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Niniejszy tekst napisany zosta  pod kierunkiem dr Wandy Malko jako praca 
licencjacka. Obroniono j  dnia 12 lipca 2010 r. w Instytucie Muzyki Wydzia u 
Wychowania Artystycznego Akademii imienia Jana D ugosza w Cz stochowie. 
Dzi  – nie bez drobnych zmian i poprawek – ma ona okazj  w nieco szerszym 
wymiarze ujrze  wiat o dzienne. Krótkie wyja nienie nale y si  widniej cemu 
powy ej podtytu owi – Relacje mi dzy sztuk  a polityk . Jest on zaczerpni ty 
wprost z trzeciego rozdzia u pracy. Warto zauwa y , i  pierwowzór nie by  opa-
trzony tym has em. W rzeczywisto ci bowiem polityce po wi ca si  tutaj sto-
sunkowo niewiele miejsca. Do  w skie grono osób, które mia y dot d okazj  
z prac  si  zapozna , i których opinii dane by o autorowi wys ucha , potwierdza 
jednak, e w a nie ten aspekt stanowi jej najwi ksz  atrakcj . Niech tak zatem 
pozostanie i polityczny kontekst jaroci skiej imprezy, miast by  jedynie nie-
uniknionym uzupe nieniem owego opracowania, stanie si  jego oficjaln  puent . 

Istnieje wiele materia ów dotycz cych festiwali w Jarocinie. Dost pne s  
liczne pozycje w ca o ci po wi cone temu zagadnieniu, albumy, ksi ki. W pracy 
niniejszej swego rodzaju podstaw , baz  porz dkuj c  ca  wiedz , by  wydany 
przez IPN album Jarocin w obiektywie bezpieki, w którym oprócz do  obszer-
nego opracowania ca ej historii imprezy, wzbogaconego fotografiami i wypo-
wiedziami ró nych osób z ni  zwi zanych, zamieszczono sporo materia ów ope-
racyjnych S u by Bezpiecze stwa. Bardzo pomocne okaza y si  strony interne-
towe, takie jak: www.jarocinskiefestiwale.pl oraz www.jarocin-festiwal.com. 
Pierwsza z nich udost pnia w ca o ci m.in. wszystkie foldery festiwalowe. Dru-
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ga jest za  pewnego rodzaju kompendium wiedzy na ten temat, zawieraj cym 
mnóstwo wywiadów i artyku ów z prasy (i tej nowej, i tej z czasów festiwalu). 
Pozycje po wi cone bezpo rednio Jarocinowi dope niaj  filmy dokumentalne, 
takie jak np. Dzieci Jarocina, Fala – Jarocin ‘85, Jarocin 82, czy My Blood, 
Your Blood. Dobrym ród em wiedzy s  tak e wszelkie publikacje dotycz ce 
poszczególnych wykonawców, b d  te  muzyki rockowej i muzyki w ogóle, 
w których si  rzeczy cz sto mówi si  o Festiwalu Muzyków Rockowych. 

Praca zamyka si  w trzech rozdzia ach. Pierwszy dotyczy historii powstania 
przegl du w Jarocinie. W drugim omówiony jest przebieg imprezy w kolejnych 
latach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zmieniaj ce si  w poszczególnych 
jej okresach trendy. W ostatnim rozdziale starano si  ukaza  imprez  w kontek-
cie politycznym, doprowadzaj c do konkluzji, i  Jarocin bez warunków poli-

tycznych (presji politycznej), w których zaistnia , nie zyska by takiego znacze-
nia. Z tymi warunkami zwi zany jest równie  wybór okresu omawianego 
w niniejszej pracy. Po nim wszak e odby o si  jeszcze pi  edycji (do 1994 r.). 
1980–1989 – z za o enia s  to po prostu lata istnienia festiwalu w PRL, gdy  
w a nie wtedy mo na mówi  o specyficznej jego roli. Przyj wszy takie warunki, 
jedyna w tpliwo  mog aby si  pojawi  w przypadku roku 1989, kiedy to im-
preza odby a si  ju  po czerwcowych wyborach. Jednak, bior c pod uwag  brak 
ewidentnej granicy mi dzy PRL a III RP (oprócz 4 czerwca 1989 równie dobrze 
zdarza si  uznawa , np. dat  29 grudnia tego samego roku, gdy przyj to uchwa  
zmieniaj c  nazw  pa stwa), ta edycja tak e zosta a uwzgl dniona. 

Ostatni  – wymagaj c  wyja nienia – jest kwestia u ywanych w opracowa-
niu nazw w asnych. Stosunkowo cz sto, czy to w tek cie, czy w przypisach wy-
mieniani s  ca ymi seriami wykonawcy, wyst puj cy danego roku w Jarocinie. 
Zdarzaj ce si  przeinaczenia ich nazw pochodz  bezpo rednio ze róde . Zatem 
je li nazwa jednego zespo u w ró nych miejscach pracy zapisana jest odmiennie, 
znaczy to, e tak samo przedstawia si  sytuacja w cytowanych folderach festi-
walowych.  

1. Geneza festiwalu 

1.1. Wielkopolskie Rytmy M odych 

Histori  funkcjonuj cego od 1980 roku Ogólnopolskiego Przegl du Muzyki 
M odej Generacji w Jarocinie, przemianowanego w roku 1983 na Festiwal Mu-
zyków Rockowych, nale a oby rozpocz  od przedstawienia (dzia aj cych ca  
dekad  wcze niej w tym samym mie cie) Wielkopolskich Rytmów M odych. 
Nie jest chybionym stwierdzenie, i  ów festiwal nie móg by powsta  na tak  
skal  w latach 80., gdyby nie impreza, która ju  od 1970 roku odbywa a si  
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w Jarocinie1. Niemniej jednak, aby unikn  wszelkich nieporozumie , nale y od 
razu podkre li  odr bno  obydwu imprez. Wielkopolskie Rytmy M odych z lat 
1970–1979 i festiwal rockowy w latach 80. to dwa ró ne epizody w historii pol-
skiej muzyki rozrywkowej. 

Przede wszystkim „prototyp” przegl du mia  charakter lokalny. I cho  z cza-
sem charakter ten ulega  zmianie (coraz liczniej przybywa y na festiwal zespo y 
z coraz odleglejszych zak tków kraju), to oficjalnie impreza do ko ca swego 
istnienia mia a na celu promowanie grup z Wielkopolski. Kolejn  zasadnicz  
ró nic  mi dzy Jarocinem lat 70. a Jarocinem nast pnej dekady by  brak w tym 
pierwszym miejsca na kontestacj , brak zespo ów krytycznych w swym wyrazie 
wobec ówczesnej rzeczywisto ci. I w a nie ten bunt, którego brak o na Wielko-
polskich Rytmach M odych, sta  si  niemal synonimem ca ego w a ciwego ju  
festiwalu rockowego pocz wszy od roku 19802. 

Wyszczególniwszy ju  zasadnicze ró nice, nale y wyja ni , czym jednak 
Wielkopolskie Rytmy M odych zas u y y sobie na sta e miejsce w opracowa-
niach historii Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie. Ten bowiem zaj  
móg  miejsce ust puj cej lokalnej imprezy, która w oczach ówczesnych w adz 
zapisa a si  ju  jako „grzeczna” i „niegro na”. 

Rytmy mia y dla Jarocina bardzo istotne znaczenie. Przede wszystkim dlatego, e 
stworzony w 1980 r. przez Waltera Che stowskiego festiwal rockowy nie by  dla decy-
dentów imprez  zupe nie now . Niektórzy wr cz uto samiali j  z kolejn  edycj  nie-
gro nych WRM, [...]. By  mo e, by  to jeden z powodów, dla którego tak du  rockow  
imprez  uda o si  zorganizowa . Nale y przypuszcza , e organizacja festiwalu od pod-
staw w innym miejscu by aby znacznie trudniejsza. [...] 

Dzi ki temu, e WRM funkcjonowa  przez ca  dekad  lat siedemdziesi tych, festi-
wal, który powsta  w 1980 r., nie by  imprez  ca kowicie now  w kalendarzu wydarze  
kulturalno-rozrywkowych. Z tej przyczyny, jak twierdz  jego organizatorzy, nie zosta  
przez w adz  zauwa ony i zablokowany. Tradycyjna „grzeczna” impreza nie wzbudza a 
przecie  kontrowersji. O tym, e w Jarocinie rozpocz o si  co  zupe nie nowego, w oda-
rze kultury zorientowali si  znacznie pó niej3. 

Pewn  ci g o  pomi dzy tymi imprezami spowodowa  równie  fakt, i  
w latach 80. przy okazji Przegl du Muzyki M odej Generacji, organizuj c wy-
st py gwiazd, jednocze nie nie zrezygnowano z konkursu dla amatorów we 
wcze niejszej formie4. 

Tak wi c skromnie i na lokaln  skal  historia festiwalu w Jarocinie rozpo-
czyna si  w 1970 roku. Pierwsze edycje Wielkopolskich Rytmów M odych mia-

                                                 
1 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, Jarocin w obiektywie bezpieki, IPN, ód  2004, s. 14. 
2 T. Jopkiewicz, Dziwny jest ten rock, [w:] L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, Encyklopedia polskiego 

rocka, In Rock, Konin 1996, s. 17. 
3 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 9–14. 
4 Tam e, s. 16. 
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y swój sta y termin pod koniec wrze nia. Przes uchania odbywa y si  w sali 
koncertowej bursy, w klubie Olimp oraz w Domu Kultury Kolejarza, przyci ga-
y g ównie zespo y z po udniowej Wielkopolski5. Zespo y walczy y o trzy, przy-

znawane przez jury, nagrody: Z otego, Srebrnego i Br zowego Kameleona6. 
Nale y wspomnie , i  przy okazji imprezy odbywa y si  tak e prelekcje, 

warsztaty muzyczne, a tak e spotkania z dziennikarzami7. 
O rosn cej randze i stopniowo poszerzaj cym si  zasi gu Rytmów wiad-

czy  mo e cho by to, e ju  w 1973 roku, oprócz uczestnicz cych w konkursie 
amatorów, zaproszono równie  zawodowych muzyków. Natomiast ju  VII 
Wielkopolskie Rytmy M odych (1976 r.) zago ci y w nowo wybudowanym 
Jaroci skim O rodku Kultury. Wyd u eniu ulega  czas kolejnych edycji. Z bie-
giem lat na temat Rytmów ukazywa o si  coraz wi cej artyku ów w prasie ogól-
nopolskiej8. 

Wreszcie w ród uczestników i laureatów konkursu zacz li pojawia  si  wy-
konawcy spoza Wielkopolski. Na przyk ad jednym z laureatów w roku 1977 
by a grupa Taurus z odzi, za  w roku 1979 w ród wyró nionych znalaz  si  
zespó  Mietek Blues Band z Gda ska9. I – co w ko cu chyba najistotniejsze – 
pojawiaj  si  tak e grupy, dla których wyst p i nagroda na Wielkopolskich 
Rytmach M odych by y pocz tkiem wi kszej kariery. Pod tym wzgl dem naj-
lepszy przyk ad stanowi Bia ostocki zespó  Kasa Chorych, zdobywca Br zowe-
go Kameleona w roku 197810, który wpisa  si  – cho  mo e nie na poziomie 
„legendy”, to jednak trwale – do historii polskiego rocka11. 

1.2. Muzyka M odej Generacji 

Drugim po Wielkopolskich Rytmach M odych ogniwem, bez którego naj-
prawdopodobniej jaroci ski festiwal rockowy nie móg by powsta , by a Muzyka 
M odej Generacji. Pierwsze edycje festiwalu w Jarocinie (1980–1982) nawet 
nazw  przej y od tego ruchu. 

                                                 
5 Tam e, s. 10. 
6 Tam e, s. 12. Zob. te : http://www.jarocin-festiwal.com/historia/wrm.html [stan z 14.12.2009]. 
7 Zob. http://www.jarocin-festiwal.com/historia/wrm.html. 
8 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 10–12. Np. w 1977 roku o Wielkopolskich 

Rytmach M odych pisa y: „Dziennik Ludowy”, „Magazyn Muzyczny Jazz”, „M ody Rolnik”, 
„Na Prze aj”, „Panorama”, „S owo Powszechne”, „Sztandar M odych”, „ wiat M odych”, „ y-
cie Warszawy”. 

9 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 13. I Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej 
Generacji. Jarocin 6–8 VI 80, Biuro Reklam i Og osze , Sopot 1980, folder [b.pag.]. 

10 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 13. 
11 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 218–220. 
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Muzyka M odej Generacji to has o, którym promowano polsk  muzyk  roc-
kow  ko ca lat siedemdziesi tych. Pod tym szyldem w latach 1978–1982 zorga-
nizowano wiele koncertów w ca ym kraju. Przy czym do dzi  najbardziej da y 
si  zapami ta  (pomin wszy ju  oczywi cie sam Jarocin) te towarzysz ce od-
bywaj cemu si  wówczas latem ka dego roku sopockiemu „Pop Session”12. 

