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Program/Programme



projekt realizowany w ramach Akcji 1:
Mobilność edukacyjna, 

programu Erasmus + w terminie 
od 8 maja do 7 września 2017 roku.

is a project implemented as part of Action 1: 
Educational mobility of the Erasmus + 
program, which took place from 
8 May to 7 September 2017.

THE PULSE OF HIP-HOP
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W y p o w i e d z i  u c z e s t n i k ó w :

Po kilkutygodniowych przygotowaniach w swoich organizacjach, w dniach od 26 czerwca do 5 lipca 2017 roku, 36-osobowa grupa młodzieży wraz z liderami z Polski, Łotwy i Francji zebrała się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy, by wspólnie realizować zaplanowane aktywności i cele projektu związane z przełamywaniem stereotypów i promowaniem pozytywnego 
wizerunku kultury hip-hopowej.

After a few weeks of preparations in separate organizations, from 26 June to 

5 July 2017, a group of 36 young people, together with leaders from Poland, Latvia and France, 

gathered in the European Centre of Education and Upbringing OHP in Roskosz, in order to 

implement planned actions and aims of the project to break stereotypes and promote 

a positive image of hip hop culture. 

“Hip-hop is som
ething, 

through what w
e are 

able to express 
our 

feelings, emotions, 
freedom”. Aneta

“The lyrics of hip-hop 
songs contain inter-
esting messages”.

Ewelina

“I love hip-hop.

It’s my inspiration”.

Filip
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“It’s a good culture, everyone has their own idea of 

it and is doing what they like best.”.

  
Karolina

- Hip-hop is a culture, 
that surrounds me every day.

     
Maciek

W kolejnych dniach młodzież prezentowała 
przygotowane wcześniej sondy uliczne 
w swoich krajach na temat postrzegania 
kultury hip-hopowej, debatowała 
o najczęściej panujących stereotypach 
o tej kulturze i sposobach ich 
przełamania oraz opracowywała 
najważniejsze zasady i wartości hip-hopu. 

In the following days, young people 
presented the street probes that they 
had previously conducted in their 
countries, concerning the perception of 
hip hop culture. They debated about 
the most common stereotypes about 
this culture and ways of breaking them 
down, as well as developed the most 
important principles and values of 
hip hop.

- I truly appreciate the hip-hop culture, it’s not brutal 
not aggressive, it’s really fun to learn and great 
to watch breakdance performances.                                                      
                                                                                                       Axelle- 4 -



Po pierwszych próbach komunikacji, ustaleniu zasad i poznaniu terenu 

nastąpiła integracja uczestników poprzez gry i zabawy zapoznawcze 

i ewaluacyjne. Uczestnicy mieli także okazję do zaprezentowania swych 

umiejętności związanych z hip-hopem a także do pierwszej spontanicznie 

przeprowadzonej bitwy z bialską grupą breakdance Dziki Wschód. 

After the first attempts of communication, establishing the rules and getting 

familiar with the area, the participants got to know each other through various 

games. The participants had also the opportunity to present their hip hop skills. 

A first, spontaneous battle with Dziki Wschód, a breakdance 

crew from Biała Podlaska, took place.
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Ciekawym działaniem był wieczór przy 

ognisku, podczas którego uczestnicy 

zaprezentowali historię, specyfikę i artystów 

hip-hopowych w swoich krajach.

An interesting point of the program was an 

evening by the fire, during which participants 

presented the history, specificity and hip hop 

artists from their countries.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy 
mogli realizować swoje pasje 
i zainteresowania związane ze 
wszystkimi filarami kultury hip-hopowej, 

wymieniać się doświadczeniami, 
nabywać nowe umiejętności. Każdy 
dzień przynosił wiele ciekawych działań 

i nowych doświadczeń w przyjaznej 
i życzliwej atmosferze, jaką udało się 

zbudować młodym ludziom.

Thanks to this project the participants 

could pursue their passions and 
interests within the hip hop culture, 

exchange experiences, and acquire 

new skills. Each day brought many 

interesting activities and new 
experiences, all in a friendly and kind 

atmosphere, that the young people 

were able to create.

“Hip-hop is a huge passion of 
mine that I want to practice 
all my life”.

Dylan
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Wiele czasu i wysiłku wymagało przygotowanie 
flash mobu, który zaprezentowany został 

w centrum Białej Podlaskiej oraz w okolicach 
Pałacu Kultury w Warszawie. 

A lot of time and effort was put into a flash mob, 
presented in the centre of Biała Podlaska and in 

the vicinity of the Palace of Culture 
and Science in Warsaw.

“Breakdance is
 

really impres
sive 

and spectacula
r”.

