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Do ,,Hutnika” przyszedłem 1 kwietnia 1971 roku. Klub miał za sobą rok 

funkcjonowania. Był na początku świetlicą, to chyba dobre określenie, bo tam była tylko 

kawiarnia. Klub został zbudowany jako kawiarnia, ponieważ huta nie mogła dostać 

zezwolenia na budowę małego domu kultury. Żeby obejść przepisy wybudowano 

kawiarenkę. ,,Hutnik” przy ulicy Dworcowej był kontynuacją placówki z ulicy Bydgoskiej, która 

miała do dyspozycji trzy pokoiki.  

Obowiązki kierownika pełnił pan Aleksandrowicz, pracownik działu socjalnego huty, 

który modlił się tylko o to, żeby ktoś to odebrał od niego, bo o działalności kulturalnej nie miał 

pojęcia.  

Jako jedna z pierwszych placówek wprowadziliśmy imprezy choinkowe dla dzieci. I 

tutaj anegdota. Któregoś dnia, to było na początku lat 80., zadzwonili do mnie z Komitetu 

Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z pytaniem, czy możemy dla dzieci 

ich pracowników zrobić choinkę. Na to ja mówię: ale u mnie nie ma Dziadka Mroza, u mnie 

jest św. Mikołaj. W odpowiedzi słyszę, jak ktoś mówi: proszę chwilę zaczekać i słyszę, że z 

kimś konsultuje i za chwilę mówi: może być św. Mikołaj. Myślałem, że upadnę przy tym 

telefonie! Zrobiliśmy im Mikołaja, aniołków i Bóg wie co jeszcze i potem już co roku przysyłali 

swoje dzieci.   

W ,,Hutniku” przez piętnaście lat  obowiązki św. Mikołaja pełnił Zbigniew 

Chmielewski. I był to najlepszy św. Mikołaj jakiego znałem. Prowadziła te choinki Urszula 

Mirochowa, niezrównana ciocia Ula.  

Zastanawiałem się, jak przyciągnąć hutników do klubu. Trudno jest trafić do grupy, 

którą jeszcze wtedy samochody z okolicznych wsi dowoziły do pracy. Kupiłem ich choinkami. 

Żeby przywieźć dziecko, musieli z nim przyjść.  Rodzice mieli krzesła dookoła sali, dzieci na 

środku. Prosiłem wykonawców z opery, operetki, żeby przygotowywali program dla dzieci, 

ale i dla starszych osób. Ci rodzice się nie ruszali z tej sali. Barmanka mi narzekała, że nie 

ma żadnego ruchu w barze w czasie choinek!. 

W Hutniku też jako pierwsi zaczęliśmy organizować choinki dla dzieci 

niepełnosprawnych. I my też jako pierwsi zaczęliśmy organizować akcję Lato w Mieście i 

Zima w Mieście.  

Rozbudowałem ten klub, powiększyłem powierzchnię dwukrotnie, bo dwa razy 

generalne remonty robiłem i doprowadziłem do tego, że ,,Hutnik” stał się domem kultury. 

,,Hutnik”, o co huta miała do mnie trochę pretensje, był placówką otwartą. 

Przychodziły tu dzieci, emeryci, krwiodawcy, wszyscy, którzy chcieli, bo uważałem, że w tym 

miejscu nie ma sensu robić placówki tylko dla hutników, którzy przychodzili, żeby tylko 

oprzeć się dwoma łokciami i patrzeć na barmankę.  



Rada społeczna, w skład której wchodzili przedstawiciel każdego wydziału huty,  

donosiła mi, na co czekają hutnicy. Umówiliśmy się: to, co się dzieje tutaj w Hutniku, wy 

przekazujcie w zakładzie przez plakaty czy radiowęzeł. Oni się bardzo przejęli. Mówiłem: 

macie mi chodzić po wydziałach, pytać, czego ludzie chcą, na co czekają.  

Najśmieszniejsze było to, że elektroliza zażyczyła sobie striptiz. I był tu pod koniec lat 

70. pierwszy publiczny striptiz. Potem były następne, bo inne wydziały też się domagały i 

musiałem to robić. Tym dziewczynom, które przyjeżdżały, mówiłem: bez epatowania, to ma 

być bardziej taniec artystyczny w jakimś tiulu, woalu, niż ordynarna rozbieranka. One mówią: 

bardzo chętnie, Nam to też odpowiada, Może i hutnicy byli zawiedzeni, że tej golizny nie było 

tyle, ile oczekiwali, ale ja zrobiłem swoje: nie skalałem placówki, choć przecież wiadomo, że 

sztuka ma różne oblicza i daleki jestem od tego, żeby mówić, że taniec na rurze to nie jest 

działalność artystyczna. Ale ta rozpiętość: striptiz i choinki dla dzieci! 

Rada społeczna pilnowała mnie i chodziła za mną i dbała, żeby tam faktycznie jak 

najwięcej się działo. Poszczególne wydziały ogłosiły konkurs na najbardziej kulturalny bal 

wydziałowy w ,,Hutniku”. Ja to uważam za swoje wyjątkowe osiągnięcie. Mieli tu sylwestry, 

bale karnawałowe. Na balach kabarety robili, z Kalisza z teatru sprowadzali stroje z różnych 

epok do przebrania.   


