
EWA VALDE-NOWAK  

OBRAZ ŻYCIA MUZYCZNEGO KRAKOWA NA ŁAMACH 

„DZIENNIKA POLSKIEGO” W LATACH 1956-1980 

WSTĘP 

Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy i jak redakcja codziennej gazety 

„Dziennik Polski” sprzyjała  krakowskiemu środowisku muzycznemu.  

W literaturze przedmiotu trudno znaleźć publikację, w której przedmiotem badań byłoby 

życie muzyczne Krakowa w okresie gomułkowskim i gierkowskim ukazane na łamach 

gazety. Jednakże życie muzyczne Krakowa analizowało wielu badaczy. Zakres i zasięg badań 

był różny. W pracy zbiorowej Kraków muzyczny 1918-1939
1
 pod redakcją Mieczysława 

Drobnera i Tadeusza Przybylskiego dotyczącej okresu międzywojennego, przedstawiono 

sylwetki wybranych artystów muzyków, omówiono działalność różnego typu instytucji 

muzycznych i organizacji społecznych, scharakteryzowano czasopisma i gazety poruszające 

tematykę muzyczną. Spośród opracowań późniejszych na szczególną uwagę zasługują dwie 

publikacje Anny Woźniakowskiej: 60 lat Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w 

Krakowie: 1945-2005 (2004)
2
 i Czy Kraków zasługuje na operę?: 45-lecie Opery i Operetki w 

Krakowie (2000)
3
, stanowiące kompendium najważniejszych informacji na temat działalności 

dwóch dużych państwowych instytucji muzycznych w Krakowie. 

METODY BADAWCZE 

Podstawę opracowania stanowią wyniki kwerendy, ukierunkowanej na wszystkie teksty 

odnoszące się do życia muzycznego Krakowa w latach 1956-1980, zamieszczone w tym 

czasie w „Dzienniku Polskim”
4
.  

Każda gazeta jest efektem pracy redakcyjno-wydawniczej, stanowi uporządkowaną w 

sposób regularny całość, ze świadomie wyselekcjonowaną treścią i doborem zachodzących 

wydarzeń. Jej analiza pozwala na wyodrębnienie mniejszych elementów, takich jak poruszany 

                                                 
1
 Kraków muzyczny 1918-1939: praca zbiorowa, pod red. M. Drobnera i T. Przybylskiego, Kraków 1980. 

2
 A. Woźniakowska, 60 lat Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie: 1945-2005, Kraków 2004. 

3
 Taż, Czy Kraków zasługuje na operę?: 45-lecie Opery i Operetki w Krakowie, Kraków 2000. 

4
 Archiwalne numery „Dziennika Polskiego”, w formacie djvu, są dostępne w Małopolskiej Bibliotece 

Cyfrowej: „Dziennik Polski” [dok. elektr.] http://mbc.malopolska.pl/dlibra/publication?id=461&tab=3 [odczyt: 

27.10.2013] 
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temat, cechy, forma, ruchliwość, regularność w kształtowaniu wizerunku, a następnie 

sklasyfikowaniu ich zgodnie z przyjętym systemem
5
. Dziennik realizował swój program w 

cyklu tygodniowym. Jak pokazała praktyka, największą ilością materiału redakcja 

dysponowała na końcu każdego miesiąca, „podczas gdy już od 5-8 następnego miesiąca (tzn. 

gdy zapas maleje) łata się serwisem agencyjnym, lub przepuszcza artykuły słabsze. Koniec 

miesiąca i kwartału charakteryzuje również zmniejszenie ilości artykułów z zewnątrz, gdyż 

kurczy się fundusz wierszówkowy”
6
. 

Uzyskanie materiału wartościowego z punktu widzenia celu badań było możliwe dzięki 

wykorzystaniu klucza kategoryzacyjnego do analizy dzienników opracowanego przez Irenę 

Tetelowską z Ośrodka Badań Prasoznawczych, Pracownia Teorii i Praktyki Prasy (Wykres 1). 

Ze względu na dużą ilość doniesień prasowych analizie poddano materiały opublikowane 

we wrześniu w latach 1956-1980, czyli w tzw. miesiącu przeciętnym
7
. Opracowanie całych 

roczników wymagałoby ogromnej pracy zespołowej. Wrzesień był najbardziej 

reprezentatywny dla życia muzycznego Krakowa. Rozpoczynał się wówczas nowy sezon 

artystyczny, miały miejsce wydarzenia muzyczne znaczącej rangi oraz podsumowywano 

działalność muzyczną w miesiącach letnich, podczas których urządzano masowe imprezy 

plenerowe także poza Krakowem, z udziałem krakowian - największe z nich to np. Krajowy 

Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie.  

Przedmiotowe dla niniejszego opracowania wypowiedzi dziennikarskie podzielono na dwa 

gatunki: informacyjne i publicystyczne. Pojawiały się one w gazecie w różnym nasileniu i w 

różnej formie, od najprostszych informacji o charakterze anonsu, do poważniejszych 

wypowiedzi felietonistów lub recenzentów. Dalszy podział uwzględniał tematykę doniesień 

muzycznych oraz lokalizację wydarzeń. Z dzisiejszej perspektywy miejsca muzycznych 

spotkań mogą zaskakiwać i świadczyć o problemach lokalowych (Hala Parowozowni 

Głównej, Hala Garaży w Nowej Hucie). W artykule wskazano ponadto osoby wyróżniające 

się w życiu muzycznym Krakowa. 

                                                 
5
 I. Tetelowska, Szkice prasoznawcze; wybór rozpraw i artykułów, pod red. P. Dubiela i W. Pisarka, Kraków 

1972, s. 176-177. 
6
 Taż, Analiza i ocena treści dzienników (Szkic metodyczny) [dok. elektr.] 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=65824 [odczyt: 25.11.2012] 
7
 Tamże. 
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„DZIENNIK POLSKI” – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PISMA 

 „Dziennik Polski” jest regionalną gazetą codzienną o tematyce ogólnej wydawaną w 

Krakowie. Mimo, że nie jest gazetą ogólnopolską, ma ogromne znaczenie opiniotwórcze, o 

czym świadczy zajmowane wysokie miejsce w ocenach najczęściej cytowanych mediów 

regionalnych w Polsce, w styczniu i we wrześniu 2013 roku. Wykres 2 dokumentuje pozycję 

pisma na tle innych mediów, wynikającą z analizy przeprowadzonej przez Instytut 

Monitorowania Mediów w 2013 roku. 

