
               Kierownik klubu szuka dróg naprawy zespołowej pustki i przy 
pomocy kolegów  swego zespołu, dawnych muzyków zespołu “Septymy”, 
zapoczątkowuje istnienie młodej  grupy pod nazwą:       

 
 
 
W sład zespołu wchodzą: 
Leszek Niewiadomski – organy i pianino. 
Artur Bartecki – gitara bas. 
ElŜbieta Kłosowska – Vocal. 
Jerzy Gozdecki – gitara akustyczna. 
 Dodatkowo młodym muzykom pomagają: 
 na perkusji – Wojtek Urbaniak 
na gitarze – Bernard Sosnowski, 
( gitara dawnych “Septym”) 
na II gitarze Edmund Gdaniec.   
Wioletta Pilarska – Vocal. 
15.03.1979r.  zespół „KONTRAPUNKTY“ rozpoczyna mozolne próby 
nad nowym repertuarem. 

                                                                  

   
Bernard Sosnowski, Leszek Niewiadomski, Artur Bartecki, Ela Kłosowska, Wojciech Urbaniak i 
Edmund Gdaniec.  

Upodobania  repertuarowe zespołu lądują przy najpopularniejszych 
grupach tego okresu i  najnowszych przebojach światowych list przebojów. 
Zespół opracowuje utwory z repertuaru ABBA, Blondi, Pink Floyd, 
Banama Rama, Ridz, Boney M, i innych . 
 Kierownictwo klubu zdaje sobie doskonale sprawę, Ŝe zespół nie będzie grał 
do tańca. Przygotowanie dobrego repertuaru trwa. Nłodzi muzycy muszą 
okrzepnąć. Fonoteka staje się coraz to modniejsza. Pierwsze załoŜenie 
kierownictwa, to pokazać zespól w kilku utworach w przerwie Fonoteki przy 
waŜniejszej okazji. 
 Zespół przearanŜowuje utwory z repertuaru The Shadows i The Beatles. 
Oficjalnie występuje po raz pierwszy na scenie klubu z okazji wielkanocnej 
Fonoteki. 

 



 W klubie bawi się prawie dwieście osób, bo frekwencja w takich dniach jest 
zawsze prawi podwojona. MłodzieŜ przyjmuje 20 minutowy występ zespołu 
bardzo gorąco jako świetną niespodziankę. 
    Ciepłe przyjęcie publiczności, staje się motorem do pracy dla młodego 
zespołu.  Wokalistki Wioletta i Ela rozśpiewują się coraz bardziej, 
nabierając z wolna rutyny. 
            Po kilku miesiącach z grupy wycofuje się perkusista Wojciech 
Urbaniak. Powód- sezonowe granie zarobkowe w Łebie. Odchodzi teŜ Artur 
Bartecki- bas.  
 
 
 
 
 
Dziewczęta łyknęły muzycznego bakcyla i chcą nadal śpiewać. Wzrastająca 
popularność po pierwszych występach w klubie, pcha je dalszego działania. 
W miejsce zdekompletowanego zespołu „Kontrapunkty“ wchodzi chwilowo 
grupa Kazimierza Stecia „TORNADO“, by wypełnić chwilowo braki w 
obsadzie instrumentalnej dziewcząt. Próby „TORNADO“ z dziewczętami 
nabierają regularności a doświadczeni muzycy pewniej grają śpiewającym 
dziewczętom. Współpraca zespołu z dziewczętami pogłębia się coraz 
bardziej. Do tymczasowego składu dochodzą jeszcze BoŜena Litwin i Renata 
Gorąca. 
Instrumentalnie podpierają: 
Leszek Niewiadomski  - pianino. 
Bernard Sosnowski git prowadząca, rytmiczna, akkordeon.  
Edmund Gdaniec – git prowadząca i rytmiczna. 
Roman Bieszk – git. Bas.od 1967 w „Tornado“ 
Roman Sandach – vokal., były wokalista „PotęŜnej Gromadki“ 
Kazimierz Steć – perkusja.-załoŜyciel „Tornado“ w roku 1968.              

 
Rozbudowana grupa „TORNADO“ zaczyna coraz więcej pracować i udzielać się  na potrzeby klubu. 
 



 
 
 

 
„TORNADO“ jesienią 78r. bierze udział w obsłudze części 
artystycznej i wieczorku tanecznego dla Rejonowego Zakładu 
Działalności Socjalnej i Kulturalno-Oświatowej w Koszalinie. 
RZDS i KO jest placówką nadrzędną i patronującą klubom 
Spółdzielczości Pracy. 

