
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 

                              

 
 Rok 1959, widok na Międzyspółdzielniany MłodzieŜowy Klubu „Antyk“w L ęborku.  
 



 
 

 
 

 
 

        Zaproszenie wydrukowane przez drukarnię w Lęborku na  lecie klubu. 
 
 
 
 
Organizacja obchodów  XX- lecia działalności klubu „ANTYK“ nie nale Ŝała do 
łatwych. W załoŜeniu miało to być spotkanie wszystkich byłych i obecnych 



pracowników klubu, przedstawicieli władz miejskich, zespołów wychowanych i 
grających w klubie w czasie jego XX letniej działalności. Okazało się, Ŝe wielu 
aktywistów i członków zespołów muzycznych,  grających dawniej w klubie jest 
nieosiągalna.  Brakowało kilku członków zespołu „Septymy“.  Jurka Mleczka – gitary 
„Septym“.  
Wyjechał do RFN i  pozostał. Brakowało Witolda Gauzy - git. Bas i byłego kierownika 
klubu, teŜ w RFN. Brakowało Józefa Bemowskiego- gitarzysty. Brak było niektórych 
aktualnych adresów osób pracujących i  działających w klubie. Do wszystkich, których 
adresy udało się ustalić, kierownictwo klubu w uzgodnieniu z Społeczną Radą klubu, 
rozesłało zaproszenia. Pomimo zaproszeń w obchodach jubileuszu klubu nie wziął 
udziału Jerzy Luszcz wieloletni instruktor muzyczny klubu,  Zbigniew Komadowski – 
gitara “Septym”,  zabrakło Kazimierza Rezmera, kierownika zespołu z początków 
działalności klubu, Adama Stawinogi – gitarzysty zespołu K. Rezmera i  kilku innych 
osób, którzy nie dotarli na to jubileuszowe spotkanie.  Większość zaproszonych gości ku 
zadowoleniu organizatorów  przybyła.     
      
          Kierownik Klubu  
 powitał gości przybyłych  na obchody Jubileuszu XX lecia klubu “Antyk” i przekazał  
dalsze prowadzenie imprezy, przewodniczącemu Społecznej Rady Klubu, 
dyrektorowi spółdzielni  SPPD i U „Zjednoczenie“- Janowi Jaworskiemu, prosząc o 
dokonanie uroczystego otwarcia, klubowego Jubileuszu.  
Następnie zgodnie zgodnie z planem „Historię powołania do działalności 
Mi ędzyspółdzielnianego MłodzieŜowego Klubu „Antyk“, potrzeby kulturalne 
minionych lat w mieście Lęborku, przedstawił emerytowany prezes  SPPD i U – 
Aleksander Celekiński, gorący zwolennik i obrońca klubu. Aleksander Celekiński 
opowiedział zebranym historię klubu z początkowych lat.  
    „Pamiętam ten czas jak powstawała ta placówka. Nie było to takie proste. Musiałem 
kolejno przekonywać moich kolegów prezesów innych Spółdzielni Pracy, Ŝe ten 
Międzyspółdzielniany klub, będzie nam spółdzielcom i  miejskiej młodzieŜy potrzebny. Nie 
mieliśmy porządnych świetlic zakładowych, tylko niejednokrotnie skromne pomieszczenia 
produkcyjne i  biurowe. KaŜdy  z prezesów wzbraniał się z urządzaniem klubów na terenia 
zakładów pracy, bo nie mieliśmy po temu warunków. Wpuszczanie młodzieŜy na teren 
zakładu było problematyczne, ryzykowne. Istnienie międzyspółdzielnianego klubu poza 
zakładami pracy, było nam wygodne. Spadał z nas obowiązek dodatkowej ochrony mienia 
zakładowego przed nieodpowiedzialnymi i niepowołanymi osobami. Ktoś ten zakładowy 
klub musiałby prowadzić i  otrzymywać za tę czynność wynagrodzenie. Dotacje 
przekazywane przez spółdzielnie na  działalność jednego centralnie połoŜonego w mieście 
klubu, nie były przecieŜ astronomiczne. Przy poparciu władz miejskich i  Wojewódzkich 
Spółdzielczości Pracy, zdecydowaliśmy się na podpisanie tej międzyspółdzielnianej 
umowy. 
 I bardzo dobrze się stało, bo działałność tej placówki wynagrodziła nam podjętą decyzję. 
Otrzymywaliśmy wiele uznań za pracę naszego klubu w porównaniu z “ placówkami 
spółdzielczości pracy”- innych miast.Nasipracownicy I młodzi pracownicy mieli swój klub.  
Klub “Antyk”za swą działalność muzyczną, bo ta przewaŜała w jego pracy, zapisał się 
kilkakrotnie złotymi zgłoskami w województwie i  kraju. Klub miał czasami trudne chwile 
kadrowe, okresy mniej zaszczytne, ale znów przychodziły kolejne uznania po porcji 
dobrego działania, a pochwały placówek nadrzędnych, otwierały nasze serca, sponsorów 
klubu i  wszystko toczyło się dalej.  Jak pamiętam, przez całe lata klub był pełen młodzieŜy. 
Nie jeden raz, będąc na spacerze w centrum miasta, widziałem, jakie kolejki młodzieŜy  
stały na chodniku przed budynkiem i klatce schodowej prowadzącej do klubu, by dostać się 
do środka na potańcówkę. To były niesamowite odczucia, chwile mojego osobistego 
zadowolenia, zadowolenia dla społecznego opiekuna tej placówki. Wiem, Ŝe o klubie 
krąŜyły róŜne opinie, czasem niepochlebne. Szczególnie głośno na klub skarŜył się 
proboszcz, nieopodal połoŜonego kościoła św. “Jakuba”. Proboszczowi przeszkadzały 



