
Gdańskie
kluby muzyczne 

Malownicze położenie Gdańska nad morzem od wieków przynosiło miastu wiele korzyści. 
Samo posiadanie portu zapewniało kontakt z nawet bardzo odległymi miejscami na świe-
cie. Z pewnością ten właśnie atut w dużej mierze przyczynił się do niezwykłego rozwoju 
nowoczesnej muzyki w Trójmieście, rozwoju, który trwał nawet w najmroczniejszym okresie 
ograniczonego dostępu do wyjazdów i dóbr zagranicznych. Rozwój muzyki możliwy był także 
dzięki konkretnym miejscom, gdzie twórczość artystyczna znajdowała swe ujście. Wybierz-
my się dziś śladem legendarnych gdańskich klubów.
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Quiz
1  Dawniej płyty z nagraniami muzycznymi wykonywane 

były z winylu, ale jeszcze wcześniej używano innego ma-

teriału. Jakiego?

 a) szelaku

 b) pvc

 c) platyny

2  Jak brzmi nazwa gdańskiego producenta gitar elek-

trycznych?

 a) Fender

 b) Mayones

 c) Yamaha 

3  W którym gdańskim zespole nie grał Krzysztof Klenczon?

 a) Niebiesko-Czarni

 b) Czerwone Gitary

 c) Rhythm & Blues

4  W latach 60. popularne były tzw. pocztówki dźwiękowe. 

Były to:

 a) pocztówki z tekstami piosenek

 b) pocztówki z nutami

 c) płyty gramofonowe w postaci pocztówki

5  Nazwę Bambino nosił:

 

 a) przenośny gramofon

 b) kontrabas elektryczny

 c) magnetofon szpulowy

Czy wiesz, że...?
Jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce 

przed rokiem 1989 był koncert legendarnej grupy The Rolling 

Stones. Zespół światowego formatu wystąpił w Warszawie 

w 1967 roku. Tuż przed ich występem, jako tzw. support, za-

grał gdański zespół Czerwono-Czarni. Koncert cieszył się 

ogromnym zainteresowaniem i choć Sala Kongresowa, w któ-

rej wystąpili Stonesi, może pomieścić około dwóch i pół tysią-

ca osób, to szacuje się, że podczas koncertu było tam około 

pięciu tysięcy osób!

Za pierwszy utwór rockandrollowy stworzony w Polsce uzna-

wana jest piosenka Wiesława Machana i Janusza Odrowąża, 

nagrana przez Zbigniewa Kurtycza, zatytułowana W Arizonie. 

Powstała ona w 1957 roku.

Czesław Niemen nazywał się tak naprawdę Czesław Wydrzyc-

ki. Pseudonim Niemen, pochodzący od rzeki płynącej nieopodal 

miejscowości, w której artysta się urodził, wymyśliła żona Fran-

ciszka Walickiego. Czesław Wydrzycki zyskał nowe nazwisko, 

które było dużo łatwiejsze do wymówienia dla cudzoziemców. 

Zdjęcia pochodzą z wystawy „Nikt nam nie weźmie młodości. Narodziny bigbitu. 
Odsłona gdańska”, zorganizowanej przez Muzeum Gdańska w 2019 roku.  
Na wystawie pokazano blisko 150 eksponatów związanych z początkami polskiej 
muzyki rozrywkowej. Wśród prezentowanych przedmiotów znalazły  
się instrumenty muzyków z lat 50.–70. XX w. takich zespołów, jak Rhythm & Blues, 
Czerwono-Czarni, Czerwone Gitary. Można też było zobaczyć mikrofon używany 
przez zespół The Rolling Stones podczas koncertu w Sali Kongresowej w 1967 r., 
liczne plakaty oraz ubiory sceniczne. Wystawa otrzymała wyróżnienie w podwójnej 
edycji Pomorskiej Nagrody Muzealnej za rok 2019 i 2020. Autorka fotografii:  
Agnieszka Grabowska, Muzeum Gdańska, własność: Muzeum Gdańska.

Owocnych poszukiwań życzą

z partnerami



Gdańsk, podobnie jak całe Trójmiasto, przez dziesięciolecia wy-

różniał się na mapie najciekawszych zjawisk muzycznych w kraju. 