Wykres 2. Najczęściej cytowane media regionalne w Polsce - styczeń, wrzesień 2013 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podst. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w styczniu 2013 roku [dok. 

elektr.] http://www.instytut.com.pl/IMM/o_firmie/raport_najbardziej_opiniotworcze_media_01_2013.pdf 

[odczyt: 27.10.2013]; Najbardziej opiniotwórcze polskie media we wrześniu 2013 roku [dok. elektr.] 

http://www.instytut.com.pl/IMM/o_firmie/raport_najbardziej_opiniotworcze_media_09_2013.pdf [odczyt: 

27.10.2013] 

Już w pierwszych dniach po zakończeniu II wojny światowej, w Krakowie dały o sobie 

znać tradycje prasowe. Miasto stało się wiodącym ośrodkiem dziennikarstwa. Oprócz 

„Dziennika Polskiego”, wydawano tu „Echo Krakowa”, „Gazetę Krakowską”, „Przekrój”, 

„Tygodnik Powszechny”, „Tempo”, „Życie Literackie”
8
. 

                                                 
8
 W.M. Kolasa, Krakowskie gazety i tygodniki [dok. elektr] http://mbc.malopolska.pl/Content/1581/index.html 

[odczyt: 16.02.2012] 
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Wydawcą „Dziennika Polskiego”, powstałego w wyniku likwidacji „Dziennika 

Krakowskiego”, była Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”. W pierwszym numerze 

opatrzonym datą „niedziela 4 lutego 1945 roku” (P.)
9
 napisał:  

Wybraliśmy tę nazwę nieprzypadkowo. Nie „Dziennik Krakowski”, dlatego, że 

Kraków obecnie nie jest tylko miastem prowincjonalnym. […] Kraków dziś ma 

możliwości - ba! ma obowiązek stania się duchową stolicą Polski, zanim się 

odrodzi męczeńska Warszawa. I dlatego gazeta, którą Kraków będzie wydawał, 

musi mieć zasięg ogólnopolski. Ten obowiązek przyjmujemy i postaramy się mu 

podołać
10. 

„Dziennik Polski” miał być niezależny, demokratyczny i całkowicie apolityczny. Jego 

zadaniem było rzetelne przedstawienie rzeczywistości w Polsce i zagranicą, historii Polski 

wraz z błędami popełnionymi w przeszłości, a także wskazanie czytelnikowi nowej drogi we 

współczesnym świecie. Ponadto gazeta miała informować o sporcie, literaturze, sztuce, nauce, 

muzyce oraz o sprawach młodzieży i życiu w Krakowie
11

. Mimo, że muzyka nie była 

tematem pierwszoplanowym, prawie w każdym numerze można znaleźć kilka wzmianek o 

charakterze informacyjnym z tego zakresu.  

W 1960 roku, Władysław Kobylański przedstawił wyniki badań przeprowadzonych przez 

Pracownię Socjologiczną Krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych nad publicznością 

prasową Krakowa w pierwszym półroczu 1959 roku
12

. Opracowano wówczas 636 poprawnie 

wypełnionych kwestionariuszy ankiet pocztowych. Pierwsze miejsce wśród stale czytanych 

gazet zajęło „Echo Krakowa”, na drugim uplasował się „Dziennik Polski”. Ponadto 

respondenci wskazali na „Dziennik Polski” jako gazetę, po którą sięgali najchętniej 

dorywczo
13

. Pismo obejmowało swym zasięgiem odziaływania ponad 70% inteligencji 

kwalifikowanej, jednak czytało go stale zaledwie 11,4% czytelników z tej grupy. Stałymi 

czytelnikami byli przede wszystkim mężczyźni. Kobiety sięgały po pismo dorywczo
14

. 

W „Dzienniku Polskim” drukowano wypowiedzi redakcyjne – dziennikarzy własnych oraz 

pozaredakcyjne – dziennikarzy zawodowych współpracujących z gazetą, wypowiedzi 

                                                 
9
 Jerzy Putrament - przyp. autorki. 

10
 (P.), Dziennik Polski, „Dziennik Polski” 1945, nr 1, s. 1.  

11
 Tamże; Badania nad „Dziennikiem Polskim” prowadziła Urszula Lisowska-Kożuch. Zob. U. Lisowska-

Kożuch , „Dziennik Polski” w latach 1945-1969. Próba monografii, Kraków 2010. 
12

 W. Kobylański, Publiczność prasowa Krakowa, „Zeszyty Prasoznawcze” 1960, nr 5/6 [dok. elektr.] 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=65827 [odczyt: 11.11.2012] 
13

 Tamże. 
14

 Tamże. 
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agencyjne, np. PAP, przedruki z różnego rodzaju pism krajowych i zagranicznych, a także 

takie, których pochodzenia nie można ustalić. Lista osób publikujących na łamach tej gazety 

jest bardzo długa. W latach 1956-1980, a więc w dwudziestopięcioleciu, którego dotyczy 

niniejsze opracowanie, dla „Dziennika Polskiego” pisali m.in.: J. Antecka, W. Czubałowa, S. 

Dziki, K. Fortuna, J. Frühling, B. Garlicki, L. Herdegen, A. Hetmanek, A. Hollanek, R. 

Kosiński, J. Kurek, J. Kurczab, L. Legut, T. Leśniak, K. Libman, E. Lipska, L. Mazan, B. 

Miecugow, R. Nalepa, J. Niepokój, K. Pleśniarowicz, B. Rajca, Z. Ringer, N. Rolleczek, J. 

