
REPORTAŻ NA FESTIWAL

„Jak Dawid Kwiatkowski mówi,  
że się za nas modli, to wierzymy,  
że będzie dobrze”. 
Kim są kwiatonators, fanki 
młodego piosenkarza?

Julka, jedna z kwiatonators, w ubiegłym roku na koncerty 
wydała ok. 3,6 tys. zł. Plus obóz z Dawidem Kwiatkow-
skim w Bułgarii – 2,6 tys. zł.
Jakoś na początku maja wymyśliłam sobie tatuaż, jakiego 
nie ma jeszcze żadna kwiato, i stwierdziłam, że jest to  
na tyle kreatywne, że chcę go sobie zrobić. Pisałam do 
Dawida wszędzie: milion maili, maksymalny spam na priv, 
na grupie. W Szczytnie 30 czerwca w dzień koncer-
tu udało mi się przekazać mu list osobiście, oczywiście  
błagając, by go przeczytał.
Zobacz, to jakaś 1/5 mojej wiadomości do niego: „Do tej 
pory kwiato robiły sobie np. kwiat, fleur itp. jako obietni-
cę/zobowiązanie, że nigdy Cię nie zostawią/będą z Tobą  
do końca. (...) Dla mnie kwiat to za banalne. Jak wiadomo, 
linie papilarne są niepowtarzalne i nikt nie ma takich 
samych jak my. Chciałabym wytatuować sobie Twoje. 
Polegałoby to na tym, że gdybyś się oczywiście zgodził, 
narysowałabym Ci na palcu serduszko długopisem, a Ty 
odcisnąłbyś je na kartce i właśnie to byłby ten tatuaż. (…) 
Za kilkadziesiąt lat przypominałby mi o naszej historii,  
o tym wszystkim, ile dla nas zrobiłeś, robisz i będziesz 
robił, ile zrobiłeś dla mnie”.
Następnego dnia rano w Szczytnie czekałam pod hotelem 
z grupą fanek. Podczas rysowania ktoś zapytał: 
– Co wy robicie? 
Na co Dawid: 
– My mamy taką akcję tajną. 
To było takie cudowne, że rozmawialiśmy szyfrem, nikt 
nie wiedział, o co chodzi.

WSZYSTKIE PIENIĄDZE 
NA DAWIDA
Patrizia (19 lat, kwiato, czyli fanką Dawida Kwiatkow-
skiego, jest od czterech lat): – Mam za sobą 36 spotkań  
z Dawidem. Na koncertach i po koncertach. Można już 
powiedzieć, że zmienił moje życie, więc zrobiłam sobie 
ten tatuaż. Rano w hotelu zamalowałam mu palec, od-
cisnęłam na kartce i zrobiłam sobie tatuaż w kształcie 
serduszka. A on potem na Twitterze napisał takie hasło: 
„Dasz palec...”. To było tylko między nami. Tylko Julka  
o tym wiedziała. Zrobiłam coś, po czym powinien za-
pamiętać. Ale kiedy spotkałam się z nim na meet-and-
greecie dwa tygodnie temu w Sopocie, to mnie nie  
pamiętał.
Patrizia pokazuje wytatuowane maleńkie serduszko po 
wewnętrznej stronie przedramienia i swój post na grupie  
Kwiatonators. Jest uczennicą trzeciej klasy technikum, 
specjalizacja architektura krajobrazu.

