
  



WSTĘP 

Jest 19 czerwca 2013 roku.. Bon Jovi właśnie skończyli grać „Raise Your Hands” na nowiutkim stadionie 

PGE mieszczącym się w Gdańsku.. Stoję na schodach a w garści mocno ściskam kawałek flagi wartej 

ponad 4 tys. złotych i zaczynają dopadać mnie złe myśli.. a co jeśli tłum wyrwie mi z ręki flagę  

i nie rozwinie się ona prawidłowo? Czy na pewno jest ona dobrą stroną odwrócona? Będzie masakra 

jeśli wyjdzie coś nie tak! Po chwili przychodzi jednak z pomocą głos rozsądku, który do tej pory 

wsłuchiwał się w wewnętrzny dialog oraz w to co ze sceny mówił lider jednej z najważniejszych 

rockowych grup w historii i mój wieloletni idol – Jon Bon Jovi. Mój wewnętrzny racjonalny głos 

uspokaja mnie mówiąc, że wszystko jest sprawdzone! Żebym się skupił na mocnym trzymaniu  

i nałożeniu flagi na ludzi a na pewno się uda! W tle dobiega „Two, Tree, Four” i z boku słyszę sygnał - 

„Dajemy!”. 

PDF który właśnie czytacie jest ukoronowaniem mojej czteroletniej pracy nad jego treścią i ma spełniać 

dwa główne zadania. Ma być moim osobistym zapisem realizacji największego marzenia jako fana Bon 

Jovi, a także ma być udokumentowaniem wszystkiego tego co się działo przy organizacji historycznego 

koncertu zespołu na naszej ziemi. PDF miał być udostępniony tylko najbliższym znajomym, ale 

uznałem po czasie, że kilka informacji i zawartych tutaj opisów może być interesujących również dla 

innych fanów. Mam nadzieję, że wam się spodoba i pozwoli chociaż na chwile przywołać te piękne 

emocje jakie nam było dane przeżyć 19 czerwca 2013 roku.. Miłej lektury!  



  



BON JOVI – POCZĄTEK (O AUTORZE) 

Tak naprawdę pierwszym wydarzeniem, które sprawiło, że 

dane mi było być 19.06.2013 roku na koncercie w Gdańsku 

było usłyszenie w radiu piosenki „It’s My Life”. Jest to dla 

mnie ważny moment, który bardzo mocno odcisnął swoje 

piętno na mojej przyszłości. Bez tego utworu moje następne 

17 lat (od 2000) wyglądałoby na pewno inaczej. Dzięki niemu 

poznałem wręcz tysiące ludzi – zarówno fanów Bon Jovi jak i 

wielu innych miłośników muzyki.  Dane mi było pojechać na 

dziesiątki zlotów Bon Jovi oraz muzyki Hard-Rockowej. 

Spotykałem ludzi, którzy zarażali mnie swoją pasją również do innych artystów. I tak poznawałem 

twórczość U2, My Chemical Romance, Springsteena czy chociażby T.Love. Razem z fanami udało nam 

się pojechać na koncerty m.in. The Killers, Scorpionsów oraz na festiwale typu Woodstock.  
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Dlaczego „It’s My Life”? jest to kawałek, który mnie kupił od pierwszego dźwięku talk-

boxu! Magia, pozytywna energia, power, emocje… szczerze nie wiem jak to nazwać. Za 

każdym razem jak jej słuchałem to rozpierała mnie energia. Ważnym elementem 

dopełniającym całości był teledysk. Oglądałem go jak najlepszy film akcji (a bardzo lubię 

filmy akcji). Wiem, że jak pierwszy raz zobaczyłem klip to miałem pytania w głowie w 

stylu – WOW! Co to za koleś? Wygląda jak najszczęśliwsza i najpewniejsza osoba na 

świecie! Petarda w głosie i płomień szczęścia w oczach  - kupił mnie od razu! No i do tego ten kapitalny 

uśmiech. Kim on jest? Kim oni są? Wyglądają jak jakaś banda najlepszych przyjaciół. Nie wiedziałem 

wtedy, że to zespół z takim dorobkiem! Ba! ja myślałem, że to ich debiut ;D Piosenka zaczęła kierować 

moim życiem i rozpoczął się okres poznawania zespołu... Przez następnych kilka miesięcy katowałem 

ten kawałek dzień w dzień. Mógł istnieć tak naprawdę tylko on. Po paru tygodniach włączyłem przez 

przypadek radio i DJ z RMF FM (lista Hop-Bęc) podał.. „Nr 1 dzisiejszego notowania”.. utwór Bon Jovi 

„Say It Isn’t So” … posłuchałem i powiedziałem – „Cholera fajne!”. Potem znowu przerwa od muzyki 

(w tamtym okresie dużo grałem w piłkę nożną i robiłem inne rzeczy) aż pewnego wieczoru gdy 

włączyłem znowu RMF FM.. Przesłuchałem listę 

i DJ znowu zapowiedział pierwsze miejsce – 

„przed nami znowu na szczycie, tym razem w 

wersji romantycznej - Bon Jovi i Thank You For 

Loving Me!”. Przypadek? „Crush” stał się moim 

pierwszym albumem Bon Jovi w kolekcji i chyba 

najważniejszym… 



  



BONJOVI.PL 

W 2000 roku Internet nie był jeszcze ogólnodostępny, ale pomimo tego chodziło się do kafejek, aby 

ściągnąć jakiś wywiad, posłuchać fragmentów utworów czy też wgłębić się w historie zespołu. To był 

czas kiedy odkrywało się zespół i chciało się więcej i więcej. Twórczość Bon Jovi poznawałem dzięki 

wycinkom z prasy, programom w tv czy powstającym stronom o Bon Jovi. Dużą rolę odgrywały dwa 

Polskie portale o Bon Jovi – Always i Fields Of Fire. Dzięki nim zagłębiałem się bardzo mocno  

w twórczość zespołu, poznawałem ciekawe fakty i słuchałem dem, które okazywały się być genialne. 

Chciałem więcej i więcej…  

Zaraz po wydaniu „Bounce” nawet sam założyłem 

swoją stronę: „Bon Jovi – Undivided”. Szybko 

zrozumiałem jednak, że warto budować to co już jest i 

jest dobre. Stałem się redaktorem obu naszych 

największych portali. Po pewnym czasie całą energię 

skierowałem w stronę bliższego mi portalu „Always” 

(wtedy jeszcze z adresem Gery.pl). 

Z biegiem czasu widać, że był to strzał w dziesiątkę, bo efekty pracy wielu osób na przestrzeni lat 

sprawiły, że koncert był wyjątkowy.   

 

  

 

 

  



  



ZLOTY / SPOTKANIA / AKCJE FANÓW 

Jakbym miał wymieniać wszystkie osoby, które poznałem dzięki miłości do Bon Jovi to pewnie zajęłoby 

to kilka kartek A4 zapisanych drobnym druczkiem…. 

Począwszy od pierwszego wejścia na czat (tak wtedy jeszcze 

ludzie rozmawiali na czacie Bon Jovi ;D ) poprzez forumowe 

znajomości, a następnie zlotowe przyjaźnie  

i koncertowe przypadkowe spotkania dane mi było poznać 

setki, jeśli nie tysiące wspaniałych osób. Na stronach o Bon 

Jovi poznałem m.in. Bodzia, Rickiego, Agatę, Marcie, Kidda, 

Rokite, Rockstara, Jovizne, Cr@sha, Joviego, Kondzika.. Na 

zlotach Kasiunie, Sobola, Cullesa, Beera, Elek84, Sdms, Bon 

Joviątko, 99 ITShade, Marcina Z czy Lordiego.. Na koncertach 

zaś Pathfindera, Pinioola, Kikusie, Sylwię, Edytę, marslona, Rafała_ka czy w Gdańsku Pepe, Dorotę, 

Marzenę, Anie, Roleskiego i wiele, naprawdę wiele innych osób. Niektóre z tych przyjaźni i znajomości 

trwają do dziś. Setki godzin przegadanych przez telefon, wiele piw wypitych, miliony godzin 

poświęconych dyskusjom o Bon Jovi i nie tylko. 

 

Na tych kilkunastu zlotach było mnóstwo atrakcji i przeróżnych akcji. 

Do dziś pamiętam wspólne słuchanie „Have A Nice Day” w barze. 

Dobrze wspominam barmana z „Źródła”, który na samą myśl 

słuchania Bon Jovi przez kilka godzin miał ataki padaczki ;) Bardzo 

miło wspominam sylwester 2005/2006 u Kasiuni gdzie dane było mi 

pierwszy raz zagrać coś na gitarze przed większą publicznością ;) To 

na jednym ze zlotów padło z moich ust „A może wybralibyśmy się 

autem w kilka osób na koncert”? Reakcja była taka, że kilka 

miesięcy później razem z obecnym na zlocie Marcinem Z i Cullesem mieliśmy łzy w oczach jak Jon  

i Richie odgrywali w Stuttgarcie na zakończenie genialnego koncertu utwór „Never Say Goodbye”!  

 

Przez te kilkanaście lat odbyło się również wiele ciekawych akcji 

jak m.in. naklejanie okładek do albumu „Have A Nice Day”  

w różnych miastach. Pamiętam też jak namalowaliśmy taki 

znaczek w pociągu na nowych kanapach. Wiem, że była to 

dewastacja, ale jak on się tam pięknie komponował! Istne 

dzieło sztuki ;D Do tego oczywiście akcja „Destination Poland”  

i robienie zdjęć z takim napisem. Również razem z Bodziem 

wielokrotnie rozmawialiśmy przez telefon  

i osobiście o realnych próbach zorganizowania show podejmowanych na przestrzeni lat przez agencje  

koncertowe. Pamiętam, że nawet robiłem jakieś mapki i opisy dla osób w agencji z którymi Bodzio się 

spotykał. A przez te 17 lat dostawałem poważne sygnały od różnych osób o kilku poważnych 

podejściach do zorganizowania koncertu w Polsce. Większość z nich dotyczyła Chorzowa i Krakowa, 

później również dołączyła Warszawa i Poznań.. w końcu stanęło na Gdańsku!  



  



  



  



DESTINATION POLAND 

Działań na rzecz sprowadzenia zespołu do naszego kraju na przestrzeni wielu lat było sporo. Jednym 

 z najważniejszych takich działań była akcja „Destination Poland”. Rozpoczęliśmy ją już 17 stycznia 2007 

roku. Jej ideą było doprowadzenie na wszelkie możliwe sposoby do zorganizowania pierwszego 

koncertu Bon Jovi w Polsce. W ramach akcji kontaktowaliśmy się z agencjami, wysyłaliśmy maile do 

różnych firm, managerów, rozklejaliśmy plakaty czy też podpisywaliśmy ogólnopolską petycje.   

Nasze zaangażowanie w akcje doprowadziło do wielokrotnych rozmów z osobami z poważnych agencji 

koncertowych. Koncert nieoficjalnie był rozpatrywany (o czym nie mogliśmy informować)  

w takich miastach jak Kraków, Chorzów, Poznań czy Wrocław. Miał się on odbyć zarówno w formie 

pojedynczego show, części festiwalu, a nawet w ramach specjalnej okazji. Pomimo iż rozmowy były na 

tyle zaawansowane, to ze względu na zbyt duże ryzyko poniesienia strat finansowych koncerty te nie 

doszły do skutku.   

5 Listopada 2012 dodaliśmy ostatni post na stronie akcji www.destinationpoland.org z radością 

informując, że akcja zostaje zakończona! 

 

http://www.destinationpoland.org/


  



  



PETYCJA 

Jednym z ważniejszych działań w ramach akcji „Destination Poland” była petycja wystosowana przez 

nasz fanklub, którą podpisało ponad 1 tys. osób!  

  



FILMIK DESTINATIONPOLAND.ORG 

Ciekawą akcją związaną z "Destination Poland" miał być film stworzony dla Bon Jovi oraz agencji 

koncertowych zawierający mix naszych zdjęć. Na każdym zdjęciu miał się znajdować napis zachęcający 

do wizyty w naszym kraju oraz adres strony destinationpoland.org. Za pomysłem stałem ja i forumowy 

Bartek (największy forumowy miłośnik "Always"). Jako że nasza relacja zawsze była burzliwa, to akcja 

skończyła się szybciej niż się rozpoczęła. Zaraz po rozpoczęciu wywiązała się między nami sprzeczka na 

gadu-gadu i było po akcji. Jednak pomimo tego fani w dosyć szybkim czasie zdążyli się zorganizować i 

podesłać nam swoje foty. Nigdy nie zostały one jednak opublikowane aż do tej poprawionej wersji PDF. 

Jakimś cudem udało mi się je odzyskać :) Jak widać fani potrafią być zorganizowani, a zarazem często 

mocno pozytywnie zakręceni! Dzięki wszystkim za udział i przepraszam za to, że zrobiliście to na darmo.  

 



  



  



  



 



PRÓBY ORGANIZACJI 

Jak już wspominałem na przestrzeni lat wiele razy próbowaliśmy sprawić, aby koncert mógł się odbyć. 

Największym problemem nie był brak zainteresowania organizatorów, a oczywiście kwestia finansowa. 

Nie mamy oficjalnych kwot, ale według danych z 2013 roku Bon Jovi za koncert żądali około 1 miliona 

dolarów. Na nasze realia jest to kwota nie do przejścia dla wielu organizatorów jak i miast chcących 

zaprosić tak wielką gwiazdę do siebie. Według źródeł Internetowych Poznań na koncert w ramach cyklu 

„Poznań dla Ziemi” miał wygospodarowane 2 mln i 700 tys. złotych na takie widowisko. Bon Jovi mieli 

być  ich głównym celem i ponoć było bardzo blisko realizacji. Kurs dolara w 2007 roku wahał się 

pomiędzy 2,5 a 3 zł. Doskonale widać, że kwota w dobrym okresie mogła ledwo pokryć wynagrodzenie 

zespołu, a gdzie koszty pozostałej organizacji (ochrona, wynajęcie obiektu itp.). Niestety tutaj jak i w 

wielu innych przypadkach całość nie została dopięta pomimo zaangażowania i chęci organizatorów. 

 

 

 

 

Chronologiczne próby podjęcia sprowadzenia Bon Jovi do polski: 

o 1988 – na portalach aukcyjnych można kupić stare koszulki z promocji trasy New Jersey na 

których widnieje nasz kraj. Wszystko wskazuje na to, że brani byliśmy wtedy poważnie pod 

uwagę przy organizacji show. 

o 1993 – tutaj ciekawa historia ponieważ widnieją w Internecie informacje jakoby koncert Bon 

Jovi miał się odbyć się u nas 31 sierpnia na Służewcu w Warszawie. Może to oznaczać, że były 

podejmowane próby sprowadzenia zespołu w tamtym roku do kraju. 

o 2001 – Jon sam zapowiadał przyjazd odbierając złote płyty za album „Crush” w studio TVP. Do 

dziś nie ma oficjalnej informacji dlaczego zapowiadany przez samego lidera Bon Jovi występ 

nie doszedł do skutku. Prawdopodobnie wtedy byliśmy najbliżej koncertu. 

o 2007 – tutaj mieliśmy bardzo mocnego zainteresowanego. Były prowadzone poważne 

rozmowy, a ja Arturowi tworzyłem nawet mapkę i jakieś zestawienia dla organizatorów. Był to 

jeszcze okres w którym nie było ogłoszonej światowej trasy, a chciano zrobić tak, aby Bon Jovi 

zagrali u nas dodatkowo poza koncertami w O2. 

o 2007 - Był też drugi poważny zainteresowany zorganizowaniem koncertu, ale o tym nawet 

teraz po latach nie mogę pisać ;) 

o 2007-2011 – Jon wraz z zespołem wielokrotnie w tym okresie byli brani pod uwagę jako 

gwiazda otwierająca stadion śląski w Chorzowie. Niestety przesuwanie w terminie zakończenia 

prac sprawiło, że zespół się nie pojawił na otwarciu. 

o 2011 – Bon Jovi mieli być gwiazdą cyklu „Poznań dla Ziemi”. 

 

 

*1997 – Richie Sambora zapowiadał w wywiadzie dla bodaj radiowej trójki, że ma zamiar przyjechać 

do nas w ramach jego solowej trasy. 



  





  



MARZENIA.. 

 

Dawno, dawno temu… ;) O tak.. Wróćmy do czasów kiedy o koncercie mogliśmy sobie tylko pomarzyć… 

Kiedy zespół ogłaszał pierwsze koncerty trasy „Because We Can” fani tak samo jak  

w poprzednich latach tylko w żartach wymieniali Polskę wśród Państw w których mieliby zagrać.  

 

 

  

Oczywiście pojawiały się również różne teorie spiskowe.. 

 

 

  

Jednak zdecydowanie przeważały żarty. 

 

 

 

Wśród fanów pojawiła się nadzieja kiedy podczas ogłaszania dat koncertów pojawiła się Bułgaria,  

w której Bon Jovi nigdy nie zagrali. 

 

 

 

Jednak nadal  przeważały opinie dosyć wątpiące o takim koncercie u nas, tym bardziej że byliśmy  

w trakcie pojawiania się dat. Najsensowniejszym byłoby umieszczanie przecież nowych krajów na 

początku, aby w nich jak najwięcej ludzi zakupiło bilety. 



