
  
 
 
 
Na miejsce “Septym”  instruktor muzyczny klubu - Jerzy Łuszcz – organizuje  kolejną grupę z 
młodzieŜy Zespołu Szkół Mechanicznych w Lęborku,  zapoczątkowując działalność późniejszej 
“PotęŜnej Gromadki”. Zespół  gra w klubie „Antyk“ od 1973 roku, po odejściu “Septym”. 
ZłoŜony jest z wybranych, umuzykalnionych jednostek, które wspólnie  pracują na  sukcesy 
nowej grupy klubu.  
W jego składzie grają: 
• Andrzej Wardzi ński  - gitara, uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych w Lęborku, 
•  potem 
• na gitarze solowej - Henryk Gutowski – student WyŜszej Szkoły Ekonomicznej w 
Sopocie. DojeŜdŜa do klubu z Gdańska.  Zapalony muzyk - amator, poświęcający swój 
wolny czas, dla muzykowania w zespole.  Jak twierdzi - “przynosi mi to frajdę“.  
*Zbigniew Wysokiński – gra na gitarze basowej - uczeń ZSM w Lęborku. 
*Wiesław Karpik –  gra na perkusji – uczeń ZSM. 
*Anna Cygan – vokalistka zespołu – uczennica ZSM. 
*Roman Sandach – wokalista zespołu – uczeń ZSM. 
*Sławomir Raczkowski – uczeń ZSM, gra na perkusji w początkowej fazie rozwoju zespołu.   

* Dodatkowo śpiewa Andrzej Brauer. 

 

Jerzy Łuszcz, Janusz Rychert i Andrzej Brauer. 

Bardzo dobrym gitarzystą solowym i improwizującym „PotęŜnej Gromadki” jest - Henryk 
Gutowski.  Repertuar grupy  to rock   bliski prądom muzycznym z połowy lat siedemdziesiątych, 
a w nim utwory Krystyny Prońko, zespołu Carlosa Santany, Bee Gees i  innych popularnych 
grup tego okresu. Zespół podobnie jak jego poprzednicy “Septymy”,  rozwija się dynamicznie, 
zdobywając coraz to większe uznanie bywalców klubu “Antyk”.  Szkoda, Ŝe nie doczekuje się tak 
znaczących przeglądów muzycznych, w jakich dawniej uczestniczyły “Septymy”. W połowie lat 
siedemdziesiątych organizatorzy przeglądów w Spółdzielczości Pracy, jakby nieco przysnęli. Do 
klubu nie docierają  powiadomienia o podobnych przeglądach. 



 Zespół grając  w klubie, poświęca takŜe duŜo czasu na przygotowywanie akampaniamentu dla 
uczestników Konkursớw Piosenki Radzieckiej.     Z czasem obsługuje teŜ szkolne bale,  co 
wcześniej czyniły równieŜ “Septymy”.  Grupa po czasie dorośleje i  zmienia swe Ŝyciowe 
oczekiwania.   Z upływem czasu staje się samodzielna, niezaleŜną od swego instruktora.   Zespół 
zdobywa coraz więcej fanów w klubie i poza jego granicami. W roku 1976  “PotęŜna 
Gromadka”  jest u szczytu swej popularności.  Historia podobna  do historii „Septym”. 