Pierwszy raz w tym roku Patrizia i Julka kupiły specjal-
ne bilety na meet-and-greet w Sopocie. Pokazują czarną 
dużą wejściówkę za 200 zł. Dzięki temu mogły się spo-
tkać z Dawidem przed koncertem sam na sam. No…  
niezupełnie.
Patrizia: – Podchodzę do niego, witam się, coś tam roz-
mawiamy. To jest w klubie, na uboczu, ale obok czuwa 
menedżer nad jego bezpieczeństwem.
– Ile trwa taka rozmowa?
– To zależy, czy Dawid Kwiatkowski rozmawia z taką  
fanką, którą zna. No mnie, niestety, nie kojarzy. Wtedy 
rozmowa może trwać dwie minuty, jak się nie klei.
Julka: – Powiedziałam mu, że mam w tym roku maturę. 
A Dawid odpowiedział: „O, powodzenia! Trzymam kciuki! 
Jestem z tobą!”. Ja wiem, że on dosłownie nie trzyma  
za nas kciuków, ale samo to, że powie, to daje dużo  
motywacji. 
Julka, tegoroczna maturzystka, też jest kwiato od czte-
rech lat. Ma za sobą 39 spotkań z Dawidem. Więcej  
od Patrizii, bo w poprzednie wakacje była z Dawidem  
na obozie fanowskim w Bułgarii. I jeszcze na początku, 
jak wygrała wejściówkę na koncert w Warszawie, to tata 
z nią pojechał. Na pozostałych koncertach były razem  
z Patrizią. Znają się od podstawówki.
Patrizia: – Mam w telefonie w notatkach każde spotkanie. 
W 2014 roku – 7 koncertów, w 2015 – też 7, w 2016 – 
18 koncertów i w tym roku 4 spotkania. Rok temu by- 
łam już pełnoletnia, dlatego mogłam wyjeżdżać tyle razy.

Każdy koncert to wydatek ok. 200 zł. 
Patrizia: – Ja za wszystkie koncerty plus gadżety to mo-
głabym kupić sobie samochód.
Julka: – Ja też.
Patrizia: – Nie zarabiamy na to, rodzice nam dają.

DAWID NIE ŚPI Z NAMI
„Boska atmosfera zagranicznych wakacji Dawida z ekipą 
Kwiatonators! W programie dużo muzyki, wspólnej za- 
bawy, tańca, plaży, chillu i niezapomnianych chwil  
z Dawidem Kwiatkowskim!”. Tak na swojej stronie  
organizator obozów fanowskich – Kompas – reklamuje 
ofertę wakacji z Dawidem w tym roku w Grecji. Cena 
2599 zł. Bilety już dawno wyprzedane. Julka ma zarezer- 
wowane miejsce. Była też w ubiegłym roku w Bułgarii.
– Jechaliśmy autokarem 40 godzin w jedną stronę. To zo-
staje na miejscu niecałe pięć dni pobytu. Dawid starał 
się być tam obecny, ale ma w czasie wakacji trzy turnusy 
w Polsce i dwa zagraniczne. Zwiedzał z nami Warnę. 
Każda grupa mogła przejechać się z nim na kanapie albo 
na bananie, który ciągnie motorówka na morzu. Było 
też kolędowanie, czyli Dawid chodził po pokojach i nas 
odwiedzał. W każdym pokoju był tylko raz. Jest też taka 
gra – „Kwiatonators go”, że są różne stacje, idzie się, a na 
jednej z nich jest właśnie Dawid.
Dawid na obozach nie śpi z nami w tym samym hotelu,  
tylko ok. kilometra dalej, na posiłkach też nie jest z nami. 
Czasem jednak robi niespodzianki – przyszedł do nas  
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DZIECI KWIATO

Spotkanie idola nastolatek Dawida Kwiatkowskiego z fanami, zorganizowane dla 40 osób – zwycięzców konkursów 
organizowanych przez Radio Gdańsk i ZKM Gdańsk, PGE Arena w Gdańsku, 1 czerwca 2014 / Fot. Mateusz Ochocki / KFP



REPORTAŻ NA FESTIWAL

do hotelu, na basen, mieliśmy z nim sesję zdjęciową na 
plaży. Na koniec obozu razem płakaliśmy. Poszliśmy  
z Dawidem wszyscy o piątej rano na wschód słońca.  
W Bułgarii na drugim turnusie było nas 60 dziewczyn.
W kraju na jednym turnusie jest 120 osób. Jest kilka 
turnusów letnich i kilka zimowych. Na mniej więcej 100 
dziewczyn trafia się 1 chłopak.
Dziewczyny w czasie obozów przygotowują układ ta-
neczny. Potem prezentują go w czasie koncertu i śpie-
wają z Dawidem. Przygotowują też piosenkę i układ  
taneczny na pobudkę pod oknami hotelu, w którym  
nocuje Dawid. 

