
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
    Kierownictwo Międzyspółdzielnianego MłodzieŜowego                 
Klubu „Antyk“ w L ęborku, otrzymało w czerwcu 1978 r., 
propozycję wspólnego wyjazdu na obóz szkoleniowy dla 
członków ZSMP, organizowany przez Zarząd Wojewódzki. 
Obóz miał mieć miejsce w Poroninie k /Zakopanego. 
Bezpośrednią opiekę i organizację turnusu lipcowego, 
powierzono Zarządowi Miejskiemu ZSMP w Lęborku. 
Obozowiczami mają być  aktywni działacze ZSMP powiatu 
Lęborka. Zarząd Miejski zaproponował oddelegowanie na 
ten obóz, zespołu muzycznego  klubu „Antyk“, 
reprezentantów koła ZSMP klubu.  Propozycję KM ZSMP, 
kierownictwo klubu przyjęło z zainteresowaniem i podjęło 
działania nad zorganizowaniem klubowej grupy. 
Odpłatność uczestników za pobyt na kursoobozie była 
niewielka, bo duŜą część kosztów pokrywał Wojewódzki 
Zarząd. Członkowie zespołu  muzycznego klubu naleŜący 
do ZSMP,  skorzystali z  propozycji, wpisując się na listę 
obozowiczów.   
  
    omendantem Obozu szkoleniowo - wypoczynkowego jest - Przew. 

Miejskiego Zarządu ZSMP w Lęborku -            
Na           astępcę komendanta  i opiekuna grupy, muzyków z 
Międzyspółdszielnianego MłodzieŜowego Klubu „Antyk“ powołany jest kierownik  klubu 
-        . 
 
 
 
 



Przed wyjazdem z Lęborka, zostaje ustalony wstępny 
regulamin i program działania dla obozowiczów. 
Obowiązuje on wszystkich uczestników obozu, od chwili 
wyjazdu z Lęborka.  

    
    
*Udział w szkoleniach ZW ZSMP na terenie obozu. Spotkania z *Udział w szkoleniach ZW ZSMP na terenie obozu. Spotkania z *Udział w szkoleniach ZW ZSMP na terenie obozu. Spotkania z *Udział w szkoleniach ZW ZSMP na terenie obozu. Spotkania z 
działaczami środowisk   w Poroninie i Zakopanym.działaczami środowisk   w Poroninie i Zakopanym.działaczami środowisk   w Poroninie i Zakopanym.działaczami środowisk   w Poroninie i Zakopanym.    

*Przedstawienie umiejętności i osiągnięć muzycznych 
klubu  

„Antyk“ na terenie środowiska poronińskiego i 
zakopiańskiego. 

****Udział w festynie otwartym  w ZAKOPANEM z okazji obchdów Udział w festynie otwartym  w ZAKOPANEM z okazji obchdów Udział w festynie otwartym  w ZAKOPANEM z okazji obchdów Udział w festynie otwartym  w ZAKOPANEM z okazji obchdów 
34 Rocznicy  Odrodzenia POLSKI, przypadającej   na dzień 22 lipca 34 Rocznicy  Odrodzenia POLSKI, przypadającej   na dzień 22 lipca 34 Rocznicy  Odrodzenia POLSKI, przypadającej   na dzień 22 lipca 34 Rocznicy  Odrodzenia POLSKI, przypadającej   na dzień 22 lipca 
1978r.1978r.1978r.1978r.    
    
    
*pogłębianie umiejętności muzycznych członków zespołu *pogłębianie umiejętności muzycznych członków zespołu *pogłębianie umiejętności muzycznych członków zespołu *pogłębianie umiejętności muzycznych członków zespołu 
muzycznego.muzycznego.muzycznego.muzycznego.    
*Organizowanie obozowej kultury poprzez muzyczne *Organizowanie obozowej kultury poprzez muzyczne *Organizowanie obozowej kultury poprzez muzyczne *Organizowanie obozowej kultury poprzez muzyczne 
uprzyjemnuprzyjemnuprzyjemnuprzyjemnianie czasu obozowiczom.ianie czasu obozowiczom.ianie czasu obozowiczom.ianie czasu obozowiczom.    
*Wycieczki krajoznawcze po oklicach Poronina, *Wycieczki krajoznawcze po oklicach Poronina, *Wycieczki krajoznawcze po oklicach Poronina, *Wycieczki krajoznawcze po oklicach Poronina, 
Zakopanego,Tatrach.Zakopanego,Tatrach.Zakopanego,Tatrach.Zakopanego,Tatrach.    
*Wycieczki do Muzeum  Lenina w Poroninie i  Muzeum *Wycieczki do Muzeum  Lenina w Poroninie i  Muzeum *Wycieczki do Muzeum  Lenina w Poroninie i  Muzeum *Wycieczki do Muzeum  Lenina w Poroninie i  Muzeum 
Zakopanego.Zakopanego.Zakopanego.Zakopanego.    
*Wycieczki do Ośrodków Kultury: w Zakopanym i Poroninie.*Wycieczki do Ośrodków Kultury: w Zakopanym i Poroninie.*Wycieczki do Ośrodków Kultury: w Zakopanym i Poroninie.*Wycieczki do Ośrodków Kultury: w Zakopanym i Poroninie.    
*Udział w prelekcjach i pogadankach.*Udział w prelekcjach i pogadankach.*Udział w prelekcjach i pogadankach.*Udział w prelekcjach i pogadankach.    
*Spotkania z ciekawymi ludŜni ziemi zakopiańskiej, gawędziarzami, regionalnymi 
działaczami. 
*Inne przedsięwzięcia uzgodnione z uczestnikami w trakcie trwania obozu. 
 

ankiemankiemankiemankiem  n.10.07.78r. przed klubem zebrali si  n.10.07.78r. przed klubem zebrali si  n.10.07.78r. przed klubem zebrali si  n.10.07.78r. przed klubem zebrali się ę ę ę muzycy klubu muzycy klubu muzycy klubu muzycy klubu 
wyjeŜdŜający na obóz. Zebrana  grupa  wyjeŜdŜający na obóz. Zebrana  grupa  wyjeŜdŜający na obóz. Zebrana  grupa  wyjeŜdŜający na obóz. Zebrana  grupa  spakowała i załadowala spakowała i załadowala spakowała i załadowala spakowała i załadowala 
sprzęt muzyczny do podstawionego samochodu po czym przewiozła sprzęt muzyczny do podstawionego samochodu po czym przewiozła sprzęt muzyczny do podstawionego samochodu po czym przewiozła sprzęt muzyczny do podstawionego samochodu po czym przewiozła 
go na dworzec kolejowy w Lęborku. O godz 16,58, z peronu go na dworzec kolejowy w Lęborku. O godz 16,58, z peronu go na dworzec kolejowy w Lęborku. O godz 16,58, z peronu go na dworzec kolejowy w Lęborku. O godz 16,58, z peronu 
drugiego, odjeŜdŜa nasz wesoły pociąg w stronę Gdyni. drugiego, odjeŜdŜa nasz wesoły pociąg w stronę Gdyni. drugiego, odjeŜdŜa nasz wesoły pociąg w stronę Gdyni. drugiego, odjeŜdŜa nasz wesoły pociąg w stronę Gdyni.     
    



    
    
    
    
    

      godz. 20,oo ruszamy dalej w stronę Polskich Gó      godz. 20,oo ruszamy dalej w stronę Polskich Gó      godz. 20,oo ruszamy dalej w stronę Polskich Gó      godz. 20,oo ruszamy dalej w stronę Polskich Gór. Choć podróŜ r. Choć podróŜ r. Choć podróŜ r. Choć podróŜ 
trwała prawie dobę, nikt z nas nie narzekał na niewygody jazdy.             trwała prawie dobę, nikt z nas nie narzekał na niewygody jazdy.             trwała prawie dobę, nikt z nas nie narzekał na niewygody jazdy.             trwała prawie dobę, nikt z nas nie narzekał na niewygody jazdy.                 
    
        

                            KrakowaKrakowaKrakowaKrakowa    pociąg wjeŜdŜa o godz.                  dnia     pociąg wjeŜdŜa o godz.                  dnia     pociąg wjeŜdŜa o godz.                  dnia     pociąg wjeŜdŜa o godz.                  dnia 
11.07.1978r. Tu musimy przsiąść się do podrzędnego pociągu w 11.07.1978r. Tu musimy przsiąść się do podrzędnego pociągu w 11.07.1978r. Tu musimy przsiąść się do podrzędnego pociągu w 11.07.1978r. Tu musimy przsiąść się do podrzędnego pociągu w 
stronę Zakopanego. Muzyków czeka wystronę Zakopanego. Muzyków czeka wystronę Zakopanego. Muzyków czeka wystronę Zakopanego. Muzyków czeka wyładunek i załadunek ładunek i załadunek ładunek i załadunek ładunek i załadunek 
sprzętu  muzycznego, który nie jest lekki i zajmuje duŜo przestrzeni.sprzętu  muzycznego, który nie jest lekki i zajmuje duŜo przestrzeni.sprzętu  muzycznego, który nie jest lekki i zajmuje duŜo przestrzeni.sprzętu  muzycznego, który nie jest lekki i zajmuje duŜo przestrzeni.    

