
 
 
 
 
 
Kolejną muzyczną grupą klubu jest zespół “Septymy”, grający w klubie około 10 lat. Jego 
narodziny zapoczątkowane były na terenie lęborskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego i 
Technikum Ekonomicznego. Jest to rok ca. 1962.  

  W tyle -Benek Wilma ,T. Mazurkiewicz, 
 poniŜej –Rysiek Gớrski, A. Ostasz, Jurek Dziedziński, B. Sosnowski. J Mleczek, w L.O.  

 
     A. Ostasz, J. Dziedziński, T. Mazurkiewicz, B. Wilma, B. Sosnowski, J. Mleczek 
W poczatkowej fazie rozwoju,  zespół koncertował na  szkolnych akademiach.  
 



 
Zespół szkolny Technikum Ekonomicznego i LO, późniejsze „Septymy”  
 
    Późniejsze próby zespołu  prowadzone były częściowo w Powiatowym Domu 
Kultury w Lęborku. W miarę podwyŜszania umiejętności muzykujących, Bernard 
Sosnowski w 1962 r., potem Jerzy Mleczek trafiają do składu zespołu  grającego przy  
klubie “Antyk”.  
Bernarda Sosnowskiego na gitarzystę do zespołu klubu werbuje Andrzej Ślaski - 
perkusista. Jurka Mleczka wprowadza Bernard Sosnowski. 
. W składzie  zespołu grają: 
 1.  Jerzy Mleczek –gitara I.  
 2.  Bernard Sosnowski – gitara II 
3. Witold Gauza – kontrabas 
4. Henryk Budkowski – saxofon  

      5.  Andrzej Ślaski –  perkusja  
6. Bogdan Poeche – pianino . 
 
     Z upływem czasu następuje kolejne przetasowanie w składzie klubowego 
zespołu. Do Jurka Mleczka i Benka Sosnowskiego dochodzą inni szkolni koledzy;  
Adam  Ostasz i Jerzy Dziedziński  
 
II skład klubowego zespołu ca. 1963r : 
 1.     Adam Ostasz – sax tenor 
 2.     Henryk Budkowski – sax tenor 
 3.     Jerzy Mleczek – gitara solowa 
 4.     Andrzej Ślaski - bębny 
5.   Bernard Sosnowski – gitara solo i akordowa 
6.   Jerzy Dziedziński – kontrabas, gitara bas 
7.   Tadeusz Mazurkiewicz – pianino. 
 
 
 



 
„Septymy” w PDK Lębork. W tyle widoczny Bernard Sosnowski i Jerzy Łuszcz. 
 

 
Bal przebierańców w lęborskim Domu Kultury. W tyle Jurek Dziedziński i Bernard 
Sosnowski – „Septymy” . 
 



 
 

           
          Jerzy Dziedziński, Bernard Sosnowski 
          PoniŜej:  Andrzej Ślaski i Jerzy Łuszcz 
 
  Przeformowany skład  przeobraŜa się w zespół klubu i  w miarę upływu czasu wiąŜe 
się z klubem na stałe. Grupa przez jakiś czas gra w siedmioosobowym składzie i  
stąd późniejsza nazwa “Septymy“. 
 

1. Bernard Sosnowski – gitara melodyczna i akordowa.,  
2. Jerzy Mleczek – gitara melodyczna i akordowa 
3. Jerzy Dziedziński – bas gitara 
4. Tadeusz Niechciał - perkusista. 
5. Jerzy Łuszcz – pianino, organy - opiekun  muzyczny zespołu. 
6. Andrzej Brauer – wokalista zespołu. 

* Ewa Kozłowska—wokalistka  
* Mariola Grabowska wokalistka   

* Ewa Słaboszewska – wokalistka. 
* Truda Stawinoga – wokalistka 
 
* Waldemar Madaliński  - gitara akordowa                                
Zbigniew Komadowski – II gitara funkcyjna 
 
Na poczatku muzykowania w klubie, grupa  „Septymy”, była  grupą grającą  
przewaznie instrumentalnie i  wzorującą się na muzyce The Shadows, The Ventures,  
The Dakotas.  Potem innych współcześnie znanych i popularnych zespołów świata. 