By wytłumaczyć ten fenomen, trzeba nakreślić panoramę życia 

w powojennej Polsce. Kraj podnosił się z ruiny, straty wojenne 

były znaczne, niektóre duże ośrodki miejskie zostały doszczętnie 

zniszczone, ludzie utracili swoje domy, część ludności została 

przesiedlona, co dodatkowo komplikowało sytuację mieszka-

niową. W dodatku Polska znalazła się za tzw. żelazną kurtyną, 

co oznaczało podległość kraju wobec Związku Radzieckiego, 

utworzonego przez Józefa Stalina. 

Po II wojnie światowej rozpętała się zimna wojna, czyli konflikt 

pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, 

który przybrał formę wyścigu zbrojeń – oba państwa starały 

się prześcignąć w produkcji coraz lepszej broni o coraz więk-

szym zasięgu. Napięcie pomiędzy tymi światowymi mocar-

stwami było tak duże, że obawiano się nawet rozpoczęcia woj-

ny nuklearnej, która mogłaby zniszczyć część naszej planety. 

Ponieważ zagrożenie było realne, obie strony konfliktu dbały 

o to, by nie dochodziło pomiędzy nimi do większej wymiany 

informacji i przepływu obywateli. Fizycznym symbolem tego 

dramatycznego podziału świata był mur berliński, który dzielił 

stolicę Niemiec na dwa bloki i na dwa osobne państwa. Polska 

w tamtym okresie znalazła się całkowicie w sowieckiej strefie 
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wpływów. Żaden obywatel nie mógł uzyskać paszportu ani wyje-

chać za granicę bez specjalnego pozwolenia, oczywiście zdobycie 

takiego pozwolenia było niezwykle trudne. Istniały też trudności 

z wymianą waluty. 

Ograniczenia nie dotyczyły wyłącznie sfery polityczno-gospodar-

czej, podlegała im również kultura – ta zachodnia miała rzekomo 

propagować zgniły kapitalizm i prowadzić do deprawacji mło-

dzieży, dlatego dostęp do niej był utrudniony. Nowości muzycz-

nych nasłuchiwano na trzeszczących falach zachodniego Radia 

Luksemburg. Jednak Trójmiasto z dwoma portami i kurortem 

było idealnym miejscem do rozprzestrzeniania się zagranicznych 

trendów. Być może to właśnie dzięki morskiemu „oknu na świat” 

nowe nurty muzyczne z Zachodu trafiły do młodych twórców 

i szybko zainspirowały ich do tworzenia podobnej muzyki. 

A co było najmodniejsze na świecie w latach 50.? Już na początku 

tej dekady zaczęto lansować termin „rock and roll”. Początkowo 

gatunek ten spotkał się z niezbyt przychylnym odbiorem nawet 

we własnej ojczyźnie, czyli w Stanach Zjednoczonych, ponieważ 

wywodził się z muzyki tworzonej przez ubogich Afroamerykanów: 

żywiołowej, hałaśliwej i rytmicznej. Jednak od rewolucji mu-

zycznej, której sprzyjał też rozwój radiofonii, nie było odwrotu 

i rock and roll zawładnął sercami młodych Amerykanów, czego 

dowodem była błyskotliwa kariera legendarnych dziś twórców, 



takich jak: Elvis Presley, Buddy Holly, Chuck Berry czy Johnny 

Otis. Nieuniknione było również przedostanie się tego gatunku 

do Polski Ludowej. 

Ale w jaki sposób przekonać nieprzychylne i podejrzliwe władze, 

że nowa muzyka, choć zdaniem wielu hałaśliwa, zbyt szybka 

i zbyt rytmiczna, powinna móc rozwijać się także w Polsce? Przed 

takim dylematem stanął Franciszek Walicki, jedna z najważniej-

szych postaci świata współczesnej polskiej muzyki. Pochodził 

z Wilna, gdzie poznał Leopolda Tyrmanda i właśnie ta znajomość 

znacząco wpłynęła na jego zainteresowanie muzyką, a przede 

wszystkim jazzem. Studiował w Gdyni w Szkole Morskiej. Został 

dziennikarzem i aktywistą gdańskiego Jazz Clubu. W latach 70. 

uruchomił pierwszą polską dyskotekę Musicorama oraz pierw-

sze w kraju pismo o rock and rollu o tym samym tytule. Dzięki 

jego zaangażowaniu sukces odniosły takie grupy, jak Breakout 

i SBB. Franciszek Walicki był także autorem tekstów piosenek, 

które pisał pod pseudonimem Jacek Grań, jego teksty śpiewali 

m.in. Czesław Niemen, Krzysztof Klenczon, Ada Rusowicz, Mira 

Kubasińska czy Piotr Szczepanik. Za swoją działalność w dzie-

dzinie kultury otrzymał wiele wyróżnień, w tym najważniejsze 

państwowe: złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz 

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, który jest drugim 

pod względem rangi państwowym odznaczeniem cywilnym za 

wybitne osiągnięcia na polu kultury.

