
MłodzieŜ w barwach Międzyspółdzielnianego MłodzieŜowego                 
Klubu „Antyk“   

 
 
Przedstawiciel młodzieŜy, wieloletni działacz naszego klubu, Alek Kaczyński uczestniczy 
w konkursie wiedzy  pod nazwą „Olimpiada Przyjazni“ i w eleminacjach odnosi sukcesy. 
Alojzy Kaczynski startuje w barwach klubu i zakwalifikowuje się do finału 
organizowanego w Szczecińskim Spółdzielczym Domu Kultury. CZSP przesyła na adres 
klubu „Antyk“ pro śbę o oddelegowanie finalisty na eliminacje centralne do Szczecina.   

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

W dniu 14.września w Międzyspóldzielnianym klubie „Antyk“, 

przeprowadzony jest konkurs przyjaźni w którym uczestniczy 30 młodych 
pracowników róŜnych Spółdzielni Pracy. PoniŜej pamiątkowy wpis  
uczestników ze spółdzielni „Marona“ 

 Kierownictwo klubu z przyjemnością gości w swoich pomieszczeniach 
wszelkie  formy działań oświatowych. W ten sposób zwiększa szansę 
nawiązania kontaktów z róŜnymi  instytucjami i młodzieŜą, która być moŜe 
potem odwiedzi klub podczas imprez muzyczno – rozrywkowych.  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kierownictwo klubu „Antyk“ znając muzyczne  umiejętności klubowego 
zespołu „PotęŜna Gromadka“, chciało stworzyć warunki do 
skonfrontowania zespołów grających na terenie województwa słupskiego, z 
zespołami miasta Lęborka. Pion Spółdzielczości Pracy i Wojewódzki Dom 
Kultury nie robił w tym kierunku Ŝadnych zabiegów. Dlatego kierownictwo 
klubu postanawia zorganizować w Lęborku I Wojewódzki Przegląd 
Amatorskich Zespołów Muzyki MłodzieŜowej, dając szansę zaprezentowania 
swego dorobku zespołom naszego województwa. 
         Kierownik klubu „Antyk“  dostrzegał juŜ animozje wśród członków 
klubowego zespołu, którzy swe umiejętności muzyczne coraz częściej i  w 
pojedynkę wykorzystywali do zarobkowania w innych zespołach. Zmęczeni 
całonocnymi sobotnimi graniami zarobkowymi, nie przejawiali ochoty do 
porannych, niedzielnych prób klubowego zespołu. 

         W popołudniowych Non – Stopach teŜ  przeszkadzało zmęczenie.  
      Z Gdańska od kilku lat, wczesnym pociągiem dojeŜdŜał do Lęborka  gitarzysta solowy 
„PotęŜnej Gromadki“ i oczekiwał na kolegów, by opracowywać nowe utwory muzyczne. 
Gdy ci nie przychodzili o określonej godzinie na próbę, zaczynały się wymówki i 
zadraŜnienia. Pod koniec roku 1977 atmosfera w „PotęŜnej Gromadce“ uległa 
pogorszeniu a dyscyplina grupy miała wiele do Ŝyczenia.DojeŜdŜający gitarzysta solowy 
czuł się niedoceniany, choć był niepodwaŜalnym trzonem klubowej grupy muzycznej. 
 W końcu członkowie „PotęŜnej Gromadki zaczęli powątpiewać o celowości dalszego 
wspólnego muzykowania. Instruktor muzyczny Jerzy Luszcz równieŜ stracił płaszczyznę 
porozumienia i moŜliwość oddziaływania na zespół, bo grupa była od długiego czasu w 
pełni samodzielna, nie potrzebująca instruktorskiej pomocy. Grała super nowoczesny 
repertuar z list przebojów, samodzielnie je opracowując.  
           W tej sytuacji kierownik klubu postanowił podjąć próbę 
zorganizowania Wojewódzkiego Przeglądu, by utytułować dobrze 
grającyzespół. Był przekonany o tym, Ŝe grupa zdobędzie najwyŜszą nagrodę 
przeglądu. Liczył po cichu, Ŝe moŜe takie wyróŜnienie zwiąŜe na nowo 
kolegów w grupie i przedłuŜy ich wspólną egzystencję w klubie. 
         Dodatkowo namawia Jerzego Luszcza instruktora muzycznego do 
rozpoczęcia pracy nad nowym zespołem dla klubu, ale  zatrudniony 
instruktor postawionego mu zadania nie podejmował. Zbywał, Ŝe prowadzi 
młodszy zespół w MłodzieŜowym Domu Kultury i on będzie następcą 
dotychczasowej grupy.  
    Rozpoczęły się przygotowania do przeglądu, na co zespół klubu klubu 
zareagował nową energią w pracy przygotowawczej. Do przeglądu zgłosiło 
się sześć zespołów muzycznych: jeden ze Sławna, trzy ze Słupska i dwa z 