Steinhauf, R. Taedling, A. Teneta, O. Terlecki, S. Turnau, T. Walas, J. Walawski, M. Wallek-

Walewski, M. Zapolnik, K. Zbijewska, W. Zechenter. Niektóre osoby ukryte były pod 

pseudonimami, np.: Tramp, Bywalec, WASZ REDAKTOR lub literami: (aw), (espe), (FO), 

(j.a.), (ten), (zb), (cyb). 

Okazjonalnie do zespołu autorskiego zapraszani byli pracownicy naukowi krakowskich 

uczelni wyższych, np. dr inż. Stefan Myczkowski, dr Henryk Świdziński prof. AGH, czasem 

przeprowadzano z nimi wywiady, np. z prorektorem UJ, kierownikiem Zakładu Historii 

Polski Najnowszej prof. dr Józefem Buszko (1970), z Rektorem Wyższej Szkoły 

Ekonomicznej, prof. dr Antonim Fajferkiem (1973). Wypowiedzi łączne dotyczyły także 

muzyków, np. wywiad z Witoldem Małcużyńskim. 

Każdy egzemplarz „Dziennika Polskiego” posiadał elementy plastyczno-graficzne takie 

jak: fotografie, rysunki, winiety i inne ozdobniki. Jeszcze na początku lat 60. XX wieku nie 

zatrudniano etatowych grafików. Nad układem graficznym kolumn czuwał redaktor 

zainteresowany problematyką typografii
15

. Analiza nagłówków rubryk/działów wykazała 

wiele niekonsekwencji (nagłówek ozdobiony grafiką zastępowano tekstem, by za jakiś czas 

znów wrócić do ilustracji). O znaczeniu grafiki prasowej Mieczysław Kafel napisał: 

Stara to prawda, że zły układ graficzny może „zagubić” w szarzyźnie drobnych 

wzmianek wiadomość istotną i ważną, z drugiej zaś strony może podnieść 

znaczenie wiadomości drobnej przez jej „wybicie” graficzne, jakim jest, np. duża 

czcionka, większy tytuł, winieta, ramka, podkreślenie itd.
16 

Ilustracja pełniła w gazecie funkcję informacyjno-wyjaśniająco-dopełniającą. Dla wielu 

czytelników była to jedyna okazja do zobaczenia postaci, miejsca lub zdarzenia. W 1964 roku 

                                                 
15

 S. Peters, Rola grafika w piśmie codziennym, „Zeszyty Prasoznawcze” 1960, nr 1 [dok. elektr.] 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=65824 [odczyt: 27.10.2013] 
16

 M. Kafel, Ważny problem: grafika prasy [dok. elektr.] http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=65859 

[odczyt: 31.10.2012] 
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badania nad ilustracyjnością polskich dzienników prowadzili Paweł Dubiel i Edward 

Kamiński
17

. Na podstawie wyników tych badań sporządzony został Wykres 3, który jest 

zestawieniem liczby wykorzystanych zdjęć przez 20 wybranych dzienników w Polsce, w 

okresie od 20 kwietnia do 19 maja 1964 roku. 

Wykres 3. Ilustracyjność dzienników w okresie od 20 kwietnia do 19 maja 1964 

 

Źródło: opracowanie własne na podst. P. Dubiel, E. Kamiński, Ilustracyjność dzienników polskich [dok. elektr.] 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=65840&dirids=1 [odczyt: 01.11.2012] 

Na przełomie kwietnia i maja 1964 roku „Dziennik Polski” (81 zdjęć) był jednym z 

najoszczędniej ilustrowanych dzienników w Polsce, przeciętnie na kolumnę przypadało 0,5 

zdjęcia. Najwięcej zdjęć opublikowała „Gazeta Krakowska” (377 zdjęć), zwykle kolumnę 

wypełniano trzema zdjęciami.  

Przekazywanie informacji poprzez bogato ilustrowane artykuły rozwinęło się szczególnie 

w okresie gierkowskim. Zaczęła obowiązywać zasada, co zilustrowano nie powinno być 

powtórzone słowem
18

. Niektórym imprezom poświęcone były całe strony, a nawet specjalne 

dodatki np. z festynów w Krynicy. Jeszcze w latach pięćdziesiątych nie przywiązywano wagi 

do praw autorskich. W numerze 217 z 1957 roku pominięto autorów wszystkich fotografii. 

Najbardziej zasłużonymi dla „Dziennika Polskiego” fotografami z tego okresu byli: Edward 

Węglowski, Jerzy Pieśniakiewicz i Marian Żyła. Swoje rysunki publikowali, m.in.: Danuta 

Boguszewska-Chlebowska, Bronisław Cudzich, Wiesław Dymny i Antoni Wasilewski. 

                                                 
17

 P. Dubiel, E. Kamiński, Ilustracyjność dzienników polskich [dok. elektr.] 

http://mbc.malopolska.pl/dlibra/doccontent?id=65840&dirids=1 [01.11.2012] 
18

 Tamże. 
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Ilustracja 1. Rysunek Antoniego Wasielewskiego wydrukowany w "Dzienniku Polskim” 

 

Źródło: A. Wasilewski (rys.), [w:] Festyn DZ.P, „Dziennik Polski” 1974, nr 215, s. 1. 

A. Wasilewski jest autorem kolekcji Impresje festiwalowe z Edynburga, zawierającej 45 

karykatur polskich i zagranicznych dyrygentów, artystów i wykonawców, które wystawiono 

22 września 1972 roku, w Złotej Sali Filharmonii Krakowskiej wraz z materiałami 

festiwalowymi z Edynburga, plakatami, programami koncertów, recenzjami
19

. Wystawa 

towarzyszyła obchodom 90. rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego.  

TREŚCI MUZYCZNE NA ŁAMACH „DZIENNIKA POLSKIEGO” 

W gazecie stosowano różnorodne formy prezentacji tematyki muzycznej. Zapowiadano 

imprezy, które miały się odbyć w Krakowie i w innych miejscach, w kraju i za granicą. 