zapewnie, głośne próby ćwiczącego zespołu i  popularność klubu, do którego tak chętnie w 
niedzielę, uczęszczała młodzieŜ. 
 MoŜliwe, Ŝe zdarzało się teŜ tak iŜ zamiast do kościoła, młodzieŜ szła na potańcówkę. To 
mogło klerowi przeszkadzać i denerwować. 
MoŜe właśnie to było powodem tych niepochlebnych ocen?  Zawsze trzymałem stronę 
młodzieŜy i stronę jej praw do odmiennej subkultury. My starsi bierzemy wszystko na 
powaŜnie, młodzieŜ była i  jest spontaniczna. Poza szkolną nauką, poza pracą, klub 
dostarczał  młodzieŜy odpręŜenia. Potańcówki dla młodzieŜy szkolnej lat sześćdziesiątych 
odbywały się w przyzwoitych godzinach od 14tej lub 15-tej do 17-tej lub 18-tej. Nikt wtedy 
z uczniów szkół nie chodził po mieście po godz 20 –tej. Było to małolatom zabronione.  
Dzisiejsza młodzieŜ bawi się do późnych godzin wieczornych i  na ogół się z tym godzimy. 
Nie rozumiem więc dlaczego dorośli tamtych czasów byli tak rygorystyczni. Wiadomo mi 
teŜ, Ŝe zawierane w klubie potańcówkowe znajomości w wielu przypadkach stały się 
znajomościami przerodzonymi w późniejsze związki małŜeńskie. Do dziś spotykam takie 
pary i  to mnie cieszy. To przekonuje, Ŝe ten klub był potrzebny. Znacie takie 
porzekadło”Dobrwgo diabeł nie skusi, a złego kościól nie naprawi. To jest prawdziwe  
przysłowie.  
W klubie grały nasze słynne “Septymy”, które pracując z instruktotem muzycznym klubu - 
Jerzym Łuszczem, wielokrotnie  nagradzane były za dobrą  grę na przeglądach 
wojewódzkich, dwukrotnie na krajowych. To było moŜliwe tylko dlatego, Ŝe istniał ten klub. 
“Septymy” miały  w nim doskonałe warunki do prób i  rozwoju. MłodzieŜ miała doskonały 
zespół muzyczny, przy którym kilka pokoleń wspaniale się bawiło. “Septymy” jak 
pamiętam, jednego roku grały cały miesiąc w czasie wakacji w contrze z bardzo dobrym  
gdyńskim  zespołem “Szeptacze”, odnosząc sukcesy. Do naszego klubu na młodzieŜowe 
potańcówki przyjeŜdŜały całe grupy młodzieŜy z Wejherowa i  Gdyni. Dochodziło czasem 
do walk chłopców o nasze dziewczęta, bo Lęborczanie bronili swych przyszłych dam i  Ŝon 
przed uwiedzeniem. Klub, to cała historia róŜnych wydarzeń, wydarzeń  godnych do  
naśladowania , czasem mniej chlubnych. Takie jest Ŝycie i  wszystko co się wokół nas 
wydarza, tworzy naszą środowiskową historię. 
 Wieloletnia, bo dwudziestoletnia działalność klubu “ANTYK” jest juŜ historią wpisaną w 
wydarzenia kulturalne naszego miasta . Jestem zaszczycony, Ŝe mogłem państwu  o historii 
załoŜonego przeze mnie klubu, dzisjaj w jego XX letnią rocznicę, pokrótce opowiedzieć. 
Dziękuję. 
             O ostatnich latach działania klubu dopowiedział  obecny Przewodniczący Rady 