PRAWDZIWE KWIATONATORS
Fanki Dawida są do siebie bardzo podobne, z wyglądu,  
z makijażu, z tego, jak się ubierają – uważa Patrizia.
– Ubieramy się w podobnych sklepach. Jak jedziemy po-
ciągiem na koncert, to od razu poznajemy, które to są 
fanki Dawida.
– Dziewczyny są zawsze w pełnym makijażu. Na obozie 
też – dodaje Julka – nie pokazałabym się bez makijażu.  
Podobno jakaś dziewczyna zgubiła swoje sztuczne rzęsy 
i nie chciała zejść na śniadanie, dopóki wychowawca nie 
przyniósł jej z drogerii nowych.
– My jesteśmy w oficjalnej grupie, nie w takiej, które  
faneczki sobie same zakładają. To jest jedyna grupa,  
w której się Dawid udziela. Nie każdy może w niej być. 
Pilnuje tego administrator (Igor) – mówi Patrizia. – Żeby 
dostać się na tę grupę, administrator zadaje pytania.  
Na przykład: kiedy urodził się Dawid? Na tej grupie 
dziewczyny piszą między sobą: o szkole, o sobie, swojej 
rodzinie, znajomych. Czasem Dawid się wtrąci. Działamy 
jak grupa wsparcia, nie jak sekta.
Rano pod hotelem, po koncercie, jest nas 20, maksy-
malnie 30. Bo Dawid nie podaje nam hotelu, gdzie śpi.  
Tylko my same sobie to organizujemy. Na przykład kiedy 
przyjeżdża do hotelu, wstawia zdjęcie swojego pokoju  
na Facebooku i my po tym poznajemy, jaki to hotel.  
Rano on wychodzi na recepcję do nas i z nami rozmawia. 
Ale mnie, niestety, nie zapamiętał, choć przecież zrobi-
łam coś, po czym powinien zapamiętać.

KRÓL
Dziewczyny mają takie same bransoletki z koronami.  
Z fanowskiego sklepu, za 10 zł. Taka korona była na 
okładce przedostatniej płyty Dawida.
Patrizia: – On nam wytłumaczył, że każda z nas ma taką 
niewidzialną koronę na głowie, każdy jest królem swo- 
jego życia i nikt nie ma prawa w nie ingerować. I Dawid 
jest po to, żeby nam to przypominać.
On strasznie dużo mówi nam o sobie na koncertach 
albo pisze na grupie, albo na swoim koncie. Jak śpiewa 
smutne piosenki, to w przerwach opowiada nam o tym,  
co właśnie przeżył. Na przykład ostatnio mówił o roz-
wodzie swoich rodziców i że to go wzmocniło, i że nie 
należy się poddawać. On mówi te rzeczy, żeby nas  
uchronić przed porażkami. On naprawdę mówi to szcze-
rze, na koncertach płacze razem z nami.
Ja bardzo się zmieniłam pod jego wpływem. Miałam  
w życiu taki okres, że czułam, że jestem sama, nie mam 
nikogo. Rozmawiałam z Dawidem, to znaczy ja do niego 
pisałam listy, maile, bez odzewu oczywiście. Wysłałam 
ich kilkadziesiąt. Pomagała mi świadomość, że jest ktoś, 
komu mogę powiedzieć wszystko, wszystko, wszystko. 
On pozdrawia zawsze naszych rodziców, żeby się nie 
martwili, bo on tu czuwa. Jak na przykład nagrywa pro-
gram „Dzień Dobry TVN”, to pisze dziewczynom uspra- 
wiedliwienia do szkoły. Bo one są wtedy w telewizji, a nie 
na lekcjach. Jedna dziewczyna pochwaliła się na grupie,  
że jej pani od polskiego była podekscytowana, że sam 
Dawid Kwiatkowski napisał jej usprawiedliwienie z lekcji. 

MOI RODZICE ZBANKRUTUJĄ
Od roku działa oficjalny sklep z płytami, ubraniami i ga-
dżetami. To tam można kupić bransoletki, które noszą 
dziewczyny. Bluza z koroną: 149 zł. Worek You Better 
Work, Queen: 30 zł. Koszulki: 99 zł. Czapka z koroną:  
50 zł. Pościel z koronami – 249 zł.
Jak tylko pojawiła się informacja o otwarciu sklepu  

