
 
    
 
 
 
 
 
 
 
               Po powrocie ze Sporego, na początku sierpnia 1979r, pojawia się 
  w naszym klubie Stanisław Bigus pod pseudonimem - “JACEK”.  
Proponuje kierownictwu klubu  profesjonalne  prezentowanie dyskoteki dla 
młodzieŜy. Trwają rozmowy w których  w których “Jacek” przedstawia 
walory  prowadzonej przez siebie działalności. Z przedłoŜonych nam wpisów 
w pamiątkowej księdze, ze zdjęć i  innych dokumentów, kierownictwo klubu 
oriętuje się, Ŝe “ gra warta jest świeczki” i   uzyskuje zgodę od  spółdzielni 
administrującej, na  działalność dyskotekową Stanisława Bigusa w naszym 
klubie. Koszt wynajęcia sali ustala się na wysokość 6000 zł. Od kaŜdego 
miesiąca. 
      W kubie na fonotekach, frekwencja spadła prawie o 50% w porównaniu 
do ostatnich okresów  świetości. 
Kierownictwo klubu liczy po cichu na oŜywienie klubowej działalności, 
widząc profesjonalny sprzęt do prezentowania nagrań. Zostaje podpisana 
umowa. Dyskoteka  ma być w sali klubu, trzy razy w tygodniu /środa, sobota 
i  niedziela/, na czas od sierpnia do końca listopada 1979. Następnego dnia 
“JACEK” przywozi swój sprzęt i  rozpoczyna jego montowanie. W 
porównaniu do skromnego magnetofonu posiadanego przez klub do 
prezentowania nagrań, sprzęt “JACKA” prezentuje się wyśmienicie i  robi 
wraŜenie. Impreza zostaje  rozplakatowana, a  efekt jest zaskakujący. Klub 
ponownie odzyskuje swą frekwencję, ale utargi trafiają tym razem do 
kieszeni “Jacka”. Klub otrzymuje pieniądze za wynajem pomieszczeń, ale 
dobre i  to w sytuacji jaka była jeszcze przed miesiącem. Przy okazji moŜe 
będzie moŜna się czegoś nauczyć, coś podpatrzyć.  Na pierwszą dyskotekę 
przychodzi około 80 osób, a na kolejną niedzielną około 120  i  ta średnia 
utrzymuje się prawie przez cały okres goszczenia “DISCO BRAVO”. Klub 
zarabiał swoje 6.ooo zł. miesięcznie, za pomieszczenia, co nie było tak mało. 
Wpływy z wynajęcia były większe niŜ średnia z własnej działalności 
fonotekowej, ostatnich kilku miesięcy. 
 
Obie strony były w pełni zadowolone. 



        
“Jacek” prezentuje swe nagrania z najnowszych płyt tego okresu, o które 
trudno było na naszym socjalistycznym rynku.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Sposób prezentowania, sprzęt, 
nagrania i  dobre prowadzenie 
zabaw dla młodzieŜy jest godne 
pochwały  i przyszłociowego 
naśladowania .  
“DISCO BRAVO” wprowadziło 
nas wszystkich w nowy, zupełnie 
odmienny  etap organizowania 
modnej zabawy. Pokazało nam 
bywalcom klubu rzeczywistość na 
konkurencyjnym rynku 
rozrywkowym. Przy tym “Jacek” 
po raz pierwszy w naszym klubie 
zastosował odmienne nastrojowe 
światła dla podkreślenia efektów 
prowadzonej dyskoteki. Ogólnie 
sumując ten czas, kierownictwo 
klubu ocenia całokształt imprez 
jako bardzo udany. Witam was utworem “River of Babylon”,Boney 

M. juŜ przed wami…. 



 
 
