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Fe�sti�wal�roc�ko�wy�
„Świę�to�Two�jej�Mu�zy�ki”�

w Cho�dzie�ży
w�oczach�„bez�pie�ki”

Mu zy ka mło dzie żo wa sta ła się w XX w. jed ną z naj bar dziej wy ra zi stych form wy -
po wie dzi gru py spo łecz nej wkra cza ją cej w do ro słe ży cie. W Pol sce roz kwit te go
zja wi ska przy padł na cza sy PRL i – jak wie le in nych płasz czyzn spo łecz nej ak -

tyw no ści – prze cho dzi ło ono zróż ni co wa ne eta py roz wo ju. Róż ny był sto su nek władz do
mu zy ki mło dzie żo wej – od ne ga cji, przez ak cep ta cję, po kon tro lo wa ną pro mo cję. Zmie nia -
ła się tak że po pu lar ność po szcze gól nych ga tun ków mu zy ki roz ryw ko wej wśród mło de go
po ko le nia Po la ków – po czy na jąc od jaz zu w la tach pięć dzie sią tych, przez big bit, po róż ne
ga tun ki roc ka w la tach osiem dzie sią ty ch1. 

Pod ko niec lat sie dem dzie sią tych na stą pił prze łom w mu zy ce mło dzie żo wej. Od tej po -
ry, jak za uwa żył Krzysz tof Ko siń ski, „sta ła się ona for mą eks pre sji mło dych lu dzi, two rzy -
wem ich ję zy ka, punk tem od nie sie nia dla ich świa to po glą dów. Wy raź nie też zmie ni ła swój
cha rak ter. W miej sce ugła dzo nych przez ofi cjal ne me dia – zwłasz cza te le wi zję – ze spo łów
ty pu Czer wo ne Gi ta ry po ja wi ła się «no wa fa la»”2. 

Po wy da rze niach Sierp nia ’80 mło dzież z za an ga żo wa niem włą czy ła się w nurt prze mian
wol no ścio wy ch3, co zna la zło tak że swój wy raz w kul tu rze mło dzie żo wej. Jej prze kaz co raz
czę ściej do ty czył za sta nej rze czy wi sto ści. Zwłasz cza po wpro wa dze niu przez re żim Ja ru zel -
skie go sta nu wo jen ne go w dniu 13 grud nia 1981 r., mu zy ka roc ko wa na róż ne go ro dza ju
festi wa lach sta ła się jed ną z nie wie lu moż li wo ści ofi cjal nej kry ty ki ów cze snej wła dzy, sys -
te mu po li tycz ne go, sza rej co dzien no ści4. Cho ciaż wła dza oczy wi ście kon tro lo wa ła te za -
cho wa nia i w wie lu przy pad kach trak to wa ła wy da rze nia zwią za ne z roc kiem ja ko ka na li za -
cję an ty pań stwo wych za cho wań mło dzie ży5, to i tak za rów no prze kaz, jak i an ty sys te mo we

1 Por. P. Zie liń ski, Sce�na�roc�ko�wa�w PRL.�Hi�sto�ria,�or�ga�ni�za�cja,�zna�cze�nie, War sza wa 2005, pas�sim; T. To -
bo rek, Po�cząt�ki� big�-b�eatu� w pra�sie� PRL, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej” 2002, nr 10, s. 58–63;
T. Jop kie wicz, Dziw�ny�jest�ten�rock [w:] L. Gno iń ski, J. Ska ra dziń ski, En�cy�klo�pe�dia�pol�skie�go�roc�ka, Ko nin
1996, s. 11–20.

2 K. Ko siń ski,�Ofi�cjal�ne�i pry�wat�ne�ży�cie�mło�dzie�ży�w cza�sach�PRL, War sza wa 2006, s. 348.
3 Por. J. Wą so wicz, Nie�za�leż�ny�Ruch�Mło�dzie�żo�wy�w la�tach�1980–1981�na�przy�kła�dzie�Re�gio�nu�Gdań�skie�-

go, „Sa ecu lum Chri stia num” 2003, nr 1, s. 155–168.
4 Por. M. Pę czak, J. We ren ste in -Ż uła wski, Tekst�pio�sen�ki�roc�ko�wej:�stop�nie�za�leż�no�ści�od�kul�tu�ry�do�mi�nu�-

ją�cej�i tre�ści�prze�ka�zu [w:] Spon�ta�nicz�na�kul�tu�ra�mło�dzie�żo�wa.�Wy�bra�ne�zja�wi�ska, red. J. We ren ste in -Ż uław -
ski, M. Pę czak, Wro cław 1991, s. 253–267.

5 Por. P. Perzy na, „Ja�ro�cin”�z per�spek�ty�wy�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa, „Biu le tyn In sty tu tu Pa mię ci Na ro do -
wej” 2003, nr 10, s. 61–65; K. Le sia kow ski, P. Perzy na, T. To bo rek, Ja�ro�cin�w obiek�ty�wie�bez�pie�ki, War sza wa 
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po sta wy wie lu mu zy ków „zro bi ły swo je”. We dług Prze my sła wa Zie liń skie go – jed ne go
z ba da czy fe no me nu mu zy ki roc ko wej w PRL – osła bił on po zy cję ko mu ni zmu w oczach
pol skiej mło dzie ży6. 