 Zespół klubu gra w contrze z zawodowym zespołem koszalińskim  
i jest lepszym zespołem  od zawodowców. 

Tak oceniają  go  licznie zgromadzeni odbiorcy występu. 
  Jest to pierwsze wysokie wyróŜnienie dla zespołu i jego pracy. 

   
  Edek Gdaniec, Ela Kłosowska i Wioletta Pilarska w występie  dla RZDS i KO. w Mielnie k/Koszalina 
       

Do odniesionego sukcesu w Darłówku k/Koszalina przyczyniły się 
nasze dziewczęta, śpiewające swe przeboje wyjątkowo Ŝywiołowo i  
nowocześnie. 
 
 Przy naszym zespole bwiła się bardzo duŜa grupa pracowników 
RZDS i KO do późnej nocy. 
 Dyrekcja Zakładu Działalności Socjalnej i KO w Koszalinie 
składa potem pisemne  podziękowanie zespołowi 
reprezenzującemu klub « Antyk »  za uświetnienie imprezy. 
KaŜde takie wyróŜnienie dodawało skrzydeł do pracy przede 
wszystkim młodym dziewczętom na progu ich muzycznej  
przygody. 
 

 
 
 



 
PoniŜej ujęcia zespołu „Tornado“ z imprezy w Darłówku 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Nasze dziewczęta w akcji.                     kier.klubu za bębnami.                 Roman Bieszk i jego bas.  

Jesień roku 1979 owocuje próbami i występami zespołu na wielu imprezach poza 
klubem  « Antyk ». 
„TORNADO“ obsługuje Studniówki i bale maturalne szkół: LPWP,Technikum 

Ekonomicznego, Zespołu Szkół Rolniczych. Kilkakrotnie występuje z Wiolettą i Elą w 
klubie podczas Fonotek. 

  
W Auli ZespoLu Szkół Mechanicznych,studniówka LPWP. Zespół podczas przerwy w sali Z S Rolniczych. 

W klubie poza pracą sekcji muzycznej 
rozwija się nowo sformowany kabaret. 
*Ela Kłosowska –vocal  i aktorka. 
*Jurek Gozdecki – gitara i vocal. 
*BoŜena Litwin – aktorka. 
*Krzysztof  Marzecki – aktor. 
*Marian Kubisiak – aktor.  
Kabaret występuje wraz z zespołem,  
najczęściej na potańcówkach w klubie. 
 Występuje na imprezach okolicznościowych jak bal muzyków, Andrzejki, spotkanie ze 
studentami,  dla młodzieŜy z Kaliningradu, na zlotach  w ośrodkach wczasowych itp. 
 
 

 

 



 W repertuarze ma skecz napisany przez kierownika klubu o wykopaliskach 
archeologicznych, w których to pracownicy z muzeum ,mieszczącego się nad klubem, od 
20 lat podkopują podwaliny klubu, groŜąc jego zawaleniem. W kabaretowych występach 
poruszane są aktualne sprawy naszego środowiska. Równolegle działają nadal sekcje: 
plastyczna, szachowa i tenisa stołowego. Przy klubie działa takŜe grupa młodzieŜy 
naleŜąca do ZSMP, spotykająca się na zebraniach w dwutygodniowych odstępach. 
Omawiane są plany klubu.  
 
Oprócz działalności wymienionych sekcji, klub udostępniał salę na 
szkolenia, konkursy, zebrania, zabawy okolicznościowe, bale dla dzieci i  
dorosłych.  

  
Akwarela  leborskiego  ratusza.Akwarela  leborskiego  ratusza.Akwarela  leborskiego  ratusza.Akwarela  leborskiego  ratusza.    
    
    
 
 

 
 

21 lipca w południe, kierownictwo klubu zostaje telefonicznie 
powiadomione o zlocie turystyczno-rekreacyjnym Pracowników 
Spółdzielczości Pracy. Zlot zorganizowany jest w dniach 21-22 lipca w 
Sporem k/Szczecinka.  



