóle nad moj¹ p³yt¹
pracowa³o kilku producentów.
Red.: Co s¹dzisz o kobiecych artystkach hiphopowych?
KC: Dobrze s¹dzê. Tak dobrze jak tylko mo¿na.
Mam jedn¹ na mojej p³ycie. Nazywa siê Pony B
Red.: A lubisz inne ?
KC: Tak lubiê Rahdigga, , Huragan G.... lubimy
Trinê?
DJ Hype: Nie, jej nie...
KC: Dobra, to Triny nie lubimy... Jest wiele
nowych... W Niemczech jeszcze zbyt wielu nie
ma . Mo¿e wkrótce siê to zmieni...
Red.: Jakieœ s³owa na zakoñczenie?
KC: Tak pozdrawiam ca³¹ moj¹ ekipê...

rozmawiali:
MAGA (maga@hip-hop.pl)
CEND (cend@hip-hop.pl)
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W WITRYNACH ODBICIA
Z zespo³em W Witrynach Odbicia
rozmawialiœmy tu¿ po ich koncercie na
szczeciñskiej Battle Of The Year.
WyraŸnie by³o widaæ, ¿e gor¹ce przyjêcie
Soko³a i Jêdkera przez publikê, zrobi³o na
nich wra¿enie. Jednak po kilku ³ykach
o¿ywczego, zimnego i z³otego trunku
zaczêliœmy rozmawiaæ. Efekt tej rozmowy
znajdziecie poni¿ej.
Red: Wiele osób z ZIP Sk³adu prowadzi
teraz indywidualne projekty, jednak musi
byæ coœ, co Was trzyma razem. Co to jest?
Sokó³: Przede wszystkim prze¿yte lata i
w niektórych kwestiach, podobne
spojrzenie na rzeczywistoœæ, wspólne
doœwiadczenia. Myœlê, ¿e jest te¿ masa
przyjaŸni w tym wszystkim, która nas
trzyma razem. Zreszt¹ jak sama nazwa
wskazuje ZiP to Ziomki i Przyjaciele.
Jêdker: To co nas trzyma nazywa siê
jednoœæ.
Red: W³aœnie te tematy - ulicy, ziomali,
przyjació³, czêsto przewijaj¹ siê w
Waszych tekstach. Czy nie boicie siê, ¿e
mo¿ecie zostaæ uznanych za
monotematycznych?
Jêdker: W Witrynach Odbicia to zmieni druga p³yta ju¿ wkrótce. Popatrz na

frekwencjê ludzi na koncertach - jestem
jeszcze spocony po tym. Szczecin jest
zajebisty, zreszt¹ widzê piêkne kobiety,
by³a dobra zabawa i jest zajebiœcie.
Sokó³: Nie, bo nie uwa¿am w cale, ¿eby
to tak by³o, ¿e te tematy tak siê przewija³y.
To tak ludzie odbieraj¹, a dla mnie to jest
po prostu o ¿yciu.
Red: Czy to nie jest tak, ¿e jakby z
perspektywy ulicy, chcecie pokazaæ
szersze problemy?
Sokó³: Nie. Ja w ogóle nie lubiê
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nazywania ulicznym rapem tego co robiê.
To jest po prostu rap ¿yciowy, naturalny
bardzo. To na pewno ewaluuje jakoœ,
coraz mniej jest tej ulicy, coraz mniej
czasu spêdzam na ³awce, wiêcej w innych
miejscach. Wiesz, zaczyna siê robienie
ró¿nych innych rzeczy i ten hip-hop
automatycznie te¿ bêdzie siê zmienia³. To
nie jest tak, ¿e my siê uparliœmy na jeden
kanon i w nim bêdziemy tkwiæ. Ten hiphop jest o naszym ¿yciu, je¿eli ¿ycie
bêdzie siê zmieniaæ, to bêdzie siê
zmieniaæ temat nawijki.
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Red: Jak widzicie w
przysz³oœci uk³ad pomiêdzy
"jasn¹" i "ciemn¹" stron¹
hip-hop'u?
Jêdker: My jesteœmy
ciemn¹, czy jasn¹ stron¹?
To bezsensu. Podzia³y
czyni¹ tylko nastêpn¹
nienawiœæ, a hip-hop ³¹czy.
Wielu ludzi myœli, ¿e to jest
muzyka, która mo¿e sobie
paœæ, tak samo jak, kurwa,
punkrock, który pad³, ale nie
Red: Jak zaczynaliœcie?
Sokó³: Na murku z dyktafonem, takim jak
ty trzymasz w rêku.
Jêdker: Mama mówi³a odrób lekcje, a on
wola³ z kole¿kami na ³aweczce,
rozumiesz? To nie znaczy, ¿e tam do
koñca jest nasze miejsce.
Red: Ok, nastêpne pytanie. Do kogo
kierujecie swoj¹ twórczoœæ?
Jêdker: Chcia³bym do wszystkich, ale
wiem jakie s¹ realia itd. i niestety nasza
twórczoœæ do wszystkich nie dociera.
Sokó³: Czêœciowo do siebie samego, do
moich ziomków. Generalnie zdajê sobie
sprawê z tego, ¿e te kasety mo¿na kupiæ
w sklepie, wiêc jakoœ to automatycznie
kierowane jest do ogó³u, ale ja przede
wszystkim kierujê to do siebie i swoich
ziomków.
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padnie, bo jest oparta na prawdziwoœci.
Wszyscy wiedz¹, ¿e to jest sposób i dla
wszystkich pozrówki od Witryn, od ZIP
Sk³adu i tak dalej...
Red: Sokó³, nagra³eœ kawa³ek z Eldok¹
na jego solow¹ p³ytê. Powiedz jak Ci siê z
nim wspó³pracowa³o?
Sokó³: Krótko. Nasza wspó³praca by³a
bardzo krótka, kiedy ja nagrywa³em swoj¹
zwrotkê, w³aœciwie go nie by³o w ogóle
przy tym. Wspó³pracowa³em krótko i mam
nadziejê, ¿e treœciwie i owocnie.
Natomiast nie jesteœmy serdecznymi
przyjació³mi, natomiast nie jesteœmy te¿
na pewno wrogami, jesteœmy kole¿kami,
poznaliœmy siê nie dawno. Nie mam nic
do tego cz³owieka, szanujê go za to co
robi.
Red: Ma³a zmiana tematu. Czym jest dla
Was komercja? Jaka jest Wasza
definicja?
Jêdker: Powiem tak, jeszcze raz, nie
komera dla nas, ZIP Sk³ad. Ka¿dy ma
swoje definicje, po cholerê komuœ moja
definicja. Jestem normalnym ch³opakiem
i chcê, kurwa, spokojnie ¿yæ i pierdolê
wnikanie w ca³e przemyœleniówki itd.
Sokó³: W³aœciwie w Polsce to ciê¿ko, bo
tak na prawdê funkcjonuj¹ dwa pojêcia
komercji. Jedno to jest takie
encyklopedyczne - to co na prawdê
komercja znaczy, czyli coœ na co jest
popyt, prawda? Komercyjne, czyli na
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kurwa, w piêciu kolejnych
numerach: w jednym masz
moje nogi, póŸniej tu³ów
(œmiech)... ja to pierdolê, takie
czeskie jazdy. Nie dajê
autografów, bo uwa¿am, ¿e to
debilizm, jakieœ bazgro³y na
kartkach. Staram siê skupiaæ
na muzyce i ta moja muzyka
jest na sprzeda¿, nie ja.
Red: Jednak nie uchodzi
w¹tpliwoœci, ¿e odnieœliœcie
sukces. Czy on Ciebie
zmieni³?
Sokó³: Nie, poniewa¿ nie ma
sukcesu. Tak uwa¿am.
Red: A zmieni Ciebie w
sprzeda¿. Singiel, który wydajesz, mo¿e
byæ albo promocyjny albo komercyjny,
czyli handlowy. Promocyjny, czyli nie na
sprzeda¿, a do promowania. Komercja,
znaczy generalnie, sprzeda¿ i handel.
Natomiast w Polsce utar³o siê coœ
takiego, przynajmniej ja to tak rozumiem,
¿e komercja to po prostu jest coœ z³ego, co
jest sprzedaniem siê. To jest coœ zupe³nie
innego ni¿ wystawienie swoich produktów
na sprzeda¿. To jest na prawdê bardzo
wielka ró¿nica. Ja o tym czêsto nawijam,
¿e ja siê nie sprzedam, nie bêdê, kurwa,
na breloczkach, nie bêdê na jakiœ
plakatach w Bravo, które mo¿esz kupiæ,
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przysz³oœci?
Sokó³: Dziêki, ¿e zak³adasz, ¿e taki
bêdzie. Natomiast nie wiem, czy mnie
zmieni, tego nie jestem w stanie
przewidzieæ.
Red: A jak z popularnoœci¹?
Sokó³: To jest te¿ ciekawa rzecz, bo
popularnoœæ mo¿na mierzyæ na dwa
sposoby: albo, ¿e popularne jest W
Witrynach Odbicia - nasze logo i nasza
muzyka i taka popularnoœæ jest bardzo
zdrowa i bardzo bym takiej pragn¹³.
Natomiast popularnoœæ taka, ¿e ludzie
poznaj¹ mnie na ulicy, ma³olatki piszcz¹ i
zaczepiaj¹ mnie na ulicy to mi siê bardzo
nie podoba. Wcale do tego nie d¹¿ê,
jestem daleki od tego, wrêcz bojê siê
tego. Tego na razie nie ma, nie powiem,
¿e jestem gwiazd¹ jak¹œ, któr¹ ludzie
rozpoznaj¹ na ulicy, to nieprawda,
natomiast jeœli tak kiedyœ bêdzie to ja siê
tego bojê i wcale nie chcê. Chcia³bym
zachowaæ prywatnoœæ.
Red: Jêdker, teraz do Ciebie, czego
bêdziesz siê ba³ gdy osi¹gniesz sukces?
Jêdker: Ni chuja. Nigdy tego nie
zdobêdê, bo nie my nie robimy muzyki dla
sukcesu. Nigdy nie zdobêdê sukcesu. My
mówimy prawdê, dlatego wszyscy o nas
mówi¹.
Red: W³aœnie, gracie w porz¹dku i to
mo¿e zrobiæ z Was s³awnych ludzi, co
wtedy?
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Jêdker: S³awnych ludzi… nie wiem. Taki
sam jestem jak i ty, który zadajesz mi
pytania. Nie wiem czym siê ró¿nimy. Tak
samo mogê ciebie poprosiæ o autograf i
pogadamy.
Red: Dobra koñczymy ten temat.
Powiedzcie, co mo¿ecie powiedzieæ
ludziom, którzy mówi¹, ¿e temat "ulicy"
siê wypali³ i jest ja³owy?
Jêdker: Co to dla Ciebie jest temat ulicy?
Hip-hop nie obejmuje jedynie tematu
ulicy. To jest jedno z jakiœ b³êdnych
przekonañ. Obejmuje o wiele szersze
rozwa¿ania, to bardzo pokrewna
dziedzina, nawet z filozofi¹ ¿ycia dla
Amerykanów. To w Stanach, a dla mnie to
jest prawda. Patrzê i obserwujê.
Sokó³: Co to jest temat ulicy? Czy ja

œpiewam o zamiataniu ulic? Czy ja w
ogóle œpiewam? (œmiech ogólny - przyp.
red.). To s¹ takie opowieœci. Generalnie to
jest nasze ¿ycie - jak temat, ¿ycia mo¿e
siê wypaliæ? To nie jest jakiœ kanon, to nie
s¹ wymyœlone historie. My nie d¹¿ymy do
opowieœci o jakiœ ulicznych gangach, to
nie jest gangsta rap, to jest kurwa prawda.
to jest po prostu nasze ¿ycie, nie ma w
tym ¿adnych mitów, legend, ¿adnego
przek³amania.
Red: Porozmawiajmy o Waszej nowej,
nastêpnej p³ycie. Czym bêdzie siê ró¿niæ
od pierwszej?
Jêdker: Tym, ¿e idziemy do przodu pe³n¹
par¹ i zapierdalamy. Wszystkim, oprócz
tego, ¿e bêdziemy we dwóch.
Sokó³: Bêdzie dalej w porz¹dku, bo
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mamy dalsze obserwacje, piszemy nowe
teksty, czujemy, ¿e wszystko idzie w
dobrym kierunku. Jednak myœlê, ¿e
niektórzy bêd¹ zaskoczeni, ¿e bêdzie na
pewno delikatna zmiana, dla nas to
rozwój, pójœcie do przodu. Niektórzy
mog¹ byæ niezadowoleni, wiadomo.
Mo¿e te¿ przyjd¹ nowi ludzie, którzy do tej
pory nas nie s³uchali, a teraz bêd¹ nas
s³uchaæ, bo bêdziemy inne tematy
poruszaæ.
Red: Na koniec lekkie pytanie z okazji
dzisiejszego dnia (Battle Of The Year przyp. red.). Wierzycie w trzy elementy
hip-hop'u?
Jêdker: Nawijamy o tym od pocz¹tku hip-hop kultura, popieramy to wszystko i
chyba dzisiaj (na koncercie - przyp. red.)
daliœmy tego wyraz. Pozdrawiamy
wszystkich bboy'ów - szacunek dla nich,
bardzo chcia³bym umieæ to robiæ.
Sokó³: Zawsze staramy siê popieraæ to i
pokaæ, ¿e to wszystko siê ³¹czy. Nawet tak
jak na naszym teledysku "Jeszcze bêdzie
czas" jest relacja z naszego koncertu w
Lokomotywie ma³olaty tañczy³y break'a i
pokazaliœmy ich na krótkich ujêciach. Tak
samo nasi koledzy, którzy maluj¹ graffiti,
pomalowali poci¹g.
Red: Dziêki za wywiad.
rozmawiali:
Dawid(dawid@hip-hop.pl)
Seba (seba@hip-hop.pl)
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WYWIAD Z KILLA FAMILLA
Zespó³ Killa Familla mo¿na œmia³o nazwaæ
objawieniem kilku ostatnich miesiêcy , ich
debiutancka p³yta "Supa Dupa Freestyle" jest
jedn¹ z najbardziej oryginalnych p³yt jakie
pojawi³y siê od czasów epki zespo³u
Grammatik. Zespó³ Killa Familla to tercet
niestety nie mogliœmy przeprowadziæ
rozmowy z ca³ym sk³adem tylko z
frontmanem sk³adu Easy Jerzym oto co nam
powiedzia³ ..
Redakcja: Jak powsta³a Killa Familla? Kto
wchodzi w sk³ad zespo³u?
Easy Jerzy (Killa Familla): Killa Familla
powsta³a 4 lata temu, z zajawki amerykañskim
hip-hop’em. Zaczê³o siê to od s³uchania takich
zespo³ów jak Cypryss Hill, House of Pain, jak
tak¿e eastcoast’owych jak Wu-tang Clan, i wtedy
postanowiliœmy coœ robiæ to w³aœnie by³o 3 lata
temu. Jeszcze wczeœniej graliœmy w innych
kapelach to by³y zespo³y punkrockowe,
hardcorowe, nazwy zmienia³y siê czêsto, ale
graliœmy zupe³nie inn¹ muzykê. Ogólnie to 4 albo
5 lat temu zaczeliœmy s³uchaæ Cypryss Hill czy
House of Pain i wtedy nam siê spodoba³ taki czad
w muzyce, przekazywanie czegoœ w rymie a nie
przy pomocy ostrego grania na gitarze.
Dok³adnie nie pamietam kiedy powsta³a nazwa
Killa Familla i kiedy powsta³y pierwsze utwory
hip-hop’owe. Wtedy nie mieliœmy komputera,
tylko olbrzymia konsole NRD’owsk¹ na ca³e
³ó¿ko i robiliœmy takie rzeczy, ¿e na przyk³ad,
nagrywaliœmy w du¿ym pokoju, mój brat mia³