Relacjonowano przebieg właśnie trwających wydarzeń muzycznych. Niejednokrotnie 

wracano do spotkań już zakończonych. Wypowiedzi dziennikarskie i niedziennikarskie 

obejmowały koncerty, festiwale, recitale, przedstawienia operowe i operetkowe, gościnne 

występy, wywiady i inne. Stałymi recenzentami muzycznymi „Dziennika Polskiego” byli: 

Jacek Berwaldt, Jerzy Bresticzker, Olgierd Jędrzejczyk, Lucjan Kydryński, Stanisław 

Lachowicz, Czesław Niemczyński, Adam Walaciński, M. Wallek-Walewski. Tematykę 

muzyczną poruszali także Władysław Cybulski, Juliusz Kydryński, Krystyna Zbijewska i 

inni. 

                                                 
19

 (ak), „Impresje festiwalowe z Edynburga” Antoniego Wasilewskiego z Edynburga w gmachu Filharmonii, 

„Dziennik Polski” 1972, nr 228, s. 8. 
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Swój wkład w informacje na temat życia muzycznego Krakowa mieli także czytelnicy. W 

specjalnych rubrykach, np. Pocztą od czytelników dzielili się wrażeniami z wydarzeń 

muzycznych, wyrażali poglądy na temat udostępnienia zabytków dla działalności 

rozrywkowej (Barbakan), krytykowali niewłaściwe zachowanie podczas koncertów. 

W „Dzienniku Polskim” nie prowadzono długoterminowych rejestrów imprez 

muzycznych. W omawianym okresie stały był jedynie dzienny repertuar teatrów (Teatr). 

Umieszczano go w Kronice Krakowskiej oddzielnie lub wspólnie z innymi instytucjami 

kultury (np. Dzisiejsze imprezy). Filharmonia Krakowska (FK) nie miała w gazecie stałego 

miejsca. Informacje o planowanych wydarzeniach muzycznych drukowano w Kronice 

Krakowskiej nieregularnie (Filharmonia, Filharmonia Krakowska). Czasem wyróżniano je 

tytułem lub czarnym punktem, albo łączono z innymi instytucjami kultury (Na scenach i 

estradach Krakowa, Notujemy, Warto wiedzieć, Warto wiedzieć i skorzystać, Teatry, Kina, 

Muzea). Niektóre szczególne imprezy muzyczne omawiano w jednym numerze wielokrotnie 

np. występ chilijskiego pianisty Claudio Arrau
20

) lub relacje z rozrywkowej imprezy 

plenerowej Festyn z „Dziennikiem” w Krynicy, której „Dziennik Polski” był przez kilka lat 

współorganizatorem. Dzięki tej imprezie w pejzaż Krynicy wpisała się na stałe krakowska 

kapela podwórkowa „Andrusy” Aleksandra Kobylińskiego (Makino), która na deptaku, na 

estradzie i różnych innych miejscach grała i śpiewała „aż do zachrypnięcia od rana do 

wieczora
21

. 

W odrębnych rubrykach/działach poddawano ocenie działalność różnego typu instytucji, 

organizacji i osób związanych z muzyką (Co słychać w Filharmonii?, „Estrada” zapowiada, 

Muzyka, Przegląd muzyczny, Słuchane w Warszawie, Słuchane wczoraj, W Filharmonii 

Krakowskiej, Z sal koncertowych, Z sali Filharmonii, Z Sali koncertowej i inne). L. Kydryński 

wspominał: 

zatęskniłem za muzyką i od roku 1953 zacząłem w krakowskim „Dzienniku 

Polskim” drukować cotygodniowe felietoniki popularyzujące muzykę. Ich 

oryginalność polegała głównie na tym, że pisywałem zarówno o muzyce poważnej 

jak i rozrywkowej
22

. 

Dziennikarstwo muzyczne wymagało niezwykłej dyplomacji. L. Kydryński napisał dalej: 

                                                 
20

 (ez), Wystąpi Claudio Arrau, „Dziennik Polski” 1965, nr 140, s. 6. 
21

 Dziennik Krynicki, „Dziennik Polski” 1976, nr 201, s. 1-8. 
22

 L. Kydryński, Przejazdem przez życie..., dz. cyt., s. 34. 
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Zmienił się mój status w „Dzienniku Polskim”. Recenzent muzyczny został pobity 

przez niezadowolonego z jego oceny krewkiego skrzypka i zrezygnował z 

niebezpiecznej jak się okazało, funkcji, a ponieważ chętnych do kolejnego pobicia 

znalazło się niewielu, na recenzenta powołano mnie
23

. 

Incydent ten pokazuje, że w relacjach na temat życia muzycznego miasta mogły pojawiać 

się nieobiektywne treści, co dla zaplecza źródłowego niniejszej pracy nie pozostaje bez 

znaczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że mimo niesprzyjających uwarunkowań na łamach 

„Dziennika Polskiego” promowano i lansowano pozytywne wzorce, które z czasem mogły 

stać się punktami odniesienia dla kolejnych pokoleń. 

Krytyk muzyczny nie opisywał już wzorem lat poprzednich wyglądu artysty, skupiał się 

natomiast na umiejętnościach muzycznych i technicznych oraz na osobowości. Sympatyczny, 

uśmiechnięty dyrygent, zjednujący sobie w czasie koncertu publiczność, otrzymywał 

znakomite recenzje prasowe, np.: 

Taki jest właśnie Smetaczek, świetny dyrygent, nadzwyczajny muzyk, kochany 

(proszę wybaczyć ten osobisty ton) człowiek
24

. 

Ogólny poziom publicystyki muzycznej w „Dzienniku” był wysoki. Adrian Ślęczka 

zauważył, że dzienniki z lat 1918-1939 o dużych nakładach, nastawione na zysk, zatrudniały 

znanych i cenionych profesjonalistów
25

. Uwaga ta sprawdza się także w 

dwudziestopięcioleciu omawianym w niniejszej pracy. „Dziennik Polski”, gazeta 

wysokonakładowa, osiągalna stale jedynie po zaprenumerowaniu (liczne skargi 

rozgoryczonych brakiem pisma czytelników publikowano w Poczcie od czytelników
26

), 

współpracowała z najlepszymi felietonistami i recenzentami muzycznymi. Miała swoich 

telefonicznych korespondentów. Ich sprawozdania z ważniejszych polskich imprez 

muzycznych publikowano na pierwszej stronie, np.: raport z otwarcia I Międzynarodowego 

Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”
27

, relacja z przebiegu III Krajowego 

Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu
28

.  