    
    

         Poronina         Poronina         Poronina         Poronina    dojeŜdŜamy o godz.     dojeŜdŜamy o godz.     dojeŜdŜamy o godz.     dojeŜdŜamy o godz.     
Wszyscy odczuwają juŜ głęboką ulgę.Wszyscy odczuwają juŜ głęboką ulgę.Wszyscy odczuwają juŜ głęboką ulgę.Wszyscy odczuwają juŜ głęboką ulgę.    
    Teraz ze sprzętem i bagaŜami musimy dotrzeć do pensjonatu w Teraz ze sprzętem i bagaŜami musimy dotrzeć do pensjonatu w Teraz ze sprzętem i bagaŜami musimy dotrzeć do pensjonatu w Teraz ze sprzętem i bagaŜami musimy dotrzeć do pensjonatu w 

którym mamy zakwaterowanktórym mamy zakwaterowanktórym mamy zakwaterowanktórym mamy zakwaterowanie. Komendantowi obozu znany  jest ie. Komendantowi obozu znany  jest ie. Komendantowi obozu znany  jest ie. Komendantowi obozu znany  jest 
tylko adres. Noszenie sprzętu i bagaŜy nie wiadomo jak daleko, tylko adres. Noszenie sprzętu i bagaŜy nie wiadomo jak daleko, tylko adres. Noszenie sprzętu i bagaŜy nie wiadomo jak daleko, tylko adres. Noszenie sprzętu i bagaŜy nie wiadomo jak daleko, 
nikomu nie jest na rękę. Wszyscy jak jeden oglądają się za taxi lub nikomu nie jest na rękę. Wszyscy jak jeden oglądają się za taxi lub nikomu nie jest na rękę. Wszyscy jak jeden oglądają się za taxi lub nikomu nie jest na rękę. Wszyscy jak jeden oglądają się za taxi lub 
inną podwodą.    I jest,… jak  na zawołanie podjeŜdŜa konna inną podwodą.    I jest,… jak  na zawołanie podjeŜdŜa konna inną podwodą.    I jest,… jak  na zawołanie podjeŜdŜa konna inną podwodą.    I jest,… jak  na zawołanie podjeŜdŜa konna 
doroŜka. doroŜka. doroŜka. doroŜka. Jeden kurs  po PoroniJeden kurs  po PoroniJeden kurs  po PoroniJeden kurs  po Poroninie kosztuje 50 zł., co nie jest tanio. nie kosztuje 50 zł., co nie jest tanio. nie kosztuje 50 zł., co nie jest tanio. nie kosztuje 50 zł., co nie jest tanio.     

Za przewiezienie tak duŜej ilości bagaŜy i sprzętu decydujemy  Za przewiezienie tak duŜej ilości bagaŜy i sprzętu decydujemy  Za przewiezienie tak duŜej ilości bagaŜy i sprzętu decydujemy  Za przewiezienie tak duŜej ilości bagaŜy i sprzętu decydujemy  
jednogłośnie; jednogłośnie; jednogłośnie; jednogłośnie; –––– zapłacimy!  Z ulgą ładujemy nasz sprzęt na doroŜkę.  zapłacimy!  Z ulgą ładujemy nasz sprzęt na doroŜkę.  zapłacimy!  Z ulgą ładujemy nasz sprzęt na doroŜkę.  zapłacimy!  Z ulgą ładujemy nasz sprzęt na doroŜkę. 

DoroŜkarz DoroŜkarz DoroŜkarz DoroŜkarz kasuje pięć dych i powoli rusza pod wskazany adres. kasuje pięć dych i powoli rusza pod wskazany adres. kasuje pięć dych i powoli rusza pod wskazany adres. kasuje pięć dych i powoli rusza pod wskazany adres. 
My zaś podąŜamy pieszoMy zaś podąŜamy pieszoMy zaś podąŜamy pieszoMy zaś podąŜamy pieszo, niosąc w ręcach resztę lŜejszych bagaŜy, , niosąc w ręcach resztę lŜejszych bagaŜy, , niosąc w ręcach resztę lŜejszych bagaŜy, , niosąc w ręcach resztę lŜejszych bagaŜy, 
na które zabrakło nam miejsca na doroŜce. na które zabrakło nam miejsca na doroŜce. na które zabrakło nam miejsca na doroŜce. na które zabrakło nam miejsca na doroŜce.     

    
  kazuje się po chwili, Ŝe pensjonat od dworca oddalony jest o   kazuje się po chwili, Ŝe pensjonat od dworca oddalony jest o   kazuje się po chwili, Ŝe pensjonat od dworca oddalony jest o   kazuje się po chwili, Ŝe pensjonat od dworca oddalony jest o 

niespełna 100 metrów.  Wyzywamy pod nosem na cwanego niespełna 100 metrów.  Wyzywamy pod nosem na cwanego niespełna 100 metrów.  Wyzywamy pod nosem na cwanego niespełna 100 metrów.  Wyzywamy pod nosem na cwanego 
doroŜkarza, który nie wspomniał nam, Ŝe to tak bliskdoroŜkarza, który nie wspomniał nam, Ŝe to tak bliskdoroŜkarza, który nie wspomniał nam, Ŝe to tak bliskdoroŜkarza, który nie wspomniał nam, Ŝe to tak blisko, śmiejąc się na o, śmiejąc się na o, śmiejąc się na o, śmiejąc się na 
przemian. Mogliśmy przecieŜ przejść z wszystkimi bagaŜami pieszo. przemian. Mogliśmy przecieŜ przejść z wszystkimi bagaŜami pieszo. przemian. Mogliśmy przecieŜ przejść z wszystkimi bagaŜami pieszo. przemian. Mogliśmy przecieŜ przejść z wszystkimi bagaŜami pieszo. 
Tyle sił na kilkadziesiąt metrów jeszcze byśmy z siebie wykrzesali.Tyle sił na kilkadziesiąt metrów jeszcze byśmy z siebie wykrzesali.Tyle sił na kilkadziesiąt metrów jeszcze byśmy z siebie wykrzesali.Tyle sił na kilkadziesiąt metrów jeszcze byśmy z siebie wykrzesali.    

   
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 nam poŜegnać przyszło 
Więc na dworzec grono  wyszło, 
Choć kłopoty są z bagaŜem 
I tak  mamy dziarskie twarze. 
Gdy zbliŜamy się do Gdyni, 
KaŜdy jakieś cuda czyni… 
Andrzej sypie wciąŜ kawały. 
Więc rechocze obóz cały. 
Maciek jak za zwyczaj lata, 
Więc go biorą za wariata. 
PodróŜ nocą, góry bliŜej – 
KaŜdy rękę pcha w walizę 
I po chwili moi mili 
Wszyscy wkoło wódę pili. 
Gęba duŜa, czy teŜ mała, 
kaŜda równo tankowała. 
Rano kaŜdy leczył kaca 
Więc po “Warsie”-zdrowie wraca.           Na peronie dworca w Poroninie.                                    

 
Wjechaliśmy do Krakowa, 
Cała grupa była zdrowa. 
Traf chciał, Ŝe Pauliny  
Dzisiaj były imieniny, 
A więc Frania, czy tam Gienia 
Maciek składał im Ŝyczenia. 
Znów jedziemy, duŜo wraŜeń, 
Coś się zmienia w krajobrazie. 
Pociąg coraz bliŜej nieba 
AŜ zygzakiem jechać trzeba. 
I nie jedna z pań zaspana 
A tu ziemia obiecana.  
Góry w dali juŜ majaczą 
Hala z Henią “w okno skaczą”. 
“Góry widać” – szkoda gadać 
Przyjdzie zaraz nam wysiadać. 
Znów tobołki w kaŜdej dłoni – 
Wysiadamy!  … to Poronin. 

 

 



No a bagaŜ na doroŜkę, 
śeby ulŜyć sobie troszkę 
Kupa waliz no i sprzętu, 
Wiele krzyku i zamętu… 
-“Wreszcie trochę odpoczniemy” 
i Swobodnie się przejdziemy. 
KaŜdy sobie wyobraŜał 
Do ośrodka, spory kawał, 
 
 
 
         doroŜkarz się przymila 
Nikt z nas nie wie, Ŝe to chwila 
KaŜdy sądzi,Ŝe ho ho 
A tu metrów nie ma sto. 
Pan doroŜkarz wziął pięć dych 
Świstnąl batem, no i czmych. 
Z tego była śmiechu kupa 
Lecz waŜniejsza jest chłupa 
KaŜdy goni na pokoje 
I rozkłada rzeczy swoje. 
Ja śpię z Maćkiem, ja z Michłem 
A ja z Kajtkiem -wrzeszczy towarzystwo całe. 
Rumor wielki i bałagan 
A KOMENDANT  aŜ się   WZDRAGA. 
         
