
Lech Polish Hip-Hop Music Awards to osiemnaście kategorii, 
dziewięćdziesiąt nominacji, niezwykłe miejsce oraz niezwykli ludzie.  
O tym wydarzeniu usłyszą nie tylko fani hip-hopu. Przed Wami Wielka 
Gala podczas której wręczymy statuetki twórcom reprezentującym 
polską scenę hip-hopową.
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Od 2013 roku organizujemy Polish Hip-Hop Festival, 
który w krótkim czasie stał się największym festiwalem 
hip-hopowym w tej części Europy. Każda edycja była 
coraz większa i przyciągała rekordową liczbę fanów 
i artystów, którzy występowali na scenie na plaży  
w Płocku. Ostatnia edycja odbyła się w 2019 roku, 
jeszcze przed pandemią i mocno zapisała się w historii. 
Dla 20 tys. fanów zagrało ponad 100 wykonawców.

DLACZEGO TO ROBIMY?
W ostatnich latach rap jest najszybciej rozwijającym się 
gatunkiem muzycznym w Polsce. Rekordy sprzedaży 
płyt i odtworzeń w serwisach streamingowych sprawiły, 
że z naszymi partnerami m.in marką LECH i radiem 
ESKA - postanowiliśmy pójść krok dalej i stworzyć 
wydarzenie, które będzie nie tylko dopełnieniem 
Polish Hip-Hop Festival, ale i całkowicie niezależnym, 
prestiżowym eventem.

CO JEST NASZYM CELEM?  
Hip-hop bije rekordy popularności zarówno we 
wszystkich możliwych rankingach na portalach 
streamingowych, jak i w zestawieniach sprzedażowych. 
Zasługuje zatem na nagrody z prawdziwego zdarzenia, 
przygotowane z rozmachem adekwatnym do pozycji 
gatunku. Dzięki Lech Polish Hip-Hop Music Awards 
chcemy docenić polskich twórców, od nominacji aż po 
same nagrody, i pokazać, że polska kultura miejska jest 
na światowym poziomie.

O
 N

A
S



To wydarzenie zasługuje na wyjątkowe miejsce. Hala 
Stulecia we Wrocławiu - perła światowego modernizmu. 
Hala wyjątkowa pod każdym względem, wpisana na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Wizytówka Wrocławia, 
miasta które jest uwielbiane przez hip-hopowców. 
To właśnie we Wrocławiu powstało wiele rapowych 
projektów, które ewoluowały do rangi ogólnopolskiej.  
W żadnym innym mieście artyści rapowi nie są 
przyjmowani tak gorąco. 
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STATUETKA ZA 2020 ROK.
Jej autorem jest Marek Stankiewicz, 
absolwent Wydziału Rzeźby 
krakowskiej ASP. Symbolizuje 
zwycięstwo, właściwego hip-hopowi 
ducha współzawodnictwa i ciężką 
pracę pozwalającą na triumf pomimo 
niełatwego startu. Jest wykonana 
z brązu, waży 4 kilogramy i ma 38 
cm wysokości. Laureat w kategorii 
Debiut Roku otrzyma statuetkę 
pokrytą 24 karatowym złotem. 

SŁOWO OD AUTORA:
Praca nad tą rzeźbą była dla mnie 
szczególnie interesująca i ważna, bo 
mam świadomość uczestniczenia 
w pewnym przełomie kulturowym 
i jest to równocześnie świat pełen 
bardzo twórczych i pełnych energii 
artystów mających coś ważnego do 
przekazania. Jeśli moja praca może 
być częścią tego zjawiska, to jest to 
dla mnie ogromna satysfakcja.  
    
 

Marek Stankiewicz



Do współpracy postanowiliśmy zaprosić osoby związane  
z dziennikarstwem muzycznym, zasłużone dla promocji kultury 
hip-hopowej zarówno w mediach mainstreamowych, jak  
i niezależnych oraz czynnie ją do tej pory współtworzące. Nie zabrakło 
opiniotwórczych przedstawicieli ogólnopolskiej prasy papierowej, 
reprezentantów i reprezentantek rozgłośni radiowych (również tych 
lokalnych) i osobowości internetu. Premiujemy rzeczywistą pracę  
i rozeznanie, a nie stanowiska. Zależy nam również na transparentności, 
przez co zrezygnowaliśmy z artystów czynnych na scenie rapowej 
oraz osób ważnych, niemniej powiązanych z wytwórniami, 
agencjami, managementem artystów. Zrezygnowaliśmy również  
z tych zajmujących się wyłącznie działalnością newsową. Członkowie 
Gremium spotkają się na dwóch posiedzeniach. 

