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Na co dzień zajmujesz się polskim wzornictwem prze-
mysłowym. Jak to się stało, że badaczka zjawiska po-
wszechnie uznawanego za symbol dobrego smaku za-
jęła się Festiwalem Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu, 
czyli imprezą uchodzącą za symbol obciachu?
To bardzo ciekawe zestawienie dwóch zjawisk kultury masowej 
w PRL! Festiwale muzyczne z tamtego okresu zawsze mnie 
interesowały, ale wokół tego kołobrzeskiego narosło najwięcej 

mitów. Artyści, którzy tam występowali, albo wymazują go 
z życiorysu, albo dorabiają do tych występów ideologię kom-
batancką, twierdząc, że byli zmuszeni tam występować. Dlatego 
postanowiłam się dokładniej przyjrzeć jego historii. 

Prześledziłaś teksty prasowe poświęcone kołobrze-
skiemu festiwalowi oraz związane z nim dokumenty, 
wytworzone przez partię i organizatora festiwalu – 
Główny Zarząd Polityczny Wojska Polskiego. Co Cię 
zaskoczyło podczas tej lektury?
Niespodzianką był dla mnie odbiór imprezy w prasie lokalnej. 
Tytuły takie jak „Gazeta Koszalińska” czy „Głos Pomorza” 
przedstawiały imprezę w jej schyłkowym okresie, jakby zosta-
ła narzucona społeczności lokalnej wbrew jej woli. Czytamy 
o prezentowanych na estradzie szmirze i grafomańskich teks-
tach. Tego oczywiście nie znajdziemy w prasie wojskowej, tam 
są same peany, w „Trybunie Ludu”, organie Komitetu Central-
nego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, głosy krytyki się 
zdarzają, ale są wyważone, nieśmiałe. Zaskoczyło mnie również 
to, że możemy wyodrębnić w historii festiwalu okresy, między 
którymi da się zauważyć istotną różnicę w jakości repertuaru. 
Najważniejsza cezura to rok 1975, kiedy wojsko całkowicie 
przejęło organizację imprezy. Wcześniej przygotowywało ją 
z udziałem władz lokalnych. W tym samym momencie festiwal 
stał się bardziej niż poprzednio zideologizowany. Do 1975 roku 
na festiwalu prezentowano piosenki po prostu dobre, broniące 
się melodią i lekkimi tekstami, np. Powołanie („Gdy piosenka 
szła do wojska…”) Maryli Rodowicz. To jest zwykły utwór 
popowy, nie tak ideologiczny jak np. Gdy Polska da nam roz-
kaz Adama Zwierza z 1981 roku. Do tej pierwszej, ciekawszej 

Gdy piosenka szła do wojska
Festiwal w Kołobrzegu okazał się kompletną porażką
władz. Nie tylko ogół społeczeństwa, ale nawet 
mundurowi nie chcieli słuchać ani śpiewać sztucznie 
wykreowanych piosenek żołnierskich – mówi 
dr Karolina Bittner, autorka książki Piosenka w służbie 
propagandy. Festiwal Piosenki Żołnierskiej w Koło-
brzegu 1968–1989, w rozmowie z Karoliną Wichowską

dr Karolina Bittner (ur. 1983) – historyk, 
pracowniczka Oddziałowego Biura Badań His-
torycznych IPN w Poznaniu, zajmuje się rolą pol-
skiej muzyki rozrywkowej w PRL i polskim wzor-
nictwem przemysłowym tego okresu; autorka 
książki Piosenka w służbie propagandy. Festiwal 
Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu 1968–1989 
(2015), współredaktorka (z Dorotą Skotarczak) 
serii wydawniczej „W kręgu kultury PRL” oraz 
tomu „My głodujemy – my chcemy chleba”. Po-

znański Czerwiec 1956 r. w listach opublikowanych w Biuletynach 
Biura Listów Komitetu do Spraw Radiofonii „Polskie Radio” (2011; 
współredaktorzy: Grzegorz Majchrzak i Przemysław Zwiernik)
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grupy można też zaliczyć Chabry z poligonu Jerzego Rynkie-
wicza. Piosenka graniczna to Wszystkie barwy lipca Niny Ur-
bano – utwór liryczny, w którym motyw wojska jest zasygnali-
zowany bardzo dyskretnie („Posłuchaj/Jak dźwięczy piosenka 
w mundurze”). Byłam zaskoczona, że nie wszystkie piosenki 
z Kołobrzegu musiały być toporne, sławiące służbę wojskową, 
Układ Warszawski i polsko-radzieckie braterstwo broni. 

