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Kronikę klubu “Antyk” poświęcam pamięci młodzieŜy Lęborka, która 

swym czynnym uczestnictwem w klubie, współtworzyła historię  

niepowtarzalnej w swoim rodzaju placówki kulturalnej.  

Poświęcam ją takŜe zaangaŜowanej młodzieŜy klubowych sekcji, 

wszystkim działaczom i pracownikom klubu. Szczególny ukłon 

składam załoŜycielowi klubu - Aleksandrowi Celekińskiemu  i  

oddanej długoletniej księgowej klubu – Anzelmie Zabłockiej, która z 

sercem opiekunki stała przez wszystkie lata na straŜy racji klubu i  

nad potrzebami uczęszczającej do niego lęborskiej młodzieŜy, aŜ do  

końca jego działalności. 

     mgr Kazimierz Steć. 
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W 1959 roku , z inicjatywy Wojewódzkiego Związku Spółdzielczości Pracy w 
Gdańsku,  Zarządy lęborskich Spółdzielni Pracy w uzgodnieniu z władzami 
administracyjnymi i politycznymi miasta, podejmują decyzję o powołaniu do 
działalności, wspólnego Międzyspółdzielnianego Klubu, pełniącego rolę 
Spółdzielczego Domu Kultury. Klub swymi  pomieszczeniami ma słuŜyć  czterem 
patronackim spółdzielniom, ich pracownikom, młodzieŜy zakładowej i miejskiej 
miasta Lęborka. Spółdzielnie Pracy deklarujące powołanie placówki, są jednocześnie 
spółdzielniami patronującymi działalność klubu. 
Prezesi spółdzielni partycypujących w utrzymaniu klubu są członkami  Społecznej 
Rady Klubu, która pełni nadzór nad całokształtem  jego działalności. 
Na mocy zawartego porozumienia  spółdzielnie   zadeklarowały się do corocznego 
łoŜenia na utrzymanie klubu. KaŜda z nich zobowiązała się do przekazywania na 
konto klubu po dziesięć tysięcy złotych rocznie. Pieniądze mają zabezpieczać 
pokrycie kosztów: czynszu, energii elektrycznej, opłat telefonicznych, zuŜycia wody, 
ogrzewania i wynagrodzeń  osób zatrudnionych w klubie. 
W planach pracy klubu zakłada się organizowanie róŜnych form spędzania wolnego 
czasu dla spółdzielczej młodzieŜy pracującej, dla pracowników spółdzielni i innych 
uczestników. Mają to być: małe formy teatralne i  muzyczne, gry salonowe, wieczorki 
taneczne z udziałem muzykujących przy klubie. Przy klubie ma teŜ działać bufet- 
kawiarnia, prowadzona przez PSS.  
S p o ł e c z n a    R a d a   K l u b u  
Społeczna Rada Klubu jest oficjalnym organem reprezentującym i nadzorującym 

klub.  
Pracą bezpośrednią w klubie kieruje kierownik klubu. 
 WaŜniejsze decyzje o działalności i  pracy klubu uzgadniane są z Przewodniczącym 
Społecznej Rady klubu. Społeczna Rada Klubu zobowiązana  jest do spotykania się 
na  kwartalnych posiedzeniach w klubie, by oceniać i  omawiać bieŜącą działalność 
klubu, jego plany i gospodarkę finansową.  

PROMOTOREM tworzenia klubu, a takŜe pierwszym Przewodniczącym Społecznej 
Rady Klubu,  jest prezes lęborskiej Spółdzielni Przemysłu Drzewnego i Usł.                      

ALEKSANDER     C E L E K I N S K I    
Ustala się, Ŝe spółdzielnią administrującą klub będzie Usługowa Spółdzielnia Pracy 
Przemysłu Drzewnego “Zjednoczenie”. Prezes tej spółdzielni pełni bezpośredni nadzór nad 
pracą klubu i jego gospodarką finansową. Spółdzielnia jest oficjalnym organem 
administracyjnym, reprezentującym klub w jego kontaktach zewnętrznych. 