Klubu, dyr. Jan Jaworski.Wspomniał, Ŝe pomimo dobrej działalności tej placówki, 
władze miasta nastają na Radę Klubu i  spółdzielnię nadzorującą SPPD I U, by zgodziła 
się na rozwiązanie tej placówki i  przekazanie pomieszczeń klubu lęborskiemu Muzeum, 
które narzeka na ich brak. Dodał, Ŝe trzeba się liczyć nawet z najgorszym. Wprawdzie 
wpływy osiągane z imprez własnych przez klub wyraźnie się poprawiłyi i  utrzymują klub, 
to wciąŜ istnieje prawdopodobieństwo dalszych zakusów na jego  pomieszczenia. Będzie 
sukcesem, gdy uda nam się to miejsce dla młodzieŜy obronić. Musimy jednak na 
rozstrzygnięcia władz jeszcze poczekać.  
  Krótk ą przemowę o działalności klubu i jego roli w krzewieniu kultury miasta, 
wygłosił dyrektor Miejskiego Domu Kultury  

Zenon Sobecki. 
    W swej ocenie przekazał zebranym, „Ŝe klub „Antyk“ był i nadal jest waŜnym, 
niezastąpionym dotąd ogniwem miejskiej kultury. Jest wzorcowym nośnikiem kultury 
muzycznej dla wzrastających pokoleń młodzieŜy, która na codzień korzystała i korzysta z 
pracy klubu. Dodał, Ŝe klub jest zasłuŜoną placówką dla  kultury, mającą w swych 
zbiorach wiele pochwał, dyplomów,wyróŜnień i nagród przydzielonych  klubowi, zespołom 
muzycznym w nim działających i kierownictwu, za jego wzorową działalność. Mówił, Ŝe 
jako koordynator kultury w mieście odwiedza okazyjnie tę placówkę,  napotykając w niej 
za kaŜdym razem wielu uczestników klubowych spotkań i   nie tylko tanecznych. Ta dobra 