Na pierwszym festiwalu, jeszcze nie w Kołobrzegu, ale 
w Połczynie-Zdroju, miała wystąpić artystka najwyż-
szej próby – Ewa Demarczyk. 
Również w późniejszych latach bywały plany zapraszania arty-
stów z najwyższej półki, takich jak zespół Breakout czy Grze-
gorz Markowski, ale i z tego nic nie wyszło. Pamiętajmy, że 
pierwszy festiwal, ten w Połczynie-Zdroju, miał być po prostu 
jedną z wielu podobnych imprez. Podobnie jak na pierwszym 
festiwalu opolskim, tak i tutaj gwiazdy estrady lat pięćdziesią-
tych nie chciały brać udziału w nowym przedsięwzięciu, które-
go nie uważały za godne. Pamiętajmy, że na początku w Opolu 
występowali właściwie sami śpiewający aktorzy.

Jak to się stało, że festiwal, początkowo zlokalizo-
wany w Połczynie, już po roku został przeniesiony do 
Kołobrzegu?
Kołobrzeg to większe miasto, w Połczynie nie wystarczało miejsc 
noclegowych nawet dla wykonawców, trzeba ich było i tak kwate-
rować w Kołobrzegu, a następnie wozić na próby i występy. Poł-
czynianie czuli się pokrzywdzeni tą zmianą i na pocieszenie dostali 
Przegląd Zespołów Artystycznych Wojska Polskiego, w którym 
na przemian co dwa lata występowali profesjonaliści i amatorzy. 
Ale to już nie była impreza rangi festiwalu kołobrzeskiego, me-
dia się nią nie interesowały. Mieszkańcy mieli prawo czuć się 
pokrzywdzeni, że zabrano im imprezę, która u nich się zrodziła.

A wymyślił ją prezes Połczyńskiego Towarzystwa Spo-
łeczno-Kulturalnego, Eugeniusz Tkaczuk.
Wcześniej działał na południu Polski i tam też próbował za-
inicjować coś podobnego, ale się nie udało. Spróbował po 
przeniesieniu do Połczyna i pomysł się przyjął. Na pozytywny 
wynik starań zapewne miała wpływ konfi guracja polityczna 
w 1967 roku – ówczesny minister spraw wewnętrznych, Mie-
czysław Moczar, był skory poprzeć każdą imprezę, podczas 
której można było uczcić partyzantów, oczywiście tych jedy-
nie słusznych – z Armii Ludowej.

A „ci z AK mogli się najwyżej dołączyć” – że sparafra-
zuję słowa serialowego Hansa Klossa.
Tak, byleby to nie byli dowódcy. Bywały w Kołobrzegu wido-
wiska, np. Twoi chłopcy, Polsko, zawierające bardzo szeroki 
przekrój piosenek, łącznie z Czerwonymi makami na Monte 
Cassino. Ale jeśli uważny widz spojrzał na mundury śpiewa-
jących je na scenie żołnierzy, to zauważył, że brakuje tych naj-
wyższych rangą. Był to zatem hołd oddany Polakom walczącym 

na różnych frontach II wojny światowej – „i na polach Lenino, 
i pod Monte Cassino”, jak głoszą słowa pieśni Za nasz spokojny 
dom, ale w ramach obowiązującej w PRL wizji historii.

Co to właściwie jest piosenka żołnierska? 
To była forma stworzona specjalnie na potrzeby festiwalu, ale 
docelowo miała żołnierzom zastąpić tradycyjne pieśni, np. legio-
nowe. Mieli śpiewać o ludowym Wojsku Polskim, a nie o Pierw-
szej Brygadzie. Ale wystarczy sięgnąć do wydawanych dzisiaj 
śpiewników albo płyt z pieśniami wojskowymi, żeby się prze-
konać, że piosenki z Kołobrzegu się nie przyjęły. Nie przyjęły 
się nawet w wojsku. Dość powiedzieć, że nawet w czasie musz-
try żołnierze, zamiast śpiewać piosenki festiwalowe, intonowali 
Szklaną pogodę Lombardu. W książce przytaczam wyniki badań 
socjologicznych z 1988 roku, które świadczą o kompletnej klę-
sce koncepcji wychowania przez piosenkę żołnierską. Żołnierze 
– od szeregowych do najwyższych rangą, łącznie z ofi cerami 
kulturalno-oświatowymi – w ogóle nie dostrzegali funkcji wy-
chowawczej w piosenkach, traktowali je wyłącznie jako formę 
rozrywki, zabawy. Nie potrafi li też wymienić żadnych kołobrze-
skich przebojów ani artystów tam występujących. Skoro zatem 
piosenki nie trafi ły do głównej grupy docelowej, tym bardziej 
nie przyjęły się w pozostałej części społeczeństwa. 