              O “PotęŜnej Gromadce” pisze jej wokalistka - Anna Cygan: ... 
Był czas gdy w naszym mieście Lęborku organizowano przeglądy mn. „Szukamy młodych 
talentów” Nastał dzień , gdy moje nogi przywiodły mnie do PDK-u (obecny Dom Handl. ” 
Kupiec”). W PDK-u zosta³am wysłuchana i przesłuchana przez Jerzego £uszcza. 
Klasyfikacja moja dała mi promocję , by dać się formować w nieznanej mi strefie uzdolnienia. 
Byłam przez Jurka otoczona troską , zainteresowaniem i trudem pracy w formowaniu mojej 
historii ze sceną . Pamiętam, Ŝe podczas mojego pierwszego wystąpienia przed widownią 
doświadczyłam niesamowitej tremy. /wtedy jeszcze nieobyta ze sceną , mikrofonem, wręcz dzika. 
/Wystą piłam z Januszem K., gdzie śpiewaliśmy wspólnie piosenkę Skaldów - „ W  Ŝółtych 
promieniach liści”. Właśnie od tej chwili rozpoczęła się historia „Anki 
śpiewającej”.Uczęszczałam wtedy do Technikum Mechanicznego i zrodziła się we mnie myśl, 
aby z kolegami naszej klasy, szkoły, utworzyć muzyczny zespół. Chcieliśmy obsługiwać między 
innymi szkolne uroczystości, szkolne zabawy.  Nie pozostaliśmy sami sobie. rękę na pulsie naszej 
szkolnej grupy, trzymał Jerzy £uszcz. Czas płynął nieubłagalnie, mijały miesiące i przyszedł 
dzień w którym Jurek £uszcz zaproponował naszej grupie uczestnictwo i przynaleŜność do 
Międzyspódzielnianego Klubu „ANTYK” . Tak więc otworzyły się nam szerzej drzwi za którymi 
czekały na nas moŜliwości warsztatowego rozwoju, naszych muzycznych umiejętności. Kolejnym 
naszym zadaniem, było  
przygotowywanie nowego repertuaru do obsługi młodzieŜowych wieczorków tanecznych  w 
klubie. Czerpałam przy okazji radość z przynaleŜności do rówieśników i wspólnej z nimi 
zabawy. 
Zespołowej pracy mieliśmy duŜo, nawet bardzo duŜo , co pozwoli³o nam wysępować na 
deskach sławnego juŜ „Septymami”- ”Antyka”. 
Regularnie grywaliśmy na „Non – Stopach” organizowanych przez klub „Antyk”. Mijał czas, a 
nasza grupa muzyczna krzepła, nabierając rutyny w muzycznym wykonastwie. 
Z miesiąca na miesiąc stawaliśmy się w naszym mieście coraz to popularniejsi. Trafialiśmy 
na obsługę szkolnych bali. W połowie lat siedemdziesiątyych byliśmy u szczytu sławy w 
kategorii muzycznych grup Lęborka. W roku 1977 klub otrzymał zaproszenie do 
oddelegowania klubowego zespołu, do udziału w Ogólnopolskim Przeglądzie zespołów 
muzycznych pionu Spódzielczści Pracy. Byłam juŜ po maturze i pracowałam w Zarządzie 
Portu Gdynia. Nie było to jednak przeszkodą , by w kaŜdą  niedzielę  śpiewać na „antykowskich 
non - stopach”. Wyjazd na przegląd do Tomaszowa Mazowieckiego nie był dany wszystkim  
muzykom naszego zespolu. Gitarzyści „PotęŜnej Gromadki” nie otrzymali na ten wyjazd 
urlopowania ze swoich zakładów pracy. Jednak ten fakt nie obciął  naszych skrzydeł. 
W naszym mieście byli jeszcze inni młodzi muzykujący koledzy, którzy wzrastali pod okiem 
Jurka £uszcza i przy nas. Czasu na przygotowanie się do udziału w festiwalu było mało. 
Przez dwa d³ugie wieczory Jurek £uszcz przygotowywal nasz przekonstruowany zespół  i 
solistów. Od uczestników biorących udział w przeglądzie oczekiwano zgodnie z regulaminem 
trzech utworów muzycznych. Pomimo intensywnej pracy nie zdołaliśmy przygotować wymaganej 
ilości utworów. Do Tomaszowa Mazowieckiego jechaliśmy z obawą , czy aby dopuszczą nas do 
przesłuchania przez Komisję . Miałam opracowany tylko jeden utwór „ Złoćcie się kłosy złociste, 
Tadeusz Pawelczyk „Moja Matko”. To wszystko za mało. Powinniśmy mieć po trzy utwory. W 
końcu stanęliśmy my na scenie w celu odsłuchania naszych  umiejętności przez komisję 
weryfikacyjną , wyjaśniając uszczuplony repertuar. 
Ku naszej rado ci zostali my wraz z zespołem zakwalifikowani do koncertu.Ku naszej rado ci 
zostali my wraz z zespołem zakwalifikowani do koncertu.Ku naszej rado ci zostali my wraz z 



zespołem zakwalifikowani do koncertu.Ku naszej rado ci zostali my wraz z zespołem 
zakwalifikowani do koncertu. 
Przewodniczącym festiwalowego Jury był  prof. Aleksander Bardini. Dopowiem tu, Ŝe prof. 
Bardini i nasza grupa muzyczna zakwaterowana była w tym samym hotelu. Było nam dane 
powracać po przesłuchaniach do hotelu wraz z profesorem, który pomylił moją płeć . Nie 
wiedziałam, czy to był   Ŝart, czy nie. Po południu zadzwonił telefon i zapytano nas, czy byłaby  
moŜliwość przygotowania dodatkowego utworu. Udostępniono nam pomieszczenie z  pianinem. 
Wzięliśmy  się z Jurkiem do przygotowawczej pracy i znów telefon prof. 
Bardiniego, Ŝe jeden utwór jednak wystarczy. Nadszedł dzień koncertu. Występowaliśmy 
pierwsi po przerwie obiadowej. Znów zjadała mnie koncertowa trema. Jurek po cichutku 
rozluźnił nas leciutkim utworem, dodając nam otuchy i nadziei. Gdy stanęli śmy na scenie,  by  
zaprezentować swe umiejętności, gitara ryczała na całe „gardło”, a mój mikrofon milczał jak   
zakłęty. Jurek uderzył w klawisze dając sygnał do zwrócenia uwagi..... po czym zwrócił się   
pytająco do JURY: ”Złośliwość rzeczy martwych to, czy celowe zakłcenia dla naszej  prezentacji 
przed komisją weryfikującą . Pomogło. Prof. Nakazał poprawne ustawienie   nagłośnienia 
instrumentw i mikrofonw. Jurka poprosił o ponowne zaprezentowanie   naszych wykonawców i 
zespołu. Zagraliśmy i zaśpiewaliśmy. Efektem występu był benefis  festiowalu w piosence 
„Zło ćcie się kłosy złociste” , Ŝe  zostaliśmy wytypowani wraz  innym zespołem do nagrań w 
£udzkim studio.  Radość była ogromna. Tadeusz Pawelczyk za wykonanie utworu „Moja Matko” 
otrzymał   specjalne wyróŜnienie i trafił na łamy mazowieckiej gazety, jako ciekawie 
zapowiadający się wokalista naszego klubu i miasta  Lęborka. 

