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Ostatnie Andrzejki w Klubie 
 
 
Kiedy organizowaliśmy „ANDRZEJKI”, nikt z nas jeszcze nie wiedział, Ŝe 
będą to ostatnie “Andrzejki” przygotowane  w naszym  klubie.  Zabraliśmy 
się z młodzieŜowym aktywem ochoczo do pracy, dzieląc organizacyjne 
zadania. Zaplanowaliśmy na ten wieczớr audycję o muzyce amerykańskiej. 
Zaplanowaliśmy  po raz pierwszy 5 konkursów z nagrodami: 

Na najlepszą parę taneczną miesiąca. 
Na najmilszą dziewczynę dyskotek 1981 roku. 
Na najmilszego chłopca dyskotek 1981 roku. 
Na czarny charakter roku 1981. 

  

O godzinie 17oo rozpoczęliśmy audycję muzyki “Amerykańskiej”, która  
wypełniła pierwszą godzinę „Andrzejek”.  Prowadził ją Mirosław Pisarski, 
czyli “MRƠWA”.  Muzyka prezentowana przez Mirka była doskonałą  dla 
smakoszy lubiących ten muzyczny gatunek.  
Utwory były starannie  wyselekcjonowane z płyt o tym klimacie. 
Prezentowane nagrania, to przeboje od Franka Sinatry do czasów 
współczesnych. MłodzieŜ przyjęła tą prezentację z zadowoleniem. Było to 
coś  na podobieństwo wcześniejszego cyklu “Słuchamy zakurzonych płyt”. 
Najnowsze przeboje amerykańskiego kontynentu poderwały do tańca  i 
“andrzejkowa zabawa” zaczęła się rozkręcać. 
O godz 18- tej dobiły jeszcze kolejne grupy spóźnialskich, które nie chciały 
uczestniczyć w audycji muzycznej.  Szkoda , bo nie doznały przeŜyć  
dostarczonych przez zaprezentowane nagrania naszego Mirka. Po krótkiej 
przerwie  z glośników dobiegła- aktualnlna muzyka dyskotekowa. Pary 
zapełniły nasz  nienajwiększy parkiet. Dziewczęce kreacje powiewały w 
kręconych piruetach. Było naprawdę na co popatrzeć. Antykowska 
młodzieŜ zawsze tańczyła doskonale, od początku istnienia klubu. Tu w 
klubie była lęborska szkoła modnego tańca. Były teŜ popisowe partie 
taneczne w wykonaniu najlepiej tańczących. 
 
 
 
 
 
 
 
O godzinie 18,40   rozpoczęliśmy pierwszy konkurstaneczny i 

do tańca stanęło kilka par, które stoczyły pomiędzy sobą iście 
zacięty taneczny pojedynek. 
Tańczyli jak w transie: 
Małgorzata Staszewska + Krzysztof Robak. 
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Alicja Zielewska + Ireneusz Wojna. 
Indywidualnie podobał się Andrzej Karczewski. 
 
ZWYCIĘśYŁA  PARA TANECZNA: 
Alicja Zielewska i Ireneusz Wojna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EWA BANA SZCZYK  –    300   polskich   złotych  
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Owacje dla zwycięŜczyni. Były gorące i obfite w brawa. Pieniądze  
otrzymane w nagrodę to było TO. Ewie aŜ się oczy zaświeciły, bo takiej 
nagrody się nie spodziewała. 
Rozpoczął się kolejny  blok muzyki do tańca. Po półgodzinych 
szaleństwach rozpoczęliśmy następny konkurs. 
 
Był  to wybór najmilszej dziewczyny naszych dyskotek 1981r.         
KANDYDOWAŁY: 
ElŜbieta Bania,  
Alicja Zielewska, 
Ewa Błaszkiewicz, 
Majka Gładka,  
Małgorzata Staszewska. 
Najwięcej braw od uczestników „andrzejkowej dyskoteki” zdobyła  
Małgorzata Staszewska. 

 
 
 
 
 
 
   
Po następnej porcji muzyki, kolejny konkurs z nagrodami. 
Tym razem ogłosiliśmy zaskakujący wszystkich konkurs.  

