
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Kolejne zaproszenie dla kabaretu i klubowego zespołu, to 
gościnny występ w ośrodku wczasowym Gdyńskiego 
Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Chłodniczych teŜ nad 
jeziorem Lubowidz.   
 Tego dnia w ośrodku wypoczynkowym Gdyńskich Zakładớw  Budowy Urządzeń 
Chłodniczych, dla jego pracownikớw został zorganizowany   FESTYN. 
   Festynowi  towarzyszyła piękna słoneczna pogoda. Około 250 pracowników i członków  
rodzin przedsiębiorstwa, wypoczywało w czerwcowym słońcu. Po zainstalowaniu 
aparatury nagłaśniającej, „Tornado”  rozpoczęło swój pokazowy występ dla  zebranych 
uczestnikớw.  Od samego początku wokół zespołu   zbierały się  grupki  dorosłych i dzieci.   
 

 
“ Tornado“ grało swój najnowszy repertuar, a dziewczęta w kontakcie z nową 
publicznością prezentowały się z najlepszej strony.  Najnowsze przeboje światowych list 
1980 roku w ich wykonaniu, zebrały  porcje braw. Były teŜ trzy bisy. Zagraliśmy i  
zaśpiewaliśmy „Fanki Panat“ – grupy LIPS, „Lokomotion“ – grupy RIDZ, „The Robot“- 
TICZ- IN, „Nadszedł taki czas“ – Bony M. 
  Po zaprezentowaniu pierwszych melodii,  na teren ośrodka zaczęli przybywać  
obserwatorzy  z sąsiednich ośrodków wczasowych  i pobliskiej miejskiej plaŜy. 



 Po kolejnym efektownym bloku zespołu, rozpoczął się występ naszego kabaretu: 

       -  “ Pani redaktor,… pyta pani co to za dziura?    To nie dziura,… to jama… 
- Dyrektorka  muzeum mówiła mi, Ŝe tam są skarby archeologiczne?... prawda to? 
- Dała się pani na to nabrać,... pani redaktor,... to podkopy pod fundamentami 

naszego klubu „Antyk”, muzeum liczy na to, Ŝe nasz klub się zawali… 
- Co pani mówi, czy to jest moŜliwe? 
- A jakŜe,... juŜ dwadzieścia lat pod nami kopią .. od  samego początku załoŜenia 

naszego klubu”… 

 
-  „   Jasiu, coś ty zrobił, coś ty mi tu dał?? 
-  Jak to panie majster, to pan nie widzi?, to śruba drobnozwojowa. 
- Co ty mi tu Jasiu chrzanisz, to ma być śruba, no nie… taki gwint spiepszyć!! 
- Spiepszyć, spiepszyć, nie moŜe się pan panie majstrze lepszymi słowami do 

młodzieŜy zwracać?, …zaraz spiepszyć, narzynka do gwintowania tępa panie majster  i  



w warsztacie nie ma oliwy. Pan wie, Ŝe bez oleju,... jak się nie posmaruje, to się nie 
pojedzie. 

 
 Wszystkie  skecze bez wyjątku trafiały do przysłuchującej się publiczności.  

 
Krzysztof zbiera zasłuŜone brawa i dziękuje widzom za wyróŜnienie. 
Aktorzy grali jak najlepsi z najlepszych, zbierając długie owacje.   



 Byliśmy znów dumni z wykonanej przez nas pracy, byliśmy dumni, Ŝe nasz program  
podoba się innym.  
 
 

 
 
 
Kierownictwu klubu najwięcej radości dostarczała występująca młodzieŜ  i jej uśmiechy 
zadowolenia.  

  
 
Cała impreza trwająca około czterech godzin, wypełniona była  przez cały 
czas muzyką i kabaretowymi przerywnikami. Po zakończonym występie,  
zespól  wykorzystał pięknie grzejące słońce i  kilka kolejnych godzin spędził 
nad jeziorem poddając się relaksowi. Dziewczyny i chłopcy  długo nie mogli 
zapomnieć owacji słuchaczy  ich występu.  Przy kaŜdej okazji wspomonali jak 
tam było,... a było naprawdę fajnie. 
 Tego lata zespớł jeszcze kilkakrotnie obsługiwal wieczorki taneczne w 
ośrodkach wczasowych umiejscowionych nad lubowidzkim jeziorem. 



Na jednym wieczorku bawili się teŜ nasi studenci z Francji, ktớrzy kolejny raz 
gościli w Lęborku i w naszym klubie. 
 

 
“Fanki Panat”, śpiewają: Wioletta Pilarska i Renia Gorąca.                           
To nasze cztery wokalistki, które zaskarbiły sobie publicznść festynu. 

Najwięcej radości kierownictwu klubu dostarczyła występująca młodzieŜ 
klubu i  jej zadowolone uśmiechy. 



 
 
 
 
 
 
 

 
Na ochłodzenie upalnego dnia, zimowy pejzarz Kazimierza. 
 