Tak narodziny owego ruchu wspomina Walter Che stowski, dot d zwany 
„ojcem chrzestnym” festiwalu w Jarocinie: 

W 1977 r. pracowa em w telewizji – w Studio 2. Gdzie  za drzwiami us ysza em bardzo 
fajn  muzyk . Uchyli em drzwi i wszed em do pokoju, gdzie siedzia  Jacek Sylwin. Kie-
dy mi powiedzia , e tak graj  polskie zespo y, nie chcia em uwierzy . „Takich zespo ów 
w Polsce nie ma” – odpowiedzia em, a on zacz  mi puszcza  kolejne nagrania. Wtedy 
wiedzia em ju , e to moja muzyka. Postanowili my, e musimy co  zrobi , eby ona ja-
ko  zaistnia a. Jacek przekona  ludzi w Sopocie, eby zorganizowa  koncert m odych 
polskich zespo ów. Tam te  w 1978 r. odby  si  pierwszy koncert MMG. Dobrze si  
przyj  i pod t  nazw  zrobili my sporo imprez w ca ym kraju13. 

Muzyka M odej Generacji by a pierwsz  prób  wylansowania ca ej grupy ze-
spo ów ró norodnych stylistycznie, jednak o jednoznacznie rockowym obliczu. 
Tak jak w latach wcze niejszych, m odzi polscy twórcy dzia ali g ównie pod ha-
s em „polska m odzie  piewa polskie piosenki”, tak teraz wraz z nowym nurtem 
pojawi o si  motto „polska m odzie  gra muzyk  nieust puj c  zachodniej”14. 

I rzeczywi cie wielu twórców tego okresu zacz o bardzo wyra nie czerpa  
z dorobku muzyki zachodniej. By o to swego rodzaju prze amywanie ogranicze  
dotychczas dominuj cego w naszym krajowym rocku – przewa nie prostego 
i banalnego w przekazie – big-beatu. W ma ym zakresie tendencja taka zauwa-
alna by a w muzyce polskiej ju  znacznie wcze niej (prawie od pocz tku deka-

dy), cho by w twórczo ci zespo ów, takich jak SBB czy Budka Suflera15. Nie-
kiedy nawet jeszcze nieco dawniej (koniec lat 60.), jako awangarda beatowa, 
m.in. w wykonaniu zespo u Klan16. Objawia o si  to np. poprzez przyk adanie 
wi kszej wagi do umiej tno ci technicznych, tworzenie bardziej skomplikowa-
nych i rozbudowanych form, czy te  wzmo one wykorzystanie instrumentów 
elektronicznych, przede wszystkim jednak porzucenie jako g ównego tworzywa 
szablonu prostej piosenki. Lecz na szersz  skal , jako ogólny trend, owo wycho-
dzenie poza ramy big-beatu (przez si ganie do stylistyki zachodnich gatunków 

                                                 
12 M. Jacobson, Muzyka m odej generacji, Fundacja „Sopockie Korzenie”, Gda sk 2009, s. 8–48. 
13 Wypowied  W. Che stowskiego [w:] K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 15. 
14 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 16. 
15 Tam e, s. 15–16, 78–79, 366–369. 
16 Tam e, s. 15, 229–231; R. Wola ski, Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej, Agencja Wydaw-

nicza MOREX, Warszawa 1995, s. 90. 
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muzyki rockowej) zaistnia o dopiero w drugiej po owie lat 70. i niemal od razu 
zosta o mianowane Muzyk  M odej Generacji17. 

Ruch ten – jako forma promocji – zas u y  si  g ównie stworzeniem w pol-
skim show-biznesie przestrzeni dla wykonawców dotychczas niszowych. 
Wbrew nazwie, twórcy spod tego znaku wcale niekoniecznie byli lud mi m o-
dymi. Raczej to ich muzyka skierowana by a do m odego odbiorcy i to w a nie 
m ody odbiorca zg asza  wówczas na t  muzyk  najwi ksze zapotrzebowanie18. 

Tak jak po Wielkopolskich Rytmach M odych, festiwal rockowy w Jarocinie 
odziedziczy  ca  baz  organizacyjn , tak te  Muzyce M odej Generacji za-
wdzi cza  on w a nie ow  otwarto  na nieodkrytych jeszcze, niemaj cych do-
t d mo liwo ci zaprezentowania si  gdziekolwiek indziej twórców. 

Zatem oficjalnym pocz tkiem tego ruchu by  sopocki koncert z roku 1978. 
Pierwsza edycja Muzyki M odej Generacji odby a si  (13–16 lipca 1978) równo-
legle z Mi dzynarodowymi Konfrontacjami Muzycznymi „Pop Session ‘78”. 
O ile w Konfrontacjach, maj cych swoje miejsce w Operze Le nej, obok grup 
zagranicznych uczestniczy y tak e polskie (posiadaj ce ju  ustalon  renom ), 
o tyle w ramach Muzyki M odej Generacji prezentowa y si  tylko krajowe ze-
spo y19, przewa nie szerzej wówczas nieznane20. 

Warto odnotowa , jakie formacje po raz pierwszy w historii wyst pi y pod 
tym szyldem. Otó  byli to: Drive, Exodus, Heam, Irjan, Kombi oraz Krzak21. Od 
razu nale y zauwa y , i  trzy spo ród nich (Exodus, Kombi i Krzak) do dzi  s  
grupami najlepiej kojarzonymi w a nie z tym has em22. 

Sopocka Muzyka M odej Generacji a  do swego ko ca, wi c do IV edycji 
w roku 1981, funkcjonowa a jako coroczna impreza towarzysz ca Mi dzynaro-
dowym Konfrontacjom Muzycznym. Z tym e arty ci najlepiej wypadaj cy 
danego roku podczas M odej Generacji w roku kolejnym wyst powali ju  za-
zwyczaj w ramach „Pop Session”23. 

Obok koncertów w Sopocie M oda Generacja, pocz wszy od roku 1979, za-
cz a go ci  tak e w wielu innych polskich miastach, takich jak: Pozna , Kra-
ków, Warszawa, Katowice, ód , Wroc aw, Jelenia Góra oraz w ko cu równie  
Jarocin24. 

                                                 
17 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 16. 
18 R. Szcz sny Wagnerowski, Na Prze aj – 1.07.1979, [w:] M. Jacobson, dz. cyt., s. 10–11. 
19 Jedynym wyj tkiem by  zespó  Abraxas z Czechos owacji, który zaprezentowa  si  podczas 

drugiej edycji Muzyki M odej Generacji, w roku 1979. 
20 M. Jacobson, dz. cyt., s. 8–21. 
21 Tam e, s. 8. 
22 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 151–153, 242–254. 
23 M. Jacobson, dz. cyt., s. 8–21. 
24 Tam e, s. 48. 
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Wszystkie te imprezy cieszy y si  du  popularno ci . Niemniej jednak ju  
po kilku latach dzia alno ci, w roku 1982, Muzyka M odej Generacji przestaje 
funkcjonowa . Ostatnie koncerty odby y si  w odzi w dniach 28–30 pa dzier-
nika 1982 roku25, lecz ju  w folderze festiwalowym z Jarocina, wi c w sierpniu 
tego  roku, Walter Che stowski przewiduje koniec imprezy. We wst pie tej bro-
szury pisze on: 

Zaczynali my pierwszym, historycznym koncertem Muzyki M odej Generacji w So-
pocie podczas POP SESSION 1978. 

Dzi  nie ma ju  wi kszego miasta, w którym nie odby by si  przegl d muzyki rocko-
wej lub du y koncert plenerowy. 

Zaczynali my od braku prawdziwej muzyki rockowej na naszym rynku – obecnie za-
stanawiamy si , czy nie jest jej za du o, czy publiczno  wytrzyma kilkadziesi t „Wood-
stock’ów” rocznie? 

Kiedy  trzeba by o zabiega  o zorganizowanie naszych koncertów we wszystkich in-
stytucjach artystycznych propaguj cych muzyk , teraz „ yj ” one, eksploatuj c muzyk  
rockow  do granic mo liwo ci i pojemno ci rynku. 

Grozi nam stagnacja artystyczna. Fonografia i rodki masowego przekazu nie zmusza-
j  do rozwoju ze wzgl du na ogromne opó nienie dzia ania w stosunku do bie cych 
wydarze . Pozosta  tylko jeden mechanizm dopinguj cy – mechanizm dobrze poj tej 
konkurencji26. 

Na zako czenie folderu Che stowski stwierdza jeszcze, i  najprawdopodob-
niej Jarocin ‘82 zamknie dzia alno  Muzyki M odej Generacji. Dzi kuje 
wszystkim, którzy przyczynili si  do tych kilku owocnych lat. Wymienia zarów-
no nazwiska organizatorów, jak i prawie wszystkie zespo y, które bra y udzia  
w koncertach spod tego znaku27. 

Koniec Muzyki M odej Generacji rzecz jasna nie oznacza ko ca polskiego 
rocka. wiadczy tylko o zamkni ciu pewnego okresu. Znika tylko has o, które 
po prostu istnie  ju  nie musi. W ci gu tych 4–5 lat spe ni o swoje zadanie, roz-
powszechni o polski „ wie y” i „m ody” rock. Wi kszo  zespo ów dzia a dalej, 
powstaj  nowe. I – co najwa niejsze – jaroci ski festiwal, jako bezpo redni 
spadkobierca Muzyki M odej Generacji, nadal stanowi  b dzie otwart  cie k  
kariery dla pocz tkuj cych muzyków. 

                                                 
25 Tam e. 
26 Wypowied  W. Che stowskiego [w:] III Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej Generacji. 

Jarocin, 24–26.08.1982, Biuro Us ug Promocyjnych, Sopot 1982, folder [b.pag.]. 
27 S  to: Aneks, Art Rock, Boczny Tor, Brak, Browar Blues Band, Co Kto Lubi, Cuby, Cytrus, 

Drive, D em, Easy Rider, Exodus, Gabinet, Heam, Irjan, Karton, Kasa Chorych, Kombi, Krót-
kie Spi cie, Kryzys, Krzak, Kwadrat, Kwadro, LSD, Mietek Blues Band, Nocne Szczury, 
Ogród Wyobra ni, Opozycja, Orkiestra Do U ytku Wewn trznego, Perfect, Pick-up, Pieprz, 
Play Back, Remont II, Res Publika, Rock Union, Sektor A, System, Tandem Blues, Trzeci 
Uk ad, TSA, Uk ad, Zjednoczone Si y Natury „Mech”. 
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1.3.  Narodziny Pierwszego Ogólnopolskiego Przegl du Muzyki 

 M odej Generacji 

Po prezentacji „rodziców” Festiwalu Muzyków Rockowych w Jarocinie, na-
le y pokrótce przybli y  okoliczno ci, w jakich si  oni „poznali”. 

Dwa dot d niezale ne byty (Wielkopolskie Rytmy M odych oraz Muzyka 
M odej Generacji), cz c swoje si y, da y nam w 1980 roku Pierwszy Ogólno-
polski Przegl d Muzyki M odej Generacji. Jak wspomina W. Che stowski, ini-
cjatywa wysz a ze strony organizatorów jaroci skich Rytmów. Zg osili si  oni 
do Jacka Sylwina z propozycj  zaaran owania w ich mie cie wi kszego koncer-
tu z udzia em zespo ów M odej Generacji. Odpowied  by a pozytywna. Festiwal 
b d cy ostatecznym efektem tych rozmów festiwal niew tpliwie przerós  ocze-
kiwania zarówno jednej, jak i drugiej strony. Lokalizacja tak wp ywowej, naj-
wi kszej w Polsce rockowej imprezy by a wi c niejako dzie em przypadku28. 

Zas ugi obojga „rodziców” Przegl du nale y traktowa  równorz dnie. Swoje 
istnienie zawdzi cza on w takim samym stopniu obydwu stronom. Po Rytmach 
odziedziczy  bowiem baz  organizacyjn  i – jak e niezb dne – zaufanie w adz, 
za  Muzyce M odej Generacji, która w ci gu dwóch lat dzia alno ci zd y a si  
ju  sta  uznan  mark , zawdzi cza  uczestnictwo topowych artystów, a wi c 
i rozg os w ród widowni29. 

Równie  formu a nowo powsta ej imprezy by a po czeniem obydwu wzor-
ców. Z jednej strony – koncerty gwiazd30, z drugiej – konkursowe przes uchania 
dla amatorów jako kontynuacja Wielkopolskich Rytmów M odych31. Schemat 
ten zachowa  si  przez ca e lata 80. 

O tym, e jaroci ski festiwal rockowy jest spadkobierc  jednocze nie dwóch 
ró nych, wcze niejszych projektów, wiadczy dodatkowo fakt, i  od pocz tku 
bywa  uto samiany naprzemiennie z ka dym z nich. W mediach bardzo cz sto 
by  opisywany po prostu jako kolejna edycja Wielkopolskich Rytmów M o-
dych32. Jednocze nie w pierwszych broszurach festiwalowych (lata 1980–1982) 
mówi si  o nim wy cznie w kontek cie Muzyki M odej Generacji33. To z kolei 

                                                 
28 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 15. 
29 Tam e, s. 14. 
30 Zespo ów, które pod szyldem Muzyki M odej Generacji zd y y si  ju  wypromowa , znanych 

z radia i telewizji. 
31 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 16. 
32 Tam e, s. 10–15. 
33 I Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej Generacji...; II Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej 

Generacji. Jarocin 11–13.06.81, folder, [b.r.m.w.], [b.pag.]; III Ogólnopolski Przegl d Muzyki 
M odej Generacji. Jarocin... 
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nie przeszkadza znów w folderze z czwartej edycji festiwalu (z 1983) stwierdzi , 
i  „spotykamy si  w Jarocinie po raz czternasty”34. 