 
 
W sweterku Witek Frasunkiewicz - perkusista „Caloryfer Jazz Band” i  Andrzej Brauer 
wokalista „Septym”, potem „PotęŜnej Gromadki”, „Metrum”   i  „Tornado”. 

 

 
 
 



 

Klub „Antyk”  w dniu 3.12.1977 roku organizuje w L ęborku: 

I Wojewódzki Przegląd Zespołów Muzyki MłodzieŜowej,    
otwierając w nim moŜliwość udziału zepołów muzycznych województwa słupskiego. Była to teŜ 

szansa wykazania się   “PotęŜnej Gromadki”  i  sprawdzenia jej sił w konfrontacj z 
innymi muzykującymi./ szczegóły później/ 
W obsługiwanych przez  zespół  Non –Stopach, uczestniczy  jednorazowo do 
stukilkudziesięciu uczestników. Po odjęciu osób udzielających się dla klubu, posiadających 
karty wolnego wstępu, pozostali uczestnicy odczuwalnie zasilają konto finansowe  klubu.  
Ze sprzedanych  biletớw, utargi wpłacane są na  konto klubu i klub moŜe z nich pokrywać   
koszty swego utrzymania i zatrudnienia. 
W lipcu 1976r.  nastepuje  zmiana na stanowisku kierownika klubu “Antyk”.  Przejmuje 
on pieczę nad wcześniej powołanymi w klubie sekcjami:  muzyczną, plastyczną, 
kulturystyczną  i  szachową. Nadal odbywają się regularne wieczorki  „Non -stopowe“. Po 
odejściu  wcześniejszej kierowniczki, pierwsze półrocze 1976, upływa w klubie pod 
nadzorem Jerzego Łuszcza.   Wpływy ze sprzedanych biletów, przekazane są na konto 
klubu  i  zamykają się sumą 34.000 zł. Więcej to niŜ  wpłynęło do kasy klubu w całym 1975 
roku.   
34 000 zł. za półrocze, to prawie tyle,  ile wynosi roczna dotacja przekazywana klubowi  
przez cztery  łoŜące na jego utrzymanie spớłdzielnie. 
W roku 1976  40.000 zł. od   opiekujących się spớłdzielni, to duŜo za mało, gdyŜ potrzeby 
finansowe klubu w połowie lat siedemdziesiątych zamykają się w kwocie  ok.  100 tys. zł. 
Średnia frekwencja uczestników na „Non –Stopie“, to około 100 - 120 osób, co na sali o 
powierzchni  niecałych 100m2 ze sceną, jest  osiągnięciem nieporównywalnym z frekwencjami 
jakiegokolwiek innego klubu, miasta Lęborka.  

 

Sytuacja klubu w 1976 roku  
Obserwujemy uczestniczącą młodzieŜ w zajęciach klubowych sekcji i non- stopowych 
bywalców. 
 Nowy kierownik klubu  wdraŜa się w administracyjno – pedagogiczne obowiązki.  
W oparciu o dotychczasowe tradycje klubu,  przygotowuje  plan działania na rok 1977.  
Dla klubu bardzo wydajnie  pracuje  zespół  muzyczny  - “PotęŜna Gromadka”, która regularnie  
w godzinach przedpołudniowych kaŜdej  niedzieli odbywa swe próby.   Po południu obsługuje  
dla młodzieŜy miasta taneczne „ Non – Stopy”.  
Z wpływów po sprzedanych biletach, wzbogaca i uzupełnia się zasób klubowego konta.  Na 
przestrzeni 17 lat działania klubu, od chwili jego powołania, nie wzrosły dotacje 
spółdzielni, na pokrycie potrzeb klubu. Wzrosły jednak wielokrotnie koszty utrzymania. W 
roku 1976, kwota 40.000 złotych przekazywana  klubowi  przez opiekujące się nim  
spółdzielnie, nie wystarczała nawet na opłaty prądu, wody, telefonicznych połączeń i  
czynszu dla Administracji Domów Mieszkalnych.  Brakowało na wypłaty zatrudnionych w 
klubie pracownikớw. Klub regularnie zapoŜyczał sie w  w zasobach finansowych 
spółdzielni administrującej „Zjednoczenie” 
      W chwili załoŜenia placówki, w roku 1959,   przekazywane klubowi 40.000 zł. 
wystarczało na pokrycie całkowitej jego działalności.        
Teraz, aby klub mógł  nadal  istnieć, musiał z własnych utargów budować brakuj ący 
budŜet.  Spółdzielnie nie kwapiły się do  zwiększenia dotacji, bo nie były zaiteresowane 
klubem w takim stopniu, jak miało to miejsce zaraz po jego utworzeniu. 