Służ ba Bez pie czeń stwa na fe sti wa lu „Świę to Two jej Mu zy ki”

Za pre zen to wa ny po ni żej do ku ment spo rzą dzo ny zo stał w ra mach spra wy obiek to wej
kryp to nim „Pe gaz”, któ rą za ło żo no w li sto pa dzie 1980 r. Ob ję to nią in sty tu cje, związ ki
i towa rzy stwa, któ re pro wa dzi ły dzia łal ność kul tu ral ną na te re nie ad mi ni stra cyj nie pod po -
rząd ko wa nym Wy dzia ło wi Kul tu ry i Sztu ki Urzę du Wo je wódz kie go w Pi le7. Ce lem spra wy
by ło ujaw nia nie wszel kich prze ja wów an ty pań stwo wej dzia łal no ści kul tu ral nej, a po wpro -
wa dze niu sta nu wo jen ne go tak że kon tro la by łych dzia ła czy „So li dar no ści” oraz kon tak tów
dzia ła czy kul tu ry z kle rem i ich udzia łu w im pre zach or ga ni zo wa nych przez Ko śció ł8. We
wnio sku o wsz czę cie spra wy obiek to wej na czel nik Wy dzia łu III KW MO w Pi le mjr Jan
Tar czyń ski za zna czał, że śro do wi sko kul tu ral ne w wo je wódz twie pil skim two rzą prze waż -
nie lu dzie mło dzi i wła śnie ze wzglę du na ten czyn nik „ist nie je za gro że nie wy ko rzy sta nia
ich dzia łal no ści za wo do wej do wpro wa dza nia przez ele men ty an ty so cja li stycz ne ak cen tów
wro giej dzia łal no ści oraz in nych ne ga tyw nych zja wisk spo łecz no -p ol ityc znych”9. Spra wę
kryp to nim „Pe gaz” pil ska Służ ba Bez pie czeń stwa za mknę ła do pie ro w 1990 r.10

Jed ną z im prez kul tu ral nych za bez pie czo nych ope ra cyj nie przez SB był fe sti wal „Świę -
to Two jej Mu zy ki”, któ ry od był się w dniach 13–15 lip ca 1986 r. Zor ga ni zo wa ny zo stał
przez Cho dzie ski Dom Kul tu ry i dzia ła ją cy przy nim Klub Mi ło śni ków Mu zy ki „Astra”.
Ideą fe sti wa lu by ła chęć zor ga ni zo wa nia kon cer tów ze spo łów roc ko wych, po łą czo nych ze
spo tka nia mi pu bli cy stów, dzien ni ka rzy i mu zy ków z pu blicz no ścią. Oprócz kil ku na stu ze -
spo łów pol skich mia ła za grać tak że an giel ska gru pa awan gar do wa Noc tur nal Emis sion.
Osta tecz nie do wy stę pu An gli ków w Cho dzie ży nie do szło 11.

Ze wzglę du na tek sty pio se nek gru pą, któ ra sta ła się cen trum za in te re so wa nia funk cjo -
na riu szy SB, by ła pil ska for ma cja Rę ce do Gó ry (RdG). Wła śnie frag men ty jej utwo rów
zna la zły się w głów nej mie rze w tre ści in for ma cji o prze bie gu fe sti wa lu, przy go to wa nej
przez cho dzie ską SB dla na czel ni ka Wy dzia łu III WUSW w Pi le.

Pun ko wy ze spół na cen zu ro wa nym – Rę ce do Gó ry z Pi ły

Po wsta nie pil skiej gru py RdG zbie ga się z okre sem naj więk sze go roz kwi tu w Pol sce
grup punk roc ko wych. Pierw sze ze spo ły te go nur tu po wsta ły pod ko niec lat sie dem dzie sią -
tych XX w. w du żych ośrod kach miej skich (War sza wa – Tilt, Gdańsk – De adlock). Pol ski
punk roz wi jał się dy na micz nie tak że w mniej szych mia stach, a do czo ło wych przed sta wi -
cie li te go ga tun ku roc ka za li czyć na le ży ze spo ły z Ustrzyk Dol nych (KSU) czy Pu ław (Sie -

2004, pas�sim; K. Haj dasz, In�wi�gi�la�cja�w ryt�mie�rock�and�rol�la,�czy�li�jak�„bez�pie�ka”�za�bez�pie�cza�ła�Ja�ro�cin,
http://ja ro cin -f est iwal.com/hi sto ria/bez pie ka.html, 12 III 2009 r.; J. Krze miń ski, O hi�sto�rii�fe�sti�wa�lu�w Ja�ro�ci�-
nie�mó�wią�m.in.�Cheł�stow�ski,�Ro�ba�kow�ski,�Sze�ląg,�Li�piń�ski,�Jan�kow�ski, „Rzecz po spo li ta”, 11 VIII 2000.