2. Festiwal Muzyków Rockowych. Ewolucja stylistyki 

2.1. Rock M odej Generacji (1980–1982) 

Mówi c o historii i przebiegu kolejnych edycji jaroci skiego festiwalu w la-
tach 80., najlepiej b dzie podzieli  j  najpierw na pewne okresy, ze wzgl du na 
dominacj  danej stylistyki. 

Pierwszym do  wyra nie rysuj cym si  odcinkiem czasu s  tutaj lata 1980–
1982. Jest to okres panowania Muzyki M odej Generacji, co akurat atwo za-
uwa y , cho by dzi ki funkcjonuj cej wówczas nazwie festiwalu. 

Wprawdzie, jak wielokrotnie podkre lano, z za o enia has o to nie jest okre-
leniem adnego konkretnego stylu, niemniej jednak z perspektywy dnia dzisiej-

szego mo na je tak odbiera , gdy  mimo zró nicowania, grupa twórców spod 
tego znaku stanowi a pod pewnymi wzgl dami spójny kierunek w polskim roc-
ku. Wszak e by y to zespo y o podobnych celach i motywacjach, dzia aj ce 
w podobnym czasie historycznym, dodatkowo promowane wspólnym has em. 
Si  rzeczy wi c prawie wszystkie one s  dzi  „na ucho” rozpoznawalne i z tym 
w a nie has em kojarzone35. 

Jednak, nawet je liby si  nie zgodzi  z poj ciem Muzyki M odej Generacji 
jako nazw  stylu, nale y zwróci  uwag , i  zasugerowane powy ej granice 
okresu i tak odznaczaj  si  do  wyra nie. Rok 1980 bez adnych w tpliwo ci, 
po prostu jako data pierwszego Przegl du Muzyki M odej Generacji w Jarocinie. 
Natomiast rok 1982 uznamy za kra cowy, jako e nast pny (1983) rozpoczyna 
ju  niepodwa aln  dominacj  muzyki punkowej, b d cej dotychczas rzadko ci 36. 

Pierwszy festiwal w Jarocinie odby  si  w dniach 6–8 czerwca 1980 roku. 
Koncerty gwiazd odbywa y si  ka dego wieczora w amfiteatrze. Amatorów za  
przes uchiwano w godzinach wcze niejszych w Jaroci skim O rodku Kultury. 
G ówn  nagrod  nadal by  Z oty Kameleon, przyznawany jednak nie przez jury, 
a przez publiczno 37. 

                                                 
34 Wypowied  W. Che stowskiego [w:] Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin, 8–14.08.1983, 

Biuro Us ug Promocyjnych, Sopot 1983, folder, s. 1. 
35 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 16–17. 
36 Dla cis o ci nale y doda , i  ju  rok 1982 by  do  obfity w punk rock, lecz absolutnie nie ma 

jeszcze w tym przypadku mowy o jego dominacji. 
37 I Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej Generacji...; K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, 

dz. cyt., s. 16. 
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W ród wykonawców obu grup mo na spotka  nazwy powszechnie znane 
obecnie. Oczywi cie wi cej tych rozpoznawalnych do dnia dzisiejszego by o 
po ród gwiazd, które stanowili: Arbiter Elegantiarum, Kasa Chorych, Kombi, 
Krzak, Kwadrat, Maanam, Porter Band, Turbo oraz Zjednoczone Si y Natury 
„Mech”38. Stylistycznie od powy szego zbioru ewidentnie odstawa o jedynie 
Turbo, graj ce ma o jeszcze wówczas popularny w Polsce hard rock. 

Na szczególne uznanie zas uguj  tak e pocz tkuj cy muzycy. Do konkursu 
spo ród pi dziesi ciu siedmiu zg osze  zakwalifikowano pi tna cie zespo-
ów39. Nie dotar  (z powodu szkolnych problemów jego cz onków) warszawski 

Kryzys40, zatem ostatecznie o nagrod  walczy o czterna cie kapel. W gronie 
tych artystów – przewa nie dopiero debiutuj cych na scenie – pojawiaj  si  
i graj  wietne koncerty m.in. grupy takie, jak cho by D em, czy Ogród Wy-
obra ni. Ten pierwszy nie by  co prawda debiutantem. Jego dot d nieregularna 
dzia alno  trwa a ju  kilka lat, lecz w a nie ów jaroci ski wyst p wzbudzi  
wreszcie ogólnopolskie zainteresowanie grup , dzi ki czemu dzi  nie trzeba jej 
chyba nikomu przedstawia 41. Drugi natomiast, nieco obecnie zapomniany, 
wówczas zrobi  najwi ksz  furor , zdobywaj c g ówn  nagrod 42. Przez kolejne 
lata by o charakterystyczne dla Jarocina, i  wi kszym echem ni  koncerty 
gwiazd odbija y si  przegl dy konkursowe. 

Warto równie  wspomnie , e jedynym punkowym wykonawc  bior cym 
tego roku udzia  w konkursie by  zespó  Nocne Szczury. Wyst p tej grupy 
z W adys awowa zosta  wówczas niezrozumiany i potraktowany jak „dziwa-
d o”43. Np. pewien nieznany autor w „Gazecie Zachodniej” nast puj co komen-
tuje t  prezentacj : 

Ach, jak e oni ciskali bezbronne szyjki gitar, jak e d awili i szarpali struny. Takie Noc-
ne Szczury z W adys awowa ca  swoj  ideologi  przekazywa y w trzech akordach po-
wtarzanych z zawzi to ci . Do tego dochodzi  za piew w zupe nie innych tonacjach trak-

                                                 
38 I Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej Generacji...; M. Jacobson, dz. cyt., s. 13; L. Gnoi ski, 

J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 5–7, 218–219, 242–254, 276–287, 338–340, 419–422. Spo ród tych 
dziewi ciu nazw tylko dwie (Arbiter Elegantiarum i Kwadrat) dzi  ju  rzeczywi cie niewiele 
komukolwiek mówi . Warto jednak zauwa y , i  za pierwsz  z nich kry  si  zespó , którego 
cz onkiem by  wówczas Marek Bili ski. 

39 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 16. By y to: Argus, Art Rock, Cuby, Cy-
trus, D em, Easy Rider, Kryzys, Kwadro, Mietek Blues Band, Nocne Szczury, Ogród Wy-
obra ni, Paradoks, Play Back, Remont II, Uk ad. 

40 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 251. 
41 R. Wola ski, dz. cyt., s. 45–46; L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 140–246. 
42 ród o: http://www.venco.com.pl/~janus/ [stan z 13.03.2010]; M. Jacobson, dz. cyt., s. 13–18. 
43 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 16. 
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tuj cych o losie nieszcz liwych nastolatków. Zapisa em s owa, ale nie b d  cytowa , bo 
to jest zbyt przera aj ce44. 

Innym razem formacj  nazywa si  „ wiadomie zamierzonym ewenementem 
konkursu”45. 

II Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej Generacji zorganizowano w dniach 
11–13 czerwca 1981 roku. Zachowano wi c form  trzydniow , przy czym jej 
wewn trzny uk ad uleg  pewnym modyfikacjom. Otó  wyst py zaproszonych 
go ci, zamiast odbywa  si  codziennie (jak to mia o miejsce w roku ubieg ym), 
znalaz y si  jedynie w rozk adzie ostatniego dnia, jako fina  ca ej imprezy. 
Wówczas w jaroci skim amfiteatrze razem z gwiazdami zaprezentowa  si  tak e 
zdobywca Z otego Kameleona, wy oniony podczas przes ucha  konkursowych 
trwaj cych przez dwa wcze niejsze dni w Jaroci skim O rodku Kultury46. 

Ranga imprezy ros a. wiadczy o tym chocia by ilo  zespo ów zg oszo-
nych do przegl du, niemal dwukrotnie przewy szaj ca t  ubieg oroczn . Grup 
ubiegaj cych si  o udzia  by o tym razem dok adnie sto siedem. Podobnie jak 
rok wcze niej, z ca ej puli zakwalifikowano ich pi tna cie47. Podczas tej edycji 
zaprezentowa y si  dwie punkowe kapele, tj. Brak i Opozycja48. Wypada pod-
kre li  obecno  w tej drugiej Zygmunta „Mu ka” Staszczyka, który za kilka lat – 
razem z zespo em T.Love – zostanie jednym z czo owych przedstawicieli pol-
skiej sceny punkowej49. Poza tymi nielicznymi wyj tkami (do których za chwil  
dodamy jeszcze laureata przegl du) dominowa a stylistyka lat 70. – urozmaica-
ny na ró ne nie mia e sposoby rock, blues i jazz-rock. Zdobywc  Z otego Kame-
leona okaza a si , odbiegaj ca od najpowszechniejszej wtedy konwencji, forma-
cja TSA z Opola. Podobnie jak w minionym roku, podczas pierwszej edycji 
jaroci skiego przegl du, rozpocz y si  wielkie czasy dla zespo u D em, tak 
teraz, wraz ze zwyci stwem w drugiej jego edycji, droga do s awy otworzy a si  
przed TSA. Grupa zainspirowana australijskim AC/DC wyró nia a si  ostrym 
heavymetalowym brzmieniem. W 1981 roku by  to jedyny w Jarocinie zespó  
graj cy heavy metal. W owym czasie opolanie wyst powali jeszcze bez wokali-
sty, jednak to w a nie tutaj spotkali si  z Markiem Piekarczykiem. Ten wyst -

                                                 
44 Autor nieznany, Gazeta Zachodnia, 06.1980, [w:] M. Jacobson, dz. cyt., s. 16. 
45 R. Radoszewski, Non Stop 96/1980, [w:] M. Jacobson, dz. cyt., s. 16. 
46 II Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej Generacji... 
47 Tam e [b.pag.]; M. Jacobson, dz. cyt., s. 19–20. Zespo y zakwalifikowane to: Art Rock, Bocz-

ny Tor, Brak, Browar Blues Band, Co Kto Lubi, Easy Rider, Gabinet, Karton, LSD, Opozycja, 
Pick-up, Pieprz, System, Tandem Blues, TSA. W suplemencie folderu festiwalowego mowa 
jest jeszcze o szesnastym wykonawcy – Sektorze A. 

48 II Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej Generacji... 
49 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 406–411. 
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powa  na Przegl dzie z grup  Sektor A, lecz ju  niebawem jego g os sta  si  
mia  wizytówk  TSA50. 

Zatem fina owy koncert festiwalu obejmowa  wyst py czworga zaproszo-
nych gwiazd (D em, Kasa Chorych, Ogród Wyobra ni i Perfect) oraz zwyci zcy 
konkursu51. Równie  w tym gronie TSA wykazywa o najwi ksz  odr bno  
stylistyczn . Bior c wi c pod uwag  jednoczesne entuzjastyczne przyj cie przez 
publiczno , nie dziwi, i  grupa ju  kilka miesi cy pó niej, razem z nowym 
wokalist , sama mog a poszczyci  si  mianem gwiazdy52. 

Kolejna edycja przez wielu uznawana jest za prze omow  w historii festiwa-
lu53. Maj cy tym razem miejsce w dniach 24–26 sierpnia 1982 roku Przegl d by  
przecie  pierwszym po 13 grudnia. Warto nadmieni , i  w a nie z powodu ogra-
nicze  wynikaj cych z wprowadzenia stanu wojennego nie odby y si  tego roku 
imprezy, takie jak cho by Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, czy te  
muzyczny festiwal w Sopocie54. 

Jarocin, wprawdzie nie bez uprzednich problemów, istnia  nadal i mia  si  
dobrze. W trzydniowej formule powrócono do wzorca z pierwszej edycji, tzn. 
ka dego dnia najpierw organizowane by y koncerty konkursowe, za  wieczora-
mi prezentowali si  zaproszeni go cie. Jednak – w przeciwie stwie do poprzed-
nich edycji – tym razem wszystkie wyst py mia y miejsce w amfiteatrze. Zwi -
zane to by o z liczniejsz  z roku na rok widowni . Wed ug ró nych róde  do 
Jarocina zjecha o wówczas od 6 do 8 tysi cy m odych s uchaczy55. Równie  
z tej przyczyny na pocz tek ka dego z festiwalowych dni zaaran owano otwarte 
dla publiczno ci próby56. 

Ubieg oroczny laureat – zespó  TSA – w tej edycji, ju  jako jeden z zapro-
szonych go ci, stanowi  najwi ksz  atrakcj  imprezy. Poza tym gwiazdami by y 
grupy Art Rock oraz Republika57. 

Wci  ros o zainteresowanie konkursem. Tego roku zg osi o si  sto sze -
dziesi t jeden zespo ów, z czego jury zakwalifikowa o dwadzie cia siedem58. 

                                                 
50 P. Nag owski, TSA, M odzie owa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985, s. 9–10; L. Gnoi ski, 

J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 414–418. 
51 II Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej Generacji... 
52 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 414–418. 
53 A. Krawczyk, Jarocin, Agencja „REPORTER”, Warszawa 1992, [b.pag.]. 
54 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 8–56. 
55 A. Puzon, Gazeta Pozna ska 03.09.82, [w:] M. Jacobson, dz. cyt., s. 28; K. Lesiakowski, 

P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 25. 
56 K. Hipsz, Na Prze aj 2.10.1982, [w:] M. Jacobson, dz. cyt., s. 40–41. 
57 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 25. 
58 III Ogólnopolski Przegl d Muzyki M odej Generacji... By y to: After Blues, Atomic, Bar, Bez 

Szefa, Bikini, CDN, Corpus X, Crater, Daktyl, Detonator, Dialogg, FBT, Jupiter, Kodeks, Kon-
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Ciekawostk  z obecnego punktu widzenia mo e by  wyeliminowanie na tym etapie 
zmaga  cz stochowskiego Teenage Love Alternative (pó niejsze T.Love)59. 