 Dla klubu obowiązek zdobywania własnych pieniędzy był  równoznaczny z wymuszonym  
prowadzeniem pręŜnej działalności muzycznej i tanecznej. 
 Utargi ze sprzedawanych biletớw na „Non - Stop”-ach, zapewniały klubowi  
brakujące środki finansowe.  
Musieliśmy w ciągu roku sprzedawać około 10 tysięcy biletów, aby wpływy z tej sprzedaŜy 
gwarantowały wystarczającą  ilość  środków finansowych, na jego bieŜącą egzystencję.  
    „Antyk” przeŜywał  takŜe  swoje dramaty. Bywało w nim lepiej i gorzej, jak w wielu innych 
miejscach o podobnej działalności. „Tam gdzie drwa rąbią, tam lecą szczapy“. Notowało się 
czasami złe zachowania młodzieŜy, ale zaleŜało to od zatrudnionego w klubie  kierownictwa. 
ZaleŜało to teŜ od ambicjonalnego  nastawienia do załoŜonych przez nich zadań.  
Dobre czasy i wspomnienia pozostawił po sobie były  kierownik klubu - Stanisław Nisiewicz, 
który pracował w nim w latach 1965 – 1969. 
 W tym czasie „Septymy“ święciły swe największe sukcesy, rozsławiając imię klubu. Przy 
świetlanych zdobyczach, zdarzały się jednak  i mniej pochlebne wydarzenia. Towarzyszyły one 
popularnym   w okolicy i województwie „ Septymom“,  oraz  klubowym „Non - Stop“- om.  
PrzyjeŜddŜająca do naszego klubu młodzieŜ z innych miast  jak: Wejherowo, Gdynia,  
wszczynała niejednokrotnie z lęborską młodzieŜą bójki o lęborskie dziewczęta. 
Na skórzane pasy walczyli  o tańczące dziewczęta, Ŝołnierze jednostek z Lęborka i Siemirowic. 
Za pobicie w klubie pracownika kulturalno – oświatowego,  młodzieŜ naszego klubu, goniła 
przyjezdnych z Trójmiasta, aŜ do dworca kolejowego, obrzucając się po drodze kamieniami. 
Jednak w tym  przypadku,  kierownictwo klubu nie miało wpływu na to, co działo się na 
ulicach miasta lub poza jego granicami. To były  zupełnie podobne zajścia  do zajść 
wywoływanych przez piłkarskich kibiców. Obojętnie, co by się pokątnie nie działo,  miało to 
związek z popularnością naszego  klubu i popularnością  grającego w nim zespołu „Septymy”.  
Popularność zespołu i klubu, mogła nas jedynie cieszyć. 
 

W związku z ciągłym niedoborem środków finansowych na potrzeby 
klubu , klub  preferował  w swej pracy muzykę i taniec. Tym sposobem 
zdobywał dodatkowe pieniądze na swoje utrzymanie.  Za sprawą 
pieniedzy ze sprzedawanych biletów, mogł nadal słuŜyć swoim młodym 
bywalcom, -  młodzieŜy naszego miasta.  
Jeden z miejskich decydentów w walce o przekazanie pomieszczeń klubu dla muzeum, w 
latach osiemdziesiątych, uzasadnia w wywiadzie prasowym swą decyzję likwidacji klubu, 
ubliŜając,  Ŝe klub to “ t a n c b u d a“. 
Miasto na przestrzeni lat, cieszyło się sławą  jaką w okolicy, powiecie, województwie i kraju 
zdobywał dla niego swoją działalnością klub „ANTYK“.  Cieszyło się zatem sławą słynnej 
lęborskiej „Tancbudy“. To doskonale grające w klubie zespoły, czyniły go rozpoznawalnym i 
docenianym. 

śaden z decydentów  naszego miasta nie rzucił  radnym hasła „pomóŜmy klubowi w 
jego budŜecie, aby nie był zmuszany być tą tancbudą. , PomóŜmy, aby 
miał więcej środków finansowych na organizowanie jeszcze szerszej 
działalności, nie tylko muzycznej i tanecznej“. 
Takiego hasła nie wymyślił Ŝaden z ówczesnych  ojców naszego miasta.  
Kiedy głębiej się zastanowimy, to zadaniem placówek kultury było 
organizowanie zajęć i imprez dla młodzieŜy w czasie wolnym od pracy i 
nauki. Zabawa, taniec, muzykowanie, śpiew, małe formy teatralne - 
kabaret, plastyka, szachy, bilard, tenis stołowy, rękodzielnictwo,  



 słuchanie muzyki, osobiste kontakty, rozmowy i ploteczki, to wszystko, 
co mieści się w działaniach i zadaniach kaŜdej placówki kulturalno – 
oświatowej. Podobny przekrój zadań maja takŜe placowki kultury innych 
zachodnioeuropejskich państw. 
      Nie oponujemy,  MUZEUM  jest miastu potrzebne, ale dlaczego ma się 
rozwijać kosztem innej, dobrze prosperującej placówki kultury,  teŜ poŜądanej w 
naszym miejskim środowisku?? 
Nie ukrywamy tego, Ŝe klub  był miejscem tańców lęborskiej młodzieŜy, ale nie tylko, bo 
działały w nim równolegle inne sekcje. MłodzieŜ korzystała z jego pomieszczeń takŜe poza 
tańcami. Mogła grać  w tenisa stołowego, w bilard,  mogła na zapleczu rozwijać swe 
umiejętności teatralno - artystyczne i malarskie. Korzystała  z innych organizowanych form 
pracy i spotkań. Mogła na swe Ŝądanie utworzyć kaŜdą odmienną formę  oczekiwanej 
działalności. 