                                                 
23

 Tamże, s. 35. 
24

 (La), Rzeczy wesołe i smutne, „Dziennik Polski” 1956, nr 240, s. 6. 
25

 A. Ślęczka, Krytyka muzyczna na łamach krakowskiej prasy w latach 1918-1939 [dok. elektr.] 

http://www2.muzykologia.uj.edu.pl/kwartalnik/numery/nr2/adrian.pdf [odczyt: 17.09.2012] 
26

 W 1961 roku jeden egzemplarz kosztował 0,50 gr, koszt rocznej prenumeraty wynosił 150 zł, miesięcznej 

12,50 zł, kwartalnej 37,50 zł, półrocznej 75 zł.  
27

 K. Zbijewska, „Warszawska Jesień” otwarta. Festiwal zainaugurował koncert orkiestry symfonicznej 

Filharmonii Narodowej, „Dziennik Polski” 1956, nr 243, s. 1. 
28

 W. Cybulski, Dobry wieczór, piosenko!, „Dziennik Polski” 1965, nr 143, s. 1. 
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Szereg interesujących informacji o wydarzeniach lub usługach związanych z muzyką 

zawierały płatne ogłoszenia i reklamy. U progu nowego roku szkolnego i artystycznego 

publikowano ich najwięcej. Przeważały propozycje domów kultury skierowane do 

wszystkich, którzy chcieli „pogłębić swoje zainteresowania czy po prostu spędzić ciekawie 

popołudnie wolne od zajęć”
29

. Oferowano lekcje baletu, tańca, piosenki, gry na różnych 

instrumentach i inne. 

Ilustracja 2 przedstawia wybrane płatne ogłoszenia z okresu gomułkowskiego i 

gierkowskiego opublikowane w „Dzienniku Polskim”. 

Ilustracja 2. Przykłady ogłoszeń - wycinki z „Dziennika Polskiego” 

 

Źródło: Wykłady na kursach dyrygentów, „Dziennik Polski” 1958, nr 210, s. 6.; Abonamenty do Filharmonii, 

„Dziennik Polski” 1970, nr 207, s. 6.; Zespół muzyczny, „Dziennik Polski” 1967, nr 221, s. 5.; Dyrekcja 

Państwowej Filharmonii, „Dziennik Polski” 1976, nr 207, s. 11. 

Rozkład ilości dziennikarskich wypowiedzi informacyjnych i publicystycznych o tematyce 

muzycznej opublikowanych na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1956-1980 oraz jego 

objętość przedstawiono na Wykresie 4. Wizualizacją objęto materiał z pierwszych, 

świątecznych, wrześniowych numerów periodyku. Analizie poddano wydania świątecznie, 

ponieważ zgodnie z wynikami badań Kobylańskiego, chętnie sięgały po nie także kobiety
30

. 

                                                 
29

 Co robić w wolne popołudnie?, „Dziennik Polski” 1980, nr 189, s. 6. 
30

 W. Kobylański, dz. cyt.  
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Wykres 4. Zestawienie danych o ilości wypowiedzi informacyjnych i publicystycznych dotyczących muzyki i 

ilości stron w pierwszych świątecznych wydaniach „Dziennika Polskiego” we wrześniu w latach 1956-1980 

 

Źródło: opracowanie własne na podst. „Dziennik Polski” [dok. elektr.] http://mbc.malopolska.pl/publication/461 

[odczyt: 16.07.2012] 

Z danych statystycznych przedstawionych na Wykresie 4 wynika, że przez 25 lat swojej 

działalności gazeta wywiązywała się ze swoich programowych założeń, opublikowanych w 

pierwszym wydaniu i informowała czytelników o muzyce. Publicystyka muzyczna zajmowała 

w niej niewiele miejsca, czasem nie było jej wcale. Objętość gazety nie miała wpływu na 

obecność lub brak treści muzycznych. W pierwszych siedmiu latach omawianego okresu 

wyraźnie widać zainteresowanie tematem. W każdym analizowanym numerze znajduje się 

przynajmniej jeden artykuł publicystyczny. W kolejnych siedmiu latach publicystykę 

zamieniono na informację. W 1970 roku, ostatnim za rządów Gomułki, regułę tę przełamano. 

Powodem były m.in. dwie okazje: dziesięciolecie Festiwalu Sopockiego i 20. rocznica śmierci 

Hanki Ordonówny. 

Po trzyletniej przerwie publicystyka muzyczna znów zaistniała na łamach „Dziennika 

Polskiego” i można to próbować wytłumaczyć niezwykle udanym, dopiero zakończonym 

Festiwalem Sopockim i wylansowaniem kilku przebojów takich jak: Jaskółka uwięziona 

Stana Borysa i Małgośka Maryli Rodowicz.  

Optymalne warunki do właściwego kształtowania się życia muzycznego przy pełnym 

poparciu władz lokalnych stworzono w Krakowie w 1975 roku. Trzy główne instytucje 

muzyczne – Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (PWSM), FK i Teatr Muzyczny (TM) – 

kierowane były przez najwybitniejszych polskich twórców-artystów: Krzysztofa 

Pendereckiego, Jerzego Katlewicza i Roberta Satanowskiego. Rosnąca liczba kandydatów i 
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absolwentów szkół muzycznych oraz melomanów motywowała przedstawicieli instytucji 

muzycznych do podejmowania działań, zmierzających do poprawy warunków lokalowych. W 

Nowej Hucie działała budowana przez wiele lat Szkoła Muzyczna, wyposażona w 

amfiteatralną sala widowiskową. PWSM otrzymała 25 sal zajmowanych wcześniej przez 

internat Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zabytkowy lokal położony w centrum 

Krakowa (ul. Mikołajska) otrzymało po wieloletnich staraniach Stowarzyszenie Polskich 

Artystów Muzyków. Planowano rozbudowę FK poprzez powiększenie budynku, 

zaadaptowanie pobliskich ogrodów, a także wybudowanie podziemnego węzła sanitarno-

socjalnego, tj. garderoby, palarni i toalety. Wciąż nierozwiązany problem braku gmachu 

Opery stał się sprawą priorytetową
31

. W „Dzienniku Polskim” zaczęto publikować więcej 

wypowiedzi publicystycznych.  