Trzeci Przegl d – w przeciwie stwie do poprzednich – nie przyniós  adnej 
wielkiej eksplozji s awy którejkolwiek z konfrontuj cych si  grup. Zwyci zc  
zosta a Rekonstrukcja z Kalisza, która z umiarkowanym powodzeniem dzia a a 
jeszcze kilka lat, po czym rozwi zawszy si , zosta a niemal ca kiem zapomnia-
n . Nieco korzystniej przedstawia si  z dzisiejszej perspektywy formacja RSC, 
wówczas w konkursie sklasyfikowana na drugiej pozycji. Wprawdzie ten rze-
szowski zespó  równie  w kilka lat pó niej rozpad  si , lecz w przeciwie stwie 
do kaliszan zdo a  zostawi  po sobie wydane nagrania60. 

Rok 1982, zwiastuj c ju  nowe trendy, przyniós  te  w ko cu do  znacz c  
stawk  zespo ów punkowych, by y to m.in. grupy: Detonator, Kontrola W... 
(pó niejsze Kosmetyki Mrs. Pinki), mier  Kliniczna i chyba przede wszystkim 
SS-20 (pó niej Dezerter)61. Ci ostatni skorzystali z zaproszenia ekipy filmowej 
Paw a Karpi skiego, kr c cej na miejscu film dokumentalny Jarocin ‘82 
i udzielili przed jej kamerami wywiadu62. Nied ugo potem zosta o to do  barw-
nie skomentowane przez pewnego publicyst : 

[...] ekipa Wytwórni Filmów Dokumentalnych zaprasza punkowy zespó  SS-20 na obiad. 
Zawodowcy kr c  film o polskich punkach. Prze ywaj  jednak rozczarowanie, gdy  
m odzi ludzie nie pluj  do talerzy, nie jedz  r kami, nikomu si  nie odbi o. S  normalni63. 

2.2. Lata dominacji muzyki punkowej (1983–1985) 

Nast pnym okresem w historii jaroci skiego festiwalu jest czas zdecydowa-
nej przewagi stylistyki punkowej. Przypada on na lata 1983–1985, b d ce jed-
nocze nie najlepszymi dla tej imprezy. Nigdy wcze niej i nigdy pó niej nie zy-
ska a ona takiego rozmachu organizacyjnego oraz takiej popularno ci, zarówno 
w ród uczestników, jak i widzów. 

Pojawienie si  nowych trendów z zadowoleniem odnotowali organizatorzy, 
pisz c w 1983 roku: „Cieszy nas zauwa alna zmiana gustów muzyków i pu-
bliczno ci. Na estradzie przestaje dominowa  klasyczny ju  hard rock, do g osu 
dochodzi nowe pokolenie”64. 

                                                 
trola W..., Kwadrans, Meness, Rejestracja, Rekonstrukcja, RSC, Sekta, SS-20, System, mier  
Kliniczna, Tandem Blues, Wóz Harego, XXCS. 

59 M. Patryas, T.Love. Potrzebuj  wczoraj, Lampa i Iskra Bo a, Warszawa 2007, s. 26. 
60 ród o: http://www.dziennik-wielkopolski.pl/felietony/czesc-6-rekonstrukcja.html[stan z 29.03.2010]; 

L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 364–365. 
61 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 25. 
62 Tam e, s. 29. 
63 K. Hipsz, Na Prze aj 2.10.1982, [w:] M. Jacobson, dz. cyt., s. 41. 
64 Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin, 8–14.08.1983, s. 1. 



112 Rafa  SANKIEWICZ 

Punk to muzyka z za o enia prosta (nieraz wr cz demonstracyjnie), w cha-
rakterze agresywna, buntownicza i bezkompromisowa65. 

Wraz z rokiem 1983 przysz y do Jarocina spore zmiany. Impreza zmieni a 
sw  nazw  na Festiwal Muzyków Rockowych. Jednocze nie rozros a si  do 
wielkich rozmiarów, trwa a teraz równo tydzie , od 8 do 14 sierpnia 1983 r. 
Cz  koncertów przeniesiono na stadion, dzi ki czemu wreszcie wszyscy ch tni 
mogli si  pomie ci  (co najmniej kilkana cie tysi cy fanów)66. Do konkursu 
zg osi o si  a  trzysta pi  zespo ów. Z tej puli komisja wytypowa a ich zaled-
wie dwadzie cia pi 67. Siedmiodniowa rozbudowana formu a nie by a wi c 
wynikiem du ej liczby ch tnych, raczej za  konsekwencj  realizowania dwóch 
innych pomys ów. Po pierwsze, zorganizowano w tym roku specjalne przes u-
chania dla wszystkich zespo ów, „[...] które przyjad  w ci gu trzech pierwszych 
dni festiwalu [...] na w asny koszt i ryzyko”68. Stanowi o to dla nich dodatkow  
szans  na zakwalifikowanie si  do w a ciwego konkursu. Pomys odawcy tego 
rozwi zania opisali je nast puj co: 

Jest to nowa propozycja dla m odych muzyków. Chcemy w ten sposób unikn  b dów 
w pracy Komisji Artystycznej kwalifikuj cej cz sto na podstawie bardzo le nagranych 
ta m, przez co mo e „przepa ” szereg interesuj cych propozycji. Oprócz tego ta formu-
a otwartej prezentacji mo e okaza  si  bardzo ciekawa i niezafa szowana adn  wst pn  

selekcj 69. 

Po drugie, zaproszono wyj tkowo du o go ci. Zamierzano w ten sposób 
ukaza  na festiwalu „pe en wizerunek polskiej muzyki rockowej i tej z pograni-
cza gatunku”70. 

Gwiazd mia o by  w Jarocinie niemal drugie tyle, co amatorów dopuszczo-
nych do konkursu. Zaproszeni byli: Art Rock, Marek Bili ski, Dezerter, Irek 
Dudek Session, D em, Exodus, Issiael, Martyna Jakubowicz z Zespo em, Kon-
trola W, Lady Pank, Lombard, Mech, Andrzej Nowak z Zespo em, Oddzia  Za-
mkni ty, Ogród Wyobra ni, Rekonstrukcja, Republika, Rezerwat, RSC, Ryszard 

                                                 
65 J. Sobkowiak (Sopel), Punk rock encyklopedia, Mami, Pozna  1997, s. 3. 
66 Jarocin w obiektywie..., s. 30. 
67 Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin, 8–14.08.1983, s. 8–20. Zakwalifikowani wykonawcy: 

Aft-2, Aron Rock, Bikini, CDN, Ci ka Synteza Organiczna, Igor Czerniawski, Daab, Dom 
Mody, Equinox, Ersatz, Hak, Stanis aw Holak, Keys, King Size, Lataj ca Maszyna Do Szycia, 
Nie’M, Nowo-Mowa, L.M.K. Panda, Poziom 600, Rejestracja, Salve, Spróty Wór, T.Love Al-
ternative, Vacat, Teraz. 

68 P. Nag owski, Scenariusz koncertów Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin ‘83, [b.r.m.w.], 
[b.pag.]. 

69 Tam e. 
70 Tam e. 
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Sygitowicz z Zespo em, mier  Kliniczna, Leszek Winder Super Session71. 
Ostatecznie jednak nie wszyscy z tej stawki dotarli: 

[...] Lady Pank, Lombard i Republika – nie by o to ju  miejsce dla nich. Festiwal na tyle 
zmieni  charakter, e tego typu wykonawcy przestali by  w Jarocinie dobrze przyjmowa-
ni. Zespo y wyst puj ce w „re imowej” telewizji i próbuj ce w ten sposób robi  karier  
postrzegane by y jako „sprzedajne” i nieautentyczne. Jaroci skiej publiczno ci trudno 
by o zaakceptowa  muzyków, którzy, jak Lombard, wyst powali na festiwalu piosenki 
radzieckiej w Zielonej Górze72. 

Wysyp formacji punkowych to g ównie zas uga wspomnianej wcze niej 
mo liwo ci przyst pienia do przes ucha  zespo ów, które nie przesz y wcze-
niejszych kwalifikacji, a które jednak na w asne ryzyko zdecydowa y si  do 

Jarocina w ci gu pierwszych trzech dni imprezy przyjecha . W a nie w tym 
gronie pojawi y si  grupy, takie jak cho by Abaddon, Defekt Muzgó, czy Sedes, 
dzi  ju  „klasyka” polskiego punk rocka. Tego rodzaju muzyki nie brakowa o 
równie  w ród go ci, byli tam przecie  Dezerter, Kontrola W... oraz mier  
Kliniczna. W „pe noprawnej” stawce konkursowej punk reprezentowany by  np. 
przez Rejestracj , czy T.Love Alternative73. Po raz pierwszy dla fanów tego 
gatunku wydzielono specjalne miejsce na widowni, aby ze swoim ta cem pogo 
nie musieli wchodzi  w drog  pozosta ej cz ci publiczno ci74. 

Zwyci y  zespó  Hak. Laureata wy oniono poprzez g osowanie, które jed-
nak niezbyt skutecznie odzwierciedla o faktyczne upodobania s uchaczy. Zespó  
zosta  bowiem wygwizdany podczas koncertu fina owego. Ów wynik uzasadnia 
si  powszechn  niech ci  tamtejszej widowni do tego typu konkursów i plebi-
scytów75. 

Hak nie odniós  pó niej adnych znacz cych sukcesów, lecz wyst puj cy 
w nim Pawe  Kukiz znany jest dobrze do dzi  z pó niejszych projektów, takich 
jak np. Aya RL, b d  Piersi76. 

Przyszed  rok 1984. Przy okazji poprzedniej edycji organizatorzy przyznali, 
i  przesadzili z rozmiarem czasowym, zapowiadaj c jednocze nie, e kolejna 
ods ona „zamknie si  w trzech, czterech dniach – zupe nie inaczej zorganizowa-
nych i na pewno atrakcyjniejszych dla publiczno ci”77. Dotrzymano obietnicy. 
Impreza odby a si  w dniach 1–4 sierpnia. Do  powszechnie uznaje si  ten rok 

                                                 
71 Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin, 8–14.08.1983, s. 5. 
72 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 31. 
73 Tam e, s. 31; Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin, 8–14.08.1983, s. 5–20; L. Gnoi ski, 

J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 21, 116–129, 406–411; J. Sobkowiak (Sopel), dz. cyt., s. 39, 44. 
74 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 30. 
75 Tam e, s. 34. 
76 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 40–42, 333–335. 
77 Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin, 8–14.08.1983, s. 1. 
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za najlepszy w historii festiwalu78. We wst pie folderu festiwalowego Walter 
Che stowski napisa : „[...] wyst pi kilkadziesi t bardzo interesuj cych zespo ów. 
Reprezentuj  najwy szy poziom zg osze  od pi ciu lat. Ciekawe, czy to efek-
towny koniec, czy w a nie pocz tek?”79. 

Liczba kandydatów nieznacznie przewy szy a t  ubieg oroczn . By o ich 
dok adnie trzystu dwudziestu siedmiu80. Trzydziestu zosta o wytypowanych do 
konkursu81. Jednocze nie nie zrezygnowano z dodatkowych kwalifikacji dla 
muzyków, którzy przyjad  na w asne ryzyko82. Poziom rywalizacji rzeczywi cie 
by  imponuj cy i wyrównany. Z tego powodu, oraz przez równomierne roz o e-
nie g osów, zamiast jednego wy oniono ostatecznie a  o miu laureatów, a by y 
to grupy: Jaguar, Kat, Moskwa, Ostatnie Takie Trio, Piersi, Prowokacja, Ren-
dez-Vous i Siekiera83. Dwie zaplanowane wcze niej nagrody komu  jednak mu-
sia y przypa . Jedn , ufundowan  przez naczelnika miasta, Czes awa Roba-
kowskiego, zdecydowano si  wr czy  Prowokacji84. Wzmacniacz „Labsound” 
sponsorowany przez Adama Labog 85, stanowi cy drug  z nagród, pow drowa  
do Siekiery jako najbiedniejszego zespo u ze stawki86. 

Owa „z ota ósemka” by a do  zró nicowana. Kapele, takie jak Prowokacja, 
Moskwa, czy Siekiera, reprezentuj ce najm odsz  fal  punk rocka, wnosi y do 
gatunku sporo w asnych pomys ów, kreuj c indywidualny styl87. Siekiera uzna-
wana by a za najbardziej ortodoksyjn  i brutaln  punkow  grup 88. Do tego Pier-
si, ten „rockowy kabaret Paw a Kukiza”89 od strony muzycznej mie ci  si  
w stylistyce punkowej, lecz wbrew jej konwencjom, zamiast zaanga owanych 
tekstów, wykorzystywa  wówczas poezj  socrealistyczn . Poza tym mieli my 
siln  reprezentacj  heavy metalu w postaci zespo ów Jaguar i Kat. Ten drugi, jak 

                                                 
78 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 35. 
79 W. Che stowski, A teraz oddajmy g os OJCU, [w:] Folder Szmolder. Festiwal Muzyków Roc-

kowych – Jarocin 1984, Biuro Us ug Promocyjnych, Sopot 1984, folder, s. 2. 
80 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 35. 
81 Folder Szmolder. Festiwal Muzyków Rockowych – Jarocin 1984, s. 7–28. Byli to: Booleetz 

Bolls, Browar om a, Jacek Chodam, Eksmisja, Fort BS, Free Blues Band, Holocaust, Idee 
Fixe, Jaguar, King Size, Kris, Kultura, Madame, Made in Poland, Markiz De Sade, Moskwa, 
New, Nowo-Mowa, Prosektorium K, Racja Stanu, Rendez-Vous, Ro-Kosz, Roxa, Sekta, Sie-
kiera, Stos, Teatr Rozmaito ci, The Bells Tolling Today For Grenada May Toll Tomorrow For 
The Whole World, Tramp, ??????. 