Miejski Dom Kultury   miał swoją kawiarnię z wyszynkiem alkoholowym. W kawiarni 

swej preferował dyskotekę dla młodzieŜy,  lecz „zakrapianą alkoholem“. Działała 
kawiarnia dla młodzieŜy miasta w Domu Rzemiosła. Była w niej  dyskoteka z wyszynkiem 
alkoholowym od godz.  20 – tej do 1- wszej. Zbierała się tam młodzieŜ pracująca i  szkolna. 
Zwarowski  “Pstryk”   był  klubem zakładowym, dla pracowników, a więc dla młodzieŜy 
dorosłej zatrudnionej w tym zakładzie. Zawsze obawiano się, Ŝe przez klub wyniesie ktoś 
“przysłowiową śrubkę” lub inny produkowany element. Wejście na teren zakładowego klubu 
mają jedynie “Zwarowcy”, posiadający ligitymacje zakładu. Podobnie jest w klubie “Sosenka”  - 
klub w obrębie zakładu.     Zakłady nie chcą mieć problemów z niezrzeszoną młodzieŜą  w 
swych zakładowych klubach  i  dlatego broniły się przed niezakładowymi bywalcami. 

W klubie  „ANTYK“   od połowy lat sześćdziesiątych,  bywalcami „Non – stop”-ów była w 
przewaŜającej mierze  młodzieŜ szkolna. Od tego czasu zakazano sprzedaŜy i spoŜywania w 
klubie alkoholu. Zlikwidowano teŜ wcześniejsze dancingi dla młodzieŜy dorsłej i pracującej, 
prowadzone w godz. od 19oo do 23oo. 
       W innych klubach – NIE,  bo korzystała z nich młodzieŜ dorosła.  
   W klubie “ANTYK”  zabronione było na sali tanecznej -  palenie tytoniu.  
Muzyka do tańca dla młodzieŜy szkolnej była serwowana do godziny 1900.  
Wszystko co organizowane było w klubie, odbywało się w godzinach przedwieczornych. 
MłodzieŜ miała jeszcze czas na to, by odrobić lekcje, czy wykonać inne konieczne w domu 
czynności,  związane z przygotowaniem się do szkoły. Klub był placówką w której bawiła się 
młodsza młodzieŜ, w przedziale wiekowym od 15 tu do 18 tu lat. Była to młodzieŜ wymieszana 
z uczniów wszystkich szkół średnich  Lęborka. MłodzieŜ przebywała  wśród swych 
rówieśników i nie chłonęła złych nawyków od dorosłych konsumentów, “bardziej rozwięzłego 
Ŝycia” .  Raz lub dwa razy w tygodniu,  miała pełne prawo do rozrywki w formie tańca.  Nikt z 
pracowników klubu jej do tego nie przymuszał, a uczestnictwo w tańcach było dowolne. 
MłodzieŜ uczyła się   dobrze tańczyć, w sensie praktycznym. Umiejętność dobrze wyćwiczonego 
tańczenia, czyniło ją atrakcyjną  wśród innych grup młodzieŜy, które tego nie potrafiły.  
 W klubie, w odstępach czasowych odbywały się nauki tańca towarzyskiego, prowadzone przez 
instruktorów tańca. Umiejętność dobrego tańczenia przydaje się kaŜdemu przez całe Ŝycie. Na 
dwóch  zabawach, jakie trafiały się przeciętnie na przestrzeni roku, w szkołach, poprawnego 
tańczenia nikt  się nie nauczył.  
Klub był wi ęc dla młodzieŜy miasta, kuźnią dobrego tańca i modnej muzyki 
zespołowej  i mechanicznej.  
Na przestrzeni długich lat działalności “Antyka”, w porównaniu z innymi podobnymi 
placówkami miasta, Ŝadna z nich nie sięgnęła swą popularnością  tak wysoko. 

 