na Facebooku Dawida Kwiatkowskiego, fanki w postach 
reagowały:
– Chciałam kupić pościel, ale już nie ma :(
– Trochę zawiodłam się na bluzach, ale tak to mega  
spoko, podoba mi się:*
– Z całym szacunkiem, ale skąd wytrzasnąłeś takie ceny!
– W dupę sobie wsadź ten sklep, skoro mijają dwa tyg.  
od zakupu, a towaru nie ma, NIE polecam!!! (to jedyny 
wpis chłopaka, pozostałe posty są od dziewczyn).
– Moi rodzice zbankrutują przez ciebie.
Odpowiedź Dawida Kwiatkowskiego:
– Będzie mnóstwo innych rzeczy, które projektujemy.
Tymczasem na innych stronach też można kupić ubrania  
i gadżety z wizerunkiem Dawida Kwiatkowskiego.  
Na wyróżnienie zasługuje bluza z napisem „Dawid Kwiat- 
kowski to Najlepsze co mnie w Życiu spotkało” – 89 zł.

BIEGNIJMY, BO MAMY CZAS...
Patrizia: – Pierwszy raz zobaczyłam jego fotobloga, na 
którym nastolatek wygłupiał się ze swoją mamą. Zwykły  
chłopak, który wstawiał swoje zdjęcia i pisał, że na obiad 
jadł kotlet z ziemniakami. Moje życie wydawało mi się 
wtedy meganudne, więc zaczęłam interesować się jego 
życiem. Obserwowałam go cały czas. Miałam na kompu- 
terze otwarte wszystkie karty z nim i o nim. Potem nagrał 
swoje covery i zaczął być coraz bardziej znany. Jak dosta- 
wałam powiadomienia, że Dawid Kwiatkowski wstawił 
coś na Insta, to sprawdzałam. Nawet w czasie lekcji. 
Julka: – Zdarzyło mi się wiele razy nie spać przez Dawida. 
Jak była sprzedaż biletów, takich super, najlepszych na 
świecie. Albo jakaś gala, jakiś wielki występ, albo jak le-
ciał do Los Angeles odebrać swoje statuetki dla najlep-
szej gwiazdy Europy Wschodniej. Nawet jak on leciał 
samolotem, to są takie aplikacje, że można śledzić, gdzie 
jest ten samolot. I my to sprawdzałyśmy. 
W wakacje byłyśmy co tydzień na koncercie. Rodzice 
dziwią się, że nam się jeszcze nie znudziło.
Mnie sport ani nic takiego nie interesuje. Jak przeczytasz 
książkę, to nic z tego nie masz. A Dawid jest z nami, jest 
bliski, jest dla nas.
Teraz Dawid zajmuje mi tylko jakieś 50 procent czasu. 
Mniej niż kiedyś.
Patrizia: – Kiedyś młode fanki to były psycholki, chodziły 
z popisanymi rękami, z autografami na czołach. Ale teraz  
jesteśmy starsze i Dawid jest starszy. My już tak nie  
reagujemy, potrafimy powstrzymać emocje.
Julka: – Jak jest koncert, to trzy dni jestem szczęśliwa. 
Dawid dał mi takie mocne szczęście, że mogę na nim 
polegać, mogę mu zaufać, dzięki niemu mogłam się 
uśmiechnąć.
Na grupie niektóre dziewczyny pisały, że potrafiły sprze-
dać z domu telewizor albo mikrofalówkę, żeby pojechać 
na koncert Dawida. 
Kiedy Patrizia i Julka dowiedziały się (wiadomość za-
szyfrowana na Facebooku), że Dawid będzie miał próbę  
w Gdańsku ze swoim nowym zespołem, nie poszły do 
szkoły i cały dzień chodziły po ulicach miasta i szukały 
tego klubu, żeby spotkać się z Dawidem po próbie.

DODAJ MI SIŁ...
Patrizia: – Dawid jest taką osobą, że jak on powie, że bę-
dzie dobrze, to ja wierzę, że tak będzie. Kiedy przycho-
dziłam załamana do szkoły, ludzie mnie nie akceptowali, 
bo byłam trzy razy grubsza niż teraz, to na tej grupie, gdy 
Dawid wstawił coś, jakiś śmieszny filmik, to był jedyny 
dla mnie powód do uśmiechu tego dnia.
Julka: – Ja bym była zdolna powiedzieć, że kocham Da- 
wida. Za to, co zrobił dla nas. On na koncercie modli się, 
potrafi się przeżegnać na piosence, podnosi ręce do góry. 
Jego piosenka „Nie poddaję się, wciąż walczę” mówi, że nie 
mamy niczego się nie obawiać. I te słowa mi pomagają. 
Ja nie mam chłopaka. Dla chłopaków to byłby problem. 
Nawet koledzy, z którymi się w szkole dogaduję, pytają, 
czy byłam znów na koncercie tego pedała. Przecież nie 
będę rezygnować z Dawida dla jakiejś tam miłości.
Patrizia: – Kocham go za to, że jest sobą przy nas.  
Co to znaczy? Inni artyści nie pokazują aż tak bardzo  
życia prywatnego. Opowiadał nam o ciężko chorej babci. 
Umieszczał zdjęcia z hospicjum, jak trzyma ją za rękę, 