ZwycięŜyła Małgorzata Staszewska        
dostając  300 złotych nagrody       .  
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Był to wybór czarnego charakteru za okres listopada 1981. 
WYTYPOWANO: 

1. Leszka, Andrzeja  Niewiadomskiego 
2. Tadeusza Tesmera 
3. Piotra Pauczyńskiego 

 
 

ZwycieŜca konkursu Leszek Niewiadomski w objęciach  Bogdana 
Grzywacza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czarnym charakterem miesiąca został Leszek Niewiadomski. 
Otrzymał 300 złotych mandatu z zamiennikiem na pracę 
społeczną w naszym klubie. 

Zwyci ęŜył oklaskami i gło śnym aplauzem  
 Bogdan Kisielewski, zdobywając 300zł. nagrody 
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W oczekiwaniu na oklaski, od lewej Ewa Błaszkiewicz. 
 
 

 
Skandująca do konkursów młodzieŜ. 
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Kier. klubu i Wiesiek Gomółka dodają swoje dwa głosy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przy  “Andrzejkowym stole”było skromnie ale wesoło. 
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Tym razem bawiliśmy się trochę dłuŜej bo do 21,30. ale w Andrzejki moŜna było zrobić 
odstępstwo od regulaminu klubowych dyskotek do (20- tej). Co niektórzy wróŜyli sobie 
woskiem a Ela przepowiadała przyszłość. Wypiliśmy cztery skrzynki oranŜady i zjedliśmy 
trochę herbatników. Za to bardzo duŜo tańczyliśmy i bawiliśmy się przy bogato 
nagradzanych konkursach. 
Ciekawe, co  teŜ dziewczęta zafundują sobie za wygrane po raz pierwszy w naszym klubie 
pieniądze. Nie zdawaliśmy wtedy sobie jeszcze sprawy, Ŝe to nasza ostatnia impreza 
Andrzejkowa. Utarg roczny z biletów i spółdzielnianych dotacji, przekroczył łącznie 
200.000 złotych. Doświadczyliśmy po raz pierwszy, Ŝe moŜemy na działalność klubu 
zarobić samodzielnie, nawet jeŜeli nie dostaniemy dotacji od spóldzielni. Był to 
wspaniały prognostyk na zbliŜający się rok. 

Ktoś kiedyś powiedział, Ŝe” za dobrze nie moŜe iść”.  

 Stało się tak po dwóch tygodniach. 13 GRUDNIA  1981 roku zostaje ogłoszonyw 

naszym kraju* Stan wojenny*. Milicja i wojsko paraliŜują cały kraj, internując 
działaczy nowych związków zawodowych „Solidarność“. Wszystkie placówki kultury 
prowadzące otwartą działalność, zostają zawieszone. Kierownika klubu “Antyk”, 
ogłoszenie stanu wojennego zastaje w Berlinie. Tam słuchając polskiego radia, 
dowiaduje sie  o  ogłoszeniu stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego. 
Zastanawia się nad rozwojem dalszych wydarzeń. Wraca po dwóch kolejnych dniach do 
Lęborka.  W klubie zostaje zablokowana  działalność dyskotekowa i dalsza praca 
placówki, bo wydany jest rozkaz, aby wyłączyć z pracy wszystkie placówki mogące słuŜyć 
jako miejsca  zgromadzeń publicznych. Klub uzyskuje dwa zezwolenia przy drzwiach 
zamkniętych na imprezy weselne 25.12.1981 i 16. stycznia 1982. Dyskoteki i działalność 
klubu jest zawieszona, ku uciesze przeciwników klubu, takŜe placówki muzealnej. 
 
 
 
 
 
 
 