82 Tam e, s. 6. 
83 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 36. 
84 Tam e, s. 37. 
85 Folder Szmolder. Festiwal Muzyków Rockowych – Jarocin 1984, s. 23. 
86 T. Budzy ski, Taki by  duch czasu, [w:] M. Lizut, Punk Rock Later, Sic!, Warszawa 2003, s. 74. 
87 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 290–292, 374–375. 
88 Tam e, s. 374. T. Budzy ski, dz. cyt., s. 73. 
89 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 333. 
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to ju  nieraz w historii festiwalu bywa o, maj c za sob  kilkuletni  dzia alno , 
dopiero poprzez sukces w Jarocinie zdoby  nale ny sobie w kraju rozg os90. Ca-
o  dope ni y dwie grupy poruszaj ce si  na gruntach nieco bardziej konwen-

cjonalnych – bluesowe Ostatnie Takie Trio oraz nowofalowe Rendez-Vous, 
które brzmieniem nawi zywa o do brytyjskiego The Police91. 

W ród pozosta ych uczestników konkursu oprócz „klasycznego” punkrocka 
niema o by o te  jego bardziej pesymistycznej i mrocznej odmiany, tzw. cold 
wave. Nienagrodzonymi, acz godnymi odnotowania by y wyst py zespo ów: 
Abaddon, Fort BS, Kultura, Madame, Made In Poland, Sedes i Variete92. 

Ponownie sporo by o zaproszonych go ci – dok adnie dwudziestu93 – lecz 
tym razem na to grono sk ada y si  przede wszystkim „gwiazdy” wykreowane 
przez sam festiwal, nie za  jak poprzednio wykonawcy znani z radia i telewizji. 

W tym miejscu na pewno za jeden z bardziej udanych nale a oby uzna  wy-
st p stworzonej z inicjatywy samego Waltera Che stowskiego grupy Aya RL94. 
Jednak najlepiej pami tanym wydarzeniem tego roku jest koncert Dezertera, 
podczas którego dosz o do sprzeczek mi dzy cz onkami zespo u a organizatora-
mi. Oto relacja jednego z muzyków: 

By o cholernie gor co, susza, 30 stopni. Du a scena by a na stadionie. Murawa zmieni a 
si  w klepisko, z którego unosi y si  k by kurzu. Przy 20 tysi cach ludzi nie da o si  od-
dycha . Przed wyj ciem na scen  powiedzia em Skandalowi, eby poprosi  przez mikro-
fon stra aków, by polali p yt  wod , bo nie damy rady za piewa . Organizatorzy odpo-
wiedzieli nam zza konsolety [...] „Albo gracie, albo won ze sceny!”. Skandal na to: „Jak 
wy traktujecie ludzi?”. Ca y stadion zawrza . Organizatorzy wy czyli nam mikrofony. 
Publiczno  dosta a sza u. Zacz li rzuca  ziemi  w konsolet . [...] W ko cu w ods uchu 
us ysza em: „Je li zaraz, gnoje, nie zaczniecie gra , to wjedzie tu kilka tysi cy zomow-
ców, którzy stoj  w lesie”. Nie wiem, kto to do nas powiedzia . Nie chc  zgadywa . Na-
pi cie trwa o z pó  godziny. W ko cu zdecydowali my si  zagra 95. 

Mimo bardzo gor cej atmosfery oraz prowokacyjnych zachowa  kapeli 
z Dariuszem „Skandalem” Hajnem na czele, wyst p ten uznaje si  za jeden 
z najlepszych w historii grupy96. 

                                                 
90 Tam e, s. 220. 
91 Tam e, s. 352–353. 
92 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 36. 
93 Folder Szmolder. Festiwal Muzyków Rockowych – Jarocin 1984, s. 5. Zaproszeni byli: Apo-

geum, Aya RL, Azyl P, Daab, Dezerter, Hak, Instytucja, Issiael, Klaus Mitffoch, Kontrakt, Mi-
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Teraz, TSA, T.Love. 

94 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 40–41. 
95 K. Grabowski, Ortodoksi [w:] M. Lizut, dz. cyt., s. 126. 
96 Tam e, s. 126; K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 36–37. 
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W roku 1984 rozpocz a si  w Jarocinie równie  akcja ewangelizacyjna. 
W jej ramach w ko ciele w. Jerzego odprawiano msze za zmar ych muzyków, 
które miewa y ciekaw  opraw  muzyczn , np. na organach grywa  tam Józef 
Skrzek97. 

Jarocin ‘85 da  si  zapami ta  m.in. przez rekordow  popularno . Zg oszo-
nych do konkursu by o czterystu trzydziestu sze ciu wykonawców, wi c najwi -
cej w historii. Wykupiono 18 tys. karnetów98. Impreza odby a si  w dniach 13–
17 sierpnia 1985 roku99. Koncepcja dodatkowych kwalifikacji dla artystów, któ-
rzy nie przys ali wcze niej swoich nagra , by a realizowana tak e tym razem. 
Wprowadzono jednak pewn  innowacj . W przeciwie stwie do dwóch poprzed-
nich edycji, kwalifikacje zorganizowano nie w pierwszych dniach festiwalu, lecz 
jeszcze przed jego w a ciwym rozpocz ciem100. Na podstawie nagra  zakwalifi-
kowano czterdzie ci osiem grup101, co razem ze szcz liwcami z przedfestiwa-
lowych przes ucha  oraz go mi dawa o a  sto trzydzie ci jeden wyst pów na 
dwóch scenach (amfiteatr i stadion) jaroci skiej imprezy102. W prezentacjach 
konkursowych sporo by o zimnej fali oraz heavy metalu. Ilo ciowo nadal domi-
nowa a muzyka punkowa, lecz wyniki plebiscytu zdradza y ju  zbli aj ce si  
wielkimi krokami os abienie jej popularno ci. Podobnie jak w roku ubieg ym, 
wy oniono nie jednego, a wielu laureatów. Tym razem dok adnie dziesi ciu, 
a byli to: Dzieci Kapitana Klossa, Enklawa E k, Fatum, Ivo Partizan, Joy Band, 
Kosmetyki Mrs. Pinki, Ro-Kosz, Squier, Test Fobii i Variete103. Oznak  owego 
os abienia jest przede wszystkim fakt, i  w powy szej „z otej dziesi tce” znajdu-
je si  tylko jedna stricte punkowa kapela – Dzieci Kapitana Klossa. Pozostali 
reprezentuj  najcz ciej cold wave, heavy metal i rzadziej reggae. 

                                                 
97 Tam e, s. 39. 
98 Tam e, s. 40. 
99 Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin 1985. Awangarda i promocje, Biuro Us ug Promocyj-
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101 Tam e, s. 7–32. Byli to: Abaddon, The Abdabs, After Blues, Agonia, Amnestia, Armia, Atlan-

tyda, Avenue, Beatris, BM Brigade, Braki w Uz bieniu, Brigide, The Crazy Blues, Der Sos 
Fosgen, Dzieci Kapitana Klossa, Faust, Fort BS, Free Blues Band, Grupa Zero, Histeryk Filip, 
Ivo Partizan, Idee Fixe, Joy Band, Karcer, Kosmetyki Mrs Pinki, Krzysztof Kacperski, Lamen, 
Mixt Rock, Muzyczny Teatr „Kloszard”, Natasha, Niepodleg o  Trójk tów, Non Iron, Pa a, 
Prezydent i Opozycja, Ro-Kosz, Sauna, Schpack Division, Skamot, Squier, Stos, Super Market, 
Test Fobii, Tir, Trade Mark, Vimeil, Wielka ód , Yaga, Zilch. 
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103 Tam e, s. 40. 
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Zaproszonych by o dwudziestu sze ciu go ci, w ród których znale li si  
niemal wszyscy ubieg oroczni laureaci104. Stylistycznie by o to bardzo szerokie 
i ró norodne grono. 

Do lepiej pami tanych wydarze  tego roku zaliczy  mo na wyst p grupy 
Karcer105, podczas którego wokalista ubrany by  jedynie w skarpetki. 

Niew tpliwie jednak najwi ksz  legend  festiwalu okaza  si  koncert Repu-
bliki. Najs ynniejszy i najlepszy w jej karierze106. Po tym, jak zespó  zaprezen-
towa  si  w czasie przegl du w roku 1982, mia  jeszcze w ród tutejszej widowni 
rzesz  oddanych wielbicieli. Lecz przez nieobecno  na festiwalach w latach 
1983 i 1984 oraz za spraw  g osów, i  zespó  „sprzeda  si ” i zdradzi  swoj  
publiczno , ilo  fanów gwa townie spada a, za  powszechn  stawa a si  nie-
ch , czy wr cz nienawi  do Ciechowskiego. Mimo to, Republika zdecydowa a 
si  w 1985 roku podj  wyzwanie i przyjecha  do Jarocina107. Przebieg tego 
wyst pu relacjonowano m.in. nast puj co: 

Zapowiadaj cy koncert, Piotrek Nag owski, wyra nie zmieszany [...] wyszed  na scen , 
wypowiedzia  s owo „Republika” i... musia  ucieka  co tchu. Rozleg  si  huraganowy 
zag uszaj cy wszystko gwizd. Zespó  zamkn  oczy i ukaza  si  publiczno ci. Posypa y 
si  pomidory, zgni e jaja [...]. „W tym momencie” – powiada Grzegorz – „odezwa a si  
we mnie natura buldoga. Stan em na kraw dzi sceny, ch opaki tu  za mn . By em 
w ciek y, ale postanowi em, e zagramy z ca  bezwzgl dno ci ”. [...] Widownia wy a 
w tej ekstazie, e by o j  s ycha  na par  wiorst woko o. [...] Wreszcie Republika zagra a. 
Po trzecim, czwartym utworze publiczno  zacz a si  uspokaja . Umilk y gwizdy. Za-
panowa  spokój, a po dalszych kilku minutach dotychczasowy nastrój zacz  przekszta -
ca  si  we w asne przeciwie stwo. [...] Po ostatnim utworze, Moja krew, zapad a chwila 
ciszy, jak makiem zasia , a potem zagrzmia o entuzjastyczne dwudziestotysi czne Sto 
lat! Teraz ludzie nie chcieli wypu ci  zespo u ze sceny, ale bisów nie by o108. 

2.3. Punk w defensywie (1986–1989) 

Kolejnym i zarazem ostatnim omawianym w niniejszej pracy okresem 
w dziejach Festiwalu Muzyków Rockowych b dzie czas powrotu muzyki pun-
kowej z roli dominatora do „opozycji”. Miejscem dotychczasowego lidera dzie-
li  si  b d  teraz ró ne inne (przewa nie l ejsze) gatunki z muzyk  taneczn  na 

                                                 
104 Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin 1985..., s. 2. Zaproszeni: Aya RL, Marek Bili ski, 
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czele. Na te lata przypada równie  spadek (mo e nie drastyczny, ale jednak wy-
ra ny) popularno ci imprezy109. 

Festiwal w roku 1986 zaplanowano na pi  dni, od 29 lipca do 2 sierpnia. 
Do konkursu zg osi y si  dwie cie dwadzie cia cztery zespo y, z czego zakwali-
fikowano dwadzie cia siedem110. Poza tym – ju  tradycyjnie – organizatorzy 
zaproponowali artystom alternatywn  wzgl dem nadsy ania nagra  drog  do 
wyst pu w Jarocinie. Tak wi c, wzorem roku ubieg ego, ch tnych przes uchano 
„na ywo” we wcze niejszym terminie (24–26 lipca). W tej stawce znale li si  
m.in. wykonawcy tacy, jak Kobranocka czy Sztywny Pal Azji. W pe ni wyko-
rzystali oni swoj  szans , wchodz c ostatecznie do konkursowej „z otej dzie-
si tki”. Ów zbiór, oprócz dwóch wspomnianych zespo ów, tworzy y formacje: 
Acapulco, Clochard, Formacja Brudny Widelec, Fort BS, Free Blues Band, 
Hammer, Karcer i Mikrofony Kaniony111. Niew tpliwie udzia  w festiwalu naj-
wi ksz  s aw  przyniós  w a nie grupom Kobranocka i Sztywny Pal Azji, repre-
zentuj cym pospolity w drugiej po owie lat 80. nurt o nazwie Krajowa Scena 
M odzie owa112. Punk bliski typowemu grali Karcer i Fort BS. Mniej typowy, 
bo z wykorzystaniem akordeonu, prezentowa a miejscowa formacja Acapulco. 
Klasyczny blues wykonywa  wy cznie Free Blues Band, za  zespó  Hammer 
jako jedyny z tego grona preferowa  heavy metal. 

