
 
 
 
 
 
Zgodnie z wcześniejszą umową,studenci z Francji przesyłają telegraficzną wiadomość 
kierownikowi klubu o przyjeździe do Lęborka w dniu 4.08.1978r. 

 
Przyjedziemy do Lęborka w piątek 4.08.78 na spotkanie w klubie “Antyk”o Przyjedziemy do Lęborka w piątek 4.08.78 na spotkanie w klubie “Antyk”o Przyjedziemy do Lęborka w piątek 4.08.78 na spotkanie w klubie “Antyk”o Przyjedziemy do Lęborka w piątek 4.08.78 na spotkanie w klubie “Antyk”o 
godzinie 11,30, godzinie 11,30, godzinie 11,30, godzinie 11,30, ---- Twoi Francuzi.  Twoi Francuzi.  Twoi Francuzi.  Twoi Francuzi.     
    
    
    
            
   
 
      Telegram dotarł z dwudniowym wyprzedzeni  Telegram dotarł z dwudniowym wyprzedzeni  Telegram dotarł z dwudniowym wyprzedzeni  Telegram dotarł z dwudniowym wyprzedzeniem, co pozwoliło kierownictwu na em, co pozwoliło kierownictwu na em, co pozwoliło kierownictwu na em, co pozwoliło kierownictwu na 
przygotowanie się do spotkania. O przyjeździe studentów kierownik powiadamia przygotowanie się do spotkania. O przyjeździe studentów kierownik powiadamia przygotowanie się do spotkania. O przyjeździe studentów kierownik powiadamia przygotowanie się do spotkania. O przyjeździe studentów kierownik powiadamia 
komendanta obozu, ten zaś wszystkich uczestników spoza Lęborka. Lęborska grupa komendanta obozu, ten zaś wszystkich uczestników spoza Lęborka. Lęborska grupa komendanta obozu, ten zaś wszystkich uczestników spoza Lęborka. Lęborska grupa komendanta obozu, ten zaś wszystkich uczestników spoza Lęborka. Lęborska grupa 
zbiera sie na omówienie przygotowań  i dzieli między siebie zadaniazbiera sie na omówienie przygotowań  i dzieli między siebie zadaniazbiera sie na omówienie przygotowań  i dzieli między siebie zadaniazbiera sie na omówienie przygotowań  i dzieli między siebie zadania. Jedni zajmują się . Jedni zajmują się . Jedni zajmują się . Jedni zajmują się 
zakupami, inni salą i przygotowaniem części artystycznej, jeszcze inni  przygotowaniem zakupami, inni salą i przygotowaniem części artystycznej, jeszcze inni  przygotowaniem zakupami, inni salą i przygotowaniem części artystycznej, jeszcze inni  przygotowaniem zakupami, inni salą i przygotowaniem części artystycznej, jeszcze inni  przygotowaniem 
menu. Zaproszony zostaje do klubu pracownik lęborskiego przedsiębiorstwa “RUCH”, menu. Zaproszony zostaje do klubu pracownik lęborskiego przedsiębiorstwa “RUCH”, menu. Zaproszony zostaje do klubu pracownik lęborskiego przedsiębiorstwa “RUCH”, menu. Zaproszony zostaje do klubu pracownik lęborskiego przedsiębiorstwa “RUCH”, 
Henryk Szulc. Henryk zna dobrze język  Niemiecki. Po stronie francusHenryk Szulc. Henryk zna dobrze język  Niemiecki. Po stronie francusHenryk Szulc. Henryk zna dobrze język  Niemiecki. Po stronie francusHenryk Szulc. Henryk zna dobrze język  Niemiecki. Po stronie francuskiej, Niemiecki kiej, Niemiecki kiej, Niemiecki kiej, Niemiecki 
zna Jean Jack Golliot, będzie on prowadził dialog z Henrykiem i tłumaczył z zna Jean Jack Golliot, będzie on prowadził dialog z Henrykiem i tłumaczył z zna Jean Jack Golliot, będzie on prowadził dialog z Henrykiem i tłumaczył z zna Jean Jack Golliot, będzie on prowadził dialog z Henrykiem i tłumaczył z 
Niemieckiego na Francuski, odwrotnie Heniek z niemieckiego na Polski. Dnia 3.08 i od Niemieckiego na Francuski, odwrotnie Heniek z niemieckiego na Polski. Dnia 3.08 i od Niemieckiego na Francuski, odwrotnie Heniek z niemieckiego na Polski. Dnia 3.08 i od Niemieckiego na Francuski, odwrotnie Heniek z niemieckiego na Polski. Dnia 3.08 i od 
rana 4.08 trwają przygotowania do galowego powitania gości. Ma to być dla nich rana 4.08 trwają przygotowania do galowego powitania gości. Ma to być dla nich rana 4.08 trwają przygotowania do galowego powitania gości. Ma to być dla nich rana 4.08 trwają przygotowania do galowego powitania gości. Ma to być dla nich 
niespodzianką. Francuzi przyjeŜdŜają o podanym w telegramie czasie.  Są serdecznie niespodzianką. Francuzi przyjeŜdŜają o podanym w telegramie czasie.  Są serdecznie niespodzianką. Francuzi przyjeŜdŜają o podanym w telegramie czasie.  Są serdecznie niespodzianką. Francuzi przyjeŜdŜają o podanym w telegramie czasie.  Są serdecznie 
przywitani iw asyście Heńka Szulca i Kazimierza Stecia wprowadzeni do klubu. przywitani iw asyście Heńka Szulca i Kazimierza Stecia wprowadzeni do klubu. przywitani iw asyście Heńka Szulca i Kazimierza Stecia wprowadzeni do klubu. przywitani iw asyście Heńka Szulca i Kazimierza Stecia wprowadzeni do klubu.     
    