 

 

Kiedy pojawił się Berlin duża część fanów wiedziała już gdzie zobaczy Bon Jovi na trasie „What About 

Now”. 

 

 

 

Wszystko płynęło swoim rytmem aż pewnego dnia… 

 

 

 

Niby to miała być zaprezentowana inna gwiazda, ale w komentarzach pojawiła się pewna ciekawa 

osoba… 

 

 

 

Oczywiście fani zaczęli dociekać kim jest ta tajemnicza osoba. 

 



 

 

Następnie na forum djpj1 napisał pamiętne słowa po których ja sam zacząłem realnie wierzyć,  że coś 

jest na rzeczy. Później obiecałem mu piwo jak to okaże się prawdą… 

 
  

Na forum emocję zaczęły narastać… 

 

 

Prestige MJM podsycało atmosferę 

 

 

Jak widać po poniższym tekście jakoś specjalnie się nie napalałem. Dlaczego miałbym się napalać? Od 

2000 roku wiedziałem o  6-7 próbach ściągnięcia zespołu do Polski. Mieli grać w Warszawie, 

Krakowie, Chorzowie czy w Poznaniu. Wszystkie próby okazały się porażką, dlaczego teraz miałoby 

być inaczej? 

 



A djpj1 dalej podsycał atmosferę 

 

 

 

Robiło się coraz bardziej „gęsto” 

 

 

Dzień sądu miał nadejść jutro.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



05.10.2012 

Data ta będzie jednym z bardziej pamiętnych dni w moim życiu. Siedzę w pracy i co chwila sprawdzam 

forum, pomimo iż „godzina 0” ustawiona była na 11:00. W każdej chwili mogła się pojawić przecież 

jakaś konkretna informacja. Wszystko dzieje się w lekkim napięciu. Dzwonią do mnie fani  

i pytają się czy w to wierze.. odpowiadam, że wierze.. ale.. no właśnie.. tyle razy już wierzyłem i za 

każdym razem się zawiodłem.. 

10:30 … Pojawiają się na forum potwierdzające informacje.. telefon… dzwoni Bodzio! Odbieram.. 

Bodzio – „Mamy go! Dzwoniła do mnie babka z gazety i powiedziała, że za 30 min pojawi się oficjalna 

informacja o koncercie w Gdańsku 19 czerwca 2013!”… Radość, szał, niedowierzanie.. tyle czasu.. Już 

chcę oficjalnego potwierdzenia! Chcę zobaczyć tą informacje! 

10:52 Jest! Pojawiają się oficjalne potwierdzenia. Fani eksplodują radością. Na forum szał nie do 

opisania. Moje.. nasze wielkie marzenie się w końcu spełni! 13 lat czekania..  

 

 

 



Na forum szybko wrzucam swoją reakcje 

 

A tam oczywiście zapanowała istna euforia 

 

 

 

 

 

Po chwili pojawiło się również oficjalne zaproszenie do Gdańska od Jona ;D 

 



 

Przez kilkanaście dni na forum działo się szaleństwo, niedługo po ogłoszeniu daty pojawiły się w 

sprzedaży bilety, a nam pozostawało odliczać czas do koncertu.. 

Oczywiście nie siedząc bezczynnie… poniżej przykładowe zdjęcie pod mailing: 

 

 



  



  



 

 

 

  



 

 



  



 



PRZYGOTOWANIA DO KONCERTU 

Elementów składających się na przygotowanie nasze jako redakcji 

bonjovi.pl wraz z wieloma fanami do koncertu było bardzo dużo. Jeszcze 

przed oficjalnym ogłoszeniem koncertu rozmawialiśmy telefonicznie z 

Arturem co trzeba byłoby zrobić. Artur miał pomysł na natychmiastowe 

nawiązanie bliskiej współpracy z organizatorami i przedstawienie im 

czego mogą od nas oczekiwać oraz wybadanie na co my możemy sobie 

pozwolić. Zaraz po ogłoszeniu koncertu rozpoczęła się dla nas 

wielomiesięczna praca, aby wypadł on jak najlepiej. Każdy z nas miał 

oczywiście swoje życie osobiste, ale poświęciliśmy wiele nocy na opracowywaniu materiałów 

prasowych, tworzeniu grafik i omawianiu wielu zagadnień.. Każdy z nas miał role przypisane 

indywidualnie jak i pewne rzeczy wykonywaliśmy wspólnie porozumiewając się na Facebooku, 

telefonicznie czy poprzez Artura. Dzięki takiemu dobremu zbalansowaniu i rozłożeniu zadań każdy 

mógł robić to co potrafił, a i zarazem często lubił robić. Frankie dla przykładu tworzył niezwykle ciekawe 

i czasochłonne artykuły w serii „Uroki Gdańska”. Jak ja miałbym zrobić chociaż jeden taki artykuł to by 

mnie krew zalała, bo nie potrafiłbym tego opisać chociaż w odrobinę tak profesjonalny sposób jak on. 

Frankie potrafił, chciał i dzięki temu uatrakcyjniało to nam nasze przygotowania do koncertu. Ludzie 

którzy masowo w tamtym czasie wchodzili na stronę dostawali od nas i od fanów nie tylko suche 

informacje o koncercie, ale również wiele tego typu perełek. Na mnie Bodzio zawsze mógł liczyć jeśli 

trzeba było szybko zrobić jakąś drobną grafikę. Jeżeli potrzebny był już duży projekt graficzny koszulek 

lub flagi to na pomoc mogliśmy liczyć ze strony profesjonalistów - Yanniego i Damneda. Dużych zadań 

czy małych prac do wykonania było multum. Trudno je jakoś zebrać w całość i podzielić, bo były to tego 

typu działania jak np. wzmożona aktywność Agaty na kilka godzin przed zakończeniem akcji 

bransoletek, która swoją „aktywnością” przyczyniła się do tego, że kolejne osoby wpłaciły pieniądze i 

akcja doszła do skutku. Była też praca po koncertowa Rickiego i ROCKSTARa, którzy przygotowali nam 

bootleg, który posłużył również jako podkład do DVD którego stworzeniem zajęli się Richie Pomora i 

Damned. To oglądane rok w rok przez setki fanów arcydzieło powstało oczywiście na bazie filmów 

przesyłanych przez fanów. Dzięki temu dzisiaj w każdej chwili możemy wrócić wspomnieniami do tego 

wspaniałego wydarzenia. Przy organizacji zlotu dzień po koncercie praktycznie nie brałem udziału, a 

ogarnęła go reszta redakcji. Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że działaliśmy jak wieloletnia i 

sprawdzona firma z naszym CEO, który to wszystko ogarniał i łączył w całość. A miał co łączyć, bo oprócz 

osób z redakcji współpracował również z fanami m.in Damned, Yannie, Kuba, Pepe oraz oczywiście z 

właścicielami baru, mediami, ekipą wspieram.to, organizatorami koncertu itp. To nie przypadek, że to 

właśnie Artur stworzył licencjonowany i największy fanklub, który przetrwał już 15 lat! Z takim 

przywódcą, który sam wykonywał mnóstwo pracy własnej o której dyskutowaliśmy do późnych godzin 

(wręcz porannych) nie mogło się nie udać. 

  



 

  



 

  



FORUM – KONCERTOWE DZIAŁY 

Kiedy tylko okazało się, że informacja o koncercie jest prawdziwa jednym z pierwszych moich 

pomysłów było stworzenie nowych działów na forum, tylko i wyłącznie poświęconych koncertowi. 

Razem z Arturem byliśmy świadomi ogromu pracy jaka nas czeka i chciałem żeby część z niej wykonali 

po prostu fani. Wystarczyło rzucić temat np. „Jak dojechać”, aby fani z Gdańska napisali co wiedzą o 

komunikacji w ich mieście, a nie żebyśmy to my studiowali mapy dojazdów. Miało to nam zaoszczędzić 

sporej ilości pracy. Artur rzucił, że mamy już na forum dział „Because We Can” i tam możemy to pisać, 

ale miałem pewność, że potrzebujemy osobny dział wydzielony tylko pod koncert w Gdańsku. Tak dla 

przejrzystości, bo spodziewałem się kilkudziesięciu tematów i obawiałem się, że mógłby zrobić się 

bałagan. Artur oczywiście przystał na moje argumenty i po ustaleniu głównych działów tj. „Dyskusja 

ogólna”, „”Spotkania”, „Pytania i Odpowiedzi” czy „Dojazd” szybko je stworzył. Jak widać na 

załączonych screenach z Arturem nie trzeba wiele dyskutować, bo podejmuje i działa błyskawicznie. 

  



Jak się później okazało forum stanowiło najważniejsze centrum powstawania pomysłów, 

organizowania wyjazdów czy dogadywania innych ważnych spraw. W działach poświęconych 

koncertowi pojawiło się blisko 150! tematów i około 9 tys. postów! Ilość wyświetleń tematów wynosi 

kilkaset tysięcy! 

 

 

  



  



SERWIS POŚWIĘCONY KONCERTOWI 

Jak działamy to z grubej rury! Jeszcze w 

dniu ogłoszenia koncertu  

o godzinie ok. 21:30 z Arturem 

siedzieliśmy na Facebooku  

i przeglądaliśmy templatki pod mający 

powstać serwis poświęcony tylko  

i wyłącznie koncertowi.  Po wgraniu templatki zaczęliśmy dodawać zakładki oraz stworzyłem 

pierwowzór banneru na stronę główną informującą o serwisie. W międzyczasie również zaczęły się 

zgłaszać do mnie osoby, które chciałyby nam pomóc jak np. Kuba.  

 

Pierwszy dzień skończony o północy.. następnego dnia Bodzio męczył się z licznikiem na stronie 

głównej.. a jeszcze następnego dnia walczył z rozjeżdżającymi się banerami.. problemy, problemy, 

problemy ;)  Kolejne dni poświęcone pracy na 

rzecz Facebooka i tworzenie zakładek  

w formie graficznej. Artur podał wytyczne,  

a ja je stworzyłem. Wszystko żeby było jak 

najszybciej, ale w miarę estetycznie i prosto. 

Przyciski zaoferowałem Arturowi w dwóch 

formach – czarnej i białej. Artur oczywiście 

wybrał wersję czarną.. zajmującą więcej czasu 

;) No i mija kolejny dzień, a licznik nie daje za wygraną. W międzyczasie Bodzio i Agata ogarniali stronę 

główną i uzupełniali zaległości, a do fanów poszedł pierwszy mailing o koncercie (do 1700 odbiorców!). 

Artur na bieżąco podaje nam informacje o tysiącach ludzi odwiedzających nasze strony… robi się 

rekordowo. 



Gdy postawiliśmy serwis, to był on niemal gotowym projektem. Później dokonywaliśmy jeszcze tylko 

kilku drobnych poprawek odpowiadając na zapotrzebowanie fanów piszących na forum lub widząc co 

fani wyszukują w Google (stąd Artur brał np. pytania do FAQ). 

Opinie jakie zbieraliśmy na temat strony napawały nas przeświadczeniem, że wykonaliśmy kawał 

dobrej roboty, która przysłuży się wszystkim fanom Bon Jovi, którzy szukają ważnych dla siebie 

informacji odnośnie koncertu. 

 

 

 

 

 



 

 

  



  



KOSZULKI KONCERTOWE 

Jedną z pierwszych akcji forumowych było stworzenie naszych okolicznościowych koszulek. Miały one 

być upamiętnieniem tego ważnego dla fanów wydarzenia, a zarazem promować koncert. Jak tylko 

pojawił się pomysł fani od razu rzucili się do przesyłania swoich graficznych propozycji. 

 

 

Ja osobiście nie byłem przychylny części akcji – „wszyscy idziemy  

w takiej samej koszulce na koncert”. Generalnie nie chodzę na koncert 

w koszulkach zespołu który ma wystąpić. Jednak sama idea stworzenia 

pamiątkowych koszulek bardzo mi się podobała i wiedziałem, że na 

pewno sobie ją kupie. 

 

Na forum oczywiście fani dyskutowali nad najlepszym projektem. 

Osobiście nie śledziłem na bieżąco rozwoju sytuacji, ale z ciekawością czekałem na wyniki 

demokratycznego forumowego wyboru. Wygrał jednak mój faworyt – projekt kumpla „Yanniego”. Był 

on dla mnie najbardziej elegancki, dopracowany i po prostu bardzo mi się podobał. 

 



 

Swoją koszulkę zamówiłem sobie na około dwa tygodnie przed koncertem. 

 

 

W dniu koncertu okazało się, że koszulek sprzedało się mnóstwo. Co chwila widziałem osoby lub nawet 

całe grupy w takich koszulkach. 

 



  



 



AKCJA „FLAGA” 

Flaga była jedną z pierwszych akcji, która była przez nas 

rozpatrywana. Na forum główna dyskusja dotyczyła tekstu 

mającego znaleźć się na fladze. Było kilka pomysłów, ale w mojej 

opinii tylko jeden zasługiwał na wykorzystanie … „Good Things 

Come To Those Who Wait”.  Jest to chyba najtrafniejszy cytat  

w dorobku zespołu/Jona opisujący naszą sytuację przez ostatnie 

30 lat. Byłem pewien, że akurat ten cytat zrobi na Jonie duże 

wrażenie. I nie myliłem się.. 

Finalny projekt flagi stworzył duet „Damned” & „Yanni” i powiem 

szczerze, że powalił mnie na kolana jak go tylko zobaczyłem. Dla 

mnie po prostu cudo!  

Za organizacje, zbiórkę i generalnie za finalizacje projektu 

odpowiedzialny był Bodzio i zrobił tutaj kupę dobrej roboty. Do zbierania funduszy wybrał portal 

„Wspieram to”. Pamiętam nasze początkowe nastawienie, bo byliśmy dosyć sceptyczni i raczej 

sądziliśmy, że ciężko będzie zebrać 4 100 zł w kilkanaście dni. Pamiętajmy że w Polsce tego typu portale 

dopiero wchodziły na nasz rynek. 

 

Artur wspominał nawet, że Pani z wspieram.to miała wątpliwości co do naszego projektu i szans na 

sukces.. 

Kiedy jednak zbiórka ruszyła, to okazało się, że fani stanęli na wysokości zadania. Chciałem być 

pierwszym wpłacającym, ale kiedy się obejrzałem było już ufundowane 10% całości zbieranej kwoty.  

2 dni i 25%.. Zbieranie szło nieoczekiwanie szybko… a Artur dostał oficjalne przeprosiny od Pani  

z wspieram.to i okazało się, że bijemy wszystkie dotychczasowe rekordy w zbiórce tak dużej kwoty.  

2013-05-17 Udało się! Uzbieraliśmy całą potrzebną kwotę, ale zbiórka kasy trwała nadal. Na co? Tym 

razem na akcję z bransoletkami. 

 

2013-05-17 Udało się! Uzbieraliśmy całą potrzebną kwotę, ale zbiórka kasy trwała nadal. Na co?  Tym 

razem na akcję z bransoletkami.  

 

  





Po zebraniu funduszy Artur uruchomił proces jej szycia i drukowania.   

 

Następnie gdy flaga była gotowa Bodzio i Pepe udali się w ustronne miejsce, aby sprawdzić czy na 

fladze ktoś dla żartu nie umieścił jakiś sprośnych tekstów w stylu „Bon Jovi – You Can Suck My Cock” 

itp. Jak się miało ostatecznie okazać nic takiego nie miało miejsca ;)  

 

Wszystko gotowe! Można pakować flagę i zbierać się do Gdańska. 

 



  



 



AKCJA „OPASKI” 

Idea stworzenia białoczerwonej flagi z połączenia czerwonych opasek (płyta 

stadionu) i świecących na biało telefonów (trybuny) została podrzucona 

jeszcze podczas zbierania funduszy na flagę. Na forum wyklarowała się 

decyzja, że w momencie gdybyśmy zebrali pieniądze na flagę to możnaby 

zbierać fundusze na drugi projekt. Największe wsparcie na forum miał właśnie 

projekt opasek. Głównie z racji tego, że tego typu akcje dają ładny efekt 

wizualny. Ostateczna jednak decyzja, że tak zrobimy zapadła z dniem 

2013.05.16 w Sosnowcu na potajemnym spotkaniu redakcji i fanów często 

goszczących na lokalnych zlotach.    

 

 

Dzień po zlocie okazało się, że akcja zbiórki na flagę została zakończona sukcesem!  

Do końca trwania akcji (2013.05.24) zbieraliśmy nadwyżkę pieniędzy, które miały być przeznaczone na 

opaski. Udało zebrać się ostatecznie 116% planowanego celu. W międzyczasie Artur uruchomił drugą 

akcje dotyczącą opasek w której planowaliśmy zebrać brakującą nam (i realną) sumę 1700 zł.  

 

 

 

 

 

 



 

Zbiórka nie szła w tak rewelacyjnym tempie jak akcja „Flagi”, aczkolwiek 

ewidentnie fani byli czujni. Jeszcze na godzinę przed zakończeniem akcji 

brakowało blisko 30% funduszy do jej szczęśliwego zakończenia. Warto 

dodać, że gdyby nie udało się zebrać planowanej sumy, to pieniądze po 

prostu wróciłyby do właścicieli. Na fanów można jednak zawsze liczyć. 