MARCIN FLINT
PRZEWODNICZĄCY GREMIUM

dziennikarz, redaktor, PR-owiec i copywriter. Zaczynał 
dwie dekady temu w branżowych legendach: Klanie, Ślizgu  
i Radiostacji. Rozwijał się w Życiu Warszawy, by później 
współpracować m.in. z Przekrojem, Polityką, Wprost, 
Machiną, Gazetą Magnetofonową, Noizzem i Interią. 
Współautor ‘Antologii Polskiego Rapu’ i ‘Dymu’ - komiksowej 
biografii Pablopavo. Dla Red Bull Music stworzył przegląd 
płytowy Raptem, a dla CGM-u cykl wywiadów video: 
Flintesencja. Współtwórca CGM Rap Podcastu.
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DAWID BARTKOWSKI
WICEPRZEWODNICZĄCY GREMIUM

PR-owiec, bloger, aktywista hip-hopowy i dyrektor 
artystyczny Polish Hip-Hop Festival. Z branżą związany 
od 2008 roku, publikuje na łamach Interii i blogu 
goodkid.pl. Współpracował m.in. z T-Mobile Music, 
Noisey, CGM, Programem Trzecim Polskiego Radia 
i Magazynem Hip Hop. Współtwórca pierwszego 
polskiego podcastu hip-hopowego - CGM Rap Podcast.

PEŁNY SKŁAD GREMIUM:

• Jacek Adamkiewicz (Poznański Rap, Jacek Adamkiewicz TV)
• Mateusz Andruszkiewicz (Radio Nowy Świat)
• Filip "Rudanacja" Antonowicz (Eska)
• Dawid Bartkowski (Goodkid, Interia Muzyka, PLHHF)
• Bartosz Biegun (Sajko)
• Marcin Blind (Follow Rap)
• Bartosz Boruciak (Radio WNET, Bartosz Boruciak TV)
• Sebastian Cierniak (Kstyk, Czwórka)
• Marcin Flint (CGM, Interia Muzyka, GAMA)
• Kuba Głogowski (Kuba Talks)
• Filip Jurkowski (Yurkosky)
• Paweł Kątnik (Radio Gdańsk)
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• Mateusz Kiejnig (Polska Płyta Polska Muzyka)
• Paweł Klimczak (Newonce, Poptown)
• Krystian Krupiński (Popkiller)
• Marta Malinowska (Radio 357)
• Krzysztof Nowak (Rytmy, Interia Muzyka, Red Bull 

Muzyka)
• Mateusz Osiak (Rap Matters, Brak Kultury)
• Michał Płociński (Radio Kampus, Rzeczpospolita)
• Maciej "Siwydym" Sęk (Rapnews)
• Piotr Szwed (Czas Kultury, Dwutygodnik)
• Bartosz Tomczak (Radio Wrocław)
• Aśka Tyszkiewicz (Radio Szczecin)
• Maciej Wernio (NOIZZ)
• Bartek Woynicz (Nowa Muzyka)
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W osiemnastu kategoriach nominowanych będzie po pięciu 
artystów. Nominacje zostaną przyznane przez Gremium 
Lech Polish Hip-Hop Music Awards. Oto kategorie:

PŁYTA ROKU
Najlepsza płyta wydaną między styczniem 
a grudniem 2020 roku. Wybieramy 
zarówno spośród wydawnictw głównego 
nurtu, największych i najpopularniejszych 
artystów i artystek, jak i rynku niezależnego. 
Uwzględniamy twórczość solową i zespołową. 
Pod uwagę bierzemy tylko albumy 
długogrające, pomijamy reedycje, mixtape’y, 
epki oraz płyty instrumentalne.

EPKA ROKU
Wybieramy najlepszą epkę wydaną w 2020 roku. Epki to 
płyty krótkogrające, zwyczajowo (choć było to związane 
z określonym, winylowym nośnikiem i obecnie nie jest 
regułą) nieprzekraczające 28 minut. Unieśmiertelniona 
przez chociażby Smarka i Grammatik ’epka’ pozostaje  
w rapie popularna, a my pragniemy podkreślić jej rolę.



SINGIEL ROKU
Wybieramy najlepszy singiel, który zostały przez 
artystów/artystki i wytwórnie opublikowany 
jako odrębnie funkcjonująca całość. Singiel nie 
musi promować albumu (choć zazwyczaj tak 
bywa) ani ukazać się przed jego premierą.

UTWÓR ROKU
Czas uhonorować znakomite utwory, które nie zawsze 
znajdowały się w centrum uwagi. W tym przypadku 
wybierzemy utwór, który nie był singlem promującym 
album, ale znalazł się na płycie lub był luźnym utworem 
opublikowanym na serwisach streamingowych.

KOOPERACJA ROKU
Tutaj wybieramy najciekawsze i najlepsze współprace. 
Dopuszczamy do głosowania zarówno utwory nagrane  
w towarzystwie czysto rapowym, jak i z przedstawicielami/
przedstawicielkami innych gatunków muzycznych. Mogą to być 
zarówno single, jak i utwory, które znalazły się na albumach, były 
twórczością okazjonalną lub piosenkami związanymi z akcjami 
promocyjnymi konkretnej marki.

ARTYSTA ROKU
Wybieramy najlepszego rapera bądź raperkę roku 2020. Bez 
podziału na mainstream i underground, z uwzględnieniem 
twórczości własnej, gościnnych występów, koncertów i
działalności medialnej.
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ZESPÓŁ ROKU
W tej kategorii przez zespół rozumiemy także duety (również 
te w klasycznym dla hip-hopu składzie MC i producent)  
i jednorazowe projekty angażujące od dwóch osób wzwyż.