       awiadomienie dociera prawie  w ostatniej chwili i   praktycznie nie ma 
juŜ fizycznej moŜliwości na załatwienie spółdzielczego transportu dla  osób i 
sprzętu . Zespół ma wyraźną ochotę pojechać na to spotkanie, gdyŜ 
spotykają się tam zespoły spółdzielczości pracy okręgu słupskiego i 
koszalińskiego, by uczestniczyć w  przeglądzie muzycznym Spółdzielczości 
Pracy, oraz uświetniać zorganizowany zlot. 
        Kierownictwo klubu szuka w spółdzielni 
patronującej SPPD i U, moŜliwości załatwienia przewozu osób i  sprzętu. 
Starania spełzają na niczym. Środki transportu są juŜ rozdysponowane. 
Pozostaje więc ostatnia ewentualność, by jechać własnymi samochodami. 
Jak na szczęście w Lęborku ponownie goszczą studenci  z Francji i  
deklarują się do pomocy, uŜyczając swego Pegeuta. Biorą do siebie dwie 
osoby i  część sprzętu. Kierownik załadowuje maksymalnie swoją “Syrenę”. 
W  transporcie pomaga teŜ chłopak Wioletty Piotrek Paluchowski, który do 
granic moŜliwości  załadowuje swojego “Fiata 125”, zabierając teŜsprzęt i 
dwie osoby. 
 21.07.1979 w godzinach przedwieczornych  spod klubu wyrusza carawana 
samochodów w kierunku Szczecinka. W pobliŜu Szczecinka zespół natrafia 
na potęŜną burzę z piorunami. Muszą więcej jak godzinę odczekać, bo nie 
sposób w taką pogodę dalej jechać. Spore znajduje się w okolicy Szczecinka, 
lecz nikt z pytanych nie potrafi dokładnie opisać drogi, którą moŜna tam 
dojechać. KaŜdy określa ją tylko w przybliŜeniu. Samochody jadą dalej, ale 
zaczyna się ściemniać, bo dochodzi juŜ 22,oo. Perzez pogodę grupa traci 
duŜo czasu. Planowali być na miejscu około 20-tej, gdy rozpoczynać się miał 
przegląd. W ciemnościach, w wyniku złego oznakowania znów pobłądzili. 
Po dodatkowych objazdach  z trudem docierają do miejscowości Spore. 
    Zlot rozkwaterowany  jest w budynkach szkoły, ale o tej porze, trudno 
było się kogokolwiek o to dopytać. Było krótko przed północą, gdy 
organizatorom zlotu zameldowali swój przyjazd. Zdziwienie organizatorów 
było wprost szokujące. JuŜ nikt nie spodziewał się  przyjazdu lęborskiej 
grupy.  
 O występie, czy graniu nie było mowy, gdyŜ plan zajęć przewidywał o tej 
porze odpoczynek a przesłuchiwanie zespołów skończyło się o 22,oo. 
Rozczarowanie zespołu po poniesionych trudach podróŜy i zabiegach 
organizacyjnych było nie do opisania.      
       szyscy z zespołu narzekali więc głośno, Ŝe nigdy więcej nie pojadą na 
Ŝadne przeglądy organizowane na ostatnią chwilę. śal był tym większy, Ŝe 
kierownictwo klubu zostało powiadomione, praktycznie na niewiele godzin 
przed występami. Trzeba było zebrać z róŜnych punktów miasta 
rozproszonych członków zespołu. Trwało to teŜ długo, bo wyjazdu nikt się 
nie spodziewał. Odległość od Lęborka przekraczała nieznanymi drogami 
190 km. Organizatorzy wysłuchali gorzkich narzekań i udali się na naradę. 
Po dziesięciu minutach powrócili powiadamiając, Ŝe występ zespołu 
odbędzie się następnego dnia godzinę  przed obiadem. Choć trochę 
złagodziło to Ŝal do organizatorów. 
    