To przede wszystkim Franciszek Walicki był inicjatorem pierw-

szego polskiego koncertu rockandrollowego, który odbył się 24 

marca 1959 roku w klubie Rudy Kot i podczas którego zagrał 

zespół o nazwie Rhythm & Blues. Walickiemu udało się dokonać 

czegoś, co wydawało się niemożliwe: przekonał władze, że nowy 

styl muzyczny, choć pochodził z obcego kulturowo Zachodu, 

warto rozwijać także w Polsce. Nie bez znaczenia jest również 

fakt, że w powszechnym użyciu znalazło się określenie „big bit”, 

czyli spolszczona nazwa angielskiego big beat, oznaczającego 

mocne uderzenie, oczywiście muzyczne. Termin ten stosowany 

był do wszystkich polskich utworów rockandrollowych.

Wspomniany klub Rudy Kot był jednym z najważniejszych miejsc, 

gdzie powstawała nowa muzyka, a swoją karierę rozpoczynali 

w nim artyści, którzy odnosili później ogólnokrajowy sukces. 

Mieścił się w budynku przy ul. Garncarskiej 18/20, odbudowa-

nym w 1947 roku, który przed wojną stanowił część kompleksu 

hotelowo-restauracyjnego Deutscher Hof. Odbudowany obiekt 

wyróżnia się fasadą z czerwonej, nieotynkowanej cegły, budy-

nek otynkowany jest tylko na wysokości parteru, gdzie między 

oknami widoczna jest geometryczna dekoracja. Być może cha-

rakterystyczny dominujący rudy kolor cegły stał się inspiracją 

przy nadawaniu nazwy temu miejscu. W 1955 roku działalność 

rozpoczął tu Klub Pracowników Kultury, w tym samym roku 

powstał i występował tu kabaret Rudy Kot, którego program 

pt. Miniatury oparty był na tekstach Tadeusza Boya-Żeleńskiego. 

Obsadę kabaretu stanowili znakomici artyści, m.in. Zbigniew 

Cybulski czy Bogumił Kobiela. W murach tego budynku działał 

również Teatr Łątek, z którego wywodzi się współczesny Teatr 

Miniatura. Klub Pracowników Kultury został przekształcony 

w stowarzyszenie twórcze, zależne od władzy, a szczególnie 

od Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Socjalistycznej. 
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Powstała sekcja młodzieżowa Rudy Kot. Od 1957 roku pod tą 

nazwą funkcjonowała również kawiarnia, tak powstał młodzie-

żowy klub o profilu muzycznym, który wyróżniał się m.in. tym, 

że znajdowała się w nim szafa grająca. Pod kierownictwem Jana 

Gawlika zaczęły tu występować gdańskie zespoły muzyczne, ale 

także zespoły spoza Trójmiasta. W 1958 roku w Rudym Kocie 

Franciszek Walicki zorganizował konkurs dla młodych talen-

tów, żeby wyłonić muzyków do pierwszego zespołu rockowego. 

Koncert tej pierwszej rockandrollowej grupy zapoczątkował 

całą serię ważnych wydarzeń artystycznych w Rudym Kocie. 

Zespół Rhythm & Blues został przyjęty z ogromnym entuzja-

zmem. Grupa zasłynęła występem na I Ogólnopolskim Konkursie 

Amatorskich Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych. Wzbudziła 

zainteresowanie młodzieży, która tłumnie przychodziła na ich 

koncerty. Jednak los zespołu był przesądzony – z punktu 

widzenia władzy ludowej grupa stanowiła zagrożenie, ponie-

waż deprawowała młodzież. Wprowadzenie ograniczeń co do 

wielkości sal, w których mógł występować zespół Rhythm  

& Blues, przyczyniło się do jego rozwiązania.