frekwencja towarzysząca róŜnego rodzaju spotkaniom przygotowywanym przez klub, jest 
wystawieniem dobrej oceny dla pracy klubu. Młodzi bywalcy klubu wyraŜają się o 
placówce jako nieporównywalnej z innymi.  
PrzecieŜ to ich zadowolenie jest najwaŜniejsze, bo młodzieŜ jest solą tej placówki i ona 
musi potwierdzać potrzebę istnienia tego klubu. Klub “Antyk” jest w pewnym sensie 
konkurentem działalności Miejskiego Domu Kultury, któremu przewodzę, ale cieszy mnie 
to, Ŝe w mieście jest jeszcze inna placówka dbająca poza MDK  o  zaspokojanie oczekiwań 
i  potrzeb młodzieŜy.  Jestem za tym, by ta placówka pozostała na dotychczasowym 
miejscu.  
Ta działalność jaką preferuje klub, moŜe się w innym miejscu nie przyjąć. Obecne 
połoŜenie klubu jest centralne dla mieszkańców miasta, inne moŜe być gorsze, nie 
spełniające takich warunków jakie spełnia obecne połoŜenie klubu. Kończąc swe 
wystąpienie, Ŝyczę  kierownictwu i pracownikom klubu osiągania dalszych sukcesów  we 
wspólnej pracy z młodzieŜą, i innymi bywalcami. śyczę kolejnych  chwil zadowolenia z tej 
działalności  Społecznej Radzie Klubu. 

  
Przew. Społecznej Rady klubu dyr. Jan Jaworski i  dyr. MDK Zenon Sobecki. 
 

 
Ewa Schwarz dyr.MOK, w głębi Jadwiga Walaszkowska- kasjerka klubu. 
 



 
Dyrektor Rejonowego Zakładu Działalności Socjalnej i KO w Koszalinie 
Feliks Gadziński otwiera Jubileuszowego szampana. 
 

Goście spotkania:  Stanisława Gajewska – Spółdzielnia „Wspólna 
Praca“, 
                    Jan Jaworski - Spółdzielnia Przem. Drzewnego i 
Usług „Zjednoczenie“, 
                    P. Klawikowski – Spółdzielnia Inwalidów 
„Zwycięztwo“, 
                   P. Kulwikowski  - Spółdzielnia Metalowo -Odlewnicza 
„Spomel“, 
 Aleksander Celekiński -, emerytowany prezes SPPD iU – 
załoŜyciel Klubu „ANTYK“, 
Feliks Gadziński - Dyrektor Rejonowego Zakładu Działalności 
Socjalnej i   KO w Koszalinie – Nadzór budŜetowy i KO nad 
klubem. 
Anzelma Zabłocka – główna księgowa SPPD i U i klubu. 
Jadwiga Walaszkowska - księgowa i kasjerka SPPD i U i klubu. 
Wojciech Juliusz Bujalski - instruktor muzyczny klubu –pianista 
PWSM w Gdańsku. 
Piotr Stępień – wokalista – bas Państwowej Filharmonii 
Bałtyckiej. 
Anna Schwarz – dyrektor MDK w Lęborku. 
Zenon Sobecki – dyrektor MDK w Lęborku. 
Jerzy Wołocznik – Komendant StraŜy PoŜarnej w Lęborku. 
Kierownik kadr SPPD i U.  
Antoni Sokołowski – radca prawny sp. “Spomel”. 
Jerzy Orłowski -  Zarząd Miejski ZSMP. 

Andrzej Samulewicz – przew. ZSMP sp. 



Kazimierz Grzywna – przew ZSMP sp. 
 Janusz Cholewiński- wokalista basowy klubu i miasta 
Lęborka. 

 

 
Goście honorowi, Prezesi spółdzielń patronujących klub. 
 

 
Przew.Społecznej Rady Klubu w otoczeniu pań, podczas bankietu XX lecia. 
 

 
 To spotkanie juŜ na przygotowanym  bankiecie z okazji XX lecia 
klubu. Goście mają okazję pobawić się przy zespołach 
wychowanych  i  grających   w klubie „Antyk“.  