śadna z klubowych placówek Lęborka  nie  była dla młodzieŜy miasta  tak 
popularna  i elitarna,  jak “ANTYK”. 
śadna z placówek tak jak “ANTYK” nie musiała muzyką zarabiać na swoje 
utrzymanie i przetrwanie. 
Od muzykujących w “Septymach”, gry na gitarze uczyli się muzykujący w innych 
zespołach  miasta. W klubie wykształcili się pierwsi zespołowo grający gitarzyści. 
    W Lęborskiej Szkole Muzycznej, w latach 60 –tych i 70 –tych  brakowało  
klasy gitar.  
Nowy kierownik obserwuje  rytm pracy klubu, którego niegdyś w latach sześćdziesiątych 
był osobistym fanem.  Współpracował z grającymi kolegami z zespołu “Septymy” i od nich  
wchłaniał umiejętność gry na gitarze. W latach sześćdziesiątych  i  w chwili objęcia 
kierownictwa klubu,   muzykuje w zespole  “TORNADO”, którego był załoŜycielem.  
Zespół “Tornado” w latach 60 –tych niejednokrotnie korzystał z utworów 
opracowywanych przez “Septymy”.  
 Bywał w klubie na  próbach  “Septym”, podczas których przyglądał się mozolnej pracy 
zespołu z ich instruktorem - Jerzym Łuszczem. Często były to bardzo nerwowe próby,  
obfituj ące trzaskaniem klapą pianina, demonstracyjnym opuszczaniem prób przez 
instruktora, które pó źniej jednak owocowały nienaganną  grą klubowego zespołu.  
 W tamtym czasie muzycy “Septym” byli młodzieńcami zauroczonymi kunsztem i 
doświadczeniem muzycznym swego instruktora.  Po latach wspólnej pracy, Jerzy Łuszcz  
stał się  starszym zespołowym kolegą “Septym”.  
Kazimierz  ponownie trafił do klubu w charakterze jego kierownika.  
 O wcześniejszych latach działalności klubu wiedział duŜo, lecz  pobieŜnie, na miarę 
młodzieńczych zainteresowań. Część wiedzy  skomasował z opowiadań  muzyków zespołu  
“Septymy”,  część zapamiętał  z własnych obserwacji, jako  bywalec zespołowych prób i 
Non- stopów. 
Wtedy nie miał Ŝadnych obciąŜeń związanych z klubem.  Teraz zobowiązany jest nieść 
odpowiedzialność za  wyniki  klubowej pracy, jego działalności.  
W początkowych latach siedemdziesiątych,  o pracy klubu  zabrakło  pochlebnych opinii. 
Działo się tak z  róŜnych przyczyn, czasami i w wyniku niedociągnięć zatrudnionej w nim 
kadry .   Nowy  kierownik  staje  przed zadaniem odzyskania dobrego imienia klubu, 
szczególnie wśród nieprzychylnych klubowi władz miasta.     Radością jest to, Ŝe przy 
klubie gra  dobry zespół  - “PotęŜna Gromadka”, pracująca na jego  popularność, jak 
iegdyś czyniły to “Septymy”.      

 
A. Brauer, Maciej Borchert i Janusz Rychert – gitarzyści „Caloryfer Jazz Band”  



 Cieszy nas zatrudniony i zasłuŜony w klubie instruktor muzyczny. Łączymy nadzieję, Ŝe 
przyszła współpraca  zaowocuje następną porcją sukcesów klubowego zespołu, tym samym 
ponownym rozsławieniem imienia  klubu.    
Wojna z patologicznymi zachowaniami wWojna z patologicznymi zachowaniami wWojna z patologicznymi zachowaniami wWojna z patologicznymi zachowaniami wśródródródród        
uczestników klubowych “Non Stop”.      uczestników klubowych “Non Stop”.      uczestników klubowych “Non Stop”.      uczestników klubowych “Non Stop”.          
 Od samego początku zatrudnienia,  obserwuje  się uczestnictwo młodzieŜy  w klubowych 
“ Non – stop” –ach. Utargi  ze sprzedawanych biletớw przynoszą klubowi niezłe dochody. 
Niepokoją za to inne zwyczaje wśród młodzieŜy. MłodzieŜ podczas tańca pali papierosy, 
zagraŜając współtańczącym poparzeniem lub uszkodzeniem ich odzieŜy. 
Podczas  “Non – stop”-ów,  wśród tańczącejej młodzieŜy, dochodzi do częstych bokserskich 
przepychanek. Istniało więc niebezpieczeństwo  wyrządzania krzywdy uczestnikom 
zabawy, a takŜe zniszczeń w sprzętach i wyposaŜeniu klubu. 
 Podczas  przejmowania klubu, zdający  go  instruktor muzyczny,  nie wspomniał o 
ciemniejszych stronach zachowań młodzieŜy .  
Ta zbyt duŜa swoboda w zachowaniach młodzieŜy, częste samosądy, niosły za sobą złą 
opinię innej,  dobrze zachowującej się  młodzieŜy naszego klubu. Stanęło  więc  zadanie 
zmiany odbiegających od norm zachowań.                                                                                                                      
• Pierwszym egzekwowanym  zakazem, był bezwzględny zakaz spoŜywania w klubie 
alkoholu i w jego najblŜszym otoczeniu. 
• zabroniliśmy wszelkich bijatyk w klubie i jego otoczeniu. 
•     W pomieszczeniach klubu,  zabroniliśmy palenia papierosów.  
MłodzieŜ otrzymała rygorystyczne ostrzeŜenie,  o przyszłościowym wyciąganiu 
konsekwencji w stosunku do osób niestosujących się do nowych ustaleń. 
Wielu bywalców klubu, uczestników “Non – Stopów”,  nie wzięło ostrzeŜenia  za powaŜne i 
zostało za łamanie regulaminowych ustaleń  usuniętych z klubu.  Korzystająca z 
pomieszczeń klubu młodzieŜ, była młodzieŜą  niezrzeszoną,  tym samym nie ponoszącą  w 
stosunku do klubu odpowiedzialności. W tym stanie rzeczy oddziaływanie na nią i 
egzekwowanie od niej  czegokolwiek było szczególnie utrudnione. 
     “Pięściarskich porachunków” nie udawało się skutecznie wyeliminować, choć jak 
zapewniał wcześniej  intruktor pełni ący obowiązki kierownika, mówił:  
• ” W  klubie działa sekcja kulturystów, która jest zarazem sekcją porządkową klubu i 
ona sobie z takimi przypadkami radzi.”   
Członkowie sekcji porządkowej  sprzedają bilety przy drzwiach wejściowych.  Tam teŜ u 
drzwi wejściowych,  zaczynają się niejednokrotnie bokserskie starcia. 
Po późniejszych  skargach  poszkodowanych, kierownictwo kieruje swe podejrzenia o 
wszczynanie  nieporozumień w klubie, na  członków sekcji porządkowej .  Przygląda się jej 
baczniej. Podejrzenia się potwierdzają.   Kultury ści  swą energię nierzadko wypróbowują 
na słabszych, uczestniczących w zabawie. Okazuje się teŜ, Ŝe na salę wpuszczane są co 
ładniejsze dziewczęta, a ich partnerzy  pozostają przymusowo za drzwiami. To staje się 
przyczynkiem do nieporozumień i rękoczynów. 
Sekcja porządkowa dostaje ostrzeŜenie - zawieszenia jej w działalności.  W przypadku 
powtarzania się wywoływanych przez nią  podobnych incydentów, grozi jej rozwiązanie i 
usunięcie z klubu.  Bijatyki  jednak nie ustają,  a prowodyrzy zajść w obliczu nałoŜenia kary, 
szukają ochrony u instruktora muzycznego, ich poprzedniego kierownika klubu.   Jedność 
uczestników ulega podziałowi. Część skarconych przez nowe kierownictwo buntuje się i staje  
kontra.  Sytuacja staje się coraz to powaŜniejsza.   
Bijatyki w śród tańczących chwilami bywają tak intensywne, Ŝe  z przeraŜeniem obserwuje 
się  je zza drzwi, oczekując chwili ich zakończenia. O wmieszaniu się pośród zwaśnionych, 
nie było mowy. Na próby słownego uspokajania młodzieŜ nie reagowała. Dwukrotnie 
wezwana jest więc milicja, ale to ciągnie za sobą niekorzystne reperkusje w postaci rozejścia 
się po mieście wieści o chuligańskich zachowaniach w klubie.  Zaczynamy  dalsze, 
bezwzględne wykluczanie winnych  z klubowych imprez. Czystka rozpoczyna się od 
kulturystów.  Sekcja zostaje zawieszona w działalności, a jej członkowie pozbawieni kart 
wolnego wstępu. Otrzymuj ą teŜ zakaz wstępu na klubowe imprezy.  