30% zebrane w ostatnią godzinę to imponujący wynik powodujący 

wiele emocji dla osób które śledziły akcje na bieżąco. Warto dodać, że 

do udanego finiszu bardzo przyczyniła się nasza redaktorka – Agata, 

która dzielnie walczyła o każdą złotówkę namawiając do wsparcia 

różne osoby! 

Dzięki zebranym funduszom byliśmy w stanie zakupić ponad 7 tys. 

opasek. Co ważne również niektórzy fani postanowili sobie 

dodatkowo zakupić takie bransoletki na własny koszt. Artur mógł działać dalej  

i zamówić je tak, aby dotarły przed czasem. 



 

 

I tym sposobem mieliśmy przygotowaną druga dużą akcję do sukcesu której przyczyniła się kolejna 

spora grupa fanów z całego kraju. 

 

 

 

 

 

  



   



 





KOSZULKA REPREZENTACJI DLA JONA 

Koszulka naszej piłkarskiej reprezentacji jako prezent dla Jona 

była w całości pomysłem Bodzia. Miał nadzieje, a wręcz wierzył 

w to, że będzie mógł ją przekazać w jakikolwiek sposób Jonowi. 

Od początku wierzył też, że Jon ją założy podczas trwania 

koncertu. Na koszulkę nie było zbiórki funduszy, bo Artur sam 

postanowił ją sfinansować. 

Uważałem, że koszulka to kolejny dobry pomysł, aczkolwiek 

Artur musiał załatwić przekazanie jej Jonowi do rąk własnych 

bo inaczej z tej akcji mogło niewiele wyjść. Warto było się 

starać, bo widok naszego idola w koszulce z orzełkiem na piersi 

nadawałby się na duży plakat na ścianę.  

Artur zwiększył moją ekscytacje tą akcją jak na spotkaniu  

w Sosnowcu niespodziewanie ją wyciągnął i miałem możliwość 

potrzymać ją w rękach ;) Tak też doszło do zrobienia 

pamiątkowych zdjęć z koszulką w której miał się niebawem 

pojawić sam Jon. 

Bodzio postanowił przekazać ją w formie oficjalnej – w eleganckim pudełku i z liścikiem w którym 

napisał trochę o naszym fanklubie jak i podziękował za przyjazd do naszego kraju. Oczywiście koszulka 

trafiła w ręce Jona, gdyż została położona w pokoju w którym przebywał zespół oczekując na koncert. 

 



  



  



  



PRESS PACK 

Press Pack jest zbiorem informacji o danym wydarzeniu (lub np. akcji, produkcie itp.) wysyłanym do 

mediów przez samego organizatora. 

Oczywiście my również przygotowaliśmy taki 

Press Pack. Przy jego tworzeniu brała udział 

„Ekipa Techniczna”. Zamieściliśmy tam 

informacje o zespole, naszej stronie czy  

o planowanych akcjach. Najważniejsze były 

informacje o akcjach ponieważ chcieliśmy 

dotrzeć do jak najszerszej publiczności tak, aby 

każdy wiedział co planujemy. Wysłaliśmy go 

wszędzie gdzie się da np. do serwisów 

muzycznych, portalów rozrywkowych, stacji 

radiowych itp. Sam rozesłałem Press Pack do kilkudziesięciu odbiorców. Odzew był duży i informacje  

z Press Packa pojawiły się w Onecie, magazynie Gitarzysta 

czy na stronie Prestige MJM. 

Nie będę ukrywał, że fajnie było zobaczyć swoje zdjęcie  

w tak wielu znanych portalach. Co jednak najważniejsze to 

udało się nam rozpromować nasze akcje, a kto wie może 

ktoś jeszcze został zachęcony do zakupu biletu na to show. 

 



   



   



   



 



  



  



  



 



KONFERENCJA 

14 czerwca 2017 roku organizatorzy koncertu postanowili zwołać 

oficjalną konferencje odnośnie tego jak będzie wyglądać 

zbliżające się wielkimi krokami show. Na spotkaniu oprócz 

organizatorów i dziennikarzy pojawił się również prezydent 

Gdańska – Paweł Adamowicz pokazując jak ważne jest to 

wydarzenie dla miasta. Podczas konferencji zaprezentowano 

wszelkie podstawowe informacje dotyczące tego m.in. jak koncert 

ma wyglądać, na ile czasu jest planowany (3 godziny), kiedy fani 

będą wpuszczani czy też z jakich krajów pojawią się u nas goście. 

Dowiedzieliśmy się o której zagra IRA (18:30) oraz główna atrakcja 

czyli zespół Bon Jovi (20:00). Zaprezentowano również kilka 

ciekawostek jak m.in. to, że bilety na koncert zakupiono w 

Argentynie czy… Singapurze! Dzień przed konferencją do wspomnieć o akcjach planowanych przez 

fanklub. Dzięki temu przedstawiono również na niej wszystko to co planowaliśmy zrobić 19 września.. 

  



  





  



 

 

  



  



  





  



ODEJŚCIE RICHIEGO 

W momencie kiedy koncerty w Europie były ogłaszane 

„King Of Swing” był na pokładzie z Jonem, Tico i Dawidem. 

To był moment w którym wiedzieliśmy, że zobaczymy ich 

wszystkich w naszym kraju. Osoby śledzące aktualne 

doniesienia wiedziały, że w zespole coś jednak nie gra od 

dłuższego czasu. Wydanie albumu i rozpoczęcie trasy miało 

być przekładane ze względu na solową trasę Richiego 

Sambory promującą album „Aftermath  Of The Lowdown”. 

Pierwsze informacje mówiły o rozpoczęciu trasy „Because 

We Can” w grudniu 2012 roku. Trasa ostatecznie wystartowała kilka miesięcy później (10 luty 2013). 

Jeszcze podczas prób miało dochodzić do spięć między Jonem i Richiem w wyniku których Richie miał 

nie pojawić się na próbie tuż przed rozpoczęciem trasy (poszedł oglądać mecz koszykówki w tym 

czasie). Pomimo tych doniesień trasa rozpoczęła się normalnie (nie licząc tego, że z powodu śnieżycy 

został zagrany on tylko dla części fanów) i wszystko wskazywało na to, że spór został rozwiązany.. 

 

 

W dniu 2 kwietnia 2013 roku doszło do jednego z najważniejszych 

wydarzeń w historii zespołu. Po przerwie między Amerykańską a 

Kanadyjską częścią trasy zespół wrócił, ale bez.. Richiego Sambory. 

Według relacji pozostałych członków zespołu poinformował on ich 

na 2 godziny przed koncertem.. Podczas koncertu Jon powiedział 

do publiczności: 

"I had two choices: pack up and go home or give you everything I 

got ... Richie Sambora won't be performing for a while. If there's 

ever a night I need you, it's tonight, Calgary!" 

Dla Jona był to niewątpliwie cios. Wypowiadał się w późniejszych 

wywiadach, że Richie po prostu nie pojawił się w pracy.. bez kłótni, 

bez bijatyki..  

“We were surprised. It was 3:30 on show day on Tuesday and we 

got a phone call that he wouldn’t be there. It’s a personal matter." 



W prasie pojawiały się również informacje, że w tamtym czasie Richie miał ponownie mieć problemy z 

alkoholem i narkotykami. Przerwa miała sprawić, że pójdzie on na odwyk, na który Sambora tym razem 

się nie wybrał. Jon po kilku latach przyznał, że tempo jakie narzucił zespołowi w tamtym czasie było da 

niektórych nie do wytrzymania, co wygląda na częściowe przyznanie się do winy.   

Richie ze swojej strony tłumaczył swoją rezygnacje z trasy z powodu chęci pozostania w domu z rodziną 

i róznic artystycznych. Początkowo mówił o tym – „Personal Issues”: 

 

Mówił również, że jest otwarty na powrót jeszcze na trasie „Because We Can” tour. Okazało się jednak, 

że stracił zaufanie Jona na tyle, że było to niemożliwe. Jon powiedział, że przyjęcie go ponownie na tej 

trasie byłoby nie w porządku w stosunku do Davida i Tico. 

Reakcje fanów były różne. Część broniła Richiego obwiniając Jona za tą sytuacje, a głównie jego 

pracoholizm i pójście w gorszą artystyczną stronę. Druga część fanów winiła Richiego i jego chęć 

dalszego promowania solowej płyty i swojej osoby. Wytykano jego słowa o rodzinie w kontekście 

szybkich kolejnych muzycznych występów i innych projektów typu współpraca z Nikki Lund nad 

projektem lini ubrań „White Trash Beautiful”. Najmocniej oberwało mu się jednak za sposób w jaki 

odszedł. Głównym zarzutem było to, że można było odejść z zespołu „po ludzku” przed trasą jak i po 

jej zakończeniu, a  nie na 2 godziny przed koncertem. Niewątpliwie część fanów odebrała to jako cios 

nie tylko dla zespołu jak i dla fanów. 

 

Dla mnie prawda w tej sprawie leży gdzieś pośrodku. Jon jest pracoholikiem o czym sam mówi i mógł 

dać zespołowi więcej czasu. Nie musiał się tak śpieszyć z trasami i płytami. Z drugiej zaś strony termin 



powrotu był ustalony o czym wspominał Tico. Tico wspomniał 

również, że Jon chciał przyśpieszyć powrót, ale po „wiązance” jaką 

dostał od niego postanowił dotrzymać słowa odnośnie przerwy 

między trasami. Co więcej powrót był prawdopodobnie 

opóźniony, aby Richie dokończył promocje swojej trasy (mogą to 

być tylko plotki, bo powód mógł być oczywiście inny). Pierwotne 

informacje mówiły o rozpoczęciu trasy w grudniu 2012 roku. 

Bardzo istotnym elementem tej układanki jest fakt, że kiedy Jon, 

Tico i Dawid odpoczywali, spędzali czas z rodziną i zbierali siły na 

kolejne miesiące pracy Richie nie odpoczywał. W tym czasie 

nagrywał swój trzeci solowy album, koncertował, jeździł po 

stacjach telewizyjnych w ramach promocji czy też imprezował z 

nową koleżanką – Nikki Lund. Był to czas w którym Richie 

przeżywał drugą młodość. Podkreślał w wywiadach, że przed Bon 

Jovi w każdym zespole był wokalistą i bardzo lubi nim być. 

Niewątpliwie przyjemny dla niego okres, ale jednocześnie powodujący, że był bardzo zapracowaną 

osobą. Kwestia odejścia od Bon Jovi ze względu na to, że  ma za mało czasu dla córki przez kolejną trasę 

i nagrywanie albumu wyszła, gdy dziennikarze dopytywali się dlaczego opuścił Bon Jovi. Faktycznie 

Richie jak najbardziej mógł zapragnąć spędzać z nią więcej czasu, ale nie mógł winić za taki tryb 

funkcjonowania w ostatnich miesiącach tylko Jona. Dlatego tez uważam, że wina leży po obu stronach 

i nie chce ani obwiniać ani usprawiedliwiać żadnej ze stron. Tym bardziej, że są to bliskie mi osoby i 

dały mi wiele niezapomnianych chwil. Myślę, że będą dostarczać mi kolejnych pięknych chwil 

niezależnie od tego czy będą robić to razem czy osobno. 

 

Osobiście to co wydarzyło się w obozie Bon Jovi wbrew pozorom uważam za naturalny proces wśród 

tak wielkich zespołów. Osoby te spędzają więcej czasu ze sobą niż z rodzinami. 30 lat to okres w którym 

muszą powstawać spięcia i wielkie kłótnie. Osoby o dużym ego pokroju Jona i Richiego to osoby, które 

osiągają wielkie sukcesy, bo ich dążenie do sukcesów, do osiągania rzeczy ponadczasowych motywuje 

ich do pracy często ponad zdrowy ludzki wysiłek. Istnieje wiele przykładów legendarnych zespołów 

które w pewnym momencie przeżywały taki sam lub podobny kryzys (The Beatles, Guns’ N Roses czy z 

naszego podwórka Myslovitz).  Jak na zespół takiej wielkości, to i tak długo ze sobą wytrzymali. 



 

Czy wierze w powrót?  Tak. Wszystko oczywiście jednak w rękach Jona. Nie będzie to łatwe bo Richie 

odszedł w najgorszym dla siebie możliwym czasie. Jest to okres w którym Jon miał problemy rodzinne 

(przedawkowanie córki), kłócił się z wytwórnią (zapowiadane było zakończenie współpracy) czy nie 

powiodło się przejęcie zespołu NFL (wielkie marzenie Jona). Jon przeżył ten okres bardzo mocno. Wielu 

fanów zwraca uwagę, że w tym czasie Jon wyglądał jakby postarzał się  przynajmniej o 10 lat, a także 

poważnie ucierpiał jego wokal z powodu stresu. Jon nie ukrywał, że bardzo go ta cała sytuacja 

przytłoczyła.. na tyle, że postanowił ponownie (wcześniej w 1991 roku) skorzystać z usług Lou Coxa 

(psycholog), a do dzisiaj w trasę z Jonem jeździ trener wokalny. Lou Cox zalecił Jonowi potraktowanie 

nagrywania „This House Is Not For Sale” jako terapii i rozliczenia się z tym okresem.. Myślę, że proces 

nagrywania albumu i następującej po nim trasy, to okres który zaleczył kilka ran. Nie ukrywajmy jednak, 

że Richie jeszcze długo będzie mu się kojarzył z jednym z najgorszych okresów w swoim życiu. 

Światełko w tunelu i to dosyć spore to wspólny występ przy 

okazji Rock And Roll Hall Of Fame. Spodziewałem się, że będzie 

między nimi większy dystans i więcej sztuczności. Uważam, że 

oboje wypadli jednak bardzo szczerze i z szacunkiem do siebie. 

Wierze, że był to początek do odbudowania przyszłych relacji. 

Pamiętajmy, że „czas leczy rany”. Myślę, że 1-2 kolejne albumy 

powstaną na pewno bez udziału Richiego. Jestem jednak 

pewien, że nastąpi moment w którym Richie wejdzie  

z powrotem na stałe w szeregi zespołu dla którego ma tak duże 

zasługi! 

 



  



  



 

  



  



  

  



  



DROGA DO GDAŃSKA 

Swój przyjazd do Gdańska zaplanowałem sobie już kilka miesięcy wcześniej. Razem z Yannie szukaliśmy 

najtańszej możliwej oferty. Liczyłem na Polski Bus lub jakiś specjalnie zorganizowany transport. Przy 

pierwszych próbach znalezienia przejazdu nie było jednak połączenia do Gdańska z firmy Polski Bus 

natomiast inne opcje były dosyć kosztowne (200 – 300 zł). Los (lub ekonomia) chciał, że 1-2 dni po 

rozpoczęciu poszukiwań Polski Bus wprowadził do swojej oferty przejazd z Katowic do Gdańska. Jak 

najszybciej zabukowałem sobie bilety zarówno do Gdańska jak i z powrotem. Ceny były jak z bajki: 

o Przejazd 18/06/2013 – Godzina 19:00 Katowice -> Gdańsk  - Cena: 21 zł 

o Przejazd 20/06/2013 – Godzina 23:15 Gdańsk -> Katowice – Cena: 16 zł 

Przejazd na koncert i z powrotem za 37 zł?? Taniej się nie trafić nie mogło ;) Tak więc 2013-04-12 byłem 

już szczęśliwym posiadaczem taniuśkiego transportu! 

 Do Gdańska wyruszyłem ze swoich Strzemieszyc ok. godziny 15:45. Wyruszyłem szybko tak, 

aby w razie jakiś komplikacji z busami można 

było dotrzeć do Katowic na czas. Wybór daty 

i terminu wyjazdu był oczywiście dobrany 

tak, aby zabezpieczyć się przed  różnymi 

wypadkami losowymi. W razie zepsucia 

autokaru itp. byłby czas na dotarcie do 

Gdańska na czas. W tym przypadku nie było 

kompromisu musiałem być na czas ;) 

W Katowicach miałem przyjemność spotkać 

się z ekipą z która znaliśmy się już od koncertu w Lipsku, a mianowicie z Karoliną, Sylwią, Edytą oraz  

z Yanniem, który na tamten koncert ostatecznie nie dotarł;) Na miejscu poznałem jeszcze dwie inne 

fanki jadące na koncert – Marzenę i Dorotę, która jak się później okazało jest siostrą mojej koleżanki. 

Podróż Polskim Busem nie należy do największych przyjemności, ale jak się ma doborowe 

towarzystwo to czas leci o wiele szybciej. Rozmowy, 

planowanie działań czy przeglądanie setlisty 

odbywającego się w tym samym czasie koncertu 

Bon Jovi w Berlinie sprawiało, że nie zwracaliśmy 

specjalnej uwagi na godzinę. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć czarnego humoru typu „Słuchajcie, Jon 

zszedł ze sceny, koncert skrócony.. chyba noga 

znowu skręcona”. Czarny humor ma tę zaletę, że 

potrafi podkręcić atmosferę ;)  

 Podczas postoju był oczywiście czas na 

pamiątkowe zdjęcia. Na miejsce dotarliśmy ok. 

godziny piątej rano. Tam się też rozdzieliliśmy i część z nas poszła do „domu sportowca ROKO”, a część 

od razu na plaże.     



