
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Chęciński, kl. IIb  

 

Alternatywnym szlakiem: z północy na południe 

Polski przy dźwiękach sprzężonych gitar 

 Kiedy lata 80. w Polsce zakończyły się upadkiem komunizmu, otworzyły się szerokie wrota do 

Europy i całej reszty świata. Nasz kraj zalała wówczas fala nowych możliwości kulturowych, począw-

szy od zakładania prywatnych stacji radiowych, przez ogólnodostępność płyt i kaset z całego świata, 

kończąc na uniezależnieniu się sceny muzycznej. Docierały do nas zagraniczne kanały muzyczne, pre-

zentujące teledyski czołowych zespołów ze światowych list przebojów. Rozwijały się pisma 

o tematyce muzycznej, żeby tylko wymienić „Tylko Rock”, „Brum” lub „Machinę”. Ogromne żniwo 

zbierało też niestety piractwo. Polskie prawo, nieudolnie skonstruowane, pozwalało bezkarnie sprze-

dawać cudze płyty, czerpiąc z tego spore zyski.  Jednak nie o piractwie przypadło mi dzisiaj pisać. Ani 

o muzycznych mediach w Polsce, ani nawet o samych twórcach.  

 W latach 90. coraz prężniej rozwijała się sfera koncertowa. z początku powoli i nieśmiało. 

Powstawały nowe kluby, zapraszano do naszego kraju coraz większe europejskie, a później światowe 

gwiazdy. Zaczęły się tworzyć nowe imprezy, zastępując kultowe w latach 80. festiwale w Jarocinie, 

Brodnicy lub warszawskie Róbrege. Przykładami są chociażby organizowane w Spodku „Odjazdy”, 

festiwal w Węgorzewie, Metalmania, gotyckie Castle Party na zamku w Bolkowie lub organizowany 

przez Jurka Owsiaka, Przystanek Woodstock. z tym że ówczesne festiwale skupiały w większości pol-

skie gwiazdy i zapraszano naprawdę niewiele zespołów spoza granic naszego kraju. Co nie znaczy, że 

tych brakowało, o nie. Zagraniczni wykonawcy coraz częściej umieszczali w programach swojej trasy 

Polskę. Kilka przykładów: Michael Jackson, The Cure, Radiohead, Green Day… To tylko kilka nazw, ale 

w XXI wieku ta lista jeszcze się wydłużyła. Ponowne wizyty The Rolling Stones, Metalliki, Iron Maiden, 

koncerty członków największego zespołu świata, Pink Floyd, Davida Gilmoura i Rogera Watersa, kró-

lowej popu, Madonny i innych mniej lub bardziej powszechnie znanych artystów. Poruszę tutaj temat 

tych mniej znanych. Jednakże temu, kto interesuje się światową muzyką niezależną, wszystkie te 

nazwy i nazwiska będą dobrze znane. 



 Dwa najjaśniejsze punkty na festiwalowej mapie Polski to Gdynia i Mysłowice. Do Gdyni 

w 2003 przeniesiono Open’er Festival, którego pierwsza edycja odbyła się rok wcześniej 

w Warszawie. w trakcie dotychczasowych dziesięciu edycji pojawiły się tam takie tuzy muzyki gitaro-

wej jak: The White Stripes, Coldplay, Muse, Sonic Youth, Placebo i wiele, wiele innych... Mysłowice to 

z kolei kolebka OFF Festivalu, kierowanego przez Artura Rojka, ex-lidera kultowej polskiej grupy Mys-

lovitz. Pierwsza edycja odbyła się w sierpniu 2006 roku i po czterech odsłonach festiwal przeniósł się 

do malowniczej Doliny Trzech Stawów w Katowicach. Na OFF-a zawitali między innymi: The Flaming 

Lips, Swans, Spiritualized, The National. Nic państwu nie mówią te nazwy? Spokojnie, mi też kiedyś 

nie mówiły. 

 Open’er i OFF. Dwa odrębne festiwalowe światy. Rozmach i skromność. Wielka przestrzeń 

lotniska i przytulne zakamarki parku. z pozoru tak do siebie podobne, a jednak całkiem różne. Dwa 

ważne, polskie festiwale. Oba stają się coraz popularniejsze na całym świecie. Oba odwiedziłem 

w ubiegłe wakacje.  