Spo ród nienagrodzonych warte wspomnienia kapele to One Milion Bulga-
rians, Ziyo oraz Pudelsi. Ci ostatni za spraw  piosenek takich, jak okrzykni ta 
mianem festiwalowego przeboju Rege kocia muzyka, zyskali uznanie wszystkich 
od amów publiczno ci, z wyj tkiem (co chyba oczywiste) rastamanów113. 

W ród zaproszonych, których mia o by  dwudziestu sze ciu114, do wa niej-
szych wydarze  nale y zaliczy  popis TSA obchodz cego pi ciolecie dzia alno-
ci oraz bardzo dobry koncert D emu. Trzeba równie  wspomnie  o grupie Test 

Fobii, która wykonaniem swojej muzyki mia a sprowokowa  odprawienie na 

                                                 
109 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 46–55. 
110 Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin ‘86. Próba si , Biuro Us ug Promocyjnych, Sopot 

1986, folder, s. 5–23. Byli to: Alter Ego, DNA, Faux Pas, Fort BS, Free Blues Band, Gara  
w Leeds, Hammer, Izaak, Izba „S”, Kacper Hauzer, Karcer, Kryterium, Kwestia Formalna, 
Lord Vader, Mikrofony Kaniony, Mirage, Muzyczny Teatr „Kloszard”, Program 3, Pudelsi, 
Stres, Szpak, The One Milion Bulgarians, Tubylcy Betonu, Woyzeck, Zbrukane Gazety Na 
Brooklinie, Ziyo, 1984. 

111 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 45. 
112 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 237–239, 395–397. 
113 Tam e, s. 345–346. 
114 Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin ‘86. Próba si , s. 2. Zaproszeni: Armia, Blues Dudek, 

Daab, D em, Enklawa, Fatum, Harley Davidson, Ivo Partizan, Izrael, Martyna Jakubowicz, 
Lech Janerka, Joy Band, Kat, Kosmetyki Mrs. Pinki, Kult, Madame, M...N, Pukin’ Dudi, Ro-
kosz, Siekiera, Squier, Test Fobii, Tilt, TSA, Variete, Voo Voo. 



 Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie... 119 

jaroci skim cmentarzu czarnej mszy. Incydent ten zdominowa  ówczesne relacje 
z imprezy, przyczyniaj c si  do pogorszenia jej spo ecznego odbioru115. 

Na koniec nale y zwróci  uwag , i  podczas tej edycji po raz ostatni festi-
walem opiekowa  si  Walter Che stowski116. 

W roku nast pnym artystycznymi kierownikami festiwalu zostali Leszek 
Winder i Marcin Jacobson. Po raz pierwszy zorganizowano go zgodnie z in-
strukcjami Ministerstwa Kultury i Sztuki. Poczyniono spore zmiany zmierzaj ce 
ku komercjalizacji imprezy. Powróci a mianowicie tendencja, aby zaprasza  
przede wszystkim artystów popularnych w kraju, mniej za  gwiazd festiwalo-
wych (przez festiwal wykreowanych), znanych tylko jaroci skiej publiczno ci. 
Wszystkie wyst py amatorów przeniesiono do amfiteatru, du  scen  pozosta-
wiaj c wy cznie dla s aw. 

Impreza odby a si  w dniach 5–8 sierpnia 1987 roku. Do konkursu zg osi y 
si  dwie cie siedemdziesi t trzy grupy, z czego wy oniono pi dziesi t trzy117. 
Zrezygnowano z dodatkowych przedfestiwalowych przes ucha . Odnotowuje si  
spadek poziomu konkursu. W g osowaniu zwyci y  zespó  Detonator BN 
z Sochaczewa, kolejne miejsca przypad y kapelom: Wa ka Wsta ka, Wilczy 
Paj k oraz Stan Zvezda118. Sochaczewianie wykonywali prosty i rytmiczny rock, 
co jednak bardzo nietypowe, wykorzystywali w swym instrumentarium obój. 
Stan Zvezda z Warszawy i Wa ka Wsta ka z Rzeszowa nawi zywa y g ównie 
do klasycznego rock and rolla. Rzeszowianie byli autorami jednego z tegorocz-
nych jaroci skich hitów zatytu owanego Le ajski Full. Stylistycznie odbiega  od 
pozosta ych jedynie Wilczy Paj k, który wykonywa  thrash metal. Ponadto, do 
koncertu fina owego Rada Artystyczna zaprosi a jeszcze kilka zespo ów, w ród 
nich debiutuj cych Ch opców z Placu Broni119. Gwiazd by o dwadzie cia 
osiem120. Co ciekawe, dobrze przyj ci zostali wykonawcy tak bardzo nietypowi 

                                                 
115 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 46. 
116 Tam e, s. 48. 
117 Festiwal Rockowy. Jarocin ‘87, folder, [b.m.r.w.], [b.pag.]. Byli to: Alioth, Alter Ego, Anasta-

zja, Atest, Autoblues, Aurora, Bazys Blues, Brzytwa Ojca, Cela Nr 3, Beer Band Blues, Ch op-
cy z Placu Broni, Defekt Muzgó, Dekiel, Dekret, Der Sos Fosgen, Destroyer, Detonator BN, De 
Vodka, Dinx Band, Dodna, Dragon, Dum-Dum, Egzekuthor, Farben Lehre, Grass, Kolaboran-
ci-Kolaborawo, Krys Blues Band, Kumander, Kryterium, Loss-Arhia, Modor, Nocny Patrol, 
Poerox, Poziom 600, Raya, Sagitarius, Sex Bomba, Spider, Stan Zvezda, St. Lazare, Tabes, 
Taurus, Tehas, Ten Dollars, Three Man Three, Trupers, Vincent, Voo Doo, Wa ka Wsta ka, 
Wielkanoc, Wilczy Paj k, Yaga, Zolo-Du.  

118 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 48. 
119 L. Gnoi ski, J. Skaradzi ski, dz. cyt., s. 445–448; http://www.jarocin-festiwal.com/1987/1987. 

html [stan z 04.06.2010]. 
120 Festiwal Rockowy. Jarocin ‘87. Zaproszeni: Armia, Bezdomne Psy, Jan B dowski, Daab, 

Dezerter, D em, Fotones, Martyna Jakubowicz, Jorgos Skolias Zulu, Izrael, Kat, Kobranocka, 
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dla Jarocina, jak np. Czes aw Niemen, czy te  zespo y o jazzowym zabarwieniu, 
jak Young Power i Pick-Up121. wietne koncerty dali tak e Armia, T.Love 
i Ró e Europy122. 

W 1988 roku organizatorzy zafundowali kolejne zmiany. Amatorów przy-
wrócono na du  scen , jednocze nie ograniczono ilo  gwiazd, „z tego wzgl -
du, e wi kszo  z nich wyst pi a w Jarocinie w roku ubieg ym. Sytuacja, w któ- 
rej co roku wyst powaliby ci sami wykonawcy, doprowadzi aby [...] do stagna-
cji. Maj c jednak na uwadze edukacyjny walor skonfrontowania umiej tno ci 
m odych wykonawców z tym, co prezentuj  profesjonali ci, zdecydowano si  na 
zaproszenie «gwiazd». W za o eniu mieli to by  arty ci, którzy w swoich do-
wiadczeniach muzycznych, zaczynaj c od rocka, wyszli poza ten gatunek”123. 

Ostatecznie grono to sk ada o si  z pi tnastu zaproszonych go ci, w sk ad 
których wchodzili: Bezdomne Psy, Blues Band, Blustro, Daab, Klaus Mitffoch, 
Krzysztof Kobyli ski, W adys aw Komendarek, Non Iron, Recydywa, Jan i Jó-
zef Skrzek, Stanis aw Sojka, T.Love, Turbo, Wilczy Paj k i Ziyo124. 

Do festiwalu, maj cego miejsce w dniach 3–6 sierpnia, zakwalifikowano 
siedemdziesi t trzy zespo y spo ród dwustu sze dziesi ciu trzech pretenden-
tów125. Zwyci y y Zielone abki, dodatkowo wyró niono grupy: Ch opcy 
z Placu Broni, Dekret, Destroyer, Dragon, Egzekuthor, No Smoking, Pabieda 
i Vavel Underground. Jarocin ‘88 by  powszechnie krytykowany. W prasie mó-
wi o si  o s abym poziomie zarówno gwiazd, jak i uczestników konkursu. 
W jednym z numerów czasopisma „NON STOP” umieszczono nawet, zamiast 
normalnego sprawozdania, maj c  form  nekrologu relacj  z „pogrzebu” festi-
walu126. Zmieniaj cy si  charakter imprezy spowodowa  coraz mniejsze zainte-
resowanie ze strony punkowej cz ci publiczno ci (cho  laureat reprezentowa  
                                                 

Kwartet Jorgi, Tadeusz Nalepa, Czes aw Niemen, One Million Bulgarians, Pancerne Rowery, 
Pick-Up, Recydywa, Ró e Europy, Józef Skrzek, ciera scy/Surzyn Trio, Tie Break, T.Love, 
Turbo, Voo Voo, Young Power, 1984. 

121 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 48. 
122 ród o: http://www.jarocinskiefestiwale.pl [stan z 24.05.2010 r.]. 
123 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 52. 
124 Tam e, s. 52. 
125 Festiwal Muzyków Rockowych. Jarocin. 3–6 sierpnia 1988, folder, [b.r.m.w.], [b.pag.]. W fol- 

derze opisanych jest tylko czterdzie ci pi  grup: Agades, Apsolutni, Armaty na Kwiaty, Biz-
zar’e, Blitzkrieg, Bruno W tpliwy, City Skyline, The Corpse, Cremator, Defekt Mózgu, Dekret, 
Dizzy, DHM, DNA, Egzekutor, Elise, Farben Lehre, Grace, Guta Pettit, Hari Krishna, Hush, 
Japa’s Bojs, Johnnie Walker, Kalambur, Dariusz Kobyli ski, Kompania Karna, Krys Blues 
Band, Magister z Wyci t  Przysadk  Mózgow , Manitou, Merciless Death, Mechaniczna Po-
mara cza, Natchniony Traktor, No Smoking, Okupacja ‘81, Opozycja, Pobieda, Bogdan Solak, 
Ten Dollars, Usta, Uszy Katiuszy, Vavel Underground, Wielkanoc, Zakon ebrz cych, Zbun-
towany Kaloryfer, Zielone abki. 

126 ród o: http://www.jarocin-festiwal.com/1988/1988.html [stan z 24.05.2010]. 
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w a nie preferowany przez nich gatunek muzyki). W ród go ci za ma o by o 
wykonawców kojarzonych z jaroci sk  imprez . Za to spor  ich cz  stanowili, 
ku powszechnemu niezadowoleniu, arty ci starszego pokolenia, najcz ciej nie 
trafiaj cy w gusta tutejszej widowni127. Rok ten zapisa  si  negatywnie równie  
ze wzgl du na konflikty w gronie organizatorów128. 

Po dwóch niezbyt udanych latach Leszka Windera na stanowisku dowodz -
cego organizacj  festiwalu zaj  si  Piotr Majewski. Przynios o to po dany 
efekt w postaci poprawy wizerunku imprezy129. 

Po raz kolejny wszystko zamkn o si  w czterech dniach, tym razem mi dzy 
2 a 5 sierpnia 1989 roku. Nades ano dwie cie trzydzie ci dziewi  zg osze . 
Trzydziestu sze ciu wykonawców przesz o selekcj 130. Przes uchiwano ich 
w amfiteatrze. Najlepsi – zdaniem jury – uczestnicy konkursu mieli mo liwo  
wyst pu na du ej scenie. Zwyci y  zespó  Closterkeller, lecz równie wa ne 
i udane by y wyst py Proletaryatu, Pid amy Porno i Big Cyca131. 

Zaproszono du o gwiazd. Tego roku kolejne dni festiwalu opatrzone by y 
konkretnymi has ami porz dkuj cymi liczne grono go ci. I tak koncertowi inau-
guruj cemu wyst py na du ej scenie patronowa a Armia. Dominowa a wi c 
muzyka ostra. Poza „bohaterem tytu owym” zaprezentowali si : Blitzkrieg, 
Brzytwa Ojca, De Corpse, Deuter, Gardenia, Renata Przemyk oraz du skie Sta-
lin Staccato132. Drugim z kolei by  dzie  Trójmiasta. Nadba tyck  scen  alterna-
tywn  reprezentowali: Apteka, Basstion, Brimstone Butterfly, Call System, Ca-
nada, Hector, Les Funnys For Beduins, Mówi On i Pancerne Rowery133. Trze-
ciego dnia prezentowa a si  Krajowa Scena M odzie owa, wyst pili wi c: 
Ch opcy z Placu Broni, De Mono, Kobranocka, KSU, Ró e Europy, Sztywny 
Pal Azji, Tilt i Ziyo134. Zako czenie tego dnia nale a o jednak do D emu, który 
obchodzi  tutaj swoje dziesi ciolecie135. Ten jubileuszowy koncert by  najwi k-
szym wydarzeniem imprezy, zreszt  zarejestrowanym i niebawem wydanym na 

                                                 
127 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 52. 
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131 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 55. 
132 Jarocin ‘89. 
133 Tam e. 
134 Tam e. 
135 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 55. 
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p ycie zespo u136. Ostatni dzie  nazwany by  po prostu „Grand Final”. Wyst pi  
mia y zatem najwi ksze gwiazdy, niekoniecznie jednak pokrewne stylistycznie. 
Grali wówczas: Daab, Destroyers, One Million Bulgarians, Hamer, Poems For 
Laila, Rana Canteen, Reeds, Stanis aw Sojka i Janusz Iwa ski, Turbo oraz Wil-
czy Paj k137. 