Brak właściwego budynku Opery i Operetki w Krakowie miał swoje odbicie w dniach i 

godzinach spektakli uzależnionych od terminów przedstawień teatralnych i seansów 

kinowych w omawianym dwudziestopięcioleciu. Operetkę wystawiano od wtorku do soboty 

w „Domu Żołnierza”, operę w pozostałe dwa dni tygodnia, w Teatrze im. J. Słowackiego. 

Nieatrakcyjne godziny spektakli operowych (zwykle niedziela godz. 14, poniedziałek godz. 

11) nie sprzyjały powiększeniu grona wielbicieli. Pomimo tego niekorzystnego elementu 

frekwencja publiczności była wysoka, o czym świadczą przykładowe dane (Tabela 1) 

opublikowane w „Dzienniku Polskim” w 1959 roku. 

Tabela 1. Zestawienie ilości premier, przedstawień i widzów w wybranych krakowskich teatrach i FK w okresie 

od stycznia do września 1959 roku 

Instytucja kultury 
Liczba 

Premiera Spektakl Widzowie 

Teatr Stary 6 366 112 530 

Teatr Rozmaitości 2 329 140 274 

Teatr Lalek 2 328 75 200 

Teatr Muzyczny 1 125 86 016 

Teatr Rapsodyczny 2 144 34 388 

Teatr Ludowy 4 156 50 993 

Filharmonia Krakowska  484 193 661 

Źródło: opracowanie własne na podst. Prócz Teatru im. J. Słowackiego. Prawie 700.000 widzów w teatrach 

krakowskich, „Dziennik Polski” 1959, nr 211, s. 6. 

                                                 
31

 K. Zbijewska, Sztuka optymistyczna, „Dziennik Polski „ 1975, nr 271, s. 6. 
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TM, mimo zrealizowanej tylko jednej premiery i stosunkowo niedużej ilości przedstawień, 

zajmował wysokie trzecie miejsce pod względem oglądalności wystawianych spektakli, 

wśród krakowskich teatrów. Na uwagę zasługuje fakt, że największą popularnością cieszyła 

się wówczas FK. Wyniki te pokazują, że muzyka pełniła ważną rolę w życiu krakowskiej 

społeczności. 

Władze Krakowa wielokrotnie podejmowały decyzje dotyczące budowy gmachu dla 

Opery i Operetki. W 1959 roku Komisja Planowania przy Radzie Ministrów przyznała na ten 

cel dotację w wysokości 5 mln zł, jednak w następnym roku decyzję cofnięto z powodu braku 

porozumienia w sprawie lokalizacji budynku. W kolejnych latach ponawiane próby budowy 

upadały z powodu braku środków finansowych i zrozumienia dla potrzeb artystów i 

publiczności
32

. Kilka dni po objęciu stanowiska dyrektora TM, w wywiadzie dla „Dziennika 

Polskiego”, R. Satanowski powiedział: 

Gdyby mnie nie zapewniono, że powstanie budynek operowy z prawdziwego 

zdarzenia, nigdy nie podjąłbym tego ryzyka. Poczucie owego ryzyka wzrasta w 

miarę, jak poznaję sytuację w krakowskiej Operze. Są chwile, gdy ogarnia mnie 

przerażenie, bez mała rozpacz
33

.  

W omawianym ćwierćwieczu temat budowy TM w Krakowie często pojawiał się na 

łamach „Dziennika Polskiego”. Dopiero 13 grudnia 2008 roku, miało miejsce uroczyste 

otwarcie gmachu Opery w tym mieście. 

„DZIENNIK POLSKI” - PREFERENCJE MUZYCZNE 

Rekonstrukcja życia muzycznego Krakowa w postaci diariusza ważniejszych imprez 

muzycznych
34

 pozwoliła prześledzić proces odradzania się środowiska muzycznego po II 

wojnie światowej oraz ułatwiła określenie preferencji muzycznych czytelników „Dziennika 

Polskiego”. Ukazała ponadto politykę kulturalną pisma.  

                                                 
32

 Opera Krakowska. Odkryj Operę. Kalendarium [dok. elektr.] http://www.opera.krakow.pl/?id=26 [odczyt: 

24.04.2013] 
33

 R. Satanowski, Kraków nie jest mi obcy, rozmowę przepr. K. Zbijewska „Dziennik Polski” 1975, nr 201, s. 

4.  
34

 E. Valde-Nowak, Ewa, Życie muzyczne Krakowa na łamach „Dziennika Polskiego w latach 1956-1980, 

praca magisterska pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka, Kraków: Instytut INiB UJ 2013, s. 43- 

133. 
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Podział w obrębie diariusza na trzy podgrupy (Filharmonia Krakowska, Teatry w 

Krakowie, Inne sceny) wskazał miejsca występów oraz różnorodność kontaktów, także 

zagranicznych. 

W 1956 roku odbył się I Międzynarodowy Festiwal „Warszawska Jesień”. Redakcja 

„Dziennika Polskiego” regularnie, na pierwszych stronach przekazywała relacje z festiwalu. 

Specjalnie na tę imprezę Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych uruchamiała dla wszystkich 

dodatkowe pociągi
35

. Od tego czasu Kraków stał się przystankiem pośrednim dla 

zagranicznych wykonawców w drodze na „Warszawską Jesień”. FK powiększyła swoją ofertę 

muzyczną. 