Morze, błoto, deszcz, czyli Open’er 2012 

 Przygotowania do Open’era trwały niemalże od początku czerwca. z każdym kolejno ogłasza-

nym wykonawcą, znikały kolejne wątpliwości, a pojawiała się euforia i radość. Decyzja co do wyjazdu 

zapadła i nie było odwrotu. Rozpoczęła się faza merytorycznego przygotowania do gdyńskiego festi-

walu, czyli poznawanie nowych i przypominanie znanych zespołów i ich płyt.  

 Słuchanie muzyki zawsze jest dla mnie przyjemnością. Faza przygotowań tzw. praktycznych 

trwała nie dłużej niż kilka dni. Należało zakupić niezbędne jedzenie, napoje, sprawdzić czy namiot jest 

kompletny i śpiwory nie podarte.  

 Nie mogło się obyć bez przygody na samym początku podróży, która o mały włos nie skończy-

łaby się tragicznie. w rozkładzie jazdy PKP ustawiono obok siebie dwa pociągi jadące do Gdyni. Sub-

telna różnica polega na tym, że jeden jedzie przez Łódź, Bydgoszcz i jest na miejscu o szesnastej, a ten 

drugi przez Warszawę, Białystok i do Gdyni dojeżdża koło dwudziestej drugiej… Byliśmy zmuszeni do 

przesiadki w Warszawie, najedliśmy się strachu i dostaliśmy solidną nauczkę na przyszłość. Oczywi-

ście na początku lipca nie ma co marzyć o podróży w pociągowych luksusach. Nie ma mowy 

o własnym miejscu w przedziale ani choćby kawałku wolnej przestrzeni na korytarzu. Jednakże taka 

podróż ma swoje uroki. Za oknem niezliczone hektary pól obsianych zbożem, skąpane w cudownym 

wakacyjnym słońcu. a obok nieposkromiona wataha dzieciaków, jadących na kolonie gdzieś nad mo-

rze. Było bardzo wesoło, a my konsekwentnie pozbywaliśmy się kolejnych zapasów jedzenia, które 

bardziej nam przeszkadzały niż służyły. Hitem była sałatka, zagryzana pieczonym kurczakiem, dosyć 

egzotyczny posiłek w pociągu Polskich Kolei Państwowych…  

 Zapewne zauważyli państwo, że od jakiegoś czasu piszę w liczbie mnogiej. Wszystko jest na 

swoim miejscu, albowiem w trakcie festiwalowych wojaży wakacyjnych towarzyszyła mi pewna oso-

ba, której na imię Magda. Magda jest postacią niezwykle barwną, emanującą cudną urodą, a także 

tryskającą humorem. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że zechciała mi towarzyszyć w podróżach na 

dwa krańce Polski. Gdyby nie ona, nie byłoby tak dobrze, jak było. i stąd liczba mnoga. 



 Gdynia przywitała nas ładnym dworcem i zachmurzonym niebem. Jak się okazało, taka pogo-

da miała się utrzymywać praktycznie przez cały festiwal. Ilość słonecznych chwil można by spokojnie 

policzyć na palcach dwóch rąk, co dawało sporą satysfakcję z każdej wizyty słońca na niebie. 

 Podstawową cechą Open’era, a po części też jego wadą, jest wielkość. a nawet można by rzec 

ogrom. Oczywiście robi to kolosalne wrażenie, gdy staje się po raz pierwszy na skraju terenu Lotniska 

Kosakowo i idzie przez puste pole, żeby dopiero po kilkunastu minutach męczącego marszu 

z plecakiem, wypchanym wszystkim, co niezbędne, zobaczyć na horyzoncie punkt wymiany biletów 

na opaski festiwalowe. Po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności meldunkowych, można 

już  ruszyć w stronę pola namiotowego. Kolejna spora odległość do pokonania, a do tego długa kolej-

ka osób czekających na wejście. Surowe i dokładne przeszukiwanie bagaży przy wejściu na teren pola 

namiotowego. Każdy szklany przedmiot jest zabierany, nie można wnieść choćby małego głupiego 

słoika, a nawet otworzonej butelki z napojem. Ludzi jest już tak dużo, że namioty stoją niemalże je-

den na drugim. Tak dla ilustracji – proszę sobie wyobrazić niekończącą się rzekę namiotów, spomię-

dzy których wyrastają niewielkie białe budyneczki z prysznicami i „toi-toie”. To widzimy, gdy spojrzy-

my w jedną stronę pola. Druga połowa terenu, jeszcze zieleniącą się trawą, systematycznie zapełnia-

na nowymi, przybywającymi namiotami.  