 

  





GDAŃSK 

Planując wyjazd do Gdańska miałem nadzieje 

wygospodarowania chwili czasu tak, aby zwiedzić 

chociaż po części to piękne miasto. Niestety natłok 

zajęć, ekscytacja koncertem czy zmęczenie 

następnego dnia po koncercie nie pozwoliły mi 

zrealizować swoich założeń. Można powiedzieć, że 

zwiedziłem praktycznie jedynie okolice dworca oraz 

drogę na stadion spod naszego noclegu. Miłym  

i charakterystycznym miejscem był budynek na 

którym wywieszony był ogromny plakat promujący 

koncert. W dzień po koncercie pozwoliliśmy sobie na 

skosztowanie miejscowej pizzy, napicia się piwka czy 

odwiedzenie McDonaldsa ;) Takie prawdziwe 

zwiedzanie Gdańska zostawiłem więc sobie na 

kolejną moją wizyte w tym mieście. 

 

 

 

    



  



    



ZLOT PRZED KONCERTEM 

Dzień przed koncertem doszło do umówionego na forum spotkania fanów. Typowy „before” party 

zawierało z tego co mi wiadomo głównie zwiedzanie knajp i rozmowy o zbliżającym się wielkimi 

krokami koncercie. Mnie niestety nie dane było być na spotkaniu, ale gdybym mógł cofnąć czas to na 

pewno bym się na nie wybrał. 

 

 

   

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



PGE ARENA 

Piłka nożna to jedna z wielu moich pasji. Stadion PGE Arena dane mi było obserwować w TV od samego 

początku jego powstania. Już sam projekt uważałem za bardzo ładny a zarazem elegancki i do tego 

świetnie wkomponowany w miejscowość. Był on dodatkowym elementem, który sprawiał, że nie 

narzekałem na lokalizacje koncertu, chociaż dalej od mojego domu nie dało się zorganizować koncertu 

w naszym kraju.  

Stadion z zewnątrz wygląda elegancko i z klasą. Posiada piękny kolor pasujący do otoczenia i do 

kształtu, który ma imitować bursztyn. W środku również elegancko, prosto, ale funkcjonalnie. 

Wychodząc na płyte natomiast miałem wrażenie, że… jest on cholernie mały… nie to co w TV. Jest to 

jednak tylko złudzenie, bo po rozwinięciu flagi (10 x 15 metrów) widać było, jak dużo jest miejsca 

wokoło. Akustyka z miejsc w których stałem, czyli sektor z flagą oraz Diamond Circle pod sceną była jak 

najbardziej dobra.  

 

Czy stadion ma minusy? Chyba tylko to, że czasami był problem ze znalezieniem WC ;) 

PGE Arena to nowoczesny stadion najwyższej klasy i obiekt godny koncertu takiej legendy jak zespól 

Bon Jovi. 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  



STADION OD ŚRODKA 

Dzięki kartom „ekipy technicznej” mieliśmy możliwość wejścia niemal w każdy rejon stadionu. Często 
przy niektórych pomieszczeniach stała ochrona. W wolnej chwili zrobiliśmy sobie z Arturem obejście po 
ważnych pomieszczeniach stadionu. Zaprowadził nas poprzez jeden z tuneli do pokoju dowodzenia 
organizatorów w którym ustawione były komputery i działała ekipa Prestige MJM. Udało nam się 
również zajrzeć do pokoju w którym miał się pojawić sam zespół. Pokój był już obstawiony ochroną, ale 
razem ze sprzątaczką udało nam się zerknąć na chwile. Był tam już umieszczony prezent od Artura dla 
Jona (koszulka reprezentacji wraz z listem). 
 

 
 

W późniejszym czasie, kiedy na scenie pojawiła się IRA aby przygotowywać się do swojego koncertu 
udałem się na kolejną wycieczkę. Dotarliśmy (Ja, Kikusia, Sylwia) do miejsca które wyglądało jak 
stołówka. Okazało się, że widać tam znajome twarze takie jak Hugh McDonald i Phil X. Dzięki 
dziewczynom udało się ściągnąć do nas Phila X z którym zamieniliśmy kilka zdań i porobiliśmy sobie 
zdjęcia. Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego nie próbowaliśmy wołać Hugh ani dlaczego nie 
próbowaliśmy poczekać na kogoś innego z zespołu, ale prawdopodobnie śpieszyliśmy się już na koncert. 
Reszty zespołu nie było bo pewnie szykowali się już do wyjścia na scenę. Oglądając zdjęcia po koncercie 
widać na nich, że lider zespołu również robił obejście po stadionie i całkiem możliwe, że minęliśmy się 
z nim w pewnym momencie nie zwracając na niego uwagi.. Naszym usprawiedliwieniem jest to, że osób 
kręcących się po stadionie było bardzo dużo i nie zwracało się na nich uwagi.   
 
 
 
 
 
 
 
  



Ciekawym miejscem był oczywiście tył sceny który robi wrażenie. Ja osobiście na scenie się nie 
pojawiłem, bo bałem się możliwych konsekwencji (wyrzucenia ze stadionu), ale inne osoby z naszej 
ekipy zaryzykowały. Dzięki temu zdobyły z punktu ekipy technicznej Bon Jovi oryginalne kostki do gitary. 
Gdy my szwendaliśmy się po stadionie nasz szef - Bodzio lansował się w blasku kamer i udzielał 
wywiadów stacji TVN. Cztery rozmowy były potem wykorzystane w materiałach odnośnie koncertu. 
 
Sam stadion od środka był utrzymany w bardzo surowym klimacie, co można zauważyć na zdjęciach. 
Wszechobecne surowe mury może nie wzbudzały zachwytu, ale już sam widok stadionu jak najbardziej 
robił  pozytywne wrażenie. Stadion ten w pełni zasługiwał na taki koncert jaki miał się na nim za chwilę 
wydarzyć.. 
  



  



SCENA 

Scena używana na europejskiej części trasy „Because We Can” budziła od początku wiele emocji. 

Zbudowana na kształt maski „Bucka Electra” z 1959 roku była pomysłem samego lidera Bon Jovi.   

Oryginalność sprawiała, że duża część fanów z zainteresowaniem wyczekiwała możliwość jej 

zobaczenia z bliska.  

Masywna i nowoczesna scena składająca się z m.in. 

102 ekranów video i budowana przez ekipę składającą 

się z 85 pracowników od pierwszego wejrzenia robiła 

wrażenie. My jako ekipa techniczna mieliśmy tą 

przyjemność, że mogliśmy ją zobaczyć w pełnej 

okazałości z przodu, z tyłu, z boku, z góry, a nawet 

zaglądnąć za scenę. Widzieliśmy ją zarówno jak była 

budowana jak i gdy była już gotowa.  

Wykonanie jak najbardziej spełniło moje oczekiwania. 

Wraz ze sceną jaką używali Panowie z U2 na trasie 

360* jest to najciekawsza scena jaką miałem możliwość podziwiać na żywo podczas koncertu. Jedynym 

jej minusem było to, że osoby stojące w Diamond Circle nie mogły się cieszyć w pełni z jej zalet, gdyż 

nie widać było co się dzieje na górnych ekranach (szyba samochodu). No cóż.. wszystko ma swoje plusy 

i minusy. Na pewno zapamiętam ją jako ciekawy i charakterystyczny element koncertu. 

 

 

  



  



 



 



  



 

   



  



OBSŁUGA TECHNICZNA KONCERTU 

Kiedy dotarliśmy do Gdańska i odwiedziliśmy nasz hotel  

(4:30 rano) niemal od razu udaliśmy się pod stadion. Zdjęcie 

obok zostało zrobione o 6:15 i faktycznie od tego momentu 

zaczęła się moja jak i Yanniego praca przy „obsłudze 

technicznej” koncertu. Rozpoczęliśmy oczywiście od 

rozwieszania informacji o akcjach. 

   

Po rozwieszeniu i rozdaniu ulotek informacyjnych 

powróciliśmy do hotelu, aby się zameldować, przebrać  

i przygotować do koncertu. Nie planowaliśmy wracać do 

hotelu przed koncertem więc musieliśmy zabrać wszystko co 

było potrzebne na koncert (bilety, aparat, dodatkowe ulotki 

informacyjne itp.). Następnie około godziny 10-11 

spotkaliśmy się z resztą ekipy technicznej.  

Na „Ekipe Techniczną” składały się następujące osoby: 

o Bodzio 

o Adrian 

o Agata 

o Frankie 

o Pepe 

o Ricky 

o Yannie 



Każda osoba z ekipy technicznej dostała specjalny 

identyfikator przeznaczony dla obsługi technicznej 

koncertu lub dla cateringu (Pepe). Tak naprawdę w dniu 

koncertu dowiedzieliśmy się ile wejściówek dostaniemy. 

Na szczęście udało się otrzymać ich tyle ile 

potrzebowaliśmy. Karty te pozwalały nam swobodnie 

poruszać się po stadionie i w dowolnym momencie chodzić 

i wychodzić  z terenu stadionu.  

Po zebraniu i otrzymaniu od Bodzia wejściówek 

ustaliliśmy plan działania który obejmował: 

o Rozwieszanie informacji o akcjach 

o Rozmieszczenie ulotek informacyjnych na sektorze  

w którym rozwieszaliśmy flagę 

o Budowa punktu informacyjnego 

o Próba generalna flagi na stadionie 

o Informowanie fanów o akcjach 

o Rozdawanie opasek 

o Podanie koszulki  reprezentacji do szatni 

o Wywiady 

 

 

  

 

 

 

Oczywiście czas przygotowań do koncertu to również czas spotkań z wieloma przyjaciółmi i fanami  

z całego kraju z którymi dawno się nie widzieliśmy. 

 



 



 



  



FLAGA – PRÓBA GENERALNA 

Nie ma co ukrywać, że akcja związana z flagą była dla nas największym wyzwaniem i ciążyła na nas 

największa presja w związku z jej powodzeniem.  Akcje z opaskami czy koszulką mogły się totalnie nie 

udać, ale jakby akcja z flagą się nie udała to część fanów byłaby smutna, a część niezadowolona i  

narzekania nie byłoby końca. 

 

 

Dlatego też ważnym elementem była próba generalna w której wybieraliśmy najlepsze miejsce do jej 

rozwinięcia. Musieliśmy sprawdzić czy nie będzie problemu z jej rozwinięciem i czy po rozwinięciu nie 

będą nam przeszkadzały jakieś barierki lub inne rzeczy. Kolejnym ważnym elementem było zwiniecie 

jej tak, aby można byłoby ją szybko rozwinąć. Wybraliśmy najprostszy sposób czyli rozwinięcie z dołu 

na górę i ustaliliśmy gdzie każdy z nas będzie stał przy jej rozwijaniu. Ja sobie wybrałem lewy-dół flagi.  

Próby dokonaliśmy o godzinie 11:20 

 

 



  



  



  





  



  



  





  



DAVID BERGMAN 

Z Davidem Bergmanem (fotografem trasy) udało 

nam się spotkać całkowicie przypadkowo, bo 

chodząc razem z Bodzio i Pepe po stadionie. David 

razem z technicznym Richiego Sambory akurat  

w tym samym czasie zwiedzali stadion. 

Zamieniliśmy dosłownie z Davidem kilka zdań. 

Zadałem mu m.in. pytanie czy wie o naszej akcji  

z flagą. Powiedział, że nie. Wytłumaczyłem mu co 

planujemy i na której piosence. Dopytał się w 

którym miejscu się pojawi flaga tak aby mógł być 

przygotowany do zrobienia zdjęcia.  

 

 

Po wyjaśnieniu dodałem, żeby oczywiście nie 

mówił nic reszcie chłopaków, gdyż miała to być 

dla nich niespodzianka. Odpowiedział, że 

oczywiście nic nie powie, ale będzie 

przygotowany, aby zrobić zdjęcie. Owocem mojej 

rozmowy jest to poniższe - niesamowite zdjęcie 

Jona na tle flagi ;) 

 

 



  



  



  



IRA - SUPPORT 

Powiem szczerze, że występu IRY nie słuchałem prawie w ogóle. Przyglądałem się im jak robili próbę  

i nawet miałem kontakt z Arturem Gadowskim gdzie pokazałem mu, że nie słychać jego wokalu. 

Odpowiedział wzruszeniem pokazującym, że mają jakieś problemy. Szybko je jednak rozwiązali.  

W czasie samego koncertu IRY zajmowałem się m.in przekazywaniem biletu o wartości 1 500 zł dla 

Pippo (Jeszcze raz wielkie dzięki Sylwia). Próbowaliśmy również z Pepe ponownie znaleźć kogoś z ekipy 

Bon Jovi. Chciałem go zaprowadzić do Phila X aby też sobie zrobił z nim zdjęcie, ale już go nie 

spotkaliśmy. Udało nam się jednak porobić kilka zdjęć na tle odbywającego się występu. 

Sam występ IRY został skrócony w wyniku opóźnień w budowie sceny, co trochę zirytowało sam zespół 

(głównie Pana Artura). Występ jednak z relacji osób słuchających był 

dobry i wykonał to co do IRY należało. Publiczność była rozgrzana  

i gotowa na przyjęcie gwiazdy głównej. 

  



Setlista:  

1. Intro 

2. Mój Bóg 

3. Taki sam 

4. Uciekaj 

5. Mocny 

6. Parę chwil 

7. Nadzieja 

8. Bierz mnie 

9. Szczęśliwego Nowego Yorku 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



  



THAT’S WHAT THE WATER MADE ME 

„Showtime in 5 minutes”.. Obok mnie Bodzio, Pepe i dziewczyna Bodzia. Czas 

mija nieubłaganie, rozglądam się po publiczności.. JEST DOBRZE, BARDZO 

DOBRZE!, a widzę, że ludzie jeszcze przychodzą. Udało się! Sam w to nie 

wierzyłem. Od samego początku mówiłem, że stać nas na 12-15 tys. ludzi na 

stadionie, a tutaj jest ponad 30 tys.! Prestige MJM stanęli na wysokości zadania. 

DZIĘKUJE! 

 

 

Już za moment pojawi się ten moment na który wszyscy czekaliśmy 30 lat? Ja 13 lat… Pojawiają się! 

Najpierw zespół. Rozgrzewają publiczność intrem aż 

pojawia się on! Lider jednego z największych zespołów w 

historii. W końcu u nas na naszej polskiej ziemi!! Jedno z 

moich największych marzeń właśnie się spełniło! 

Trzeba będzie poszukać nowego ;) Cokolwiek by się stało 

w tym momencie mogliśmy sobie powiedzieć UDAŁO 

SIĘ! BON JOVI ZAGRALI W POLSCE! 

 

 

Tyle lat czekania, tyle prób ściągnięcia zespołu do Polski, 

tyle akcji jak m.in. „Destination Poland”, moja flaga 

rzucona Jonowi w Dreźnie… w tym momencie wszystko 

było już nieważne.. liczył się ten moment i uczucie jak 

spełnia się jedno z moich największych marzeń! 

 

 

 

 

Kawałek lubię i to bardzo. Publiczność  

w większości również go kupiła. Bardzo dobra  

i długa rozgrzewka przed resztą koncertu. 

Zaśpiewać razem z Jonem ulubiony fragment 

„No rose in the garden” – coś magicznego.  

  



 



YOU GIVE LOVE A BAD NAME 

 

Druga piosenka i pierwszy prawdziwy sprawdzian tego czy 

publiczność też będzie ważnym elementem całego koncertu. Kilka 

fragmentów utworu często śpiewanych jest przez publiczność, 

oczywiście tylko wtedy kiedy jest dobra zabawa. Szczególnie 

końcówka była dla mnie istotna czy Jon ją skróci czy da nam całą 

zaśpiewać. Z mojej perspektywy idzie nam od początku dobrze, 

ale czy Jon też tak dobrze słyszy publiczność jak ja? Zaraz się 

okaże… „Shot Through The Heart And Your To Blame..”. Jest! Cała 

końcówka śpiewana przez nas! A Jon się uśmiecha i krzyczy 

”Jeeee”! Wygląda na zaskoczonego i zadowolonego tak głośnym 

śpiewem! Jestem pod wrażeniem! Unosi rękę w geście triumfu. 

 

Na piosence również ustaliliśmy z Bodziem  i Pepe, że jak trzecim 

kawałkiem będzie „Raise Your Hands” to lecimy szybko na trybunę  

z flagą, żeby ludzie przypadkiem nie zaczęli jej rozwijać bo mogłaby cała 

akcja po prostu nie wyjść.  

Na co jeszcze zwróciłem uwagę to fakt iż  twarz Jona była już cała mokra. 

Oznaczało to jedno – jest cholernie duszno. Czy da rade? Wierzyłem, że 

wytrzyma ponad 23 utwory. 

 



  



RAISE YOUR HANDS 

 

O Cholera! Biegniemy na sektor! Na szczęście fani nie 

chwycili sami za flagę. Informacja mogła być nie dla 

wszystkich zrozumiała i oczywiście ktoś mógłby chcieć 

rozwijać flagę nie na czwartej piosence a np. na tym 

kawałku.  

