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BEKNOPT DE GESCHIEDENIS VAN MR. POLSKA: op driejarige leef-
tijd komen hij en zijn moeder vanuit Polen naar Nederland. Als hij tien 
is, ontdekt hij de hiphopmuziek via zijn Poolse neef. Na de mavo doet 
hij auditie voor de Herman Brood Academie, waar ze wel iets in hem 
zien. ‘Ik denk dat het de vastberadenheid was. Mijn muziek klonk, als 
ik het nu terugluister, best wel nep. Het stond nog heel ver af van wat 
het nu is. Ik was een jongetje dat thuis in zijn kamer muziek maakte. 
Maar ik was wel vastberaden. Ik wilde mij erin vastbijten en ervoor 
gaan.’ Dan verschijnt er een grote glimlach op zijn gezicht. ‘Om te 
laten zien hoe serieus ik was, had ik foto’s gemaakt van mijn mixer, 
die ik had gekocht voor zestig euro, en mijn microfoon van tachtig 
euro. Zo ben ik altijd geweest; als ik ergens aan begin dan wil ik daar 
ook de beste in zijn. Of in ieder geval heel goed erin worden.’ 

Chaos
Het eerste album van Dominik, toen nog opererend onder de naam 
Polski (‘Maar Mr. Polska vond ik achteraf toch steviger staan’) stamt 
uit 2007 en heet De Voorbereiding. ‘Het voelde ook wel als voorberei-
ding op iets groters. Door wat Boaz (producer) en ik toen deden, 
hebben we ontdekt waar we nu mee bezig zijn. De humor, de gekke 
elektronische beats, de eigen manier van rappen; het viel gelijk op. 
Vanuit daar zijn we gaan finetunen.’ 
Een kleine vier jaar later wordt Mr. Polska geselecteerd voor MCN 
Unsigned Homegrown ’11, een album met nieuw hiphoptalent, en 
verschijnt De Boswachter EP, een zelfreflecterend geheel met liedjes 
over de Poolse bossen en een oom genaamd Gustav. ‘Wat het is aan 
Polen dat mijn fans precies vet vinden, weet ik niet. Ik ben gewoon 
een beetje mezelf aan het zijn en mensen vinden het tof. Als ik ver-
halen vertel over dat ik in Polen naar het bos ging om te jagen met 
mijn opa, dan kijken mensen mij met open mond aan. Logisch, wie 
de fuck heeft dat hier gedaan?’
Met Waardevolle Gezelligheid hebben hij en Boaz geprobeerd iets 
anders neer te zetten. ‘Het album werd opgenomen in een tijd van 
chaos, feesten, voor het eerst optreden en voor het eerst vrouwen die 
iets van mij wilden. Daarbij staan er ook nog wel wat serieuzere num-
mers op, zoals Beetje Denken, Leg Een Traantje en Onzekere Glimlach. 
Je kunt niet alleen maar wild doen, ik heb ook emoties.’

Populairste twitteraar van Nederland, Pool 
van het jaar 2011, winnaar van meerdere 
State Awards en een tweede album genaamd 
Waardevolle Gezelligheid. Dominik Wlodzi-
mierz Groot (22), beter bekend als rapper  
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beide benen op de grond staan. ‘Ik ben 
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‘Ik ben 

een echte 

entertainer’
Tekst Daniël Evers  Foto’s Manon Bruininga