Po wyjeździe  “Jacka” z naszego miasta, kierownictwo klubu bierze się z zapałem do 
organizowania lepszej jakościowo klubowej FONOTEKI. Kazimierz Steć z grupą 
zapaleńców przebudowuje od podstaw oświetlenie Fonoteki. Nad scenę zawiesza tablicę z 
wieloma wbudowanymi Ŝaróweczkami, które świecą pod wpływem róŜnych impulsów 
podawanych przez specjalny sterownik. Elektroniczne sterowanie opracowuje i  
wykonuje Staszek Rybakowski, zapalony amator elektronik. Staszek na zamówienie 
kierownika wkonuje dodatkowo róŜne efekty zniekształcania głosu dla zespołu grającego 
w klubie “ANTYK”. MłodzieŜy podobają się kolejne zmiany i  wywalczona frekwencja 
przez “DISCO BRAVO”, pozostaje juŜw klubie na dobre.  Nowym prezenterem Fonoteki 
zostaje mieszkający obok klubu pracownik patronackiej spółdzielni “Spomel”- Wiesław 
Gomółka. Nie jest on tak atrakcyjnym w prowadzeniu jak “JACEK”, ale ma dobry  na te 
czasy stereofoniczny magnetofon i  dobre taneczne nagrania. Od czasu do czasu dopowie 
teŜ coś przez mikrofon tańczącej młodzieŜy. 

              
                     Dwaj D-J  Mirek pisarski  i  Wiesław Gomółka, prac. Sp. “Spomel”.   
 

            
                     MłodzieŜ uczęszczająca do klubu w tłoku dyskotekowej zabawy, 
                             a kierowwnictwo klubu ma znów powody do zadowolenia  



 
 
 
 
 
 
 
Międzyspółdzielniany klub „Antyk“ bazą swych pomieszczeń, słuŜył spółdzielniom i 
zakładom pracy, potrzebujących pomieszczeń klubu dla zakładowych zabaw. W ramach 
tego, zakłady organizowały w nich noworoczne choinki.  
                      Jedną z nich była zabawa noworoczna dla dzieci lęborkich muzyków.  
  

    
 Co by tu powiedzíeć św. Mikołajowi?                          No proszę,..   dostałem paczkę od Mikołaja.  
 
 

 
 
Kiedy nas w końcu ten święty Mikołaj wyczyta? 



 
 
 Zanim będą rozdawać paczki, musimy jeszcze trochę potańczyć.  
 
 

   
Jeszcze tyko pamiątkowa poza.                                       My teŜ chcemy zdjęcie z choinki dla babci. 
              