Na szczęście jest wszystko ok.. Flaga leży.. Każdy 

podszedł do flagi od swojej strony, na dół zeszły 

jeszcze osoby z trybuny pomagać , których wcześniej 

nie znałem. W tym miejscu dziękuję im za pomoc. Flaga w ręce i czekamy na następny utwór. . Wszyscy 

z widocznym napięciem na twarzy okazującym myśli typu - “Uda się czy się nie uda?”. Do mnie próbują 

dobić się myśli sugerujące, że jak zawale to tylko część flagi pójdzie w górę a moja nie. Nie podążam za 

tymi myślami mówiąc sobie, że dam z siebie wszystko i że się uda! 

Póki co trzymam flagę i słucham kawałka. Jestem w szoku bo wydaje się, że cała płyta podnosi ręce w 

rytm jaki podaje im Jon. Na telebimie duży napis „GDAŃSK”.. coś pięknego! Kawałek wyszedł genialnie. 

Pięknie było widzieć coś takiego. No a potem ogromne brawa i położenie przez Jona rąk na serce. 

Koniec! Podnosimy? Jeszcze nie.. Jon mówi o tym, że to pierwszy koncert i żebyśmy pozwolili mu 

pokierować! „2,3.4”..  

 

  



  



  



BORN TO BE MY BABY 

Jon dał sygnał więc i my zaczęliśmy swoją część przedstawienia. Flaga mocno 

trzymana w rękach, naciągnięta na ludzi i oczywiście pod naporem ludzi.. 

wyrwana z moich rąk.. ale jak ona pięknie się rozłożyła! I na dole ją ludzie też 

trzymają! Uda się! Trzymajcie! ;D Flagę udało się rozłożyć tak, że była lekko 

skierowana w stronę sceny! Jon od razu ją zauważył! Bardzo długo się na nią 

patrzył, po czym rozłożył ręce okazując podziw dla nas fanów! Trzymanie flagi 

trwało wieczność. Fani spod flagi spisali się GENIALNIE! Podnosili ręce, co 

sprawiało wrażenie, że flaga żyje. 

Gdy skończył się pierwszy refren, wraz z rozpoczęciem drugiej zwrotki flaga 

„popłynęła” do góry! Co Jon skomentował dużymi brawami  

i wielokrotnym wskazaniem palcem na flagę! Gdy oglądam to dzisiaj na video 

czuję się dumny i szczęśliwy, że tak pięknie to wyszło! Jak się później również 

okazało Bergman uwiecznił ten moment pięknym zdjęciem o które go 

poprosiłem przed koncertem ;) Piękne też były brawa jakie dostaliśmy od 

publiczności jak flaga szła do góry. Akcja została opisana później przez prasę jak 

i nawet telewizję. Najważniejsze było to, że zespół zobaczył iż czekaliśmy na nich 

bardzo długo.  

 

Oglądając filmik z tej akcji zawsze mam ubaw jak nasz „Bodzio” biegnie po schodach na górę w trakcie 

zwijania flagi. Cały dzień na nogach, mało snu, a on biegnie swoją najszybszą 50-tke w życiu ;) Widać, 

że człowiek  zdrowy jak koń! 

Szybkie ogarniecie flagi i powrót z poczuciem ogromnej satysfakcji na swoją strefę, aby dalej oglądać 

koncert ;)  



  



LOST HIGHWAY 

Jak tylko usłyszałem początek utworu to miałem banana na twarzy. 

Jest to jeden z tych znienawidzonych przez dużą część forumowych 

fanów kawałków, gdzie jak przychodzi do koncertu to większość  

z nich śpiewa razem z Jonem. Nie dość,  że znają tekst na pamięć to 

jeszcze wkładają w to pełno energii i robią to z pasją. Ja lepszy nie 

jestem, ale o tym w dalszej części opisu. 

 

RUNAWAY 

Kocham ten kawałek i fajnie, że dane mi było go usłyszeć kolejny raz 

na żywo. Oglądając filmiki widać, że nie tylko ja chciałem go usłyszeć. 

Uwielbiam reakcję fana na filmiku z jego nagrania Lost 

Highway/Runaway, który na tekst Jona co będzie następne grane 

mówi - „Jezu Runaway” , a potem jak brzmią pierwsze dźwięki krzyczy 

„O kurde!”. Uwielbiam takie smaczki, bo to pokazuję jak muzyka 

może być ważna dla milionów ludzi. Każdy znajdzie swój kawałek dla 

siebie. 

 

Ja przyznam się szczerze, że jak Jon powiedział „Once Upon A Time" 

to powiedziałem.. „Livin’? Tak wcześnie?” Dopiero po chwili jak ktoś 

rzucił z boku „Runaway” przypomniałem sobie, że to przecież historia 

„Runaway” jest jak bajka. Dzięki niej Jon z sprzedawcy butów czy 

roznosiciela gazet stał się Legendą Rocka! 

 



  



IT’S MY LIFE 

Numer od którego zaczęła się moja przygoda z Bon 

Jovi i która pewnie zakończy całe moje życie, bo 

chciałbym, aby zagrano ją na moim pogrzebie 

(najlepiej za te 100 lat ;P) podczas wielkiej i radosnej 

imprezy pożegnalnej.  

Wracając do kawałka to publika już była mocno 

rozgrzana i numer nie miał za zadanie poderwania 

publiki do zabawy jak to czasami się zdarza. Jon się 

tylko zapytał czy już się rozgrzaliśmy, bo jak nie to ten 

kawałek to zrobi! Ulubiony kawałek, w moim kraju, 

ludzie szaleją na nim… ech… łezka może się zakręcić  

w oku i pisząc ten tekst właśnie się pojawiła. 

A na koniec ogromne brawa od całej publiczności  

i kolejne podziękowania od Jona dla nas. 

 

  

BECAUSE WE CAN 

No i mamy singiel który został wgnieciony w ziemię przez zdecydowanie większą część fanów na forum. 

Aż mnie ciekawość zżerała jak to wyjdzie.  

Od samego początku publika śpiewa razem z Jonem! A kawałek brzmi nadzwyczaj dobrze. Też nie 

jestem jego wielkim fanem, ale aż dziw mnie bierze skąd ludzie znają ten numer tak dobrze? No  

i jeszcze dodatkowo bicie braw w rytm muzyki i machanie rękoma? Czy to się dzieje naprawdę? A jako 

wisienka na torcie odśpiewanie akustycznie fragmentu utworu przez publikę. Brzmi to jak ironia losu 

co do tego co spotkało numer na forum. Na koniec znowu okrzyk Jona „Jeeeee” potwierdzający, że jest 

pod wielkim wrażeniem.  

Niektórzy fani twierdzą, że podczas piosenki pojawiły się u Jona łzy w oczach… ja nie widziałem, ale 

byłby to paradoks wzruszyć się z fantastycznej reakcji na piosenkę, która początkowo była tak 

znienawidzona przez wielu fanów. 

 



  



WHAT ABOUT NOW 

Kolejny nowy kawałek i publika mogła tym razem podziwiać piękne animacje stworzone na potrzeby 

okładki i trasy. W tym momencie koncertu widać było, że stadion się bardzo mocno zapełnił.  

 

 

WE GOT IT GOING ON 

Typowy imprezowy kawałek. Pisany po to żeby publika się bawiła, 

ale i żeby Jon mógł poszaleć na scenie robiąc przeróżne wygibasy. 

Po liderze Bon Jovi widać, że  tego dnia był w doskonałej kondycji. 

Bawi się, szaleję a my razem z nim. No i kultowy już fragment 

gdzie Jon mówi, że przyjechał aby usłyszeć jak ludzie w Polsce 

krzyczą! 

 

KEEP THE FAITH 

Kolejny faworyt publiczności. Energicznie zaśpiewany w trakcie 

którego Jon wyskakuje po „Red Bulla”, aby utrzymać tak 

niesamowitą energię jak dotychczas. Stery za niego przejmują 

pozostali muzycy. Jak się podobało można określić po porcji braw 

jakie dostali. Czekałem na ten moment koncertu i tą Rock And 

Rollową rozpierduchę! 



  



 (YOU WANT TO) MAKE A MEMORY 

Dwunasty kawałek a my mamy DOPIERO pierwszy wolny 

numer! Zapowiada się mocno rockowy koncert. Ten 

kawałek było mi już dane słyszeć 3 razy i wiedziałem, że 

niestety nie będzie mi dane słyszeć tym samym „Bed Of 

Roses”.. szkoda, ale trzeba coś sobie zostawić na inne 

koncerty ;) 

Sam numer, który jest faworytem m.in. Pana Leszka Blanika 

i Artura Gadowskiego został ciepło przyjęty, ale dało się 

wyczuć jakby publika nie przyszła tu na ballady i czekała na 

dalszą część Rock N Rolla! 

Ja postanowiłem urozmaicić sobie ten numer zamykając na 

cały okres jego trwania oczy i wsłuchując się piękno tego utworu. 

 

 IN THESE ARMS 

Na pewno nie jest to lekka, senna ballada, a zazwyczaj w tym 

momencie lecą jakieś inne wolniejsze kawałki typu Amen czy Bed Of 

Roses. Czyżby Jon dostał prośbę zrobienia energetycznego show z jak 

najmniejszą ilością ballad? Nie wiem, ale tak to się prezentowało. 

Numer znowu porywa publiczność, a oklaski obijają niemiłosiernie 

ściany i kopułę stadionu! Dla nas i dużej części fanów chyba 

najważniejsze było to, że część piosenki Jon dał do odśpiewania 

Davidowi! Widziałem jak od samego początku fani z przodu 

pokazywali na Davida i my też razem z nimi. Ucieszyło mnie również 

to, że dzięki takiemu małemu fragmentowi spełniały się marzenia naszych rodzimych fanów Davida w 

tym wieloletniej koleżanki – Bon Joviątko.  

 

CAPTAIN CRASH AND BEAUTY QUEEN FROM MARS 

Jak Jon zaczął poszukiwania Capitana Crasha przypomniało mi się, że miałem zrobić konfetti ;/ Niestety 

w natłoku spraw pominąłem ten element. W każdym bądź razie na fanów można liczyć  

i pojawiły się osoby, które miały ze sobą przygotowane konfetti ;) Koleżanka z Golden Circle, która nie 

wiedziała nic o tej akcji powiedziała, że jej się to bardzo 

podobało a konfetti leciało prosto na nią. 

Co do kawałka to oczywiście standardowo popisowy 

stadionowy numer, na który publika zawsze się nabierze.  

 



  



WE WEREN’T BORN TO FOLLOW 

Jakie ja poczułem zaskoczenie i zdziwienie jak 

zobaczyłem te balony i piłki! Zabawę zarówno 

publiczność jak i zespół mieliśmy nieziemską. Powiem 

szczerze, że jak piłka wleciała na scenę to pomyślałem, 

że Jon będzie zły, bo to jest oczywiście dla artysty 

niebezpieczne. Szczęka mi opadła jak on zaczął te piłki 

kopać?! I to z jaką pasją, z jakim zaangażowaniem!! 

Nigdy czegoś takiego nie widziałem na żadnym 

koncercie Bon Jovi jakim byłem czy oglądałem na kompie (a widziałem ich setki).  

 

WHO SAYS YOU CAN’T GO HOME 

No i mamy kolejnego „faworyta” naszego forum. 

Jeden z ostatnich dużych przebojów zespołu również  

i u nas sprawdził się doskonale. Jak Jon może wyrzucić 

z setlisty kawałek przy którym bawi się znakomicie tyle 

publiczności i to kawałek, który dostał ich jedyną 

Grammy do tej pory ;D 

 

ROCKIN ALL OVER THE WORLD 

Pierwszy cover i dla mnie duże zaskoczenie. Wiedziałem, że go 

grają, ale jakoś nie pamiętałem o nim. Wypadł wyśmienicie. Byłem 

pod wrażeniem zabawy trybun. Wyskakałem się na nim porządnie. 

To jest jeden z tych kawałków, które kojarzyłem z Bootlegów z lat 

90tych i nigdy nie sądziłem, że go usłyszę na żywo. 

 

I’LL SLEEP WHEN I’M DEAD & START ME UP 

Kolejny przykład na to jak się Jonowi u nas podobało. Klaskanie, a potem zmiana tempa klaskania czym 

mnie zaskoczył (zazwyczaj nie zmienia tempa). No i to jest ten kawałek o którym wspominałem 

wcześniej, że normalnie go nie trawie, a jak 

przychodzi do koncertu to dre ryja razem  

z Jonem. I tak było w tym przypadku. 

A „Start Me Up” to kolejny dobrze 

wkomponowany cover podczas którego Jon 

tym razem może się wcielić w swojego idola 

Mika Jaggera.  



  



BAD MEDICINE  

Druga pod rząd piosenka za którą normalnie nie przepadam, a która wypada świetnie na żywo. Z tego 

utworu zapamiętam najbardziej piątkę jaką udało mi się przybić Jonem! Jadąc na koncert myślałem co 

zrobić, aby w końcu mi się to udało… W pewnych momentach kieruję nami instynkt, podświadomość  

i po prostu wiesz co robić..  

 

Jest więc ten moment koncertu kiedy Jon wchodzi na catwalk.. Udaje się z lewej strony sceny dlatego 

od razu idziemy do prawej strony  (Ja, Bodzio, Pepe). Przede mną barierka.. Poprawiłem ją sobie bo 

trochę odstawała, a jak poprawiłem to zrobiło się bliżej wybiegu ;D Miejsce było wręcz idealne. 

Ochroniarz spojrzał się tylko na mnie, ale zaraz odwrócił się w inną stronę.. Plan miałem taki, aby oprzeć 

się o barierkę i wyskoczyć jak najwyżej z wyciągnięta ręką. Idzie Jon… Tylko żeby się nie odwrócił 

tyłkiem!.. Idzie, ale cholera przyśpiesza! Nie ma bata zrobię to choćbym miał wylecieć ze stadionu! 

Idzie, wyskok, Jon to zauważa i lekko schyla rękę i JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEST! Piątka jak nic!! Idealna! 

Padam a za mną Bodzio się cieszy i okazuje się, że oboje mu przybiliśmy piątkę. Najpierw ja a zaraz 

potem Artur ;D Obejmujemy się ciesząc się i krzycząc ze szczęścia. Potem na pamiątkę sobie zdjęcie 

zrobiliśmy, ale na tym kawałku nie liczyło się już nic innego jak spełnione jedno z drobniejszych marzeń! 

Po dokończeniu piosenki zespół zszedł na chwile… teraz była chwila prawdy dla pozostałych dwóch 

wielkich akcji.. 



  



PRZERWA - BIS 

Podczas przerwy zaczęły pojawiać się wśród fanów  stojących na płycie świecące opaski. Niestety nie 

dało to zamierzonego efektu wielkiej biało-czerwonej flagii. Powodów dlaczego tak się stało jest na 

pewno kilka. Zdecydowanie było zbyt jasno. Zakładaliśmy, że bis będzie grany w momencie gdy 

zapadnie już zmrok, a niestety było bardzo jasno. Dużym problemem była słaba trwałość opasek. 

Łamały się całkiem niechcąco w trakcie koncertu. Nawet moja trzymana specjalnie z boku w trakcie 

bisu była już zużyta. Ludzie również zapominali o tym kiedy mają być użyte (lub może wierzyli w ich 

długowieczność) łamiąc je wcześniej. Dlatego też efekt nie był tak spektakularny jaki sobie 

wyobrażaliśmy. Dużo lepiej od płyty wyglądały mocniej świecące się trybuny. Nasza akcja została 

oczywiście zauważona przez Jona, ale o tym za chwilę… 

 

  



SOMEDAY I’LL BE SATURDAY NIGHT 

Światła i opaski się świecą a my w naszym gronie zastanawiamy się..  wyjdzie w naszej koszulce 

reprezentacji czy nie? To był ostatni moment na to, aby się w niej pojawił i ja szczerze w to wierzyłem! 

Gdy skończył się muzyczny przerywnik a zespół wyszedł grać Someday wiedziałem, że ta dłuższa 

nieobecność Jona może być spowodowana zakładaniem naszej koszulki… czekamy, czekamy..  

IDZIE! Z ORZEŁKIEM NA PIERSI!!!!!!!!!!!! 

 

Ta chwila utkwi mi w pamięci na zawsze. Cały stadion oszalał z radości, a Artur wpadł w ekstazę.. Skakał, 

darł się, cieszył się, a my razem z nim ;D Wszystkie 3 akcje zakończone sukcesem!! 

Na Someday mocno czekał Pepe i razem z nim zaśpiewaliśmy cały numer od początku do końca.  

W trakcie utworu oczywiście nie mogliśmy uwierzyć, że udała się nam również ta akcja – Koszulka 

reprezentacji!  

W trakcie piosenki, ze sceny na płytę 

leciało czerwone światło, co razem  

z opaskami i telefonami dawało nam 

zamierzony efekt biało-czerwonych 

trybun. 

  



 

 

  



WANTED DEAD OR ALIVE 

Po „Somedy I’ll Be Saturday Night” Jon rozmawiał jakiś czas  

z Philem i wydawało mi się, że dokonują zmiany, aby „Wanted” 

zagrać właśnie teraz kiedy trybuny świecą telefonami. Na 

setliście „Wanted” jest jednak w tym samym miejscu. Nie 

wiadomo oczywiście czy nie było jakiś umówionych wcześniej 

planowanych w niej zmian bo wyglądało to jakby mieli grać 

teraz coś innego. 