W Rudym Kocie debiutowały m.in. Izabela Trojanowska i Irena 

Jarocka. Grały tu także najbardziej znane zespoły bigbitowe. 

Klub funkcjonował do 2001 roku, a w 2014 na fasadzie budynku 

zamontowano marmurową gitarę upamiętniającą to miejsce 

jako jedno z najważniejszych w historii polskiej muzyki roz-

rywkowej. Obecnie obiekt wciąż czeka na zagospodarowanie, 

choć zapewne wielu mieszkańców widziałoby tu kontynuację 

tradycji lokalu muzycznego.

Rozpad zespołu Rhythm & Blues nie mógł jednak zatrzymać 

zmian w polskiej muzyce. Już w 1960 roku Franciszek Walicki 

rozpoczął pracę z nową formacją bigbitową o nazwie Czerwono-

-Czarni. Zadebiutowali oni 23 lipca w klubie Żak, a publiczność 

przyjęła ich tak gorąco, że występ powtórzono aż cztery razy. Ten 

znakomicie zapowiadający się zespół niestety również przestał 

istnieć, jednak ze znacznie bardziej prozaicznego powodu. Muzycy 

byli bardzo młodzi i po okresie wakacyjnym musieli powrócić na 

studia, a więc porzucić koncertowanie i dalszą karierę.

Klub Żak, a właściwie Klub Studentów Wybrzeża „Żak”, został 

założony już we wrześniu 1957 roku i tym samym jest najstar-

szym w Polsce ośrodkiem kultury studenckiej. Za instytucję 

odpowiedzialna była organizacja o nazwie Zrzeszenie Studentów 

Polskich, z siedzibą przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Piękny neore-

nesansowy budynek powstał w latach 1898–1901 i mieściło się 

w nim naczelne dowództwo Siedemnastego Korpusu Armijnego. 

Po wojnie obiekt stał się siedzibą gdańskiego dowództwa Armii 

Czerwonej, a później miejskich władz Polskiej Partii Robotniczej, 

szczęśliwie okres ten trwał krótko. Wystrój Żaka był niebanalny, 

dbali o niego Alina i Jerzy Afanasjewowie. Na ścianach w ka-

wiarni, pomalowanych w złote paski, znajdowały się kryształowe 

lustra, a także żarty rysunkowe autorstwa Jacka Fedorowicza 

i Włodzimierza Łajminga oraz autografy gości i sympatyków. 

Obiekt pełnił funkcję klubu kultury studenckiej aż do 1978 roku, 

kiedy to rozpoczęto remont. W tym czasie wydarzenia organi-

zowane przez Żaka odbywały się w wielu innych lokalizacjach. 

Remont trwał aż do 1988 roku. W 1991 KSW „Żak” został zmie-

niony w Klub Żak, miejską instytucję kultury, i przeniesiony do 

nowej siedziby przy ul. Grunwaldzkiej 195/197, gdzie prężnie 

działa w dalszym ciągu.

Wracając jednak do historii miejsca – klub odgrywał ważną rolę 

kulturotwórczą, jako że organizowane tu wydarzenia miały istotny 

wpływ nie tylko na kulturę Gdańska, ale i całego kraju. Głównym 

obszarem działalności Żaka była sztuka teatralna, to tu powstały 

teatrzyki: Bim-Bom, Teatrzyk Rąk „Co To”, To-Tu, Cyrk Rodziny 

Afanasjeff „Tralabomba”, teatr Galeria. Właśnie te inicjatywy 

przyczyniły się do powstania samego klubu. Od 1955 roku funk-

cjonował tu także Dyskusyjny Klub Filmowy Studentów i Młodej 

Inteligencji. Na parterze budynku znajdowała się kawiarnia, 

na pierwszym piętrze kino, sala teatralna i sala konferencyjna, 

a w piwnicy dwa pomieszczenia: siedziba Amatorskiego Klubu 

Filmowego oraz magazyn dekoracji teatralnych.
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Działalność filmowo-teatralna przyciągała do klubu Żak znako-

mitych twórców, takich jak: Zbigniew Cybulski, Jacek Fedorowicz, 

Bogumił Kobiela, Jerzy Afanasjew, Jerzy Krechowicz i wielu 

innych. Klub dawał możliwość rozwijania wielu dyscyplin kul-

turalnych, przyciągał plastyków, filmowców, literatów, tancerzy 

i oczywiście muzyków. Co ciekawe, to właśnie w Żaku swoją 

karierę muzyczną rozpoczął w 1960 roku Czesław Wydrzycki, 

później znany jako Czesław Niemen, jeden z najwybitniejszych 

polskich muzyków współczesnych. W Żaku odbywały się tak-

że tzw. jam sessions, czyli improwizowane koncerty jazzowe. 