Stéphanie

- I didn’t know much about the hip-hop culture, and now I love it.   
Baptiste
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“In hip hop culture I am 
already 10 years. From year 
to year I love this culture 
more stronger. For me hip hop 
is lifestyle. Every morning 
when I wake up I am thinking 
about my development in 
this culture. It is my passion. 
I would like to say big 
thanks to the project “plus 
hip hopu “ that let me know 
even more about hip hop”.                                              

Dainis

“ Hip-hop is a culture, it’s not separate pillars, but everything merged together in unity.
Mateusz



Dzięki uczestnictwu w projekcie młodzież zapoznawała się i pogłębiała swą wiedzę w każdej 
dziedzinie kultury hip-hopowej, także poprzez udział w warsztatach z beatboxu, Djingu. 

By participating in the project the youth became acquainted with and deepened their knowledge 
in every field of hip hop culture, e.g. by attending beatboxing and DJing workshops.
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Ciekawym doświadczeniem było 
również przeprowadzenie warsztatów 
międzykulturowych i breakdance dla 
przedszkolaków. Uczestnicy zostali bardzo ciepło 
i serdecznie przyjęci przez Dyrekcję i pracowników 
Przedszkola Samorządowego nr 17 w Białej 
Podlaskiej, opowiedzieli dzieciom o swoich krajach, 
nauczyli kilka podstawowych słówek i zabaw 
oraz uczestniczyli w zabawach przygotowanych 
przez dzieci i raczyli się słodkim poczęstunkiem. 
Spotkanie zakończyło się pokazem breakdance i rapu 
w  wykonaniu młodzieży, a Oskar z grupy łotewskiej 
nauczył dzieci krótkiego układu breakdance. 

Intercultural workshops and breakdance class for 
preschoolers were also interesting experiences. 
The participants were warmly welcomed by the 
Directorate and staff of Local Government Kindergarten 
No. 17 in Biała Podlaska. They talked to the children 
about their countries, taught some basic vocabulary and 
games, as well as participated in the games prepared 
by the children and enjoyed a sweet treat. The meeting 
ended with a breakdance and rap performance by the 
youth, and Oskar from the Latvian group taught the 
children a short breakdance routine.
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Podczas pobytu w Białej Podlaskiej na parkanie 
przy ul. Budkiewicza, uczestnikom udało się 
wykonać ciekawe, kolorowe graffiti związane 
z tematem projektu. Mur o długości ponad 
15 metrów wzbudził spore zainteresowanie 
mieszkańców, którzy z zaciekawieniem 
i aprobatą przyglądali się powstającemu 
dziełu. 

During their stay in Biała 
Podlaska, they created 
a unique, colourful graffiti 
related to the subject of 
the project. The over 15m 
high hoarding fence on 
Budkiewicza Street raised 
a lot of interest of the locals, 
who, with curiosity and 
approval, watched how the 
artwork emerged.
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Ułożenie tekstu, skomponowanie instrumentalu, warsztaty z rapu i wielokrotne ćwiczenia wspólnego utworu nawiązującego do wspólnych działań i kultury hip-hopowej uwieńczyły nagrania w studiu dźwiękowym oraz nagrania zdjęć do wideoklipu, który jest jednym z rezultatów projektu.

Writing the lyrics, instrumental composition, rap workshops, and multiple rehearsals of their own song about cooperation and hip hop culture, were culminated by recording it in the studio and shooting a music video, which is one of the results of the project.
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 Hip-hop is a good culture, because we show our life through dancing, and the songs have various valuable messages”.         Kinga



“Hip-hop gives me energy, it’s really something fantastic. 
I find it beautiful that people in this culture do what they love”.

Kamila
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Podsumowaniem zarówno przygotowań jak i wymiany młodzieży było przeprowadzone 

w dniu 3  lipca o godzinie 15.00 finałowe wydarzenie: „Puls hip-hopu jam” na Pl. Wolności 

w Białej Podlaskiej dla mediów, lokalnej społeczności i lokalnych miłośników kultury 

hip-hopowej. Podczas jamu uczestnicy opowiedzieli o projekcie, realizowanych działaniach, 

podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu, przedstawili galerię zdjęć oraz zaprezentowali 

swoje umiejętności. 

The summary of both preparations and the youth exchange was held on 3 July at 3 pm, 
at the final event: “Puls hip-hop jam” on the main square in Biała Podlaska, for the media, 
local community and local hip hop culture lovers. During the jam participants talked about 
the project, performed actions, shared their impressions from the stay, presented a photo 
gallery and showed their skills. 