Młodzi 16 letni muzycy zespołu i ich nowoczesny repertuar grany na gitarach, 
przetasowuje dotychczasowych bywalców klubu. Za Septymami  do klubu  napływa 
coraz to więcej młodszej młodzieŜy, z róŜnych szkół naszego miasta. Odchodzi z 
klubu młodzieŜ pracująca i  pozostaje jej niewielki procent. W połowie lat 60 – tych  
gro bywalców stanowią uczniowie szkół ponadpodstawowych i oni niepodzielnie 
panują w klubie..  

W tym czasie  pocztówki dźwiękowe z najnowszymi hitami światowych 
zespołów, przywozi „Septymom”  Kazik Steć.  Ucząc  się w Gdyni, zamawia nagrania 
w studio  i przekazuje  do  muzycznego opracowania przez “Septymy”.  

Na  pierwsze miejsca list światowych hitów wchodzą  The Beatles, The Roling 
–Stones, Animals, Beach Boys. 

 W Polsce; Pięć Linii, Czerwone Gitary, Skaldowie, Niebiesko i Czerwono 
Czarni, Czesław Niemen, Michaj Burano, Piotr Szczepanik, Skaldowie, których 
utwory teŜ trafiają do repertuaru muzycznego naszych „Septym”.   

    W miarę poszerzania umiejętności  muzycznych,  zespół  uczestniczy  w róŜnych 
konkursach muzycznych, organizowanych przez  Spółdzielczość Pracy, której 
prznaleŜał Międzyspółdzielniany klub “Antyk”. W Polsce w latach sześćdziesiątych, 
spółdzielcze placówki kultury – kluby,  działają pręŜnie na terenie całego kraju.   
“Septymy” odnoszą  sukcesy na  przeglądach muzycznych pionu spółdzielczości 
pracy województwa gdańskiego,  później w przeglądach krajowych, z których 
przywoŜą dla klubu dyplomy, puchary i inne nagrody.  
 

 
 “Septymy” budując swój repertuar, korzystają  najczęściej z  kompozycji,  modnych 
grup muzycznych,.  W doborze repertuaru  “Septym” doradza doświadczony opiekun 
i   instruktor muzyczny klubu - Jerzy Łuszcz.  

Septymy w Choczewie rok 1964. Na perkusji - A. Ślaski, Saxofony A. Ostasz i H. Budkowski. 
Na gitarach: Jerzy Dziedziński, Bernard Sosnowski i Jerzy 
Mleczek.



Adam Ostasz, Andrzej Ślaski, Jerzy Mleczek, Jerzy Dziedziński, Bernard Sosnowski   przed 
występem i w czasie wystepu „Septym” w 1965r. 

 



 
„Septymy” ca. 1967/8. J. Mleczek, J. Dziedziński i B. Sosnowski. 

        
Ewa Kozłowska - wokalistka „Septym” 



 
Przez szereg lat w klubie „Antyk” przygotowywani są  wokaliści, startujący w 
ogólnopolskich konkursach “Piosenki Radzieckiej” aŜ do festiwalu w Zielonej Górze 
włącznie. Zdobywczynią pierwszego “Złotego samowaru” na festiwalu piosenki 
radzieckiej w Zielonej Górze, jest w 1965 r.  Wiesława Lipińska , uczennica i  solistka 
chóru Liceum Pedagogicznego w Lęborku, wychowana przez nauczyciela LP. 
Juliusza Mowińskiego,  przygotowana do eliminacji przez Jerzego Łuszcza.  
 
    W 1967 roku w klubie odbywają się eliminacje konkursu piosenki radzieckiej. 

   
 Od lewej sekr. Kom. PZPR Oleksy, Przew. Pow. Rady Narodowej - Kuśmierzak 
 A. Zabłocka-słuchacze Konkursu  Piosenki Radzieckiej w klubie “Antyk”, w 
1967 roku.      

