
 
 
 
 
     

                                                        
                      
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
Po spotkaniu z uczestnikami Przeglądu Piosenki Radzieckiej wpłynęlo do nas  kolejne 
zlecenie na obsługę muzyczną spotkania -  dla MłodzieŜy Konsomolskiej z Leningradu i 
Kaliningradu.  O przygotowanie oprawy muzycznej dla zaproszonych konsomolców 
zwrócił się do klubu Zarząd Miejski Związku MłodzieŜy Socjalistycznej.  Przewodniczący 
Miejskiego Zarządu znając nasz klub  z dobrej muzyki, powierzył nam tę obsługę, dla 
niecodziennych gości naszego miasta. O godz. 20,oo dnia 4 maja 1980r do klubu zawitała 
sympatyczna i uśmiechnięta grupa Rosjan. Wespół z tłumaczem grupy, przywitaliśmy 
naszych “zagranicznych”gości z najbliŜszego wschodu. Następnie grupa zapoznała się z 
historią naszego klubu, obejrzała jego pomieszczenia, wyposaŜenie, oraz  prowadzoną 
przez nas kronikę klubu. Konsomolcom przedstawiony został profil działania  klubu i jego 
codzienna praca. MłodzieŜ Kraju Rad rozgościła się wygodnie za przygotowanymi dla  
nich stołami, oczekując dalszego przebiegu spotkania. 
 Program artystyczno –rozrywkowy  przygotowany przez klub, był owiany tajemnicą. 
Rozpoczęliśmy godzinnym  występem naszego zespołu muzycznego. 
Dzieweczęta  wywarły na naszych gościach pozytywne wraŜenie. 
Do rytmicznie wykonywanej muzyki, konsomolcy zaczęli  tańczyć. 
Przy stołach, z wyraźnym  zainteresowaniem oglądano kronikę naszego klubu, która przez 
długi czas przechodziła gościom  z rąk do rąk. TakŜe oni pozostawili po sobie miły wpis w 
naszej księdze. Napisany jest co prawda w języku rosyjskim, ale dla nas prawie w pełni 
zrozumiałym.  
W dniu 7 maja 1980 ponownie obsługiwaliśmy inną grupę gości z Kraju Rad. 
 Daliśmy prawie identyczny program. Zarząd Miejski, choć znał nasze moŜliwości nie 
spodziewał się  tak sprawnie przygotowanej oprawy  muzycznej. Spodziewał się raczej 
tylko mechanicznej obsługi wieczorku tanecznego.  Wcześniej konsomolcy  zwiedzili szereg 
zakładów pracy naszego miasta  i ich profile produkcyjne.  W klubie mieli odpocząć po 
wyczerpującym zwiedzaniu zakładów. Na spotkanie z młodzieŜą Kraju Rad, zostali 
zaproszeni młodzieŜowi aktywiści zwiedzanych zakładów i aktywna, udzielająca się 
społecznie  młodzieŜ klubu “ Antyk”.  
Nasi klubowcy mieli znów okazję popisania  się  umiejętnością tańczenia i wykorzystania 
jej w zabawie z Konsomolcami. Klubowy kabaret  z powodzeniem obsługiwał  te  
spotkania, bawiąc młodzieŜ naszego miasta. Konsomolcy co prawda nie do końca 
rozumieli sens przedstawionych skeczy, ale duŜo się domyślali, śmiejąc się za naszym 
przykładem. 



Jak w praktyce  przebiegały spotkania, moŜna dodatkowo sobie wyobrazić na podstawie 
zamieszczonych poniŜej zdjęć. 

Nasi aktywiści 
 
 
 

 
Zespół klubu w trakcie występu dla młodzieŜy Kaliningradu i Leningradu. 



 
Wiola Pilarska i Renia Gorąca 
 

 
Pierwsze tańce naszych gości. 



 
Spragnieni po tanecznych szaleństwach. 

 
Pan Aleksander teŜ gościł na spotkaniu z młodzieŜą  Kraju Rad. 

 
Pamiątkowe zdjęcia spotkania. 



 
Chłopcy z Konsomołu wyraźnie rozbawieni. 

 
Ciemne oczy Rosjanki. 

 



 
Znów w tańcu 

 
Czekamy na partnerów. 

 
Kronika w rękach gości 
 



 

Jurek Orłowski ma wyraźne powody do zadowolenia. 

 
No, no jest co w tej księdze klubu oglądać. 

 
Znów w kolejnych ręcach. 



 
Co lepiej oglądać zdjęcia, czy chłopaków. 
 

 
Tyle wdzięku….. 

 
Ciekawe jakim jezykiem rozmawia Leszek, przecieŜ nie chciał uczyć się rosyjskiego. 
Oj Leszku… nie dotykaj!!, przecieŜ się płoszy, a co będzie później? 



 
Romek Trybułowski nie stroni od dziewcząt i tańca. 
 

 
Jeszcze jedno pamiątkowe ujęcie. 



 
Całusy dla organizatorów za wspaniałą zabawę.  
Z przedstawionych ujęć moŜna wywnioskować, Ŝe trafiliśmy w upodobania 
naszych radzieckich gości. Doskonale bawili się przy naszym zespole i  
muzyce mechanicznej. Uśmiechy gościły na twarzach przez cały czas 
spotkania. Niezapomnianych wraŜeń nie zabrakło nikomu z obecnych. 
Muzyka i taniec zbliŜyła znów dwa sąsiadujące ze sobą narody. Nikt nie 
miał węŜa w kieszeni, nikt nie straszył nuklearnymi rakietami, a to wśród 
sąsiadớw jest najwaŜniejsze. Byliśmy pełni nadziei, Ŝe zrobią  klubowi   i  
naszemu miastu dobrą reklamę. 

       



    To wpis naszych gości  

 

 
 
 



 