Redagowali: Kazimierz StećKazimierz StećKazimierz StećKazimierz Steć i Mirek Okrój  . 
 
                                                
            
      otem wszystko potoczyło się zgodnie z planem.      otem wszystko potoczyło się zgodnie z planem.      otem wszystko potoczyło się zgodnie z planem.      otem wszystko potoczyło się zgodnie z planem.    
Najpierw Komendant obozu zapoznał całą grupę z 
regulaminem pensjonatu i regulaminem obozu.  
*Posiłki o wyznaczonych por*Posiłki o wyznaczonych por*Posiłki o wyznaczonych por*Posiłki o wyznaczonych porach.ach.ach.ach.    
*W łó Ŝkach nie pózniej  jak o 22,oo? 
*Zakaz spoŜywania napoi alkoholowych w “nadmiarze”. 
*Nie oddalać się od grupy obozowej bez uzgodnienia!!!*Nie oddalać się od grupy obozowej bez uzgodnienia!!!*Nie oddalać się od grupy obozowej bez uzgodnienia!!!*Nie oddalać się od grupy obozowej bez uzgodnienia!!!    
 *Wykonywać wszystkie polecenia bez oczu mruŜenia!!!!  itd. itp. *Wykonywać wszystkie polecenia bez oczu mruŜenia!!!!  itd. itp. *Wykonywać wszystkie polecenia bez oczu mruŜenia!!!!  itd. itp. *Wykonywać wszystkie polecenia bez oczu mruŜenia!!!!  itd. itp.    
Po kilku godzinach    grupa była rozlokowanPo kilku godzinach    grupa była rozlokowanPo kilku godzinach    grupa była rozlokowanPo kilku godzinach    grupa była rozlokowana w przydzielonych jej a w przydzielonych jej a w przydzielonych jej a w przydzielonych jej 
pomieszczeniach, a  pierwszą czynnością było odsypianie minionej nocy. pomieszczeniach, a  pierwszą czynnością było odsypianie minionej nocy. pomieszczeniach, a  pierwszą czynnością było odsypianie minionej nocy. pomieszczeniach, a  pierwszą czynnością było odsypianie minionej nocy. 
Niektórzy zrezygnowali nawet z kolacji, wysypiając się do następnego dnia.Niektórzy zrezygnowali nawet z kolacji, wysypiając się do następnego dnia.Niektórzy zrezygnowali nawet z kolacji, wysypiając się do następnego dnia.Niektórzy zrezygnowali nawet z kolacji, wysypiając się do następnego dnia.  
Posiłki spoŜywaliśmy  w poronińskiej restauracji, odalonej o  ok. dwieście Posiłki spoŜywaliśmy  w poronińskiej restauracji, odalonej o  ok. dwieście Posiłki spoŜywaliśmy  w poronińskiej restauracji, odalonej o  ok. dwieście Posiłki spoŜywaliśmy  w poronińskiej restauracji, odalonej o  ok. dwieście 
metrów od pmetrów od pmetrów od pmetrów od pensjonatu. Wnętrze było schludne utrzymane w typowym ensjonatu. Wnętrze było schludne utrzymane w typowym ensjonatu. Wnętrze było schludne utrzymane w typowym ensjonatu. Wnętrze było schludne utrzymane w typowym 
góralskim stylu. Jedzenie było smaczne i podawane obficie.góralskim stylu. Jedzenie było smaczne i podawane obficie.góralskim stylu. Jedzenie było smaczne i podawane obficie.góralskim stylu. Jedzenie było smaczne i podawane obficie. 
    Kolejny dzień  rozpoczął się śniadaniem w restauracji i szkoleniem ideologicznym. 



        
                          Wykładu ideologicznego słuchamy z zaciekawieniem 

 
                  
 

       
                                            Byliśmy zdyscyplinowaną grupą, zresztą wykład był ciekawy. 
 

 
     W Poroninie przed Rewolucją PaŜdziernikową przebywał  
                                             i ukrywał się przed władzą cara W. I. Lenin. 

W dniu 14.07.78r. o godz 10,oo odwiedziliśmy  muzeum, poświęcone 
wielkiemu rewolucjoniście XX wieku, Włodzimierzowi  Iliczowi 

Leninowi, gdzie pod jego pomnikiem złoŜyliśmy wiązankę kwiatów. 
                         



                    

   

 
Renia, Kaczyński,Andrzej B.,Mirek O.,GraŜyna, Mirek Z.,Irena, Jasio K.,Henia, Halina M., Michał, Maciek B., 

Kazik i Halina S., Bogusia, Teresa A. 
 *Po zwiedzeniu muzeum W. I. Lenina spotkaliśmy się z sekretarzem 
komitetu miejskiego PZPR w Zakopanym. 
    
Po spotkaniu wybraliśmy się  kolejką linową na Kasprowy Wierch, by z 
góry popatrzyć na Zakopane i Poronion.  Przed dolną stacją były 
niesamowite kolejki, wydawało się, Ŝe nie doczekamy się wjazdu na górę.  



W Końcu przyszła sW Końcu przyszła sW Końcu przyszła sW Końcu przyszła szansa i dla nas. W wagoniku było róŜnie. Niektórzy z zansa i dla nas. W wagoniku było róŜnie. Niektórzy z zansa i dla nas. W wagoniku było róŜnie. Niektórzy z zansa i dla nas. W wagoniku było róŜnie. Niektórzy z 
nas mieli “rzadkie miny” i niezbyt chętnie spoglądali  w dół, pod kolejkę. nas mieli “rzadkie miny” i niezbyt chętnie spoglądali  w dół, pod kolejkę. nas mieli “rzadkie miny” i niezbyt chętnie spoglądali  w dół, pod kolejkę. nas mieli “rzadkie miny” i niezbyt chętnie spoglądali  w dół, pod kolejkę. 
Wszyscy mieliśmy trochę “pietra” i nieokreśloną ilość dreszczyków, czy jak Wszyscy mieliśmy trochę “pietra” i nieokreśloną ilość dreszczyków, czy jak Wszyscy mieliśmy trochę “pietra” i nieokreśloną ilość dreszczyków, czy jak Wszyscy mieliśmy trochę “pietra” i nieokreśloną ilość dreszczyków, czy jak 
tam kto woli tam kto woli tam kto woli tam kto woli ----mrówek. mrówek. mrówek. mrówek.     
Zresztą, chyba nie tylko my jeZresztą, chyba nie tylko my jeZresztą, chyba nie tylko my jeZresztą, chyba nie tylko my jedyni przeŜywaliśmy takie emocje. Inni dyni przeŜywaliśmy takie emocje. Inni dyni przeŜywaliśmy takie emocje. Inni dyni przeŜywaliśmy takie emocje. Inni 
prawdopodobnie większe, bo podjechała nawet w którymś momencie do dolnej prawdopodobnie większe, bo podjechała nawet w którymś momencie do dolnej prawdopodobnie większe, bo podjechała nawet w którymś momencie do dolnej prawdopodobnie większe, bo podjechała nawet w którymś momencie do dolnej 
stacji karetka pogotowia. Musiało chyba być komuś jeszcze gorzej?stacji karetka pogotowia. Musiało chyba być komuś jeszcze gorzej?stacji karetka pogotowia. Musiało chyba być komuś jeszcze gorzej?stacji karetka pogotowia. Musiało chyba być komuś jeszcze gorzej?        

                                             Na wysokim szczycie tulą się chyba z zimna, a moŜe ze strachu?    

    
                 Na szczycie przy słupku granicznym z Czechosłowacją.                                                                

              
                
 szczycie  „Kasprowego 
Wierchu“ 
poruszaliśmy się trochę 
ostroŜniej. Było ślisko i zimno. 
W dole pod nami była piękna 
słoneczna pogoda.Temperatura 
w dolinie dochodziła do 30 
stopni C, a tu na szczycie 
wahała się w granicach zera. 
Miejscami leŜał śnieg, było 
mgliście i wiał wiatr. Dookoła 
nas ciągnęły się stromizny. 
Tatry widzieliśmy jak na dłoni. 
Przepiękne doliny leŜały u 
naszych stóp. 
Widać było Czarny Staw i 
Czerwone Wierchy, widzieliśmy 
Polskę i Czechosłowację.Wkoło 
nas płynęły chmury zaczepiając 
o nasze letnie ubrania. Było to 
niecodzienne odczucie dla 
takich, co wzrastają na 
nizinach pod chmurami.  
 



Pochodziliśmy trochę po grzbiecie Kasprowego, popatrzyliśmy na doliny, 
przełęcze,byliśmy nawet parę kroków za Polską . Niektórzy mieli ochotę 
na ucieczkę do Austrii, ale nie znali drogi, więc zrezygnowali. Na dół 
zjeŜdŜaliśmy trochę pewniej, bo to zawsze “na dół”, choć dziury pod 
nami były takie same. Jak byliśmy juŜ na dole to tak się nam spodobało, 
Ŝe zaplanowaliśmy jeszcze jeden wjazd w innym terminie i 
zrealizowaliśmy to załoŜenie przy następnej okazji.  
                              
