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Waardevolle Gezelligheid werd ook de titel van de tegenhanger van 
het PVV-meldpunt voor Midden- en Oost-Europeanen. ‘De albumtitel 
had ik al daarvoor. Toen kwamen zij met dat meldpunt en zocht ik een 
pakkende titel voor een tegengeluid. Voor mij is dat ook de manier om 
ermee om te gaan, met een soort grapje. Ik ben niet iemand die in 
debat zou kunnen gaan. Op deze manier wil ik mensen laten kennis-
maken met positieve kanten van Polen en mijzelf. Ik steek niet onder 
stoelen of banken dat ik af en toe ook een hoer ben, drink en fuif tot 
ik niet meer kan lopen, maar zo erg is dat toch allemaal niet? Het is 
belangrijk dat je eerlijk blijft. Ik kan wel een heilig boontje gaan spelen, 
maar daar schiet je niets mee op.’

Wild
De muziek van Mr. Polska kenmerkt zich door extreme beats en dito 
teksten. ‘Ik vertel op mijn eigen lollige manier waarmee ik allemaal 
bezig ben. Eén manier om op te vallen is om het simpelweg fucking 
wild te laten zijn. Dat mensen of denken: ‘wat is dit voor een herrie’, 
of ‘dit is het geluid waarnaar ik op zoek ben’. 
Dat geluid komt voor een groot deel tot stand dankzij producer Boaz 
van de Beatz, met wie Mr. Polska vanaf het begin werkzaam is. ‘In de 
studio begint Boaz meestal blanco een beat te maken vanuit wat zijn 
gevoel op dat moment zegt over wat er gaande is. Als ik met twee 
flessen wodka en een hoer binnenkom, dan is dat de vibe. Kom ik met 
mijn capuchon op heel verdrietig binnen, dan ontstaat er een andere 
beat. Ik geef hem alle ruimte om te doen wat hij wil. Hij geeft mij alle 
ruimte om het om mijn manier in te vullen. Het is nooit zo dat hij mij een 
beat opstuurt en dat ik voorbereid naar de studio ga. Het gaat altijd 
vanaf nul. Zo werk ik het liefst.’

Entertainer
Zodra Dominik het podium opklimt, vervaagt de lijn tussen Mr. Polska 
de artiest en Mr. Polska de entertainer. ‘De laatste tijd heb ik steeds 
meer het gevoel dat mensen mij graag zien zoals ik ben en dat ik dat 
op meerder vlakken kan invullen. Of ik mij nou inzet voor muziek of 
presenteer op televisie, dat maakt niet zoveel uit. Mijn doel is nooit 
geweest om de moeilijkste rapper te worden met de beste rijmschema’s. 
Ik wil gewoon dat mensen met mij kunnen feesten. In die zin ben ik 
een echte entertainer.’
Heeft al het succes hem veranderd als persoon? ‘Ik ben nog steeds 
hetzelfde, alleen nog wat zelfverzekerder. Soms heb ik het gevoel 
dat alles kan en ook lukt. Eerst had ik niets, nu kom ik op televisie 
en open ik de Keukenhof met de First Lady van Polen. Hoe gestoord 
is dat allemaal? Daarom is het goed als er zo nu en dan dingen ook 
niet helemaal goed gaan. Dan besef ik mij dat ik geen Poolse wodka-
god ben.’ 
www.mrpolska.nl
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