Od lewej Tadeusz Niechciał - 
perk, poniŜej Stanisław Nisiewicz 
- kier. Klubu 1965 /69,  
 wyŜej w okularach Jerzy 
Dziedziński, poniŜej Anzelma 
Zabłocka, księgowa klubu. 
Zupełnie od prawej Jerzy Łuszcz 
i Waldek Madaliński.  
Pozostałe postaci nie naleŜą do 
zespołu “Septymy“ 



     

 
Nagrodę  Ewie Słaboszewskiej wręcza konsul  ZSRR                

          
Nagrody, zwycięzcom konkursu piosenki radzieckiej, wręcza zaproszony 
do klubu, ambasador ZSRR z placówki konsularnej w Gdańsku. 
W połowie lat sześćdziesiątych zostaje przeprowadzony wśród bywalców 
klubu konkurs na nową nazwę klubu.  W wyniku tego plebiscytowego 
konkursu ,  klub otrzymuje nowe miano –„Międzyspółdzielniany 
MłodzieŜowy Klub ZMS “ANTYK””. Poprzez sukcesy w eliminacjach, 
półfinałach i  finałach konkursów piosenki radzieckiej, klub nabiera 
rozgłosu w województwie gdańskim i częściowo w Polsce. Za wysokie 
miejsca doceniany jest przez Wojewódzki Zwiazek Spółdzielczosci Pracy 
w Gdańsku, który finansowo wspiera jego działalność, łoŜąc  na zakupy 
sprzętu muzycznego i  nagłaśniającego. Dzięki finansowaniu placówki 
przez spółdzielnie i  WZSP, klub ma moŜliwość rozwoju i  uzupełniania 
swych potrzeb w wyposaŜeniu sprzętowym i muzycznym.  
W końcu lat 60 –tych “Septymy” uczestniczą dwukrotnie w 
Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Spółdzielczości Pracy w 
Przemyślu, gdzie zdobywają  rokrocznie dwie wysokie nagrody (wokalną 
i  instrumentalną), rozsławiając imię naszego klubu i  miasta Lęborka na 
terenie Polski.     



 
Ewa Kozłowska, Mariola Grabowska, wokalistki „Septym”, nad Balatonem – Węgry. 
 
Septymy, za zdobycie I  i   II miejsca w Przemy ślu, otrzymały w nagrod ę   - 
dwutygodniowe wczasy nad Balatonem. /W ęgry/. 
 

 
Bernard Sosnowski, Jerzy Tkacz –II wokal „Septym” n ad Balatonem. 



    Zespół klubu jest udziałowcem  Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzycznych 
w Jeleniej Górze, zajmując tam 80 – te miejsce wśród 300 przesłuchanych zespołów. 

 
    Benek Sosnowski na scenie w Jeleniej Górze. 
 Zespół “Septymy” startuje takŜe w innych przeglądch, kilkakrotnie w Elblągu, gdzie 
mocnymi konkurentami „Septym” są “KAMYKI” .  Kamyki zdobywają zawsze 
pierwsze miejsce instrumentalnie. W ”Kamykach” gra doskonały gitarzysta o 
nazwisku Kamień. Wykonywany przez niego  utwór ”Taniec z szablami”  i   inne są 
nie do pobicia przez  zespoły uczestniczące w przeglądzie, takŜe przez “Septymy”. 
„Kamyki  były naszym przekleństwem w drodze do 1 miejsca”. (WypowiedŜ  Benka 
Sosnowskiego).    

 
                      Występ zespołu w elbląskim klubie “Kosmos” w 1969r. 



“Septymy”  znane są z dobrej gry w województwie gdańskim i nie tylko. W swej 
karierze dotarły do Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Awangardowych w Kaliszu, 
gdzie Józef Bemowski, późniejszy gitarzysta i skrzypek “Septym”, dostaje 
wyróŜnienie dla najlepszego instrumentalisty skrzypcowego Kaliskiego Przeglądu.  