 Następnego dnia, w godzinach wczesnopopołudniowych, gdy wracaliśmy ze spaceru po mie-

ście, pole namiotowe było prawie po brzegi wypełnione namiotami.  

 A propos spaceru po mieście… Władze Open’era proponują fantastyczne przedsięwzięcie, 

mianowicie darmowe autobusy na trasie Lotnisko-Dworzec. Kursują one co kilka minut, jednak minu-

sem jest to, że zawsze są przepełnione i wloką się w ślimaczym tempie dobre pół godziny. Po raz ko-

lejny da się wyczuć ogrom i rozmach gdyńskiego festiwalu.  

 Co do samego miasta Gdynia, to jest to raczej typowy nadmorski kurort. Cudowny port, do 

którego przybijają pobudzające wyobraźnię podróżników i odkrywców statki, także długie promenady 

i reprezentacyjne ulice pełne restauracji, barów, smażalni ryb i budek z lodami. Do tego obowiązkowa 

piaszczysta plaża, którą najpierw trzeba odnaleźć wśród betonowych portowych zabudowań, no 

i oblegane ze wszystkich stron oceanarium, a także muzeum zorganizowane na słynnym okręcie ORP 

„Błyskawica”. Wszystko bardzo eleganckie i zadbane, choć z drugiej strony niczym się nie wyróżniają-

ce na tle innych nadmorskich miast. No może oprócz tego fantastycznego portu…  

 To cudowne uczucie usiąść sobie we dwoje na portowym falochronie i wpatrywać się 

w morską otchłań oraz przypływające i wypływające statki, stateczki, okręty, żaglówki, łódki, kutry 

i barki. To był właśnie jeden z tych niewielu słonecznych momentów w trakcie pobytu w Gdyni. 

Czwartek, drugi dzień festiwalu. Czwartego dnia, w sobotę, słońce złapało nas na plaży i nie opuszcza-

ło aż do rozpoczęcia koncertów. Każdego dnia koncerty rozpoczynały się około 16:30. Jednak jak już 

wcześniej wspomniałem, najczęściej towarzyszył nam deszcz. Już w środę, czyli pierwszego dnia fe-

stiwalu, niegdyś piękna i zielona trawa na polu namiotowym zmieniła się w błotnistą breję. Mało tego 

– następne dni przynosiły kolejne ulewy i stan podłoża nie tylko na polu, ale także na samym terenie 

festiwalu przechodził metamorfozy:  od wydeptanej trawy, przez przyswajalną jeszcze mieszankę 

trawy i błota, lepkie i brudzące bagno, po charakterystyczne ruchome piaski, w które człowiek zapada 

się po kolana przy każdym stąpnięciu. Nie ma w tym ani krztyny przesady, ostatniego dnia festiwalu 

robiąc jeden krok ciężko było się wydostać z przylegającego do butów błota. Jeżeli oczywiście ktoś 



nadal decydował się na paradowanie w butach. Były bowiem miejsca, w których nawet kalosze, 

choćby nie wiem jak wysokie i designerskie, zdawały się na nic. 

 Dzień bez ulewy to dzień stracony, szczególnie na początku lipca! Co jednak ciekawe, pierw-

szy deszcz podczas koncertów przydarzył się dopiero ostatniego dnia, w sobotę. Była to najsilniejsza 

ulewa całego tygodnia! Zawsze mogliśmy przeczekać pod parasolami w strefie gastronomicznej lub 

w namiocie, ale nadchodził czas koncertu najbardziej przez nas wyczekiwanego zespołu, niejakich 

Mumford & Sons z Anglii, a burza nie ustawała. Występ się opóźnił, ale tuż przed jego rozpoczęciem 

deszcz przestał padać. w trakcie koncertu zaświeciło słońce, co z uśmiechem na twarzy oznajmił je-

den z członków zespołu: „spójrzcie za siebie, patrzcie co się dzieje na niebie!”. Faktycznie miał rację, 

to był trzeci cudownie słoneczny moment na Open’erze. 

 Lotnisko Kosakowo to takie specyficzne miejsce. Zresztą każda wielka otwarta przestrzeń ma 

to do siebie, że gdy świeci słońce jest pustynia, gdy pada deszcz – powódź. 