6 Por. P. Zie liń ski, op.�cit., s. 160.
7 AIPN Po, 0062/204, Wnio sek o wsz czę cie spra wy obiek to wej krypt. „Pe gaz”, 10 XI 1980 r., k. 5.
8 Ibi�dem, Wnio sek o wsz czę cie spra wy obiek to wej krypt. „Pe gaz” na śro do wi sko kul tu ry i sztu ki, 30 I 1985 r.,

k. 8.
9 Ibi�dem, Wnio sek o wsz czę cie spra wy obiek to wej krypt. „Pe gaz”, 10 XI 1980 r., k. 5.
10 Ibi�dem, Wnio sek o za koń cze nie (za nie cha nie) spra wy obiek to wej krypt. „Pe gaz” dot. śro do wi ska kul tu -

ry i sztu ki, 18 I 1980 r., k. 238.
11 Por. Cho�dzie�ska�al�ter�na�ty�wa, „Ty go dnik Pil ski” 1986, nr 23, s. 12.
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kie ra). Naj waż niej szym wy da rze niem dla te go śro do wi ska był co rocz ny fe sti wal w Ja ro ci nie.
Punk roc ko we for ma cje wy stę po wa ły nie kie dy tak że na in nych im pre zach, prze waż nie o za -
się gu lo kal nym. Punk rock funk cjo no wał głów nie w nie ofi cjal nym tzw. trze cim obie gu.
Kon cer ty na gry wa no na ka se ty i roz po wszech nia no je wła sny mi ka na ła mi, po ja wia ły się
pierw sze zi ny i pro duk cje ka set z na gra nia mi wy da wa ne po za cen zu rą. Nie któ rzy ba da cze
kontr kul tu ry twier dzą, iż roz kwit pol skie go punk roc ka i ak tyw ność na tym po lu śro do wisk
pro win cjo nal nych stanowiły pew ne go ro dza ju od po wie dź spon ta nicz nej kul tu ry mło dzie żo -
wej na cen tra li stycz ną po li ty kę kul tu ral ną PRL12. 

Na le ży tak że pod kre ślić, iż pol ski punk rock lat osiem dzie sią tych był ru chem nie tyl ko
kul tu ro wym, ale i po li tycz nym, któ ry ca łą swo ją eks pre sję i kon te sta cję skie ro wał prze ciw -
ko „sys te mo wi” – ko mu ni stycz ne mu pań stwu i za sta nej rze czy wi sto ści 13. Wspo mnia ny już
tzw. trze ci obieg przy brał w tym kon tek ście po stać anar chi stycz nych ru chów nie za leż nych,
któ re funk cjo no wa ły w ode rwa niu nie tyl ko od sys te mu pań stwo we go, ale tak że od dru gie -
go obie gu zwią za ne go z opo zy cją de mo kra tycz ną, np. Ruch Spo łe czeń stwa Al ter na tyw ne -
go (RSA), Ruch Twe –Twa, Mię dzy mia stów ka Anar chi stycz na. Oczy wi ście w nie któ rych
przy pad kach (w kwe stiach do ty czą cych za gad nień eko lo gicz nych, w wal ce o za stęp czą
służ bę woj sko wą, przy or ga ni za cji hap pe nin gów) anar chi ści i lu dzie zwią za ni z sub kul tu rą
pun ko wą wspie ra li dzia ła nia or ga ni za cji opo zy cyj nych, zwłasz cza Ru chu „Wol ność i Po -
kój” i in nych nie za leż nych ru chów mło dzie żo wy ch14.

W klu czu po wyż szych zja wisk na le ży po strze gać po wsta nie i dzia łal ność pil skie go ze -
spo łu Rę ce do Gó ry. Wy da je się, że RdG by ły ty po wym „dziec kiem” swo je go ga tun ku
i swo ich cza sów. Dzia łal ność gru py przy pa da na la ta 1984–1987. Za ło ży cie lem i li de rem
ze spo łu od je go po cząt ków był Krzysz tof Gra bow ski „Gra baż”15. Pierw szy skład two rzy li
tak że: Łu kasz Czar ny „Czar ny”, Ar tur Sta ni le wicz, Be ata Ku biak, Re mi giusz Cho le wic ki.

Ze spół po wstał bar dzo spon ta nicz nie – z my ślą o wy stą pie niu na fe sti wa lu w Ja ro ci nie
w 1984 r. Pierw sze kon cer ty mia ły miej sce w ma ju 1985 r. w Po zna niu w klu bie „Esku lap”
z oka zji świę ta Aka de mii Me dycz nej oraz w klu bie „Ago ra”. La tem po wstęp nym prze słu -
cha niu na fe sti wa lu w Ja ro ci nie grupa zo sta ła za kwa li fi ko wa na do wy stę pu na sce nie al ter -
na tyw nej. Do koń ca 1985 r. RdG da ły jesz cze dwa kon cer ty – 30 sierp nia na „Sce nie dla
Wszyst kich” pod czas war szaw skie go fe sti wa lu „Po za kon tro lą” oraz 7 grud nia w Pil skim
Do mu Kul tu ry 16. 

Ko lej ne wy stę py mia ły miej sce w 1986 r. Naj pierw RdG gra ły na I Zlo cie Mło dzie ży
Cynicz nej Ery Ato mo wej, któ ry od był się w dniach 7–9 lu te go 1986 r. w Do mu Kul tu ry
Mor skie go Por tu Han dlo we go w Gdy ni. Na kon cer cie zor ga ni zo wa nym przez Roz gło śnię

12 Por. M. Pę czak, Ma�ły�słow�nik�sub�kul�tur�mło�dzie�żo�wych, War sza wa 1992, s. 72.
13 Por. M. Fi li piak, Od�sub�kul�tu�ry�do�kul�tu�ry�al�ter�na�tyw�nej.�Wpro�wa�dze�nie�do�sub�kul�tur�mło�dzie�żo�wych,