Lęborka. Przegląd został oplakatowany i umieszczony w sali widowiskowej 
Miejskiego Domu Kultury w Lęborku.  PrzedsprzedaŜ biletów na koncert 
przebiegała pomyślnie i wskazywała na duŜe zainteresowanie mieszkańców 
miasta i fanów zespłów ze Słupska i Sławna. Współorganizatorzy zacierali 
ręce na myśl o powodzeniu przedsięwzięcia. Wszystko wskazywało na to, Ŝe 
trud przygotowań nie pójdzie na marne.  Do przygotowań w klubie nie 
włączył się instruktor muzyczny klubu. Swój czas w pełni poświęcił 
zespołowi MłodzieŜowego Domu Kultury „Caloryfer Jazz Band“. Być moŜe 
liczył cicho na najwyŜszy  sukces swych nowych wychowanków.  Nie garnął 
się do nowych zadań w klubie pomimo pobieranej gaŜy za godziny.               
W przeglądzie, przeciwnikiem godnym uwagi był słupski zespół 
„REMONT“, graj ący muzykę Jazzową, który wcześniej wielokrotnie 
wynagradzany był za wysoki poziom wykonania na liczących się 
przeglądach tego gatunku muzycznego. WyróŜnienia czekały na 
najlepszych.  
                    

           
                                   Program Wojewódzkiego Przeglądu w Lęborku“.   



             
   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Zenon Sobecki, otwiera  przegląd zespołów 
muz.   

           
          Zespół jazzowy „REMONT“ z wojewódzkiego miasta Słupsk 
 

           
                   „PotęŜna Gromadka“ w walce o trofeum przeglądu.                                                                                                                  
                     



            
                   „PotęŜna Gromadka w czasie przeglądu od tyłu. 

           
JURY I Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskich Zespołów Muzyki MłodzieŜowej w Lęborku 3.12.1977r.  

             
                      Zespół muzyczny ze Sławna w naszym klubie po przeglądzie.                       
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Wpis do ksiąŜki klubu “Antyk” podziękowania od zespołu  “REMONT”. 
Po zakończonych przygotowaniach do przeglądu na sali koncertowej MOK 
w Lęborku,uczestnicy przeglądu zaproszeni byli na obiad do restauracji 
“Rycerska”, a po posiłku złoŜono kwiaty pod pomnikiem bohaterów 
narodowych. Po tym patriotycznym akcencie rozpoczęły się przesłuchania 
Przeglądu. Po przesłuchaniach Jury oceniło wykonawców,  przyznając 
nagrody. Po zakończeniu występów, uczestnicy udali się do klubu na Non – 
Stop, grany przez wszystkie zespoły przeglądu. W czasie Non – stopowej 
zabawy odbywał się równolegle  “Jam sesion”. Spotkanie w klubie trwało do 
późnych godzin wieczornych.  Najlepsi i  najzdolniejsi muzycy, grali  a visto  
muzykę jazzową w róŜnych składach, wymieszani z muzykami grupy 
“Remont”. 
 
