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SARAKINA  
„muzyka pełna podskórnego żaru” 

Zespół SARAKINA to polsko-bułgarsko-czeska grupa muzyczna łącząca muzykę bałkańską 
z folkiem, jazzem i world music. Kompozycje i aranżacje z wpływami bułgarskiej muzyki 
ludowej, klasycznej jak i z elementami improwizacji jazzowej przenoszą klimaty etniczne do 
muzyki artystycznej. Zespół tworzą profesjonalni muzycy, absolwenci wyższych szkół 
muzycznych, grający na takich instrumentach jak: akordeon, klarnet, kontrabas, kaval, dudy, 
tupan, tabmura. SARAKINA koncertuje od 1999 roku a w swoim dorobku ma nagrane 4 
płyty: Sarakina (2001), Junctions (2004), Fryderykata (2008) i Dance of fire (2012). 

 

 
Fot. Tomasz Goliński 

Jacek Grekow 
akordeon, gajda, kaval 

Jan Mlejnek 
klarnet, tambura 

Krzysztof Ostasz 
instrumenty perkusyjne 

Mateusz Bielski 
kontrabas 

Studiował informatykę w 
Sofii, a następnie ukończył 
Konserwatorium Wiedeńskie. 
Doktorat w Polsko 
Japońskiej Wyższej Szkole 
Technik Komputerowych. 
Wykonawca, kompozytor i 
aranżer. Twórca muzyki 
filmowej i teatralnej.  

Ukończył Akademię 
Muzyczną im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie - Filia 
w Białymstoku w klasie 
klarnetu. Absolwent 
Uniwersytetu Łódzkiego 
kierunek germanistyka. 

Perkusista specjalizujący się 
w graniu na instrumentach 
etnicznych. Absolwent 
Wydziału Fizyki Uniwersytetu 
w Białymstoku. 

Ukończył Akademię 
Muzyczną im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie - Filia 
w Białymstoku w klasie 
kontrabasu. Absolwent 
Wydziału Budownictwa 
Politechniki Białostockiej. 

 
SARAKINA ważniejsze wydarzenia: 
 
Nagranie nowej płyty DANCE OF FIRE  pod patronatem 

Polskiego Radia Dwójka, Folk24 i JazzForum (2012) 
Koncerty w Rumunii:  Sibiu World Music Days, World 

Music Festival Brasov, Klub Green Hours - Bukareszt 
(2011) 

Organizacja Świeta Wina - Trifon Zarezan w Warszawie 
(2010, 2011, 2012) 

Koncerty w Wiedniu (Porgy & Bess) i Irlandii (Cork Folk 
Festival) przy udziale Polskich Instytutów (2010) 

Udział w Internationales Akkordeon Festival, Wiedeń 
(2009) 

Nagranie 3 płyty CD FRYDERYKATA pod patronatem TVP 
KULTUTA i Polskiego Radia Dwójka (2008) 

Koncerty we Włoszech, EtnoJazz festiwal – Szczecin, 
Festiwal muzyczny Alkagran (2007)  

Utwór z CD JUNCTIONS znalazł się na 4 płytowej 
składance ,,The Best of Polish Smooth Etno Jazz 
Folk'' 

Udział w festiwalach FolkFiesta w Ząbkowicach Śląskich, 
XI Spotkania folkowe w Czeremsze, Pobocza Folku 
(2006) 

Koncerty w Wilnie, Budapeszcie, Wiedniu (2005) 
Płyta CD JUNCTIONS zostaje Laureatem (II miejsce) 

Folkowego Fonogramu Roku organizowanego przez 
Polskie Radio 

IV Festiwal Wirtuozerii i Żartu Muzycznego FUN AND 
CLASSIC pod kierunkiem Waldemara Malickiego 

Koncert w Filharmonii Białystok – Prezentacja płyty 
CD JUNCTIONS 

Koncert w Filharmonii Narodowej w Sofii (IX 2004 
Bułgaria)  

Udział w Festiwalu Muzyki Tradycyjnej - Rozstaje 2004 
Kraków VII 

Udział w wiedeńskim festiwalu „Balkanien” (VI 2004) 
Udział w Donauinselfest - Weltmusikbuhne - (VI Wien 