Podobny schemat dotyczył uczestników Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego 

Ziem Górskich w Zakopanem, którzy zwykle po zakończeniu występów przyjeżdżali do 

Krakowa w celach turystycznych, dając „przy okazji” kilka koncertów. 

Podsumowanie materiałów zebranych w czasie kwerendy jest trudne ze względu na 

niedoskonałość notatek prasowych. Nie można dokładnie odtworzyć liczby koncertów 

wykonywanych podczas tournée lub w składankach estradowych. Niejasny jest też udział 

poszczególnych osób i grup muzycznych wymienianych w notatkach prasowych. Wyniki 

należy zatem traktować jako przybliżone. 

Wykres 5. Procentowy rozkład tematycznych doniesień muzycznych w „Dzienniku Polskim” we wrześniu w 

latach 1956-1980 

5 3 3
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35
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17,3

Folklor Jazz
Kabaret Muzyka poważna, koncerty orkiestr, recitale
Opera i operetka, występy śpiewaków Oprawa muzyczna, wieczory petyckie
Wyjazdy zagraniczne krakowskich artystów Występy artystów zagranicznych
Zespoły wojskowe, zakładowe, akademie Estrada

 

Źródło: opracowanie własne na podst. E. Valde-Nowak, Życie muzyczne Krakowa na łamach „Dziennika 

Polskiego w latach 1956-1980, praca magisterska pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Zdzisława Pietrzyka, 

Kraków: Instytut INiB UJ 2013, s. 43- 133. 

                                                 
35

 Notujemy, „Dziennik Polski” 1960, nr 221, s. 4.  
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Z danych statystycznych przedstawionych na Wykresie 5 wynika, że najwięcej informacji 

w „Dzienniku Polskim” dotyczyło spektakli operowych i operetkowych. Dane te wskazują na 

silną pozycję TM wśród lokalnej społeczności pomimo problemów lokalowych wielokrotnie 

opisywanych na łamach „Dziennika”. 

W omawianym okresie wystawiano w Krakowie najsłynniejsze opery i operetki: Carmen, 

Cyganerię, Madama Butterfly, Halkę, Księżnę cyrkówkę, Noc w Wenecji, Wesołą wdówkę, 

Księżniczkę czardasza i inne.  

Drugie miejsce w tym rankingu zajęła muzyka poważna (20%). Z pewnością miały na to 

wpływ tradycje muzyczne Krakowa, dostęp do wspaniałych wnętrz w zabytkowych 

budynkach (Sala Senatorska i Sala Merliniego na Wawelu, Barbakan, Sala „Fontany” w 

Pałacu „Krzysztofory, Sala „Hołdu Pruskiego” w Sukiennicach, Sala Lustrzana w Pałacu 

„Pod Baranami”) oraz prężnie działająca sieć instytucji muzycznych takich jak: FK, szkoły 

muzyczne o różnych poziomach kształcenia, w tym Eksperymentalne Studium Muzyczne, a 

także domy kultury i kluby, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne. 

W Krakowie występowali najznamienitsi twórcy i wykonawcy: W. Małcużyński, Bella 

Dawidowicz, Halina Czerny-Stefańska, Jan Ekier, K. Penderecki, Światosław Richter, Wanda 

Wiłkomirska i inni. Wśród wszystkich imprez przedstawionych w „Dzienniku Polskim” 3,3% 

stanowiły występy artystów zagranicznych. Grano światową klasykę Johanna Sebastiana 

Bacha, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa, Fryderyka Chopina, Piotra 

Czajkowskiego, Josepha Haydna, Witolda Lutosławskiego, K. Pendereckiego, Dymitra 

Szostakowicza, Bogusława Schäffera, Karola Szymanowskiego i innych. 

W materiale znalazło się niewiele notatek o przedstawieniach baletowych. Oznaczać to 

może, że Kraków nie był wówczas miastem preferującym ten rodzaj sztuki. Działało tu 

wprawdzie Społeczne Ognisko Baletowe Związku Zawodowego Pracowników Kultury, 

prowadzące naukę tańca klasycznego, plastycznego, charakterystycznego i rytmiki dla dzieci 

od piątego roku życia oraz specjalne kursy dla instruktorów baletowych zatwierdzone przez 

Ministerstwo Kultury i Sztuki
36

 (później Społeczne Ognisko Baletowe przy TM), jednak 

rangę Społecznej Szkoły Baletowej Towarzystwa Muzycznego w Krakowie zyskało dopiero 

pod koniec lat siedemdziesiątych z inicjatywy R. Satanowskiego. 

Znaczącą grupę w zebranym materiale stanowią informacje o występach, na które 

zapraszała „Estrada Krakowska”. 

                                                 
36

 Jeśli chcesz uczyć swoje dziecko tańca lub rytmiki, „Dziennik Polski” 1957, nr 215, s. 6. 
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Rok 1965 zapisał się w kalendarzu imprez estradowych krakowskiej hali „Wisły” dwoma 

znaczącymi wydarzeniami – spotkaniem towarzyskim Mocne uderzenie jakiego jeszcze nie 

było oraz koncertem angielskiej grupy „The Animals”. 

W Mocnym uderzeniu imprezie, która była atrakcją Sopockiego lata 1965 w Operze 

Leśnej, udział wzięli: angielski zespół muzyczny „The Original London Beat”, polski zespół 

muzyczny „Niebiesko-Czarni”, piosenkarki Anna Kareńska, Mira Kubasińska, Helena 

Majdaniec, Ada Rusowicz i piosenkarze Piotr Janczarski, Wojciech Korda, Czesław Niemen-

Wydrzycki, a także niezapowiedziany wcześniej Michaj Burano. 

W drugim koncercie grupa big-bitowa „The Animals” wystąpiła z polskim zespołem 

„Polanie”, z którym odbywała dwutygodniowe tournée po Polsce. Wrażeniami z tej 

szczególnej, bo jednej z pierwszych tego typu imprezy muzycznej w Polsce, podzielił się na 

łamach „Dziennika Polskiego” (taed)
37

. Przytoczona w całości relacja jest przykładem 

wypowiedzi dziennikarskiej ukazującej różnice pomiędzy grupami muzycznymi z dwóch 

różnych stref wpływów – anglosaskiej i radzieckiej, stanowi także ważne źródło informacji do 

rekonstrukcji życia muzycznego w omawianym okresie.  