 



Grupa “Septymy” zajmuje odleglejsze miejsce. W Przeglądzie w Kaliszu 
konkurentami “Septym” są takie zespoły jak “Klan”,  “Romuald i Roman”, SBB oraz  
inne znaczące i  znane z  krajowych estrad.  
Nie z kaŜdego przegl ądu i festiwalu zespół przywoził najwy Ŝsze laury, ale zawsze  
lokował si ę na dobrych miejscach w śród innch uczestników. 
      “Septymy”grywały dodatkowo na szkolnych balac h studniówkowych i 
maturalnych, na balach zakładowych i sylwestrowych.  Grywały regularnie na non 
stopach  dla młodzie Ŝy w klubie. Obsługiwały liczne zabawy w mie ście i województwie, 
zbieraj ąc wiele pochwał za sw ą grę. 
 
    Przy “Septymach” wychowuje si ę ich młodszy kolega, wokalista Andrzej Brauer, 
który jest niekwestionowan ą wokaln ą podpor ą „Septym”. To dzi ęki Andrzejowi 
„Septymy” święcą swą późniejsz ą wokaln ą popularno ść. Jego wokal pozwala 
postrzega ć zespół jako grup ę nie tylko instrumentaln ą , ale i  wokalno - 
instrumentaln ą.  Andrzej za inerpretacj ę utworu The Beatles “ Oh Darling”, święci sw ą 
popularno ść wśród fanów zespłu. Jest jedynym wokalist ą, który na terenie L ęborka 
śpiewa ten utwór w oryginalnej tonacji. W ko ńcu lat sze śćdziesi ątych (65 - 69) pobory 
do wojska przetasowuj ą skład zespołu. Słu Ŝbę wojskow ą odbywa Jerzy Mleczek. Jego 
miejsce wypełnia Waldemar Madali ński, potem Zbyszek Komadowski. 
Z innych wa Ŝnych powodów  z zespołu  odchodzi  zasłu Ŝony  dla “Septym” gitarzysta - 
Bernard Sosnowski.  Jego brak w zespole  wypełnia J ózef Bemowski. Józef Bemowski 
jest uzdolnionym L ęborczaninem, skrzypkiem Pa ństwowej Szkoły Muzycznej w 
Gdańsku, klasy profesora Hermana i  pobiera nauki w jed nej klasie  ze słynnym 
skrzypkiem Polski - Konstantym Kulk ą. Jednak za sw ą nieelokwencj ę, musi opu ścić 
szkoł ę. Wraca do L ęborka i  wtapia si ę w „Septymy”. Jego doł ączenie  zmienia styl gry 
zespołu z popularnego beatu  na heavy – rock.   
 “Septymy”, to ju Ŝ nie nastoletnia młodzie Ŝ jak na pocz ątku muzykowania , lecz 
dojrzali, dwudziestokilkuletni muzycy.   
     Józef Bemowski blokuje “Septymy” przed przyjmo waniem narzucanego im 
repertuaru  przez Jerzego Łuszcza. Instruktor – zał oŜyciel „Septym” z upływem czasu 
traci mo Ŝliwo ść oddziaływania i  kierowania  zespołem.  Zespół wchodzi  w faz ę 
zupełnie samodzielnej gry i  samodzielnego doboru r epertuaru. Jako doro śli maj ący  
własne rodziny,  “Septymy”, kieruj ą się coraz cz ęściej w stron ę gry zarobkowej. 
Zespół coraz cz ęściej  grywa poza klubem, na zabawach.  
   Jest rok 1973.  Rozwi ęzłość i niezdyscyplinowanie zespołu bez opieki zasłu Ŝonego  
ich instruktora J. Łuszcza, przybiera na sile.   “S eptymy” po dziesi ęcioletnim 
muzykowaniu w klubie, odchodz ą z “Antyka”, szukaj ąc szcz ęścia w wejherowskim 
klubie PDK ,“Słoneczna”, potem w łebskiej “Stodole”  - /sezon letni/, klubie ZWAR-u  - 
“Pstryk” i w ko ńcu w kawiarni “Santos”. Zaczynaj ą grać w zupełnie innym, 
dansingowym  stylu. Zatracaj ą swój wcze śniejszy  styl gry i  powoli wytracaj ą zdobyt ą  
w klubie rockow ą popularno ść. 
“Septymy” pamiętają wciąŜ ich rówieśnicy, młodzieŜ, która bawiła się w klubie przy 
ich muzyce. Z upływem czasu następuje  rozpad grupy. Muzycy “Septym” 
rozpraszają się po innych formacjach muzycznych miasta Lęborka. Jurek Mleczek 
wtapia się  do zespołu Jurka Pomorskiego - “Metrum,”   Bernard Sosnowski  zasila 
zespół ”Tornado”.  W  “Tornado” przez pewien okres śpiewa teŜ A. Brauer. Jurek 
Dziedziński gra z Tadeuszem Mazurkiewiczem.  Potem Andrzej Brauer i Jurek 
Dziedziński  spotykaą się w grupie “Metrum”.   Z Andrzejem  i  Jurkiem, “Metrum” 
święci swe sukcesy.   Grają  sezonowo w „Morskim Oku” w Łebie.   Z Łeby wracają 
do lęborskiej kawiarni  “Rzemyk” 1979/80r.   
    Próby przygotowawcze zespołu odbywają się w klubie “Antyk”, gdzie Kazimierz 
udostępnia weteranom klubu salę do muzycznych ćwiczeń.  
“Metrum” nagrywa się w klubie na prototyp studia nagrań - zespołu  “Tornado”. Kilka 
nagrań przetrwało w zbiorach Kazimierza Stecia do lat 2000 – cznych.  



