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Największy w Europie festiwal postapokaliptyczny

Miasteczko,  
które przetrwało koniec świata
Tysiąc osób bierze udział w największym w Europie festiwalu 
postapokaliptycznym, który w poniedziałek (8 lipca) rozpoczął 
się na opuszczonym lotnisku w stargardzkim Kluczewie. Jego 
uczestnicy na siedem dni przeniosą się do świata całkowicie 
zniszczonego po zagładzie nuklearnej.

OldTown to największy w Pol-
sce i  rozpoznawalny na całym 
świecie festiwal osadzony w re-
aliach postapokalipsy. W  tym 
roku to już 15. edycja imprezy. 
W  tworzenie OldTown Festival 
zaangażowanych jest ponad 175 
osób. W skład ekipy organizacyjnej 
wchodzą osoby w różnym wieku 
i różnych profesji. Są wśród nich 
informatycy, politolodzy, stolarze, 
a nawet lekarze.

– Uczestnicy przenoszą się 
sto lat do przodu i  przyjmują 
konwencję znaną z filmów Mad 
Max, książek z serii Uniwersum 
Metro 2033 czy serii gier Fallout. 
Przez 100 godzin teren festiwalu 

staje się areną niezwykłej gry 
fabularnej osadzonej w rzeczywi-
stości świata zniszczonego przez 
wojnę nuklearną – mówi Ernest 
Warych, główny organizator fe-
stiwalu. – Taki rodzaj gry nazywa 
się larpem (ang. live action role-
-playing) i zyskuje coraz większą 
popularność zarówno w Polsce, 
jak i na świecie.

Każdy uczestnik wciela się 
w wymyśloną i przygotowaną przez 
siebie postać. Jego wybory i dzia-
łania mają wpływ na otaczający go 
świat – to, jak potoczą się losy po-
staci, drużyny, a także całej wioski, 
zależy od jego decyzji. Gracz często 
staje przed trudnymi wyborami 

moralnymi: postąpić szlachetnie 
i narażać swoje życie, czy łatwo się 
wzbogacić, ale wystawić innych na 
pewną śmierć. Otaczający gracza 
świat jest otwarty – znajdują się 
w  nim ukryte skarby, surowce 
niezbędne do przetrwania, a także 
zadania do wykonania. Zupełnie 
jak w  grze komputerowej, z  tą 
różnicą, że wszystko dzieje się 
w realnym świecie.

Festiwal i  larp (8-14 lipca) 
jest zamknięty dla osób z  ze-
wnątrz. Ale każdy może przyje-
chać na Weekend w  OldTown 
w  dn. 20-21 lipca. Akredyta-
cje na Weekend w  OldTown 
można kupić na miejscu lub 
na stronie www.oldtownshop.
net/pl/38-weekend-w-oldtown. 
Bilet normalny kosztuje 35 zł, 
a ulgowy – 15 zł. Cena obejmuje 
wstęp na dwa dni festiwalu i po-
la namiotowego. W miasteczku 
czekać będzie wiele atrakcji. 
Postapokaliptyczna arena stanie 
się wybiegiem dla modelek na 
pokazie organizowanym przez 
konglomerat artystyczny Wa-
sted Couture. Będzie też można 
podziwiać pokazy tańca ognia 
stargardzkiej grupy Fire Arrow. 
Na osoby o  mocnych nerwach 
czeka gala wrestlingu polskiej 
federacji KPW. Kuźnia Kalcifer 
poprowadzi pokazy kowalstwa 
artystycznego. Nie zabraknie też 
imprezy w sobotnią noc – aż do 
ostatniego tancerza na parkiecie.