 

 



 

Budynek w którym znajduje się klub, posadowiony jest w centrum miasta przy ul. Młynarskiej 
14/15, a bazą klubu są pomieszczenia usytuowane na pierwszym piętrze. Na parterze pod 
klubem mieści się sklep konfekcji odzieŜowej naleŜący do WSS „Społem“ 0ddział w Lęborku. 
Na drugim piętrze budynku istnieje  Muzeum archeologiczno - historyczne miasta Lęborka. 
PowyŜej Muzeum znajduje się lokal mieszkalny naleŜący do Administracji Domów 
Mieszkalnych w Lęborku, zamieszkiwany przez rodzinę Klinkosz.  

 
Kierownicy klubu: 
1.   Zdzisław Mikłasiewicz         grudzień 1959  -       styczeń 1964 
2. Witold Gauza ,                              luty 1964  -          lipiec 1965 
3. Jerzy Dziedziński -                     lipiec 1965  -      sierpień 1965 

 4.    Stanislaw Nisiewicz              wrzesień 1965 –    kwiecień 1969    

 5.   Wanda Olszewska                   marzec 1969 –     czerwiec 1970 
      6.   Jerzy Górski                              lipiec   1970 -  31 styczeń 1972  

 7.    Krystyna Wojciechowska         luty    1972 –         31. 12.1975 
    Jerzy Łuszcz   - zastępstwo        styczeń 1976 –     czerwiec 1976 

 8.   Kazimierz Steć                             lipiec 1976 –         lipiec 1982 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            pracy klubu obfitują dobrą działalnością, gdyŜ fundusze 
przekazywane przez spółdzielnie zabezpieczają  pokrycie potrzeb administracyjnych 
i KO. 
Od pierwszych lat istnienia klubu, o wcześniejszej nazwie “OAZA”,  przewija się w 
nim uzdolniona muzycznie młodzieŜ miasta. Z uzdolnionych  muzycznie osobnikớw 
formowane są przy klubie, pierwsze zespoły grające dla uczęszczającej do niego 
młodzieŜy.  Klub współpracuje z miejską organizacją młodzieŜową ZMW. / Związek 
MłodzieŜy Wiejskiej/.  Stanisław Fularczyk, - przewodniczący ZMW jest początkowym 
opiekunem działalności klubu z ramienia miejskiej organizacji. Członkowie klubu, 
kierownictwo i  jego muzycy biorą udział w róŜnych imprezach organizowanych przez 
ZMW na terenie powiatu lęborskiego, we wsiach i  ich klubach.  Muzykujący w klubie 
wielokrotnie wyjeŜdŜają  do miejscowości Maszewo, na organizowane tam imprezy 
KO  i   kuligi połączone z muzyką. Zespół klubu grywa na zabawach w pobliskich 
wsiach powiatu lęborskiego. 
 
 
 
 
 



Muzykuj ący w klubie to między innymi:  
Skład pierwszy. ca 1959/60 
1. Bronek Wawrzynowicz – akordeonista. /brak fotografii/ 

Edek  Dudek  –  akordeonista    Jan Tokarski - bębny,  

Mieczysław Pisarski -   gitara  ,        Edek Mach – kontrtabas                                                                                                 
brak zdjęcia. 
  _____________________________________________________________________ 
II  skład: 
 

Edek Dudek - akordeon   Paweł  Krzebiatkowski – gitara brak zdjęcia  

Wiesław Szajna – kontrabas (krótko). 

Piotr Urbaniak –  bębny Witold Gauza– kontrabasista 
 
III skład : 

Kazimierz Rezmer    -  gitara   Edek Dudek - akordeon.  

Bronek Krzebiatkowski gitara  Andrzej Ślaski perkusista 

Adam Stawinoga - gitara , brak zdjęcia  Witold Gauza – kontrabas. 
Gitarzyści w zespłach  grają wymiennie, kaŜdy przez pewien zamknięty okres.  
 
 
 
 



 W 1961 roku następuje kolejne przeformowanie klubowego zespołu w składzie 
którego grają: 

Bernard Sosnowski – gitara. Witold Gauza – kontrabas.  