 

Jon przed rozpoczęciem przeprosił, że zajęło im przybycie do naszego kraju 30 lat. 

Numer który bardzo mocno kojarzy się z duetem Jon & Rysiek wypadł nadzwyczaj 

dobrze bez Richiego. Co prawda to nie to samo, ale Phil dał z siebie wszystko  

i kawałek brzmiał naprawdę dobrze.  

 

Oprócz świateł najpiękniejsze było to, że Jon pozwolił zaśpiewać nam całą 1 zwrotkę 

i refren!! Nie wierzyłem, że jest to w naszym kraju możliwe, abyśmy mogli zaśpiewać 

ten kawałek bez pomocy Jona! Byłem z nas dumny!  

Fajnym akcentem tego kawałka również było to, że Jonowi pękła struna i dokończył 

piosenkę bez charakterystycznego zakończenia. Dla fanów jest to prawdziwy rarytas 

;)  

 

 

  



  



 

HAVE A NICE DAY 

Z wykonania tego utworu zapamiętam 2 rzeczy. 

Pierwszą były latające po całym stadionie buźki, 

a druga to pomyłka Jona w drugiej zwrotce. 

Ewidentnie zamiast „Let Me Be The First..” 

zaśpiewał ponownie „Mama, Can You..”, a zespół 

śpiewał normalnie co spowodowało małe 

zamieszanie w utworze. Potem Jon powrócił do 

właściwego tekstu. 

 

 

SUPERMAN TONIGHT 

Gdy zespół zaczął grać wstęp to nie załapałem od razu co to jest. Okazało się, że „Superman Tonight”. 

Fajnie, bo bardzo lubię ten utwór. Mogłem zamknąć oczy i wsłuchać się w muzykę płynąca ze sceny. 

Dla mnie to była perełka z mojego ówczesnego TOP10 zespołu ;) 

 

 

 
 



  



NEVER SAY GOODBYE 

 

Kolejny ważny moment tego koncertu. Kiedy Jon 

zaczął grać intro to znowu nie wiedziałem co to jest, 

ale ktoś rzucił „Never Say Goodbye” i już było wszystko 

jasne. Zaraz po rozpoczęciu Jon kazał skierować 

kamerę na faceta sprzed sceny (z którym 

rozmawiałem swoją drogą przed koncertem ;) ). Na 

telebimach ukazał się napis „I got THE RING in my 

pocket. I brought our families. If You sing „Never Say 

Goodbye” then I’ll ASK HER TO MARRY ME”...  

 

Trybuny zaczęły klaskać, a facet po chwili uklęknął  

i poprosił dziewczynę o rękę. Dziewczyna oczywiście 

zgodziła się a wszystko to przy nieustających 

oklaskach publiczności! Piękny moment, który 

sprawił, że Ja sam się wzruszyłem i oczy mi się 

zeszkliły! Na zakończenie para dostała brawa od Jona. 

Ja sobie mogę tylko wyobrazić jak magiczny moment 

był to dla nich obojga.. 

 

 

 



 LIVIN’ ON A PRAYER 

Kiedy usłyszałem dźwięki akustycznego Livina to wiedziałem, że moje 

marzenie dobiega końca. Może jeszcze jedną piosenkę uda nam się 

wybłagać, ale ta może być ostatnią..  

Co tu dużo mówić „Livin’ On A Prayer” jest stadionowym killerem. 

Najpierw część akustyczna i stadion rozbrzmiewa na cały regulator. Nie 

wiadomo skąd ludzie biorą tyle energii w tym momencie. Moje gardło już 

dawno wysiadło, ale jeszcze katuję się aby wydobyć jakieś dźwięki.  Na 

stadionie zrobiło się tak głośno jak chyba jeszcze nigdy w tym miejscu. 

Ludzie skaczą, śpiewają, klaszczą, szaleją. Cały stadion jest jak jedna 

rodzina. 

Również na tej piosence Jon pojawił się na catwalk, no i również tutaj 

zapragnąłem przybić z nim piątkę. Jednak kiedy się do nas zbliżył odwrócił się 

tyłkiem i śpiewał do publiczności po drugiej stronie. Przez myśl przeszło mi żeby 

klepnąć go w tyłek, ale z drugiej zaś strony pomyślałem, że wyjdzie gejowo ;D co 

innego gdyby zrobiła to dziewczyna;] Moment zawahania sprawił, że szansa na 

minęła, ale mimo wszystko wyskoczyłem i dotknąłem jego nogi ;) 

Na koniec jeszcze kapki Jona z piłką i wykopanie jej w publikę oraz podniesienie 

stanika, który odrzucił do mojego kumpla Yanniego ;D Oczywiście publiczność 

skomentowała sytuację spontanicznym brechtem. Jon się z nami pożegnał, ale 

nie daliśmy mu odejść. Nasze ogromne brawa, krzyki i gwizdy sprawiły, że 

pokazał  pytająco – jeszcze 1 i idziemy? Umowa wydawała się być zawarta. 

Pozostawało jedynie zagadką co zostanie zaśpiewane… 

 



 



 

  



ALWAYS 

 

Szczerze i z ręką na sercu mówię, że jest to numer na który najbardziej tego 

dnia czekałem. Na koncercie w Stuttgarcie nie miałem żadnych próśb  

i wszystko co dostałem mnie cieszyło. W Lipsku chciałem cholernie „These 

Days”, ale z Jonem na wokalu i dostałem. W Dreźnie chciałem „Something To 

Believe In” i dostałem ją! a na dodatek Jon zaśpiewał „Undivided”! Tutaj 

czekałem na „Always” i nie mógł sobie Jon wybrać lepszego momentu na 

zaśpiewanie tego numeru ;) 

Byłem w tym momencie szczęśliwy, wszyscy znajomi wokół mnie również,  

a Pepe się popłakał ze wzruszenia. Razem odśpiewaliśmy całe „Always”. Nie 

będę się rozpisywał, bo i tak nic nie odda tego co wtedy czułem. A czułem, że 

te 13 lat czekania oraz pracy na rzecz zorganizowania koncertu i promocji zespołu właśnie  

w tym momencie zostały uhonorowane.. w najpiękniejszy możliwy sposób.. 

 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Always”, „Flaga”, „Światła”, „Koszulka Reprezentacji”, „Piątka z Jonem”, „Piłka kopnięta do mnie przez 

Jona”, „Zabawa Jona z piłką”, „Oświadczyny”, „Wejściówki Obsługi Technicznej”, „Rozmowa z Philem 

X”, „Znaleziona kostka Hugh”,  „Rozmowa z Obie”, „Kostka od Phila X”, „Bilet o wartości 1,5 tys. zł”, 

„Rozmowa z Bergmanem i prośba o zrobienie zdjęcia flagi” no i oczywiście spotkanie dziesiątki bliskich 

mi osób z którymi połączyłem się dzięki miłości do muzyki Bon Jovi… brzmi jak bajka… bo to tak 

naprawdę była bajka, która ciągła się od pierwszego usłyszenia w radiu „It’s My Life” do dnia koncertu. 

Od tego dnia zaczynam pisać również inną bajkę i mam nadzieję, ze chociaż po części tak niezwykłą jak 

ta która się właśnie zakończyła. 

 

Adrian 19.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 



  





2 OGÓLNOPOLSKI ZLOT FANÓW BON JOVI 

Bardzo żałowałem, że nie mogłem uczestniczyć w I ogólnopolskim zlocie Bon Jovi. Wiem ile tamten zlot 

kosztował energii Artura i osób, które mu pomagały. Chciałem się też spotkać wtedy z osobami z forum 

z którymi do tej pory nie udało mi się widzieć osobiście jak np. Pepe czy zobaczyć znowu jak np. Marcia. 

Tym razem pojawiła się idealna okazja, aby drugiego zlotu nie pominąć. Zlot następnego dnia po 

koncercie Bon Jovi był idealnym terminem..  

Pamiętam jak Artur dzwonił do mnie i pytał się, kiedy robić zlot i ja miałem dwie 

propozycje. Pierwsza to nocny zlot zaraz po koncercie, tak aby mogło w nim 

uczestniczyć jak najwięcej fanów. Drugim pomysłem był zlot na następny dzień, 

ale ta opcja była obarczona tym, że dużo osób może się rozjechać po kraju. Ci co 

jednak by przyszli mieliby szanse zebrać siły na druga z rzędu zabawę. Artur 

odrzucił od razu pierwszą propozycję, ze względu na to, ze po koncercie ludzie 

będą zbyt wypompowani na dalszą zabawę. Została więc druga opcja.  

Zlot odbył się w centralnym punkcie Gdańska, bo niedaleko dworca, a mianowicie 

w klubie „Parlament”. Impreza zaczęła się o godzinie 19tej a wstęp na imprezę 

był wolny. Artur wszystko zorganizował z innymi redaktorami strony za co jestem im pełen 

wdzięczności.  

Oficjalnie wszystko miało się zaczął o 18tej, ale o tej godzinie dostaliśmy 

informacje na wejściu, że impreza dopiero za godzinę. Dlatego cała nasza 

ekipa (m.in. Pippo, Misiek) zabrała się do klubu w pobliżu, aby przy piwku 

przeczekać tę godzinkę. Nie zdążyłem wypić piwa, a już się okazało, że 

jednak można wejść wcześniej. Przy wyjściu spotkaliśmy Kasiunie, 

pogadaliśmy chwilę i uderzyliśmy do „Parlamentu”. 

Impreza rozpoczęła się od krótkiego wstępu w którym Artur przywitał 

wszystkich i podziękował wszystkim osobom, które pomagały mu przez 

tyle miesięcy, aby wszystko odnośnie koncertu wypadło jak najlepiej. Podziękowania dostałem 

oczywiście również ja ;D 

Zaraz po krótkim wstępie na scenie pojawił się zespół DuoAcoustic. Nie wiedziałem kompletnie czego 

można się było spodziewać. Zaraz po rozpoczęciu ludzie szybko się zmyli do swoich lóż żeby m.in. 

porozmawiać z ludźmi których widzą pierwszy raz na żywo (a znają 

kilka lat z forum) lub nie widzieli się kilka lat. Pewnie nie wyglądało to 

zbyt miło dla duetu, ale musieli zrozumieć zaistniałą sytuację. O tym, 

że ludzie ich słuchali i się podobało mogą świadczyć brawa jakie 

dostawali po utworach. Ja generalnie zaproponowałem Ani  

i Sebastianowi żebyśmy posłuchali kilka kawałków na środku parkietu. 

Do znajomych możemy pójść później, a tak na spokojnie można 

posłuchać sobie muzyki przy piwku. I tak pobawiliśmy się kilka 

utworów, a był to bardzo ciekawy repertuar, bo już na otwarcie 

poleciało m.in. „Nutshell” Alice In Chains. Panowie zagrali bardzo 

fajnie i z każdym numerem publiki na parkiecie przybywało.  



  



 



  



  



Gdy DuoAcoustic skończyli grać na scenie 

zjawił się Bon Jovi Tribute Band. Przez chwilę 

zastanawiałem się czy to, aby na pewno dobry 

wybór, aby po historycznym koncercie ktoś 

podejmował się wyzwania ich coverowania. 

Moje obawy szybko jednak zanikły, a każdy 

numer był entuzjastycznie przyjmowany przez 

publikę. Co więcej pomimo wyczerpania, 

utraty głosu zgromadzeni bawili się  

w najlepsze. Podczas przerwy między 

utworami fani zaczęli śpiewać bardzo 

żywiołowo refren „Because We Can” co wokalista skomentował, że oni tutaj nam nie są potrzebni. 

Zabawa była bardzo dobra, a świadczyć o tym mogą filmiki z tego zlotu. Zespół został zmuszony do 

kilkukrotnego bisowania.  

Ja najbardziej z tego zlotu będę pamiętam wyśmienita wspólną 

zabawę ze znajomymi z całej Polski. Poznałem tam również kilka 

nowych osób w tym naszego „legendarnego” djpj1, który jako 

pierwszy dał poważny sygnał o możliwości realnego sprowadzenia 

Bon Jovi do Polski. Oczywiście ja i Sebastian dotrzymaliśmy słowa 

i każdy z nas postawił mu obiecane piwo ;) Na zlocie poznałem 

również zupełnie nowe osoby jak Kasia i Ania z którymi okazało 

się, że będę wracał tym samym busem.  

Zabawa dobiegała końca a czas naszego wyjścia, czyli 22:45 zbliżał się nieubłaganie. Na zakończenie 

porobiliśmy sobie kilka pamiątkowych zdjęć, podziękowaliśmy sobie za 2 niesamowite dni i udaliśmy 

się razem z Pippo i Miśkiem w stronę dworca PKP.  

 

 

  



  



  





  



 



 



 



POWRÓT 

Niestety nie mogliśmy pozostać na zlocie do białego rana, 

gdyż po godzinie 23ciej mieliśmy autobus powrotny do 

domu. Wyjście z tej wyśmienitej zabawy było ciężkie, ale 

jak trzeba to trzeba.  

Po pożegnaniu się z ze znajomymi i nowo poznanymi 

fanami udaliśmy się z Yannie i Anią pod Polski Bus.  

W międzyczasie okazało się, że dwie koleżanki poznane na 

zlocie również wracają tym samym busem… 

I dzięki temu podróż również należała do ciekawych ;) 

Liczne rozmowy, żarty sprawiły, że czas leciał 2x szybciej. 

Momentami bawiliśmy się tak dobrze, że zastanawiałem 

się czy nas nie wyrzucą z busa ;) upomnienia od innych pasażerów oczywiście były, a ja w międzyczasie 

otrzymałem nie wiedzieć czemu nową ksywke „Kupicha” ;) 

Jak się okazało udało nam się dotrwać do końca… 

Do domu wróciłem z rana naastępnego dnia, obłożony całym zestawem gadżetów.. 

Był to powrót w pełni szczęścia… bo tylko tak się wraca jak spełniło się właśnie marzenie na które 

czekało się taaaak długo… 

 

 

   



  



SUKCES NA WIELU PŁASZCZYZNACH 

Niewątpliwie historyczny koncert Bon Jovi  

w Polsce okazał się wielkim sukcesem na wielu 

płaszczyznach. Najważniejszy sukces to czyli sam 

koncert który porwał cały stadion. Ludzie bawili 

się już od pierwszych numerów. Przy trzecim 

„Raise Your Hands” interakcja między Jonem  

a fanami była taka jaką można było sobie tylko 

wymarzyć jeszcze jakiś czas temu. „Because We 

Can” odśpiewane przez fanów czy ostatni refren 

„You Give Love A Bad Name” nie jest standardem na wszystkich koncertach.  Takie cos się udaje tylko 

na tych koncertach gdzie publika bawi się świetnie oraz gdy jest mocno zaangażowana w koncert. 

Wisienką na torcie było odśpiewanie wstępu do „Wanted Dead Or Alive”. Powiem szczerze, że byłem 

w szoku jak Jon pozwolił nam go zaśpiewać, a tłum oczywiście zrobił to fantastycznie. W trakcie 

śpiewania mówiłem do swoich towarzyszy, że w to nie wierzę.  

Drugim sukcesem była postawa zespołu. Widać, że bawili 

się świetnie od samego początku. Jon musiał mieć obawy 

jak zostanie przyjęty w kraju który był omijany 30 lat. 

Myślę, że po pierwszych piosenkach wszelkie wątpliwości 

zostały rozwiane, a sam Jon poczuł się podekscytowany 

zabawą. Zabawa była przednia a Jonowi udzieliła się ona 

na tyle, że dołożył kolejnych 5 utworów do setlisty. Poza 

tym reagował na zaczepki publiczności czy to 

odśpiewaniem „Never Say Goodbye” czy zabawą balonami 

(swoją drogą droga wyszło mu to lepiej niż zawodnikom ówczesnej naszej kadry piłkarskiej ;) ). Reszta 

zespołu również bawiła się świetnie. Phil, który musiał podołać ciężkiemu zadaniu zastąpienia Richiego 

wypadł znakomicie. Wyluzowany, uśmiechnięty no i co najważniejsze świetny z niego muzyk. David 

również miał swoje 5 minut przy śpiewaniu „In These Arms” a Tico to oczywiście klasa sama w sobie. 

Nawet Bobby miał swoją chwilę w której mało co nie oberwał biustonoszem pewnie rzuconym w niego 

w formie żartu.  

 



Naszym sukcesem jako fanklubu była oczywiście 

możliwość zorganizowania wszystkich akcji na 

stadionie. Osobiście mogę ocenić, że akcje flaga oraz 

koszulka przerosły nasze oczekiwania, natomiast akcja 

światełek nie do końca się udała. Owszem Jon 

podchwycił temat jak je tylko zobaczył i poprosił  

o rozświetlenie stadionu, aczkolwiek liczyłem na lepszy 

efekt. Reakcje fanów dziękujących nam po koncercie 

jak i wpisy na oficjalnym tweeterze zespołu śmiało 

można uznać za potwierdzenie sukcesów naszych akcji. 