Lu blin 1999, s. 70; M. Li zut, Punk�Rock�La�ter, War sza wa 2003, s. 5–6.
14 Wię cej na ten te mat zob. R. An to nów, Pod�czar�nym�sztan�da�rem.�Anar�chizm�w Pol�sce�po�1980�ro�ku, Wro -

cław 2004, s. 137–182; J. Wa lusz ko, Ruch�Spo�łe�czeń�stwa�Al�ter�na�tyw�ne�go, So pot 1992, pas�sim; idem, Krę�te
ścież�ki�na�szej�współ�pra�cy�z NSZZ�„So�li�dar�ność” [w:] „So�li�dar�ność”�i opo�zy�cja�an�ty�ko�mu�ni�stycz�na�w Gdań�-
sku�1980–1989, red. L. Ma żew ski, W. Tur ka, Gdańsk 1995, s. 263–264; J. Wą so wicz, „Sze�re�go�wiec�–�isto�ta
po�zba�wio�na�wła�snej�oso�bo�wo�ści”.�Opo�zy�cja�mło�dzie�żo�wa�w re�gio�nie�gdań�skim�wo�bec�za�sad�ni�czej�służ�by�woj�-
sko�wej�w świe�tle�do�ku�men�tów�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa, „Grot. Ze szy ty Hi sto rycz ne Po świę co ne Hi sto rii Woj -
ska i Walk o Nie pod le głość” 2006, nr 26, s. 124–133; Ruch�Spo�łe�czeń�stwa�Al�ter�na�tyw�ne�go [w:] M. Pę czak,
op.�cit., s. 82–83.

15 Krzysz tof Gra bow ski „Gra baż” (ur. 1965 r.), po eta, wo ka li sta, au tor tek stów więk szo ści utwo rów ze spo -
łów: Pi dża ma Por no, Stra chy na La chy, Rę ce do Gó ry i La vi na Cox.

16 Por. H. Pal czew ski, Rę�ce�do�gó�ry, „Zi ne”, maj 1986, s. 5–6.

Festiwal rockowy „Święto Twojej Muzyki” w Chodzieży...
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Har cer ską Pol skie go Ra dia oraz klu by stu denc kie „Łaj ba” z So po tu i „Wy sep ka” z Gdań -
ska, oprócz pil skie go ze spo łu wy stą pi ły m.in.: Bie li zna Go erin ga, Pan cer ne Ro we ry, Pi ra -
nius del Bal ti co, Kon went A. Ślad po tym kon cer cie za cho wał się w ma te ria łach spra wy
ope ra cyj ne go roz pra co wa nia kryp to nim „Al ter na ty wa”, prze cho wy wa nych w gdań skim
Od dzia le In sty tu tu Pa mię ci Na ro do we j17. W jed nym z mel dun ków znaj dzie my in for ma cję
o za trzy ma niu przez funk cjo na riu szy MO na te re nie Puc ka dwóch pun ków, przy któ rych od -
na le zio no ulot ki RSA na wo łu ją ce do od mo wy za sad ni czej służ by woj sko wej. Pod czas prze -
słu cha nia twier dzi li oni, że ulot ki te by ły roz rzu ca ne pod czas gdyń skie go zlo tu mło dzie ży
przez jed ne go z człon ków ze spo łu Rę ce do Gó ry lub Kon went A18.

W dniu 21 lu te go człon ko wie RdG kon cer to wa li w klu bie „Esku lap” w Po zna niu razem
z ze spo łami Bóm Wa ka cje w Rzy mie i T. Lo ve Al ter na ti ve. Hen ryk Pal czew ski – niezależny
działacz muzyczny i awangardowy – w wy da wa nym przez sie bie „Zi ne” (bez na zwy) tak
pi sał wów czas o mu zy ce RdG: „Mu zy ka gru py Rę ce do Gó ry oscy lu je wo kół tej for my, któ -
rej ko rze nie się ga ją pun ka. Z tam tych re jo nów po cho dzi chro po wa tość, agre sja, cza sa mi
rytm lub ogól na at mos fe ra. W mia rę ist nie nia ze spo łu je go kom po zy cje sta ją się co raz bar -
dziej uroz ma ico ne, aż do form wręcz pa ra te atral nych, spój ne mu od dzia ły wa niu mu zy ką
i tek sta mi oraz ob ra za mi z prze źro czy. [...] Je go mu zy ka jest nie sa mo wi cie mrocz na – wręcz
po nu ra. Jest to efekt te ma ty ki (obo zy za gła dy, wal ka na ro do wo wy zwo leń cza, re wo lu cja,
kry tycz ne spo strze ga nie na szej rze czy wi sto ści) oraz umie jęt ne go ze spo le nia jej z mu zy ką.
[...] Trze ba przy znać, że gru pa Rę ce do Gó ry, sto su jąc bar dzo su ro we for my na sty ku pun -
ka i roc ka, uzy sku je bar dzo moc ne na pię cia emo cjo nal ne i nie zwy kłą si łę wy ra zu, któ ra osa -
dza słu cha czy. Istot na jest świa do mość mu zy ków w kre owa niu at mos fe ry, cho ciaż wy da je
się, że nie jest to jesz cze mu zy ka za gra na «do koń ca», ale prze szko dy ad mi ni stra cyj ne
utrud nia ją wie lu gru pom roz wi nię cie się skrzy deł”19. 