  Sytuacja od razu wyraźnie się poprawia, bijatyki  zanikaj ą.  Potwierdziło się 
przypuszczenie, Ŝe powodem “bokserskich rozstrzygnieć” byli członkowie sekcji 
kulturystyczno – porządkowwej. Likwidacja sekcji nie pozostaje  bez echa.   Instruktor 
wprawdzie nic nie mówi, ale widać  jego    niezadowolenie z tak duŜych zmian wywołanych 
konsekwentnym działaniem nowego kierownika.  MłodzieŜ zaczyna  nabierać respektu do 
wydawanych poleceń. Konsekwentnie przełamuje się  wcześniejsze przyzwyczajenia. Walka 
o wyeliminowanie bójek i niepoŜądanych zachowań, trwa okrągły rok. Wreszcie w klubie 
zapanowuje względny spokój. Sporadyczne porachunki między młodzieŜą, przenoszą się z 
klubu  poza jego  budynek.  Zanim zwaśnieni zejdą z piętra  na dół,  mija często 
zacietrzewienie  i do bójki juŜ nie dochodzi. Tam teŜ, dostają  się pod obserwację 
przechodniów, co jest dla nich krępujące. 
 SprzedaŜą biletów zajmują się teraz dziewczęta.     
Od tego teŜ czasu przy wejściu nie notuje się wcześniejszych zadraŜnień. MłodzieŜ nie pali 
na sali papierosów, nie spoŜywa alkoholu, co wyraźnie poprawia bezpieczeństwo i higienę 
non – stopowych zabaw.  
Opinie o klubowych “Non Stopach”, stają się bardziej pochlebne.  Podejrzane jednostki o 
ewentualny przemyt alkoholu  do klubu, są osobiście kotrolowane przez kierownika.  
 W przypadku złośliwego łamania tego zakazu, alkohol wylewany jest przy  świadkach do 
klozetowej muszli. MłodzieŜ wpada na inny pomysł i próbuje  wciągać alkohol do klubu 
znajdującego się na  piętrze, za pomocą  sznurka. Zostaje i na tym przyłapana.  Wyczuloną  
czujnością obejmujemy  wszelkie próby łamania  ustalonego w klubie regulaminu. 