                                  Następnie jedziemy autobusem nad  
                                                                                                                                                                                  

          

 
                                                 Kierownik klubu z płcią piękną nad morkim okiem.  
                        
 
 
 

  
W niedzielę pojechaliśmy  do Zakopanego, a stamtąd  pieszo W niedzielę pojechaliśmy  do Zakopanego, a stamtąd  pieszo W niedzielę pojechaliśmy  do Zakopanego, a stamtąd  pieszo W niedzielę pojechaliśmy  do Zakopanego, a stamtąd  pieszo 
pomaszerowaliśmy  w Dolinę Kościeliską.pomaszerowaliśmy  w Dolinę Kościeliską.pomaszerowaliśmy  w Dolinę Kościeliską.pomaszerowaliśmy  w Dolinę Kościeliską.    
Zrobiliśmy tego  dnia  piechotą przeszło 30 km.Zrobiliśmy tego  dnia  piechotą przeszło 30 km.Zrobiliśmy tego  dnia  piechotą przeszło 30 km.Zrobiliśmy tego  dnia  piechotą przeszło 30 km.    



Wycieczka była wspaniała pełna narzekań i humorystycznych 
scenek. Znosiliśmy wszystkie trudy i pomagaliśmy sobie nawzajem, 
by dotrzeć do załoŜonego celu. 
 
DuŜo wraŜeń, wspomnień wiele, 
Gdy wyciecza szła w niedzielę 
Przez Dolinę Kościeliską 
I gdy była celu blisko, 
Nagle wrócić się musiała, 
Bo przewodnik zrozumiała, 
Ŝe wycieczka takim krokiem, 
Nie zakończy się przed rokiem. 
Przez pięć godzin, to nie retro, 
 
 
My przeszliśmy ze 30 kilometrów. 
JakŜe bractwo narzekało, 
Pod stopami ich bolało. 
Łatwiej marzy ć jest o szczytach 
Lecz na kartce i w zeszytach.  
Byli tacy, co na “RYSY” 
               mieli wielką iść ochotę 
A na górce trzysta metrów, 
                oblewali się juŜ potem. 
                 Napisał, - Kazimierz Steć.  
 
 
                                                     W górę Doliny Kościeliskiej. 

 
 
 

    
KaŜdego dnia KaŜdego dnia KaŜdego dnia KaŜdego dnia  po kolacji, w remizie straŜackiej,  po kolacji, w remizie straŜackiej,  po kolacji, w remizie straŜackiej,  po kolacji, w remizie straŜackiej, nasz zespół nasz zespół nasz zespół nasz zespół grał do grał do grał do grał do 
tańca. Robił duŜo hałasu i przyciągnął tym młodszych mieszkańców tańca. Robił duŜo hałasu i przyciągnął tym młodszych mieszkańców tańca. Robił duŜo hałasu i przyciągnął tym młodszych mieszkańców tańca. Robił duŜo hałasu i przyciągnął tym młodszych mieszkańców 
Poronina, takŜe uczesPoronina, takŜe uczesPoronina, takŜe uczesPoronina, takŜe uczestników naszego obozu.tników naszego obozu.tników naszego obozu.tników naszego obozu.    
15.07. 15.07. 15.07. 15.07. ---- wieczorem, Maciek Borchert przyprowadza do remizy straŜackiej  wieczorem, Maciek Borchert przyprowadza do remizy straŜackiej  wieczorem, Maciek Borchert przyprowadza do remizy straŜackiej  wieczorem, Maciek Borchert przyprowadza do remizy straŜackiej 
francuskich turystów francuskich turystów francuskich turystów francuskich turystów –––– studentów, biwakujących pod namiotami w  studentów, biwakujących pod namiotami w  studentów, biwakujących pod namiotami w  studentów, biwakujących pod namiotami w 
Poroninie. Studenci  przyglądają się nam z rezerwą, by po kilku chwilach  Poroninie. Studenci  przyglądają się nam z rezerwą, by po kilku chwilach  Poroninie. Studenci  przyglądają się nam z rezerwą, by po kilku chwilach  Poroninie. Studenci  przyglądają się nam z rezerwą, by po kilku chwilach  
nawiązać juŜ ciepły kontaknawiązać juŜ ciepły kontaknawiązać juŜ ciepły kontaknawiązać juŜ ciepły kontakt.t.t.t.    
Staramy się im pokazać, z jak najlepszej strony, by zostawić w Staramy się im pokazać, z jak najlepszej strony, by zostawić w Staramy się im pokazać, z jak najlepszej strony, by zostawić w Staramy się im pokazać, z jak najlepszej strony, by zostawić w 
obcokrajowcach z zachodu, korzystne odczucia o polskiej gościnności. Zespół obcokrajowcach z zachodu, korzystne odczucia o polskiej gościnności. Zespół obcokrajowcach z zachodu, korzystne odczucia o polskiej gościnności. Zespół obcokrajowcach z zachodu, korzystne odczucia o polskiej gościnności. Zespół 
klubu zaczyna grać do tańca, co Francuzom od samego początku, bardzo się klubu zaczyna grać do tańca, co Francuzom od samego początku, bardzo się klubu zaczyna grać do tańca, co Francuzom od samego początku, bardzo się klubu zaczyna grać do tańca, co Francuzom od samego początku, bardzo się 
podoba. Decydują się, by resztę wieczoru podoba. Decydują się, by resztę wieczoru podoba. Decydują się, by resztę wieczoru podoba. Decydują się, by resztę wieczoru spędzićspędzićspędzićspędzić    
 z naszą rozbawioną grupą.  z naszą rozbawioną grupą.  z naszą rozbawioną grupą.  z naszą rozbawioną grupą.     
      Na pamiątkę tego spotkania       Na pamiątkę tego spotkania       Na pamiątkę tego spotkania       Na pamiątkę tego spotkania     

Kazimierz Steć  pisze                Kazimierz Steć  pisze                Kazimierz Steć  pisze                Kazimierz Steć  pisze                 “Psalm o turystach z Francji”. “Psalm o turystach z Francji”. “Psalm o turystach z Francji”. “Psalm o turystach z Francji”.    

 