Wszystkie gwiazdy tworzy y razem do  zró nicowan  mieszank  muzycz-
nych gatunków, pozbawion  jednak ju  niemal ca kowicie punka. Jednym z nie- 
licznych wyj tków by  zespó  KSU z Ustrzyk Dolnych, wyst puj cy trzeciego 
dnia festiwalu. Za oga ta by a – obok grup takich, jak Tilt czy Kryzys – jedn  
z pierwszych polskich kapel punkowych. W 1989 roku stanowi a ju  legend  
gatunku138. Jednak przez ró ne niefortunne sploty okoliczno ci dopiero teraz po 
raz pierwszy wyst pi a w „stolicy polskiego rocka”, jak nieraz nazywa si  Jarocin. 

Warto równie  wspomnie  incydent zwi zany z radzieck  grup  Inspector. 
Publiczno  nie dopu ci a do jej wyst pu, co trudno odbiera  inaczej, ni  w ka-
tegoriach manifestacji politycznej139. 

3. Relacje mi dzy sztuk  a polityk  

Mówi c o jaroci skiej imprezie, tej z lat osiemdziesi tych ubieg ego wieku, 
trudno by oby ca kowicie unikn  kontekstu politycznego, a wr cz wskazanym 
zdaje si  zwrócenie na  nieco wi kszej uwagi, celem uzyskania pe niejszego 
obrazu zjawiska. Nie bez przyczyny przecie  Jarocin nazywano powszechnie 
„oaz  wolno ci”. Sam Walter Che stowski stwierdzi  kiedy , i  przez kilka dni 
w roku bywa  „prezydentem wolnej republiki”140. 

Muzyka rockowa od zawsze kojarzona by a z buntem. Nie dziwi wi c, e 
w totalitarnej rzeczywisto ci PRL od samego pocz tku by a raczej niemile wi-
dziana. Ówczesne w adze stara y si  kontrolowa  niemal ka d  dziedzin  ycia, 
co oczywi cie nie pozostawa o bez wp ywu na twórców i ich dzie a. Paradoksal-
nie jednak, cz sto owa nieufno  rz dz cych oraz wynikaj ce z tego ogranicze-
nia przyczynia y si  do wzrostu warto ci artystycznych i autentyczno ci polskie-
go rocka141. Istot  takiego stanu rzeczy bardzo dobrze oddaje np. wypowied  
wokalisty zespo u Moskwa, Paw a Gumoli, zamieszczona w realizowanym 
przez brytyjsk  stacj  BBC filmie zatytu owanym My Blood, Your Blood: „Jest 

                                                 
136 J. Skaradzi ski, Rysiek, In Rock, Pozna  2005, s. 108. 
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mo liwo  jaka  ewentualna wyjazdu na zachód. Wiem, e tam te  docieraj  
nasze nagrania, kasety. Tam móg bym i  do jakiej  wytwórni, powiedzie , e 
jestem facetem, który uciek  z tego kraju, który chce robi  muzyk . By em tutaj 
dyskryminowany, mo e by mi kto  pomóg , mo e bym robi  tam zespó , ale to 
jest znowu zaprzeczenie tego, co bym naprawd  chcia  robi . Bo je eli tam bym 
wyjecha , to wtedy automatycznie po jakim  roku dwóch latach sko czy aby mi 
si  inwencja, […] bo w sumie wiem, e tam s  zupe nie inne problemy ni  tutaj. 
Tu wiem, o co walcz . A tam o co bym walczy ? Nie wiadomo o co”142. 

Teksty piosenek zyskiwa y w polskim rocku wyj tkowe znaczenie i warto  
w du ej mierze ze wzgl du na najbardziej oczywist  i bezpo redni  form  od-
dzia ywania przez w adze na artystów – cenzur . To, dlaczego warstwa literacka 
odgrywa a w Polsce tak wa n  rol , próbowano wyja ni  równie  nieco szerzej: 
„[...] odpowiedzi trzeba poszuka  w naszej kulturze i tradycji narodowej, która 
to tradycja zawsze by a tradycj  s owa mówionego. Polacy zawsze przywi zy-
wali ogromn  wag  do s ów. Mówi si  nawet, e wi ksz  uwag  przywi zywali 
do s ów ni  do faktów. Od dziewi tnastego wieku [...] polska poezja […] i pol-
ska piosenka [...] by a jedn  wielka aluzj . Tzn. pisa o si  jedno, a my la o si  
zupe nie o czym innym i z drugiej strony wiedzia o si  doskonale, e odbiorca to 
samo b dzie wiedzia ”143. 

Fakt, i  cenzura zmusza a naszych muzyków do tworzenia utworów lep-
szych poetycko, podkre la  w swej wypowiedzi równie  Charlie Harper, brytyj-
ski punkrockowiec z grupy UK Subs. Zapoznawszy si  z tekstami Grzegorza 
Ciechowskiego, stwierdzi , i  nam Polakom zazdro ci. Mówi : „Wy musicie si  
bawi  w poezj ”144. 

S ynne s  ju  przeró ne historyjki o „walce” z cenzur . Mówi si  o rozma-
itych postawach wobec niej oraz o ca ym wachlarzu metod jej przechytrzania. 
Bywa o np. tak, e muzycy nie dopuszczali do adnych zmian w swym repertu-
arze, tzn. je li w jakim  utworze cokolwiek mia oby ulec modyfikacji, decydo-
wali si  nie publikowa  go w ogóle145. Z drugiej strony, zdarza o si , i  muzycy 
zamiast zmienia  problematyczne wyra enia, postanawiali na p ycie zast pi  je 
okre lonym charakterystycznym odg osem („wypika ”), tak aby s uchacz bez 
najmniejszych w tpliwo ci od razu wiedzia , e nie oby o si  bez „poprawek”146. 
Znanym sposobem by o te  do czanie do ca ego dostarczanego cenzurze mate-
ria u kilku dodatkowo napisanych, ostrych, otwarcie antykomunistycznych tek-

                                                 
142 Wypowied  P. Gumoli [w:] A. Kostenko My Blood Your Blood, BBC, Wielka Brytania 1986, 

film dokumentalny. 
143 Wypowied  A. Mogielnickiego, tam e. 
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145 K. Staszewski, Jestem niezale nym gad etem, [w:] M. Lizut, dz. cyt., s. 32–33. 
146 K. Grabowski, Ortodoksi, [w:] tam e, s. 128. 
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stów. Urz dnicy skupiali si  wówczas w a nie na nich, dzi ki czemu pozosta e 
mia y nieco wi ksze szanse na przetrwanie147. Niekiedy wystarczaj ce okazywa-
o si  przedstawienie przez autora w asnej, niepolitycznej interpretacji utworu148. 

Powszechne by o tak e zmienianie „w tpliwych” miejsc w ten sposób, aby za-
chowuj c przes anie, uniemo liwi  zakwestionowanie ich od strony meryto-
rycznej. Opowiada o tym cho by Muniek Staszczyk: „Moje teksty cenzurowa  
pewien starszy facet. […] Przyczepi  si  do piosenki Id  o nierze, która by a 
o bezsensie wojska, o marnowaniu ycia przez dwa lata s u by. T umaczy em, 
e jestem pacyfist . […] «Nie napisa  pan, co si  panu konkretnie nie podoba» – 

mówi , lekko sugeruj c, e powinno mi si  nie podoba  raczej wojsko Reagana. 
Zmieni em refren z «id  o nierze» na «id  ko nierze». Doszed em do wniosku, 
e to nawet lepiej, bo tekst wyra niej pokazywa  wojskow  magm . Uwa am, e 

ta potyczka zako czy a si  jeden zero dla mnie”149. 
Wielokrotnie zdarza o si , e w tpliwo ci wzbudza y utwory z za o enia 

w ogóle politycznie niezaanga owane150. 
Znacznie mniejsz  presj  ze strony cenzury obarczona by a dzia alno  kon-

certowa. Urz dnicy wprawdzie wymagali dostarczania sobie tekstów przed wy-
st pami, jednak bardzo rzadko zdarza o im si  na nich go ci . Z tej przyczyny 
muzycy zwykle oddawali teksty fikcyjne, pó niej wykonuj c ju  dok adnie to, 
co im si  podoba o – swój w a ciwy materia 151. Nie inaczej by o w przypadku 
Jarocina. 

Krzysztof Grabowski z Dezertera wspomina, jak wraz z zespo em wykony-
wali na koncertach w ca o ci nieokrojony repertuar. W Jarocinie bez adnych 
przeszkód i konsekwencji piewali piosenki otwarcie wy miewaj ce w adze 
pa stwowe i wzywaj ce do obalenia systemu, takie jak cho by Polen Über Al-
les, czy te  Od nowa152. 

Muzycy wzmiankuj , i  z czasem pojawi  si  obowi zek oddawania tekstów 
Walterowi Che stowskiemu, lecz on sam najprawdopodobniej tylko te „najbez-
pieczniejsze” przekazywa  cenzorom153. Nieraz prosi  o cokolwiek, co „mo e 
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przej ”. Cz sto pono  mawia : „Dobrze, mo ecie to za piewa , ale do cenzury 
dajcie co  innego”154. 

Wpadki zdarza y si  niezwykle rzadko. Pewnego razu zablokowano np. wy-
st p zespo u Immanuel, który zakazane tre ci zd y  wy piewa  ju  na próbie155. 

Specyficznym stosunkiem do cenzury odznacza a si  grupa Moskwa: „Przed 
koncertem trzeba by o dawa  na kartce teksty do zatwierdzenia. Nie przejmowa-
li my si  tym i oddawali my oryginalne wersje. Mimo odrzucenia niektórych 
i tak je piewali my, wychodz c z za o enia, e aden zdrowy na umy le cenzor 
nie wytrzyma ca ego naszego koncertu i nie b dzie dok adnie wszystkiego s u-
cha . Mieli my zreszt  taki kawa ek w ramach kontestacji zatytu owany Dla 
cenzury, którego ca y tekst to by o powtarzane w kó ko «La-la-la». Zawsze na 
pocz tku tych kartek dla cenzora pisa em ten tekst w jak najd u szej wersji”156. 

Warto zastanowi  si , czym w a ciwie Jarocin zas u y  sobie na miano 
„oazy wolno ci”. W relacjach z Festiwalu Muzyków Rockowych niemal na ka -
dym kroku podkre la si  panuj c  tam wspania  atmosfer  oraz wra enie ca -
kowitej swobody. Jak stwierdzi  lider T.Love, „[...] to by  szok, e taka impreza 
istnieje. [...] Nie by o adnej politycznej presji. Do czasu nie by o nawet ladów 
cenzury”157. Mimo buntowniczego charakteru, Jarocin (przynajmniej podczas 
pierwszych edycji) wolny by  od podzia ów, wszyscy byli przyjació mi158. Do-
datkowo to w a nie tutaj uznanie znajdowa y gatunki rocka nieakceptowane 
w mediach159. Ró ne trendy zza elaznej kurtyny dociera y przecie  do kraju nad 
Wis  z opó nieniem. Nowe nurty muzyczne, nawet gdy ju  jak  okr n  drog  
dosta y si  do Polski, mia y ograniczone mo liwo ci dalszego rozprzestrzeniania 
si . Media – kierowane nieufno ci  w adz do wszystkiego, co z zachodu – by y 
dla tych nowo ci niemal ca kowicie zamkni te. Jednym z niewielu miejsc po-
zwalaj cych na popularyzacj  nowych trendów pozostawa  w a nie Jarocin. 
Stanowi  najwi ksze polskie forum wymiany pogl dów, gdzie ustala o si , „co 
jest w muzyce dobre, co z e, czego b dzie si  s ucha , kogo wielbi . [...] By  
centrum muzyki [...], zjazdem ludzi, spotkaniem, mo liwo ci  zobaczenia pol-
skiej sceny, jaka jest naprawd ”160. To jedna z najwi kszych jego zas ug. 

Dodatkowo festiwal dawa  muzykom okazj  zagrania na profesjonalnym 
sprz cie, co dla wi kszo ci z nich stanowi o niebywa y luksus161. 
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To wszystko sprawi o, i  nie jedynym, lecz jednym z wielu zachowanych 
w podobnym tonie, by  g os Krzysztofa „Graba a” Grabowskiego, który wyzna : 
„Dla mnie ten festiwal by  jak Gwiazdka, czeka em na niego ca y rok i y em 
nim przez ca y rok. Tam si  inspirowa em, styka em z nowymi pomys ami 
i adowa em akumulatory”162. 