 
**Muzycy ze słupskiego zespołu “Remont”, zdobyli pierwszą nagrodę 
przeglądu w kategorii muzyki Jazzowej. 
**II nagrod ę  w kategorii jazzowej wywalczył  zespół - “Caloryfer Jazz 
Band” z MłodzieŜowego Domu Kultury w Lęborku, przygotowany przez 
Jerzego Luszcza. 
***I nagrod ą Przeglądu w kategorii muzyki młodzieŜowej nagrodzona 
została -“PotęŜna Gromadka” z klubu “Antyk”.  
***II nagrod ę w kategorii muzyki młodzieŜowej uzyskał zespół ze 
Sławna. 
Oprócz zdobytych nagród,członkowie zespołów mieli okazję posłuchania 
innych wykonawców, porównania jakości swojej  gry z innymi, a takŜe 
wielką frajd ę z tak świetnego spotkania, jakie dają tylko przeglądy lub 
warsztaty muzyczne. Kierownictwo klubu dziękuje wszystkim za 
uczestnictwo i  pomoc w zorganizowaniu tej niełatwej imprezy dla 
muzyków i  mieszkańców miasta.                                       30                                                                       
 



         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
Kierownictwo klubu „Antyk“ udostępniło salę i sprzęt klubu 

Okręgowemu Związkowi Zawodowemu Muzyków, dla przeprowadzania 
muzycznych weryfikacji osób muzykujących. 

 Weryfikacje powtarzane są w naszym mieście co dwa lata i mają za 
zadanie sprawdzić bieŜące  umiejętności muzykujących. 

 KaŜdy poprawnie grający zespół, uzyskuje po kontrolnym przeglądzie 
uprawnienia do gry na wyznaczonym terenie lub w lokalu. Zdarzało się i 
tak, Ŝe niektóre zespoły nie otrzymywały  pozwoleń uprawniających do 
obsługi imprez tanecznych. 

 Najszersze uprawnienia w mieście Lęborkw 1972 otrzymał zespół 
„Septymy“ z klubu „Antyk“: „ Uprawnienia Estradowe“ na obszar 
województwa gdańskiego. 
 

* Podczas weryfikacji nasz kolega Jurek Urbaniak mając w ręku 
prototyp mikrofonu bezprzewodowwego, wykonanego przez innego muzyka 
– elektronika Bogdana Poeche, w 1972r. powiedział z ukrycia do 
oczekujących na weryfikację kolegów  muzyków:  
 
„Wszyscy  p r a w d z i w i  m u z y c y  ustawiają się w kolejności po prawej 
stronie....,   muzykanty, chałturnicy po lewej.... 
 

* “Inny kolega zaŜartował:    „ten zespół zgrał się kompletnie,.. co do 
grosza....“ 

 
*Jeszcze inny zagadał do przyjaciela: „Stary,  ty masz pierwszy stopień 
umuzykalnienia, rozróŜniasz grają,  czy nie grają“.   
 
 
  ZAGADKI MUZYCZNE. 
 

1.  Gryzoń domowy + przyŜąd  okrętowy, a razem instrument muzykowy. 
    Co to za instrument ?     
 
2. Imię dziewczyny + zwierz domowy, a razem instrument muzykowy. 

Co to za instrument ? 
 

      1. menda + lina =    2.  Violę + cielę  =                                                                                                                                   32 

                                                                                                              



  PoniŜej wpis Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Muzyków do            naszej 
kroniki klubu. 
 

 
Przed Okręgową Komisją Kwalifikacyjną Muzyków Rozrywkowych wystąpiło wiele 
zespołów muzykujących na terenie naszego miasta i powiatu lęborskiego, znajdując w 
klubie dobre warunki  sprzętowe i lokalowe. Przesłuchania  muzykujących trwały około 
ośmiu godzin. MoŜna sobie wyobrazić ilu muzykujących stanęło do przesłuchania. 
 
PoniŜej przykład dokumentu wystawianego przez komisję weryfikacyjną. 

 

                
                          33 
 
 
 
 