    
     ieczorami      ieczorami      ieczorami      ieczorami w  “git” świetlicy w  “git” świetlicy w  “git” świetlicy w  “git” świetlicy     
Jazz Jazz Jazz Jazz –––– Rock  zespół ćwiczy. Rock  zespół ćwiczy. Rock  zespół ćwiczy. Rock  zespół ćwiczy.    
Repertuar ma tak duŜy,Repertuar ma tak duŜy,Repertuar ma tak duŜy,Repertuar ma tak duŜy,    
 Ŝe aŜ zeszły się Francuzi. Ŝe aŜ zeszły się Francuzi. Ŝe aŜ zeszły się Francuzi. Ŝe aŜ zeszły się Francuzi.    
Najpierw skromnie i nieśmiałoNajpierw skromnie i nieśmiałoNajpierw skromnie i nieśmiałoNajpierw skromnie i nieśmiało    
Z Francuzami się gadało.                              Z Francuzami się gadało.                              Z Francuzami się gadało.                              Z Francuzami się gadało.                                  
Nikt z nas ich języka nie znał                           Nikt z nas ich języka nie znał                           Nikt z nas ich języka nie znał                           Nikt z nas ich języka nie znał                               
Ni  z ParyŜa, ni teŜ z Drezdna.                         Ni  z ParyŜa, ni teŜ z Drezdna.                         Ni  z ParyŜa, ni teŜ z Drezdna.                         Ni  z ParyŜa, ni teŜ z Drezdna.                             
Większość wiary jest spod Słupska                    FraWiększość wiary jest spod Słupska                    FraWiększość wiary jest spod Słupska                    FraWiększość wiary jest spod Słupska                    Francuzi na skałachncuzi na skałachncuzi na skałachncuzi na skałach    
Zaciągają więc z Kaszubska.Zaciągają więc z Kaszubska.Zaciągają więc z Kaszubska.Zaciągają więc z Kaszubska.    
I gadają, a ręcami teŜ machają                      I gadają, a ręcami teŜ machają                      I gadają, a ręcami teŜ machają                      I gadają, a ręcami teŜ machają                          
Oczy, swe kończyny wysilają.                        Oczy, swe kończyny wysilają.                        Oczy, swe kończyny wysilają.                        Oczy, swe kończyny wysilają.                            
Jeden przez drugiego na wyścigiJeden przez drugiego na wyścigiJeden przez drugiego na wyścigiJeden przez drugiego na wyścigi    
Chcą dogadać się na migi.Chcą dogadać się na migi.Chcą dogadać się na migi.Chcą dogadać się na migi.    
Biedaczyska się mozolą,                       Biedaczyska się mozolą,                       Biedaczyska się mozolą,                       Biedaczyska się mozolą,                           
Ŝe naprawdę ręce bolą.                      Ŝe naprawdę ręce bolą.                      Ŝe naprawdę ręce bolą.                      Ŝe naprawdę ręce bolą.                          
W końcu ktoś na pomysł wpadł…W końcu ktoś na pomysł wpadł…W końcu ktoś na pomysł wpadł…W końcu ktoś na pomysł wpadł…    
Ja.... w rozmowie zaprowadzę ład!Ja.... w rozmowie zaprowadzę ład!Ja.... w rozmowie zaprowadzę ład!Ja.... w rozmowie zaprowadzę ład!    
Nic tak w mowie nie pomagaNic tak w mowie nie pomagaNic tak w mowie nie pomagaNic tak w mowie nie pomaga    
Jak najtańszy nasz „Bałagan!“(1)Jak najtańszy nasz „Bałagan!“(1)Jak najtańszy nasz „Bałagan!“(1)Jak najtańszy nasz „Bałagan!“(1)    
Po szklanicy wyciągnęli śmiało,Po szklanicy wyciągnęli śmiało,Po szklanicy wyciągnęli śmiało,Po szklanicy wyciągnęli śmiało,    
No i głowach zrazu pojaśniało.No i głowach zrazu pojaśniało.No i głowach zrazu pojaśniało.No i głowach zrazu pojaśniało.    
Przekonali  gości swycPrzekonali  gości swycPrzekonali  gości swycPrzekonali  gości swych pokrótce,h pokrótce,h pokrótce,h pokrótce,    
Ŝe najlepsze „Esperanto“ jest Ŝe najlepsze „Esperanto“ jest Ŝe najlepsze „Esperanto“ jest Ŝe najlepsze „Esperanto“ jest     
                           ukryte w wódce.                           ukryte w wódce.                           ukryte w wódce.                           ukryte w wódce.     
śeby rozumieli lepiejśeby rozumieli lepiejśeby rozumieli lepiejśeby rozumieli lepiej    
To po plecach ich się klepie.                       To po plecach ich się klepie.                       To po plecach ich się klepie.                       To po plecach ich się klepie.                        
Lecą pojedyńcze słówka…Lecą pojedyńcze słówka…Lecą pojedyńcze słówka…Lecą pojedyńcze słówka…    
Trinken, trinken, gut Ŝubrówka…Trinken, trinken, gut Ŝubrówka…Trinken, trinken, gut Ŝubrówka…Trinken, trinken, gut Ŝubrówka…    
----Monsujer,Monsujer,Monsujer,Monsujer,---- no Madam, no Madam, no Madam, no Madam,    
Jean, czemu pijJean, czemu pijJean, czemu pijJean, czemu pijesz sam?esz sam?esz sam?esz sam?    
Francuz, Polak  , dwa bratankiFrancuz, Polak  , dwa bratankiFrancuz, Polak  , dwa bratankiFrancuz, Polak  , dwa bratanki    
Do dziewczyny i do szklanki.Do dziewczyny i do szklanki.Do dziewczyny i do szklanki.Do dziewczyny i do szklanki.    
Choć przysłowie to węgierskie,Choć przysłowie to węgierskie,Choć przysłowie to węgierskie,Choć przysłowie to węgierskie,    
Dziś  na ustach naszych pierwsze.Dziś  na ustach naszych pierwsze.Dziś  na ustach naszych pierwsze.Dziś  na ustach naszych pierwsze.    
W końcu z wora szydło wyszło…        W końcu z wora szydło wyszło…        W końcu z wora szydło wyszło…        W końcu z wora szydło wyszło…             
Z Francuzami na mecz przyszło.     Francuz , Polak dwa bratanki…..Z Francuzami na mecz przyszło.     Francuz , Polak dwa bratanki…..Z Francuzami na mecz przyszło.     Francuz , Polak dwa bratanki…..Z Francuzami na mecz przyszło.     Francuz , Polak dwa bratanki…..    
Paplaliśmy  od sPaplaliśmy  od sPaplaliśmy  od sPaplaliśmy  od samego rana,amego rana,amego rana,amego rana,    
----“My,.. Francuzom się nie damy”…… “My,.. Francuzom się nie damy”…… “My,.. Francuzom się nie damy”…… “My,.. Francuzom się nie damy”……     
    

 



    
I….?I….?I….?I….?    
 Mecz zacięty był  Mecz zacięty był  Mecz zacięty był  Mecz zacięty był –––– sportowy sportowy sportowy sportowy    
No i  wynik  dwucyfrowy. (13 : 3).           No i  wynik  dwucyfrowy. (13 : 3).           No i  wynik  dwucyfrowy. (13 : 3).           No i  wynik  dwucyfrowy. (13 : 3).               
Dla Francuzów Dla Francuzów Dla Francuzów Dla Francuzów LAURY WIELKIE     
Przyszło stawiać im “butelkę”.Przyszło stawiać im “butelkę”.Przyszło stawiać im “butelkę”.Przyszło stawiać im “butelkę”.    
Viwa POLONIA, Francja Viwat.Viwa POLONIA, Francja Viwat.Viwa POLONIA, Francja Viwat.Viwa POLONIA, Francja Viwat.    
Ktoś swój “ryjek” w bok wykrzywia…Ktoś swój “ryjek” w bok wykrzywia…Ktoś swój “ryjek” w bok wykrzywia…Ktoś swój “ryjek” w bok wykrzywia…    
GutGutGutGut Dunkierka, wasze zdrowie, Dunkierka, wasze zdrowie, Dunkierka, wasze zdrowie, Dunkierka, wasze zdrowie,    
A na stole flaszek mrowie. A na stole flaszek mrowie. A na stole flaszek mrowie. A na stole flaszek mrowie.     
Słownik chodzi z rąk do rąkSłownik chodzi z rąk do rąkSłownik chodzi z rąk do rąkSłownik chodzi z rąk do rąk    
KaŜdy w czubie ma jak bąk.KaŜdy w czubie ma jak bąk.KaŜdy w czubie ma jak bąk.KaŜdy w czubie ma jak bąk.    
Na obozie nowa moda…Na obozie nowa moda…Na obozie nowa moda…Na obozie nowa moda…    
Gut, gut  ist polnisch feuer woda.Gut, gut  ist polnisch feuer woda.Gut, gut  ist polnisch feuer woda.Gut, gut  ist polnisch feuer woda.    
Gut Irene, gut GraŜyne.....Gut Irene, gut GraŜyne.....Gut Irene, gut GraŜyne.....Gut Irene, gut GraŜyne.....    
KaŜda z nich nastraja minę, KaŜda z nich nastraja minę, KaŜda z nich nastraja minę, KaŜda z nich nastraja minę,     
Zdjęcia sobie wymieniają,Zdjęcia sobie wymieniają,Zdjęcia sobie wymieniają,Zdjęcia sobie wymieniają,    
Bo w FBo w FBo w FBo w Francuzach się kochają.rancuzach się kochają.rancuzach się kochają.rancuzach się kochają.    
Potem szklaneczkami buch           Potem szklaneczkami buch           Potem szklaneczkami buch           Potem szklaneczkami buch               
I adresy idą w ruch.I adresy idą w ruch.I adresy idą w ruch.I adresy idą w ruch.    
    
Na gazetach zapisująNa gazetach zapisująNa gazetach zapisująNa gazetach zapisują    
znów ręcami wymachują.  znów ręcami wymachują.  znów ręcami wymachują.  znów ręcami wymachują.      
----Gut GraŜyne, ich, du liebe                                                           Gut GraŜyne, ich, du liebe                                                           Gut GraŜyne, ich, du liebe                                                           Gut GraŜyne, ich, du liebe                                                                                                   
----Byte Byte Byte Byte kommen Lębork kommen Lębork kommen Lębork kommen Lębork –––– „Bibe“. „Bibe“. „Bibe“. „Bibe“.    
Bitte kommen zu“Antyk” klub,Bitte kommen zu“Antyk” klub,Bitte kommen zu“Antyk” klub,Bitte kommen zu“Antyk” klub,    
Tam wir machen ganzen „SIUP“Tam wir machen ganzen „SIUP“Tam wir machen ganzen „SIUP“Tam wir machen ganzen „SIUP“    
Essen obiad , dyskothekEssen obiad , dyskothekEssen obiad , dyskothekEssen obiad , dyskothek    
Gute dancen, große „Fleck“     Gute dancen, große „Fleck“     Gute dancen, große „Fleck“     Gute dancen, große „Fleck“     ----                        
Trzy dni międzynarodowa uczta trwała Trzy dni międzynarodowa uczta trwała Trzy dni międzynarodowa uczta trwała Trzy dni międzynarodowa uczta trwała     
AŜ się POLSKA Z FRANCJA rozjechała.AŜ się POLSKA Z FRANCJA rozjechała.AŜ się POLSKA Z FRANCJA rozjechała.AŜ się POLSKA Z FRANCJA rozjechała.    
Jednak klawe to spotkanieJednak klawe to spotkanieJednak klawe to spotkanieJednak klawe to spotkanie    
W nas na zawW nas na zawW nas na zawW nas na zawsze pozostanie.sze pozostanie.sze pozostanie.sze pozostanie.    
Hen w Lęborku poprawinyHen w Lęborku poprawinyHen w Lęborku poprawinyHen w Lęborku poprawiny    
będą cieszyć się dziewczyny. będą cieszyć się dziewczyny. będą cieszyć się dziewczyny. będą cieszyć się dziewczyny.     
Całą prawdę włśnie o tymCałą prawdę włśnie o tymCałą prawdę włśnie o tymCałą prawdę włśnie o tym    
Napiszemy pózniej, ..potem. Napiszemy pózniej, ..potem. Napiszemy pózniej, ..potem. Napiszemy pózniej, ..potem.     
               Tekst  K. Steć               Tekst  K. Steć               Tekst  K. Steć               Tekst  K. Steć    