Występowali tu tak znakomici muzycy, jak choćby Zbigniew 

Namysłowski czy legendarny kompozytor i pianista jazzowy 

Krzysztof Komeda.

Do ważnych wydarzeń filmowych w Żaku można zaliczyć pre-

mierowy pokaz filmu Popiół i diament, na którym gościł reżyser 

Andrzej Wajda oraz odtwórca głównej roli Zbigniew Cybulski. 

To filmowe dzieło, ukazujące walkę, jaka toczyła się po wojnie 

między władzą ludową a podziemiem antykomunistycznym, 

należy do klasyki polskiego kina i jest uznawane za jedno z naj-

ważniejszych obrazów w naszej kinematografii.

W latach 70. w klubie odbyły się koncerty takich sław, jak Irena 

Jarocka, Magda Umer czy Michał Urbaniak. To tu miała miejsce 

pierwsza edycja Festiwalu Polskich Debiutów Filmowych, któ-

ry później został przekształcony w Festiwal Polskich Filmów 

Fabularnych i zmienił organizatora. 

Odbywały się tu również inne wydarzenia cykliczne, które miały 

znaczący wpływ na gdańską scenę artystyczną. Jedną z ważniej-

szych imprez organizowanych przez Żaka do dziś jest Festiwal 

Jazz Jantar, którego po raz pierwszy można było wysłuchać 

w 1973 roku. W wydarzeniu tym na przestrzeni lat brali udział 

wybitni muzycy jazzowi, m.in. Tomasz Stańko, Jan Ptaszyn 

Wróblewski, Ewa Bem, Stanisław Sojka.

Obecnie Żak jako instytucja kultury kontynuuje działalność na 

wielu polach: muzyki, teatru, filmu, wystawiennictwa, prze-

znaczoną dla różnych grup odbiorców. Organizowane są tu 

festiwale muzyczne i filmowe, przeglądy filmowe, koncer-

ty, imprezy muzyczne, przedstawienia, warsztaty teatralne  

i taneczne oraz wystawy. 
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Ważnym miejscem na kulturalnej mapie Gdańska był Dzielnicowy 

Dom Kultury Suchanino, znajdujący się przy ul. Lipy 3. Klub 

ten funkcjonował mniej oficjalnie również pod nazwą Burdl. 

Prowadzono tam zajęcia nauki gry na instrumentach, kursy 

fotograficzne, zajęcia teatralne, działała biblioteka. Odbywały 

się pokazy filmów niezależnych, wystawy i spektakle teatralne. 

Od 2001 roku organizowano Przegląd Filmów Amatorskich 

i Niezależnych „Wydmy”, na który zgłaszano filmy fabularne 

i dokumentalne, ale także animacje i teledyski. Jednak placówka 

ta wyróżnia się na tle innych swoją historią. To właśnie tu 16 

marca 1985 roku odbył się koncert młodych zespołów rockowych 

z Trójmiasta, który dał początek zjawisku zwanemu Gdańską 

Sceną Alternatywną. Klub Burdl był uznawany przez władze za 

siedlisko zbuntowanej, anarchizującej młodzieży. Próby i kon-

certy miały tu zespoły reprezentujące nowe gatunki: punk rock, 

metal, reggae. To tu po raz pierwszy wystąpiły takie zespoły, 

jak Bielizna, Oczi Cziorne, Deadlock, Bóm Wakacje w Rzymie, 

Apteka, Pancerne Rowery, Dzieci Kapitana Klossa i kilkadziesiąt 

innych. Zespoły te grały po nowatorsku, przełamywały schematy 

i eksperymentowały z dźwiękiem oraz z tekstami. Ta nowa fala 

dźwięku odróżniała trójmiejskich muzyków od wszystkich innych 

zjawisk muzycznych w Polsce. Miejsce, w którym młodzi twórcy 

występowali i odbywali próby, jednoczyło ich i pozwalało im 

wzajemnie się inspirować. Niestety dom kultury ze względu na 

bardzo zły stan budynku został zamknięty w 2007 roku, a ostatni 

koncert odbył się w nim rok wcześniej, wystąpił wtedy zespół 

Maleo Reggae Rockers.