– Wszyscy animatorzy będą 
odziani w  swoje stroje rodem 
z Mad Maxa. Uczestników również 
zachęcamy do przebierania się, 
pozwoli im to lepiej wsiąknąć 
w nasz klimat i zabrać ze sobą pięk-
niejsze zdjęcia – mówi Małgorzata 
Kowcun, jedna z  organizatorek. 
I  dodaje, że podczas Weekendu 
w  OldTown nie zabraknie także 
atrakcji dla dzieci. (reg)

Jeden lokal i więcej szafek na żywność

Jadłodzielnia ze zmianą
Stowarzyszenie Jadłodzielnia 
Szczecin z początkiem 
lipca zamknęła swój lokal 
w pawilonie na Ryneczku 
Kilińskiego w Szczecinie. 
Ma to związek ze zmianami 
organizacyjnymi na terenie 
targowiska. Żywnością wciąż 
można się dzielić w drugim 
punkcie Jadłodzielni – 
przy ul. Żółkiewskiego 4, 
a także w trzech szafkach 
na terenie miasta. Tych ma 
stanąć w Szczecinie więcej, 
bo są nimi zainteresowane 
spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe.

Lokal Jadłodzielni na Ryneczku 
Kilińskiego funkcjonował od lutego 
ub. roku. Punkt, podobnie jak ten 
przy ul. Żółkiewskiego, cieszył się 
dużym zainteresowaniem.

– Świadomość mieszkańców 
miasta na temat niemarnowania 
żywności jest coraz większa – mówi 
Elżbieta Abramowicz, prezes Sto-
warzyszenia Jadłodzielnia Szcze-
cin. – Coraz więcej osób, zamiast 
wyrzucać, przekazuje to, co im 
zostaje, do naszych punktów. Bar-
dzo ważnym elementem naszych 
działań jest edukacja i promocja 
takich postaw. Widzimy efekty 
i pracujemy dalej.

Po zamknięciu lokalu na ry-
neczku żywność można dostarczać 
i z niej korzystać w punkcie przy 
ul. Żółkiewskiego. Czynny jest 
w poniedziałki w godz. 10-12, wtor-

ki i  czwartki w  godz. 11-17 oraz 
w soboty w godz. 9.30-12. Od lipca 
Jadłodzielnia regularnie dostarcza 
też chleb do szafki na żywność przy 
targowisku Manhattan.

– Na razie funkcjonujemy tak, 
a po wakacjach będziemy myśleć, 
co dalej – mówi Elżbieta Abramo-
wicz. – Na pewno przydałby się 
jeden większy lokal, bo ten, który 
mamy, jest mały. Przypominamy 
również, że żywnością można się 

w  mieście dzielić także za po-
średnictwem szafek ustawionych 
właśnie przy Manhattanie, na 
Stołczynie i  w  Zdrojach. Mamy 
też sporo sygnałów od spółdzielni 
mieszkaniowych i wspólnot, które 
są zainteresowane postawieniem 
takich szafek na swoim terenie. 
Wszystkich do tego zachęcamy 
i jesteśmy gotowi do pomocy w or-
ganizacji takich miejsc. ©℗

 Anna GNIAZDOWSKA

Michał Kudawski: czas przemyśleń i decyzji

Nie stało się nic?
Do tej pory był jednym z filarów Fundacji na Rzecz Zwierząt 
„Dzika Ostoja”, jednej z najbardziej znanych i cenionych 
szczecińskich organizacji zajmujących się ratowaniem zwierzyny 
chronionej oraz łownej. Teraz zawiesił w niej działalność. Mowa 
o Michale Kudawskim, pretendencie do funkcji tzw. miejskiego 
łowczego w Szczecinie.

Gdy na profilu społecznościo-
wym w niedzielę (7 bm.) zamieścił 
post pt. „Przemyślana Decyzja”, 
wzbudził falę niepokoju o przy-
szłość i  jakość pomocy dzikim 
i  chronionym zwierzętom nie 
tylko w Szczecinie. Napisał:

„Zawieszam swoją działalność 
w Fundacji DZIKA OSTOJA, jak 
również w ośrodku rehabilitacji 
zwierząt w Szczecinie, który pro-
wadzę. Decyzja ta jest dla mnie 
bardzo trudna i bolesna. Mam na-
dzieję, że zostanie przez Państwa 
zrozumiana i  zaakceptowana. 
Do końca roku jednak muszę 
wywiązać się ze zobowiązań, jakie 
mam wobec niektórych gmin. Co 
sprawi, że jeszcze będę widziany 
wśród ratowanych zwierząt. Jeśli 
swoim postępowaniem kogoś za-
wiodłem, to bardzo przepraszam. 
Ale też proszę o wyrozumiałość”.