        
    
    

 

 



          Poranna gimnastyka.          Poranna gimnastyka.          Poranna gimnastyka.          Poranna gimnastyka.    
Na obozie cudna sprawa,Na obozie cudna sprawa,Na obozie cudna sprawa,Na obozie cudna sprawa,    
Gdy poranna jest zaprawa.Gdy poranna jest zaprawa.Gdy poranna jest zaprawa.Gdy poranna jest zaprawa.    
Wstawać, wstawać,Wstawać, wstawać,Wstawać, wstawać,Wstawać, wstawać, wstrętne lenie! wstrętne lenie! wstrętne lenie! wstrętne lenie!    
Przerwać w końcu to leŜenie!Przerwać w końcu to leŜenie!Przerwać w końcu to leŜenie!Przerwać w końcu to leŜenie!    
Szybko, na ulicy zbiórka!Szybko, na ulicy zbiórka!Szybko, na ulicy zbiórka!Szybko, na ulicy zbiórka!    
Jak teŜ ciągnie się ta czwórka!Jak teŜ ciągnie się ta czwórka!Jak teŜ ciągnie się ta czwórka!Jak teŜ ciągnie się ta czwórka!    
Dalej za mną, w tył zawracać!Dalej za mną, w tył zawracać!Dalej za mną, w tył zawracać!Dalej za mną, w tył zawracać!    
JuŜ wyleczę ja wam kaca!JuŜ wyleczę ja wam kaca!JuŜ wyleczę ja wam kaca!JuŜ wyleczę ja wam kaca!    
A…. sapiecie z tyłu “wąty”(2)A…. sapiecie z tyłu “wąty”(2)A…. sapiecie z tyłu “wąty”(2)A…. sapiecie z tyłu “wąty”(2)    
Nie chcą z płucek wyjść “Giewonty”Nie chcą z płucek wyjść “Giewonty”Nie chcą z płucek wyjść “Giewonty”Nie chcą z płucek wyjść “Giewonty”    
WyŜej nóŜka, krok wydłuŜyć,WyŜej nóŜka, krok wydłuŜyć,WyŜej nóŜka, krok wydłuŜyć,WyŜej nóŜka, krok wydłuŜyć,    
grugrugrugrupa biegnie, niech się kurzy.pa biegnie, niech się kurzy.pa biegnie, niech się kurzy.pa biegnie, niech się kurzy.    
Dalej naprzód, brzuchy spadną,Dalej naprzód, brzuchy spadną,Dalej naprzód, brzuchy spadną,Dalej naprzód, brzuchy spadną,    
Będziesz miał figurę ładną.Będziesz miał figurę ładną.Będziesz miał figurę ładną.Będziesz miał figurę ładną.    
Gdzie jest Maciek Gdzie jest Maciek Gdzie jest Maciek Gdzie jest Maciek –––– „karateka“ „karateka“ „karateka“ „karateka“    
Znów się spóznia ta „kaleka?Znów się spóznia ta „kaleka?Znów się spóznia ta „kaleka?Znów się spóznia ta „kaleka?    
Ktoś tam krzyknął Ktoś tam krzyknął Ktoś tam krzyknął Ktoś tam krzyknął –––– Maciek gra! Maciek gra! Maciek gra! Maciek gra!    
Grupa wyje… cha, cha, cha.Grupa wyje… cha, cha, cha.Grupa wyje… cha, cha, cha.Grupa wyje… cha, cha, cha.    
Na obozie cudna sprawa, Na obozie cudna sprawa, Na obozie cudna sprawa, Na obozie cudna sprawa,     
To poranna jest zaprawa.To poranna jest zaprawa.To poranna jest zaprawa.To poranna jest zaprawa.                                                                                
                Tekst napisał Kazimierz Steć.                Tekst napisał Kazimierz Steć.                Tekst napisał Kazimierz Steć.                Tekst napisał Kazimierz Steć.    
    
                                                                                     
 
W Poroninie dyskoteka. 
Wszyscy biegną, nikt nie czeka.Wszyscy biegną, nikt nie czeka.Wszyscy biegną, nikt nie czeka.Wszyscy biegną, nikt nie czeka.     
Zwartą grupą do remizyZwartą grupą do remizyZwartą grupą do remizyZwartą grupą do remizy    
Biegną jak na przysłowiowe pyzy.Biegną jak na przysłowiowe pyzy.Biegną jak na przysłowiowe pyzy.Biegną jak na przysłowiowe pyzy.    
Zrozumiałe, nowe twarze,świeŜe skóry,Zrozumiałe, nowe twarze,świeŜe skóry,Zrozumiałe, nowe twarze,świeŜe skóry,Zrozumiałe, nowe twarze,świeŜe skóry,    
Maciek skacMaciek skacMaciek skacMaciek skacze aŜ do  góryze aŜ do  góryze aŜ do  góryze aŜ do  góry 
Będą tańce, będzie szpanowanie,Będą tańce, będzie szpanowanie,Będą tańce, będzie szpanowanie,Będą tańce, będzie szpanowanie,    
Będzie “NonBędzie “NonBędzie “NonBędzie “Non----stopowe” granie.stopowe” granie.stopowe” granie.stopowe” granie.    
Sprzęt juŜ stoi, sprzęt  nas czeka,Sprzęt juŜ stoi, sprzęt  nas czeka,Sprzęt juŜ stoi, sprzęt  nas czeka,Sprzęt juŜ stoi, sprzęt  nas czeka,    
I zagrali, ogłuszyli wprost człowieka.I zagrali, ogłuszyli wprost człowieka.I zagrali, ogłuszyli wprost człowieka.I zagrali, ogłuszyli wprost człowieka.    
Wiejska wiara z Poronina 
 Zasłuchana, w głupich minach Zasłuchana, w głupich minach Zasłuchana, w głupich minach Zasłuchana, w głupich minach    
 Patrzy na “ceprowski zespół” kupą,  Patrzy na “ceprowski zespół” kupą,  Patrzy na “ceprowski zespół” kupą,  Patrzy na “ceprowski zespół” kupą,     
 Maciek tak g Maciek tak g Maciek tak g Maciek tak gra, Ŝe odwrócił się doń d….ra, Ŝe odwrócił się doń d….ra, Ŝe odwrócił się doń d….ra, Ŝe odwrócił się doń d….    
 Ktoś zawołal spośród kupy, Ktoś zawołal spośród kupy, Ktoś zawołal spośród kupy, Ktoś zawołal spośród kupy,    
 Ŝe nie było takiej grupy Ŝe nie było takiej grupy Ŝe nie było takiej grupy Ŝe nie było takiej grupy    
w Poroninie jak świat światem,w Poroninie jak świat światem,w Poroninie jak świat światem,w Poroninie jak świat światem,    

 

 

                                            

                                                                    
         Na tapetę          Na tapetę          Na tapetę          Na tapetę ----Marek Chudy                                                                       Marek Chudy                                                                       Marek Chudy                                                                       Marek Chudy                                                                       
Bez ogródków i  obłudy.                         Bez ogródków i  obłudy.                         Bez ogródków i  obłudy.                         Bez ogródków i  obłudy.                                                                                                                                                                             
FotoFotoFotoFoto----obozowy zdjęciopstryka,                                                                    obozowy zdjęciopstryka,                                                                    obozowy zdjęciopstryka,                                                                    obozowy zdjęciopstryka,                                                                    
Wszędzie swój nos i  aparat wtyka.                                                                   Wszędzie swój nos i  aparat wtyka.                                                                   Wszędzie swój nos i  aparat wtyka.                                                                   Wszędzie swój nos i  aparat wtyka.                                                                   
---- śadnych kumpli, po p śadnych kumpli, po p śadnych kumpli, po p śadnych kumpli, po pięć złotych !                                                                  ięć złotych !                                                                  ięć złotych !                                                                  ięć złotych !                                                                  
Co się pchacie obozowe koty ?Co się pchacie obozowe koty ?Co się pchacie obozowe koty ?Co się pchacie obozowe koty ?    
Pstryk z przyklęku, pstryk z               Pstryk z przyklęku, pstryk z               Pstryk z przyklęku, pstryk z               Pstryk z przyklęku, pstryk z               
błyskami,… Wszyscy zmieszczą się z błyskami,… Wszyscy zmieszczą się z błyskami,… Wszyscy zmieszczą się z błyskami,… Wszyscy zmieszczą się z 
“pyskami”.       “pyskami”.       “pyskami”.       “pyskami”.       Napisał; Napisał; Napisał; Napisał; ----  Kazimierz  Kazimierz  Kazimierz  Kazimierz    
Steć.Steć.