http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202106/miniatury_kluby_5.mp3
http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/media/202106/transkrypcja5miniatury-kluby.pdf


Na miejsce Burdla, niedaleko jego dawnej lokalizacji, przy  

ul. Powstańców Warszawskich 25, powstał oddział Gdańskiego 

Archipelagu Kultury: Centrum Kultury Scena Muzyczna Gdańsk, 

natomiast w 2019 roku Scena Muzyczna została przeniesiona do 

nowego budynku przy ul. Nowiny 2b w dzielnicy Gdańsk-Orunia/

Lipce. To właśnie ta placówka przejęła wiele zadań dawnego 

domu kultury, a nawet rozbudowała swój program. W Centrum 

Kultury Scena Muzyczna można brać udział w zajęciach nowej 

Akademii Dźwięku, podjąć naukę gry na instrumentach, naukę 

śpiewu, tańca czy reżyserii dźwięku. Odbywają się tam również 

zajęcia w studiu nagrań, koncerty, przesłuchania, konkursy, 

a ponadto zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłych. 

W Gdańsku funkcjonowało jeszcze wiele innych miejsc, klubów 

muzycznych, domów kultury, w których tętniło życie artystyczne 

i gdzie swoje pierwsze kroki stawiali znani twórcy i animatorzy 

kultury. W całym Trójmieście działały kluby studenckie i różnego 

rodzaju miejsca rozrywki, z legendarnym sopockim klubem 

Non-Stop na czele. Klub ten przez wiele lat wyznaczał muzyczne 

trendy w kraju. Każde z tych miejsc ma długą historię i znaczący 

wkład w kształtowanie się dzisiejszego obrazu kultury. 

Czym byłaby dzisiejsza muzyka, gdyby rock and roll zaczęto 

grać dopiero po 1989 roku? Jak wyglądałaby polska moda, 

gdyby Izabela Trojanowska nie miała fantazji i odwagi sięgać 

po stylizacje podobne do kreacji scenicznych Davida Bowiego? 

Gdyby nie upór i kreatywność tamtych artystów, nie tylko prze-

szłość byłaby jeszcze bardziej czarno-biała, ale też nasza obecna 

kultura z pewnością byłaby uboższa. A te spośród legendarnych 

gdańskich klubów, które przetrwały do dziś, stały się praw-

dziwymi instytucjami kultury i wciąż oferują mieszkańcom 

Gdańska znakomity program. Warto odwiedzać je i uczestniczyć 

w przygotowywanych przez nie wydarzeniach. Kto wie, czy na 

koncercie, w którym weźmiemy udział, nie narodzi się nowe 

zjawisko muzyczne, a my staniemy się świadkami tworzenia 

się historii kultury?

Adamowicz P., Gdański Inkubator Kultury

Danielewicz S., Jacobson M., Rockowisko Trójmiasta. Lata 70., 

Pelplin 2017 

gedanopedia.pl

„Nikt nam nie weźmie młodości”. Narodziny bigbitu. Odsłona 

gdańska, red. G. Jedlicki, K. Kurkowska, Muzeum Gdańska, 

Gdańsk 2019

Renk-Grabowska M., Historia Klubu Żak

Skiba K., Janiszewski J., Konnak P., Artyści, wariaci, anarchiści, 

Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011

53 lata temu narodził się polski rock’n’roll!

tekst: Kinga Jarocka

zdjęcia: gedanopedia.pl, muzeumpomorza.pl

redakcja, korekta: Anna Mackiewicz

opracowanie graficzne: Jan Rosiek

pomysłodawczyni projektu: Małgorzata Kmicińska

koordynacja: Joanna Raftopulos

współpraca: Monika Kryger (Muzeum Gdańska)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury” oraz logotypu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu

http://adamowicz.pl/2010/03/04/gdanski-inkubator-kultury/
http://www.gedanopedia.pl
https://klubzak.com.pl/archiwalia/historia.html
https://www.polskieradio.pl/9/716/Artykul/573173,53-lata-temu-narodzil-sie-polski-rocknroll