 

Aspekt finansowy koncertu jest kolejnym wielkim sukcesem tym razem 

organizatorów jak i samego zespołu. Ponad 31 tys. sprzedanych wejściówek 

czyni koncert oficjalnie wyprzedanym.  Ponad 3 mln dolarów zysku natomiast 

plasuje nas w czołówce Europejskich koncertów pod względem zysku.  

O takich wynikach my jako fani mogliśmy jedynie pomarzyć jeszcze jakiś czas temu. Wystarczy 

przypomnieć nasze dyskusje w których prognozowaliśmy sprzedaż biletów na koncert Bon Jovi w 

Polsce na poziomie 7-14 tysięcy. Założeniem Prestige MJM było sprzedać więcej biletów niż na Jenifer 

Lopez na którą poszło ok. 23 tys. biletów. Te dane pokazują jak bardzo organizatorom udało się przebić 

zarówno swoje jak i nasze oczekiwania. 

 

Cały koncertowy wypad mogę uznać za jeden wielki sukces i spełnienie marzeń. Jak dodamy do tego 

jeszcze świetny Zlot oraz spotkanie z wieloma znajomymi z całego kraju to trzeba przyznać, że aż tak 

udane dni nie spotykają nas zbyt często w życiu. Nie ma co ukrywać koncert to spełnienie tysięcy 

marzeń i sukces na wielu płaszczyznach. 

  



 

  



SETLISTA 

Na koncert w Gdańsku planowana była 

setlista składająca się z 22 utworów. Taki 

zestaw piosenek ustala Jon przed każdym 

koncertem biorąc pod uwagę różne aspekty 

np. promowany album, kulturę publiczności 

czy ilość koncertów w danym kraju. Wszystko 

to wpływa na to czy lista jest bardziej zbiorem 

tylko przebojów, czy będzie na niej duża ilość 

rzadko granych piosenek. 

Audibles jest zbiorem możliwych do zagrania 

piosenek jako bonusów. To ile ich zostanie 

zagranych głównie zależy od formy zespołu, 

zobowiązań czasowych (np. umówiony 

samolot, cisza nocna itp.) czy tego jak dobrze 

się wszyscy bawią na koncercie.  Oczywiście 

tak jak w Gdańsku Jon może skorzystać  

z piosenek których w zamyśle nie miał 

zamiaru zagrać.  

 

Jak widzimy na zdjęciu oryginalnej setlisty  

z wprowadzonymi zmianami na koncercie mieliśmy 

możliwość usłyszeć aż 5 dodatkowych i nieplanowanych 

utworów!! Wspaniała atmosferę udzieliła się również 

Jonowi, który w trakcie koncertu informował Phila i resztę 

zespołu, że po danym utworze zagrają coś 

nieplanowanego. Takim utworem było „Superman 

Tonight” czy „Rockin’ All Over The World”. „Start Me Up” 

zostało wplecione jako snippet do „I’ll Sleep When I’m 

Dead”. „Never Say Goodbye” zostało zagrane na prośbę 

fana, który chciał się przy niej oświadczyć.. „Always” 

natomiast zostało wyproszone oklaskami przez 

publiczność. Na więcej piosenek zespół jednak nie miał już 

więcej czasu ponieważ na lotnisku czekał na nich 

umówiony samolot, którym wracali do Niemiec, a o którym 

wspominał w rozmowie Phil X.  

Nasza setlista jest bardzo zbliżona do typowej setlisty 

będącej „średnią” z całej trasy „Because We Can Tour”.  

Dostaliśmy o 2 utwory więcej niż ówczesny standard 

głównie dzięki temu, że Jon był w bardzo dobrym humorze. 



Jeżeli Jon czuje się dobrze i jest chemia między nim a publicznością 

to wplata on dodatkowe utwory do setlisty. Warto zauważyć, że  

w na naszym koncercie pojawiły się piosenki, które nie były 

planowane nawet jako ewentualne bonusy na koniec koncertu. 

Pomijając „Never Say Goodbye” wyproszone przez fana, Jon 

zaserwował nam również inne absolutne rarytasy trasy, czyli „Star 

Me Up” i „Rocking All Over The World”. Pierwsza zwrotka „In 

These Arms” została zaśpiewana przez Davida o co poprosili fani  

w pierwszych rzędach, co też jest rzadko spotykaną sytuacją. Na 

moich poprzednich 3 koncertach nie miałem przyjemności 

usłyszeć Davida. W odróżnieniu od innych kontynentów trasy 

dostaliśmy bardzo małą ilość utworów z promowanego albumu 

„What About Now” i większą część setlisty stanowiły piosenki 

sprzed 2000 roku. 

Typowa setlista trasy „Because We Can Tour” według setlist.fm: 

o That's What the Water Made Me 

o You Give Love a Bad Name 

o Raise Your Hands 

o Lost Highway 

o Whole Lot Of Leavin' 

o It's My Life 

o Because We Can 

o What About Now 

o We Got It Goin' On 

o Runaway 

o Keep the Faith 

o Born to Be My Baby 

o Amen 

o (You Want to) Make a Memory 

o Captain Crash & the Beauty Queen From Mars 

o I'll Be There for You 

o We Weren't Born to Follow 

o Who Says You Can't Go Home 

o I'll Sleep When I'm Dead 

o Bad Medicine 

Bis 

o Someday I'll Be Saturday Night 

o In These Arms 

o Wanted Dead or Alive 

o Have a Nice Day 

o Livin' on a Prayer 

*Na zielono utwory zagrane w gdańsku  



ARTYKUŁ O SETLIŚCIE NA BONJOVI.PL 

Kiedy rozpoczęła się trasa „Because We Can Tour” setlista wyglądała inaczej 

niż standardowa setlista każdej dotychczasowej europejskiej trasy zespołu. 

Oczywiście wśród wielu fanów zwłaszcza „starszej” twórczości pojawiła się 

panika czy aby taki zestaw utworów będzie im dane usłyszeć na koncercie w Gdańsku. Żeby nie 

nakręcać tych obaw postawiłem napisać uspakajający artykuł na stronie głównej bonjovi.pl. Niestety 

spotkałem się z kilkoma negatywnymi reakcjami odnoszącymi się to tego, że nie powinienem tego 

robić, że jest to gdybanie itp. Uważałem, że jako redaktor i osoba która na przestrzeni lat bardzo dobrze 

poznała jak Jon podchodzi do trasy i setlist na poszczególnych jej etapach, to moim obowiązkiem jest 

uspokoić tych mniej świadomych fanów. Oni po prostu nie muszą znać pewnych faktów. Nie muszą 

wiedzieć, że na początku trasy Jon lubi grać dużo „nowego” materiału, aby sprawdzić co się sprawdza 

na koncertach, a co nie. Nie muszą wiedzieć, że koncerty w Europie różnią się znacznie od tych w USA 

i my dostajemy więcej perełek z albumów wydanych w latach 80/90tych. Uważałem, że w ramach 

dbania o dobrą atmosferę wokół koncertu i zabiegania o jak największą frekwencję musimy 

pokazywać te pewne zależności. Zarzuty co do mojego artykułu pojawiły się jednak od osób, które te 

zależności powinny bardzo dobrze znać, bo to wieloletni fani będący na bieżąco w działaniami zespołu. 

Ich postępowanie oceniałem negatywnie, bo wzmacniały one obawy tych fanów, którzy się mocno 

wahali czy jechać na koncert czy nie. 

  



Sprawdźmy czy to co zapowiadałem w artykule spełniło się czy nie? 

Więcej piosenek wydanych przed 2000 rokiem niż po: 

o 15 utworów to piosenki sprzed 2000 roku. Nie licząc 2óch krótkich coverów,  

to mamy 13 utworów wydanych przed 2000 rokiem na 25. 

 

W USA grają więcej nowych piosenek kosztem  przebojów: 

o W pierwszych koncertach  w USA grano nawet 7 utworów z albumu „What About 

Now” na jednym koncercie! U nas zagrano aż.. 3 utwory z tego albumu. 

 

W USA grają więcej piosenek z „Lost Highway” niż w Europie: 

o W USA grano nawet po 5 utworów z tego albumu. U nas 5 utworów zagrano,  

ale z „Slippery When Wet”! Z „Lost Highway” utrzymały się tylko 3 koncertowe 

standardy. 

 

Cięższe wokalnie utwory pojawią się w trakcie trwania trasy: 

o U nas zagrali „Always”, a w innych krajach Europejskich Jon zaśpiewał  

m.in. „This Ain’t A Love Song” i „Dry Country”. 

 

Możemy liczyć na rarytasy: 

o U nas rarytasem było m.in. „Start Me Up” (zagrane 3 razy w 2013 roku), „Never Say 

Goodbye” (zagrane 4 razy w 2013 roku), „Always” (zagrane 40 razy w 2013 roku),  

„Superman Tonight” (zagrane 17 razy w 2013 roku) czy „Rocking All Over The 

World” (zagrane 4 razy w 2013 roku)”. 

 

Jak widać setlista z Gdańska zawierała wszystkie elementy o których zapewniałem, że 

będzie zawierać.  Myślę, że było to dosyć oczywiste, że tak się stanie dla większości fanów 

będących z zespołem na bieżąco. Dlatego tez nie mogłem zrozumieć dlaczego zamiast 

działać na rzecz uspokajania nastrojów wśród fanów niektóre osoby wzmacniały 

wątpliwości.  No cóż.. ja sumienie mam czyste :) 

  



 

  



SPRZEDAŻ BILETÓW  

Gdański koncert tak samo jak każdy inny z trasy „Because We Can Tour” został oficjalnie wyprzedany. 

Do sprzedaży zostało dopuszczonych 31 167 biletów i tyle zostało zakupionych. W Europie  na 25 

koncertów 13 miało więcej sprzedanych wejściówek (Nie licząc „Isle Of Wight Festival”). Zysk wyniósł  

$3,218,718 co  dało mu 12 miejsce pod względem przychodu na naszym kontynencie. Dla porównania 

największą ilość widzów na tej trasie zanotowano w  Johannesburgu (Południowa Afryka) – 65,182  

i dał on zysk w wysokości $9,052,059. Najmniejsza ilość widzów była obecna w Uncasville – 9,091,  

a najmniejszy zysk w Daren Center - $535,872. W porównaniu do wszystkich koncertów trasy „Because 

We Can” Gdański koncert plasuje się gdzieś w połowie zarówno pod względem zysków jak i frekwencji. 

 

    Koncert wyprzedany.. skąd więc wolne miejsca? 

Na taki stan rzeczy składa się duża ilość czynników. Najważniejszym jest to, że miejsc 

na stadionie jest więcej niż 32 tys. Przy odpowiednim ustawieniu pojemność 

maksymalna to 42 tys. i prawie tyle tez pomieścił koncert Justina Timberlake z 2014 

roku. Promotorzy Prestige MJM chcieli, aby na Bon Jovi sprzedało się więcej biletów 

niż na największym do tamtego czasu koncercie J.Lo (23 tys.).  Prawdopodobnie 

wejściówek na Bon Jovi było w obiegu więcej niż 32 tys. ale raczej dużo mniej niż 42 

tys. Agencje mają ustalony pewien pułap wejściówek, które muszą się sprzedać 

(czytałem, że w okolicach minimum 80%), aby uznać taki koncert za wyprzedany. 

Dlaczego nie muszą sprzedać się  wszystkie dostępne wejściówki? Bilety  

w dzisiejszych czasach rozprowadzane są w wielu źródłach (Internet, sklepy, empiki, 

allegro itp.) i nie każde źródło dla agencji jest pewne. Zdarzają się sytuacje gdzie 

niesprzedawane zostają bilety pomimo że są chętni je kupić. Znajdują się one  

w posiadaniu punktu do którego potencjalny nabywca nie jest w stanie trafić. Stąd 

też przed stadionem pojawiły się osoby chcące kupić bilet na koncert, który 

niedostępny był już w sprzedaży. Drugim ważnym czynnikiem powodującym, że na 



stadionie są wolne miejsca jest po prostu nieobecność danych osób spowodowana chorobą, 

niemożliwością przyjazdu czy innymi czynnikami losowymi. Duża część takich nieobecnych to często 

osoby, które dostały bilety „za darmo” od sponsorów, którzy przy okazji każdego koncertu mają 

przydzieloną swoją pulę biletów. Często takie wejściówki trafiają do osób, które od razu 1wiedzą, że 

na koncercie się nie pojawią. 

Dla nas fanów frekwencja może bardzo cieszyć. W ramach największej trasy 2013 roku na świecie 

gdański koncert wypadł przyzwoicie powyżej średniej światowej całej trasy. Przyczynił się do tego, że 

trasa „Because We Can” wskoczyła w tamtym czasie na 15 miejsce najbardziej dochodowych tras 

koncertowych w historii! Jak to Bodzio relacjonował, ekipa Prestige MJM była mega szczęśliwa ze 

względu na ilość sprzedanych biletów oraz uznali koncert za ich wielki sukces. Po zakończonym show 

w pokoju  organizatorów szampan lał się strumieniami :) Ciekawostką jest, że dzięki koncertowi 

Gdański stadion otrzymał również nową murawę, której wartość szacuje się na około 500.000 złotych 

(wymiana murawy została sfinansowana w ramach budżetu koncertu). 

 

Jakie były nasze oczekiwania odnośnie frekwencji? 

o Przez wiele lat fani dyskutowali czy na taki koncert Bon Jovi byliby w stanie przyciągnąć 10-15 

tys. W bardziej odważnych prognozach mówiono o maksymalnie 25 tysiącach. 

o Dla Prestige MJM celem było sprzedać więcej niż na koncert J.Lo czyli ponad 23 tysiące.   

Frekwencja jak widać spełniła najbardziej optymistyczne scenariusze. 

  



 



AKCJA – FLAGA 

Kiedy  w połowie 2012 roku ktoś by mnie zapytał czy kiedykolwiek zobaczymy Bon Jovi w Polsce? To 

odpowiedziałbym, że pewnie tak, ale na starość jak będą odcinać kupony od swojej kariery. Kiedy ktoś 

by się zapytał czy wtedy Bon Jovi zapełnią stadion, a fani zrobią akcje z wielką biało-czerwoną flagą, to 

odpowiedziałbym, że na 99% nie ma na to szans.  Jakiś czas temu było to dla mnie jak i większości 

czytających zupełnie nie do pomyślenia. A dziś? Dzisiaj mogę sobie z dreszczem emocji wspominać tą 

cudowną chwile kiedy trzymając flagę przenosiłem swój wzrok z ludzi pod flagą na Jona i z powrotem.  

Jestem cholernie dumny z tej akcji, bo wypadła perfekcyjnie. Flaga została ładnie rozwinięta, 

wytrzymała długą chwilę i świetnie się zwinęła. David Bergman uchwycił Jona w ciekawej pozie na tle 

flagi, a przy zwijaniu dostaliśmy od Jona szczere brawa.. Takie od serca.. I to wystarczy w całości za 

komentarz do tego czy akcja się powidła czy nie ;)  

Moim zdaniem lepiej wyjść nie mogło! 

 

  



FLAGA - WOŚP 

Po koncercie pozostała oczywiście kwestia co zrobić z tak dużą  flagą. Na forum powstał 

specjalny temat w którym fani przedstawiali swoje propozycje. Pomysłów było pełno:  

o Przekazujemy ją na WOŚP 

o JBJ Soul Foundation - wysłać im, aby sprzedali lub zrobili z nią cokolwiek 

innego pożytecznego 

o Sprzedać i zrobić większą na kolejny koncert 

o Zostawić na kolejny koncert ? 

o A czy ktoś wcześniej nie rzucił takim pomysłem by flagę pociąć i rozesłać pośród tych co się na 

nią składali ? Można by było zrobić tak, że każdy kto ją chce wysyła kopertę z kopertą zwrotną 

i znaczkiem na adres fan clubu i otrzymuje swoją część.  

o Wyślijmy ją do samego BJ :D będzie miał na pamiątkę z koncertu w Polsce :D 

o Uszyć z tego spadochron i wylądować w ogródku Richiego, może taka akcja wybudziła by go  

z letargu ;) 

 

Ostatecznie wygrała pierwsza propozycja. Do studia TVP w dniu 12 stycznia udał się sam Artur "Bodzio" 

i miał możliwość poinformować o akcji na antenie w towarzystwie Jurka Owsiaka. 

Adres do obejrzenia (od minuty 14:16): 

http://www.youtube.com/watch?v=z5ycAaQxY6k&feature=player_embedded#t=856 

Flaga została ostatecznie wylicytowana za 585 zł. Rok później zwycięzca licytacji postanowił wystawić 

flagę jeszcze raz na WOŚP! i tym razem zebrano kolejne 376 zł które powędrowały na konto fundacji.



  



 

  



AKCJA – OPASKI 

Projekt opasek uważam za najtrudniejszy jaki chcieliśmy zrealizować. Niska żywotność opasek (krótki 

czas świecenia od przełamania) czy też ich ogromna ilość sprawiały, że aby efekt był taki jaki 

planowaliśmy musiałoby się zgrać kilkanaście czynników (m.in. pogoda czy równomierne 

rozprowadzenie ich po publiczności).  