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 stycznia w biurze klubu “Antyk” zjawia się inna postać, oferująca klubowi swe 
dyskotekowe usługi. Jest nią Wiesław Urbański z klubu “Olimpijczyka” AWF w 
Poznaniu. 
Prowadzi on objazdową dskotekę po terenie całej POLSKI, wraz ze swoimi dwoma 
współpracownikami, odpowiedzialnymi za przygotowanie pirotechniczne i  sterowanie 
oświetleniem dyskoteki. Wiesław Urbański kierownik programu i   D-J,  opowiada 
kierownikowi historię swej działaności, a takŜe w jaki sposób doszło do  przypadkowego 
pojawienia się w Lęborku. Wyjaśnia, Ŝe nadchodzący tydzień miał grać w MDK w  
Kościerzynie, bo tak był wcześniej umówiony z dyrektorem tej placówki. W  kościerskim 
MDK  wypadł niespodziewany remont sali. Z uwagi na tę sytuację nie ma szans na 
prezentowanie tam swego programu. Dyrektorka propüonuje udanie się do Lęborka o 
którym słyszała duŜo ciepłych słów z zakresu organizowania dobrych programów 
muzycznych. Podaje równieŜ nazwę naszego klubu. Wiesław Urbański wyjaśnia, Ŝę nie 
pozostaje dłuŜej w jednej miejscowości niŜ jeden tydzień prezentując swój program 
składający się z” Teatru Poezji i  Światła”, a takŜe z czterech programów dyskotekowych 
od soboty do niedzieli. Za wynajęcie sali pod tygodniowy program płaci wg zawieranej 
umowy. Kierownictwo klubu podejmuje decyzję na tak, gdyŜ jest przekonane o dobrej 
jakości oferowanych usług. Umowa zostaje podpisana. Sala klubu wydaje się 
Urbańskiemu nieco mała, ale kierownik zapewnia, Ŝe frekwencja potrafi osiągać w 
najwyŜszym punkcie do 250 osób.  W trakcie rozmowy ciekawostką okazuje się, Ŝe 
“JACEK” z “DISCO BRAVO”odwzorował swą działalność na działalności prowadzonej 
przez dyskotekę “REVOX”, która prowadzona była w Pucku, gdzie Stanisław Bigus po 
raz pierwszy się z nią zetknął. Wiesław Urbański pod klub “Antyk” podjechał 
bagaŜowym transporterem firmy Volkswagen, po ostatni centymetr sześcienny 
wyładowany sprzętem.  
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           Doskonale z zaangaŜowaniem profesjonalisty prezentuje swój program wspierając wokalnie, 
                           odtwarzane przez siebie muzyczne hity z  zachodnich list przebojów.  
      ochodzi godzina 17-sta, sala jest wypełniona, a młodzieŜ  przygląda się sprzętowi i 
wystrojowi. Na sali palą sie jeszcze jasne światła. Punktualnie o 17 – tej robi się zupełnie 
ciemno. Z głośników dolatują jakieś rozmowy i warkot motorów. W tle pojawia się 
rytmiczna muzyka, która z kaŜdą sekundą przybiera na wyrazistości i sile. Jest juŜ głosno 
i nagle …dwa głośne wybuchy na scenie a potem duŜo, duŜo kłębiącego się w 
przomieniach lustrzanych kul mlecznego dymu. Pulsują stroboskopy i mrugają do rytmu 
kolorowe 500 watowe halogeny. Sala wygląda jakby zapłonęła ogniem. Muzyka pulsuje z 
głośników potęznym natęŜeniem. 
Potem w chwilę później słabnie i zebrani witani są ciepłym głosem prezentera. 
Zapowiada wprowadzające nagranie, rytmiczny przebój, który ma być przebojem jego 
pobytu. W chwilę później sam śpiewa z prezentowaną grupą. Sala skanduje, klaszcze i 
śpiewa razem z nim. Ten przebój rejestruje zespół klubu i opracowuje go z tekstem 
napisanym przez kierownika Kazimierza Stecia pod tyt. “Dyskoteka w “Antyku”   
W pierwszą sobotę dyskoteki”REVOX”, ssprzedano około 120 biletów.  
W niedzielę dnia następnego Urbański sprzedaje przeszło 300 biletów, a młodzieŜ 
wymienia się. Część młodzieŜy wychodzi z powodu tłoku, inni wchodzą w ich miejsce. 
Dwie sale klubu mieszczą łącznie około 250 osób “na śledzia”. Wszyscy są pod 
wraŜeniem. Jedynym tematem lęborskiej młodzieŜy jest  Urbański i klub “Antyk”. 
 



 
To inne ujęcie jego show przed bawiącą się w niesamowitym ścisku młodzieŜą Lęborka. 
 

 
 Te przeróŜne pozy D – J i trans w jakim prezentuje swój program przerósł nasze lęborskie  oczekiwania. 
Ponadto jego zestaw płyt jest godny podziwu dla lęborskich koneserów muzyki. 
     
 
 środę w klubie prezentowany jest teatr muzyki i światła, co jest zupełną nowością dla 
naszej młodzieŜy odwiedzającej nasz klub. W czwartek kolejny punkt, Sesja nagraniowa 
nagrań z płyt Urbańskiego dla zainteresowanych. Po zakończonej dyskotece, na sali 
klubu pozostaje jego pies boxer, który bez przerwy pilnuje sprzętu przed ewentualnymi 
łobuzami lub złodziejaszkami.  



 
On chyba w swoim transie nie widzi Ŝadnej z nas, zastanawiają się nasze dziewczyny.  
 

 
                   O ooo,  tam w kącie bawi się” laska” moich marzeń, trzeba jej coś zadedykować. 
W poniedziałek Wiesław rozlicza się z klubem i wpłaca za salę, dodatkowo za sprzątanie i 
nadzór. Ale jest nie zupełnie zadowolony. Po opłaceniu podatków w Urzędzie skarbowym 
i opłat w klubie zostaje mu 26 000 zł. Na czysto. -To mało- mówi, ale było fajnie. Mało - 
myśli kierownik,- to prawie sześć miesięcznych pensji na stanowisku kierownika klubu. ..  



    
 

     ym podziękowaniem zakończył się kolejny epizod w klubie. 
 

                     
                                                                                                                                    Akwarela K. Stecia, LAkwarela K. Stecia, LAkwarela K. Stecia, LAkwarela K. Stecia, Lebork ebork ebork ebork –––– Ratusz. Ratusz. Ratusz. Ratusz.    
 
 
 
 