  Dla nas, dla pracowników klubu i dla uczęszczającej do niego młodzieŜy był to dramat. 
Klub o 23 – letniej działalności i słuŜebności dla wielu pokoleń młodzieŜy przestaje 
pracować. Ostatnio w klubie bawiło się coraz więcej młodzieŜy, której rodzice 
uczęszczali do tej placówki w latach sześćdziesiątych. Klub miał swoją wypracowaną 
przez lata tradycję „muzycznego klubu miasta“. MoŜna przypuszczać, Ŝe w okresach 
świetności,  przez wieczorki klubowe przewijało się rocznie 10 do 15 tysięcy zwolenników 
tańca i fanów,  grających w klubie zespołów muzycznych -  „Septym“ i „PotęŜnej 
Gromadki“. O naszym klubie w latach sześćdziesiątych wiedziała Gdynia i Wejherowo. 
To z tych miast prezyjeŜdŜała do naszego klubu młodzieŜ, wiedząc, Ŝe w“Antyku“ gra 
doskonały zespół, przy którym moŜna się świetnie pobawić. O naszym klubie wiedziały teŜ 
inne miasta, których zespoły konkurowały z naszymi „Septymami“, przegrywając tą 
konkurencję na scenach róŜnych przeglądów, organizowanych przez ZG Spółdzielczości 
Pracy. 
Od trzech lat w klubie “Antyk”  były  spokojne “NON STOPY”. 
To było miejsce gdzie młodzieŜ bawiła się  bez spoŜywania alkoholu, bez zagroŜeń złego 
oddziaływania ze strony dorosłych. Bawiła się w swoim gronie, Ŝyła swoimi 
młodzieŜowymi problemami. Dzieliła się młodzieŜowymi doświadczeniami. Uczyła się gry 
na instrumentach w sposób odbiegający od nudnego czasem programu szkoły muzycznej. 
Klub był kuźnią talentów, wokalistów. W klubie młodzieŜ wzajemnie uczyła się gry na 
gitarze, bo przez długie lata nie było tej klasy w lęborskiej PSM. W klubie przez długie 
lata Jerzy Łuszcz – muzyczny instruktor klubu, przygotowywał niejednego wokalistę do 
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eliminacji festiwalowych i finału w Zielonej Górze. Z pomieszczeń klubu korzystały 
opiekujące się nim spółdzielnie   Z klubowych pomieszczeń  korzystały szkoły, urządzając 
w nim studniówki i inne  spotkania. To niewiarygodnie dobra frekwencja bawiącej się w 
nim młodzieŜy przeszkadzała dorosłym, którzy do klubu nigdy nie zaglądali, snując 
najgorsze przypuszczenia; “co w takim tłoku i przy takim muzycznym hałasie moŜe robić 
„nasza kochana młodzieŜ“????   Tymczasem ta „nasza kochana młodzieŜ“ wspaniale się 
bawiła. Bawiła się przy oranŜadzie, albo przy zwykłej wodzie czerpanej z kranu 
pomieszczenia sanitarnego. Nie narkotyzowała się, jak to się teraz dzieje prawie w kaŜdej 
dyskotece. Dobra dyskoteka zaleŜy takŜe  od dobrego gospodarza. W naszym klubie było 
naprawdę dobrze. 
Kierownik  próbuje na wszelkie sposoby dotrzeć do władz miasta i odzyskać zezwolenie, 
na  ponowne odwieszenie klubowej działaności. Władze administracyjne miasta milczą. 
Naczelnicy ignorują wszelkie prośby, nie dając Ŝadnych odpowiedzi. Zarząd Miejski 
ZSMP próbuje kilkakrotnie pomóc klubowi, przecieŜ klub w swojej nazwie ma teŜ ZSMP -
owski dodatek: - Międzyspółdzielniany MłodzieŜowy Klub ZSMP “Antyk”. Klub 
współpracował z Zarządem ZSMP. Klub był otwarty dla Lęborskich szkół. Zwracały się 
one niejednokrotnie o obsługę muzyczną dla swoich uczniów. Który z lęborskich klubów 
miał tyle sukcesów muzycznych, lub z muzyką powiązanych. Działo się dobrze za czasów 
Zenona Sobeckiego w Powiatowym Domu Kultury, który przez kilka lat opiekował się 
amatorskim ruchem muzycznym. Później jego następcy rozmyli te tradycje. Zniszczyli 
salę widowiskową Domu Kultury i wprowadzili do wyremontowanej kawiarni, dyskotekę  
z wyszynkiem alkoholowym. 
 
 
 
 
 
 
 
 To ta baza  którą chwalił się przed władzami miasta nowy  dyrektor MOK – u  Ryszard 
Zając,  prawdopodobnie nie lubiący za bardzo muzyki i dobrego tańca. 
To w MOK – u   była dopiero “prawdziwa tancbuda”, jak na nasz klub powiedział jeden 
z byłych naczelników miasta. Wypowiadali się wtedy ojcowie naszego miasta,…  “my nie 
zabieramy młodzieŜy klubu, my go przenosimy wraz z jego działalnością  do inego 
miejsca. PrzecieŜ jest tyle róŜnych klubów na terenie naszego miasta”.  Wypowiedź 
ówczesnego naczelnika  - okazała się  totalną bzdurą. 
 