Maciek  choć tu, będziesz bratem.Maciek  choć tu, będziesz bratem.Maciek  choć tu, będziesz bratem.Maciek  choć tu, będziesz bratem.    
Maciek ruszył w „dyskotekę“Maciek ruszył w „dyskotekę“Maciek ruszył w „dyskotekę“Maciek ruszył w „dyskotekę“    
Zaczął zgrywać „karatekę“,Zaczął zgrywać „karatekę“,Zaczął zgrywać „karatekę“,Zaczął zgrywać „karatekę“,    
Lecz chłopaki twarde z PoroninLecz chłopaki twarde z PoroninLecz chłopaki twarde z PoroninLecz chłopaki twarde z Poronin    
 I nie lubią, kiedy do  I nie lubią, kiedy do  I nie lubią, kiedy do  I nie lubią, kiedy do nich się zaczyna.nich się zaczyna.nich się zaczyna.nich się zaczyna.    
Poszły przy tym ręce w ruch,Poszły przy tym ręce w ruch,Poszły przy tym ręce w ruch,Poszły przy tym ręce w ruch,    
 Ktoś zarobił w ucho, w brziuch. 
 Poszli naprzód o pół kroku, Poszli naprzód o pół kroku, Poszli naprzód o pół kroku, Poszli naprzód o pół kroku,    
 Maciek dostał w oko  z boku Maciek dostał w oko  z boku Maciek dostał w oko  z boku Maciek dostał w oko  z boku    
I zrozumiał biedaczyna,I zrozumiał biedaczyna,I zrozumiał biedaczyna,I zrozumiał biedaczyna,    
śe nie wolno mu zaczynać.śe nie wolno mu zaczynać.śe nie wolno mu zaczynać.śe nie wolno mu zaczynać.    
Nie chciał słuchać dobrej radyNie chciał słuchać dobrej radyNie chciał słuchać dobrej radyNie chciał słuchać dobrej rady    
Więc wyciągnął wnioski z zwady.      Więc wyciągnął wnioski z zwady.      Więc wyciągnął wnioski z zwady.      Więc wyciągnął wnioski z zwady.       red. Kazimierz Steć. red. Kazimierz Steć. red. Kazimierz Steć. red. Kazimierz Steć.        
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
“OBOZOWE CNOTY““OBOZOWE CNOTY““OBOZOWE CNOTY““OBOZOWE CNOTY“    
Pod stromym dachem Pod stromym dachem Pod stromym dachem Pod stromym dachem     
na górzena górzena górzena górze    
Śpią dziewczęta,Śpią dziewczęta,Śpią dziewczęta,Śpią dziewczęta,----    
 cztery róŜe. cztery róŜe. cztery róŜe. cztery róŜe.    
Mają ikry w sobie tyle,Mają ikry w sobie tyle,Mają ikry w sobie tyle,Mają ikry w sobie tyle,    
Ŝe fruwają jak motyle.Ŝe fruwają jak motyle.Ŝe fruwają jak motyle.Ŝe fruwają jak motyle.    
   Mietek, Mirek się starają   Mietek, Mirek się starają   Mietek, Mirek się starają   Mietek, Mirek się starają    
I róŜyczI róŜyczI róŜyczI róŜyczki podrywają ki podrywają ki podrywają ki podrywają     
No i  szepczą tak na ucho                       No i  szepczą tak na ucho                       No i  szepczą tak na ucho                       No i  szepczą tak na ucho                           
Będziem spali z nimi „brzucho                                                                 Będziem spali z nimi „brzucho                                                                 Będziem spali z nimi „brzucho                                                                 Będziem spali z nimi „brzucho                                                                     
                               w brzucho“.             Irena,Renata,GraŜyna,Bogusia                               w brzucho“.             Irena,Renata,GraŜyna,Bogusia                               w brzucho“.             Irena,Renata,GraŜyna,Bogusia                               w brzucho“.             Irena,Renata,GraŜyna,Bogusia----                                                                                                                        
Miarę przekroczyli                                      w swym pokoiku na górze.Miarę przekroczyli                                      w swym pokoiku na górze.Miarę przekroczyli                                      w swym pokoiku na górze.Miarę przekroczyli                                      w swym pokoiku na górze.    
I dziewczęta rozzłościli.I dziewczęta rozzłościli.I dziewczęta rozzłościli.I dziewczęta rozzłościli.    
----Wont….. wychrzaniać nam stąd “koty,Wont….. wychrzaniać nam stąd “koty,Wont….. wychrzaniać nam stąd “koty,Wont….. wychrzaniać nam stąd “koty,    
MY śMY   są ....   “ PRAWDZIWE  CNOTY “ !!!!!! 
                                                                                                                                                                                                                                      red. Kazimierz Steć.                              red. Kazimierz Steć.                              red. Kazimierz Steć.                              red. Kazimierz Steć.    
Do Brauera jak przecheraDo Brauera jak przecheraDo Brauera jak przecheraDo Brauera jak przechera    
Przykleiła się siekieraPrzykleiła się siekieraPrzykleiła się siekieraPrzykleiła się siekiera    
I miłością zapałała I miłością zapałała I miłością zapałała I miłością zapałała     
Jak 177 cm. Miała.Jak 177 cm. Miała.Jak 177 cm. Miała.Jak 177 cm. Miała.    
Zgrabna lecz w obyciu dość kudłata,Zgrabna lecz w obyciu dość kudłata,Zgrabna lecz w obyciu dość kudłata,Zgrabna lecz w obyciu dość kudłata,    
Jakaś „Zakopiańska Venus“Jakaś „Zakopiańska Venus“Jakaś „Zakopiańska Venus“Jakaś „Zakopiańska Venus“---- Beata Beata Beata Beata    
I pod górkę i przez łączkęI pod górkę i przez łączkęI pod górkę i przez łączkęI pod górkę i przez łączkę    
Wszędzie razem i poWszędzie razem i poWszędzie razem i poWszędzie razem i pod rączkęd rączkęd rączkęd rączkę  
Mówią...Andrzej, weŜ się oŜeń,Mówią...Andrzej, weŜ się oŜeń,Mówią...Andrzej, weŜ się oŜeń,Mówią...Andrzej, weŜ się oŜeń,    
Toć nie będzie ci z nią gorzej. Toć nie będzie ci z nią gorzej. Toć nie będzie ci z nią gorzej. Toć nie będzie ci z nią gorzej.     
Andrzej na to, Andrzej na to, Andrzej na to, Andrzej na to, ---- co mi ona, .                     co mi ona, .                     co mi ona, .                     co mi ona, .                        
Dla mnie w kaŜdej stronie Ŝona.Dla mnie w kaŜdej stronie Ŝona.Dla mnie w kaŜdej stronie Ŝona.Dla mnie w kaŜdej stronie Ŝona.        
Wpierwiej Andrzej jej osładzałWpierwiej Andrzej jej osładzałWpierwiej Andrzej jej osładzałWpierwiej Andrzej jej osładzał                  Nam ze szęścia serce wali, no a Mirek sobie pali.                  Nam ze szęścia serce wali, no a Mirek sobie pali.                  Nam ze szęścia serce wali, no a Mirek sobie pali.                  Nam ze szęścia serce wali, no a Mirek sobie pali.    
LLLLecz ktoś komuś nie dogadzał.ecz ktoś komuś nie dogadzał.ecz ktoś komuś nie dogadzał.ecz ktoś komuś nie dogadzał.    
    

 

 



Andrzej puścił ją przy wódce,Andrzej puścił ją przy wódce,Andrzej puścił ją przy wódce,Andrzej puścił ją przy wódce,    
I Beata znikła wkrótce.I Beata znikła wkrótce.I Beata znikła wkrótce.I Beata znikła wkrótce.    
Poszedł tulić się do innej,Poszedł tulić się do innej,Poszedł tulić się do innej,Poszedł tulić się do innej,    
Nie chciał mieć dziewczyny gminnej.Nie chciał mieć dziewczyny gminnej.Nie chciał mieć dziewczyny gminnej.Nie chciał mieć dziewczyny gminnej.    
Jak naprawdę z nimi byłoJak naprawdę z nimi byłoJak naprawdę z nimi byłoJak naprawdę z nimi było    
Nie napiszę tutaj o tymNie napiszę tutaj o tymNie napiszę tutaj o tymNie napiszę tutaj o tym    
Lecz fakt faktem, Ŝe Beata Lecz fakt faktem, Ŝe Beata Lecz fakt faktem, Ŝe Beata Lecz fakt faktem, Ŝe Beata ----„trotel“(3)„trotel“(3)„trotel“(3)„trotel“(3)    
 Wykiwała komendant Wykiwała komendant Wykiwała komendant Wykiwała komendanta Na calutkie 500 złotych.a Na calutkie 500 złotych.a Na calutkie 500 złotych.a Na calutkie 500 złotych.    
Zaprzysięgli się więć w biedzie,Zaprzysięgli się więć w biedzie,Zaprzysięgli się więć w biedzie,Zaprzysięgli się więć w biedzie,    
Któryś do niej z nich pojedzieKtóryś do niej z nich pojedzieKtóryś do niej z nich pojedzieKtóryś do niej z nich pojedzie    
I za niezwrócone 500 złotychI za niezwrócone 500 złotychI za niezwrócone 500 złotychI za niezwrócone 500 złotych    
Spuszczą jej potęŜne “grzmoty”.Spuszczą jej potęŜne “grzmoty”.Spuszczą jej potęŜne “grzmoty”.Spuszczą jej potęŜne “grzmoty”.    
    Red. K. Steć.Red. K. Steć.Red. K. Steć.Red. K. Steć.    
Objaśnienia: 
1.Bałagan – tanie polskie wino. 
2.Wąty- chudzielce, zabiedzeni. 