Póź niej od był się fe sti wal „Świę to Two jej Mu zy ki”. W jed nym z wy wia dów Krzysz tof
Gra bow ski wspo mi nał cho dzie ski wy stęp: „Prak ty ka by ła ta ka, że da wa li śmy grzecz nie tek -
sty do cen zu ry, a na kon cer cie gra li śmy swo je. Na wy stęp na ogół nie przy cho dzi ła cen zu -
ra. Tam jed nak przy szli. Pil ska «bez pie ka» nie mo gła uwie rzyć, że na ich te re nie jest ta ka
«po tęż na si ła an ty so cja li stycz na»”20.

Ja ro cin 1986 i roz pad ze spo łu

Kil ka na ście dni póź niej ze spół Rę ce do Gó ry przy je chał na fe sti wal w Ja ro ci nie, gdzie
miał kon cer to wać na du żej sce nie. Hen ryk Pal czew ski był wów czas re por te rem „Ty go dni -
ka Pil skie go”, pa mię ta ów cze sną wy po wiedź Wal te ra Cheł stow skie go o tym, jak pil ska SB
za bro ni ła wy stę pów RdG na fe sti wa lo wej sce nie 21. Po twier dza to w swo ich wspo mnie niach
„Gra baż”: „Przed wy stę pem pod szedł do nas or ga ni za tor fe sti wa lu Wal ter Cheł stow ski. Są
z wa mi kło po ty – po wie dział – ube cja za wa mi cho dzi”. Zgod nie z su ge stią or ga ni za to rów
ze spół zmie nił wów czas na zwę na „Kró lo wa nie ży je” i po dał 13 pio se nek do fe sti wa lo wej
cen zu ry. Nie ste ty nie prze szło 12 utwo rów. Po per trak ta cjach li de ra ze spo łu RdG Krzysz to -

17 Spra wę ope ra cyj ne go roz pra co wa nia krypt. „Al ter na ty wa” za ło żo no 15 II 1984 r. w związ ku z po ja wie -
niem się w kol por ta żu na te re nie Trój mia sta pi sma „Ho mek” sy gno wa ne go przez Ruch Spo łe czeń stwa Al ter -
na tyw ne go; zob. AIPN Gd, 0027/3842, t. 1–14, Ak ta SOR krypt. „Al ter na ty wa”. 

18 Ibidem, t. 3, Uzu peł nie nie mel dun ku nr 37, 4 III 1986 r., k. 14.
19 Por. H. Pal czew ski, op.�cit., s. 4.
20 By�li�śmy� lesz�cza�mi.�Roz�mo�wa� z Krzysz�to�fem�„Gra�ba�żem”�Gra�bow�skim,� li�de�rem�Pi�dża�my�Por�no [w:]

M. Li zut, op.�cit., s. 166.
21 Re la cja Hen ry ka Pal czew skie go z 4 V 2007 r. (w zbio rach au to ra).
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fa Gra bow skie go z cen zo rem osta tecz nie do pusz czo no jesz cze dwie pio sen ki. Gra bow ski
wspo mi na: „Wy tar go wa łem Bro niew skie go 22 i pio sen kę «Po za do brem i złem»: «Zo bacz
Bo że, co się sta ło, coś się w two ich spra wach de li kat nie po...». Ten wy stęp pod zmie nio ną
na zwą i z okro jo nym re per tu arem utkwił we mnie jak za dra. Czu łem się zma ni pu lo wa ny
i po ni żo ny”23.

Ze spół Rę ce do Gó ry, aby unik nąć za trzy ma nia przez SB, mu siał opu ścić ofi cjal ny kwa -
te ru nek. Otrzy mał schro nie nie na ja ro ciń skiej ple ba nii i tam w ka pli cy św. Jó ze fa spę dził
resz tę fe sti wa lu 24.

Nie pra wo myśl ne tek sty utwo rów RdG sta ły się przy czy ną wie lu pro ble mów, zwłasz cza
je żeli cho dzi o moż li wość wy stę po wa nia na róż nych kon cer tach roc ko wych. Człon ko wie
ze spo łu po za koń cze niu Ja ro ci na ’86 za ło ży li dwie no we ka pe le: Pi dża mę Por no i Krew.
W okre sie wa ka cyj nym 1987 r. RdG roz pa dły się de fi ni tyw nie. Tak za koń czy ła się nie zna -
na szer szej pu blicz no ści hi sto ria pil skiej for ma cji pun ko wej, któ ra sta ła u po cząt ków po pu -
lar nych dziś pol skich ze spo łów Pi dża ma Por no i Stra chy na La chy 25.

22 Cho dzi o pio sen kę z tek stem wier sza Wła dy sła wa Bro niew skie go Ba�gnet�na�broń.
23 By�li�śmy�lesz�cza�mi.�Roz�mo�wa�z Krzysz�to�fem�„Gra�ba�żem”�Gra�bow�skim..., s. 167.
24 Re la cja Krzysz to fa Gra bow skie go z 5 V 2007 r. (w zbio rach au to ra).
25 W�la�tach�osiem�dzie�sią�tych�pa�li�li�śmy�„Moc�ne”�i by�li�śmy�moc�ni�w gę�bie – wspo mnie nia Krzysz to fa Gra -

bow skie go „Gra ba ża”, http://www.pi dza ma por no.art.pl/?p=hi sto ria, 12 III 2009 r.
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TEKST ŹRÓ DŁA