    
    



              Tymczasem grupa obozowiczów czeka w ukryciu. Francuzi wchodzą za               Tymczasem grupa obozowiczów czeka w ukryciu. Francuzi wchodzą za               Tymczasem grupa obozowiczów czeka w ukryciu. Francuzi wchodzą za               Tymczasem grupa obozowiczów czeka w ukryciu. Francuzi wchodzą za 
prowadzącymi prowadzącymi prowadzącymi prowadzącymi do biura klubu. W biurze opowiadają krótko o podróŜy przez Polskę. do biura klubu. W biurze opowiadają krótko o podróŜy przez Polskę. do biura klubu. W biurze opowiadają krótko o podróŜy przez Polskę. do biura klubu. W biurze opowiadają krótko o podróŜy przez Polskę. 
Potem prowadzeni są w stronę innych pomieszczeń  klubu. Potem prowadzeni są w stronę innych pomieszczeń  klubu. Potem prowadzeni są w stronę innych pomieszczeń  klubu. Potem prowadzeni są w stronę innych pomieszczeń  klubu. Otwierają drzwi i nie wierzą Otwierają drzwi i nie wierzą Otwierają drzwi i nie wierzą Otwierają drzwi i nie wierzą 
oczom. oczom. oczom. oczom.     
Wewnątrz duŜej sali czekają na nich przygotowane stoły z przekąskami i napojami. Co Wewnątrz duŜej sali czekają na nich przygotowane stoły z przekąskami i napojami. Co Wewnątrz duŜej sali czekają na nich przygotowane stoły z przekąskami i napojami. Co Wewnątrz duŜej sali czekają na nich przygotowane stoły z przekąskami i napojami. Co 
najmilsze w najmilsze w najmilsze w najmilsze w bocznej sali bilardowej czekają na nich wszyscy obozowicze z grupy bocznej sali bilardowej czekają na nich wszyscy obozowicze z grupy bocznej sali bilardowej czekają na nich wszyscy obozowicze z grupy bocznej sali bilardowej czekają na nich wszyscy obozowicze z grupy 
Poronin. Francuscy studenci stoją przez chwilę  jak wryci. Potem  padają sobie w Poronin. Francuscy studenci stoją przez chwilę  jak wryci. Potem  padają sobie w Poronin. Francuscy studenci stoją przez chwilę  jak wryci. Potem  padają sobie w Poronin. Francuscy studenci stoją przez chwilę  jak wryci. Potem  padają sobie w 
ramiona i początkowa oficjalna atmosfera pryska jak mydlana bańka. ramiona i początkowa oficjalna atmosfera pryska jak mydlana bańka. ramiona i początkowa oficjalna atmosfera pryska jak mydlana bańka. ramiona i początkowa oficjalna atmosfera pryska jak mydlana bańka. Robi się gwarno i Robi się gwarno i Robi się gwarno i Robi się gwarno i 
przytulnie. Goście z zaprzytulnie. Goście z zaprzytulnie. Goście z zaprzytulnie. Goście z zaciekawieniem oglądają kolejne pomieszczenia i ich wyposaŜenie.                                                                                       ciekawieniem oglądają kolejne pomieszczenia i ich wyposaŜenie.                                                                                       ciekawieniem oglądają kolejne pomieszczenia i ich wyposaŜenie.                                                                                       ciekawieniem oglądają kolejne pomieszczenia i ich wyposaŜenie.                                                                                       

        
Spotkanie w klubie ze studentami z Francji. Szkoda ,Ŝe nie udało się to zdjęcie. 