3. Trotel -  głupek, idiota. 
 

       Obozowa grupa dokonale bawiła się z francuskimi studentami. Nawiązały 
się bliskie przyjaźnie, co stało się podstawą do kolejnego spotkania w Lęborku. 
Spotkanie miało się odbyć w klubie “Antyk“, w lepszych warunkach lokalowych niŜ te wSpotkanie miało się odbyć w klubie “Antyk“, w lepszych warunkach lokalowych niŜ te wSpotkanie miało się odbyć w klubie “Antyk“, w lepszych warunkach lokalowych niŜ te wSpotkanie miało się odbyć w klubie “Antyk“, w lepszych warunkach lokalowych niŜ te w    
Poroninie.Poroninie.Poroninie.Poroninie.    
     Tymczasem francuscy turyści ruszają swymi samochodami w podróŜ po Polsce:      Tymczasem francuscy turyści ruszają swymi samochodami w podróŜ po Polsce:      Tymczasem francuscy turyści ruszają swymi samochodami w podróŜ po Polsce:      Tymczasem francuscy turyści ruszają swymi samochodami w podróŜ po Polsce: 
Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk. Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk. Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk. Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk.     

 
 
 
 

 
 
Zespół klubu w czasie swego dwutygodniowego pobytu na ziemi zakopiańskiej 
występował czterokrotnie, przed mieszkańcami Poronina i Zakopanego, prezentując swój 
muzyczny repertuar. 
Od Kierownictwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zakopanym dostawaliśmy 
kaŜdorazowo podziękowania, za dostarczanie miłych odczuć i wraŜeń mieszkańcom i 
turystom tego regionu. 
     Nasz zespół prezentował się bardzo dobrze, uzyskując po kaŜdym 
zaprezentowanym  utworze, długie brawa. Ciepłe przyjęcie zgotowane nam przez 
liczną publiczność pozbawiło nas tremy  rozwijając dodatkowe skrzydła. 

 Wyrazy uznania i zadowolenia przekazal nam dumny z naszego zespołu, 
nasz Komendant Obozu - Janek Kurzel. Do chwili w której nie zaprezentowaliśmy 
naszego repertuaru i umiejętności nie wypowiadał się za duŜo. 

 Z transportem sprzętu muzycznego i nagłaśniającego zawsze było niemało 
zabiegów, ale po udanym występie zespołu i gorącym aplauzie, wszyscy zapominali o 
poniesionym trudzie. 

DuŜym powodzeniem cieszyły się piosenki wykonywane przez wokalistę 
zespołu – Andrzeja Brauera. Jego mocny tenor jak i sam Andrzej podobał się paniom 
podgórskich miejscowości. 



        
Zespół reprZespół reprZespół reprZespół reprezentujący barwy klubu „Antyk“ ezentujący barwy klubu „Antyk“ ezentujący barwy klubu „Antyk“ ezentujący barwy klubu „Antyk“     

              podczas występu w sali              podczas występu w sali              podczas występu w sali              podczas występu w sali  widowiskowej  MOK widowiskowej  MOK widowiskowej  MOK widowiskowej  MOK     
                                    z okazji Lipcowej Rocznicy Odrodzenia Polski.                                    z okazji Lipcowej Rocznicy Odrodzenia Polski.                                    z okazji Lipcowej Rocznicy Odrodzenia Polski.                                    z okazji Lipcowej Rocznicy Odrodzenia Polski.    

 
Na zdjęciu od lewej: Andrzej Brauer, Jarek Kramp, Mieczysław Znamierowski i Kazimierz Steć. 
 
 



  
 
Akademia Święta Odrodzenia Polski cieszyła się wspaniałą frekwencją dzieci, 
młodzieŜy i dorosłych. Przy tak licznej widowni nasz zespół miał dreszczyki 
koncertowej tremy. 
Kontakty klubowego zespołu z Zakopiańskim Regionem,  jego mieszkańcami zapadły 
głęboko w naszych umysłach. To nowe przeŜycie wywołało w nas szacunek dla    
Górali.  

 
W przygotowanej przez  MOK  akademi lipcowej, wzięła udział  góralska kapela 
ludowa.           

 
      Smyczkowa kapela z Zakopanego szykuje się do przygrywania folklorystycznemu     

                         góralskiemu dziecięcemu zespołowi tanecznemu. 

                           

 



Folklorystyczny, dziecięcy zespół taneczny 

          
Tancerze tej grupy świetnie wykonali  pokazowe tańce i zjednali sobie serca      młodszych i dorosłych 
widzów. 

 

          
      Maciek Borchert, Renia, Jarek Kramp, Marek Chudy z tancerzami góralskiej 
grupy. 

Innym razem próbowaliśmy grać publiczności do tańca, ale grany przez nas 
repertuar muzyczny, odbierano jak estradowy występ. Obecni na sali siedzieli uparcie na 
swych miejscach, wsłuchując się w naszą grę. Nikt jednak ze słuchaczy nie próbował 
tańczyć, przy  światowych hitach.  



Głośne i długie brawa przyponinały, Ŝe jesteśmy akceptowani, ale 
zastanawialiśmy się, dlaczego nie tańczą?  W końcu i my nasze „granie pod nogę“, 
potraktowaliśmy jako kolejny występ muzyczny.  
              

  
              Andrzej Brauer na bębnach,  Maciek Borchert na gitarze w utworze C. Santany – „Europa“. 

** *Dowiedzieliśmy się od mieszkańców Poronina o odbywającej się 
w sali GOK góralskiej potańcówce. Poszliśmy tam całą obozową 
grupą i okazało się, Ŝe na potańcówce grała iście góralska kapela 
na smyczkowych instrumentach. 

 Teraz my sluchaliśmy ich grania jak przysłowiowego koncertu i po 20 
minutach doszliśmy do wniosku, Ŝe nie potrafilibyśmy bawić się przy takiej muzyce. 

 Maciek jak zwykle próbował Ŝartować..  
„ Patrzta ludzie i słuchajta…. jak górale grają..... „świnia w Ŝycie, świnia  w Ŝycie“ .. 
cha, cha. ...       Rozweselił  nas na chwilę. 

Za to Górale bawili się wyśmienicie, wywijając nogami odzianymi w regionalne kierbce. 
Zrozumieliśmy teraz jaka olbrzymia przestrzeń dzieli nas w upodobaniach muzycznych, w 
tradycjach, nawykach.   Po godzinie przysłuchiwania się góralskiej kapeli, doszliśmy do 
wniosku, Ŝe  piosenki i  utwory grane przez nasz zespół nie są tak monotonne.  Są 
elastyczniejsze i  lepiej akceptowane.  /Naturalnie w naszej szerokości geograficznej/.  
Zresztą, nie waŜne  jak grali górale, najwaŜniejsze, Ŝe dostarczyli nam odmiennych 
doznań, o jakie trudno u nas, na Pomorzu. 
 Zrozumieliśmy teŜ, Ŝe  Górale tak naprawdę, od światowych przebojów Carlosa Santany, 
wolą swe góralskie przyśpiewki i tańce.. Jest to postawa chwalebna dla społeczeństwa, 
które tak bardzo kocha swą rodzimą twórczość artystyczną i swoich miejscowych 
wykonawców. Tak mocny związek z własną twórczością kultywuje juŜ niewiele regionów w 
Polsce. Dla nas, mieszkańców znad morza, taki regionalny patriotyzm był nowym 
przeŜyciem, doświadczeniem i przykładem odmiennego wychowania i wzrastania w miłości 
do swej grupy etnicznej.  
     
 
 
 



  W porównaniu do doświadczeń zebranych na kaszubach, trzeba zaznaczyć, Ŝe mieszkańcy 
kaszubskiego regionu w odbiorze  muzyki są bardziej elastyczni i na ogół lepiej przyjmują 
muzykę nowych prądów do nich przenikającą, z jednym warunkiem, Ŝe w zespole powinny 
być teŜ instrumenty dęte. Rodzaj  lub gatunek muzyki granej do tańca, jest tu mniej waŜny 
niŜ u Górali.  
 

        
 

       
 
 
 
 