2004) 
Nagranie drugiej płyty CD JUNCTIONS przy współpracy z 

Polskim Radiem S.A. i RCKL (VI 2004) 
Udział w festiwalu „Interkulturelle Wochen in Leipzig” w 

Lipsku(X 2003) 
Koncerty w Luksemburgu, Wiedniu, Budapeszcie i Wilnie 

(IV-VI 2003) 
Koncert w Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek 

Ujazdowski (XI Warszawa) 
Uczestnictwo w wiedeńskim festiwalu – 3. Internationales 

Akkordeon Festival (III 2002, Wiedeń) 
Festiwal w Opolu (2002) 
Płyta zostaje laureatem „Folkowego Fonogramu Roku 

2001” (2 miejsce) 
Nagranie płyty CD SARAKINA  przy współpracy z Polskim 

Radiem S.A. i RCKL (X 2001 Warszawa) 
Udział w „Tygodniu Kultury Żydowskiej” w Warszawie (VI 

2001) 
III nagroda na Festiwalu „NOWA TRADYCJA” (IV 2001 

Warszawa) 
Muzyka do filmu „Pielgrzymka Papieża do Ziemi Świętej” 

reż. Grzegorza Tomczaka (XI 2000)
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SARAKINA - Recenzje: 
 
 
Monika Żmijewska (“Gazeta Wyborcza”): 
“Sarakina to orientalne imię pięknej 
dziewczyny z Bałkanów, wioska w Grecji i 
nazwa zespołu z Białegostoku grającego 
muzykę o bułgarskich korzeniach. (...) Grają 
kompozycje i aranżacje melodii i motywów 
muzycznych pochodzących z Bułgarii i 
Macedonii (...) Jak w kalejdoskopie mieszają 
się tempa i nastroje, a nawet epoki: obok 
archaicznych zaśpiewów sąsiadują jazzowe, 
wirtuozersko zagrane wstawki, a klarnet “gada” 
z etnicznymi instrumentami.” 
 
 
Tomasz Janas (Dziennikarz, Czas Kultury): 
"Sarakina po raz drugi urzeka. Ponoć 
najtrudniejszą rzeczą po nagraniu udanej 
debiutanckiej płyty jest nagranie drugiej równie 
dobrej. Sarakinie się to udaje. To zespół o 
wyrazistym obliczu, w pełni świadomy celu, 
który chce osiągnąć. Otwarty na tradycję, ale i 
autorskie kompozycje; odwołujący się do 
muzyki bułgarskiej, ale i jakże bardzo tutejszy; 
łączący fascynację muzyką ludową z pasją 
improwizatorską oraz niemal kameralistyczną 
estetyką i jakością brzmienia. Muzyka pełna 
podskórnego żaru, choć zarazem stonowana i 
przemyślana w każdym calu. Do tego piękna 
okładka i szata graficzna." 
"Koncertu zespołu SARAKINA powinni 
posłuchać zarówno wielbiciele muzyki 
bałkańskiej jak i ci, którzy jej nie lubią. Pierwsi 
usłyszą swą ulubioną muzykę w 
wysmakowanych, subtelnych aranżacjach. 
Drudzy mogą przekonać się, że w 
przeciwieństwie do nachalnych, kiczowatych 
produkcji telewizyjnych - twórczość odwołująca 
się do bałkańskich korzeni może być piękna i 
inteligentna" 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tomasz Cyz (Dziennikarz, Tygodnik 
Powszechny): "Za otwartość uszu i głowy, za 
wspaniałe mieszanie gatunków i światów 
muzycznych. Za etniczny jazz czy też za 
jazzujące etno. Za przechodzenie od medytacji 
do energicznego transu. Za podróże muzyczne 
po Europie środkowej, wschodniej, 
południowej. Za profesjonalizm." 
 
