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Pierwszy w Koninie wieżowiec, pierwszy żłobek, wielki neon „Aluminium”, który wsławił się... 

występem na Derbach Kabaretowych czy niezwykłe rzeźby to tylko niektóre z pożytków, 

jakie przyniosła Koninowi i jego mieszkańcom huta aluminium. 

Hutę Aluminium „Konin” wybudowano, żeby wytwarzała aluminium i wyroby aluminiowe i tym 

też przez całe półwiecze swojej działalności się zajmowała, jednak mieszkańcy Konina 

korzystali z obecności huty na różne sposoby. 

 

Improwizacja zdobywcy Oscara 

 

Najbardziej niespodziewaną korzyść z pojawienia się w Koninie elektrolizy aluminium odniósł 

Jan Kaczmarek, zdobywca w 2005 r. Oscara za muzykę do filmu „Marzyciel”. Owa korzyść to 

było obcowanie z niezwykłą nauczycielką języka polskiego, z jaką on oraz jego koleżanki i 

koledzy mieli okazję zetknąć się w I Liceum Ogólnokształcącym w Koninie. Jaki to ma 

związek z hutą? Otóż Janina Znamirowska nie pojawiłaby się w naszym mieście, gdyby jej 

mąż Kazimierz nie został kierownikiem konińskiej elektrolizy.  

- Ona ukształtowała nas pod względem humanistycznym, miała olbrzymi wpływ na nasz 

stosunek do kultury – tłumaczy fascynację byłą nauczycielką Andrzej Moś, inny znany 

absolwent najstarszego konińskiego ogólniaka. - Nie wypadało pewnych rzeczy nie wiedzieć, 

nie wypadało pewnych książek nie przeczytać, nie wypadało nie obejrzeć pewnych filmów 

czy nawet spektakli teatru telewizji, który wtedy przeżywał swoje złote lata, a myśmy 

omawiali na lekcjach. Znamirowska uczyła nas zupełnie inaczej, niż pozostali nauczyciele. 

Ona prowadziła zajęcia, jakbyśmy byli studentami polonistyki. To był poziom naprawdę 

akademicki.  

Z Janiną Znamirowską wiąże się głośny incydent ze szkolnej kariery konińskiego zdobywcy 

Oscara. Otóż pewnego razu, kiedy Jan Kaczmarek nie napisał w domu zadanego przez 

polonistkę wypracowania, Janina Znamirowska poprosiła go o jego przeczytanie. Uczeń 

wstał i wpatrując się w puste kartki, trzymanego przed oczami zeszytu, zaczął naprędce 

improwizować. Szło mu to na tyle dobrze, że nauczycielka dopiero pod koniec zorientowała 

się, że praca nie została napisana wcześniej. Jan Kaczmarek dostał dwójkę za brak pracy 

domowej i piątkę za improwizację. 



Neon i skecz Laskowika 

 

Przez wiele lat jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Konina, widocznym 

nawet z dzisiejszej drogi krajowej nr 92, był wielki neon „Aluminium”, umieszczony na dachu 

jednego z wieżowców piątego osiedla (fot. nr 1). Neon wystąpił nawet na konińskich Derbach 

Kabaretowych w skeczu poznańskiego Teya bodaj w 1981 r. – Byli sobie dwaj bracia – mówił 

ze sceny amfiteatru Zenon Laskowik. – Ramzes i Kryzys. Ramzes umarł a Kryzys dalej żyje!  

Ponieważ cechą charakterystyczną ówczesnego kryzysu były wyłączenia prądu, dla 

zilustrowania zjawiska zgaszono wszystkie światła w amfiteatrze. Zapadłe nagle ciemności 

rozświetlał jedynie neon na wieżowcu, więc Zenon Laskowik po kilku uwagach na temat 

marnotrawstwa energii zarządził wyłącznie neonu „Aluminium”, co też – ku zdumieniu całej 

widowni – rzeczywiście się stało, bo rzecz została wcześniej uzgodniona. Neon został 

zdemontowany w 2008 r., krótko przed wyłączeniem elektrolizy. 

Skoro o wieżowcu mowa, to warto przypomnieć, że pierwszy dziesięciopiętrowy budynek w 

Koninie to też zasługa huty, która w 1967 r. oddała swoim pracownikom mieszkania przy 

ulicy Tuwima 3 (na fot. nr 2 jeszcze w trakcie budowy). Ale pierwsze hutnicze bloki powstały 

już sześć lat wcześniej przy ulicy Bydgoskiej. Na dwóch piętrach punktowca, który do dzisiaj 

nosi numer 6 przez kilka lat funkcjonowały nawet biura huty.  