Francuzi są  zaskoczeni,  wyposaŜeniem muzycznym i sprzętem nagłaśniającym klubu. 
Rozpoczyna się  oficjalne przedstawienie stron. Prosimy  wszystkich uczestników spotkania 
do stołów. Henryk ma teraz “pełne ręce roboty”. Ze wszystkich kierunków dociera do 
niego… 
 powiedz im o tym powiedz im o tym powiedz im o tym powiedz im o tym... powiedz im, Ŝe,...  ... powiedz im, Ŝe,...  ... powiedz im, Ŝe,...  ... powiedz im, Ŝe,...  co on powiedział?… , itp.co on powiedział?… , itp.co on powiedział?… , itp.co on powiedział?… , itp.    
            Po posileniu się,  kierownik  z Henrykiem otwiera część artystyczną a w niej Po posileniu się,  kierownik  z Henrykiem otwiera część artystyczną a w niej Po posileniu się,  kierownik  z Henrykiem otwiera część artystyczną a w niej Po posileniu się,  kierownik  z Henrykiem otwiera część artystyczną a w niej 
tłumaczone są wiersze: „Psalm o Francuzach“  i inne o wydarzeniach w Poroninie. tłumaczone są wiersze: „Psalm o Francuzach“  i inne o wydarzeniach w Poroninie. tłumaczone są wiersze: „Psalm o Francuzach“  i inne o wydarzeniach w Poroninie. tłumaczone są wiersze: „Psalm o Francuzach“  i inne o wydarzeniach w Poroninie. 
Francuzi są kolejny raz zaskoczeni, a z psalmuFrancuzi są kolejny raz zaskoczeni, a z psalmuFrancuzi są kolejny raz zaskoczeni, a z psalmuFrancuzi są kolejny raz zaskoczeni, a z psalmu śmieją się jak z najlepszej komedii 1978  śmieją się jak z najlepszej komedii 1978  śmieją się jak z najlepszej komedii 1978  śmieją się jak z najlepszej komedii 1978 
roku. Dodatkowo dla  gości przybyłych do klubu,wystąpił nasz kabaret, dostarczając roku. Dodatkowo dla  gości przybyłych do klubu,wystąpił nasz kabaret, dostarczając roku. Dodatkowo dla  gości przybyłych do klubu,wystąpił nasz kabaret, dostarczając roku. Dodatkowo dla  gości przybyłych do klubu,wystąpił nasz kabaret, dostarczając 
tym razem rodakom, dodatkowych wraŜeń,. tym razem rodakom, dodatkowych wraŜeń,. tym razem rodakom, dodatkowych wraŜeń,. tym razem rodakom, dodatkowych wraŜeń,.     
Spotkanie było odmienne od poronińskich. Tu na swoim terenie i w lepszych Spotkanie było odmienne od poronińskich. Tu na swoim terenie i w lepszych Spotkanie było odmienne od poronińskich. Tu na swoim terenie i w lepszych Spotkanie było odmienne od poronińskich. Tu na swoim terenie i w lepszych 
swobodniejszych swobodniejszych swobodniejszych swobodniejszych warunkach lokalowych, gospodarze czuli się  pewniej. Łatwiej było im warunkach lokalowych, gospodarze czuli się  pewniej. Łatwiej było im warunkach lokalowych, gospodarze czuli się  pewniej. Łatwiej było im warunkach lokalowych, gospodarze czuli się  pewniej. Łatwiej było im 
organizować  wszystkie przedsięwzięcia.organizować  wszystkie przedsięwzięcia.organizować  wszystkie przedsięwzięcia.organizować  wszystkie przedsięwzięcia.    



    
        Janek Kurzel, Henia Łejmel, Teresa Aleszczuk, Allain i Brygide. 
 