A jak wygląda miejsce, gdzie odbywają się koncerty? Ogromna przestrzeń, na niej trzy otwarte sceny, 

dwie sceny „schowane” pod namiotami wielkości namiotów cyrkowych, rozległa strefa gastrono-

miczna, oferująca bogactwo smaków: od klasycznych zapiekanek i hot-dogów, przez bigos, kuchnię 

tajską i wegetariańską, po owoce w czekoladzie. a także strefa czysto handlowa z prezentującymi 

swoje produkty rzemieślnikami, reklamującymi się w internecie na swoich blogach. Cóż, takie czasy. 

Poza tym kino festiwalowe, scena modowa, DJ-ska a nawet jakieś muzeum i galeria… Nie sposób 

wymienić i ogarnąć różnorodności atrakcji zaserwowanych przez organizatorów. Nad całym festiwa-

lem góruje diabelski młyn i wysoka, świecąca wieża, dzieło jakiegoś nowoczesnego artysty. Sporym 

minusem są odległości pomiędzy scenami. Oczywiście niemożliwym jest, aby uczestniczyć we wszyst-

kich koncertach od początku do końca, ale niezłym wyczynem jest wziął udział w każdym choć przez 

chwilę. Od sceny głównej do namiotu, dwóch skrajnie położonych miejsc festiwalu, idzie się dobre 20 

minut szybkim krokiem. Proszę sobie wyobrazić ten ogrom przestrzeni!  

 Może jeszcze słówko o uczestnikach całej imprezy. w większości byli to studenci, ewentualnie 

licealiści, najczęściej bardzo szpanersko i modnie ubrani. Dużo obcokrajowców, którzy przyjeżdżają 

tam raczej nie na festiwal, a na wakacje, bo „piwo jest tu tanie, a dziewczyny ładne”. Zaskoczyło 

i zasmuciło zarazem to, że ci ludzie nie są jakoś specjalnie przyjaźnie nastawieni i raczej zamykają się 

w swoich grupach, a na inne często patrzą z niechęcią. Gdzieś przypadkiem przeprowadziłem krótką 

rozmowę z pewnym Belgiem i Anglikiem. Oboje powiedzieli mi, że właśnie są na wakacjach, jeżdżą po 

Europie i po prostu zahaczyli o gdyński festiwal. To dziwne, że niektórzy „przypadkiem wpadają”, 

a dla innych jest to ważna decyzja, której nie można podjąć ot tak. 

 O samych koncertach mógłbym pisać długo, ograniczę się jednak do ogólników, ze względu 

na to, że nie chciałbym zanudzać nikogo opisami samej muzyki i charakterystyką każdego artysty. Nie 

widziałem każdego wykonawcy, przez co moje opisy mogłyby stracić na obiektywizmie. Ograniczę się 

do tego, co było najlepsze i najmocniej zapadło mi w pamięć. Przede wszystkim wesoły 

i optymistyczny występ wspomnianych wyżej folkowców z Mumford & Sons. Na drugim miejscu noc-

ny, namiotowy, eteryczny i wciągający, elektroniczny popis M83, który nastąpił po równie świetnym, 

energetycznym koncercie Franza Ferdinanda. Warto wyróżnić także legendę alternatywnej muzyki, 

Bjork, mocny, rock ‘n’ rollowy duet The Kills oraz niezwykle barwną, cygańską grupę Gogol Bordello, 

skupiającą w swoim składzie muzyków ze wszystkich stron świata. Nie mogę również pominąć dwóch 



koncertów zamykających festiwal w sobotę. Szalone, głośne i zakręcone dźwięki The Mars Volta, a na 

drugim biegunie emocjonalne, stonowane i wyważone melodie czarodziejów z The xx.  

 A gdzie polscy artyści? Jakby to powiedzieć… Tym razem zeszli na drugi plan. 

 Powrót z Gdyni do domu trwał dobre osiem godzin, a biorąc pod uwagę, że sam pociąg przy-

jechał na stację z dwugodzinnym opóźnieniem, to chyba mało komu było do śmiechu. Bez sensu jed-

nak narzekać na kondycję PKP, więc zajęliśmy się czytaniem pewnej absurdalnej książki, którą wygra-

liśmy w ciekawej zabawie organizowanej przez Program Trzeci Polskiego Radia, polegającej na dopi-

sywaniu swoich wersji dalszego ciągu opowieści, którą układali inni. Towarzysze podróży nie dowie-

rzali, że może istnieć książka, przy której ktoś może się śmiać w taki sposób… z Gdyni przywieźliśmy 

srogą burzę, sto razy gorszą niż tą na samym festiwalu, która szalała przez całą noc. Mało nas to ob-

chodziło, bo byliśmy już pod bezpiecznym dachem domu. 