perkusje, pozosta³oœæ z hardcor’owej kapeli.
Brat wystukiwa³ rytm a wszystko nagrywa³o siê
na magnetofonie "Kasprzak" . PóŸniej
pod³¹czaliœmy z walkman’a to co brat nagra³ do
konsoli i ja do tego rapowa³em a "Ziziu" gra³ na
klawiszach "Casio" i wychodzi³o z tego to co
wychodzi³o (ŒMIECH), ale niestety nie mamy ju¿
tych nagrañ, ale by³y niez³e. Wtedy to jeszcze
parê osób bra³o w tym udzia³, nasz kolega który
ma ksywê "Biznessmen" te¿ coœ wtedy tam
rapowa³ przez jakiœ czas. PóŸniej ¿eœmy
nagrywali z Funky Filonem który jeszcze wtedy
nie nazywa³ siê Funky Filon, ja w ogóle znam go
ze szko³y œredniej on wtedy by³ hardcor’owcem,
death metalowcem i s³ucha³ strasznie ostrej
muzyki, on zarazi³ siê zajawk¹ na hip-hop razem
ze mn¹ razem, z Sebastianem Witkowski to jest
goœæ który nagrywa³ Kaliber 44 w studio, on jest
re¿yserem dŸwiêku. W jego domu zaczêliœmy
nagrywaæ pierwsze podk³ady na komputerze, z
Funky Filonem razem, on wtedy mia³ niez³e
teksty, mieliœmy wtedy tylko 5 podk³adów . Dwa
zrobi³ mój brat a 3 Funky Filon. Pierwszy koncert
graliœmy w "Stodole" 4 lata temu. To by³o
przypadkiem, zostaliœmy zaproszeni i gra³y tam
kapele punkowe, my wyst¹piliœmy tam z Funky
Filonem i niez³e zamieszanie tam wprowadzili
wœród publiki, póŸniej ¿eœmy siê rozeszli z Funky
Filonem, a dok³adnie to on do nas przesta³ siê
jakoœ tam odzywaæ, przychodziæ na próby. Ja z
bratem postanowiliœmy dalej kontynuowaæ
muzykê bez Funky Filona i wtedy kupiliœmy
komputer PC by³o to 3 lata temu. Zaczêliœmy
robiæ w³asne podk³ady, teksty zaczêliœmy

nagrywaæ bardziej profesjonalnie. PóŸniej po
roku zobaczy³em Funky Filona w teledysku z
Natalia Kukulsk¹ to po prostu depresji dosta³em
po tym utworze.
Red: A s³ysza³eœ jego ca³a solow¹ p³ytê?
Easy: Tak s³ysza³em ca³a jego solow¹ p³ytê,
wiesz wydurni³ siê on ca³kowicie. Wiesz, mo¿e
niektóre kawa³ki s¹ tam w stylu tego co robi³ parê
lat temu ze mn¹, ale w sumie jest nudno, parê
rymów jest niez³ych, ale widaæ, ¿e koleœ pozuje i
¿e on to wszystko dla kasy nawet jego poczucie
humoru na tej p³ycie jest takie wywa¿one takie
totalnie przemyslane ¿eby to trafi³o do
odpowiedniej publiki myœlê, ¿e to bêd¹ ludzie w
wieku szko³y podstawowej, œredniej. To jest
wszystko przemyœlane przez jego menad¿erów.
No nie wiem albo on sam jest taki g³upi i pisze
takie g³upie teksty albo one s¹ cenzurowane
przez jakiœ ludzi w firmie
Red: Ciekawoœæ ka¿e mi spytaæ jak on siê tam
dosta³?
Easy: W³aœnie tego nie wiem jak on trafi³ do
Kukulskiej. On siê obraca w kregach muzyków,
bo uczy³ siê w szkole muzycznej gry na perkusji,
naprawdê dobrze mu to sz³o i powinien by³ przy
tym zostaæ, bo mia³ bardzo dobre oceny. Mo¿e
dlatego wkreci³ siê w to srodowisko? W telewizji
on mówi³, ¿e Kukusk¹ spotka³ przypadkiem jak
nagrywa³ swój jakiœ kawa³ek i nagrali tak dla
zabawy! To jest totalna œciema, koleœ jest
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Funky... Kilof (Œmiech)

Zreszt¹ kojarzy siê z Kelly Familla i oto chodzi³o!

Red: Kto to jest Dziki?
Easy: Dziki jest to koleœ który od bardzo dawna
obra³ siê w srodowsku punkowym. Jak mia³ 14 lat
to pojecha³ z siostr¹ na koncert punkowy.
Widzia³em jakieœ zdjêciê z koncertu jak on taki
najmniejszy goœæ z potarganymi w³osami.
Pó¿niej jakoœ tak 5 lat temu pojawi³ siê u nas w
domu, tak sie poznaliœmy, bardzo podoba³o mu
sie to co robilismy. Dwa lata temu w pubie na
Emili Plater przypadkiem spotkalismy Dzikiego,
zaczeliœmy rymowaæ kawa³ek "Dziki, Easy tu nie
ma kolizji" który zreszt¹ bedzie na drugiej naszej
p³ycie, tekst jest niez³y wymyslaliœmy go na
imprezie chodziliœmy po ludziach upaleni i
rymowaliœmy im tekst w miedzy czasie on siê
zmienia³. Dziki zacz¹³ bardziej z nami
wspó³pracowaæ. Zapomnia³em powiedzieæ, ¿e
gra³ on w kapelach hardrockowych, zreszt¹ do
tej pory mówi o sobie "mista minista multi
instrumentalista" (œmiech). Gra³ on zreszt¹ w
kapeli "¯elazny Rudolf" to jest kapela która ³aczy
jazz na saksofonie z hardcor’em i bóg wie
jeszcze z czym. Ostatnio jest ca³kowicie
zajarany hip-hop'em i nagrywa z moim bratem
solow¹ p³ytê któr¹ mam nadzieje ¿e siê ukarzê i
bêdzie doœæ wykrêcona .

Red: Ile trwa³a praca nad waszym albumem
"Supa Dupa Freestyle"?
Easy: Myœmy od razu chcieli wydaæ p³ytê czyli
ju¿ od czterech lat wliczaj¹ te lata bez
komputera. Jest du¿o kawa³ków zaleg³ych które
uka¿a siê na drugiej p³ycie i jest te¿ sporo których
ju¿ nie chce nam siê graæ.

Red: Sk¹d nazwa Killa Familla?
Easy: Mieliœmy d³ugi okres kiedy nie mieliœmy
nazwy, Funky Filon mia³ swoje propozycje które
¿eœmy odrzucili jak na przyk³ad "Synowie
Islamu" (Mega Œmiech), my z bratem
skontratakowaliœmy nazw¹ "Lord's of Brooklyn" .
Ale teraz jest Killa Familla, jest to nazwa
dwuznaczna. Jest to nazwa totalna, ¿eby
oddzia³ywa³a i ¿eby nie mo¿na przejœæ ko³o niej
bez zastanowienia siê co to jest Killa Familla.

Red: S³ysza³em ¿e chcieliœcie wydaæ album w
SP Records. Ale by³o jakieœ dziwne t³umaczenie i
nic z tego wysz³o. Jak to by³o?
Easy: Jakoœæ techniczna by³a kiepska, poza tym
teksty nie podoba³y siê szefowi SP Records
Pietrzakowi jest to taki koleœ któremu sama
nazwa Killa Familla siê ju¿ nie spodoba³a. Tymon
Tymañski rozmawia³ kiedyœ z nim i opowiada³ mi i
Tymon powiedzia³, ¿e chcia³by wydaæ Killa
Familla, a Pietrzak na to Killa Familla taka

Red: Co moglibyœcie powiedzieæ o waszym
albumie?
Easy: Robiliœmy go z ca³kowitej izolacji od sceny
hiphopowej i ¿e to bardzo wp³yne³o na treœæ tego
albumu. Teksty pisa³em jakieœ 3 lata temu,
muzycznie staramy siê byæ niekonwencjonalni
jak na polski hip-hop. Sporo siê wzorujemy siê na
westcoast. Jest oryginalna jak na polski hip-hop!
Red: Wydaliœcie p³ytê w Biodro Rec. (trójmiejska
niezale¿na wytwórnia) Dlaczego akurat tam?
Easy: To by³ przypadek, ¿e dosta³em telefon do
Tymona Tymañskiego ponad rok temu,
poniewa¿ nasz kumpel s³ucha naszej muzyki i
stwiedzi³, ¿e jakoœ tak pasujemy do tego co on
chcia³by wydaæ. Tymon jest z kregów zupe³nie
innej muzyki, ale teraz z tego co s³ysza³em to
eksperymentuje z hip-hop'em.
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amerykañska nazwa a pozatym stwierdzi³ ¿e
teksty s¹ przeintelektualizowane z tego co ja
wiem od swojego kolegi, bo mi nawet tego nie
powiedzia³!
Red: W Polsce popularny jest image rapera /
ulicznika i tematyka utworów systemoworefleksyjnych, wy odbiegacie od tego schematu,
czy nie obawiacie siê ¿e zwi¹zku z tym bêdziecie
mieli negatywne przyjêcie przez polska
publicznoœæ ?
Easy : Nasza publika nie ogranicza siê do ludzi
którzy s³uchaj¹ hip-hop'u, a wiekszoœæ naszych
odbiorców s¹ to ludzie którzy s¹ zawiedzeni
poziomem polskiego hip-hop'u. My nie lubimy w
swoich tekstach zbyt du¿o prawiæ mora³ów jak
wiêkszoœæ zespó³, których siê teraz s³ucha albo
jest to tekst gansta albo tekst który ciebie
poucza. Mnie to mêczy, ja nie czuje w sobie
czegoœ takiego ¿eby kogoœ pouczaæ i mowiæ co
ma robiæ w ¿yciu mnie to wkurza, nie czuje siê
jakimœ kolesiem który ma ci mówiæ jak masz siê
zachowywaæ, a je¿eli to ju¿ robie to pó³ serio jak
"nie pal browna bo bedziesz g³upszy od da³na".
Red: Sk¹d Easy bierzesz pomys³y do pisania
tekstów?
Easy: Pomys³y, no nie wiem te pierwsze to
mia³em du¿¹ chêæ do pisania wielu tekstów na
ró¿ne tematy, jak np. "Kiepska Impreza" to
chcia³em napisaæ o imprezach, ale o takiej
kiepskiej imprezie. Refren tam jest taki "Co za
kiepska impreza tutaj nie ma jazza" poza tym
takie obserwacje sprzed paru lat jak Praga
Pó³noc. W tej chwili teksty, te¿ ju¿ musze
stwierdziæ, piszê jeden tekst na ró¿ne tematy,
zreszt¹ to ju¿ widaæ na pierwszej p³ycie. Moje
teksty s¹ tak¹ mozajk¹ ró¿nych tematów.
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Red: Jak s¹dzicie kto jest g³ównym nabywca
waszej p³yty?
Easy: Ludzie zwi¹zani z scen¹ punk, ludzie na
pograniczu wielu gatunków muzyki, którzy
s³uchaj¹ triphopu albo dobrego polskiego hiphop'u typu Kaliber 44, wiem o tym, ¿e niektórym
"oyowcom" czyli skinhedom, anty-nazisci
s³yszeli nas i podoba im siê Grammatik i s³uchaj¹
te¿ "oy’owej" muzyki i podobaj¹ im siê nasze
niektóre teksty, nie wszystkie. Gada³em z
jednym takim oy’owcem z gdañska i bardzo
podobaj¹ mu siê tylko 2 kawa³ki "Gara¿" i "Nie
chodŸ w dresie", ale mamy jakiœ taki szacunek u
nich. Poza tym wydaje mi siê, ¿e ludzie, którzy s¹
zdecydowanymi przeciwnikami polskiego hiphop'u, znajduj¹ w tym jak¹œ alternatywê!
Red: Macie mocno jazz’uj¹co-funkuj¹c¹
muzykê. Czy móg³byœ opowiedzieæ coœ o
zajawkach brata?
Easy: To s¹ nasze wspólne zajawki, mamy z
bratem bardzo podobny gust. Odbieramy
podobnie te same kawa³ki. Zreszt¹ mój brat od
dawna s³ucha³ czarnej muzyki jak Handrix,
s³ucha³ bluesa, g³êboko siedzi w takiej czarnej,
starej muzyce. Bardzo nas inspiruje takie
funkowe brzmienie jak Snoop Doog, ale tutaj
mówiê o jego wczeœniejszych dokonaniach,
jaramy siê funkowymi kapelami z 70'tych, jaramy
siê Georgem Clintonem! Uwa¿amy ¿e warto ich
s³uchaæ i czuj¹ klimat!
Red: Gdzie mo¿na by³o zobaczyæ was na
koncercie?
Easy: W sumie graliœmy 15 koncertów, by³y to
doœæ ma³e imprezy. Oprócz jednego podczas
którego poznaliœmy Tymona Tymañskiego, nie
by³a to impreza hip-hop'owa, Summer Jazz
Day's gdzie gra³y zespo³y jassowe (jass jest to
jaka odmiana jazzu stworzona przez muzyków z

trójmiasta). Gra³y tam zespo³y Tymona
Tymañskiego jak Kury czy Mi³oœæ, to by³ nasz
najwiêkszy wystêp, poza tym gramy tam zawsze
gdzie jest jakaœ propozycja, czasami nawet
gramy za darmo tak jak ostatnio w Kot³ach na
jakieœ du¿ej imprezie punkowej - po prostu
dostaliœmy zaproszenie od Niki z Post
Regimentu i zagraliœmy. Jakoœ œrodowisko
punkowe w Warszawie nas lubi i zaprasza nas
na imprezy. Kiedyœ graliœmy z w Toruniu z
zespo³em Lord to jest kapela death metalowa,
zreszt¹ oni pozuj¹ na death metalowców, a
s³uchaj¹ czego innego(Œmiech). G³ównie na
imprezach odjechanych.
Red: Jakie by³o przyjêcie was przez
publicznoœæ?
Easy: Zawsze jest dobre przyjêcie oprócz
jednego hip-hop'owego koncertu gdzie graliœmy
z Kalibrem 44, ale graliœmy o 16 i by³o bardzo
ma³o ludzi i tam by³o przyjecie takie, ¿e ludzie siê
smiali, to by³o na Cytadeli .
Red: W jaki sposób macie zamiar promowaæ
wasz¹ p³ytê?
Easy: No nie wiem, teraz to ju¿ nie od nas zale¿y
tylko od dj w radio czy bêd¹ to puszczaæ, albo od
tego czy przyjmie siê nasz teledysk bo wiem, ¿e
ma k³opot. W Vivie nie chc¹ go puszczaæ gdy¿
jest wed³ug szefów Vivy za osty i tam nie bedzie
lecieæ. Teraz siê dowiedzia³em, ¿e w Mtv bedzie
puszczany po 19, ale to jest i tak wielki sukces,
¿e wogóle bêdzie puszczany .
Red: Powsta³ teledysk do "Gara¿ Paradajs",
dlaczego akurat ten utwór?
Easy: Poniewa¿ jest to utwór dla nas najbli¿szy,
opowiada o historii gara¿u na zaciszu gdzie
przychodzi³o du¿o znajomych, którzy teraz
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s³uchaj¹ tego i przychodz¹ na nasze koncerty.
My mieliœmy tam wynajêty gara¿ dostosowany
na próby. Opowiada o faktach… nawiedza³a nas
tam stra¿ miejska. Ogólnie podoba nam siê
klimat tego kawa³ka i wydaje nam siê, ¿e jest
jednym z lepszych na p³ycie…
Red: Jaki jest wasze podejœcie do hiphopu i czy
czujecie siê zwiazani z oficjaln¹ scen¹?
Easy: Mamy bardzo du¿y dystans do polskiego
hip-hop'u, ,je¿eli ju¿ nam siê coœ podoba w
polskim hip-hop'ie to nie jest to coœ, co do koñca
chcielibyœmy wydaæ nasz¹ kasê. Nawet Elektric
Rudeboyz, który ma bardzo inteligentne teksty,
Paktofonika nie jest takim zespo³em na który
wydamy pieni¹dze chocia¿ mo¿e i s¹ lepsi od
nas. Nie czujemy takiej zajawki ¿eby s³uchaæ
polskiego hip-hop'u. S³ucha³em ca³ej p³yty
Paktofoniki, Elektric Rudeboys oni maj¹
zajebiste teksty, ale wiekszoœæ kapel jakoœ nam
nie idzie. Ws³uchujemy siê w teksty i mówimy, ¿e
leci coœ dobrego, a¿ tu nagle padaj¹ takie teksty,
¿e siê œmiejemy z bratem...
Red: Ostatnio na ³amach "Gazety Wyborczej"
ostro skrytykowa³eœ polski hip-hop i ludzi którzy
go tworz¹…
Easy: Mo¿e trochê przesadzi³em mówi¹c wrêcz,
¿e polski hip-hop jest nazi. Ale chodzi³o mi o to,
¿e w polskim hip-hop'ie jest sporo nienawiœci i ¿e
jest bardzo negatywny, jest strasznie
nacjonalistyczny nie w sensie narodu ale jest
nacjonalizm osiedlowy. Czasami a¿ strach
s³uchaæ. Wiêksza czeœæ zespo³ów stara siê byæ
jak najbardziej gro¿ny i przem¹drza³a i
zamkniêty w swoim œrodowisku, niedostêpny na
zewn¹trz, nam siê to strasznie nie podoba.
Red: Jakie macie plany na przysz³oœæ? Ponoæ
tworzycie nowy album i bêdzie on jeszcze
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bardziej odjechany ni¿ "Supa Dupa". Jakiœ
2step?
Easy: Z 2 stepem to by³ ¿art. Chcemy
poeksperymentowaæ, mo¿e nawet z 2stepem,
ale nie bêdzie to taki jaki robi¹ jacyœ Dj z Polski
albo z zagranicy. Z tych kawa³ków, które teraz
robimy mamy jeden który jest ala Faiht No More
(Œmiech) zmieszany z hip-hop'em a drugi w stylu
TLC (znowu Œmiech), chcemy ¿eby muzycznie
bardziej buja³, a tekstowo nie wiem czy bêdzie
bardziej odjechany, ale na pewno bêdzie siê
wyró¿nia³ spoœród innych polskich kapel. Nie
wszystkie pomys³y zrealizowaliœmy przy
pierwszym albumie, ale mamy jeszcze pó³ roku
na skoñczenie tego.
Red: Wiec kiedy kolejny album?
Easy: Mniej wiêcej za rok, na wiosnê przysz³ego,
2002 roku. Bêdziemy nagrywali ju¿ wszystko w
studio.
Red: Czy uwa¿acie, ¿e na polskiej scenie hiphop'owej jest miejsce dla zespo³ów, które wydaj¹
w niezale¿nych wytwórniach i ich materia³
odbiega od tematów uliczno-refleksyjnych?
Easy: Jest! To ¿e my istniejemy, oznacza ¿e jest
miejsce. Tylko ktoœ musi chcieæ to mo¿e to
zrobiæ, wiele osób siê dziwi, ¿e wytrwaliœmy i
zdo³aliœmy wydaæ t¹ p³ytê poniewa¿ mieliœmy
masê przeciwnoœci losu, problemy z
wytwórniami hardcor’owymi które by³y
zdziwione gdy dawaliœmy im demówkê a w hiphop'owych raczej siê nie pokazywaliœmy bo
jeszcze byœmy wpierdol dostali ( ŒMIECH )
Red: Po tych wszystkich przeciwnoœciach teraz
wasz album zosta³ doceniony, spora czêœæ
recenzentów oceni³a go bardzo wysoko.
Cieszycie siê z tego?