Andrzej Ślasaki – perkusja. Heniek Budkowski – sax   
 
                                
 
                           Bogdan Poeche – pianino. - brak zdjęcia 
 
 
 
W początkowych latach działalności  klub ma nieco inny charakter działania. Stanowi 
bardziej klubokawiarnię lub klub z bufetem w którym moŜna kupić sałatkowy lub mięsny 
garmaŜ, ciastko i uraczyć się teŜ “małym jasnym “, kawą czy herbatką.  
     W większości przebywa w nim młodzieŜ pracująca. Zespoły w nim grające, 
starają się dopasować repertuarem do oczekiwań  bywalców lubu z  tamtego 
okresu.  MłodzieŜ szkolna w początkowym okresie trafia do klubu rzadko, raczej 
sporadycznie. Zespoły grają muzykę powojenną i lat pięćdziesiątych. 
Brzmieniowo dopasowują się do stylu dancingowego, bo taki jest klubowi wtedy 
potrzebny. W klubie moŜna swobodnie palić tytoń i oficjalnie konsumować 
alkohol serwowany przez PSS -owski bufet, usytuowany na zapleczu klubu. 
Kolejno grające po sobie składy muzyczne unowocześniają swe repertuary 
grane do tańca. Gra się często modnego jaiva, twista i swinga.  Rythm & blues 
nie jest jeszcze rozpowszechniony.  
Wprowadzają go w późniejszych latach polskie kolorowe zespoły N. Cz. i  Cz. 
Czarni. Z ich repertuaru korzysta  skład grający przed “Septymami”. 
 
W latach sześćdziesiątych klub “Antyk” ma na swym koncie  wystarszającą ilość 
pieniędzy z wpływających dotacji, dzięki czemu do klubu  trafiają  znani aktorzy, 
bokserzy, muzycy.  
W połowie lat 60-tych w klubie gości znany polski aktor Jacek Federowicz, 
gości takŜe utytuowany polski bokser. 
Aparatura nagłaśniająca klubu jest lepem dla zdolnej, muzykującej młodzieŜy 
miasta z której  tworzą się muzyczne zespoły klubu.   
 
 
 



śaden z ówczesnych lęborskich klubów nie posiadał tak dobrej bazy sprzętowej 
jak klub “Antyk”. Sprzęt niejednokrotnie sponsorował gdański WZSP. 
Część urządzeń elektronicznych i zestawớw nagłaśniających wykonywana była 
przez osoby udzielające się w klubie , takŜe niektớrych pracownikớw klubu. 
/Witold Gauza/ 
    Są to czasy, w których muzycy grający na gitarach elektrycznych, z uwagi na 
ich brak w handlu, takŜe niewspółmiernie wysokie ceny gitar w stosunku do 
zarobków, wykonują je samodzielnie.        Nie  wszystkie zbudowane gitary są w 
pełni udane, ale niektóre egzemplarze wykonane przez młodzieŜ naszego miasta 
są  zbudowane prawidłớwo,  nadają się do  wykorzystania  w zespole.  Pierwsze 
egzemplarze  gitar w Lęborku wykonują:  Henryk Janicki , Leszek 
Woźniakowski, Kazimierz Steć , Roman Bieszk, Kazimierz Gendig. Marian 
Majda, Zygmunt Szymański.    
  Od Kazimierza Stecia,  samorobną gitarę poŜycza chętnie Bernard Sosnowski, 
grający w „Septymach“, twierdząc , Ŝe ma ona lepsze brzmienie od czeskiej 
gitary posiadanej przez klub. 
 
  Gitarę Kazimierza, poŜyczają takŜe muzycy innych grup muzykujących, aŜ w 
roku 1968 zostaje odkupiona przez  przez Zygmunta Szymańskiego za okrągłą 
sumkę 1300 zł, przeciętną miesięczną pensję, skrobipiórka tamtych czasów. 
 

      
   Akwarela. 
 
 
 
 
 



     
 przystawki elektryczne w pudełkach po tabletkach Akron, klawisze z przełącznika światła. 
 
 
 

 
Od lewej  xxxx?,   Janusz Szydłowski,     Marian Majda,     Kazimierz Gendig 
                                       i ich własnorobione gitary. 
 
 

Gitara własnej produkcji 
wykonana przez  
Kazimierza Stecia  na wzór 
gitary „HOFNER“ – 
Jurka Mleczka, otrzymanej 
przez niego z Niemieckiej 
Republiki Federalnej.  
 
Jurek  miał w tych czasach 
najlepszy sprzęt  
nagłaśniający i muzyczny,  
który  słała mu babcia  z  za 
zachodniej granicy. /RFN/ 