Drugą funkcją piosenki żołnierskiej miała być realizacja ów-
czesnej polityki historycznej, czyli opowiadanie historii szlaku 
bojowego ludowego Wojska Polskiego – znad Oki, przez Le-
nino, Kołobrzeg aż po Berlin. To było jedno z tego typu narzę-
dzi, obok fi lmów, książek i wystaw. Nie bez kozery przez wiele 
lat (od 1968 do 1986) głównym konferansjerem festiwalu był 
niezwykle popularny odtwórca wspomnianej przez ciebie roli 
Hansa Klossa – Stanisław Mikulski. W autobiografi i opowia-
dał, że bardzo lubił ten festiwal, za każdym razem dostawał od 
publiczności wyrazy sympatii, opisywał np., jak pewnego razu 
musiał wyjechać z hotelu karetką pogotowia, bo inaczej fani nie 
daliby mu spokojnie przejść do samochodu. 
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Koniec przygody „Klossa” z festiwalem zbiegł się z koń-
cem czasów świetności imprezy.
Rzeczywiście, w połowie lat osiemdziesiątych formuła zaczęła 
się wypalać. Przestały się pojawiać gwiazdy, zabrakło wielkich 
przebojów. W 1990 roku Ministerstwo Obrony Narodowej 
przestało fi nansować festiwal, stwierdziwszy, że ma znacznie 
ważniejsze wydatki, jak np. reorganizacja armii. Od 1991 roku 
festiwal funkcjonował w szczątkowej formule w Gdyni jako 
„Arsenał Artystyczny”, a w 1995 wrócił jeszcze na krótko do 
Kołobrzegu i po raz ostatni odbył się w 1997 roku, a brali w nim 
udział przede wszystkim muzycy nurtu disco-polo, stąd okre-
ślenie „piosenka disco-żołnierska”. Być może Mikulski uznał, 
że wobec słabnącego prestiżu festiwalu nie ma ochoty dłużej 
się w niego angażować, nie znalazłam jednak w dokumentach 
żadnej informacji o powodach jego rezygnacji, nie ma też śla-
dów negocjacji aktora z organizatorami. 

Znalazłaś za to dokumentację dyskusji między orga-
nizatorami a kompozytorką Katarzyną Gärtner.
Nie tyle dyskusji, ile kłótni! W drugiej połowie lat osiem-
dziesiątych planowano zorganizować koncert wojskowych 
piosenek Katarzyny Gärtner, takich jak wspomniane Powo-
łanie czy wystawione na trzydziestolecie „zwycięstwa nad 
faszyzmem” wybitne oratorium Zagrajcie nam dzisiaj wszyst-
kie srebrne dzwony. GZP WP postawił jednak warunek, że 
utwory zaśpiewają debiutanci, a nie pier-
wotni wykonawcy, jak np. Maryla Rodo-
wicz, Halina Frąckowiak, Marek Grechuta 
czy Daniel Olbrychski. Gärtner miała taką 
pozycję, że mogła sobie pozwolić na ostrą 
wymianę zdań, ale w rezultacie i tak nie-
wiele osiągnęła – koncert po prostu się nie 
odbył. Kompozytorka podjęła w tej kore-
spondencji jeszcze jeden wątek, a mianowi-
cie to, że nie dostała honorariów za utwory 
napisane na rzecz festiwalu. I tutaj wyszła 
ciekawostka: otóż okazało się, że w archi-
wum biura festiwalu nie ma dokumentów 
fi nansowych. Nikt nie wie, co się z nimi stało. Protokoły po-
szczególnych festiwali są nie do zdobycia – ani w Archiwum 
Państwowym w Koszalinie, ani w Muzeum Oręża Polskiego 
w Kołobrzegu, które ma w swoich zbiorach plakaty, ulotki, 
karty wstępu – i to wszystko, żadnych dokumentów z biura 
festiwalowego. Nie ma ich też w archiwum MON. Pytanie, 
czy zostały zniszczone, czy ktoś je przechowuje w domu i nie 
chce się przyznać.