Easy: No bardzo, ale wywiady które dajemy do
wiêkszych gazet jak np. "City Magazyn" czy
"Gazeta Wyborcza" , "Machina" . W niektórych
wywiadach s¹ komentarze do naszych
wypowiedzi takie ¿e gazeta sama kreuje
wizerunek naszego zespo³u .
Red: To nie braliœcie tekstów do autoryzacji?
Easy: Braliœmy, ale zgodziliœmy siê na takie
wywiady i nie chcieliœmy siê wtr¹caæ za bardzo w
tekst, trudno zmieniæ jest teksty cz³owieka, który
to pisze i jego zdanie o nas. Podtytu³ do wywiadu
z nami brzmi "Killa Familla - Pasztisz, Parodia,
Atak na Stra¿ Miejsca" je¿eli ktoœ mo¿e tylko tyle
o nas powiedzieæ to my siê z tym nie zgadzamy i
nas to œmieszy.
recenzjê
p³yty "Supa
Dupa
Freestyle"
mo¿ecie
znaleœæ w
10
numerze
naszego
Magazynu.

Red: Czy wolelibyœcie wydaæ materia³ w du¿ej
wytwórni?
Easy: Nie bêdziemy nadal wydawaæ w Biodro
Rec. i cieszymy siê, ¿e mo¿emy wspó³pracowaæ
z takimi ludŸmi jak Tymon Tymañski, z drugiej
strony jest to ma³a wytwórnia ale i tak mia³a spory
rozg³os. Jeszcze dochodzi kwestia pieniêdzy nie
ukrywamy, ¿e chcielibyœmy zarobiæ na tej p³ycie,
ale jak na razie nie zanosi siê na to i chyba tak
bêdzie ju¿ do koñca i to wszystko bêdzie dla
naszej satysfakcji .

Red: Jakie widzicie plusy wydawania w takiej
wytwórni a jakie minusy ?
Easy: Minusy s¹ takie, ¿e jest mniejsza
promocja i mniej ludzi mo¿e o nas us³yszeæ i ¿e w
ogóle istnieje taki zespó³ Killa Familla. A plusy s¹
takie, ¿e mamy woln¹ rêkê we wszystkim,
piszemy teksty jakie chcemy, muzycznie te¿
robimy to co chcemy mamy wiêcej czasu na
zrobienie materia³u i jest to bardziej kole¿ensko
za³atwiona sprawa , i nie ma w ogóle czegoœ
takiego jak image zespo³u. Wytwórnia nie
czesze nas, nie kupuje nam ubrañ itd. Mo¿emy
pokazaæ siebie jak chcemy. U Tymona zespo³y,
nie wiem jak gdzie indziej, ale mamy pe³n¹
swobodê.
Red: Krytykujecie chodzenie w dresie dlaczego?
Mieliœcie kiedyœ z tego powodu jakieœ
nieprzyjemnoœci?
Easy: No mieliœmy trochê, no ostatnio by³em
troszkê poturbowany…
Red: S³uchali p³yty ..
Easy: No tak w Radiostacji, no wiesz to s¹ teksty
sprzed paru lat, jeszcze za czasów kapel punk
rockowej gdzie by³y has³a "Kopa z Glana ,
Discomana". Takie nam zosta³ spojrzenie na
œwiat z tej drugiej strony/barykady (Œmiech). Heh
mo¿e, dresiarze mo¿e nie s¹ tacy Ÿli, tylko mo¿e
maj¹ z³ych znajomych (Œmiech).
Red: S³owo na koniec ?
Easy: YO! (Œmiech) AY! (Œmiech)
Red: Dziêki za rozmowê i ¿yczymy kolejnych
udanych produkcji.
Easy: Dziêki !

rozmawia³: KULA
(kula@hip-hop.pl)
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wywiad z

DRUHEM
S£AWKIEM
cz.2/2

Red: Ja s³ysza³em g³osy ¿e w Polsce wydaæ mo¿e ka¿dy. Ty nie
s¹dzisz ¿e tak jest?
D S³awek: S³uchaj¹c tego, co siê ukazuje, szczególnie ostatnio,
mo¿na odnieœæ takie wra¿enie. Ale tak naprawdê to jest to na razie
wci¹¿ ma³y, zamkniêty œwiatek. Szczególnie ostatnio, gdy du¿e
wytwórnie zda³y siê na ludzi ze œrodowiska. I tak w Pomatonie
powsta³a Baza Label, wiêc twoja p³yta musi siê zapewne spodobaæ
ch³opakom, którzy trzês¹ Baz¹. W Universalu powstaje ponoæ
Prosto Label, i twój materia³ bêdzie musia³ przypaœæ do gustu
Voltowi i bodaj Kowalowi ze Œlizgu. Coœ podobnego szykuje siê w
Warnerze, a i BMG te¿ pewnie nie pozostanie w tyle. Ale tak
przecie¿ jest wszêdzie, wszêdzie twój materia³ musi siê komuœ
spodobaæ. Dlaczego jednak akurat koniecznie komuœ z
przereklamowanej, hiper-megalomañskiej Warszawki to ju¿ inna
sprawa... Na szczêœcie s¹ jeszcze wytwórnie niezale¿ne, oraz na
jeszcze wiêksze szczêœcie nielegale.
Red: A propos "Slizgu" to widzia³eœ mo¿e kto dosta³ Œlizgery
(red. przypomina - s¹ to nagrody przyznawane w ró¿nych
dziedzinach, równie¿ za muzykê, np. producent roku, album
roku itd., przyznawane przez "deskorolkowe" czasopismo
"Slizg")?
D S³awek: Nie, czyta³em tylko w internecie na ten temat. Mówisz o
Volcie?
Red: Nie, ogólnie, on tych nagród nie przyznawa³ tylko dosta³
producenta roku.
D S³awek: Tak naprawdê to przyznanie nagrody Voltowi, Ziperze,
Molescie, Kalibrowi 44, tym grupom - nie mówiê 'takim' grupom ale
'tym' grupom jest w pewnym sensie oczywiste, to mo¿na spokojnie
przyrównaæ do wrêczenia nagrody Swizz Beats, Redmanowi, WuTangom - taki powiedzmy mainstream, grupy które s¹ znane,
sprzedaj¹ du¿o p³yt, nie s¹ jakoœ szczególnie progresywne czy
awangardowe, graj¹ tak¹ muzykê, która generalnie wszystkim siê
podoba - najlepszy dowód, ¿e rozchodzi siê tego tyle sztuk.
Red: Ja s³ysza³em ¿e du¿o p³yt siê nie sprzedaje. Najwiêcej 2030 tyœ.
D S³awek: 20-30 tyœ. to dla firm fonograficznych znakomity i
nieczêsto osi¹galny wynik. Zw³aszcza w Polsce. Wiêkszoœæ
albumów Rawkusa osi¹ga tu kilkadziesi¹t (!), w porywach kilkaset
sztuk. A Kaliber pchn¹³ ponoæ oko³o 60 tyœ.
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Red: Jakie kryteria wed³ug ciebie powinien
spe³niaæ dobry MC?
D S³awek: (smiech) Wiesz, na pocz¹tek z 10
kurwa maæ lat praktyki, a nie nagrywanie p³yty po
2 tygodniach.
Red: Do ciebie do radia przychodz¹ ludzie
którzy rymuj¹ od 2, 3, mo¿e 6 miesiêcy.
D S³awek: No zgadza siê, powiedzmy tak mo¿na siê na to patrzeæ w ten sposób, ¿e to lepiej
ni¿ gdyby mieli wyrywaæ babciom torebki na
ulicy. A tak naprawdê - no wiesz, to jest tak, ¿e
jest tysi¹c ludzi którzy rapuj¹, ale tylko trzech czy
czterech mo¿na rozpoznaæ, bo maj¹ swój
niepowtarzalny styl, charakterystyczny g³os, bo
maj¹ coœ wa¿kiego do powiedzenia... To tak jak
ze wszystkim - jest tysi¹c ludzi, którzy je¿d¿¹
samochodami, ale tylko jeden z nich zostanie
kierowc¹ rajdowym. A ¿eby zostaæ naprawdê
dobrym MC, to myœlê, ¿e oprócz tego trzeba te¿
mieæ trochê oleju w g³owie i mieæ coœ do
powiedzenia, choæ jest przecie¿ du¿o MC którzy
tak pierdol¹, i to mam na myœli goœci ze Stanów,
¿e ja po prostu wy³¹czam swój mózg i nie
s³ucham tych s³ów, tego be³kotu intelektualnego,
bo doprowadza mnie to do sza³u, natomiast maj¹
fajny g³os, fajny flow, dobrze rymuj¹ i s³ucham ich
jak instrumentów. I s¹ kolesie, którzy maj¹ coœ do
powiedzenia, i wœród tych co maj¹ coœ do
powiedzenia s¹ tacy, co maj¹ do tego g³os i flow,
ale i tacy którzy rymuj¹ s³abo, ale maj¹ ciekawy
przekaz wiêc i tak ich s³uchasz. Zreszt¹ popatrz
siê na historiê Dilated Peoples, którzy byli razem
ze sob¹ 10 lat zanim wydali album, to jest dla
mnie recepta na dobrego MC, lata praktyki, nie
dni. Choæ niekoniecznie od razu 10. Ale jakiœ tam
talent do tego te¿ trzeba mieæ, czego najlepszym
dowodem jest Du¿e P, o którym ju¿ wkrótce
bêdzie myœlê g³oœno.
Red: Ostatnio do Polski przyje¿d¿aj¹ znani
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wykonawcy- Das EFX, Group Home, Jeru, a
teraz przyje¿d¿a Afu-Ra. Jak oceniasz ich
wystêpy?
D S³awek: Na Das EFX przyznam siê nie by³em,
Group Home by³o ¿a³osne, a konkretnie ¿a³osne
by³o nag³oœnienie, a Group Home by³o cienkie,
nie wiem czy w³aœnie z powodu nag³oœnienia,
czy publiki, ale koncert by³ s³abiutki, w skali od 1
do 10 da³bym im 2 - za nazwê. Jeru by³
natomiast zajebisty, myœlê ¿e by³ to najlepszy
dot¹d koncert w Polsce, choæ ponoæ w Pradze
wypad³ ¿a³oœnie, natomiast Afu-ra - gdy z nim
rozmawia³em przed tygodniem 'odgra¿a³' siê, ¿e
bêdzie jeszcze lepszy. A gdzieœ zaraz po
wakacjach przyje¿d¿a KRS-One, który miejmy
nadziejê przebije wszystko, co by³o do tej pory.
Red: Czy "Szko³a ¯ycia" bêdzie mia³a taki
koncert promuj¹cy?
D S³awek: Nie sadzê, trochê ju¿ na to za póŸno.
Ale czêœæ z tych zespo³ów czêsto koncertuje,
wiêc z zobaczeniem ich na ¿ywo nie ma
wiêkszych problemów.
Red:
Czego twoim zdaniem brakuje w
polskim hip hopie?
D S³awek: Nie wiem, myœlê ¿e przede wszystkim
tych wszystkich lat, które ma ju¿ za sob¹ hip hop
na zachodzie. Jestem jednak pe³en nadziei,
szczególnie po tym jak us³ysza³em album
szwedzkiego zespo³u Looptroop, a ostatnio te¿
paru singli jednego z ich MC, Promo - s¹
absolutnie sensacyjne. Myœlê, ¿e skoro
szwedzka grupa potrafi robiæ takie rzeczy, to i w
Polsce wkrótce do tego dojdziemy. Potrzebne
jest nam jednak pokolenie, które doroœnie
s³uchaj¹c nie rocka, ale - jak ju¿ nie hip hopu, to
przynajmniej czarnej muzyki. A to pokolenie ju¿
nam wyrasta... Spójrz na Stany najlepsz¹ muzê
robi¹ tam ostatnio w³aœnie biali dj-e/producenci
Kut Masta Kurt, Peanut Butter Wolf, Paul Nice,