 Tak oto przedstawia się lipcowy Open’er Festival. Potężny marketingowo-komercyjny mo-

loch, zrzeszający w jednym miejscu czołówkę współczesnej muzyki popowej i niezależnej, czyli każdy 

znajdzie coś dla siebie. i wszystko byłoby w porządku, gdyby nie rosnące z roku na rok ceny biletów. 

Niestety, Open’er upodabnia się do wielkich światowych imprez pod każdym względem, finansowym 

także. 

 Przez niecały miesiąc emocje po gdyńskim festiwalu opadają. Jedni jadą do lasu, a inni zostają 

w domu. w końcu, na początku sierpnia nadchodzi czas kolejnej podróży, tym razem na południe 

Polski, do Katowic. Właśnie tam, w malowniczej Dolinie Trzech Stawów, odbywa się, przeniesiony 

z Mysłowic OFF Festival. Na pierwszy rzut oka impreza podobna do Open’era, a tak naprawdę zupeł-

nie inna. i co więcej, nieporównywalnie lepsza.  

Park, słońce, beztroska, czyli OFF 2012 

 Stawiając obok siebie te dwa wyjazdy można odkryć wiele różnic. Po pierwsze, ostateczną 

decyzję o wyjeździe do Katowic podjęliśmy w czwartek, a więc nota bene w dniu kiedy festiwal się 

rozpoczął. Od kilku lat, w czwartek, Artur Rojek proponuje tzw. „before party”, kilka koncertów 

w katowickich klubach. Właśnie w czwartkowy wieczór powiedzieliśmy sobie: „Tak! Jedziemy!”. Mu-

sieliśmy się tylko spakować i rano pójść na pociąg. Tym razem jeszcze przesiadka w Częstochowie, 

jednak komfort jazdy był wprost królewski. Mało ludzi, dużo miejsca i tylko trzy godziny podróży. 

Nawet nie opłacało się spać, nie mówiąc o jedzeniu, którego tak naprawdę ze sobą nie zabraliśmy. Już 

po chwili zza okna ujrzeliśmy katowicki dworzec… 

 Dworzec w Katowicach był akurat w remoncie i trzeba się było nieźle nagimnastykować, żeby 

w ogóle wyjść na ulicę. Tym razem sierpniowe słońce wesoło świeciło z nieba, przyprawiając wszyst-

kich o wyśmienity humor. w ogóle przez cały weekend deszcz spadł z nieba tylko dwa razy. Raz na 

koncercie Katarzyny Nosowskiej pierwszego dnia. a po raz drugi padało przez chwilę w sobotę nad 

ranem. i już. Wracając do przyjazdu do Katowic… Niestety na OFF-ie nie ma darmowych autobusów 

festiwalowych i trzeba się głowić nad rozkładem komunikacji miejskiej, ale jednak ostatecznie nie ma 

żadnego problemu z dojazdem do Doliny Trzech Stawów. Wysiedliśmy przy galerii handlowej, bo tak 

naprawdę nie mieliśmy nawet biletów, a w dodatku zgłodnieliśmy nieco. Solidna porcja ryby 

z dodatkami w nieocenionej restauracji North Fish pozwoliła nam utrzymać się w stanie używalności 

do bardzo późna. Najedzeni, ale ciągle bez biletów ruszyliśmy do bram festiwalu. Dopiero tam zaopa-



trzono nas w opaski festiwalowe i niezwłocznie ruszyliśmy na pole namiotowe, nieporównywalnie 

mniejsze od tego open’erowego.  