pcha wózek. Jest taka piosenka „Dodaj mi sił”. Kiedy 
ostatnio wzięłam zdjęcie, na którym przytulam Dawida,  
i puściłam sobie tę piosenkę, to czułam, że on jest ze 
mną. Mimo że się modlę do normalnego Boga, to Dawid 
też dodaje mi sił.

NIGDZIE SIĘ NIE WYBIERAMY
Julka: – Po maturze planuję pójść na jakieś studia, ale 
jeszcze nie wiem na jakie. Najgorsze jest to, że ja nie 
wiem, co chcę robić w przyszłości. Najpierw muszę zdać 
maturę, a potem jadę z Dawidem na obóz do Grecji.
Patrizia: – Za rok mam maturę. Zawsze myślałam o psy-
chologii, byciu nauczycielem, pedagogiem, kimś takim. 
Mogłabym też śpiewać. Ale ostatnio słyszałam o stu-
diach na bezpieczeństwie wewnętrznym, specjalizacja 
kryminologia czy kryminalistyka. To też mnie interesuje, 
jak W11, takie tam dochodzenia, supersprawa. 
Ja jestem od początku z Dawidem, Julka też. Jesteśmy  
z najstarszego pokolenia fanek, rocznik 98. My z nim  
dorastamy i na razie nigdzie się nie wybieramy.

DAWID KWIATKOWSKI. 
GŁOS POKOLENIA
Przez kilka miesięcy zabiegałam o spotkanie z Dawidem 
Kwiatkowskim. Dzień po planowanym terminie rozmo-
wy przyszedł SMS z informacją, że Dawid Kwiatkowski,  
niestety, nie mógł się spotkać.
Później na Pudelku przeczytałam: „Kwiatkowski pozuje 
bez koszulki i mówi o religii: DZIĘKUJĘ BOGU ZA  
KAŻDY DZIEŃ!”.
Dawid, który ma Facebooku prawie 330 tysięcy fanów 
(fanek), pokazał swoją nową sesję zdjęciową. Bez ko- 
szulki, z papierosem w dłoni i dymkiem wydmuchiwa-
nym z ust. W rozmowie z Piotrem Grabarczykiem pod-
kreślił: „Zacząłem dostrzegać najprostsze rzeczy, cieszę 
się z każdej chwili, jaką przeżywam, nigdy nikomu nie za-
zdroszczę i dziękuję Bogu za każdy dzień. Właśnie, Bóg 
– religia ma ostatnio bardzo ważne miejsce w moim ży-
ciu. Pomaga mi się wyciszyć, zapomnieć o problemach, 
zrozumieć wiele rzeczy”.
Pod tekstem pojawiły się komentarze: „Bogu za Ciebie 
dziękuję... Kocham Cię i zawsze będę”, „Świetny wywiad 
i mega zdjęcia”, „Odpoczywaj!”, „Ideał”. Ale też: „Mówiłeś, 
że nie palisz”.
Dawid Kwiatkowski podsumował: „Czuję ogromną odpo-
wiedzialność za wszystko, co robię, co mówię i piszę (…). 
To naprawdę miłe, że jestem przykładem dla młodych, 
więc chcę być takim przykładem, jaki chciałbym, żeby 
miały moje dzieci. Nie chcę się wymądrzać, ale wydaje mi 
się, że jestem trochę takim głosem młodego pokolenia”.
Pierwszy komentarz pod tekstem: „Jakie pokolenie,  
taki głos”. Większość komentarzy została usunięta, po- 
został dopisek: „Ukryty ze względu na dużą ilość nega-
tywnych ocen”.
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