¿e wymieniê tych najbardziej znanych.
Red: W Polsce wychodzi masa rzeczy pod
has³em "jest nam bardzo ciê¿ko". Co s¹dzisz
o ulicznym stylu?
D S³awek: Przyrównywaæ ¿ycie na polskiej ulicy i
te "trudy", które stoj¹ przed tymi ch³opakami na
osiedlach, a przeciêtny dzieñ w Bronxie czy na
Brooklynie, to tak w ogóle nie ma o czym
rozmawiaæ. Dwa totalnie ró¿ne œwiaty. Poza tym
jak ja kurwa maæ s³yszê p³ytê, na której koleœ
mówi, ¿e siedzi na ³awce przed blokiem, jara
blunty i jest hujowa pogoda, czy ¿e wróci³ z
imprezy i siê tam czegoœ napi³, to ja takie rzeczy
olewam, bo wiem jak siê siedzi na ³awce, wiem
jak siê jara blunty, wiem jak siê wraca do domu
po imprezie, to nie robi na mnie najmniejszego
wra¿enia, uwa¿am ¿e jest to nudne i ¿a³osne i w
ogóle mo¿na to sobie rozbiæ o kant dupy. Lubiê
rymy która s¹ inteligentne, pobudzaj¹ do
jakiegoœ myœlenia, nie znoszê natomiast s³ów,
które s¹ skierowane do mnie, mówi¹ mi jak mam
¿yæ i co robiæ, a czego nie jakby nie by³o mam
swój rozum, i nawet moim rodzicom z trudem
udawa³o siê przekonaæ mnie do czegoœ, czego
sam nie doœwiadczy³em wczeœniej na w³asnej
skórze. Lubiê natomiast takie rymy jak Fisz, on
opowiada o tym o czym opowiada, a ty mo¿esz
go s³uchaæ albo nie. Albo takie rzeczy jak robi
Kaliber, zw³aszcza na mistrzowskiej drugiej
p³ycie. I naturalnie Paktofonika. Uwa¿am, ¿e
jedn¹ z ciekawszych rzeczy, jakie ostatnio siê
ukaza³y, jest album grupy Killa Familla,
zw³aszcza pod wzglêdem tekstów, ale i
muzycznie jest tam sporo ciekawych pomys³ów.
Red: Sk¹d siê wzio³ konflikt z Voltem?
D S³awek: Wiesz, tak naprawdê to ¿adnego jako
takiego konfliktu z Voltem nie by³o. W pewnym
momencie na polskiej scenie powsta³ swoisty
monopol, bez Volta nic w zasadzie nie mog³o siê
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w Polsce ruszyæ, a z kolei sam jego udzia³ w
czymkolwiek mia³ gwarantowaæ murowany
sukces. Do tego Volt nie tylko nie wydawa³ siê
przed tym broniæ, ale jeszcze w paru wywiadach
mówi³ np. o sobie jako o polskim DJ Premierze.
Parê razy skomentowa³em ró¿ne takie jego
wypowiedzi, na to Volt nagra³ kawa³ek w którym
proponowa³ mi ¿ebym wraca³ do Australii, w
odpowiedzi na to Uk³ad Warszawski nagra³
kawa³ek na Volta, i to w zasadzie by³oby na tyle.
Teraz wreszcie jest tak, jak byæ powinno, tzn. Volt
broni siê ju¿ nie swoj¹ opini¹, ale tym co robi, na
scenie pojawi³a siê wreszcie konkurencja, a
nawet jak Volt znowu coœ "chlapnie" np. jak
ostatnio, ¿e ¿eby robiæ dobry hip hop trzeba byæ
jak najmniej wykszta³conym to na szczêœcie nikt
ju¿ tego powa¿nie nie traktuje. Co wszystko nie
zmienia faktu, ¿e Volt nagra³ kilka zajebistych
kawa³ków, które przejd¹ do historii polskiego hip
hopu i które bez wahania stawiam poœród 10
najlepszych polskich nagrañ.
Red: Masz ogromna iloœæ p³yt, ile tego jest?
D S³awek: Plus minus pieæ szeœæ tysiecy.
Red: Sk¹d masz na to piêni¹dze?
D S³awek: Na pewno nie z grania w radiu, bo tam
gram za darmo. Ani nie z pisania, bo i tam rzadko
widujê jakieœ pieni¹dze. No wiesz, pracujê. Jak
ka¿dy.
Red: W³aœnie s³ysza³em ¿e nic nie zarabiacie
na graniu w Radiostacji.
D S³awek: Fakt, ale na szczêœcie mam inne
Ÿród³o utrzymania, a tego co robiê nie robiê dla
pieniêdzy, ale... eh... z tej, no... mi³oœci.
Red: Dziêkujê za rozmowê

rozmawia³: KULA
(kula@hip-hop.pl)
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PAKTOFONIKA kontra Lody
Dla wszystkich zainteresowanych ,
zamieszczamy wypowiedz Gustawa Szepke
który jest kierownikiem wytwórnia Gigant
Record dotycz¹c¹ 13 sekund utworu "Ja to
Ja" który zosta³y wykorzystane do reklamy
lodów pewnej popularnej firmy …..
Zamieszczamy równie¿ krótki wywiad
dotycz¹cej tej sprawy z cz³onkiem
Paktofoniki Fokusem .
Gustaw Szepke Kierownik wytwórni Gigant
Record: Wytwórnia rzeczywiœcie
zadecydowa³a sama o wykorzystaniu "Ja to ja"
w reklamie lodów - oœwiadczy³ szef Gigant
Records. - Po prostu posiadam prawa do
okreœlonych dokonañ Paktofoniki i mogê je
wykorzystaæ na swój sposób. Zreszt¹, chodzi
tylko o 13 sekund. Jest mi to obojêtne, co
mówi¹ ch³opaki z kapeli. Wszystko jest w
porz¹dku od strony prawnej. Za wp³ywy
zamierzam wydaæ "Kinematografiê" na winylu,
wiêc powinni byæ zadowoleni. Ale oni s¹ odciêci
od rzeczywistoœci. Zobaczymy za trzy, cztery
lata kto mia³ racjê. Dla mnie to promocja
zespo³u Paktofonika.
Red: Czy szef Gigant Record Gustaw Szepke
pyta³ was o zgodê czy mo¿e wykorzystaæ utwór
"Ja to JA" w reklamówce lodów ? Jaka by³a
wasza odpowiedz ?
Fokus: Zapyta³: Chcecie daæ kawa³ek do
reklamy pewnej firmy produkuj¹cej lody?

Nasza odpowiedŸ by³a krótka i zdecydowana:
NIE. Uwa¿aliœmy, ¿e kilka lat spêdzonych
razem, wspólne prze¿ycia i doœwiadczenia,
oraz jego pojêcie o hip-hop’ie jako muzyce
podziemnej, nios¹cej prawdziwe,
niesfa³szowane przes³anie jest
wystarczaj¹cym argumentem. Niestety,
okaza³o siê to, co siê okaza³o.
Red: Przeszkadza wam te 13 sekund w tej
reklamie ?
Fokus: Przeszkadza nam wszystko, co
spowodowa³o t¹ "aferê", oraz jej skutki. Nagle,
na nas, jako ludzi ¿yj¹cych usilnie w³asnym
torem spadla sprawa, która w niczym nam nie
pomaga. Dotknê³o to nie tylko nas, ale tak¿e
Jajonasza, którego autorstwa jest muzyka,
oraz Gutka, którego wokal jest s³yszalny w
tych¿e 13 sekundach. ¯aden z nich nie zgadza
siê z samowola Szepke.

Fokus: Zdarza³y siê zgryŸliwe SMS’y. Ale
raczej nie chodzi o to. Chcemy mieæ czyste
sumienie przed nami samymi. Najwa¿niejsze
jest, ¿eby mieæ dla siebie szacunek, walczyæ o
swój honor. Hip-hop jest muzyk¹, na której
zarabia siê pieni¹dze, owszem nie my to
wymyœliliœmy, a Murzyni, widz¹c w tym jedyn¹
drogê ucieczki z gett, czy poprawienia sytuacji
w jakiej musz¹ borykaæ siê czarni w Ameryce.
Oczywiœcie to uogólnienie. W polsce hip-hop
zosta³ zaadoptowany do polskich realiów. Jest
te¿ inny pogl¹d na pieni¹dze, które z tego
przychodz¹. My, jako PFK Kompany
(www.pfk.prawda.pl ), chcemy zarabiaæ na
tym uczciw¹ prac¹. Poœwiêcamy temu ca³e
¿ycie, bo hip-hop to styl ¿ycia, a nie tylko
muzyka. Nie zale¿y nam na pieni¹dzach z
czyichœ przekrêtów.

Red: Jak zamierzacie wszystko wyprostowaæ ?

Red: Gustaw Szepke dziêki pieni¹dzom bêdzie
chce wydaæ Paktofonikê na vinylu . Czy nie
uwa¿acie ¿e jednak mo¿e wysz³o wszystko na
dobre ?

Fokus: Na razie wszystko jest w zawieszeniu.
Czekamy na Gustawa, który aktualnie znajduje
siê na zas³u¿onym urlopie w Egipcie. Na pewno
coœ z tym zrobimy.

Fokus: W umowie jest mowa o winylu. Nie
obchodzi nas, sk¹d weŸmie na to pieni¹dze,
byle tylko nie kosztem naszej reputacji jako
sk³adu.

Red: Zarzuci³ wam ktoœ kiedyœ ¿e chcieliœcie
sobie zarobiæ na tej reklamie ?

rozmawia³: KULA
(kula@hip-hop.pl)

Produkcja “Made in home” cz. 5

HIP-HOP.P #11L - muzyka / felietony
"...Masz co pielêgnowaæ? zacznij od
teraz nie produkuj wymówek bo siê nie
pozbierasz..."
Czeœæ.
Po ostatnim artykule dosz³o do mnie
trochê maili o mniej lub bardziej mi³ych
treœciach. Dziêki za oba typy wiadomoœci
inaczej by³oby zbyt g³adko pisaæ artyku³y
do zinu hip-hop.pl. Na pierwszy ogieñ
chcia³bym wzbogaciæ moje
spostrze¿enia na temat masteringu.
Mo¿e rzeczywiœcie zbyt ogólnikowo do
tego podszed³em
ale jak wiem z
doœwiadczenia nie wolno ludziom mówiæ
dok³adnie co maj¹ robiæ bo sami do
niczego nie dojd¹
ale có¿ kilka
szczegó³ów dla was.
Czêstotliwoœci o których mówi³em
wczeœniej, które obcinam przy
podk³adzie to: dla basu od 0 do 30 Hz
wycinam tak aby poziom nie przekracza³
30 dB œrednie
w zale¿noœci od
mikrofonu jakiego u¿ywamy w przedziale
od 400 Hz do 2,5 kHz (orientacyjnie) i
wysokie od 16, 17 kHz do 20 kHz te¿
wycinam ale stopniowo tak by nie
zniekszta³ciæ próbek. Da nam to "miejsce
na wokal" i dodatkowe decybele
g³oœnoœci mi zwykle daje oko³o 1-2 dB.
W praktyce: je¿eli nasz mikrofon zgrywa
wokal okreœlonego Mc tak, ¿e pasmo
zaczyna siê od 220 Hz a koñczy ko³o 13
kHz a szczytowe czêstotliwoœci to 800
Hz 1 kHz to wycinamy te czêstotliwoœci
pocz¹wszy od 200 Hz , skoñczywszy na
13 kHz, nacisk k³adziemy na te œrodkowe
nale¿y je œci¹æ jak najbardziej. Aby
dok³adnie monitowaæ czêstotliwoœci
polecam programik Graphic Equalizer

Studio 2.5 dostêpny na http://www.audiosoftware.com. Dzia³a znoœnie ju¿ na Celeronie i
jest cholernie pomocny przy masterze.
Innym tematem poruszanym w mailach by³o
zgrywanie wokalu. Tak jak pisa³em
przed
komputerem musi byæ jakaœ bramka wzmacniaj¹ca
mo¿e to byæ zwyk³y mikser od gramofonów
(ostatnio wpad³em na trochê tandetne ale tanie
miksery Monacora w³aœnie jako takie bramki mog¹
dzia³aæ maj¹ nawet podstawowy equalizer a
kosztuj¹ ko³o 300 z³). Najlepiej jest gdy mamy
porz¹dny wieloœlad z efektami (chorus, reverb) ale
to kosztuje kilka tysiêcy wiêc jak wiem dla wielu
nieosi¹galne. Mo¿na obchodziæ to w tañszy sposób
ktoœ mi napisa³ ¿e mo¿na wsadziæ do komputera
drugiego SB Live'a i nim generowaæ efekty pomys³
niez³y ale nie sprawdza³em, wiêc nie mogê o tym
pisaæ. Mo¿na te¿ mieæ tani mikser a kupiæ efekty
estradowe osobno (taki modu³ mo¿e nas
kosztowaæ ko³o 150 500 z³) i podpi¹æ je do miksera
odpowiednio reguluj¹c. A propos pomieszczeñ jak
wyg³uszaæ pe³ne pomieszczenia: na œciany
przykleiæ styropian cienki wystarczy i dopiero na to
wyt³oczki, drzwi okleiæ wyk³adzin¹ a wszelkie
szczeliny i niedoróbki pozaklejaæ piank¹
monta¿ow¹ albo silikonem jak kto woli.
By³o te¿ kilka s³ów na temat syntetycznych bitów,
które ostatnio staj¹ siê bardzo popularne oto jak
siê do nich zabraæ jak najtañszym kosztem.
Podstaw¹ jest klawiatura zewnêtrzna do³¹czana do
komputera przez z³¹cze MIDI (gniazdo na joystick
przy karcie dŸwiêkowej najczêœciej) Nowa taka
klawiaturka mo¿e kosztowaæ nawet 400 z³ a warto
pochodziæ po komisach ¿eby znaleŸæ stary
syntezator Casio równie¿ posiadaj¹cy z³¹cza midi.
Gdy mamy klawiaturkê kupujemy przejœciówkê z
dwóch din-ów na z³¹cze joya w komputerze i np.: w
SB Live w³¹czamy programik KeyBoard ³aduj¹c do
niego wczeœniej domyœlny bank SF2 dostarczany
wraz z Live'em. Po ustawieniu w opcjach klawiatury
na z³¹czu Midi In powinniœmy ju¿ pogrywaæ sobie
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na pianinie itp. dŸwiêkach. Teraz
wszystko zale¿y od naszych banków sf2
mo¿na je kupiæ za poœrednictwem
internetu albo samemu generowaæ np.
za pomoc¹ programu Vienna SoundFont
Studio mordercze zajêcie. Tym oto
sposobem bez samplera mamy
mo¿liwoœæ dogrywania do swoich sampli
instrumentów. Zgrywaæ je mo¿na za
pomoc¹ Cubase'a VST lub Cakewalk'a
zainteresowanych odsy³am do instrukcji
do w/w programów jak ustawiæ banki i
jak rejestrowaæ instrumenty
tam
znajdziecie wyczerpuj¹ce dane. I tu
odezwa do wszystkich którzy przysy³aj¹
mi maile z proœbami aby wyt³umaczyæ im
jak dzia³a ten a tamten program nie
mogê tego dla was zrobiæ spêdza³bym
ca³e wieczory na pisaniu o Tr404 we
Fruityloops albo plug-inach w
Soundforge'u - musicie sami siê bawiæ w
te klocki i szukaæ rozwi¹zañ w
instrukcjach do programu. Wszystkie te
programy maj¹ helpa a wy macie intuicjê
no nie? Przecie¿ zabraliœcie siê za
robienie podk³adów!
Sajonara.

DILLEGAL
(dillegal@hip-hop.pl)
Zastrzegam i¿ bazujê na w³asnych
doœwiadczeniach ze sprzêtem,
oprogramowaniem jeœli ktokolwiek ma
jakieœ zastrze¿enia do tekstu, proszê o
e-mail: wspólne spostrze¿enia popchn¹
temat dalej, to ma byæ pomoc dla ludzi
chc¹cych robiæ muzykê i nagrywaæ,
powodzenia!

19

HIP-HOP.PL #11 - muzyka / nowoœci

NOWOŒCI WYDAWNICZE:
Z Pierwszej Rêki:
Na jesieñ zapewne uka¿¹ siê albumy: Paktofoniki,
druga czeœæ Usta Miasta Kast i Pokahontaz (nowa
nazwa duetu Fokus/Rahim) oraz Kontynuacja, Gutek
mia³ skoñczyæ swój album w lutym ale nast¹pi³y
opóŸnienia kiedy album siê uka¿e nie wiadomo ale
wed³ug Fokusa cz³onka Paktofoniki, to co s³ysza³
brzmi rewelacyjnie!*
“Manewry Cietêgodzwiêku" WIELKI ŒWIETO! Ju¿
na dniach uka¿e siê pierwsza polska p³yta
turntablistyczna a na niej znajdziemy czo³ówkê
polskiego dj'y: Feel X, Jan Marian, Deszczu Strugi,
Krime, Dmc, Twister, Romek, Nik³e Myœli oraz
niemiecki Crew Phaderheadz. Nad ca³ym projektem
czuwa Trakmajster, webmaster
www.cietydzwiek.prv.pl. T¹ p³ytê musi mieæ ka¿dy
fan polskiego hip-hopu poniewa¿ nie trafiaj¹ siê one
zbyt czêsto. P³yta uka¿e siê dziêki Camey Studio.

konkursowy beat. Ca³a p³yta Waca "Œwie¿y Materia³"
która uka¿e siê w lato 2001 lipiec/sierpieñ, na p³ycie
znajdziemy:
1. Intro
2. W imiê czego (Zipera)
3. Graffiti (Deluks)
4. Wska¿ co chcesz (Incydent)
5. Beztrosko? (Jwp)
6. Prawdziwe wartoœci (Grammatik)
7. Determinacja (Mor W.A.)
8. Póki co (Felipe & Ja¿wa)
9. Czas dokonaæ wyboru (Hemp-Gru /Ewenement)
10. Skit
11. N.I.D. (Niezliczona Iloœæ Dni)
12. Tak to wygl¹da (W Witrynach Odbicia)
13. Jeden strza³ (P³omieñ 81)
14. Ukryte zwierze (WSZ & CNE )
15. PrzyjdŸ na chwilê (Pezet & Kret )
16. Outro

Gano - "W samo sedno" Nied³ugo dziêki RRX
Desant uka¿e siê p³yta pionierów polskiego hip-hop'u
od dawien dawna mo¿na by³o ju¿ s³uchaæ Gana
produkcjach Volta, teraz czas na jego fonograficzny
debiut.

(Prosto Hip-Hop Label to nowo powsta³a wytwórnia na
bazie Pomaton-Emi , której szefem jest Sokó³ z
WWO).