 
 

       Rozmowy, oglądanie,  westchnienia  z Jean Claude Decatoire. 
 
RRRRozmowy, opowiadania przy stołach i w tańcu trwały do późnego wieczora. Nasi goście  ozmowy, opowiadania przy stołach i w tańcu trwały do późnego wieczora. Nasi goście  ozmowy, opowiadania przy stołach i w tańcu trwały do późnego wieczora. Nasi goście  ozmowy, opowiadania przy stołach i w tańcu trwały do późnego wieczora. Nasi goście  

bawili się wyśmienicie, obiecując nam, Ŝe nie przerwą  nawiązanych kontaktów, Ŝe znów bawili się wyśmienicie, obiecując nam, Ŝe nie przerwą  nawiązanych kontaktów, Ŝe znów bawili się wyśmienicie, obiecując nam, Ŝe nie przerwą  nawiązanych kontaktów, Ŝe znów bawili się wyśmienicie, obiecując nam, Ŝe nie przerwą  nawiązanych kontaktów, Ŝe znów 
postarają się nas i nasz klub odwiedzić, bo Polska i Polacy im się podobają. Uzgodnionpostarają się nas i nasz klub odwiedzić, bo Polska i Polacy im się podobają. Uzgodnionpostarają się nas i nasz klub odwiedzić, bo Polska i Polacy im się podobają. Uzgodnionpostarają się nas i nasz klub odwiedzić, bo Polska i Polacy im się podobają. Uzgodniono, Ŝe o, Ŝe o, Ŝe o, Ŝe 
w Lęborku pozostaną jeszcze przez cały tydzień. Zaplanowaliśmy wycieczki nad jezioro w Lęborku pozostaną jeszcze przez cały tydzień. Zaplanowaliśmy wycieczki nad jezioro w Lęborku pozostaną jeszcze przez cały tydzień. Zaplanowaliśmy wycieczki nad jezioro w Lęborku pozostaną jeszcze przez cały tydzień. Zaplanowaliśmy wycieczki nad jezioro 
Lubowidzkie  i  pływanie na Ŝaglówkami (zorganizował Mirek Okrój), wycieczkę do Łeby, Lubowidzkie  i  pływanie na Ŝaglówkami (zorganizował Mirek Okrój), wycieczkę do Łeby, Lubowidzkie  i  pływanie na Ŝaglówkami (zorganizował Mirek Okrój), wycieczkę do Łeby, Lubowidzkie  i  pływanie na Ŝaglówkami (zorganizował Mirek Okrój), wycieczkę do Łeby, 
na ruchome wydmy i bal w ośrodku wczasowym Gdyńskich Zakładów Mięsnych przy na ruchome wydmy i bal w ośrodku wczasowym Gdyńskich Zakładów Mięsnych przy na ruchome wydmy i bal w ośrodku wczasowym Gdyńskich Zakładów Mięsnych przy na ruchome wydmy i bal w ośrodku wczasowym Gdyńskich Zakładów Mięsnych przy 
zeszeszeszespole muzycznym “Tornado”.  pole muzycznym “Tornado”.  pole muzycznym “Tornado”.  pole muzycznym “Tornado”.      

Trójka studentów kwateruje u Kazika Stecia Trójka studentów kwateruje u Kazika Stecia Trójka studentów kwateruje u Kazika Stecia Trójka studentów kwateruje u Kazika Stecia ----  , u Tadeusza Piechowskiego 2 osoby, u   , u Tadeusza Piechowskiego 2 osoby, u   , u Tadeusza Piechowskiego 2 osoby, u   , u Tadeusza Piechowskiego 2 osoby, u 
Maćka i Mietka po 1 osobie. Maćka i Mietka po 1 osobie. Maćka i Mietka po 1 osobie. Maćka i Mietka po 1 osobie.     



Zaplanowane wycieczki udały się przynosząc dodatkową frajdę naszymZaplanowane wycieczki udały się przynosząc dodatkową frajdę naszymZaplanowane wycieczki udały się przynosząc dodatkową frajdę naszymZaplanowane wycieczki udały się przynosząc dodatkową frajdę naszym gościom. gościom. gościom. gościom. 
Studenci jeŜdŜą swoimi samochodami do “Studenci jeŜdŜą swoimi samochodami do “Studenci jeŜdŜą swoimi samochodami do “Studenci jeŜdŜą swoimi samochodami do “Trójmiasta” i  Slupska. Przebywają często z Trójmiasta” i  Slupska. Przebywają często z Trójmiasta” i  Slupska. Przebywają często z Trójmiasta” i  Slupska. Przebywają często z 
dziewczętami poznanymi wcześniej w Poroninie. dziewczętami poznanymi wcześniej w Poroninie. dziewczętami poznanymi wcześniej w Poroninie. dziewczętami poznanymi wcześniej w Poroninie.     