NieszczesNieszczesNieszczesNieszczesliwy wypadekliwy wypadekliwy wypadekliwy wypadek…………    
Pewnego dnia  kontroli poddany jest  młodzieniec  podejrzany o  próbę  wniesienia  przez 
niego alkoholu, do pomieszczeń klubu. Kontrola kieszeni i korpusu ciała  przedniej części 
jego sylwetki nie potwierdza naszych podejrzeń. Młodzieniec zostaje wpuszczony do 
pomieszczeń klubu. Wchodzi na salę taneczną, gdzie podłogą jest woskowany, śliski 
parkiet. Tu dochodzi do wypadku.  Młodzieniec, “stary bywalec klubu”, aktywna, 
udzielająca się  i sympatyczna jednostka,  ulega poślizgnięciu i upada na plecy. Z sali do 
kierownika stojącego przy drzwiach wejściowych  przybiega mocno przeraŜona młodzieŜ, 
prosząc o wezwanie pogotowia.  PodąŜamy wspólnie na salę i zastajemy unieruchomionego  
młodzieńca.  Wkoło niego rozlana plama alkoholowa, plamy krwi i potłuczne kawałki 
butelki. Okazuje się, Ŝe nieszczęśnikowi udało się przemycić na plecach, za paskiem spodni, 
butelkę z alkoholem, osłanioną przez ubraną marynark ę. Na śliskim parkiecie Sali upadł 
na schowaną butelkę, rozbijaj ąc ją. Odłamki stłuczonego szkła utkwiły się głęboko w ciele, 
w okolicy kręgosłupa. Sytuacja była  bardzo dramatyczna.  Natychmiast  wzywamy 
pogotowie. Pechowiec zostaje przewieziony do szpitala, gdzie wykonany jest zabieg 
usunięcia tkwiących w ciele odłamków szkła. Wszystko skończyło się jednak dobrze.   
 

Ideą działalności Międzyspółdzielnianego MłodzieŜowego klubu „Antyk“ jest: 

• SłuŜenie bazą pomieszczeń dla spółdzielni załoŜycielskich na  zebrania, szkolenia i spotkania wg. Potrzeb. 
• SłuŜenie  młodzieŜy i pracownikom spółdzielni patronujących działalność klubu. 
• Udostępnianie  pomieszczeń młodzieŜy szkolnej i pracującej dla spędzania wolnego czasu, w róŜnych      

kołach zainteresowań działających przy klubie. 
• Innym placówkom, zakładom pracy i instytucjom potrzebującym bazy pomieszczeń klubowych. 
• W miarę moŜliwości osobom prywatnym na imprezy okolicznościowe. 

•  

 

 

      W klubie odbywają się zajęcia następujących sekcji:   

Klub działa w godz. od 9oo do 12oo  i  od 16 00 do 2100  w kazdy wtorek, 
środę , czwartek, piątek, sobotę i   niedzielę kaŜdego tygodnia 



   
Kabaret - ćwiczy i okazjonalnie występuje na imprezach NON – Stopowych.. 

W scence kabaretowej Mirek Pisarski i Ewa Wołczyk. 

 
Występ kabaretu w czasie spotkania zespołów po wojewódzkim przeglądzie muzycznym. 

 
Mirek, Ewa i Adam Dzieciniak w przedstawianym skeczu. 



 
Koledzy - aktorzy Oszmian i Dzieciniak w kabaretowej scence. 

 

Klubowy kabaret w podróŜy na gościnne występy. Słynne skecze to: „Wywiad z Walerym 
Toporkiem“  i  „Rozmowa z dyrektorem zakładu produkcyjnego.“ 

*SEKCJA KULTURYSTYCZNA -  ma treningi dwa razy w tygodniu.  Trenując podnosi tęŜyznę fizyczną  
ćwiczących.  Ma zadanie pomagania w utrzymywaniu porządku w klubie, podczas NON – Stopów  . 

*Sekcja plastycza   skupia zapaleńców amatorskiego malarstwa. 
Uczestnicy sekcji malują obrazy olejne na uŜytek własny i potrzeby klubu. Troszczą się o klubowe dekoracje 
Urządzają w klubie wystawy malowanych przez siebie obrazów. 



*Sekcja tenisa stołowego  skupia duŜą grupę młodzieŜy, grającą w godzinach otwarcia klubu.  Grają 
w niej teŜ członkowie klubu sportowego „Pogoń“ : Waldek. Staszewski i Potrykus. 

• Sekcja szachowa skupia  grupę zapaleńców grających w szachy, którzy prawie kaŜdego dnia spędzają 
czas na swoich  rozgrywkach. 

• MłodzieŜ ma w klubie moŜliwość gry w bilard. 

 
 
 
 
 

Sekcja muzyczna korzysta z bazy pomieszczeń i sprzętu muzycznego klubu i jest najpręŜniej działającą 
sekcją. 

Członkowie sekcji -/muzykujący/,  znajdują w pomieszczeniach klubu bardzo dobre warunki do  
ćwiczenia swych umiejętności na głośno, z uŜyciem sprzętu pod okiem instruktorów muzyki  
Jerzego Luszcza, później  Wojciecha, Juliusza Bujalskiego i nie tylko. Klub w tym czasie 
posiada bardzo dobrą bazę sprzętu nagłaśniającego, instrumentów i efektów. 

Z  bazy sprzętowej korzytał zespół muzyczny „SEPTYMY“,  zespół  „Następcy Tronu“ 
prowadzony przez Jerzego Dziedzińskiego. Kolejny zespół klubu to „PotęŜna Gromadka“ 
grająca w klubie do roku 1978.   
Od roku 1979  w klubie ćwiczy zespół  „Tornado“ ,  reprezentując klub na  imprezach  i 
festynach organizowanych przez Wojewódzki Związek Spółdzielczości Pracy w Koszalinie. 
Zespół współpracuje dodatkowo z Miejskim Zarządem ZSMP.  
 

 

  
Tornado w migawkach z róŜnych imprez. 