 

Krakowianie nam zazdrościli 

 

W innym punktowcu, przy Traugutta 4, dostała mieszkanie po dwóch latach pracy w hucie 

moja mama, która jako absolwentka Technikum Budowy Maszyn w Łodzi należała do grupy 

poszukiwanych fachowców (na fot. nr 3 Daniela Olejnik razem ze Stanisławem Kreczyńskim 

pozują do fotografii, która w firmowej gablocie zachęcała do korzystania z biblioteki 

zakładowej). Wprowadziliśmy się tam latem 1968 r., krótko przed 1 września, kiedy 

poszedłem do pierwszej klasy w Szkole Podstawowej nr 6. Nawet do głowy mi nie przyszło, 

że aż jedna czwarta mojej klasy to dzieci hutników. Dokładnie połowa z naszej dziesiątki 

(klasy były wtedy bardzo liczne, nasza miała czterdzieścioro uczniów) mieszkała w innym 

hutniczym bloku, przy Kolejowej 6. Między innymi Ludmiła Maciuszek. - W Skawinie było 

bardzo sympatycznie, szczególnie, że blisko do Krakowa, ale tutaj było mieszkanie oraz... 

piękne jeziora i grzyby w lasach, których znajomi z Krakowa nam zazdrościli - wspomina po 

latach Eugeniusz Maciuszek (na fot. nr 4 w środku), który pełnił w hucie między innymi 

funkcję zastępcy dyrektora odpowiedzialnego za sprawy ekonomiczne. 

Jak wszystkie konińskie zakłady przemysłowe, huta budowała mieszkania dla swoich 

pracowników, których potrzebowała bardzo wielu, a najtrudniej było zachęcić do przyjazdu 

na nieustannie rozgrzebany wtedy plac budowy kolejnych osiedli wysoko wykwalifikowanych 



fachowców. Tacy otrzymywali mieszkania od ręki. W taki właśnie sposób powstał nowy 

Konin. 

 

Mieszkanie dla rodziny 

 

W bloku przy Kolejowej 6 mieszkała również Romka z naszej klasy, która urodziła się w 

Gorzowie Wielkopolskim, bo tam dopiero znalazł pracę z mieszkaniem jej tata. Dzięki 

mieszkaniu z huty, gdzie otrzymał angaż do działu transportu, pochodzący spod Kleczewa 

Tadeusz Wełnicki mógł wrócić w rodzinne strony.  

Huta pomogła także unormować rodzinne życie Jana Sońty, który mieszkał u teściów w 

starym Koninie, a do pracy dojeżdżał do Łodzi. Kiedy zatrudniający go Elektromontaż dostał 

zlecenie na budowę huty, a on mieszkanie przy ulicy Bydgoskiej (potem większe przy 

Broniewskiego), skończyły się ciągłe podróże po sto kilometrów w jedną stronę, a nasza 

koleżanka Kamila miała wreszcie tatę w domu na co dzień. Po zakończeniu budowy pan Jan 

został z otwartymi ramionami przyjęty do pracy w hucie.  

 

Striptiz dla elektrolizy 

 

Przy tak dużej liczbie hutniczych dzieci w klasie nasze szkolne życie nie mogło się też obejść 

bez Domu Kultury „Hutnik”, który został zbudowany przy ulicy Dworcowej (fot. nr 5) w 1970 r. 

Tam też odbyła się w 1974 r. nasza klasowa zabawa karnawałowa (fot. nr 6), kiedy budynek 

Szkoły Podstawowej nr 6 był przez cały rok szkolny remontowany, bo z powodu błędów 

konstrukcyjnych zaczęły pękać ściany. 

O programie „Hutnika” decydowała rada społeczna, której głównym zadaniem było zbieranie 

od załogi propozycji imprez, jakie chce zobaczyć w swoim domu kultury. I kiedy elektroliza 

zażyczyła sobie striptizu, w „Hutniku” odbył się pierwszy chyba w Koninie rozbierany pokaz. 

Bo też było to przede wszystkim miejsce, gdzie pracownicy huty mieli znaleźć wytchnienie po 

pracy i porcję rozrywki. Tradycją stały się spotkania pod kadzią oraz combry babskie, a także 

coroczne bale sylwestrowe, czy karnawałowe (fot. nr 7), często w przebraniach z wybranej 

epoki (fot. nr 8), na które sprowadzano odpowiednie stroje na przykład z teatru w Kaliszu. W 

„Hutniku” organizowane były też konferencje i narady dyrekcji i jej gości czy związków 

zawodowych. Ale znakiem firmowym „Hutnika” były imprezy choinkowe dla dzieci, na których 

obowiązki świętego Mikołaja przez kilkanaście lat pełnił Zbigniew Chmielewski, hutnik z 

legitymacją nr 1.  