Fisz "Na Wylot” Nowa p³yta Fisza uka¿e siê
najprawdopodobniej po wakacjach. Produkcj¹ zajmie
siê: DJ Mad, czeœæ p³yty bêdzie nagrana przy u¿yciu
"¿ywych" instrumentów. Goœcinie na p³ycie: Wojciech
Waglewski, Karim, Kasia Nowicka, Michael Schaffer.

Cocoa Brovas Zapowiadany jest nowy 3 kr¹¿ek
Cocoa Brovaz produkcj¹ zajêli siê: Beatminerz, Pete
Rock, Rza, Easy Moe Bee, E-Swift. Album uka¿e siê
dziêki wytwórni Rawkus.

Waco Singiel "Czas Dokonaæ Wyboru" Pojawi³ siê
singiel promuj¹cy nadchodz¹c¹ p³ytê warszawskiego
producenta Waca (recenzja w tym numerze). Na
singlu: Hemp-Gru/Ewenement, Mor W.A., Video Mix +

Rawkus Atakuje :

Kool G Rap Pojawi³ siê singiel promuj¹cy now¹ p³ytê
Kool G Rapa który zostanie wydany dziêki wytwórni
Rawkus. Zapowiadany jest na to lato.
Da Beat Minerz

"Brace 4 Impak"

Na to lato

zapowiadana jest tak¿e p³yta Beat Minerz .
Tha Liks "X.O. Experience" - Ukaza³a siê now¹
p³yta zespo³u dawniej znanego jako The Alkoholics
teraz skrócili swoj¹ nazwê i wydaj¹ jako Tha Liks
goœcinie Xzibit, Busta Rhymes, Kurupt, Defari/Loud.
Dostêpne na w sieci sklepów Empik. Ju¿ Jest.
Rasco "Hostile Environment" Pojawi³a siê p³yta
podziemnego kalifornijskiego mc Rasco znanego ze
swoich 2 epek i z duetu z Planet Asia jako "Cali Agent".
Na p³ycie goœcinie Planet Asia, 427, Ayanna, Protest &
El Da Sensei produkcj¹ zajêli siê: Potest, His-Panik,
J.Rawls, Roddy Rod, Khalil.
Sticky Fingaz "Black Trash: The Autobiography
Of Kirk Jones" Nied³ugo powinna ukazaæ siê p³yta
solowa cz³onka zespo³u Onyx. Goœcinie na p³ycie
Emienem, Dr.Dre. Dok³adna data ukazania siê
nieznana.
Busta Rhymes " Greatest Hist's" Wydany kr¹¿ek
przez Rhino Records, bêdzie zawiera³ kolekcjê
najwiêkszych przebojów Busta. Kompilacja "The Best
Of" bêdzie zawiera³a solowe utwory Busta, m. in.
"Gimme Some More," "Woo Hah!" and "Put Your
Hands Where My Eyes Could See", a tak¿e kawa³ki
nagrane wspólnie z Janet Jackson i grupa A Tribe
Called Quest. Ponadto na kr¹¿ek trafi te¿ kilka nagrañ
z czasów, gdy artysta wystêpowa³ razem z formacj¹
Leaders Of The New School.
Busta Rhymes "Genesis" - Najprawdopodobniej
nied³ugo uka¿e siê nowy kr¹¿ek Busta Rhyms'a
zatytu³owany "Genesis", to materia³ premierowy
przygotowany dla wytwórni J Records. Zawartoœæ
kr¹¿ka pozostaje jak dot¹d tajemnic¹.
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19 Po³udnik - "W³asnym torem" - (druga p³yta
przygotowana przez ch³opaków z Katowic, tym razem
wydana oficjalnie), na niej min: EBS, Paktofonika w
nowym rewelacyjnym utworze - ju¿ bez Magika,
Emcefalo, PKCK, Dwaes, Koligacja Gie-ka. 18/06
(recenzja w tym numerze).
Killaz Group singiel cd - z Poznania (w cenie 9.99 z³,
na nim remixy Magiery, Lulka i Lasscah z FFOD),
25/06. Blend Records.
Fenomen - "Efekt" - grupa znana z soundtracku do
"To My, Rugbiœci", p³yta promowana klipem pt.
"Sensacja", 2/07. Blend Records.
Beat Squad - "Nadal lubiê... ¿ycie inaczej" - druga
p³yta tego poznañskiego zespo³u. Blend Records.
Self Scientific - "Self Science" - Self Scientific jest to
duet mc z Nowego Jorku, tworz¹ go 2 mc, ich p³yta
"Self Science" jest to jedna z ciekawszych pozycji
która ostatnio dosta³em w rêce z tego miasta.
Dj Revolution - "In 12" We Trust" Jakiœ czas temu
ukaza³a siê ta pozycja ale musia³em zwróciæ wasz¹
uwagê na ni¹ poniewa¿ jest bardzo dobr¹ p³yt¹. Dj
Revolution przy tworzeniu tej p³yty do mikrofonów
zaprosi³ miêdzy innymi Evidenca, Rasco, pojawiaj¹
siê tak¿e dj'e Spinna, Babu.
Inespe "W Oceanie Bloków" P³yta solowa cz³onka
zespo³u "Rhx Sk³ad", ca³¹ produkcj¹ zaj¹³ siê Dj M.A.D
goœcinnie na mikrofonach: Fisz , Pih, Jano. Asfalt Rec.
Ju¿ Jest . (recenzja w tym numerze).
Cut Chemist meets ShurtKut
"Live at the
FuturePrimitive"
P³yta jest po³¹czenie dwóch
najlepszych dj: Cut Chemista z Jurrasic 5 i ShurtKut'a
z Invisible Skratch Piklz. Masa œwietnych skreczy,
bardzo dobrze klejone funkowe sample, pojawiaj¹ siê
te¿ mixy do klasycznych ju¿ hip-hop'owych
podk³adów. Fani turntablizmu bêd¹ piszczeæ z
zachwytu. Osobiœcie Gor¹co Polecam.

Mark B & Blade "Unknown" Jedna z najlepszych
p³yt jaka ukaza³a siê ostatnio na Wyspach i zarazem
jeden z najwiêkszych sukcesów fonograficznych. Na
p³ycie pojawi³a siê czo³ówka angielskiej sceny HipHop na mikrofonach: Lewis Parker, Chester P,
Skinnyman i Rodney P a na gramofonach: Mr. Thing,
Plus One, PrimeCuts. Polecamy.
Cappadonna - "Yin and Yang" Pojawi³a siê nowo
p³yta cz³onka Wu-tang Clan, prawie w ka¿dym
kawa³ku ktoœ wtóruje Cappie i nie s¹ to goœcie jakich
siê da s³uchaæ, tylko s¹ to np. JD czy Da Brat,
produkcj¹ to kawa³ki po maxie plastikowe ...
Lari Fari - "Dusza" - Polskie, zywe R'n'b. Premiera 4
lipiec. Wydawca Koch/Kwintesent. Goscie: Kret,
Pezet, Fisz, Paktofonika, Olissea(Ragattack),
Mateusz Pospieszalski i Janusz "Yanina" Iwanski". Na
p³ycie znajdziemy 12 utworów. Produkcja Haem.
DJ KRUSH
"ZEN
DJ Krush jest jednym z
najlepszych instrumentalistów na œwiecie, jego
pseudonim pojawia siê ko³o takich ludzi jak Dj
Shadow, DJ Vadim czy Dj Cam. Krush powróci³ ze
swoj¹ now¹ p³yt¹ zatytu³owan¹ "Zen" na p³ycie
znajdziemy 14 utworów w ka¿dym pojawia siê
goœcinie jakiœ cz³owiek i jest zazwyczaj nie byle kto
znajdziemy tutaj: Black Thought z The Roots i osobno
"?uest Love" z tego samego zespo³u, jest jeszcze
Company Flow. Dla fanów instrumentalnego hip-hop'u
obowi¹zkowy nabytek.
Kasta Sk³ad - "Hera" cena 9.99 z³, Lipiec - singiel CD
Blend Records
Madlib - "Yesterday's New Quintet" Niedawno
ukaza³a siê ta fenomenalna epka produkcji Madlib'a,
jest on moim zdaniem najlepszym producentem z
Kalifornii. Inspiruje siê on jazzem ta epka jest w ca³oœci
po³¹czona z sampli jazzowym, œwietny klimat,
muzyka, tylko za krótki - tylko 4 kawa³ki.
Kury "100 lat Undergroundu" Kury zespó³ Tymona
Tymañskiego wyda³ ostatnio p³ytê pod tytu³em "100 lat

Undergroundu" na p³ycie Tymon który bardzo lubi
zmieniaæ swoje preferencje muzyczne wykorzysta³
hip-hop'owe sample a dodatkowo napisa³ kilka rymów.
Dodatkowo na p³ycie znajdziemy Dj'a Scissorkicks'a
alias Anthony Chapman. Jest to bardzo ciekawa
pozycja dla ludzi którzy lubi¹ eksperymentowaæ z
muzyk¹ i nie s³uchaj¹ tylko hip-hop'u, chocia¿ gdyby
Tymon T. tworzy³ ca³y czas takie p³yty (ale tak za
pewno siê nie stanie poniewa¿ lubi on podró¿owaæ po
ró¿nych gatunkach muzycznych) jak ta to mo¿na by
by³o go zaliczaæ do prawdziwej polskiej awangardy
hip-hop'owej. Polecam szczególnie ludziom, którzy
lubi¹ s³uchaæ brytyjskiego hip-hop'u albo po prostu
nieco odjechanych p³yt.
D-12 "Devil Night's" Ukaza³a siê p³yta zespo³u D12, który pochodzi z Detroit. Jest to zespó³, w którym
swoje pierwsze kroki stawia³ "pierwszy szanowany u
czarnych bia³y" Eminem. Teraz przypomnia³ on sobie
o kolegach i razem z nimi nagra³ p³ytê, któr¹ zreszt¹
wyda³ w swojej wytwórni Slim Shady Rec. W Stanach
p³yta odnios³a ogromny komercyjny sukces (zreszt¹
nie mog³o byæ inaczej), p³yta jest stylistycznie
"podpiêta" pod gust fanów. Eminem czyni niezbyt
m¹dre teksty, muzyka wpadaj¹ca w ucho itd. Singiel
promuj¹cy t¹ p³ytê to "Shit On You" po nim mo¿na
dowiedzieæ siê co reprezentuj¹ ch³opaki z D-12
(zreszt¹ zauwa¿y³em, ¿e ch³opaki jako frontman'a
wystawili "bia³ego" który rymuje 2 zwrotki, a ch³opaki
po jednej).
Eldoka - "Opowieœæ o tym , co tu dzieje siê
naprawdê" - solo frontmana Grammatika - produkcja:
Dena (Echo, Elemer) dodatkowo Dj. Vadim (!!!) i Red a
goœcinie przy mikrofonach: Kret, Igor z Mor.W.A, Sokó³
z WWO odpowiedzialny za skrecze jest Dj Twister.
Wyd. T-1 Ju¿ Jest!!

opracowa³: KULA
(kula@hip-hop.pl)
*
Dziêkujê Fokusowi za informacje.
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MIEJSKA NUDA
"Ocean szarych bloków" Inespe, Asfalt Records 2001
Czeka³em na tj p³ytj. Wystjpy Inespa na
pierwszej Kompilacji, na Raporcie 2000 czy
"Staram siê" na "Wioœnie Asfaltu" napawa³y
optymizmem co do nadchodz¹cej p³yty solo
imieliñskiego eMCe. By³em pewien niez³ego
poziomu technicznego liryków Inespa no i
oczywiœcie klimatycznych, g³êbokich brzmieñ
M.A.Da. W³aœciwie odk³ada³em ju¿ pieni¹dze
na maj¹cy wkrótce nadejœæ album. P³yta siê
jednak nie ukazywa³a. Wyszed³ wprawdzie
"singiel" z dwoma kawa³kami, które
pozostawia³y nieco do ¿yczenia i... nic. G³ucha
imieliñska cisza. Z powodów technicznomuzycznych album ukaza³ siê dopiero w maju
2001.
W porównaniu z "Opowieœciami z osiedlowej
³awki" widoczna jest zmiana tematyki. Nie ma
kawa³ków skierowanych w "dziêcio³ów",
którym siê poka¿e styl, cytatów z Molesty, czy
natrêtnego powtarzania formu³ek o
"imieliñskich szczeniakach" i "Familii". Inespe
wydoroœla³. Z tekstów emanuje spokój,
pogodzenie z rzeczywistoœci¹, z losem. Oddaje
swoimi rymami atmosferê imieliñskiego osiedla.
Wszystko to OK., ale bez przesady. Zdaje siê on
bowiem pope³niaæ ten sam b³¹d, co ch³opaki
ze Starego Miasta w kawa³ku "Nuda". Nudny
klimat bowiem przekazuje poprzez monotonn¹ i
nieco znudzon¹ barwê g³osu, czy zbyt leniwe,
powolne rymy. Nie na tym jednak polega hiphop, ¿eby nudziæ s³uchacza (paradoksalnie ciekawie wypada utwór "Miejska nuda", ktsóry
jest przemyœlany i nieŸle zrymowany).

U Inespa pojawi³ siê te¿ syndrom Jana
Nowakki. Mianowicie nie wystarcza mu
opisywanie swoich odczuæ czy ilustrowanie
rymami osiedlowej rzeczywistoœci. Porywa siê
wiêc z motyk¹ na ambitniejsze tematy
spo³eczne - przemoc, pogoñ za pieniêdzmi - co
wypada s³abo. Broni siê form¹ ("Szybko"), ale
przekaz to zbitka sloganów, których naprawdê
nie ma siê ochoty s³uchaæ po raz n-ty tyle, ¿e w
wykonaniu Inespa. Znajomo (Marks? Lenin?
Dzier¿yñski?) równie¿ brzmi¹ oskar¿enia pod
adresem tych, którzy "¿yj¹ z pracy r¹k tysi¹ca".
Na szczêœcie pochodz¹ one z najgorszego
kawa³ka p³yty - "Pierdoli siê" - i nie trzeba ich
czêsto wys³uchiwaæ.
Warstwa techniczna tekstów jest momentami
naprawdê niez³a, a na pewno sporo lepsza od
p³yty RHX Sk³adu. Du¿ym plusem jest
poszukiwanie niecodziennych rymów, czy
fajnych zbitek. S¹ klimatyczne, czêsto trafne
metafory, nie ma za to bajeranckich porównañ.
Zdarza siê te¿ jednak sporo sztampy i trochê
czêstochowszczyzny.
Ciêj¿ko jest nagraæ p³ytê solo nie posiadaj¹c
wci¹gaj¹cego flo³u. Inespe pokazuje, ¿e jednak
da siê - flo³ ma rozpoznawalny, ale na d³u¿sz¹
metê zdecydowanie nu¿¹cy. Mo¿e dlatego z
nadziej¹ wys³uchuje siê goœci albumu - Fisza,
który "kradnie" mu kawa³ek i robi jeden z
najfajniejszych numerów p³yty, Piha (dobra
forma) i Jana (jak na niego to nieŸle). Pojawia sij
te¿ MAD na miku, ale chyba tylko po to, by ³ataæ
dziury w inwencji przyjaciela...

Muzyczna strona albumu wypada nieŸle.
Charakterystyczne brzmienia MADa w
najczystszym wydaniu. Jazzowe sample, ale
klimat raczej mroczny. Momentami jednak
trochê zbyt oszczêdnie MAD podchodzi do
bitów, przyda³yby siê czasem dodatkowe
œcie¿ki lub mocniejsza perkusja. Ja jednak
samych podk³adów by³bym w stanie s³uchaæ
d³ugo, wiêc nie œmiem narzekaæ na MADa.
Có¿, kawa³ki mog³yby sporo namieszaæ,
gdyby ukaza³y siê ko³o roku temu. Teraz s¹
materia³em zaledwie przeciêtnym, zw³aszcza
lirycznie. Hip-hop polski wci¹¿ idzie do
przodu, wiêc mam nadziejê, ¿e do przodu
pójdzie jeszcze Inespe. Wiem, ¿e staæ go na to,
bo mimo licznych wad albumu pokaza³
kawa³ek dobrego rapu.