               Dziś po upływie czasu, moŜe któryś z tamtych “Ojców miasta” wskaŜe ten klub, 
gdzie kwitnie działalność naszego “Antyka”!  Klub bez wyszynku alkoholowego i w 
godzinach przyzwoitych dla szkolnej młodzieŜy. Teraz dzięki tamtym posunięciom 
lęborskich władz, młodzieŜ bawi się  w    K N A J P A C H, często  do białego rana.  
G r a t u l a c j e!  
JuŜ w latach 1983,84  i  kolejnych z braku młodzieŜowego klubu “Antyk”, młodzieŜ 
trafiała do “Rzemyka”, “Wacława” pod “Czwórkę”  i  innych knajp z alkoholem.  Dziś 
młodzieŜ szkół podstawowych bawi się teŜ w  knajpach  z dyskoteką.  Tego właśnie 
doczekało się młode lęborskie społeczeństwo. Takich doczekało się młodzieŜowych 
klubów o których zapewniali w roku 1981i 1982  ojcowie naszego miasta. Nie chcę 
dodawać, co jeszcze straciło nasze społeczeństwo  przez upartość ówczesnych  władz  
miasta. 
Klub i  jego profil działania  naleŜało pielęgnować, wspierać finansowo i kadrowo, by 
jeszcze bardziej doskonalił swe metody pracy i rozszerzał swą muzyczną działalność dla 
młodszej młodzieŜy. Naczelnik miasta w wywiadzie dla “Walki Młodych” mówił : 
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… “Jako pedagog z wykształcenia z pełną powagą traktuję potrzeby  wieku 
młodzieŜowego. .. W Lęborku młodzi mieszkańcy nie powinni narzekać na brak 
propozycji spędzania wolnego czasu…...czekają na nich MłodzieŜowy Dom Kultury, 
Miejski Dom Kultury (gdy remont zostanie zakończony) muzeum, dwa kina, sztuczne 
lodowisko, basen……  
Gdzie są te placówki kultury o których wypowiadał się w moim odczuciu – “ źle 
przewidujący pedagog”?   Nie  ma kin, nie ma Miejskiego Ośrodka Kultury i innych 
wymienianych przez niego placówek. Ostało się muzeum, ale bardziej dla siebie, lub 
niewielkiej liczby odwiedzających.  
Do oglądania eksponatów muzealnych nie ma  wielu chętnych. Od czasu do czasu 
zaglądają tam z nauczycielami historii uczniowie szkół podstawowych.  Potem juŜ tam 
więcej nie wracają. Sporadycznie zachodzą tam dorośli.  
 W porównaniu z wielotysięczną roczną frekwencją  klubu, muzeum było“martwą 
placówką”.  Gdzie dzisiaj  moŜna znaleźć  te osiem klubów o których mówił były 
naczelnik. Wszystkie zostały  przebranŜowione na sklepy i magazyny, tak jak uczyniono to 
z  “Sosenką” w  Zakładach Przemysłu Drzewnego- byłej “Beczkarni”. Urz ądzono w niej 
sklep meblowy.  Z placówki kultury pod czwớrką, z”MOK - kowskiej TANCBUDY” 
zrobiono “kulturalne butiki i sklepy”. To taką świetlaną przyszłość dla młodzieŜy 
przewidział nieprzyjazny  młodzieŜy  pan “naczelnik – pedagog” i wtớrujący mu 
zastępca.  
 
 
 
Pięknie zadbali o kulturę młodzieŜy naszego miasta. Gdyby klub “Antyk “ pozostał dla 
młodzieŜy,  zachowując  swój profil działania, nie byłoby dzś chodzenia młodszej 
młodzieŜy do dyskotek po nocnych knajpach.  
Miałaby ona swój awangardowy klub z prawdziwego zdarzenia, być moŜe jeszcze 
bardziej wyspecjalizowany w swoim rodzaju i technicznie, nowocześniej wyposaŜony w 
aparaturę nagłaśniającą i odtwarzającą. 
 Knajpy organizują dyskoteki dla zysków,  nie dbając o stronę wychowawczą uczestników 
zabaw. Liczy się przede wszystkim zysk ze sprzedanych alkoholi i biletów.  
PSM i Ognisko muzyczne ma dość pracy związanej z kształceniem swych uczniów - 
muzyków.  
PSM   zajmuje się  przede wszystkim jednostkami uzdolnionymi muzycznie, a nie chętnymi  
spędzania czasu w klubowych kółkach zainteresowań.  
Klub udostępniał swe pomieszczenia wszystkim muzykującym, młodym i starszym, jeśli 
tylko tego potrzebowali, muzykom wykształconym i bez znajomości nut. 
To “beznutowcy” , ci,  którzy nut  nie znali,  jak np: Bernard Sosnowski,  zdobywali w 
przeglądach ogólnopolskich najwyŜsze noty  dla zespołu “Septymy”. Pierwsze  miejsce w 
Przemyślu, za instrumentanie wykonany utwór “Kura i jajko” 
 