Efekt naszych działań był dla mnie daleki od ideału, aczkolwiek był satysfakcjonujący. Opaski 

nadspodziewanie łatwo się łamały w sposób często zupełnie przypadkowy, co sprawiało, że  

w momencie w którym powinniśmy je przełamywać one były już praktycznie wypalone. Ja tak miałem 

ze swoją opaską, którą schowałem w najbezpieczniejszym możliwym miejscu. Pomimo wszelkich 

trudności, gdy tylko nadszedł bis, to wokół mnie opaski były dobrze widoczne, a na trybunach świeciło 

się całkiem sporo telefonów. Również na zdjęciach pojawiają się ujęcia z licznymi świecącymi 

czerwonymi opaskami podczas „Someday I’ll Be Saturday Night”. Ważne jest iż wraz z opaskami 

rozpoczęliśmy świecenie telefonami na trybunach, które to zostały zauważone przez Jona. Szybko 

podchwycił ten pomysł i po zakończeniu „Someday” poprosił o więcej. Fani oczywiście odpowiedzieli 

na wezwanie i mogliśmy być świadkami „Wanted Dead Or Alive” wykonanym w magicznej scenerii.  

 

 



  



  



  



WSPIERAM.TO - PODZIĘKOWANIA 

Oczywiście warto być wdzięcznym ludziom dzięki którym realizuje się swoje marzenia. Dlatego też 

Artur i Agata zorganizowali akcję zebrania zdjęć fanów trzymających kartki z podziękowaniami dla 

portalu wspieram.to. Bez nich nie udałoby się zorganizować zbiórki w taki szybki i prosty sposób. 

Artykuł podsumowujący wraz z podziękowaniami znalazł się również na ich blogu co było i dla nas 

również miłe.   

 

  



AKCJA – KOSZULKA REPREZENTACJI 

Koszulka naszej piłkarskiej reprezentacji okazała się jednym z ważniejszych momentów koncertu. 

Wyjście Jona na bis spowodowało euforie nie tylko wśród mnie, Bodzia czy Pepe, ale duże spontaniczne 

okrzyki i oklaski rozległy się po całym stadionie. Zdjęcia Jona w naszych barwach są dla każdego fana  

w naszym kraju wspaniałą pamiątką. Artur również został nagrodzony za swoją inicjatywę dostając 

własnoręcznie napisane przez Jona podziękowania wraz z setlistą i kostką do gitary. Oczywiście jak to 

sam Artur podkreślił, są to dla niego najważniejsze rzeczy związane z Bon Jovi i trudno mu się dziwić. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

  



ORGANIZATORZY 

Prestige MJM jest organizacją koncertową którą do 2013 roku 

znało zapewne maksymalnie 1% polskich fanów Bon Jovi. W 

dyskusjach o możliwości organizacji zawsze pojawiały się 

znane i popularne agencje typu „Live Nation” czy „Alter Art”. 

Sam sprawdzałem w internecie informację o „Prestige MJM” 

jak tylko pojawili się w kontekście organizacji show grupy z New Jersey.  Największym ówczesnym 

sukcesem agencji była organizacja koncertu J.Lo dla 23 tys. ludzi. Niewątpliwie u wielu osób pojawiało 

się niedowierzanie, że największe agencje nie były nigdy w stanie podjąć ryzyka, a nowa agencja bierze 

się za takie poważne wyzwanie. Z internetu jak i z rozmów z Bodziem dowiedziałem się, że agencja w 

tamtym czasie działa na zasadzie „wszystko albo nic” i podejmują się organizacji tak ryzykownych 

koncertów, aby wyrobić sobie szybko markę i doświadczenie. Nie mieli czasu na zbyt duże wątpliwości 

chcąc szybko wdrapać się na szczyt. Koncert Bon Jovi miał być jednym z ich „kroków milowych”, bo to 

pokazałoby, że są w stanie zrobić i sprzedać show gwiazdy nr 1 na świecie. W tamtym okresie Bon Jovi 

mieli już za sobą dwie najbardziej dochodowe trasy roku i trasa „Because We Can” też taką miała się 

stać.. 

 

Podjęcie organizacji przez nową agencję budziło we mnie lekki niepokój czy będą w stanie 

rozpromować odpowiednio koncert, dotrzeć do ludzi aby sprzedać bilety i ogarnąć całość 

organizacyjnie. Moje wątpliwości rozwiały się bardzo szybko ponieważ organizator – Pan Marek 

Kurzawa od razu podjął współprace z Arturem (Bodzio), abyśmy jako fanklub pomogli w tym 

przedsięwzięciu. Prestige MJM potraktowało nas bonjovi.pl jako równorzędnych partnerów. Dzięki 

temu my mieliśmy na bieżąco ważne informacje odnośnie show (np. sprzedaż biletów), których 

oczywiście nie mogliśmy udostępniać, a agencja dzięki temu miała ekipę która robiła „czarną robotę”  

i nakręcała przy tym ludzi do zakupu biletów. Pan Janusz Stefański (odpowiedzialny m.in. za PR  

w Prestige MJM) kontaktował się z Arturem m.in. w sprawie wykorzystania informacji o fladze w przed-

koncertowej konferencji prasowej. 



 

Nieoficjalnie wiem, że w 2013 roku Prestige MJM uznałoby koncert Bon Jovi za sukces tylko  

w momencie kiedy sprzedałoby się więcej biletów niż na koncert J.Lo (23 tys.). Bodzio wspominał, że 

jak sprzedano taki pułap biletów to widział u organizatorów ulgę, a jak sprzedały się wszystkie 

planowane bilety to byli mega szczęśliwi. Po koncercie w ich pokoju służbowym wzniesiono toast za 

ich wielki sukces. 

 

Dziś agencja ma w swoim CV ponad 50 gwiazd światowego formatu m.in. Justin Timberlake, J.Lo., Rod 

Stewart czy Elton John. Koncert Bon Jovi pewnie nie był dla nich najważniejszy, ale na pewno był dla 

nich cenną lekcją organizacji koncertów z absolutnego top. Wywindowało ich również na sam szczyt 

wśród najważniejszych agencji koncertowych w naszym kraju. Za ten koncert Prestige MJM ma u mnie 

jak i pewnie u tysięcy innych fanów Bon Jovi dług wdzięczności do końca życia. 

  



  



 

  



  



GAZETKA NASZEMIASTO.PL 

W ramach promocji i pamiatki koncertu przygotowywana została przez 

naszemiasto.pl gazeta składajaca się z 16 stron. Za teksty odpowiadała Ola 

Szatan i z tego co pamiętam to ona zadzwoniła do mnie pewnego ciepłego 

popołudnia.. Mój telefon otrzymała od Artura. Porposiła o krótką 

wypowiedź na temat zespołu oraz o przesłanie zdjęcia do tekstu. Chwile 

sobie porozmawialiśmy (ok 20 minut), a dosłownie pare zdań trafiło do 

gazetki. Zapawną dla mnie jest to co znalazło się pod wypowiedzią 

Rickiego. Wspomniał od o tym, że na koncercie w Dreźnie "rzucilismy pod 

scene naszą flagę, która złapał Jon". Było to dla mnie zabawne, bo wspomniał o tym Ricky, a nie ja.  

Flaga to był oczywiście mój pomysł i ja ją Jonowi rzuciłem o czym w rozmowie z Olą zapomniałem 

wspomnieć :) Gazeta jak na darmowy dodatek jest bardzo fajnie i ciekawie wydana. Zawiera teksty o 

Bon Jovi, ciekawostki o organizacji od strony organizatorów czy wypowiedzi znanych osób (m.in Orłoś, 

Kupicha i Blanik).  

 

 

  



KONCERTOWE ZDOBYCZE 

Każdy koncert to oprócz najważniejszego czyli występu artysty, to również możliwość zdobycia 

materialnych i niematerialnych pamiątek. W mojej kolekcji posiadam m.in. oryginalną setlistę  

z koncertu The Killers czy pałeczki do perkusji wokalisty Scorpions. Z koncertu Bon Jovi wyjechałem 

jednak z najważniejszymi zdobyczami koncertowymi. 

Lista moich zdobyczy koncertowych: 

o Piątka przybita z Jonem podczas „Bad Medicine” 

o Rozmowa z Philem X 

o Rozmowa z Obie O’brien 

o Rozmowa z Davidem Bergmanem 

o Wejściówka „Technika - Crew” 

o Wejściówka Diamond Circle 

o Wejściówka Golden Circle 

o Kostka do gitary od Phila X (oddana Rockstarowi) 

o Kostka do gitary – Phil X 

o Kostka do gitary -  Richie Sambora 

o Bilet wstępu – 1 500 zł 

o Pakiet Fanowski (Gazeta, Kurtka, Czapka, Torba) 

o Mały plakat promujący koncert 

o Duży plakat promujący koncert 

o Gazety 

o Gazeta „naszemiasto”- Specjalna edycja o koncercie 

 

 

  



  



 

 

 

 

  





  



 



  



 



  



  



  



 

 

  







  



  



 

 

 

 

  





  



 





FANI - RELACJE 

Spełnianie marzeń na które czekało się kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat wiąże się z przeżywaniem 

wielkich emocji. Koncert w Gdańsku wzbudził u fanów ekscytacje, radość, nostalgie czy wzruszenie. 

Trudno się dziwić, że takie wydarzenie nie pozwoliło przejść nikomu obecnemu na PGE obojętnie. Na 

następnych kartkach starałem się przywołać kilka z setek wypowiedzi fanów, aby pokazać jak ważne to 

było wydarzenie dla wielu z nich. 

  



  





  





  



  



  



  



 



  





  



  



  



  



  



  



 



  





  



 



  



DVD I BOOTLEG - Good Things Come To Those Who Wait: Bon Jovi Live at PGE 

Arena, Gdańsk 

Już w trakcie przygotowań do koncertu wypłynął pomysł 

powstania DVD z jego zapisem. Zaraz po powrocie „do 

rzeczywistości” Damned przystąpił do prac nad 

stworzeniem tego pamiątkowego DVD. 

Głównymi osobami odpowiedzialnymi za zebranie 

materiału i sklejenie go w całośc  byli Damned, Richie 

Pomora oraz imp. Wykonali oni fantastyczną prace 

podczas której dokonali zlepienia wszystkich materiałów, 

które dostali od użytkowników forum wraz ze ścieżką 

audio. Do dyspozycji było kilkadziesiąt filmów od ponad 30 

osób! Bardzo dużo osób zechciało się dołączyć do 

powstania tego DVD. Nie wszystkie zebrane filmy się 

nadawały, ponieważ Damned postawił na dobrą jakość i format 16:9. Dzięki temu dostaliśmy koncert 

w świetnej jak na Multicam jakości. Obraz jest mixem z wielu kamer/telefonów od osób 

rozmieszczonych niemal po całym stadionie. Fani nagrywali przeważnie po kilka piosenek, a nie cały 

koncert co w efekcie daje nam film w którym poszczególne utwory mają różne ujęcia.  

  

Za dźwięk a zarazem bootleg odpowiedzialność wziął Ricky Skywalker wraz z pomocą ROCKSTARa. 

Audio na DVD i Bootleg nieco się różnią od siebie, ponieważ Bootleg dostał jeszcze odrobine 

dodatkowego czasu na poprawki. 

Menu DVD opracowała imp. 

Okładkę opracował również Damned. 

 

Premiera DVD: 02.08.2013r. 

Premiera Audio - Bootleg: 05.08.2013r. 

  



 

  



DVD I BOOTLEG – Jak pobrać i zainstalować 

DVD jest dostępne całkowicie za darmo pod poniższymi linkami. 

 

POBIERANIE 

o DVD – 1 Płyta: 

https://mega.co.nz/#F!lMcmSQBI!ZMeHzhFDqTYimwvwDTrObw 

o DVD – 2 Płyta: 

https://mega.co.nz/#F!VQVRgCjR!YW0daCsX5NEDxLFXRAuRGA 

o Okładka: 

https://onedrive.live.com/?cid=CB856C45AB756436&id=CB856C45AB756436!649&v=3&aut

hkey=!AD5yt0SO4dkrVWg 

 

NAGRYWANIE 

Wszystkie pliki z DVD1 zapisujemy na płycie DVD np. za pomocą programu Nero Express. 

1. Włączamy program Nero Express 

2. Wybieramy opcję Wideo/zdjęcia 

3. Następnie klikamy opcję Pliki DVD-Video 

4. Dodajemy całą zawartość folderu z DVD1 

5. Nagrywamy (najlepiej przy prędkości zapisu nie wyższej niż 4x) 

6. Po nagraniu płytka jest gotowa do odtwarzania we wszystkich DVD playerach i oglądania na 

TV 

To samo robimy z płytą DVD2. 

Do folderu DVD1 wdarł się przypadkiem zdublowany plik VTS_01_2.VOB. Należy pobrać tylko jeden  

z nich lub po pobraniu obydwóch, wykasować niepotrzebny.  

Podczas nagrywania dobrze jest nie zakłócać pracy programu innymi działaniami na komputerze. 

Najlepiej zostawić go w spokoju do czasu aż wykona swoją pracę. 

https://mega.co.nz/#F!lMcmSQBI!ZMeHzhFDqTYimwvwDTrObw
https://onedrive.live.com/?cid=CB856C45AB756436&id=CB856C45AB756436!649&v=3&authkey=!AD5yt0SO4dkrVWg
https://onedrive.live.com/?cid=CB856C45AB756436&id=CB856C45AB756436!649&v=3&authkey=!AD5yt0SO4dkrVWg


  



PODZIĘKOWANIE 

Pragnę osobiście podziękować wszystkim osobom dzięki którym udało się zrealizować moje 

największe marzenie jako fana Bon Jovi. Dziękuje firmie Prestige MJM, sponsorom, Bodziowi, całej 

redakcji Always, znajomym oraz wszystkim fanom obecnym na koncercie i pomagającym w świetnej 

zabawie. 

Wielu z fanów uważa ten koncert za ich najlepszy jaki do tej pory widzieli. Osobiście widziałem inne 

genialne koncerty Bon Jovi czy też innych kapitalnych artystów (m.in. U2, The Killers, Scorpions, Guano 

Apes, Lenny Kravitz, Snow Patrol, My Chemical Romance, Moby itp.), ale koncert Bon Jovi w Gdańsku 

również jest dla mnie najlepszym i najważniejszym na jakim miałem możliwość się bawić. 

Jeszcze raz wszystkim wielkie dzięki! 

 

PDF jest zapisem relacji z koncertu Bon Jovi w Gdańsku z perspektywy fana. Jest on stworzony do użytku prywatnego  

i rozpowszechniony może być wyłącznie za darmo. Wśród materiałów znajdują się zdjęcia zrobione przez autora PDFa, jego 

znajomych, a także inne zdjęcia rozpowszechniane w internecie. W PDF zostały pominięte zdjęcia (lub inne materiały), które 

były widocznie zastrzeżone przed ich użyczeniem. Wszystkie prawa należą do autorów zdjęć. 
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PDF "Bon Jovi - 19 czerwca 2013" miał swoją premierę 19 października 2017 roku na forum bonjovi.pl. 

Włożyłem mnóstwo czasu, pracy i poświęcenia, aby ten projekt został wykonany jak najlepiej się da. 

Na szczęście wszystko to zostało mi wynagrodzone poprzez emocje jakie ten PDF wzbudził u fanów. 

Entuzjazm i wzruszenie o którym fani mi chętnie pisali sprawił, że miałem poczucie iż wykonałem dobrą 

prace i warto było to robić. Był to oczywiście w założeniu jednorazowy projekt..  

W dniu kiedy dopisuje te słowa (27 września 2018) przez chwilę powracam do tamtego niezwykłego 

okresu z szczerym uśmiechem na twarzy.. Ten uśmiech nie kryje w sobie tylko wspomnienie  

o spełnieniu wielkiego marzenia.. Ten uśmiech powstał przede wszystkim dlatego, że od paru godzin 

serce bije mocniej wiedząc, że to wszystko co zostało tutaj opisane zaraz się powtórzy.. cała machina 

przygotowywania się do koncertu (promocja, tworzenie stron, opisów, akcje koncertowe itp.) już 

ruszyła i to ruszyła wręcz natychmiastowo bez żadnego wcześniejszego uprzedzenia! Dwa dni temu 

jeszcze nikt nie myślał o szybkim ogłoszeniu trasy po Europie.. a tutaj dostajemy informacje nie tylko  

o szybkim ogłoszeniu trasy, ale również o tym, że zespół ponownie zawita do Polski! Dziś wszyscy 

wiemy, że już nikt tego nie zatrzyma! Czy to będzie Chorzów, Kraków, Łódź czy ponownie Gdańsk jest 

zupełnie nieistotne! Zapnijcie pasy, bo przed nami dłuuuuuga podróż. Mi nie pozostaje nic innego niż 

odpowiedzieć na od razu na rzucone przez Artura "Bodzio" Bogdańskiego wezwanie do pracy! Dlatego 

ponownie łącze siły z Arturem, Agatą, Mateuszem, Michałem, Sebastianem, Piotrkiem oraz innymi  

i rozpoczynamy kolejną niesamowitą podróż.. miejmy nadzieję, że przynajmniej w połowie tak 

ekscytującą ja ta, która miała swój punkt kulminacyjny 19 czerwca 2013 roku! Gotowi? Widzimy się 

wszyscy niebawem! :) 



 