StuDenT
(konkret@hip-hop.pl)
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HI-TEK "HI-TEKNOLOGY"

Hi-Teka producenta znanego z duetu z
Talibem Kweli jako Reflection Eternal po
p³ycie "Train of Thought" zalicza³em do
czo³ówki producentów z Nowego Jorku,
poziom jego produkcji jest bardzo wysoki
je¿eli nadal bêdzie produkowa³ takie p³yty jak
debiut Reflection Eternal to ju¿ nied³ugo
bêdzie go mo¿na zaliczaæ do czo³ówki
producentów na œwiecie zreszt¹ sam Hi-Tek
ma chêæ stan¹æ na tym podium I myœlê, ¿e
ju¿ nied³ugo bêdziemy go zaliczaæ do
producentów takiej klasy jak Jay-Dee, Dj
Premier, Rockwilder. Albumem "Hi-

Teknology" udowodni³, ¿e jest on bardzo
dobry i ugruntowa³ swoj¹ pozycje na rynku.
Na albumie znajdziemy 14 utworów,
wszystkie utrzymane s¹ w klimatach bardzo
podobnych do p³yty RE. Hi-Tek bardzo ma³o
rozwin¹³ swój talent jako producent od
wydania tamtej p³yty, zreszt¹ chyba za ma³o
mia³ czasu na to, wiêc zaserwowa³ nam po
prostu dawne bardzo dobre patenty.
Konkretnie, p³ytê otwiera bardzo fajne Intro,
póŸniej leci "The Sun God", w którym rymujê
Common, a w tle jako chórek Vinia Mojica i to
jest w³aœnie jedno z takich mistrzowych
opatentowanych po³¹czeñ, które jest ju¿
sztandarem dla ludzi z otoczenia Hi-Teka,
poniewa¿ Vinia Mojica pojawia siê na ka¿dej
p³ycie (BlackStar "K.O.S" Reflection Eternal
"The Blast") i jeszcze nie s³ysza³em z ni¹
s³abego kawa³ka, bo zawsze one maj¹ ten
cudowny klimat dziêki ³agodnemu g³osikowi
Vinii.
Kolejni, którzy pojawiaj¹ siê na p³ycie to:
Talib Kweli z DCQ w "Get Back Pt. II",
"Breakin' Bread" z Donte, Main Flow, Brian
Digby, Jr and Crunch. Jonnel bardzo
sympatyczny kobiecy g³osik pojawia siê tutaj
w 3 utworach i z Cormega (chocia¿ on ma
taki, a nie inny tekst, szczególnie mo¿e
zaboleæ tekst o 9 w spodniach), ale i tak jest
jeden z moich ulubionych kawa³ków na
p³ycie. W " All I Need Is You" i 2 razy solo w
"Round&Round" - "Hi-Teknology" z

rymuj¹cym Hi-Tekiem (!!!). Mos Def & Vinia
Mojica w kolejnym hicie "Get Ta Steppin' ".
Tutaj Mos Def wy³¹cznie œpiewa. Znajdziemy
zespó³ Slum Village w "L.T.A.H" (ten kawa³ek
brzmi jakby go produkowa³ Jay-Dee wiec
podejrzewam, ¿e st¹d s¹ te wszystkie
zarzuty co do podobieñstwa tych dwóch
panów, a poza tym to straszny plastik nie
zag³êbiaj¹c siê w temat). Aha jeszcze
znajdziemy na p³ycie Jinx Da Jury w "Where
I'm From", ale ten utwór jest chyba wciœniêty
na si³ê na p³ytê mówi¹c jêzykiem potocznym.
Talib Kweli dodatkowo solo w "Theme from
Hi-Tek", zespó³ Mood w "Suddenly", który
jest ogromnym wypasem. Buckshot w "The
Illest". Spotka³em siê z opini¹ ludzi, którzy
zarzucaj¹ p³ycie, ¿e jest bardzo pchniêta w
kierunku R'n'B w co ja szczerze nie wierzê.
Ogólnie oceniaj¹c p³ytê, s³ucha jej siê bardzo
przyjemnie. Mo¿na zarzuciæ tej p³ycie to, czy
tamto, ale ogólnie s³ucha siê jej bardzo
przyjemnie nie wczuwaj¹c siê za bardzo w
teksty piosenek, które czasami potrafi¹
zaboleæ. Hi-tek zgromadzi³ swoich
najlepszych kumpli, a wiadomo, ¿e o
poziomie Common'a, Talib'a, Mos Defa siê
nie mówi bo to nie ma sensu. Hi-Tek
wyprodukowa³ tak¹ p³ytê jak¹ chcia³ - jego
celem by³o wybicie siê z podziemia i chyba
mu siê to uda.

KULA
(kula@hip-hop.pl)
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LOOPTROOP "MODERN
DAY CITY SYMPHONY”

p³yt jakie zosta³y wyprodukowane na Starym
Kontynencie. Cz³onkowie zespo³u maj¹ œwietne rymy,
ich teksty piosenek, nie s¹ jakimiœ banalnymi frazesami.
Ka¿dy z mc ma swój styl rymowania, a najbardziej
charakterystyczny z nich jest Promoe, którego rymy
mo¿na porównywaæ do Jeru The Damaja albo do takiej
gwiazdy jak Krs-One. Na p³ycie pojawia siê goœcinie w 3
utworach Freestyle, cz³onek jednego z najlepszych
undergroundowych zespo³ów ze Stanów Arsonist,
których p³ytê "As The World Burns" gor¹co polecamy.
"Modern Day City Symphony" to p³yta najlepszej
jakoœci, mo¿na j¹ œmia³o kupowaæ bez ¿adnego
strachu. Us³ysza³em wiadomoœæ, ¿e ta zajebista grupa
ma zamiar przyjechaæ do Polski i daæ koncert tutaj, ale
ile w tym wszystkim jest prawdy to siê oka¿e ju¿
nied³ugo, bo we wrzeœniu.

KULA
(kula@hip-hop.pl)

PareS³ów "Galaktao"

Looptroop jest to zespó³ sk³adaj¹cy siê z trzech 3 mc
Promoe, Cosm.i.c, Supreme dodatkowo do tej trójki
dochodzi dj. Embee. Looptroop co mnie bardzo mnie
zaskoczy³o mieszka Szwecji, ogólnie rymuj¹ po
angielsku, chocia¿ czasami mo¿na us³yszeæ kilka
wersów w ich ojczystym jêzyku. Warstwa muzyczna
brzmi
bardzo podobnie do kalifornijskich
undergroundowych zespo³ów. Masa œwietnie
po³¹czonych krótkich sampli w dwie energiczne pêtlê.
Tekstowo Looptroop stoi bardzo wysoko, g³ówne
tematy, które poruszaj¹ dotycz¹ g³ównie hip-hop'u, w
utworze "Zombies" opowiadaj¹ o nie¿ale¿noœci, w
"Long Arm of The Law" Looptroop opowiadaj¹ o swoim
stosunku do policji. Na p³ycie znajdziemy miedzy innymi
utwory o tym jak ³¹czyæ robienie pieniêdzy
z
przyjemnoœci¹ robienia muzyki, o malowaniu graffiti.
Œmia³o mogê powiedzieæ, ¿e jest to jedna z najlepszych

Bardzo mnie cieszy, ¿e w Polsce znajduj¹ siê
kobiety które chc¹ rymowaæ, nie boj¹ siê
podj¹æ ryzyka i odwa¿nie wkraczaj¹ na
scenê, która jest zdominowana przez
mêszczyzn, a piszê to nie tak bez powodu.
Ostatnio ukaza³a p³yta "Galaktao" zespo³u
PareS³ów, któr¹ mam teraz przyjemnoœæ
wam przybli¿yæ. Zespó³ PareS³ów to ¿eñski
duet Fali i Dorelli. Styl rymowania dziewczyn
nie zaliczy³ bym do jakiegoœ mocnego
kalibru. Fala potrafi sk³adaæ s³owa, chocia¿
czasami powinna bardziej siê zastanawiaæ
nad tym co rymuje, poniewa¿ jej teksty po
prostu mnie zmia¿d¿y³y i mia³em wra¿enie,
¿e s³ucham jakiegoœ polskiego nielegala, w
którym ktoœ bardziej siê jara³ tym, ¿e pisze
tekst ni¿, ¿e chce coœ przekazaæ. Ale nie
ulegaj¹c dygresjom, Dorelli idzie o wiele
gorzej sk³adanie s³ów i ma jeszcze gorsze
zwrotki. Dziewczyny postara³y siê aby nie
by³a to monotonna p³yta i mo¿emy us³yszeæ
tutaj ich zdanie w wielu wa¿nych tematach, to
dzia³a p³ycie na plus. Chocia¿ na p³ycie
znajduj¹ takie kawa³ki, które po prostu
potrafi¹ mnie zdo³owaæ jak np. "Delektuj Siê"
z mêskim duetem WSZ + CNE wiêcej nie
bêdê mówi³ wiadomo - Wujek(!!!), oprócz
tamtego duetu goœcinie na p³ycie mo¿emy
znaleŸæ Stare Miasto (Wujlok, Kret, Pezet) w
utworze "W Miejskim T³oku". Ciekawy wyda³
mi siê skit "HipHop na wagê" gdzie tata
Dorelli przez telefon informujê j¹ o tym, ¿e
mo¿e dostaæ tanio single Lil Kim, mam
nadziejê, ¿e to mia³o byæ œmieszne (chocia¿
ja siê nie œmia³em, a uwa¿am, ¿e mam
poczucie humoru) i ¿e dziewczyny nie maj¹
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Lil Kim jako osoby, któr¹ chc¹ naœladowaæ.
Ogromnym plusem p³yty jest Wielki Brat czyli
WB który zaj¹³ siê produkcj¹ po odejœciu ze
Starego Miasta, nie jest on mo¿e œwietnym
producentem tak ¿eby siê zachwycaæ, ale
jest naprawdê dobrze. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
z tego debiutu on wyszed³ najlepiej i ¿e to on
zyska³ a nie dziewczyny. Ogólnie
podsumowuj¹c p³ytê nie jest ona czymœ
wielkim, czasami potrafi chocia¿ czasami
mo¿e nas mi³o zaskoczyæ i odwrotnie, mam
nadziejê, ¿e przy nastêpnêj p³ycie bêdzie
lepiej. Zreszt¹ musi byæ lepiej, do tej pory WB
te¿ powinien poprawiæ klejenie sampli.

Podejrzewam, ¿e nastêpna p³yta PareS³ów
mo¿e byæ ciekawym nabytkiem, ale to czas
nam poka¿e jak na razie dziewczyny
wyci¹gnijcie wnioski z b³êdów!

KULA
(kula@hip-hop.pl)

Waco Singiel
- "Czas Dokonaæ Wyboru”
Waco jest warszawskim producentem
którego znaj¹ dobrze fani Zip Sk³adowych
produkcji, bo w³aœnie im g³ównie oddawa³
swoje podk³ady. Teraz Waco zamarzy³ o
swojej p³ycie producenckiej i w³aœnie ten
"Czas Dokonaæ Wyboru" jest jej
zapowiedziom. Na singlu znajdziemy Hemp
Gru/Ewenement (Wilku + Pele) w tytu³owym
"Czas Dokonaæ Wyboru", co mo¿na
powiedzieæ Wilku nagra³ mistrzowsk¹
zwrotkê, jedn¹ z lepszych jakie kiedykolwiek
nagra³, a Pele niestety nie ci¹gnie dalej tego
co zacz¹³ Wilku, tylko odbija w zupe³nie
innym kierunku, co psuje utwór. Kolejnym
utworem jest "Determinacja" Mor.W.A. Ja nie
nale¿ê do fanów tego zespo³u, wrêcz
przeciwnie ten utwór na pewno przypadnie
do gustu fanom Mor.W.A, dla mnie jest to
kolejna niezbyt m¹dra tekstowo produkcja.
Dodatkowo na singlu znajdziemy

konkursowy bit do, którego mo¿na nagrywaæ
zwrotki i wysy³aæ do Prosto Label. Najlepsi
mo¿e bêd¹ mogli liczyæ na kontrakt albo na
udzia³ w jakiœ sk³adankach, wiêc jest o co siê
staraæ. Ostatnim utworem jest video mix 3
utworów, do których zostanie zrobiony
teledysk, bêdzie to mix 2 kawa³ków z tego
singla i kawa³ka z zespo³em Incydent.
Muzyczna czeœæ singla jest bardzo dobra.
Kawa³ki Hemp Gru czy Mor.W.A maj¹ bardzo
dobre podk³ady, je¿eli chodzi o pomys³y i
sample to Waco mo¿e nied³ugo staæ siê
jednym z najlepszych producentów w
Polsce.

KULA
(kula@hip-hop.pl)

reklama:

5 sierpnia - Malbork

GRAMMATIC
Adres: Capitol-Club
ul. Koœciuszki 57 Malbork
infolinia: 0-503-907007
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W POSZUKIWANIU LOKALNEGO HIP-HOP’U....EPIZOD PIERWSZY...LESZNO
Leszno, by³e
m i a s t o
wojewódzkie
zamieszka³e
przez ponad 60
t y s i ê c y
mieszkañców,
gdzie naprawdê
du¿a starówka
kontrastuje z
okr¹¿aj¹cymi j¹
blokami, sta³o siê
moim pierwszym celem w poszukiwaniu
lokalnego hip-hop'u. Jest to siedziba znanego
nam z Bazy mp3 hip-hop.pl zespo³u Bio oraz jak
siê póŸniej okaza³o sk³adów: OCC oraz
Wschodnie Planty.
Pierwszego dnia, w pi¹tek, po przyjeŸdzie
do Leszna, wybra³em siê na zwiedzanie okolicy,
z pomoc¹ dwóch nowo poznanych miejscowych
ch³opaków, którzy szybko i skutecznie
oprowadzili mnie po g³ównej czêœci miasta,
odwiedzaj¹c oczywiœcie kafejkê internetow¹.
Nastêpne oko³o 20 godzin minê³o pod znakiem
domku nad jeziorem ,jeziora oraz
fantastycznych k¹pieli w jego zimnych wodach.
By³o zajebiœcie,
ale nastêpnego
dnia przyszed³
czas zakoñczyæ
relaksacjê i udaæ
siê na wieczorny
k o n c e r t
wczeœniej
wspomnianych

grup. Wskoczyliœmy w poci¹g. Ja oraz
Wies³awo
mój leszczyñski kumpel oraz
przewodnik, zaprawiaj¹c siê uprzednio kilkoma
browarami pojechaliœmy na koncert.
I tu zaskoczenie- podczas moich
przechadzek po mieœcie nie zauwa¿y³em a¿ tylu
reprezentantów naszej kultury, a tu taka
niespodzianka. By³o trochê ludzi. Ile? Nie wiem,

poniewa¿ by³em zbyt zaszokowany ¿eby ich
liczyæ....najwiêksz¹ niespodziank¹ by³a liczna
reprezentacja p³ci piêknej na imprezie, a wœród
nich œliczna Miss Leszna we w³asnej
osobie....mo¿na siê rozmarzyæ....
Impreza na pocz¹tku wygl¹da³a trochê
niemrawo, ale ju¿ po chwili wszyscy pozytywnie
poczuli klimat. Ciekawe czy to wp³yw du¿ej iloœci
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piwa, blantów a
m o ¿ e i c h
po³¹czenia. Tak
czy inaczej
p u b l i k a
wyœmienita.
Wszyscy siê
bawili, no prawie
wszyscy....ale
bior¹c pod uwagê
skalê imprezy
by³o œwietnie.
Po nied³ugim
czasie rozpoczê³y siê koncerty....mikrofony
posz³y w ruch....trzeba przyznaæ, ¿e lokalnej
grupy maj¹ du¿o do zaprezentowania, ale
jednak najlepiej z nich zaprezentowa³o siê BIO.
Dawidoski i SIQ bo z tych dwóch MC's sk³ada siê
ten zespó³, pokazali przekrój swojego materia³u
a tak¿e zaprezentowali najnowsze kawa³ki.
Widaæ, a raczej s³ychaæ by³o ich szalony postêp i
coraz lepsze kawa³ki (zdecydowanie zas³u¿yli na
4 p³yty w Klanie, no o ile nie na wiêcej).
OCC oraz Wschodnie Planty nie ca³kiem
dorównuj¹ poziomowi BIO, jednak¿e HH w ich
wykonaniu te¿ zas³uguje na uwagê. Zaraz po
wystêpie, w zasadzie pomiêdzy nimi nadszed³
czas na styl wolny i tu ku mojemu totalnemu
zaskoczeniu, nie znalaz³a siê osoba chêtna
oprócz mnie i Wies³awa. By³o dobrze....trochê
poszala³em na mikrofonie...PóŸniej siê
dowiedzia³em ¿e nawet zespo³ów HH nie ma
freestyleowca....jedynie Wies³awo dumnie
trenuje swoj¹ gadkê, za co mu chwa³a i podziw.
Po koncercie impreza podobno po raz
pierwszy a¿ taka d³uga....trwa³a do oko³o 2 w
nocy.
"...zawsze jest tak, ¿e nawet gdyby chcieli graæ to
i tak wszyscy id¹ do domu..." us³ysza³em

podczas imprezy. Szkoda, ¿e tak
siê dzieje....ale jeszcze nic
straconego....tu HH
raczkuje....no mo¿e stawia ju¿
pierwsze kroki....Na imprezie
by³o mi³o, i to chyba jest
najlepsze s³owo....Tu dopiero
panie pokaza³y prawdziwy
kunszt w wyginaniu i
prezentowaniu swoich
przepiêknych cia³....Zastanawia
mnie jedno: Czy to ja a¿ tyle
wypi³em, czy rzeczywiœcie jest
tam a¿ tak du¿o ³adnych
dziewczyn? Ciê¿ki dylemat....
Po ostrym bombingu miasta przy
pomocy puszki farby,
zadekowa³em siê na noc u
Buliego (dziexx stary za nocleg),
ta noc skoñczy³a siê za
szybko.....oko³o 5 rano dzwon
pobliskiego koœcio³a skutecznie
wyprowadzi³ mnie ze stanu
równowagi i spowodowa³ ostre

26
wkurwienie....
To ju¿ niedziela zda³em sobie
sprawê....czas do domu....ale
dopiero po po³udniu....przed
wyjazdem zd¹¿y³em jeszcze
po³aziæ po mieœcie w
towarzystwie ch³opaków z
centrum, póŸniej obiadek i do
domu ....
W poci¹gu spotka³em
znajomych wracaj¹cych z BOTY,
mówili ¿e by³o super nie w¹tpiê,
ale nie ¿a³ujê ¿e odwiedzi³em
Leszno. Odwiedzi³em kumpla i
na w³asne oczy zobaczy³em jak
wygl¹da hip-hop nie tylko na
"swoim podwórku". By³o warto.