Ilustracja 3. Przykład wypowiedzi dziennikarskiej opublikowanej w „Dzienniku Polskim” w 1965 roku 

 

Źródło: (taed), „The Animals”, „Dziennik Polski” 1965, nr 272, s. 6. 

                                                 
37

 (taed), „The Animals”, „Dziennik Polski” 1965, nr 272, s. 6. 
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Młodzieżową letnią sceną muzyczną był przez wiele lat krakowski Barbakan. 

Przeznaczenie zabytku na tego typu działalność wywoływało sporo kontrowersji. Dyskusje na 

ten temat nie ominęły „Dziennika Polskiego”. J. Kydryński w felietonie skrytykował nie tylko 

decyzję o organizowaniu w Barbakanie koncertów grup „mocnego uderzenia” takich jak, np. 

„Szwagry”, ale także nazwę zespołu, afisz nad wejściem, konferansjera W. Dymnego, 

młodzieżową publiczność i niegospodarność organizatorów
38

.  

Ilustracja 4. Juwenalia w Barbakanie (maj 1961) 

 

Źródło: Z. Siemaszko fot., NAC, sygn. 51-356-14 [dok. elektr.] 

http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/144610/0ff0a520c625c09636918214421332bc/ [odczyt: 12.05.2013] 

Specyficzną scenę na wolnym powietrzu stworzyły dla koncertów jazzowych, big-

bitowych, później rock-and-rollowych studenckie Juwenalia i „Wianki” – tradycyjna impreza 

cykliczna inspirowana pogańskim słowiańskim świętem „Noc Kupały”, połączona z „Dniami 

Krakowa”. W latach siedemdziesiątych nastąpiło znaczne zwiększenie liczby doniesień o 

występach estradowych. W Krakowie występowali znani z ekranu telewizyjnego, laureaci 

Festiwali Piosenki w Opolu i Sopocie, m.in. Maryla Rodowicz, Urszula Sipińska, Niemen, 

Piotr Szczepanik, Zbigniew Wodecki i inni. Muzyka rozrywkowa, big-bitowa i rock and 

rollowa, niechciana przez rząd w latach sześćdziesiątych powoli wypierała jazz. 

Do ciekawych wniosków prowadzi analiza materiałów dotyczących występów 

zagranicznych artystów krakowskich. Stanowią one ok. 6% wszystkich wiadomości. Do tej 
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grupy włączono wyjazdy filharmoników (Orkiestra i Chór FK), solistów (Teresa Żylis-Gara), 

piosenkarzy (Ewa Demarczyk), zespołów młodzieżowych muzycznych („Dżamble”, 

„Skaldowie”), folklorystycznych („Krakowiacy”, „Słowianki”) i innych. Mimo, że „Dziennik 

Polski” szeroko omawiał sukcesy zagraniczne krakowskich artystów, z perspektywy dnia 

dzisiejszego zauważyć można, że światową karierę zrobili tylko nieliczni. Złożyły się na to 

zapewne różne przyczyny: polityczne, finansowe, public relations i inne. 

Ocena charakteru pisma w kontekście preferowanego kręgu odbiorów prowadzi do 

wniosku, że jego polityka kulturalna była właściwa. Dowodem na to jest m.in. 

zainteresowanie współpracą z „Dziennikiem Polskim” cenionych krytyków muzycznych: J. 

Berwaldta, L. Kydryńskiego, S. Lachowicza, A. Walacińskiego, M. Wallek-Walewskiego i 

innych. 

ZAKOŃCZENIE 

Na podstawie doniesień „Dziennika Polskiego” można stwierdzić, że życie muzyczne 

Krakowa w powojennym ćwierćwieczu PRL-u było barwne. Muzyka nie stanowiła głównego 

celu polityki kulturalnej pisma, jednak związane z nią treści zajmowały znaczącą pozycję. 

Gazeta była źródłem o stosunkowo dużym ładunku informacyjnym dla rekonstrukcji 

środowiska muzycznego Krakowa, podanym oszczędnie, lecz z zachowaniem dziennikarskiej 

rzetelności. Nieliczne błędy nie mają znaczenia dla generalnego wizerunku pisma. Mimo, że 

pismo ukazywało się w latach szczególnie trudnych dla rozwoju swobód intelektualnych, 

podlegających cenzurze, ilość przekazywanych informacji i dbałość o solidność przekazu 

przy zachowaniu względnej neutralności była ogólną cechą „Dziennika Polskiego”. Gazeta z 

założenia niezależna prezentowała jednak stanowiska osób oraz grup społecznych 

zaangażowanych politycznie, mających wpływ na kształtowanie opinii, postaw i przekonań. 

Dziennik w pierwszej kolejności informował o działalności państwowych instytucji 

muzycznych. Świadczą o tym stałe rubryki np. Z Sali Filharmonii i Estrada zaprasza. Ruch 

amatorski pozostawał na dalszym, publicystycznym planie.  

Wysoki poziom muzycznej publicystyki był zasługą cenionych felietonistów i krytyków 

muzycznych. Zamieszczanie długoterminowych rubryk informacyjno-ogłoszeniowych 

zmuszało redakcję do śledzenia bieżących wydarzeń muzycznych. Nie bez znaczenia było 

wysyłanie własnych korespondentów na wielkie imprezy w kraju i zagranicą. Czytelnikom 

starano się przedstawić każde wydarzenie muzyczne niezależnie od rangi, takie jak: koncert, 

recital, spektakl muzyczny, występ zespołów zaprzyjaźnionych armii, różnego typu imprezy 
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popularyzujące muzykę, imprezy plenerowe. W materiale prasowym można znaleźć 

informacje o losach animatorów życia muzycznego tych, którym udało się zrobić karierę 

zawodową i pozostać w Krakowie oraz tych, którzy z różnych powodów musieli opuścić 

miasto. 


