
W Mi ędzyspółdzielnianym MłodzieŜowym Klubie ZSMP „Antyk“ 
w dniu 6 grudnia 1977 roku odbył się przy pomcy organizacyjnej    

 kierownictwa klubu „Antyk“ 

 
 
 
 

Uczestnicy tegoŜ konkursu pozostawili w księdze klubu miły wpis: 
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Spłeczna Rada klubu Międzyspółdzielnianego klubu „Antyk“ w Lęborku spotyka się na 
swych posiedzeniach mniej więcej raz w kwartale, omawiając  
Podstawowe potrzeby klubu oraz przyszłościowe plany działania klubu. 
Do  stałego punktu naleŜy analiza kosztów na koncue klubu. Na ogół 
koszty czynszu, energii elektrycznej, ogrzewania, zuŜycia wody i płac 
pracowników są duŜo wyŜsze od wpływów z dotacji i sprzedanych 
biletów na imprezach w klubie. JednakŜe rok 1977 zamknie się duŜo 
lepszym bilansem niŜ poprzedni. 
Na zadawalający stan wpłynęły wieksze utargi własne klubu, które 
kilkakronie wzrosły w porównaniu z wpłatami byłej kierownik. 
ZałoŜenia w planie na następny rok  podwyŜszają wpływy własne do ok. 
100 tysięcy złotych w całym kalendarzowym roku co moŜe być realne. 
Kierownik klubu przedstawił zebranym przegląd wydarzeń za ostatnie 
dwa kwartały 1977 roku w porównaniu z rokiem 1976. Omówił problemy 
pracy z młodzieŜą przychodzącą do klubu „Antyk“. Nadmienił o 
pasywnej postawie instruktora muzycznego klubu i wprowadzaniu 
animozji między młodzieŜą i kierownictwem klubu. Omówił przebieg 
wydarzeń na Festiwalu Tomaszowskim. Nadmienił o trudnej sytuacji 
klubowego zespołu muzycznego i  o jego złym klimacie wewnętrzym.  
Podsumował „Bal Muzykujących oraz       
I Wojewódzki Przegląd Zespołów MłodzieŜowych  
zorganizowany przez kierownictwo Klubu.  



      Przedstawił przebieg weryfikacji muzykujących i frekwencję 
wieczorków „Non – Stopowych i dyskotekowych“ w klubie. PrzedłoŜył do 
wglądu notatki prasowe, pisemne pochwały i zaproszenie zespołu klubu 
na występ w Gdańsku. 
Rada przyjęła sprawozdanie wyraŜając zadowolenie z bieŜącego 
wykonywania planu. Sczególnej pochwały udzielili kierownictwu klubu 
prezes Aleksander Celekiński, załoŜyciel  klubu, a obecnie, członek 
honorowy Rady Klubu. Kierownictwo klubu otrzymało pochwałę 
wyraŜoną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w L ęborku, 
który na bieŜąco współpracuje  z klubem „Antyk“.  

Omówiono  przekroczone wykorzystanie  kosztów utrzymania 
klubu. Poruszono w dyskusji, Ŝe uchwalone w chwili zakładania klubu 
dotacje, płacone na utrzymanie klubu przez spółdzielnie (10 000zl.) są 
niewystarczające, poniewaŜ przez 18 lat od chwili załoŜenia klubu 
nastąpiła kilkukrotna  dewaluacja warto ści złotego, co potwierdzają 
podwyŜki usług, energii elektrycznej, czynszu i wynagrodzeń dla 
pracowników. Zarobki w latach sześćdziesiątych były conajmniej dwa 
razy niŜsze. 

    Jednak Społeczna Rada Klubu, jej członkowie, nie wyrazili chęci 
zwiększenia dotacji na działalnośc klubu, tłumacząc tę decyzję własnymi 
problemami finansowymi swych spółdzielni. Podkreślono, Ŝe klub jest 
dodatkowym obciąŜeniem dla patronujących go spółdzielni. 
Przewodniczący Społecznej Rady Klubu zasygnalizował o sygnałach prób 
likwidacji klubu lub przeniesieniu  jego działalności do innej placówki z 
posiedzeń władz miejskich. O pomieszczenia klubu „Antyk“ walczy 
nieustannie dyrekcja lęborskiego muzeum, usytuowanego nad klubem. 
Dyrektorka muzeum podkreśla wszem i wobec o ciasnocie lokalowej 
muzeum. Przewodniczący podkreślił, Ŝe klub musi pręŜnie działać, aby 
rozwiewać zakusy władz na jego likwidację. 