        OdjeŜdŜali z Lęborka i Polski pełni  doznanych wraŜeń. OdjeŜdŜali z kraju o         OdjeŜdŜali z Lęborka i Polski pełni  doznanych wraŜeń. OdjeŜdŜali z kraju o         OdjeŜdŜali z Lęborka i Polski pełni  doznanych wraŜeń. OdjeŜdŜali z kraju o         OdjeŜdŜali z Lęborka i Polski pełni  doznanych wraŜeń. OdjeŜdŜali z kraju o 
odmiennym ustroju politycznym, o olbrzymich brakach w podaŜy towaru na sklepowychodmiennym ustroju politycznym, o olbrzymich brakach w podaŜy towaru na sklepowychodmiennym ustroju politycznym, o olbrzymich brakach w podaŜy towaru na sklepowychodmiennym ustroju politycznym, o olbrzymich brakach w podaŜy towaru na sklepowych    
regałach, z kraju o duŜym niedoborze w sortymencie mięsnym. Jednak dzięki regałach, z kraju o duŜym niedoborze w sortymencie mięsnym. Jednak dzięki regałach, z kraju o duŜym niedoborze w sortymencie mięsnym. Jednak dzięki regałach, z kraju o duŜym niedoborze w sortymencie mięsnym. Jednak dzięki 
znajomościom kierownika i innych osób, w menu nie brakowało im niczego. Przybrali po znajomościom kierownika i innych osób, w menu nie brakowało im niczego. Przybrali po znajomościom kierownika i innych osób, w menu nie brakowało im niczego. Przybrali po znajomościom kierownika i innych osób, w menu nie brakowało im niczego. Przybrali po 
dwa, trzy kilo na wadze, co to teŜ sprawiało im radość. O ich wyŜywienie dbała takŜe dwa, trzy kilo na wadze, co to teŜ sprawiało im radość. O ich wyŜywienie dbała takŜe dwa, trzy kilo na wadze, co to teŜ sprawiało im radość. O ich wyŜywienie dbała takŜe dwa, trzy kilo na wadze, co to teŜ sprawiało im radość. O ich wyŜywienie dbała takŜe 
mama kierowmama kierowmama kierowmama kierownika, przygotowując im codziennie polskie smakołyki.                       nika, przygotowując im codziennie polskie smakołyki.                       nika, przygotowując im codziennie polskie smakołyki.                       nika, przygotowując im codziennie polskie smakołyki.                       

 
W głębi aktor klubowego kabaretu Adam Dzieciniak  i Renia z koleŜanką    
odpoczywające po wyczerpujących międzynarodowych tańcach. 
 

    
 
 

Tak właśnie tańczono. Claudia i 
Jean Pierre w tańcu przy naszej 
muzyce. 
 

          Nam, organizatorom 
tego spotkania, pozostała   
satysfakcjia z zorganizowania 
przybyszom  serdecznego 
przyjęcia. Pokazaliśmy  
mieszkańcom odmiennego 
ustrojowo kraju- polską 
gościnność. 
  Jesteśmy pewni, Ŝe 
będziemy mile wspominani. 



       Krótko przed przyjazdem naszych gości do klubu dociera jeszcze jedno 
oficjalne podziękowanie od kierownictwa Miejskiego Domu Kultury z 
Zakopanego z filią w Poroninie. 

 
 
          To jeszcze jeden akcent dodający nam wiary w sens dalszej 
pracy kulturalno - oświatowej. Po wyjeździe Francuzów praca w 
klubie powróciła do normalnego rytmu. 
    