 
  PrzedstawicieleZwiązku Socjalistycznego Ruchu MłodzieŜówego. 
 
 
 

Bankiet przebiegał doskonale. Wystąpił gościnnie Piotr Stępień 
wokalista Filharmonii Bałtyckiej w arii „Stary Zegar“ z opery 
„Straszny Dwór“- Stanisława Moniuszki, akompaniament 
prowadził pianista Instruktor muz. Klubu –Wojciech Bujalski. 
Kolejnym punktem programu był występ klubowego kabartetu, 
który bawił doskonale wszystkich uczestników. 
Następnie do tańca przygrywał zespół „Septymy“ w oryginalnym 
składzie, szkoda tylko, Ŝe zabrakło Jurka Mleczka i Jerzego Łuszcza. 
Mimo wszystko występ był bardzo udany.Wystąpił zespół „PotęŜna 
Gromadka“, która przybyła na obchody w komplecie.Wystąpił zespół 
„Tornado“ z młodymi wokalistkami.  

 
Na pierwszym planie Jan Cholewiński, utytuowany vokal klubu i  miasta. 
 



 
 Wojciech Juliusz Bujalski, instr. muzyczny klubu 1978/1979 absolwent PWSM w 
Gdańsku i   Piotr Stępień, wokalista Państwowej Filharmonii Bałtyckiej. 

 
Stary nie wiesz jaką miałem publikę na moim występie w Koszalinie - opowiada  
Jasio Cholewiński P. Zabłockiemu, męŜowi naszej głównej księgowej.  
 



 
Andrzej Brauer -  wokalista „Septym“,  Jadzia Dułakowa, pr. Klubu,  
Jerzy Dziedziński –git. Basowa „Septymy“. Ciekawe kto do kogo ma większą słabość? 
Andriusza, pamiętasz jak śpiewałeś “Oh Darling” the Beatles? To były czasy.. 
P. Jadwigo, pani była dla nas jak mama, ale my wołaliśmy zawsze “Szefowa”. 
 
 
 

 
Jadzia Dułakowa pracownica klubu w latach 60-tych, Andrzej Ślaski – I perk. „Septym“. 
„Ale wtedy było fajnie, szkoda, Ŝe nie wrócą juŜ tamte czasy“. 
„Waliłeś na swych bębnach a mnie głowa bolała“ „Jadzia, nie było tak źle“... 
- Pograł byś jeszcze ,  co Andrzejku ? 



  
„Septymy“ po 15 latach, Jurek Dziedziński, Andrzej Brauer, Benek Sosnowski. 
 
Zagrali doskonale jak przed piętnastu laty, a moŜe i lepiej. W końcu to są 
RUTYNIARZE. 

 
„Septymy“ z z byłą ich wokalistką - Mariolą Grabowską. Albo tu śpiewają jak z nut,a tak na 
prawdę to nigdy z nut nie grali. Nut do modnych przeboi nie moŜna było kupić na naszym 
socjalistycznym rynku. Przystawiali ucho do radia lub magnetofonu i ściągali wszystko na ucho. 
Zresztą prawie nikt z zespołów lat sześćdziesiątych nie grał z nut. 
 



 
Piłkarski konkurs XX lecia klubu “ANTYK”,A: Sokołowski, A. Samulewicz, Jan 
Jaworski, P. Zabłocki. 
 

Kartoflane nogi juŜ wiszą na tasiemkach przywiązanych do paska 
spodni. Piłki -pudełeczka po zapałkach przed zawodnikami na 
parkiecie. Teraz bujając ciałem w tył i  w przód, trzeba trafiać w 
piłkę, a piłką w bramkę po drugiej stronie parkietu. Uwaga 
panowie .. Start!! I nagroda – kalkulator matematyczny – czeka- 
Walka była naprawdę bardzo zacięta a wygrał wiadomo 
najlepszy… 
 