Charakterystycznym zjawiskiem w polskim rocku lat 80. by  podzia  na ze-
spo y tzw. pierwszego i drugiego (czasem mawia o si  nawet o trzecim) obiegu. 
Ten swego rodzaju konflikt nabra  rozp du g ównie w czasie stanu wojennego. 
Ów pierwszy obieg mieli stanowi  wszyscy arty ci wyst puj cy w mediach. 
Drugim obiegiem byli za  ci, którzy pozostali niezale ni. Jaroci ska impreza 
to sama by a raczej z tymi ostatnimi. Dzi  nie s  oni ju  w swych s dach a  tak 
jednoznacznie krytyczni, jednak wówczas gardzili wszystkimi wykonawcami 
wyst puj cymi w „re imowej” telewizji, kojarz cej si  z „kolaboracj  i wsty-
dem”163. Np. Muniek Staszczyk opowiada o tym nast puj co: „Nie my la em 
dobrze o zespo ach, które po wprowadzeniu stanu wojennego pojawia y si  
w telewizji. Ja mia em jeszcze w g owie czo gi i kopalni  Wujek. Trudno mi 
o tym mówi , bo dzi  to w wi kszo ci moi znajomi, których ceni  i szanuj . Po 
prostu robili swoj  robot . Zreszt  sam nie wiem, jakbym si  wówczas zacho-
wa , gdybym by  ju  znanym muzykiem”164. Pogardzane wówczas grupy to 
przede wszystkim Lady Pank, Lombard, Republika oraz Perfect. Punktem kul-
minacyjnym tych zatargów by  wspominany ju  koncert Republiki z 1985 roku, 
podczas którego zosta a ona wygwizdana i obrzucana „czym si  da”. Trzeba 
jednak podkre li , i  wielce nies usznie i niefortunnie ca y gniew jaroci skiej 
widowni wycelowany zosta  akurat w zespó  Grzegorza Ciechowskiego. Ten 
wszak e w latach stanu wojennego solidarnie odmawia  wspó pracy z telewi-
zj 165, uwa aj c to za „obciach estetyczny”166. Publiczna aktywno  grupy ogra-
nicza a si  do koncertów, wywiadów w prasie oraz do obecno ci w jedynym 
medium pa stwowym, od którego si  nie odci a – Programie III Polskiego Ra-
dia. Stacja ta, co trzeba wyra nie powiedzie , jako publiczna zachowa a wyj t-
kow  niezale no . By o to przecie  w tamtych czasach jedyne radio, w którym 
znalaz o si  troch  wi cej miejsca dla muzyki zachodniej, w którym czasem 
emitowano polski „drugi obieg”. Radio, którego zas ugi dla polskiego rocka s  
dzi  nie do przecenienia. 
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Okazuje si  jednak, e nie tylko „Trójka” by a w PRL instytucj  sprzyjaj c  
muzyce rockowej. Równie mocno zas u y  si  np. warszawski klub Hybrydy, 
b d cy przecie  pod opiek  Socjalistycznego Zwi zku Studentów Polskich. 
W a nie w Hybrydach koncertowa y i promowane by y zespo y takie, jak Armia, 
Dezerter, Izrael, Kult, czy T.Love. Spore zas ugi ma na swoim koncie szef klu-
bu, S awomir Rogowski. Pomóg  on organizowa  festiwal Róbrege, na który nie 
wpuszcza  adnej cenzury i „nie dawa  si  wtr ca  swoim czerwonym kole-
gom”167. 

Dla Festiwalu Muzyków Rockowych osob  zas u on , o której nie powinno 
si  zapomina , by  niew tpliwie Jan Jajor, I sekretarz Komitetu Miejsko-Gmin- 
nego PZPR w Jarocinie, który zawsze popiera  organizacj  imprezy168. 

Takich sylwetek oraz instytucji by o wi cej. W tym miejscu jednak, w kon-
tek cie wsparcia ze strony organizacji i dzia aczy publicznych dla muzyki roc-
kowej, nasuwaj  si  jak e cz sto stawiane pytania. Czy Jarocin by  „wentylem 
bezpiecze stwa”? Na ile rzeczywi cie stanowi  oaz  wolno ci, a na ile tylko 
dobrze pilnowany „rezerwat”, w którym komuni ci mieli wszystko w jednym 
miejscu, mog c si  przyjrze ? Czy faktycznie w adze przyzwala y na tak  im-
prez , licz c, e m odzie  która wyszaleje si  na koncertach, nie b dzie zaintere-
sowana demonstracjami politycznymi? 

Zdania s  podzielone. Najbardziej rozpowszechniony jest pogl d, i  Jarocin 
naprawd  zosta  wygenerowany przez w adze ludowe, maj c by  „kurkiem bez-
piecze stwa”, lecz wymkn  im si  spod kontroli. Potwierdza  to mia a cho by 
du a aktywno  milicji podczas festiwalu oraz cz sto urz dzane przez ni  pro-
wokacje. Funkcjonariusze nieraz zatrzymywali uczestników imprezy bez powo-
du. Wed ug wielu wspominaj cych te wydarzenia, celem takich dzia a  by o 
pokazanie m odzie y, i  granice wolno ci, któr  otrzymuje ona na tych kilka 
dni, s  jednak ci le wyznaczone169. Warto przytoczy  ponownie jeden z jaro-
ci skich wyst pów Dezertera. Perkusista grupy, rozwa aj c koncepcj  „wenty-
la”, wspomina: „Przygoda z 1984 r., gdy organizatorzy zagrozili nam, e mamy 
gra  bez wzgl du na warunki, utwierdzi a nas w przekonaniu, e ZOMO jednak 
stoi w lesie i czeka, eby wej  i to wszystko rozwali ”170. 

Wydaje si  ca kiem oczywiste, i  tak wielki festiwal nie móg by powsta  
bez pe nego „b ogos awie stwa” rz dz cych, a jednak nie brakuje przeciwników 
teorii „wentyla”. Ich zdaniem, odleg y Jarocin pocz tkowo zosta  w Warszawie 
po prostu niezauwa ony. W adze zapragn y przej  kontrol  nad festiwalem 
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dopiero pó niej, poznawszy si  na sile i rozmiarach zjawiska171. Stoj cy po tej 
stronie sporu potrafi  na swoj  korzy  wyt umaczy  „osaczenie” imprezy przez 
milicj . Otó  przypominaj , i  wzmo ona aktywno  spot gowanej ilo ci s u b 
mundurowych zacz a si  dopiero po kilku latach, za  podczas pierwszych edy-
cji przegl du wystarcza o „trzech milicjantów plus jeden z psem”172. St d wnio-
skowa  mo na, e impreza nie powsta a za spraw  jakiej  odgórnej inicjatywy. 
Przeciwnikiem koncepcji „kurka bezpiecze stwa” jest m.in. Walter Che stowski. 
Podkre la on, i  jako organizatora nikt go nigdy do niczego nie zmusza . Dodat-
kowo – jego zdaniem – nawet kontestacja muzyków rzadko miewa a wymiar 
polityczny. Cz ciej by  to zwyk y bunt pokoleniowy173. 

Do  rozs dn  zdaje si  by  w tej sprawie wypowied  Krzysztofa „Graba a” 
Grabowskiego: „Dyskusje o r cznym sterowaniu m odzie  w PRL za pomoc  
festiwalu troch  mnie miesz . My l , e podobny ubaw maj  teraz ówczesne 
w adze, gdy kto  mówi w mediach, jak zmy ln , komunistyczn  intryg  by  
Jarocin. To jest przecenianie mato a. Komuni ci nie byli a  tak inteligentni”174. 

Zako czenie 

Po roku 1989 wielkopolski festiwal wyra nie s ab . Coraz wi kszej komer-
cjalizacji towarzyszy  jednoczesny brak koncepcji organizatorów na jego kszta t. 
Impreza przestawa a odpowiada  fanom starego Jarocina, ale nie by a te  do  
atrakcyjna dla nowej widowni. Dodatkowo z roku na rok nasila y si  podzia y 
w ród publiczno ci, prowadz ce do, równie  stopniowo nabieraj cych rozmia-
rów, zamieszek175. Wszystko to razem spowodowa o, e w 1994 roku Festiwal 
Muzyków Rockowych w Jarocinie odby  si  po raz ostatni. Cho  spadek formy 
rozpocz  si  ju  wcze niej (w drugiej po owie lat 80.), nie sposób oprze  si  
wra eniu, i  g ówn  przyczyn  upadku by  zmierzch PRL. Nierzadkim jest po-
gl d, e festiwal wraz ze zmian  ustroju traci  racj  bytu. W ko cu najwi ksz  
s aw  zyska  sobie jako „oaza wolno ci”, a trudno o takow  w wolnym kraju. 

W ostatnim rozdziale pracy w pewnym stopniu uda o si  chyba doprowadzi  
do wniosku, e presja generalnie sprzyja a festiwalowi. Przyczynia a si  do 
wzrostu warto ci artystycznych prezentowanej muzyki oraz budowa a poczucie 
jedno ci po ród uczestników. By  mo e jest to cecha narodowa, a by  mo e 
ogólnoludzka, e wobec wspólnego wroga gin  mi dzy nami wszelkie podzia y. 

                                                 
171 Tam e, s. 56. 
172 Tam e, s. 44. 
173 Tam e, s. 27, 56. 
174 K. „Graba ” Grabowski, dz. cyt., s. 170. 
175 K. Lesiakowski, P. Perzyna, T. Toborek, dz. cyt., s. 63–66. 



 Festiwal Muzyków Rockowych w Jarocinie... 129 

Wspólny wróg znikn , znikn a i jedno  w Jarocinie. Nie bez znaczenia jest 
w tym miejscu tak e fakt zwracania si  nowego systemu g ównie w stron  jed-
nostki176. 

Prawda jest taka, i  do trwaj cej wci  legendy festiwalu przyczyni a si  
przede wszystkim jego rola polityczna. Nadal postrzega si  go g ównie przez ten 
pryzmat, czego chyba najlepszym dowodem jest nazwa i charakter od niedawna 
na nowo organizowanej w tym samym miejscu muzycznej imprezy. Otó  w roku 
2005 zaaran owano po raz pierwszy Jarocin PRL Festiwal, który w ka dym calu 
nawi zywa  mia  do przegl du z lat 80.: „[...] po Jarocinie je dzi y milicyjne 
nyski, nazwy ulic zamieniono na stare, a przy wej ciu na Du  Scen  m odzi 
«dzia acze partyjni» czytali teksty absurdalnych przemówie  i odezw poprzed-
niego systemu”177. Na dodatek gwiazdami byli idole festiwali sprzed dwóch 
dekad. Nowa impreza odbywa si  teraz regularnie co roku. Co prawda, nie ma 
ju  w nazwie „PRL”, lecz organizatorzy nadal staraj  si  przede wszystkim 
przypomina  za jej pomoc  ów stary, dobry, zbuntowany Festiwal Muzyków 
Rockowych. 

W latach 80. Jarocin by  „woln  republik ”. To w a nie tam rodzi a si  po-
ezja – istna piewana „gazeta pokolenia”. By  kolorow  wysp  otoczon  przez 
morze szarzyzny. Wiadomo, jak t  szarzyzn  postrzegali „obywatele” wyspy. 
Mawiali „Babilon”. Opowiadali o systemie, który trzeba zburzy . Co jednak sam 
„Babilon” s dzi  (przynajmniej oficjalnie) o Jarocinie? Oto fragment tekstu 
pewnego odcinka Polskiej Kroniki Filmowej z roku 1984: „O dzisiejszej m o-
dzie y wiele si  mówi i pisze, a wnioski s  na ogó  podobne. Nasza m odzie  
jest z a, bezwolna, pozbawiona ambicji i nic jej si  nie chce robi . A tu nagle 
dzi ki festiwalowi piosenki m odzie owej w Jarocinie ci m odzi bezwolni s  
zmuszeni do za atwienia sobie namiotów, wy ywienia, pieni dzy na wyjazd. 
Musz  przejecha  niekiedy setki kilometrów, by dotrze  do mekki. Ju  za to 
nale  si  brawa tym, którzy stworzyli ten festiwal. A, e muzyka jest w a nie 
taka... No có , nie szkodzi, z tego si  wyrasta”178. 
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Summary 

Rock Musicians’ Festival in Jarocin 1980–1989. 

Relations between art and politics  

Rock Musicians’ Festival, organized in Jarocin since 1980, takes its origin in 
the two earlier drafts. The first was the Greater Poland’s Rhythms of the Youth, 
a local event organized every year in Jarocin through the decade of the 70 cen-
tury. The second was the Music of Young Generation, a series of events taking 
place throughout the country, which began performances in Sopot in 1978, 
aimed at promoting a new trend in Polish music and entertainment. After Greater 
Poland’s Rhythms of the Youth the Jarocin festival inherited organizational 
base, the formula of the event, and trust of local authorities. By dint of the Music 
of Young Generation the Jarocin Festival has gained nationwide fame and Wal-
ter Che stowski’s care. 

The festival consisted of invited guests and contest of the rival teams. Within 
10 years, it’s face was subject to numerous changes. The duration and the formu-
la of the event was changing, the popularity of the festival was different. Finally – 
at different times different style dominated the presented works. Initially, it was 
the Music of Young Generation (1980–1982). Later, punk music was on the top 
(1983–1985). In the third period, there was no single “the most important” musi-
cal genre. Lighter sounds dominated, including dance music. Thanks to “Jaro-
cin” a lot of teams won the audience a, and started to be important stars of polish 
music. Many of these groups are recording and performing today. 

Rock Musicians’ Festival worked under conditions in which its shape and 
existance had to be affected by politics. This applied even to the content of the 
presented works. Many artists had to deal with the problem of censorship. In 
Jarocin that was not particularly difficult. Officials were easy to trick, and the 
festival had the reputation of “an oasis of freedom”. Why did it happen? The 
theory that says that “Jarocin” was a “safety valve”, controlled by the authori-
ties, is as well popular as the opposite view, saying the attempts to control took 
place only after several years of the festival. 

Festival of rock musicians in Jarocin was undoubtedly a remarkable event in 
PRL. It was a window on incoming trends from the west, colorful springboard 
from the daily monotony, and an experience common to a generation of Polish 
youth. 

 