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kierownictwo klubu „Antyk“  współpracując z Lęborskim 
Związkiem Muzyków  organizują  bal dla muzykujących na Ziemi 
Lęborskiej. Kierownictwo klubu  zobowiązuje się do udostępnienia 
sali klubu oraz sprzętu muzycznego i nagłaśniającego. 
Zabezpiecza dodatkowo program artystyczny klubowego kabaretu 
„Mrowisko“ w specjalnym programie o muzykach Lęborka. 
 Honorowymi gośćmi balu muzyków są: 
Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR tow. Gontarek i przew. Kom 
miejskiego ZSMP w Lęborku Jerzy Orłowski,  kierownik działu gastronomii 
WSS  o/Lębork, młodzieŜowi przedstawiciele spółdzielń patronujących 
klubowi.  

Kabaret klubu daje wyśmienity program “Wywiad z muzykiem” o 
osobistych przywarach ciekawych muzykujących na Ziemi Lęborskiej, 
napisany przez kierownika klubu Kazimierza Stecia. Efekt jest szokujący, 
gdyŜ muzykujący mają moŜliwość usłyszenia satyrycznych wątków własnych 
charakterów i zachowań. Sala bawi się wyśmienicie nagradzając aktorów 
kabaretu donośnymi brawami i wybuchami śmiechu na przemian. Do tańca 
przygrywały zespoły z rest. “Neptun”, rest. “Zamkowa”, “PotęŜna 
Gromadka”, “Tornado” “Kontrasty” i inne. Wspaniała zabawa przy  
skromnej  konsumpcji trwała do białego rana.  śony muzykujących miały 
okazję posłuchania swych męŜów i ocenienia ich umiejętności w 
konfrontacji z innymi muzykującymi  kolegami. 

 
Jurek Pomorski, przewodniczący Związku  Zawodowego Muzyków 
             Ziemi   Lęborskiej w otoczeniu płci pięknej. 



   
 Rozpoczęcie imprezy,  gości witają          Zespól “PotęŜna Gromadka”rozpoczyna 
Kazimierz Steć i Wojtek Urbaniak.             część artystyczną spotkania na balu. 

   
Jadzia, mąŜ Józef, Danuta, mąŜ Roman, Kazik Steć.                  Nogi Adama, Mirek Pisarski, Bogdan Oszmian, Ewa Wołczyk 

 Muzycy z zainteresowaniem                       Kabaret klubu w  piosenkach i skeczach 
       oglądają występ kabaretu.                    o przywarach muzykujących   uczestników. 
 
Na balu odbyły się teŜ dowcipne konkursy w których udział wzięli honorowi 
Goście, sekretarz Piotr Gontarek i  szef gastronomii z WSS “Społem”. 
 Konkurs piłkarski bawił nie gorzej od kabaretu klubu. 
 

     
Przygotowanie do konkursu z piłką.               A tu, trafię czy nie i  kto będzie szybszy? 
 
 
Mieliśmy moŜliwość wspólnego spotkania, wspólnych rozmów, ciekawych opowiadań o 
naszej niełatwej pracy. W końcu to my musimy zabezpieczać innym miłe chwile w tańcu. 
 
 
 
 



  
Wojtek Urbaniak, Jurek Tkacz, Tadeusz Niechciał perk. “Septym”    Bawimy się doskonale, my Ŝony Romanów z zesp. “Tornado” 
      Wywiad z muzykami klubu “Antyk”.                                                                                 
 

                        
   
            Janek Tokarski perkusista, Heniek Budkowski sax, Marian Majda git. Basowa. 
 
To od nas muzyków zaleŜy jak się będziecie bawić i czy będziecie nas mile wspominać. 
Na pewno nie wiecie ile przygotowań i starań trzeba dołoŜyć by nauczyć się grać, by 
sprostać zadaniom i waszym oczekiwaniom.  

Na kaŜdej zabawie czekają na nas pułapki; wysokoprocentowe napoje, czasem 
mrugające do nas dziewczyny itd. Często trudno się nam oprzeć tym pokusom. No ale 
przecieŜ się staramy…  

Ile dramatów przeŜywają muzycy, wiedzą o tym tylko oni sami i ich najbliŜsi. 
PrzecieŜ musimy grać, bo pieniędzy w budŜecie rodzinnym jest wciąŜ za mało, potrzeby są 
coraz to większe. Gramy przecieŜ przewaŜnie dla pieniędzy, rzadziej dla przyjemności, 
choć z dobrze obsłuŜonej imprezy, mamy satysfakcję. Lubimy konkurować z innymi i 
zawsze się chwalimy,chwalimy się, Ŝe jesteśmy najlepsi z muzykujących, nawet jeśli tak nie 
jest.  