1986� czer�wiec� 23,� Cho�dzież� –� In�for�ma�cja� za�stęp�cy� sze�fa� Re�jo�no�we�go� Urzę�du� Spraw
Wewnętrz�nych�do�spraw�Służ�by�Bez�pie�czeń�stwa�w Cho�dzie�ży�na�te�mat�prze�bie�gu�fe�sti�wa�lu
roc�ko�we�go�„Świę�to�Two�jej�Mu�zy�ki”�

Cho dzież, dnia 23 VI 1986 r.
[a]

Taj ne
Egz. nr b1b

Na czel nik Wy dzia łu III 
Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz nych w Pi le

In for ma cja

W dniach 1986 VI 13–14 na te re nie Cho dzie skie go Do mu Kul tu ry od by wa ła się im pre -
za mu zycz na pt. „Świę to Two jej Mu zy ki – Cho dzież 86”. Or ga ni za to rem był Cho dzie ski
Dom Kul tu ry, Klub Mi ło śni ków Mu zy ki „Astra” i M-G Ośro dek Kul tu ry w Sza mo ci nie.
Oso bą in dy wi du al ną, któ ra da ła pro po zy cję zor ga ni zo wa nia tej im pre zy, był ob. Zdzi sław
Bart ko wiak by ły ak tyw ny czło nek ze spo łu „Astra” z lat 60–70, a obec nie wła ści ciel za kła -
du rze mieśl ni cze go.

Z oka zji te go świę ta udział w kon cer tach bra ły na stę pu ją ce ze spo ły mło dzie żo we upra wia -
ją ce tzw. rock al ter na tyw ny: Izra el, Jor gi, Ro kosz, Imma nu el, Ar ma ge don, Au ti Ar miac, Kul -
tu ra, Rę ce do Gó ry, Re por taż, Stan Zwez da, Deu ter, Va rie te, Zgo da, Pan cer ne Ro we ry, Te raz.

Każ dy z ze spo łów miał opie ku na wy wo dzą ce go się z cho dzie skich wiel bi cie li mu zy ki,
ja ką pro pa go wał.

Uczest ni cy za kwa te ro wa ni zo sta li na po lu na mio to wym w gar de ro bach am fi te atru oraz
w sa li wi do wi sko wo -k in owej bu dyn ku 3 Ma ja nad Je zio rem Strze lec kim.

Wy ży wie nie zor ga ni zo wa no w dwóch punk tach sto isk WSS oraz w za kre sie wła snym.
Kon cer ty po szcze gól nych ze spo łów zo sta ły roz pla no wa ne na póź ne go dzi ny po po łu -

dnio we oraz noc ne, koń czy ły się oko ło godz. 3.00 ra no.
Tek sty pio se nek, jak i pro gram ca łe go wy stę pu, każ dy ze spół przed przy jaz dem przed -

sta wił do cen zu ry w sta łym miej scu dzia łal no ści, a po przy by ciu na im pre zę miej sco we mu
or ga ni za to ro wi. 

Tek sty te w więk szo ści za wie ra ły tre ści de ka denc kie i anar chi stycz ne. Szcze gól nie sil nie zo -
sta ło to za ak cen to wa ne w pio sen kach ze spo łów Im ma nu el z War sza wy i Rę ce do Gó ry z Pi ły.

Moż na stwier dzić, że utwo ry ma ją cha rak ter an ty pań stwo wy i an ty par tyj ny. Ko rzy sta jąc z uzy -
ska ne go ope ra cyj nie na gra nia z wy stę pu ze spo łu Rę ce do Gó ry, od two rzy li śmy tek sty pio se nek.

a Pie�częć�o tre�ści: Re jo no wy Urząd Spraw We wnętrz nych w Cho dzie ży, woj. pil skie, 09 L.dz. 0/399/86.
Nu�mer�wpi�sa�no�od�ręcz�nie.�Po�ni�żej�od�ręcz�ny�za�pis: Tow. Ry dzy kow ski pro szę o roz mo wę 1986 I 7. Po�pra�-
wej�stro�nie�pie�częć�o tre�ści: Woj[ewódz�ki] Urząd Spraw Wewn[ętrz�nych]�w Pi le. Wpły nę ło, dnia 1 VII 1986,
07 nr In -0135/86 r. Dzień,�mie�siąc,�dwie�ostat�nie�cy�fry�ro�ku�oraz�nu�mer�wpi�sa�no�od�ręcz�nie.

b-b Wpi�sa�no�od�ręcz�nie.
c W do�ku�men�cie Au ti Ar mia.
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Przed sta wia my cy ta ty, któ re szcze gól nie od zwier cie dla ją tre ści prze ka zy wa ne słu cha -
czom przez mu zy ków te go ze spo łu:

1. „...Mó wi się, że jest tu taj słoń ce, a tak na praw dę pa da cią gle deszcz i jest ni ja ko. A to
bę dzie ma ni fest jest anar chi stycz ny i apo ka lip tycz ny, któ ry jest wznio sły, któ ry jest śmiesz -
ny. Oczy mo je eks plo do wa ły i uj rza ły lu dzi zde for mo wa nych i ni kłych. Mó zgi ich wy pa lo -
no ogniem wiel kich hut ni czych pie ców...”.

„...Ro śnie zgiełk na tych gło wach na pa sto wa nych przez po li ty kę pa ra no idal ną, kul tu rę
agen tu ral ną, re li gię astral ną...”.