– Zdecydowałem o zawiesze-
niu działalności. Nie o odejściu 
z Dzikiej Ostoi. Decyzja nie jest 
jeszcze ostateczna. Dałem sobie 
czas na przemyślenie. Jestem 
zmęczony tym wszystkim. Tyle 
lat walczymy o budowę ośrodka 
i nic z tego nie wynika. Wkrótce 
spotkamy się na posiedzeniu za-
rządu Fundacji, porozmawiamy, 
przedyskutujemy sprawy. Do tego 
czasu… nie będę komentował 
mojej decyzji, proszę uszanować 
moją wolę – powiedział „Kurie-
rowi” Michał Kudawski.

Na portalach społecznościo-
wych trwają pełne emocji dys-
kusje na temat oświadczenia p. 
Michała. Zaskoczenie, pytania 
o przyczynę, mieszają się z nie-
dowierzaniem. Jednak przewa-
żają głosy zrozumienia i otuchy 
w stylu: „Każdy ma prawo odpo-
cząć”, „Akurat Ty jesteś naprawdę 
wyjątkowym i  niezastąpionym 
człowiekiem” oraz „Michał to jest 
Twoja «Ostoja» i Twoja decyzja”.

– Chyba zbyt wiele wziął na 
swoje barki, podpisał zbyt wie-
le umów na pomoc z  gminami 
ościennymi. Latami marzył, aby 
być miejskim łowczym w Szczeci-
nie, a teraz… nie ma siły. Ale nie 
mnie oceniać decyzję Michała – 
komentuje Marzena Białowolska, 
prezeska „Dzikiej Ostoi”, jedno-
cześnie uspokajając: „Fundacja 
funkcjonuje i  nadal działa na 
rzecz zwierząt: pomagamy i ra-

tujemy, jak możemy. W oparciu 
o  siły własne i  wolontariuszy. 
Przygotowujemy się do przetargu 
na budowę ośrodka rehabilitacji 
dzikich zwierząt przy ul. Boro-
wej. Idę na rozmowy do Urzędu 
Miejskiego oraz Zakładu Usług 
Komunalnych, aby wspólnie się 
zastanowić, jak można by przy-
spieszyć ogłoszenie przetargu na 
wybór wykonawcy nowej «Dzikiej 
Ostoi».

„Dziękuję wszystkim, którzy 
do tej pory wspierali to piękne 
dzieło, którego celem było ratowa-
nie zdrowia i życia zwierząt. Na 
pewno nie pójdzie to na marne. 
Bo wierzę, że fundacja i jej człon-
kowie dadzą z  siebie wszystko. 
Chcę jeszcze, na koniec, z całego 
serca oraz w imieniu wszystkich 

zwierzaków podziękować odda-
nym mi ludziom, których spotka-
łem na swojej drodze” – napisał 
Michał Kudawski na finał swego 
oświadczenia.

– Jest bardzo wiele osób odda-
nych idei pomagania zwierzętom. 
Zdarzają się ludzie, którzy dla 
ratowania wróbla przejadą 50 
km. To w  takich jest moc i  na-
dzieja. Dla wszystkich zwierząt 
w  potrzebie. To ich nie można 
zawieść – dodaje Marzena Bia-
łowolska. ©℗

 Arleta NALEWAJKO

W mieście ma stanąć więcej szafek na żywność.  Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Teren dawnego lotniska w stargardzkim Kluczewie jest areną niezwykłej gry 
fabularnej osadzonej w rzeczywistości świata zniszczonego przez wojnę nu-
klearną. � Fot.�materiały�organizatora

„Pamiętaj: nigdy się nie poddawaj. 
Kiedy upadasz, wstawaj” – to motto 
ze społecznościowego profilu Michała 
Kudawskiego, jednego z filarów szcze-
cińskiej „Dzikiej Ostoi”, który zawiesił 
w niej działalność.  Fot. Robert STACHNIK