 
Dlatego nie powinno się o PSM wspominać porównawczo z klubem, do którego 
przychodziły jednostki niekoniecznie muzycznie uzdolnione. Zdolniejsi uczyli się w klubie 
nowoczesnego muzykowania zespołowego, odmiennego niŜ uczy się w szkole muzycznej.  
Aktor kabaretu klubowego “Mrowisko” Adam Dzieciniak pracuje dziś w teatrze 
Szczecina. Jest absolwentem szkoły teatralnej. Dobrą działalnością muzyczną i 
dyskotekową moŜna wychowywać, kształtować muzyczny smak młodzieŜy, uczyć   
zachowań.  Mieliśmy w planach i załoŜeniach naszej pracy na uwadze takŜe i 
wychowanie młodzieŜy.  Byliśmy w tym zakresie  odpowiedzialni. 
Która knajpa z dyskoteką dba  dzisiaj  o  naszyvch młodych mieszkańców? 
Przez lata odwiedzałem z ciekawości róŜne dyskoteki, wiele poza naszym  krajem.  Byłem 
słuchaczem I Ogólnopolskiego Kursu – Studium dla Prezenterów Dyskotekowych. Przez 
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lata, jako pedagog pracowałem z młodzieŜą róŜnych narodowości i  ras, poza granicami  
naszego kraju. Organizowałem  tam dla  młodzieŜy róŜne formy spędzania wolnego czasu 
na podobieństwo tych klubowych, „antykowskich”.  MłodzieŜ pierwszej dekady lat 2000 i 
lat wcześniejszych, nie odrzucała  tych propozycji, co jest potwierdzeniem, Ŝe w klubie 
“Antyk” do dziś,  rớwnieŜ by ich nie odrzuciła. Po czasie ponownie podkreślam, Ŝe  
ojcowie miasta –pochopnie  zniszczyli zasłuŜony klub młodzieŜowy, który mógłby przy  
dofinansowaniu, oraz wsparciu władz  miejskich  działać nadal, słuŜąc młodzieŜy do dnia 
dzisiejszego. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury  - Zenon Sobecki miał wtedy rację mówiąc; ” Ŝe 
klub naleŜy pozostawić w jego dotychczasowym miejscu, bo gdzie indziej jego działalność 
moŜe się poprostu nie przyjąć”.. Nie pomylił się, był   dobrym, przewidującym 
pedagogiem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wróćmy jednak do czasu w którym pogłębiał się dramat klubu. 
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Na początku kwietnia 1982w świątecznym wydaniu Magazynu  

 
Głos Pomorza nr 71 z dnia 9.04. ukazuje się wzmianka prasowa pod nagłówkiem 
Najlepiej – odebrać traktująca o zakusach zlikwidowania klubu w jego dotychczasowych 
pomieszczeniach. 
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W dwa tygodnie później ukazuje się druga wzmianka prasowa tym razem “dobrze 
Ŝyczącego” klubowi i młodzieŜy- lęborskiego muzeum.     
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        6 MAJA 1982r.   Wokół klubu rozpętuje się niesamowita burza. Decydenci 
wykorzystując   prawo     stanu wojennego, dąŜą do likwidacji placówki. 
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W lipcu 1982 roku dramat wspaniałej placówki młodzieŜowej 
dobiegł końca. 
 
 
 Międzyspółdzielniany MłodzieŜowy Klub ZSMP “Antyk” przestaje istnieć. Sprzęt 
muzyczny i jego wyposaŜenie, zostaje przez spółdzienię administrującą rozsprzedane. 
Potem i majątek spółdzielni teŜ. Podobnie jak i nne zaklady w naszym mieście.  
 