 Ludzi mniej i jakby zdecydowanie przyjaźniej nastawieni do siebie nawzajem. Rozbijamy się 

namiotem i od razu łapiemy kontakt z chłopakami, którzy swojego nie potrafią rozstawić. Wszystko 

pięknie, ale nie ma co tracić czasu, bo na OFF-ie pierwsze koncerty zaczynają się już od 14:30. Pierw-

sze wrażenie po wejściu na teren festiwalu? Jak tu przyjemnie! Cztery sceny, w tym dwie 

w namiotach, porozstawiane po kątach przepięknego parku. Tutaj przyjemna trawka, tam drzewko, 

a środkiem wije się parkowa alejka. z każdym kolejnym krokiem naprzód coraz bardziej rozjaśniało się 

moje lico i serce. Przyjemnie było usiąść na chwilę na leżakach na tzw. „wyspie piratów”, czyli nie-

wielkiej plaży przy oczku wodnym, wokół którego umiejscowiono budki z jedzeniem. Czekając na 

pierwszy koncert festiwalu rozłożyliśmy się bezpardonowo pod sporym drzewem i słodko leniucho-

waliśmy w jego cieniu. Na każdym kroku czuło się ducha wakacji i beztroskiej idylli.  

 Jak już wcześniej wspomniałem, na OFF-ie są cztery sceny. Wszystko jest rozplanowane w ten 

sposób, że w jednym czasie trwają dwa koncerty – jeden pod namiotem, drugi na powietrzu. Wszyst-

ko jest tak umiejscowione, że pomimo niewielkich odległości, żadne dźwięki się nie przebijają, 

a uczestnicy danego koncertu słuchają tylko tego zespołu, na który przyszli. Co to znaczy niewielkie 

odległości pomiędzy scenami? w porównaniu do dobrych dwudziestu minut uciążliwego biegu po-

między skrajnymi scenami Open’era, katowicki festiwal zapewnia bezstresowy, kilkuminutowy space-

rek od jednej sceny do drugiej. w ten sposób prawie nic nie tracimy na koncercie naszego ulubionego 

artysty. Jest to o tyle komfortowa sytuacja, że siły traci się skacząc pod sceną, a nie brnąc przez błoto 

w kierunku innej sceny. Taka skondensowana przestrzeń nie tylko czyni z OFF Festivalu przytulne 

miejsce, ale też umożliwia częstsze, „przypadkowe” spotkania ze znajomymi. Będąc na Open’erze tak 

naprawdę tylko raz się spotkaliśmy znajomych ludźmi, którzy przyjechali z różnych stron Polski. Tam 

każdy był zabiegany, a poza tym niezwykle ciężko jest się odnaleźć w pięćdziesięciotysięcznym tłumie. 

Na OFF-ie, dziwnym zbiegiem okoliczności byłoby niespotykanie się po każdym koncercie gdzieś po-

między scenami albo przy budce z kebabami. Najbardziej mnie zaskoczyło, gdy ostatniego dnia wła-

śnie w strefie gastronomicznej spotkaliśmy znajomych z… Piotrkowa! Coś niesamowitego!  

 W przypadku OFF-a nie można mówić o żadnych spacerach po mieście, gdyż zwyczajnie nie 

było na nie czasu. Biorąc pod uwagę, że koncerty kończyły się około czwartej nad ranem, a zaczynały 

o 14:30, po prostu nie opłacało się wychodzić gdzieś poza pole namiotowe. w zupełności wystarczała 

wizyta w sklepie. Generalnie każdy z trzech dni katowickiego OFF Festivalu wyglądał mniej więcej tak: 

leniwa pobudka około 10 rano, jakieś śniadanie, kręcenie nosem na za długą kolejkę do prysznicy 

i w efekcie jedynie mycie zębów w umywalkach. Szybki spacer do sklepu, potem kolejka do wrzątku, 

żeby sobie zrobić herbatę albo „chińską zupkę”, kilka minut nic nie robienia i na koncerty. Kto nie 

kocha słuchać muzyki, ten nie zrozumie tego fenomenu. Na szczęście ludzie przyjeżdżają tam właśnie 

po to żeby posłuchać muzyki i poznać nowe zespoły, a nie tylko po to, aby posiedzieć z kumplami pod 

parasolem z dala od scen, co niestety było dość powszechne na Open’erze. Co więcej ludzie potrafili 

bardzo często zaczepić słowami w stylu: „o, masz koszulkę Kasabianu. uwielbiam ich!”, wypowiada-

nymi nie tylko w języku polskim. Świetnym przykładem otwartości offowiczów jest pewne zdarzenie… 

Otóż do Magdy, stojącej w kolejce do „toi-toia”, w pewnym momencie podszedł jakiś facet 

i powiedział z uśmiechem po angielsku: „chcę cię tylko przytulić”. Na Open’erze taki incydent był nie 

do pomyślenia. 