- 14 -

“The Hip Hop culture became a one of my 
favorite, because in this project I have learn 
a lot of new things”. Santa

“Hip-hop is a culture.
 It’s not just music,
 it’s a lifestyle”.Patryk



Następnie odbyły się bitwy 
breakdance tancerzy będących 
uczestnikami projektu, a także 
b-boyów i b-girls z Siedlec, 
Międzyrzeca Podlaskiego, 
Trzebieszowa i Mikłusów. 
W jamie gościnnie wystąpiły 
grupy taneczne z Dance 
Academy Studio przy 
Bialskim Centrum Kultury 
w Białej Podlaskiej. 
Przed finałową bitwą 
odbył się także pokaz 
sędziów z bialskiej 
grupy breakdance 
Dziki Wschód. 
Bitwy brawurowo 
poprowadził 
Mc Yasuo.

Next, there were breakdance 
battles between dancers who 

participated in the project, 
as well as b-boys and b-girls 

from Siedlce, Międzyrzec 
Podlaski, Trzebieszów and 

Mikłusy. There were also 
guest performances of dance 

crews from Dance Academy 
Studio at the Biała Podlaska 

Cultural Center. Before the 
final battle there was 

a show prepared by the 
breakdance crew Dziki 

Wschód. The battles were 
expertly led 

by Mc Yasuo.
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Przed zakończeniem wymiany młodzież podsumowała dotychczasowe działania oraz 

zaplanowała przebieg fazy ewaluacyjnej projektu.

Before the end of the youth exchange they summed up the activities so far and planned 

the evaluation phase of the project.
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Osiągnięte główne cele projektu:

znajdowanie wspólnych wartości, ideałów 

łączących osoby zainteresowane hip-hopem 

z różnych krajów, 
analiza przyczyn złego postrzegania 

i przełamywanie stereotypów o kulturze hip-hopu;

wzrost kompetencji, umiejętności i wiedzy 

uczestników projektu;

nabycie doświadczenia w działaniach 

w międzynarodowym środowisku;

promowanie dialogu międzykulturowego, 

poznawanie innych kultur, rozwijanie poczucia 

solidarności, tolerancji i zrozumienia dla 

różnorodności, zwalczanie stereotypów 

i uprzedzeń;
inspirowanie dzieci i młodzież do odkrywania 

własnych pasji i zainteresowań; 

wymiana doświadczeń, dzielenie się swymi 

umiejętnościami, 
rozwijanie kreatywności i pobudzanie do 

aktywności zarówno na rzecz społeczności 

lokalnej jak i międzynarodowej.

Achieved main objectives of the project:

finding common values, ideals connecting 

people interested in hip hop from various 

countries;
analysing the reasons behind the negative 

perception and breaking stereotypes about 

hip hop culture;
increasing the competencies, skills 

and knowledge of project participants;

acquisition of experience in the intercultural 

environment;
promoting intercultural dialogue, learning 

about other cultures, developing a sense 

of solidarity, tolerance and understanding of 

diversity, breaking stereotypes and prejudices; 

inspiring children and teenagers to discover 

their own passions and interests;

exchanging experiences, sharing your skills 

with others;
developing creativity and encouraging 

involvement in activities within local 

and international community.



10najważniejszych zasad i wartości  hip-hopu

1. PASJA – poczucie że ta kultura mnie „kręci”, motywuje, jest odskocznią,     tym czym żyję

2. WIEDZA – umowny „piąty element”, jest niezbędna do obcowania      z tą kulturą

3. KREATYWNOŚĆ –  swój styl, nadaje niepowtarzalny charakter kulturze     hip-hopu i sprzyja rozwojowi

4. PRZEKAZ – możliwość szczerego wyrażania swoich wartości, norm,      ideałów. Przekaz decyduje o wartości i autentyczności kultury     hip-hopu

5. UMIEJĘTNOŚCI – dbanie o rozwijanie swoich umiejętności, uczenie się     od lepszych, sprawdzanie swoich umiejętności w battle
6. SZACUNEK DO INNYCH – akceptowanie różnic i odrzucanie     stereotypów, łamanie schematów i barier;
7. ORYGINALNOŚĆ, szczerość, autentyczność, styl i charyzma;
8. NIEZALEŻNOŚĆ, zaradność, tworzenie własnych kanałów przekazu;
9. LOJALNOŚĆ, przywiązanie do tradycji kultury hip-hop;
10. ZABAWA, SPONTANICZNOŚĆ – z założenia hip-hop miał być sposobem         na nudę, formą zabawy, która potem przerodziła się w pasję. 
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top10principles and values of  hip-hop

1. PASSION – the feeling that I’m really into this culture, 

     it motivates me, is my getaway, my life;

2. KNOWLEDGE – the so-called “fifth element”, necessary 

     for being at one with this culture;

3. CREATIVITY – your own style, gives the hip-hop culture 

     a unique character and fosters development;