 Nasz kolega kiedyś zapytał¸”co wy tam szarpidruty gracie?” ““Na pewno nie 
umiecie zagrać “Słodkie fiołki”…  Powiedzcie sami; czyŜ nie jesteśmy prawdziwymi 
artystami? Ile musimy się nadŜwigać sprzętu, ile nabiegać, Ŝeby załatwić granie przy tak 
duŜej konkurencji muzykujących. Ile musimy się nawdychać dymu, oparów alkoholowych, 
nieświeŜego powietrza..  

Inny kolega pewnego razu na postawione pytanie jak ci się gra w tym lokalu? – 
odpowiedział: Lokal fajny ale spróbuj grać w tym kotle, powietrze w nim jakby koń się 
zsikał  a  ktoś inny te siki wyprasował.  Nie zazdrość, bo nie ma czego... 
 
 
 



 
 
 
   Zespół klubu “PotęŜna Gromadka” przeŜywa coraz większy kryzys 
kadrowy. Muzycy nie mogą się między sobą dogadać i po wakacjach 
rezygnują z oficjalnej obsługi wieczorków tanecznych w klubie, bo 
Henrykowi- gitarzyście prowadzącym przestają się opłacać dojazdy z 
Gdańska, kiedy próby nie są prowadzone terminowo. 

 Jest to teŜ w pewnym sensie szok dla kierownictwa klubu, ale nic na to nie 
moŜna poradzić.  Zespół musi dogadać ze sobą. Na krótko grupa “PotęŜna 
Gromadka “ próbuje grać w wejherowskim klubie, gdzie przed laty grały 
“Septymy”. “Septymy” pozostawiły po sobie w tym klubie miłe 
wspomnienia, co zaowocowało na cieplejsze przyjęcie do niego “PotęŜnej 
Gromadki”. Zespół gra dobrze i krótko. Odmiana miejsca nie przedłuŜa 
jego dalszej egzystencji.   

 
W miejsce odchodzącej “PotęŜnej Gromadki” w klubie  próbuje grać młody 
zespół Jerzego Łuszcza MOK  „Caloryfer Jazz Band“, ale bez 
porównywalnego powodzenia, jakie miała „PotęŜna Gromadka“. Super 
gitarzysta z Gdańska, Henryk Gutowski, w Lęborku nie ma równego w 
swojej klasie następcy.      

 Pozostaje więc jedynie                                                     grana z taśm 
magnetofonowych, która staje się w naszym kraju coraz modniejszym 
rodzajem obsługi wieczorków tanecznych. Do czasu kiedy grał nasz zespół, 
forma muzyki mechanicznej stanowiła jedynie godzinny przerywnik w grze 
zespołu. 

 Teraz, gdy w klubie zabrakło zespołu                                             staje się 
podstawową formą obsługi muzycznej. Pierwszym  prezenterem muzyki w 
klubie, po odjściu zespołu jest Mietek Znamierowski. 

   Na terenie miasta, “Fonoteka”  istnieje juŜ 
w Miejskim Ośrodku Kultury i  kilku miejscach, gdzie do tańca nie grają 
zespoły.  

 Po odejściu  z klubu “PotęŜnej Gromadki” frekwencja na  wieczorkach   
obniŜa się, bo zespół miał swych stałych fanów. Znowu trzeba będzie 
budować wszystko od początku. Następuje teŜ wymiana rocznika 
odwiedzającego klub. Odchodzą starsi fanowie zespołu, a napływa młodsza 
młodzieŜ szkolna 15 i 16 – letnia. Pojawia się w klubie coraz więcej 
nowych twarzy. Kierownik chce kontynuować tradycje muzyczne klubu i 
próbuje z nowej młodzieŜy, wyłowić kilka osób, z których moŜna by 
utworzyć zespół dla potrzeb klubu. Nie jest to łatwe zadanie, bo w klubie 
nie pracuje juŜ Jerzy Łuszcz, który w ostatnim roku nie przejawiał chęci do 
pracy nad organizowaniem nowej grupy muzycznej. Dla klubu stał się zbyt 
drogi w utrzymaniu. Ponadto wprowadzał  w klubie wiele animozji 
pomiędzy kierownictwem i młodzieŜą. 

 Po odejściu zespołu obniŜona frekwencja na wieczorkach, nie dawała 
oczekiwanych dochodów na konto finansowe  klubu. 