2. „...Przy szło od mie nić wam re li gię, wszyst kich świę tych dać na ren ty, by li ście wo dą
z my dłem oczysz cza ją cą za stę py, nie waż ny był ko lor sztan da rów, waż ne do ko go na le żą. Uli -
ce by ły na sze, ich si ła, czas i po tę ga. By ło du żo pu stych miejsc w ho te lach za mu ra mi...”.

„...Wy pa li ła się wal czą ca uli ca, jak wy pa la się cmen tar na świe ca. Brak jest miejsc w ho -
te lach za mu ra mi. Nad szedł czas, chodź cie z na mi, dziś nie bi ją, de mon stra cja po ko jo wa...”.

3. „...Mo skwa nie bę dzie na szą sto li cą, Wa szyng ton nam nie sprze da ko lo ro wych fil -
mów...”.

„...Prze le cieć się na go po Pla cu Czer wo nym, po ka zać go łą du pę Sta nom Zjed no czo -
nym...”.

4. „...Go ły mi rę ka mi bu rzy my pa ła ce, ci z pa ła ców nas nisz czą dział ka mi wod ny mi. Bro -
ni my się, by nas nie do bi ja no, do bi ja się nas za to, że my śli my...”.

„...Kie dy skoń czy się bal u se nio ra, jak koń czy się for sa na usłu gach dok try ny, skoń czy
się dyk ta tu ra pro le ta ria tu, dyk ta tor daw no prze stał być pro le ta ria tem. Re wo lu cja ze szła do
pa ła ców. Rzą dzić jest dzie cin nie pro sto, wy star czy dzie lić to, co nie da się po dzie lić, do bić,
co jesz cze jest ży we i ro ku je na dzie ję, że bę dzie jesz cze mo gło my śleć. Ale nie płacz, już
twój ta tuś nie pój dzie na woj nę, to nie jest ten kraj. Po słu chaj tyl ko ga wę dy, pi szą jak tu jest
spo koj nie...”.

Na stęp nie w tek ście pio sen ki znaj du je się spa ra fra zo wa ny utwór Wł[ady sła wa] Bro niew -
skie go 1 Ba�gnet�na�broń, w któ rym au tor tek stu pio sen ki zmie nił za koń cze nie:

„...Nie raz sma ko wać bę dzie na tej zie mi wię zien ny chleb, za tę dłoń pod nie sio ną nad
Pol skę ku la w łeb...”.

5. „...Le pią nas w bez kształt ną ma sę, wy ko rzy stu jąc na rzu ca ją na nas strach. Mu szą się
bać, tak jak bo ją się zwie rzę ta, i ka żą wam jeść, i wy próż niać się na roz kaz, mil czeć w po -
zy cji za sad ni czej tak, aby nie my śleć, nie mieć cza su na zbęd ne py ta nia. Ar mia wiecz ne go
zba wie nia, szwa dro ny no wej wia ry. Za bi ja nas marsz nie na wi ści kra czą cych or łów z cza pek
ka pra li. To wszyst ko za le ży od cie bie, kto do ko go bę dzie strze lał. Ar mia ich chce in ne go
pa pie ża, szwa dro ny no wej wia ry. Nic wię cej się nie li czy, gdy wie je wiatr z za cho du, pi ja -
ne or ły sza leń ców. Po czu jesz, że wiesz, że nie tyl ko Niem cy strze la li do jeń ców...”.

Pod kre śle nia wy ma ga fakt, iż ze spół Rę ce do Gó ry zna ny jest z po dob nych eks ce sów.
W świą tecz nym nu me rze gru dnio wym „Ty go dni ka Pil skie go” z 1985 r. red. Ja cek Prze ślu -
ga 2 opi su je w ar ty ku le „Spo koj ny rock” wy da rze nie, ja kie mia ło miej sce w grud niu 1985 r.
na kon cer cie w PDK w Pi le. W czę ści do ty czą cej ze spo łu Rę ce do Gó ry pi sze:

1 Wła dy sław Bro niew ski (1897–1962), po eta, przed sta wi ciel li ry ki re wo lu cyj nej, tłu macz.
2 Ja cek Prze ślu ga (ur. 1959 r.), dzien ni karz „Ty go dni ka Pil skie go”, szef kam pa nii wy bor czej Hen ry ka

Stokło sy w 1989 r., twór ca i re dak tor na czel ny „Ty go dni ka No we go” – ga ze ty se na to ra. Po kon flik cie z H. Sto -
kło są był m.in. rzecz ni kiem pra so wym PKP i pre ze sem PKP In ter ci ty.
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„...Nie po trzeb nym zgrzy tem był je dy nie szcze niac ki nad pro gra mo wy wy stęp ja kie goś
wo ka li sty z do sko ku, któ ry krzy kiem za pra gnął za chwiać pod sta wa mi ustro ju. Nie po zwa -
laj cie so bie wię cej na ta kie nu me ry pa no wie mu zy cy, je że li ma cie ocho tę na dal sze wy stę -
py i wy stę py in nych pod da chem PDK...”3.