A przecież zdarzały się oskarżenia o defraudację.
Tak, np. takie, że kiedy tomiki z tekstami piosenek, druko-
wane jeszcze przed festiwalem, nie znajdowały zbytu, sku-
powano je i niszczono. Tymczasem ofi cjalna prasa podawała, 
że festiwal kołobrzeski to jedyna tego typu impreza, która nie 
przynosi strat. 

Zanim jednak nastąpiło załamanie lat osiemdziesią-
tych, festiwal cieszył się sporą popularnością, niektó-
rzy nawet specjalnie planowali sobie urlopy na lipiec, 
żeby móc przyjechać na wczasy do Kołobrzegu akurat 
w okresie festiwalu. 
Takie wpisy można dziś znaleźć na forach internetowych pod 
wrzuconymi do sieci nagraniami z festiwalu. Możemy zaob-

serwować wspólnotę, która się buduje wokół wspo-
mnień z wakacji, tęsknoty za młodością i rozkoły-
sanym amfi teatrem. Dla wielu festiwal był czymś 
bliskim ze względu na to, że występował w nim od-
bywający służbę wojskową syn czy brat. Ale w tej 
nostalgii brakuje szerszego spojrzenia na zjawisko, 
choćby w kontekście stanu wojennego. W ostatnim 
festiwalu przed jego ogłoszeniem, w 1981 roku, 
Adam Zwierz bez wiedzy i zgody autora tekstu, Le-
cha Konopińskiego, zaśpiewał Gdy Polska da nam 
rozkaz, zmieniając fragment „jak zielony młody las” 
na „socjalizmu bronić wraz”. 

Zupełnie jak piosenkarz wykreowany przez Pawła Waw-
rzeckiego w fi lmie Stanisława Barei Miś, który deklaro-
wał: „Ja wszystko, wszystko wam wyśpiewam”.
Zgadza się. A to, jak potraktowano Konopińskiego, najlepiej 
pokazuje, jaki był stosunek organizatorów do autorów. Zresztą 
i w przypadku wykonawców nie było tak, że artyści się zgłaszali 
z propozycjami, tylko organizatorzy zwracali się do piosenkarzy, 
pytając, czy zechcą zaśpiewać konkretną piosenkę. W stanie wo-
jennym już żaden z popularnych artystów nie chciał śpiewać na 
kołobrzeskiej estradzie, wobec czego organizatorzy postanowili 
poszukać nowego odbiorcy, mianowicie dzieci. Wystawiono wte-
dy widowisko dla najmłodszych, autorstwa Piotra Łosowskiego 
z muzyką Artura Żalskiego, Żołnierskie przygody Tomaszka Po-
gody. Bo jak przekonać dorosłych ludzi tekstem „Wojsko można 
pokochać, wojsko można polubić” w 1982 roku? 
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   Irena Falska i Stanisław Mikulski; Kołobrzeg, 1982 rok
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W szczególnie kuriozalny sposób wykorzystano piosenkę 
żołnierską, puszczając internowanym przez radiowęzeł utwór 
śpiewany przez Reginę Pisarek ze słowami „Gdyby nie oni, nie 
byłbyś tu”. Brzmi jak czarny humor. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że w stanie wojennym 
zdecydowano się obstawić scenę kordonem żołnierzy. Wcześ-
niej tak nie robiono. To świadczy o tym, że wówczas zaczęto się 
obawiać przejawów agresji ze strony publiczności. Zresztą sto-
warzyszenie „Wolność i Pokój” planowało rozrzucanie ulotek, 
jednak Służba Bezpieczeństwa zdołała je skonfi skować. W sek-
torach publiczności siedzieli też żołnierze i milicjanci (wojsko 
zresztą zapewniało w ten sposób zadowalającą frekwencję) i mie-
li interweniować w razie niepożądanego zachowania cywilów. 