JAKUZA
(jakuza@hip-hop.pl)
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“REJS 2” czyli HIP-HOP’owy STATEK
WyobraŸ sobie nastêpuj¹c¹ imprezê:
p³yniesz sobie statkiem, leci z g³oœników hip-hop
i tylko hip-hop. Muzyka nie leci z jakiegoœ
magneciaka czy wie¿y, ale miksuj¹ j¹ DJ i to
najlepsi. Do tego browar i fajny nastrój oraz ³adna
pogoda, niesamowite tereny i fajne dziewczyny
na pok³adzie.
Brzmi jak sen? Tak by³o naprawdê. Piszê to
po najlepszej moim zdaniem imprezie na jakiej
by³em (a by³em na wielu). Bez picu El Paso
(organizator) przesadzi³o. Zorganizowa³o
imprezê któr¹ nazwali HIP-HOP STAEK.
Wszystko dzia³o siê na jednym ze
szczeciñskich statków wycieczkowych. Do tego
najlepsi DJ'e: Twister, Seba i Decks.
Statek wyp³yn¹³ nieco po 20:00 a dobi³ z
powrotem dopiero o 2 w nocy. Przez ca³y czas
non-toper walenie w g³oœniki. Na pocz¹tek dwie
rundki do oko³a Wa³ów Chrobrego, gdzie
odbywa³y siê Dni Morza. Trzeba by³o widzieæ
miny ludzi których g³owy znalaz³y siê pomiêdzy
g³oœnikami z muzyk¹ ala Majka Je¿owska a
Hip-Hop'owymi bitami. Ja pierdzielê ka¿demu
ga³y wysz³y z orbit.
PóŸniej p³ywaliœmy po porcie i rzece, pij¹c
non-stop piwko i wino. Po jakimœ czasie
dobiliœmy do wyspy (skarbów) do s³ynnej w
Szczecinie wyspa Mileñskiej (s³ynê³a kiedyœ z
pla¿y nudystów). Na wyspie impreza do
pierwszej. PóŸniej niezapomniane wra¿enia z
p³ywania noc¹ po rzece i porcie. Faza. Do tego
pe³en luz zero pozerstwa, agresji, napiêæ.
Impreza by³a prawie kameralna, by³o mo¿e
nieco ponad 40 osób, sami prawdziwi. Zero
gówniarzy i takich tam. Pewnie dlatego, ¿e nie

by³o szans na powrót przed 2:00. Wszyscy siê
na maksa wyluzowali i impreza naprawdê
nieŸle siê krêci³a. Do tego jeszcze Œwiêty
Miko³aj nad ranem - Acha rozdawa³a kasety i
p³yty. Idealna impreza.
Mam nadziejê, ¿e Asia i Andrzej nie zra¿¹
siê ma³¹ iloœci¹ osób i bêd¹ robili HIP-HOP
STATEK jeszcze. Wtedy zapraszam wszystkich
prawdziwych na odjazdow¹ (odp³ywow¹)
imprezê.
To by³o jak sen tylko bol¹ca g³owa i

wspomnienie fajnych dziewczyn przypominaj¹,
¿e tak by³o naprawdê.

HEX
(hex@hip-hop.pl)
P.S. we wrzeœniu (na back to school)
najprawdopodobniej odbêdzie siê impreza na
statku impreza Andegrand’u na któr¹ w
pierwszej kolejnoœci bêd¹ zaporszeni klienci
sklepu (tak¿e internetowego)

HIP-HOP.PL #11 - reklama

“REJS 2” czyli HIP-HOP’owy STATEK

Andegrand to najwiêkszy Skateshop w Polsce. Od 2 miesiêcy to tak¿e
najwiêkszy skateshop internetowy: du¿y wybór, pe³na kolorystyka
i wygodne zakupy.
Ju¿ teraz pe³en wybór:
bluz, spodni, koszul, koszulek, pasków, sznurówek, czapek, daszków, kurtek,
plecaków, bokserek, skarpetek, dresów, pulowerów, katan, smyczy i polówek.
Do tego:
pe³en wybór decków, tracków, kó³ek a tak¿e farb, koñcówek i markerów.

Najlepiej sprawdŸ to od razu:

SKATESHOP.HIP-HOP.PL
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Battle Of The Year - Eastern Europe 2001
Na ten dzieñ czekaliœmy wszyscy z
niecierpliwoœci¹, a o samej imprezie by³o
wszêdzie g³oœno ju¿ od jakiegoœ czasu. Chodzi o
to ¿e po raz pierwszy do Battle Of The Year
zostan¹ przeprowadzone eliminacje, w tym dla
Europy Wschodniej: Polska, Czechy, S³owacja,
Wêgry, Bu³garia, Chorwacja, które odby³y siê 30
czerwca w Szczeciñskiej hali SDS.
O 22 wbitka do poci¹gu ca³¹ weso³¹ ekip¹.
Troche nas tam by³o. Pozostali mieli wyjazd
sypialnym o 23. Wszyscy pozytywne nastroje i
myœlê ¿e tak ju¿ zosta³o do koñca. W innych
przedzia³ach mo¿na by³o spotkaæ ludzi maj¹cych
tak jak my na celu Szczecin. Miasto gdzie odby³a
siê impreza która na zawsze zajê³a sobie dobr¹
pozycjê w Historii Polskiego B-boy’ingu.
Dojedziemy tam na szóst¹.
Podró¿ minê³a nam bardzo przyjemnie. Kilka
osób musia³o wysi¹œæ po drodze z powodu braku
biletu (pozdrówki mysza!). Oburzenie zgredów z
innych przedzia³ów. Muzyka gra, dobry melan¿
na rozpoczêcie naszej kilkudniowej wyprawy.
Rano prosto z dworca
ruszyliœmy pod Pleciugê
gdzie mia³ odbyæ siê
Graffiti Jam (wiêcej na ten
temat na stronie 31).
Trafiliœmy na zajebist¹
pogodê. S³oneczko grza³o
w czerep, z tego powodu
na miejscu niektórzy mieli
ju¿ grubo w czubie. Oko³o
15 wsiedliœmy w tramwaj
który zawióz³ nas w

kierunku hali Szczeciñskiego Domu Sportu.
Wszêdzie pe³no ludu. Oldschoolowe ciuszki,
fatlace’y, breakbity w g³oœnikach. W œrodku
kolejka po bilety. Wszyscy czekaj¹ a¿ ochrona
otworzy drzwi wejœciowe na g³ówn¹ halê. Trochê
to trwa³o. Utworzono kó³eczko, zaczê³o siê
pierwsze machanko, nagradzane oczywiœcie
brawami. Spusty puœci³y. Wszyscy zaczynaj¹
wlewaæ siê do œrodka. Ka¿dy z osobna zosta³
odpowiednio przeszukany. Nie by³o mo¿na
wnieœæ w³asnego trunku. Wszystko (¿arcie,
picie) dostêpne elegancko w œrodku. Pierwsze
wra¿enie. Du¿e pomieszczenie z nie za du¿¹
dobrze oœwietlon¹ scen¹ (jak siê póŸniej okaza³o
w zupe³noœci wystarczaj¹c¹) pod scen¹ z ka¿dej
strony sporo miejsca z dobr¹ nawierzchni¹ do
machania. Dooko³a trybuny z drewnianymi
krzese³kami. Tu¿ obok znajdowa³a siê sala w
której rozgrzewali siê b-boy’e. Impreza
zamkniêta tzn. nie mo¿na by³o opuœciæ lokalu
nawet
na moment. Po chwili zaczê³o wiêc robiæ siê
duszno i gor¹co.
Powietrze sta³o w
miejscu. Ca³y czas
przygrywali dj-e, Hype,
Twister i Krime. Funny
rozpocz¹³ imprezê
przedstawiaj¹c sêdziów.
Byli to: Dobry
(Szczecin), Stogo
(Szczecin), Kujo(!) oraz
Sonny z USA.
Po prezentacji wszyscy
rozkrêcili siê na dobre.

Na prawde by³o na co popatrzeæ. Ca³kiem
œwie¿e, nowatorskie pomys³y, jak i stare dobrze
wyuzdane figury. Nadszed³ czas na pierwsze
cztery ekipy bior¹cych udzia³ w turnieju (m..in.
Dynamic Squad). Nastêpnie i koncert
Szczeciñskiej grupy ELECTRIC RUDEBOYZ.
Dalej kolejne cztery ekipy.
I to by by³o na tyle. Sêdziowie poszli siê
naradzaæ :) a tymczasem zagra³ Grammatic.
Jakieœ 30 min. póŸniej solowy pokaz dali Kujo i
Sonny ! Niewiem jak to skomentowaæ, by³o to
widzieæ ! i tyle :) Dalej WWO, ten kto chcia³ bawi³
siê przy dobrej muzyce, inni ogl¹dali nonstop

tañcz¹cych pod scen¹ b-boy’i. Tymczasem na
sali treningowej jeszcze raz te dwa wyczesy z
USA dostarczali nam kolejnych dawek emocji.
Oko³o 22.40 Funny poinformowa³ nas kto
weŸmie udzia³ w bitwieo 3 miejsce.
By³y to ekipy ze S³owacji i Polski. Amateri-X
Boys vs. Ready to Battle. Walka o 1 miejsce
pomiêdzy Nontoper Mielonka ( Polska !! ), a
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Electric Force Crew ( By³garia ). Uff... :) trwa³o to
z godzinê. Jury znów poszli siê naradzaæ, a nam
przez ten czas przygrywa³ dj Hype.
Wyniki:
Best show - ABC Gdañsk (show w stylu Big
Brother). 4 place - Amateri-X Boys ( S³owacja )
3 miejsce - Ready to Battle ( W³oc³awek )
2 miejsce - Electric Force Crew ( Bu³garia )
1 miejsce - Nontoper Mielonka (kompilacja
dwóch znakomitych Polskich ekip
O!Fensi
i Broken Steps i paru innych miast )

PS1.
Podziêkowania i gratulacje dla organizatorów El Paso, kawa³ dobrej roboty. Wiêcej takich
imprez w Polsce !
PS2.
A wiêc nasi na Battle Of The Year 2001 !!! 17-sty
listopad, Braunschweig ( Niemcy )
Musicie tam byæ ! (www.battleoftheyear.de)

Imprezê zamyka³
zajebisty koncert KC DA
ROOKEE. Jak siê dobrze
przyczai³eœ przy scenie
mog³eœ dostaæ winyla,
butelkê wody lub naklejki
od weso³ych nygasów :)
zaprosili oni na scenê
najpierw b-bo’ów by
poœmigali przy ich
kawa³kach a nastêpnie
Polskich MC na
freestyle... by³o ich tylu ¿e
przejeli mikrofon i ju¿ nie
oddali... eh... :)
Jest coœ ko³o czwartej rano... ? Wracamy na
dworzec, a tam co ? Du¿e ko³o w poczekalni (to
by³o chyba raczej takie wielkie jajo).
Muzyka ledwo co gra³a, baterie na
wyczerpaniu, ci co mogli tañczyli (!)
inni kimali... Podsumowuj¹c : Fajnie, super,
kurwa ekstra by³o pojechaæ i uczestniczyæ w tym
wydarzeniu ! Ten kto by³ wie o co mi chodzi, inni
niech ¿a³uj¹...

30

SADI - BREAKDANCE.PL
(sadi@brekdance.pl)

PS3.
Fotoreporta¿ z Battle OfThe Year
EastEurope dostêpny do wgl¹du (73 zdjêcia)
pod adresem:

hip-hop.pl/foto
Filmy i fotki ju¿ wkrótce na breakdance.pl !
Zajrzyjcie tak¿e na www.boty.pl
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ANDEGRAND & HIP-HOP.PL - Graffiti JAM
30 czerwca 2001 w Szczecinie odby³y siê eliminacje do Battle
Of The Year, no ale o tym ju¿ pewnie wszyscy wiedz¹. Przy
okazji tej miêdzynarodowej imprezy nie mog³o zabrakn¹æ
malarzy równie¿ reprezentuj¹cych Europê ŒrodkowoWschodni¹ i tak poza rodzimymi mieliœmy okazjê goœciæ
malarzy z Niemiec no i (przede wszystkim) malarzy z Lwowa.
Je¿eli chodzi o Polskê to mieliœmy okazjê zaobserwowaæ przy
pracy Grafficiarzy z Gdañska, Warszawy, Koszalina, Poznania,
Torunia i kilku innych miast. Nie chcia³bym tu wymieniaæ
wszystkich po imieniu, bo by³o ich tylu, ¿e móg³bym kogoœ
pomin¹æ, a tego nie chcê.
Je¿eli chodzi o g³ówn¹ œcianê Pleciugi to by³a to wspólna
praca:
Koszalina (Cejn, Limp2, Szejn)
Warszawy (Cybe, Forin, Ziek2)
Lublina (Roes)
Szczecina (Dugi, Sixa)
Nie ma³¹ atrakcj¹ tego dnia by³o pojawie
nie siê na œcianie DJMB i X-Man'a. Tak, tak,
ch³opaki wci¹¿ wiedz¹ jak to robiæ i pokazali na co ich staæ.
Trudno powiedzieæ coœ wiêcej o tej imprezie pod k¹tem
malowania, poniewa¿ g³ówn¹ atrakcj¹ by³ break-dance. Ale
myœlê, ¿e ci, którzy malowali wraz z nami równie dobrze bawili
siê jak ja!
Nie pozostaje nic innego jak czekaæ i odliczaæ dni do nastêpnej
imprezy, która ju¿ prawdopodobnie 25 sierpnia 2001.
SIXA
(sixa@hip-hop.pl)
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Wywiad z SOLO
(Broken Steps, Non Toper Mielonka)
Z Solo rozmawia³em kilka dni po Battle Of
The Year na Europê Wschodni¹. Mojego
rozmówcy nie muszê chyba przedstawiaaæ,
poniewa¿ od wielu lat jest cz³onkiem Broken
Steps, a teraz razem z ekip¹ Non Toper
Mielonka wygra³ eliminacje na tegoroczn¹
ogólnoœwiatow¹ edycjê B.O.T.Y.
Red: Mo¿e zaczniemy od omówienia Waszej
konkurencji. Spodziewa³eœ siê takiego poziomu
jak by³ na Battle, czy mo¿e to odbiega³o od
Twoich oczekiwañ?
Solo: Generalnie, to by³a Europa Wschodnia,
spodziewa³em siê lepszych Wêgrów, ale poziom
by³ i tak dobry, wysoki.
Red: Jak oceniasz Waszych fina³owych
konkurentów, ekipê z Bu³garii?
Solo: Bardzo dobre mieli numery, aczkolwiek
mo¿na by³o zauwa¿yæ, ¿e niektóre by³y œci¹gane
z materia³ów, ale z czegoœ trzeba siê uczyæ i nie
mo¿na byæ non stop oryginalnym tak jak
my(œmiech).
Red: Jeszcze pytanie o ekipê, która zosta³a
wyró¿niena za najlepszy show
ABC z
Gdañska. Odpowiada³ Wam taki klimat
stylizowany na Big Brother?
Solo: To by³o œmieszne i oryginalne. Jedyna
ekipa, która wpad³a na taki pomys³. Ja osobiœcie
bym nie wpad³, a nawet jak bym wpad³ to nie
chcia³bym tego wykonywaæ.