        Kazimierz  opracowuje, pamiątkę muzyczną lęborskich zespołów i 
wokalistớw lat sześćdziesiątych do osiemdziesiątych XX wieku. Znajdzie  
się na niej zapis muzyczny muzykujących amatorów Lęborka. Płyta 
compaktowa przygotowywana jest z myślą o dawnych fanach zespołów i 
wokalistach  tamtych czasów. Nie będzie tak perfekcyjna jak nagrana w 
radiowym studio, ale będzie historycznym dokumentem  muzycznym 
naszego miasta.  Będzie teŜ  potwierdzeniem  spontanicznej działalności 
niektórych Lęborczan, dostarczających w  latach 1964 – 1982  
niezapomnianej rozrywki,  mieszkańcom naszgo miasta i jego okolic,. 
 Od lewej J. Dziedziński, G. Gauza, H. Budkowski, W. Gauza, A. Ślaski, B. Sosnowski,niŜej 
w środku J. Mleczek. 

 
 
 
Kazimierz  poszukując dokładniejszych informacji o grupie “Septymy”, 
zwraca się o pomoc do Jurka Dziedzińskiego – gitarzysty basowego i  
wokalisty “Septym”. Jurek Dziedziński podejmuje z radością rzucone w 
jego stronę zapytanie o przebiegu losów i  działalności klubowego 
zespołu.  „Septymy”.  Swą długoletnią działalnością muzyczną  
pracowały na  sławę  klubu  i  naszego miasta. Dzięki  wyjazdowym 
występom “Septym”, Lębork  rozpoznawany był  w naszym 
wojewớdztwie   i na terenie kraju.  Rozpoznawany był  przez  fanów  
„Septym”,  fanớw ich konkurentớw z przeglądớw muzycznych, a takŜe 
przez czytelników gazet w których znajdowało się imię naszego miasta, 
klubu i  zespołu.  



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 



 
 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 

 



 
 

 
Jurek Dziedziński –wokalista i basista „Septym”.  W tle - Tadeusz Niechciał  perkusista zespołu. 
 

 
Jurek Dziedziński, Tadeusz Niechciał, Bernard Sosnowski  w czasie  
ostatniego występu „Septym”  -  Szkola Muzyczna  w Lęborku.  
 