 
Księgę tego wspaniałego młodzieŜowego klubu postanowiłem opracować na pamiątkę 
tych, którzy z sercem i fanatycznym oddaniem pracowwali  w tej placówce, słuŜąc 
uczęszczającej do niego młodzieŜy. 
Powstała ona z uchronionych dokumentów  i  zdjęć tamtych czasów, które dziś są 
historią młodzieŜy naszego miasta. Dzisiaj brakuje juŜ conajmniej kilkunastu świadków 
tamtych  wydarzeń. Zabrakło ich wśrớd nas Ŝyjących. 
Brakuje wśród nas kilku młodych ludzi odwiedzających wtedy  nasz klub.  Odeszli do 
wiecznego spoczynku pierwsi działacze i  załoŜyciele klubu. Zabraklo wśród nas 
Zbyszka Komadowskiego – gitarzysty “Septym”. Zachowały się po nich jedynie zdjęcia i  
dokumenty, które postanowiłem za wszelką cenę   ocalić dla kolejnych pokoleń  
młodzieŜy, ciekawych dawnych zainteresowań ich rówieśników. Wtedy, gdy 
rozwiązywano klub, uchroniłem dokumenty przed ich zniszczeniem, bo inne 
wcześniejsze księgi klubu lat sześćdziesiątych juŜ nie istniały, po prostu gdzieś  
przepadły. WypoŜyczyła je do pisania pracy dyplomowej jakaś  studentka PWSM w 
Gdańsku. Nie zwrớciła ich klubowi. 
 
    Z zebranych szczątkowych informacji od świadków tamtych wydarzeń, początkowych 
lat działalności klubu, złoŜyłem skromny rys historii klubu zamieszczony na początku 
kroniki. Tyle udało się odtworzyć z piętnastu lat bogatej historii młodzieŜowej placówki. 
W Lęborku i  poza jego granicami, jest wielu wielbicieli klubu, którzy do dziś 
wspominają wspaniałe czasy młodości, spędzone właśnie w tej placówce, bolejąc, Ŝe nie 
zachowała się do obecnych czasów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co wiedzą współcześni młodzi mieszkańcy Lęborka o “Antyku”?  
 Chyba tylko tyle, ile powiedział mi ostatnio dyrektor P. S. Muzycznej w Lęborku.        
“O Antyku w Urzędzie Miasta dowiedziałem się tylko, ile klub miał powierzchni w 
metrach kwadratowych. Nikt więcej na temat klubu nie umiał mi powiedzieć, 
wspomnieli,.. Ŝe coś tam się działo,.. ale co?…”  
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     Dyrektor PSM  zbiera wiadomości o amatorskich zespołach muzycznych, grających 
w naszym mieście w czasach powojennych i  późniejszych. Dlatego interesuje go 
równieŜ działalnpość “Antyka”.  Księgi klubu przepadły bez wieści. Jakieś księgi, nie 
wiadomo czy akurat naszego klubu, - jak mówi ”wielogębna plotka”, - znaleziono na 
wysypisku śmieci. 
Tak potraktowano dawne  kroniki dokumentujące uczestnictwo młodzieŜy w Ŝyciu 
kulturalnym miasta,  fakty tamtych lat.  
My młodzieŜ i obrońcy klubu  wiedzieliśmy wtedy, Ŝe naczelnik likwidując klub “Antyk” 
w miejscu jego zlokalizowania, popełnia błąd, wyrządzając młodzieŜy nieodwracalną 
krzywdę. 
W naczelniku  zagrała wtedy nutka “ego”. Po ukazaniu się pierwszej notaki ZSMP w 
gazecie pod tytułem ”Najprościej – odebrać” ,Głos Pomorza z 12.04.1982, miałem 
osobistą okazję zapytać naczelnika: 
 
 
 
 
 
 

  ”Czy jest szansa na uratowanie klubu?”  
 Naczelnik  odpowiedział : 
 
 

…” A kto odkręci to, co napisała prasa?…”  
 Ta odpowiedź potwierdziła jakie pedagogiczne podejście do 
waŜnego problemu lęborskiej młodzieŜy, miał wtedy naczelnik 
dbający o własne “JA”.  
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. Obecny stan placówek kultury miasta Lęborka jest tego potwierdzeniem i  
odzwierciedleniem                             - były kierownik klubu - Kazimierz Steć.   

 
 
 