Wspomniałaś, że dziś wielu artystów dopisuje kom-
batanckie legendy do swoich występów w Kołobrze-
gu, sugerując, że byli do tego zmuszani. Sądzisz, że 
w rzeczywistości chcieli po prostu zyskać popular-
ność lub zarobić?
Halina Frąckowiak twierdzi, że występowała, żeby pomóc swo-
jemu partnerowi, Józefowi Szaniawskiemu, wyjść z więzienia. 
Urszula Sipińska z kolei relacjonuje, iż straszono ją, że jeśli nie 
wystąpi na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej, to już nigdy po-
tem nie wystąpi na innym. Mimo tego odmówiła, a później się 
okazało, że jednak ją zapraszano na pozostałe festiwale. Tego 
typu rozmowy, jeśli miały miejsce, nie były oczywiście nigdzie 
protokołowane, więc trudno tamte relacje w jakikolwiek spo-
sób zweryfi kować. Jednak próby odcinania się od Kołobrzegu 
dziwią szczególnie wtedy, gdy tamtejszą imprezę porównamy 
z zielonogórskim Festiwalem Piosenki Radzieckiej, który prze-
cież był jeszcze bardziej zideologizowany. Udział w tym ostat-
nim nie był traktowany jako powód do wstydu. Artyści mówią 
raczej, że traktowali go jako jedną z wielu tego typu imprez, 
byli młodzi i chcieli zaistnieć. Występowali tam Małgorzata 
Ostrowska, Izabela Trojanowska (wtedy jeszcze Schütz) czy 
Michał Bajor – i oni dzisiaj się tego nie wstydzą. Ci zaś, któ-
rzy śpiewali w Kołobrzegu, mają problem, żeby o tym wspo-
minać. Szczególnie kuriozalny jest przykład Adama Zwierza, 
który twierdzi, że dla niego te występy to był tylko epizod i nie 
chce do tego tematu wracać. Tymczasem, abstrahując od jego 
dużych umiejętności wokalnych, on szerszej publiczności był 
znany wyłącznie z Kołobrzegu!

Powiedziałaś, że festiwal poniósł porażkę w warstwie 
wychowawczej czy propagandowej. Komuniści byli sku-
teczni w uprawianiu propagandy w mediach, ale na 
estradzie już nie. Dlaczego?
Sądzę, ż e to wynika w jakimś stopniu z postawy artystów wo-
bec festiwalu. On się zresztą stał obiektem kpin w kabaretach, 
np. kiedy wokalista Daniel wygrał z piosenką Strzelec pod-
halański, to Jan Pietrzak ripostował, że podhalańska to może 
być kiełbasa, a nie strzelec. Piosenka jako element propagandy 
sprawdziła się w latach pięćdziesiątych, kiedy upowszechniano 

pieśni masowe zagrzewające do odbudowy kraju po wojnie. Ale 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Polacy mieli już 
dostęp do zupełnie innej – bardzo dobrej – muzyki. Były inne 
festiwale – Sopot czy FAMA. Na tym ostatnim wielokrotnie 
wyśmiewano się z kołobrzeskich przebojów. Ludzie śmiali się 
też z tego, że na festiwalu występują głównie żony, narzeczone 
i kochanki ofi cerów. Trochę w tym było prawdy, bo jedna z naj-
bardziej znanych gwiazd kołobrzeskich, Barbara Książkiewicz, 
to żona gen. Władysława Czuby z GZP.

Próbowano w pewnym momencie unowocześnić festiwal 
w Kołobrzegu, w latach siedemdziesiątych pojawiły się na nim 
rytmy disco. Piosenka Gdy batalion rusza w marsz może aku-
rat nie zalicza się do tej kategorii, ale za to stroje pań w niej 
występujących są jakby wprost przejęte z dyskoteki. W latach 
osiemdziesiątych znów próbowano wprowadzić muzykę ro-
ckową, żeby przyciągnąć młodych ludzi, jednak te pomysły 
nie znalazły zrozumienia w GZP. Trudno mi zresztą sobie wy-
obrazić jakikolwiek zespół wykonujący w rockowej stylistyce 
Gdy Polska da nam rozkaz. Ale w latach osiemdziesiątych było 
już za późno na ratowanie takiego przedsięwzięcia, zwłaszcza 
dlatego, że działały trzy obiegi kultury: ofi cjalny, opozycyjny 
(występy artystów w kościołach i prywatnych mieszkaniach) 
i alternatywny, punkowy – najbardziej zbuntowany. 

Piosenki kołobrzeskie z lat osiemdziesiątych rażą banalnością 
i infantylnymi tekstami. Prawdziwą perełką jest dla mnie utwór 
z 1985 roku Stąd jesteśmy, stąd będziemy: „Czasem nam tu było 
źle, ale częściej było dobrze i to liczy się”. Ale nie oszukujmy 
się, ile można napisać piosenek o wojsku? Festiwal w swej pier-
wotnej formule był organizowany przez ponad trzydzieści lat. 
Przez kilka lat można było mieć świeże pomysły. Ale w pewnym 
momencie autorzy musieli powielać schematy. Skoro na każdy 
festiwal oczekiwano stworzenia trzydziestu nowych piosenek, 
to w ciągu dwudziestu lat daje to sześćset utworów. A ile można 
ich napisać na jeden temat?
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