Red: Ale przyznasz, ¿e ciekawie to zrobili.
Publika by³a zadowolona.
Solo: Ciekawie, ludzi troszeczkê rozbawili,
Amerykanie(chodzi o sêdziów: Kujo i Sony
przyp. red.) nie wiedzieli o co chodzi, ale...
Red: Wielki Brat mówi: napierdalaæ! (dla
niewtajemniczonych: jeden z tekstów jakie
mo¿na by³o us³yszeæ podczas wystêpu ABC).
Solo: No, tak mówi... ale nie lubiê jak siê Wielki
Brat wyra¿a. Ogólnie fajnie by³o, ale mogli siê
lepiej pokazaæ.
Red: Ok, przejdŸmy do zwyciêzców, czyli do
Non Toper Mielonka. Powiedz jak dosz³o do
tego, ¿e ekipy z ró¿nych miast (Mogilno,
Gniezno, Szczecin) po³¹czy³y siê?
Solo: Aby wygraæ zawody o takiej randze
trzeba mieæ porz¹dn¹ ekipê, wiêc wszystkie
ekipy, które z Polski startowa³y by³y ³¹czone. Non
Toper Mielonka by³a po³¹czeniem ró¿nych
sk³adów losowo, czy nie losowo, w ka¿dym b¹dŸ
razie byli sami konkretni ludzie odpowiedzialni
za to co robi¹ i pewni w tañcu.
Red: Jak przygotowywaliœcie uk³ady, przecie¿
mieszkacie w ró¿nych miastach. Jak to dzia³a³o?
Solo: Tydzieñ wczeœniej ch³opaki przyjechali
do Szczecina i ka¿dy mieszka³ u ka¿dego. W ten
sposób w ci¹gu tygodnia, przez kilka godzin
dziennie uzyskaliœmy to co by³o widaæ na tym
show wspania³ym, poniek¹d.
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Red: Jeszcze wrócê do tematu Waszego
zwyciêstwa. Co siê myœli jak siê wychodzi na
scenê podczas bitwy o pierwsze miejsce?
Solo: To ciê¿ki pytanie... myœli siê, ¿eby zrobiæ
to co siê umie jak najlepiej. ¯eby wszystko siê
uda³o, ¿eby nie by³o ¿adnych skuch, myœli siê o
zwyciêstwie, bo to siê walczy. Myœli siê o
ludziach, którzy na to patrz¹, którzy licz¹ na
ciebie. Tego nie da siê powiedzieæ, to jest
dos³ownie chwila, to jest 10 15 minut, tysi¹ce
myœli przychodz¹ do g³owy, nie sposób tego uj¹æ
w kilku s³owach.
co siê umie jak najlepiej. ¯eby wszystko siê
uda³o, ¿eby nie by³o ¿adnych skuch, myœli siê o
zwyciêstwie, bo to siê walczy. Myœli siê o
ludziach, którzy na to patrz¹, którzy licz¹ na
ciebie. Tego nie da siê powiedzieæ, to jest
dos³ownie chwila, to jest 10 15 minut, tysi¹ce
myœli przychodz¹ do g³owy, nie sposób tego uj¹æ
w kilku s³owach.
Red: Jak tañczyliœcie w walce fina³owej to
robiliœcie to pod publikê, pod sêdziów, tylko dla
siebie, czy mo¿e jeszcze inaczej?
Solo: Tylko i wy³¹cznie dla siebie. Nie jesteœmy
ekip¹, która pod publikê robi muzykê, ka¿dy
pokazywa³ to co umie jak najlepiej. Nie ka¿demu
to wychodzi³o, ale to co wysz³o da³o efekt w
postaci pierwszego miejsca. Nic pod publikê,
wszystko dla siebie.
Red: Nie raz by³eœ na B.O.T.Y. w Niemczech i
jak to porównujesz z tym co mieliœmy w
Szczecinie to jak to oceniasz. Wiesz, pod
ka¿dym wzglêdem: organizacyjnym,
nag³oœnienia imprezy itd.
Solo: Pierwszy raz w Polsce by³a
organizowana Bitwa i moim zdaniem by³o bardzo
dobrze. Ceny biletów by³y niskie. Wszystko by³o:
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grill, piwo, muzyka bardzo dobre nag³oœnienie,
dobrzy dj'ie, publicznoœæ
reagowa³a
spontanicznie, a to jest najwa¿niejsze. Wszystko
by³o dopiêta na ostatni guzik, tak jak powinno byæ
na Bitwie. Poziom tañca by³ ni¿szy ni¿ w
Niemczech, wiadomo, tam jest s-klasa. Bitwy te¿
by³y bardzo dobre jak na Europê Wschodni¹,
spodziewaliœmy siê czegoœ lepszego po
Wêgrach. Oby jak najczêœciej takie imprezy by³y
w Szczecinie, miejmy nadziejê, ¿e dojd¹ do
skutku. Jeszcze raz dziêkujemy
organizatorom(El Paso przyp. red.).
Red: Czy twoim zdaniem ta impreza nakrêci
tak¹ modê na b-boy'ing, wiesz, wiêcej ludzi
zacznie trenowaæ, wiêcej ludzi zacznie siê tym
interesowaæ, ludzie inaczej spojrz¹ na
breakdance?
Solo: Myœlê, ¿e modê nakrêcaj¹ teledyski
Flying Steps, Music Instructor itp. Czy w Polsce
ta impreza mo¿e coœ nakrêciæ? Dla mnie ta
impreza jest czymœ, co mnie mobilizuje do
wiêkszego wysi³ku na treningach, ¿eby stawiaæ
wy¿sz¹ poprzeczkê. Nie wiem, jak to m³odzi
odbieraj¹. Na pewno jest to coœ, czym mog¹ siê
zaraziæ, ale trzeba to kochaæ. Mo¿na siê zaraziæ,
ale na dwa, trzy dni, trzeba wiedzieæ, ¿e to chce
siê robiæ.
Red: Powiedz mi jeszcze jedno. Widzia³em, ¿e
w wielu ekipach tañczyli m³odzi ch³opcy, nie
wiem, mo¿e mieli po kilkanaœcie lat, powiedz,
czy takie treningi nie odbijaj¹ siê potem na
zdrowiu?
Solo: Tak, to siê odbija na zdrowiu. Ja tak
m³odo jak oni nie zaczyna³em tañczyæ, a ju¿
odczuwam pewne kontuzje. Jednak ktoœ, kto
kocha to co robi, to nie odczuwa tego tak bardzo,
jak ten, kto robi to na si³ê. Po prostu to trzeba
lubiæ i kontuzje s¹ na dziesi¹tym miejscu. To jest

sport, nie da siê unikn¹æ kontuzji.

wszyscy zas³u¿yli, ¿eby pojechaæ.

Red: Czekaliœcie na t¹ imprezê?
Solo: Czekaliœmy i to ju¿ od ponad miesi¹ca.
Zawsze nas krêci³o, ¿eby coœ takiego zrobiæ.
Myœleliœmy pocz¹tkowo o jakimœ mniejszym,
polskim jam'ie, a jak siê dowiedzieliœmy, ¿e ma
byæ Bitwa w Szczecinie, to siedliœmy i nie
mogliœmy s³owa powiedzieæ. By³o warto czekaæ.

Red: Jakie macie jeszcze plany przed
B.O.T.Y?
Solo: Myœlê, ¿e bêdziemy mieli trasê
pokazow¹ w Miêdzyzdrojach, trochê treningów
w GnieŸnie. Plany s¹, ale trochê nie ma czasu i
pieniêdzy, tak jakbyœmy chcieli. Szukamy
sponsorów, jak ktoœ by³by chêtny to prosimy o
kontakt www.hip-hop.pl.

Red: 17 listopada wielka B.O.T.Y. w
Niemczech. Czujecie siê reprezentcj¹ Polski?
Solo: Tak, w koñcu wygraliœmy i to nie jest tak,
¿e powiedzieliœmy, ¿e jesteœmy reprezentcj¹
tylko w drodze eliminacji to osi¹gnêliœmy. Moim
zdaniem wygra³a najlepsza grupa.

Red: Pozdrowienia?
Solo: No jasne. Non Toper Mielonka squad:
Bartek, Zabor, Maniek, Kola, Tomek, Marcin,
Georgu, Kujon, Mysza, Okinogi i Kie³po. Ode
mnie dla Ani, Okinogi dla Anety i Mysza dla
Marty. Od wszystkich dla Aski i Andrzeja
Tyszkiewicz (organizatorzy imprezy El Paso
przyp. red.). Dla Webera (muzyka), dla sêdziów i
publicznoœci. Radisson Fitnes Club za salê.
Redakcja Hip-Hop.pl. All b-boys & b-girls on the
floor.
Red: Dziêki za wywiad.

rozmawia³: SEBA
(seba@hip-hop.pl)

Red: Przed wyjazdem bêdziecie braæ kogoœ
jeszcze do sk³adu, czy pozostaniecie wierni
zasadzie, ¿e zwyciêskiego sk³adu siê nie
zmienia?
Solo: Ciê¿ko powiedzieæ. Myœlê, ¿e ten
podstawowy sk³ad zostanie. Mo¿e ktoœ nie
bêdzie móg³ pojechaæ, wtedy weŸmie siê kogoœ
innego. Sk³ad myœlê, ¿e zostanie taki jaki jest,
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SIXA odpowiada na pytania cz.4
Tym razem postaram siê odpowiedzieæ na
pytania w postaci tego ma³ego felietonu.
Obawiam siê, ¿e niestety wiêkszoœæ z Was nie
rozumie sedna, czym jest na prawdê graffiti. Gdy
czytam wiêkszoœæ pytañ do mnie, widzê goœci,
którzy chc¹ malowaæ bo inni to robi¹. Goœci,
którzy nie wysilili siê nawet aby spróbowaæ
rozwi¹zaæ niektóre z malutkich problemów. No
bo co mam odpowiedzieæ na pytanie czemu
koñcówka nie odskakuje? Wystarczy zmieniæ j¹
na t¹, na nowe zawory. No ale to ju¿ trzeba
pokombinowaæ, no nie? Je¿eli ktoœ od 2 3 lat
robi projekty i pyta mnie od czego ma zacz¹æ, to
co innego mam mogê odpowiedzieæ ni¿: "stary,
kurwa, spróbuj w koñcu".
Sprawdzajcie sami jak koñcówki pracuj¹.
Je¿eli twierdzicie, ¿e macie na prawdê zajawkê
(durniejszego s³owa ju¿ nie mo¿na by³o
wymyœleæ) to gdzie jest ciekawoœæ, gdzie
d¹¿enie do poznania trików przecie¿ dopiero to
daje prawdziw¹ satysfakcjê. Co to za frajda mieæ
wszystko podane pod nos. Wasza sytuacja jest i
tak zajebiœcie u³atwiona, bo w tym momencie jest
wszystko: materia³y, farby, cap'y.
Proponujê wiêc abyœcie przestali robiæ z siebie
kaleki, bo na ka¿de pytanie jest odpowiedŸ, ale
znajdŸcie j¹ sami, bo dopiero wtedy zrozumiecie
czym jest graffiti i zacznijcie je szanowaæ, a nie
obnosiæ siê z nim!! Nastêpny problem to co
zrobiæ jak mnie z³apali? Trudno powiedzieæ na
100% bo graffiti jest traktowane jako wystêpek i

nie ma na to na razie paragrafu. Po pierwsze nie
wolno daæ siê z³apaæ, a po drugie uwa¿aj bo
wtedy na pewno bêdziesz na celowniku
(przynajmniej przez jakiœ czas).
Na te dwa Postanowi³em udzieliæ
odpowiedzi :
Zack:
1. Kiedy zostanie wydana druga czeœæ “Men In
Black”? Gdzie bêdzie mo¿na j¹ kupiæ lub w jaki
sposób zamówiæ?
2. S³ysza³em, ¿e Pleciuga ma zostaæ
zlikwidowana. Wszystko toczy siê jak zwykle o
pieni¹dze. Bêdzie tam wybudowane, z tego co
siê orientuje, jakieœ centrum handlowe, na
którym to ju¿ z pewnoœci¹ nie bêdzie mo¿na
malowaæ. Nie stanie siê to za szybko, ale ju¿
teraz chcia³bym poznaæ Twoje zdanie.
Paul (BMX)
Odp:
1. Trudno powiedzieæ coœ dok³adniej o "Men In
Black 2". Na razie trwa praca nad tym filmem.
Je¿eli coœ bêdê wiedzia³ to dam znaæ.
2. Je¿eli chodzi o Pleciugê to sprawa jest ju¿
przes¹dzona. Wygl¹da na to, ¿e do koñca roku
bêdzie jeszcze spokój, ale potem to ju¿ lipa.
Je¿eli o mnie chodzi to sprawa jest prosta. Ja ju¿
znalaz³em now¹ miejscówkê. A je¿eli chodzi o
jam'owych malarzy to ju¿ niech oni siê martwi¹
gdzie bêd¹ udawaæ graffitowców! To tyle.

Jacke Marshal:
Wielu ludzi ju¿ spyta³em ale ma³o kto zna ta
ksi¹¿kê a mianowicie chcia³bym siê zapytaæ czy
wiesz coœ o tej szwedzkiej ksi¹¿eczce "dom
kallar oss klottrare" (jakoœ tak to lec). W ka¿dym
razie s¹ tam zdjêcia wrzutów, zdjêcia z akcji itp..
przeczyta³em o niej w jakimœ Œlizgu i
zainteresowa³a mnie ona. (...)
z góry dziêki sAid
Odp: Niestety nie wiem nic o tej ksi¹¿ce, ale
dobrze, ¿e o niej wspomnia³eœ teraz bêdê mia³
czego szukaæ i je¿eli j¹ wynajdê to dam znaæ.

SIXA
(sixa@hip-hop.pl)
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strona techniczna:

pomagaj¹ na sta³e:

HEX (Pawe³ Fornalski, Sz-n)
obs³uga techniczna, bazy danych, skrypty php

DAWID - (Jakub Kudzia, Sz-n) - reporter
CEND - (Maciek Wunsch, Sz-n) - reporter
MAGA - (Magda Wunsch, Sz-n) - reporter
Dillegal - reporter

SEBA (Sebastian Muliñski, Sz-n)
pomys³odawca, redaktor naczelny gazety
CRAIMZ (Pawe³ Garbowski, Sz-n) - administrator serwera

ponadto autorzy stron:
strona merytoryczna:
SIXA (Przemys³aw Sikora, Sz-n) - graffiti, grafika
JAKUZA (Kamil Jaczyñski, W-wa) - muzyka
TWISTER (Sz-n) - muzyka
SOLO (Sz-n) - B-boy'ing
SADI (Sebastian Sobieszczañski, W-wa) - B-boy'ing
LOGAN (Tomasz Wojnowski, W-wa) - B-boy'ing
KULA (Pawe³ Kulczyñski, W-wa) - muzyka, recenzje
KEB (Jaros³aw Krupa, Gliwice) - muzyka,recenzje

Wszelkie prawa autorskie zastrze¿one. Przedruk tekstów zamieszczanych
na ³amach Hip-hop.pl i udostêpnianie materia³ów opublikowanych na
stronach internetowych w mediach oraz cytowanie, streszczanie,
dokonywanie wyci¹gów lub omawianie recenzji w ka¿dym wypadku
wymagaj¹ pisemnej zgody redakcji. Za treœæ reklam redakcja nie
odpowiada.

purehh.hip-hop.pl - Toruñ, ca³a kultura
konkret.hip-hop.pl - Warszawa, muzyka
hardcolore.hip-hop.pl - Katowice,graffiti
estewua.hip-hop.pl - Stalowa Wola,muzyka,graffiti
breakdance.pl - b-boy'ing

Kontakt do redkacji:
Redkacja Hip-Hop.pl (Pawe³ Fornalski)
ul.Brodnicka 12/2 71-044 Szczecin
redakcja@hip-hop.pl
tel. 0602-800-478