 

 

 



Rzeźby z... aluminium 

 

Dom Kultury „Hutnik” może się też pochwalić niezwykle unikalną imprezą, jaką bez wątpienia 

były coroczne plenery rzeźby z... aluminium, organizowane w drugiej połowie lat 

siedemdziesiątych (fot. nr 9, 10, 11 zrobione na wystawie poplenerowej przez Annę Dragan). 

Część z powstałych wtedy dzieł została ustawiona w różnych punktach miasta, ale do dzisiaj 

przetrwały tylko dwie konstrukcje: w szczycie Sądu Okręgowego w Koninie, u zbiegu ulic 

Energetyka z Bydgoską (fot. nr 12) oraz na piątym osiedlu przy bloku 11 Listopada 34 (fot. nr 

13). 

W „Hutniku” przeprowadzane były też kursy języków obcych tak zwaną metodą 

laboratoryjną, tutaj spotykali się konińscy adepci poezji zrzeszeni w Konińskim Klubie 

Literackim i odbyły się pierwsze edycje poetyckiego konkursu o nagrodę „Milowego Słupa”, w 

„Hutniku” można było obejrzeć wystawy obrazów i fotografii, tutaj spotykali się gitarzyści 

jazzowi, brydżyści, tancerze, modelarze, majsterkowicze i wiele innych kółek zainteresowań. 

To wreszcie na „Hutniku” zawieszono w styczniu 1988 r. pierwszą w Koninie antenę 

satelitarną. 

 

Polowanie na raki 

 

- W wakacje przenosiliśmy się z naszą działalnością do ośrodka wypoczynkowego w 

Mikorzynie – pamięta Stanisław Sroczyński. Autor niniejszego tekstu najbardziej zapamiętał 

z Mikorzyna wieczorne łapanie raków przy pomoście. Paweł Łopata przyszedł do naszej 

klasy dopiero w drugim roku nauki, więc te wyprawy nad jezioro nie mogły zacząć się 

wcześniej jak wiosną 1970 r. W klasie siedzieliśmy w jednej ławce i w owym czasie dość 

często spotykaliśmy się również po lekcjach, toteż pan Roman (fot. nr 14), który wtedy był 

zastępcą dyrektora huty, odpowiedzialnym za  sprawy techniczne (a w latach 1977-1983 

dyrektorem Huty Aluminium „Konin”), zabierał nas czasem popołudniami do Mikorzyna, gdzie 

dopiero powstawały pierwsze domki kempingowe. Ponieważ w łapaniu raków zbyt wielkiej 

wprawy nie mieliśmy, życie skorupiaków nie było zagrożone, ale zabawę mieliśmy przednią. 

Ośrodek wypoczynkowy w Mikorzynie był ulubionym miejscem sobotnio-niedzielnego 

wypoczynku hutników i ich rodzin (fot. nr 15 i 16), a często również innych mieszkańców 

Konina. Tam też mieli swoją bazę szkoleniową i wypoczynkową żeglarze z hutniczego klubu 

„Bryza”, który w szczytowym okresie rozwoju skupiał 90 członków, dysponujących 

czternastoma jachtami. 

 

 

 



Nie tylko żłobek 

 

Hutniczy był też pierwszy w Koninie żłobek, otwarty w lipcu 1972 r. przy ulicy Przyjaźni (fot. 

nr 17), gdzie obecnie mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Huta wybudowała trzy 

przedszkola, z których pierwsze rozpoczęło działalność w sierpniu 1971 r. przy ulicy 

Przemysłowej 12 (dzisiaj nosi nr 8 i imię Janka Wędrowniczka). Z hutą miała ścisły związek 

pięćdziesięciotysięczna mieszkanka Konina, która urodziła się 24 kwietnia 1974 r., jej ojciec 

był bowiem pracownikiem walcowni.  

Podobnie jak kopalnia i elektrownia, które z racji rozmiarów swoich budżetów – bo w 

socjalizmie państwowe zakłady przemysłowe były zakładami budżetowymi - również huta 

wpompowała w Konin dużo pieniędzy. Ale jak wskazują powyższe przykłady, pożytki z huty 

to były nie tylko dobra materialne jak mieszkania, dom kultury czy ośrodek wypoczynkowy w 

Mikorzynie. To byli przede wszystkim ludzie, którzy tu przyjechali i dołożyli swoją cegiełkę do 

rozwoju Konina. Byli wśród nich również rodzice koleżanek i kolegów z mojej klasy, których – 

gdyby nie huta - nigdy bym nie poznał.  

 

Robert Olejnik 