OFF jest takim festiwalem, na którym krzyżują się ścieżki najróżniejszych gatunków muzycznych 

i pokoleń. Na jednej scenie występują debiutanci i wielkie gwiazdy muzyki. Można zarówno rozłado-

wać swoją energię przy ostrym metalu, jak i kołysać się w rytm uspokajających, stonowanych dźwię-

ków. Jest tu klasyczne gitarowe granie, hip-hop, awangarda, jazz, jest tu dosłownie wszystko! 

w trakcie OFF-a poznałem całą masę tajemniczych nazw i w większości okazało się, że warto je zapa-

miętać na przyszłość. Wystarczy tu wymienić jedną z największych nadziei na bieżący rok – brytyjską, 

żeńską grupę Savages, która po prostu powaliła na kolana niejednego fana mrocznych brzmień spod 

znaku Joy Division lub Bauhaus. Zapoznałem się też z kultową, psychodeliczną kapelą Spectrum, która 

drugiego dnia skutecznie wprowadziła słuchaczy w nieogarnięty, muzyczny kosmos. Muszę także 

wspomnieć o kolejnej legendzie, wcześniej dla mnie zupełnie obcej, czyli The Wedding Present. Na 

OFF-ie zagrali w całości jedną ze swoich najlepszych płyt, czym porwali mnie i nie tylko mnie do swo-

istego, alternatywnego tańca. To były takie najjaśniejsze odkrycia festiwalu, ale oczywiście to nie 

wszystko. Nie zawiedli starzy znajomi, na czele ze wspomnianą wcześniej Katarzyną Nosowską, Afro 

Kolektywem, rockowym weteranem sceny, Thurstonem Moore’em, liderem kultowego Sonic Youth, 

jednego z najbardziej wpływowych zespołów alternatywnego rocka, a także kooperacja niemieckich 

legend muzyki techno i industrialu: Alvy Noto i Blixy Bargelda. Każdy z tych koncertów był naprawdę 

wyjątkowy i mocno się wyrył w mojej pamięci. Jednak to co najlepsze organizatorzy zostawili na sam 

koniec. w niedzielę, ostatnim zespołem grającym na „dużej scenie” był czołowy przedstawiciel noise-

wave’u – nowojorska formacja o nazwie Swans. Grali ponad dwie godziny, wytwarzając przy tym 

niesamowity hałas, słyszany na pewno w całych Katowicach. Pewnie nie wszyscy to rozumieją, dla 

mnie jednak było to największe przeżycie całego festiwalu.  

 Powrót do domu nie był już tak uciążliwy i męczący jak z Gdyni, jednak znalezienie kawałka 

wolnej przestrzeni tylko dla siebie okazało się niemożliwe. Niemniej jednak po niecałych trzech go-

dzinach siedzieliśmy już w domu i cieszyliśmy się z uczestnictwa w kolejnym tak fantastycznym, 

a w dodatku jeszcze magicznym muzycznym przedsięwzięciu. Zmęczenie jest niczym w porównaniu 

z radością, jaką emanowaliśmy podczas festiwalu, a także po jego zakończeniu.  

*** 

 Open’er i OFF. Dwa osobne festiwalowe światy coraz mocniej świecące na muzycznej mapie 

nie tylko Polski ale i Europy. Coraz bliżej im do światowej czołówki najlepszych i najbardziej wpływo-

wych festiwali. Jeden rozwija się bardzo prężnie, stawiając na rozmach i wielkość, a ten drugi wciąż 

trzyma się swoich zasad skromności i tylko pozornie stoi na uboczu, czyniąc z siebie najlepszy festiwal 

na jakim dotychczas byłem. Żaden z nich nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i konsekwentnie 

przygotowuje program na bieżący rok. Pomimo swojej odpychającej obojętności, Open’er przyciąga 

niewątpliwie wielkimi nazwami występującymi na scenach oraz pobudza wyobraźnię wielkością 

i rozmachem. z drugiej strony OFF atakuje artystami znanymi jedynie osobom, którzy naprawdę się 

interesują muzyką. To nie jest festiwal dla każdego. Jednak polecam go każdemu fanowi muzyki, al-

bowiem można się przekonać o jej wyjątkowości i różnorodności, a wszystko to w niezwykle roman-

tycznym i przyjemnym miejscu.  

 Na chwilę obecną wybieram OFF-a. Zobaczymy, czym zaskoczą nas najbliższe wakacje… 