  
Akwarele  Kazimierza Stecia ulicy  Staromiejskiej w Leborku. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
W jaki ś pantoflowy sposób do kierownika klubu „Antyk“ dociera wiadomość, Ŝe w 
lęborkiej Państwowej Szkole Muzycznej Gości wóz transmisyjny  Polskiego Radia 
Gdańsk, który nagrywa lęborskie zespoły muzyczne. Decyzja jest natychmiastowa, 
tak szybka jak plotka i Kazimierz Steć dociera do PSM. Po uzyskaniu informacji o 
warunkach udziału w nagraniach, zbiera swych muzyków z grupy „TORNADO“ 
Korzystając z niecodziennej okazji nagrywa z kolegami kilka utworów. Przekonuje 
teŜ prowadzących o konieczności zarejestrowania muzycznej grupy klubu „Antyk“. 
Przekonywanie zespołu redakcyjnego o potrzebie odwiedzenia klubu było niełatwe. 
 Prowadzący nagrania redaktor Radia Gdańsk Jacek Ziemiński  idzie na alternatywę 
spotkania się w „Antyku“ z „Pot ęŜną Gromadką“, ale w innym wyznaczonym 
terminie. Kierownik klubu jest usytasfacjonowany  swoimi zabiegami. Znów się 
opłaciło, bo będzie mógł zaprezentować dorobek w audycji poświęconej specjalnie 
klubowi. 
 
          Wiadomość o wyznaczonym terminie ponownego spotkania idzie 
do aktywistów klubu z szybkością błyskawicy. Wszyscy działacze 
klubowych sekcji szykują się do przedstawienia swych osiągnięć. Dotyczy 
to w szczególności Kabaretu „Mrowisko“ i zespołu „Pot ęŜnej Gromadki.  
W dniu 7. 02.1978r. zespół redakcyjny zapukał do drzwi klubu „Antyk“ 
meldując gotowość do nagrań. Redaktorzy audycji „Muzyczna 
Pocztówka“ z Lęborka z ciekawością oglądają pomieszczenia klubu, 
wiszące dyplomy, opasłą w zdjęcia i dokumenty księgę klubu. Z kaŜdą 
kolejną chwilą redaktorzy dają odczuć, o rosnącym zaufaniu do osób 
witaj ących ich w klubie.  Po chwili zaczyna się łączenie aparatury 
nagrywającej i  rusza pierwszy wywiad z kierownikiem klubu,  
opowiadającym w duŜym skrócie o pracy i sekcjach  działających w 
klubie. Następnym w kolejce jest klubowy kabaret, potem „PotęŜna 
Gromadka“ i Andrzej Brauer – vokalista „Septym“, „P otęŜnej 
Gromadki“ i „Tornado“. 
Kiedy wszystko jest juŜ gotowe okazuje się, Ŝe nie dotarł na nagrania wcześniej 
powiadomiony przez kierownika klubu „Caloryfer Jazz Band“ z MOK –u, bo Jerzy 
Luszcz nie zezwolił zespołowi na wzięcie udziału w nagraniach, gdyŜ jak twierdzi 
zespół moŜe nagrywac tylko w studio radiowym. Redaktorzy są oburzeni postawą 
instruktora, ale tymczasem fakt ten przemilczają, tymbardziej,  Ŝe muzycy chcieli 
nagrywać. Po nagraniach kierownictu i wykonawcom tego klubowego wieczoru, 
pozostaje jedynie czekać na datę pod którą nastąpi emisja zarejestrowanego 
programu. Uczestnicy spotkania rozchodzą się w wyśmienitym nastroju wierząc, Ŝe to 
co usłyszą, przyniesie im miejscowy rozgłos i satysfakcję. 



 
Wpis redaktorów audycji  „Muzyczna pocztówka z Lęborka“ Jacka Ziemińskiego i 
Jacka Ujazdowskiego.  
 
Muzyczna pocztówka z Lęborka została wyemitowana przez Gdańskie Radio w 
dwóch oddzielnych częściach: pierwsza o działaności dętej orkiestry Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Lęborku i zespole Miejskiego Domu Kultury „Aneks“.  

Druga część o działalności i  dorobku Mi ędzyspółdzielnianego klubu „Antyk“ 
a takŜe jego solowych muzyków. 
   W podsumowaniu redakcyjnym audycji „Muzyczna Pocztówka z Lęborka“, 
redaktorzy Jacek Ziemiński i Jacek Ujazdowski podkreślają:  
 

    “ ... Partykularyzm niektórych instruktorów muzycznych uderza przede 
wszystkim w ideę amatorskiej twórczości. Co moŜna bowiem sądzić o postawie jednego z 
instruktorów muzycznych, który nie dopuszcza do nagrań podopiecznego zespołu 
muzycznego, mimo chęci samych uczestników, twierdząc, Ŝe zespół moŜe nagrywać tylko w 
studio radiowym. 

 Nie wdając się w dyskusję, uwaŜamy jednak, Ŝe takie postawy i sytuacje rozbijają 
dobre tradycje muzykowania amatorskiego w Lęborku, a w samych zespołach 
wytwarzają atmosferę napięć i animozji. UwaŜamy takŜe, Ŝe Miejski Ośrodek Kultury, 
priorytetowa placówka w mieście, winna zdecydowanie obejmować opieką cały 
amatorski ruch muzykujących i konfrontować tą pracą, niezaleŜnie w jakim resorcie 
gospodarczym ta praca jest kontynuowana. MoŜe wyraŜniej zaakcentuje się wówczas, 
na mapie Lęborka, ta dyscyplina amatorskiej twórczości.“  
 
 

 
 
 
 