Opi sy wa ny kon cert w Pi le 4 zor ga ni zo wa ny był przez Hen ry ka Pal czew skie go 5.
Na le ży pod kre ślić nie fra so bli wość or ga ni za to rów opi sy wa nej im pre zy:
a) brak od po wied nie go nad zo ru ze stro ny or ga ni za to rów:
– w no cy z 13 na 14 VI 1986 r. dy rek tor ChDK ob. Mar gow ski 6 opu ścił pla ców kę oko ło

godz. 24.00 i udał się do do mu. Kon cert trwał do godz. 3.00 nad ra nem. Na obiek cie prze -
by wa ło wie le osób w sta nie nie trzeź wym. Za ca łość im pre zy od po wie dzial ny był ob. Mar -
gow ski,

– miejsc za kwa te ro wa nia uczest ni ków nie za bez pie czo no na le ży cie w sa ni ta ria ty, co wy -
wo ła ło wia do me skut ki dla am fi te atru i je go re jo nu,

– uczest ni cy im pre zy za kwa te ro wa ni by li czę ścio wo w sta rych bu dyn kach o kon struk cji
drew nia nej. Mi mo za pi su w pro to ko le or ga ni za cyj nym o stra ża kach ma ją cych mieć nad zór
nad obiek ta mi, z któ rych ko rzy sta li uczest ni cy, spra wa ta zo sta ła ewi dent nie zlek ce wa żo na. 

Or ga ni za to rzy opi sy wa nej im pre zy pla nu ją jej co rocz ną kon ty nu ację. Ze spół Rę ce do
Gó ry wy stę po wać bę dzie w ChDK w trak cie te go rocz nych „Warsz ta tów Mu zycz nych”.

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1 – ad re sat
Egz. nr 2 – aa.

Oprac. NH
Wyk. KM/Ks.masz.0346/86d7

Źró�dło:�AIPN�Po,�0062/204,�k.�174–175,�ory�gi�nał,�mps.

3 Zob. J. Prze ślu ga, Nie�spo�dzie�wa�nie�spo�koj�ny�rock, „Ty go dnik Pil ski” 1985, nr 51–52, s. 7.
4 Kon cert od był się w dniu 7 XII 1985 r. w PDK pod ha słem „Rock aut”. Wy stą pi ły na nim trzy ze spo ły:

Rę ce do Gó ry z Pi ły, Va rie te z Byd gosz czy, Re por taż z Po zna nia.
5 Hen ryk Pal czew ski (ur. 1956 r.), w la tach osiem dzie sią tych in ży nier w ZNTK Pi ła, twórca An ty spo łecz -

nego Ruchu Spo łecz nego (ARS), zaj mu ją cego się nie za leż ną dzia łal no ścią mu zycz ną, m.in. or ga ni zo wa niem
kon cer tów roc ko wych, pro duk cją ka set, wy da wa niem zi nów, pro mo cją mu zy ki al ter na tyw nej i awan gar do wej.

6 Jan Mar gow ski (ur. 1950 r.), w la tach 1979–1991 dy rek tor Cho dzie skie go Do mu Kul tu ry.
d Poniżej�pie�częć�z od�ręcz�nym�pod�pi�sem�o tre�ści: Z[astęp]ca sze fa Re jo no we go Urzę du Spraw We wnętrz -

nych ds. Służ by Bez pie czeń stwa w Cho dzie ży mjr Ed mund Ró żań ski.
7 Ed mund Ró żań ski (ur. 1931 r.), czło nek ZMP (od 1949 r.) i PZPR (od 1950 r.); 15 IX 1951 r. przy ję ty

do służ by w MO, w 1959 r. po pro sił o prze nie sie nie do Służ by Bez pie czeń stwa. Ka rie ra w SB: KP MO
w Cho dzie ży – w la tach 1953–1963 ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. Bez pie czeń stwa, w la tach 1963–1967 st.
ofi cer ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. Bez pie czeń stwa, w la tach 1967–1970 in spek tor ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. Bez -
pie czeń stwa, w la tach 1970–1975 st. in spek tor ope ra cyj ny Re fe ra tu ds. Bez pie czeń stwa, w 1983 r. za stęp ca
kie row ni ka Ko mi sa ria tu MO ds. SB w Cho dzie ży, w la tach 1983–1990 za stęp ca sze fa RUSW ds. SB w Cho -
dzie ży; KW MO w Pi le: w la tach 1975–1983 kie row nik Sek cji 1 Wy dzia łu IV SB KW MO w Pi le (spra wy 
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Ko ścio ła – w 1978 r. wy róż nio ny za „do bre wy ni ki na od cin ku po zy ski wa nia źró deł in for ma cji i przed się -
wzięć pro fi lak tycz no -d ezi nt egr acy jnych”), 16 I 1990 r. prze nie sio ny z Cho dzie ży do dys po zy cji sze fa
WUSW w Pi le i 15 V 1990 r. zwol nio ny z SB w stop niu ppłk. (awans bez po śred nio przed zwol nie niem).
AIPN Po, 131/473, Tecz ka akt oso bo wych [dzię ku ję pa nu Wal de ma ro wi Hand kemu, pra cow ni ko wi Od dzia -
łu IPN w Po zna niu za udo stęp nie nie da nych do ty czą cych mjr. Ed mun da Ró żań skie go]; Wy�kaz�funk�cjo�na�riu�-
szy�woj.�pil�skie�go�peł�nią�cych�służ�bę�w dniu�31�lip�ca�1989�r.�w Służ�bie�Bez�pie�czeń�stwa [w:] So�li�dar�ność�Pil�-
ska�w pod�zie�miu, red. J. Wą so wicz (SDB), Pi ła 2006, s. 391.
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