DEBIUT ROKU
Selekcjonujemy spośród najlepszych, pierwszych oficjalnych 
wydawnictw rapera, raperki bądź zespołu. W tym wypadku 
bez znaczenia pozostaje, czy to epka, mixtape, czy longplay.
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ODKRYCIE ROKU
W odróżnieniu do debiutu, tym razem chcemy uhonorować nie 
oficjalny album, a nowego w branży artystę, artystkę lub zespół, 
którzy w 2020 roku dali poznać się publiczności pojedynczymi 
utworami, gościnnymi występami lub wydawnictwem 
undergroundowym. To często osoby z kontraktem bądź chwilę 
przed jego podpisaniem.

LABEL ROKU
Wybieramy najlepszą wytwórnię 2020 roku. Doceniamy 
zdolność wypatrywania talentów, jakość wydanych 
albumów i wszystkie działania związane z promocją 
artystów i artystek.

WYDARZENIE ROKU
Czy w 2020 roku na rapowej scenie wiele się działo? 
Pomimo pandemii, owszem. Kreatywnością wykazywali się 
filmowcy, sztab marketingowy, organizatorzy koncertów, za 
zdumiewające rozmachem przedsięwzięcia brali się sami 
artyści. Wybieramy wydarzenie, którego przedstawiciel będzie 
mógł zostać uhonorowany statuetką.

UNDERGROUNDOWA PŁYTA ROKU
Co znaczy twórca podziemny? Taki, który pracuje sam na siebie, działa 
- w kwestii warunków, nie efektów! - półprofesjonalnie, niezależnie, 
z dala od dużych koncernów wydawniczych, opłaconych kampanii 
promocyjnych i wysokobudżetowych teledysków.



MIXTAPE ROKU
Pojęcie mixtape’u ewoluowało, to nie musi być już 
wydana na kasecie, zmiksowana przez didżeja całość, 
bliżej tym wydawnictwom do nieoficjalnych albumów 
przygotowujących grunt pod właściwą płytę. Nie 
zamierzamy budować sztucznych granic, laureatem 
może zostać zarówno hip-hopowy mixtape z nowym 
materiałem, jak i będący kompilacją istniejących 
wcześniej nagrań, również tych w których rapowy 
twórca flirtuje z pokrewnymi estetykami. Doceniamy 
wiele aspektów - od jakości muzycznej, przez pracę 
DJ-a, na ogólnej oprawie kończąc.

INSTRUMENTALNA PŁYTA ROKU
Nie ma hiphopu bez zarapowanych zwrotek? Ależ 
skąd. Tu radzimy sobie bez słów (choć uwzględniamy 
wydawnictwa, na których wokale występują 
incydentalnie bądź stanowią mniejszą część płyty). 
Część osób lubi określenie “abstract hip-hop”, inni 
skłaniają się ku “hip-hopowi instrumentalnemu”, ale 
to najmniej hermetyczna z kategorii. Hip-hop bywa 
tu punktem wyjścia, metodą działania, a ukłony 
do jazzu czy muzyki elektronicznej są na porządku 
dziennym.

PRODUCENT ROKU
Rolą producenta bywa dyrygowanie zespołem, 
koordynowanie wielu elementów, ale czasem wystarczy 
dobra pętla bębnów i parę dźwięków. Nie chcemy 
rozróżniać w tej kategorii produkcji i beatmakingu. 
Laureatem może zostać producent który stoi za 
kompleksowym podejściem do muzyki lub hip-hopowy 
wszechogarniacz.



VIDEO ROKU
Wybieramy najlepszy / najciekawszy / najbardziej 
efektowny (niepotrzebne skreślić) teledysk roku. To 
może być one shot, nie uwzględniamy kosmetycznych 
animacji, mash-up i lyric videos.

FEATURING ROKU
Goście w rapowych utworach nie 
zawsze grzecznie plasują się w cieniu 
gospodarzy, bywa, że nie wahają się 
wyjść przed nich. Uhonorujemy autora 
bądź autorkę najlepszej zwrotki (bądź 
refrenu, bo zaproszenia na refren są 
coraz częstsze), które pojawiły się w 
utworze innego wykonawcy.

DZIĘKUJEMY ŻE JESTEŚCIE Z NAMI! 
WIERZYMY, ŻE CAŁA BRANŻA OTRZYMA 
NAGRODY, NA JAKIE ZASŁUGIWAŁA PRZEZ 
LATA. 
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DJ ROKU
Tutaj wybieramy najlepszego DJ-a roku. 
Doceniamy wiele aspektów - od pojedynczych 
skreczy i cutów po pełne albumy, ale tylko te, 
które wiążą się z działalnością fonograficzną 
- nie sugerujemy się umiejętnościami  
w zakresie rozkręcania wielogodzinnych 
imprez ani wynikami na turntablistycznych 
zawodach!