Dorota Szwarcman (Dziennikarz, Polityka): 
"Zespół konsekwentnie eksploatuje swoją 
specjalność - muzykę bałkańską. Czyni to w 
sposób bardzo osobisty i na wysokim poziomie 
artystycznym.“ 
 
Cliff Furnald (RootsWorld): This young, 
Polish-based ensemble plays Macedonian, 
Bulgarian and other Balkan music with a 
charged energy, a flair for jazz and folk alike, 
and the curiosity of non-natives discovering a 
secret code. the trio plays kaval, accordion, 
bagpipe, bass and tambura. The musicianship 
is first-rate, the tunes are mostly original, but 
owe a lot to the traditions that have influenced 
these players, and the arrangements are 
subtle yet inventive. 
 
Harald D. Albrecht (Wien): SARAKINA – 
bałkański fajerwerk z Polski. Muzycy potrafią 
rozciągnąć szpagat między profesjonalnym 
graniem a namiętną lekką swawolą, 
dostarczają publice niezapomnianych emocji. 
Jeszcze jeden mocny dowód na kreatywną 
różnorodność polskiej sceny muzycznej. 
 
AKWARIUM JAZZARIUM - Sarakina - w 
świecie world music "marka" sama w sobie! 
Polsko - bułgarsko - czeska formacja 
wykonująca muzykę ethno - jazzową. Muzyka 
bułgarska z elementami improwizacji jazzowej. 
Klimaty etniczne a muzyka artystyczna, nawet 
bardzo artystyczna.



SARAKINA, Kontakt: AVIP Group - Tolek Dębski, tel. +48 503 066 466, e-mail: avip@avip.pl,  
http://www.avip.pl    https://www.facebook.com/SarakinaBalkanBand 

SARAKINA.Dyskografia 
 
CD SARAKINA 2001 

 

 
 
WOJCIECH OSSOWSKI (dziennikarz 
Programu 3 PR):"...za absolutny 
profesjonalizm dotyczący zarówno warstwy 
muzycznej, jak i strony wydawniczej płyty. 
Elegancja" 
 
CD JUNCTIONS 2004 

 

 
 
ŁUKASZ KAMIŃSKI (Dziennikarz, Gazeta 
Wyborcza): "za klimat. Za to, że 
skomercjalizowaną muzykę bałkańską można 
grać na własny sposób. Z szacunkiem dla 
źródeł, z techniczną precyzją wyniesioną ze 
szkół muzycznych, ale i talentem. Ten ostatni 
sprawdza się nie tylko w aranżacjach, ale i 
doborze instrumentów. Ich muzyka jest z 

pogranicza wielu gatunków. I wszystkie te 
granice łatwo i naturalnie (! ! !) przekracza." 
 
CD FRYDERYKATA 2008 Sarakina inspired 
by Chopin  
Produkcja: AMADEUS 
Dystrybutor: Jazz Sound 
 

  
 

 
 
TOMASZ JANAS: „Fryderykata” to muzyczny 
hołd złożony wielkiemu kompozytorowi, a 
zarazem wyzwanie rzucone jego tradycyjnym 
interpretacjom. To „zaledwie” inspiracja do 
własnych szkiców, a jednocześnie dowód  
głębokiego wniknięcia w twórczość Chopina. 
To wreszcie wyraz przekonania, że aktualność 
dzieł wielkich mistrzów polega na tym, iż wciąż 
prowokują do twórczego wysiłku. Wciąż 
inspirują artystyczny dialog.  
Muzyka Chopina nabrała tu słonecznych, 
jasnych barw, zarazem lekkości oraz nostalgii, 
i wreszcie, wciąż okazuje się być inspirującym 
pretekstem do wyznawania własnych prawd 
przez współczesnych artystów.  
Kto przegapił poprzednie świetne dokonania 
Sarakiny, dla tego najnowszy krążek zespołu 
może być niespodzianką. Mogą bowiem 
zaskakiwać kultura i szlachetność grania a 
zarazem naturalność i swoboda w operowaniu 
środkami odwołującymi się do ludycznej czy 
folkowej tradycji. Nic straconego. „Fryderykata” 
to znakomity pomysł na to by od niego zacząć 
przygodę z Sarakiną i sięgnąć po wcześniejsze 
albumy. Słuchacze, którzy poprzednie 
dokonania znają, zapewne uczynią to samo. 

 