 
… wygrał Przewodniczący Społecznej Rady Klubu, dyr. Jan Jaworski.  
Nagroda konkursu XX lecia  klubu przyda się dyrektorowi z całą pewnością, bo 
przychodów i   rozchodów klubu nigdy nie moŜna było się doliczyć bez liczydła. 
Kartoflaną piłkę oddam małŜonce, moŜe dorzuci ją do garnka… 
 



 
Ala Zabłocka księgowa klubu z męŜem . Ala bieluń z kolegą. Jestem jak zawsze 
 dumna z działalności i pracy klubu. Zawsze się tu coś ciekawego dzieje, 
 tak jak dzisiaj. Czy to nie jest ciekawe co oni nam pokazują? Praktycznie przez cały 
wieczór nie było ani jednej chwili dłuŜyzny. Zorganizowali to wszystko po tak małych 
kosztach. To niesamowite, czego ta młodzieŜ nie potrafi?   
 

 
Anna Cygan wokal “PotęŜnej Gromadki”Wojciech Bujalski pianista PWSM i Piotr 
Stępień wokalista PFB w Gdańsku. Chyba pasują do siebie?? 
 



 
MłodzieŜ , aktywiści klubu Antyk, członkowie kabaretu. 

 
Od lewej BoŜena Litwin – aktorka klubowego kabaretu i wokalistka 
klubowego zespołu,  
Iwona Jóźwikowska- aktyw klubu, 
 Marian Kubisiak –aktor kabaretu, Stawska- aktyw,  
Tadeusz Tesmer - Klubowy DJ,  
Krzysztof Marzecki – aktor kabaretu. 
Poza tą grupą na zdjęciu w Jubileuszu udział wzięli: 
członkowie zespołu “PotęŜna Gromadka”: 
 Henryk Gutowski gitara prowadząca, 
 Zbigniew Wysokiński – git. bas,  
Wiesiek Karpik- perkusista, Wojciech Urbaniak - perkusista, 
Roman Sandach - wokal, Anna Cygan – wokal. 
 Zespół “Septymy”: Andrzej Brauer- wokal, Mariola Grabowska 
Ewa Kozłowska – wokal, 
 Jerzy Dziedziński - gitara bas, Bernard Sosnowski - gitara 
prowadząca, Tadeusz Niechciał – perkusista. Andrzej Ślaski – 
perkusista. Henryk Budkowski -saksofonista 
 Zespół “Tornado”: Edmund Gdaniec - gitara, Roman Bieszk – 
gitara bas, 
 Wioletta Pilarska –wokal, Ela Kłosowska – wokal.  
Oprócz wymienionych osób, obecni byli pracownicy klubu i 
przedstawiciele zakładów pracy, których nazwisk nie wymieniono. 



 
Tadeusz Piechowski, KO klubu “Antyk”1979-1981. 
Tadeusz zastanawia się i notuje plan jubileuszu XX lecia klubu. 
 
 

Było naprawdę świetnie. Zadowoleni byli zasłuŜeni działacze i 
młodzi bywalcy. Dyskusje trwały bez końca. Wspomnienia, 
wspomnienia, wspomnienia. CzyŜ to nie wspaniałe? 
Nie dla wszystkich w mieście  klub“Antyk“był miejscem 
westchnień. Nie dla wszystkich mieszkańców klub jest miejscem 
wspomnień. W klubie zbierała się najczęściej elita odwaŜnej 
młodzieŜy, idącej często za modą, za nowoczesnością, za 
odmiennością. Bojaźliwa częśc młodzieŜy, nie zawsze umiała się 
dopasować. Bywalcy klubu potrafili wspaniale tańczyć, a tę sztukę 
trzeba było przecieŜ wyćwiczyć. Ta młodzieŜ, która bawiła się dwa 
razy w roku na szkolnych potańcówkach nie znała 
akrobatycznyych piruetów, więc krępowała się konfrontacji swych 
słabych umiejętności tanecznych. 
    