        ała lęborska grupa jeszcze długo nie mogła zasnąć i  prawie do 
czwartej nad ranem podśpiewywala sobie siedząc kołem  na łóŜkach,  
rozładowując tym sposobem nagromadzony stres. Skonsumowano przy tym 
trzy butelki dobrego zachodniego alkoholu podsuniętego przez Francuzów. 
Nad samym ranem, mocno znuŜeni zasnęli, by  za cztery godziny pojąć 
przygotowania do występu. Nie wyglądało to zbyt wesoło. Kondycja po 
pobudce była mocno zachwiana, ale kierownik mobilizował wszystkich do 
działania, prosząc, by grupa nie dała plamy. Mieli rozpocząć półgodzinny 
występ punktualnie o godzinie 11-tej. Zaczęła się szarpanina ze sprzętem, 
jego ustawianiem , łączeniem kabli, sprawdzaniem, czy wszystko działa po 
pechowej podróŜy. Na szczęście nic nie nawaliło. Gitarzyści zestroili się i  
ustawili natęŜenie nagłośnienia. Na szkolną  salę widowiskową, która tym 
razem była w części salą jadalną dla duŜej grupy uczestników zlotu, zaczęli 
wchodzić pierwsi ciekawscy, być moŜe członkowie innych zespołów. 
Przyglądali się z zaciekawieniem przygotowaniom “TORNADO”.   Gdy było 
wszystko gotowe, pojawili się i organizatorzy. Pani Jadzia Janicka, szefowa 
działu KO  RZDS i KO ostroŜnie zapytała o stan gotowości zespołu, patrząc 
na niewyspane twarze. Kiedy gotowość została potwierdzona, odetchnęła z 
uczuciem ulgi. Kierownika klubu znała wcześniej z przeprowadzanych 
kontroli w klubie. Bywała w klubie conajmniej raz w roku, analizując 
działalność klubu i jego bilans. Jej stosunek do klubu był ciepły, bo w 
ostatnich dwóch kontrolach działalność klubu wypadła pozytywnie, bez 
większych zastrzeŜeń. Liczyła na dobry występ zespołu, z klubu, który znany 
był od lat z pokazowej działalności muzycznej. Taką zrobiła reklamę wśród 
zlotowiczów. 
 –“ Na boga, nie zawiedźcie mnie, bo za jakość wykonania zastawiłam 
wczoraj wieczorem swoją głowę”- prosiła. Postaramy się- zapewniali 
p.Jadwigę. Do 11,oo zostało 10 minut. Na zewnątrz  mocno się chmurzyło i   
wszystko wskazywało na deszcz lub burzę. Znajdowali się w pomieszczeniach, 
więc  tym razem  przyjmowali aurę bez większych uczuć. 
 Wreszcie dobiegła  jedenastanasta, sala była wypełniona. Trudno było ocenić liczbę osób  
na widowni,  przypuszczalnie około 150-ciu. 
 
 
 
      espół włączył wzmacniacze, nabiłł rytm i muzyka popłynęła w stronę zebranej 
widowni. Dziewczyny rozpoczęły utworem w nowej aranŜacji “One Way Ticket”grupy 
Eruption -  . Potem “River of Babylon”-Boney M, “ Serce ze szkła”-gr. Blondi i  jeszcze 
kilka następnych rytmicznych przebojów. Na końcu Wioletta zaśpiewała  nie płacz kiedy 
odjadę- M.M. Dziewczyny jak zwykle przy nieznanej im widowni, śpiewały doskonale. Na 
sali po kaŜdej piosence wzrastał aplauz. Zepół otrzymał długie,  gorące brawa. 
 Pani Jadwiga podeszła i  powiedziała krótko-“ wiedziałam, Ŝe tak zagracie, głowę mam 
uratowaną za co wam wszystkim dziękuję. Jesteście kochani”- cieszyła się uśmiechając. 



    
    Bernard Sosnowski, słynna gitara zespołu          Nie płacz kiedy odjadę, nieśmiertelny przebój MM.  
“SEPTYMY”, teraz w klubowym “TORNADO”. Tym razem w wykonaniu Wioletty Pilarskiej. 

 
                  Kolejne ujęcie ze Sporego, zespół “Tornado” w komplecie.  
 
 
 

             występie zadowolenie było ogólne;cieszyli się organizatorzy, 
publiczność, muzycy zespołu i  dziewczyny.  Dumni  z naszego występu byli 
takŜe nasi goście z Francji, którzy tak sardecznie pomogli nam w 
dotarciu na ten zlot. Wracaliśmy do Lęborka radośni po udanym występie. 
Kierownictwo klubu wierzyło, Ŝe w przyszłości Rejonowy Zakład 
Działalności Socjalnej i  Kulturalno – Oświatowej z Koszalina poprze klub 
w potrzebie, a  nad klubem od dłuŜszego czasu zbierają  się ciemne chmury. 



           
Muzeum znajdujące się nad klubem,od lat monituje do władz miejskich o 
przekazanie pomieszczeń klubu dla potrzeb muzeum. Władze 
administracyjne miasta, kilkakrotnie rozpatrywały tą moŜliwość. 
 Klub potrzebuje  obrońców.  MłodzieŜ  nie chce oddać swego lokum, 
połoŜonego w  centralnym punkcie miasta. Plotki krąŜą po mieście, 
sytuacja robi się gorąca.Obie strony szykują się do walki. Dla klubu to być 
lub nie być.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