4. MESSAGE – ability to honestly express your values, norms,

     ideals. The message determines the value and authenticity 

      of the hip-hop culture;

5. SKILLS – taking care of developing your skills, learning 

     from more experienced people, testing your skills in battle;

6. RESPECT FOR OTHERS – accepting differences and rejecting 

     stereotypes, breaking patterns and barriers;

7. ORIGINALITY, honesty, authenticity, style and charisma;

8. INDEPENDENCE, resourcefulness, creating your own channels 

     of communication;

9. LOYALTY, an attachment to the tradition of hip hop culture; 

10. FUN, SPONTANEITY – the premise of hip-hop was to kill boredom,

        a form of fun that later turned into passion. 
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Uczestnicy projektu/Project participants: 
Mateusz Zdunek, Filip Maksymiuk, Dariusz Hurbańczuk, 
Patryk Szutko, Maciej Golczewski, Aneta Tarkowska, 
Karolina Olszewska, Kamila Klamerek, Sara Komańska, 
Kinga Wielkopolan, Ewelina Melaniuk, Alexis Baudouin, 
Baptiste Cogny, Eloïse Faivre, Dylan Girard, Stéphanie 
Agnan, Axelle Magneron, Lesly Maire, Stécy Maire, 
Christophe Potard, Oskars Alehno, Linards Čelnovs, 
Maksims Pavlovs, Vladimirs Muižulis, Artemijs 
Tevdoradze, Santa Stefjuka, Katarīna Medvedeva, Dana 
Jeršova, Diāna Sorokina, Bažena Beata Hmeļnicka

Liderzy/Leaders:
Cédric Chaigne, Véronique Pellegrin, Andžejs Začiņajevs, 
Dainis Jackevičs, Małgorzata Zając, Olga Dawidziuk

Koordynator projektu/Project coordinator:
Maja Hince

Składamy serdeczne podziękowania: 
- Panu Prezydentowi Miasta Biała Podlaska Dariuszowi 
Stefaniukowi, Panu Dyrektorowi Bialskiego Centrum 
Kultury Mariuszowi Orzełowskiemu oraz Pani Dyrektor 
Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej 
Bernadecie Puczce za pomoc w organizacji wydarzenia 
“Puls hip-hopu jam” i działań projektowych; 
- Kacprowi Dudziukowi (b-boy Guma), Grzegorzowi 
Żylukowi (b-boy Yasuo), Pani Bogusławie 
Sweklej Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego 
nr 17 w Białej Podlaskiej, Pani Ewie Marczuk oraz 
gronu pedagogicznemu Przedszkola nr 17, Bartoszowi 

Dudziukowi (b-boy Mrówa), Michałowi Lewczukowi 
(b-boy Gula), Michałowi Azjiukowi (b-boy Azja), Piotrowi 
Kirczukowi (b-boy Kiru), Łukaszowi Łobejko (b-boy 
Łobej) z bialskiej grupy Dziki Wschód, Tomaszowi 
Leczyckiemu (b-boy Leczyk) wraz z tancerzami 
z Siedlec, Tobiaszowi Toczyńskiemu (b-boy Tobi) 
wraz z tancerzami z Międzyrzeca Podlaskiego, Karolinie 
Brodzik-Zarembie, Szkole Tańca i tańcerzom z Dance 
Academy Studio, Kamili Olejek i Marcinowi Kalickiemu 
z Bialskiego Centrum Kultury, Mc Emeska, Mc Prykson 
Fisk, Mirkowi Kirczukowi, Katarzynie Deneko i Renacie 
Golczewskiej oraz wszystkim, którzy pomogli w realizacji 
projektu za okazane wsparcie i zaangażowanie.

Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej 
w ramach programu Erasmus +. Publikacja została 
zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko 
jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja 
Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej 
zawartość merytoryczną.  
Publication financed with funds from the European 
Commission under the Erasmus +. This publication has 
been realized with the financial support of the European 
Commission. This publication reflects the views only of the 
authors and the European Commission and the National 
Agency for Erasmus+ no responsibility for the information 
contained therein.

publikacja bazpłatna/FREE PUBLICATION

Organizacja goszcząca/Host organisation:
POLSKA/POLAND

ŁOTWA/LATVIA
J.Pilsudska Daugavpils valsts polu gimnazija 

Varsavas 2, LV-5400 Daugavpils
www.dpolvsk.lv

FRANCJA/FRANCE
EREA FRANCOISE DOLTO

40 rue Edouard Pied, 79450 Saint Aubin le Cloud
www.ereadolto.fr

Organizacje partnerskie/Sending organisations:

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
Roskosz 23, 21-500 Biała Podlaska, www.eckiw-roskosz.ohp.pl


