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Hutnicza ,,Karczma piwna”  
 

,,Aby tradycyjnej hutniczej zadość uczynić, jako też stany, przyjętej przez brać hutniczą na 

ziemi konińskiej osiadłą, godnie kultywować, mamy zaszczyt powiadomić Waszmość Pana, 

iż w dniu siódmym miesiąca maja MCMLXXIV roku in rurem Mikorzyn ,,Spotkanie pod 

Kadzią” braci hutniczej zwołane zostaje”.  

 Słowa te – już dziś historyczne – były wypowiedziane po raz pierwszy na Ziemi 

Konińskiej blisko 50 lat temu. Brzmią co roku zgodnie z tradycją na Dzień Hutnika. Jak do 

tego doszło, kto sprawił, że ta stara tradycja dotarła tu na ziemię ,,gwałtownie przebudzoną”.  

 Był rok 1973. Do Huty przybyła z Akademii Górniczo-Hutniczej kolejna grupa już nie 

studentów, a jeszcze nie inżynierów. Stare dobre czasy studenckie nie pozwoliły na szybkie 

rozstanie się z atmosfera tamtych lat. Fantazja i energia rozpierały. Wychowani w 

atmosferze szacunku do tradycji, w specyficznym nastroju szacownych murów Krakowa, 

jego uliczek, zaułków, placyków i pomników, nauczeni i przyzwyczajeni do tradycji 

hutniczych postanowili kontynuować je tu, w miejscu swojej pracy.  

 Takie były praprzyczyny, tak zrodził się pomysł zorganizowania pod egida Koła 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego - rządzonego wówczas przez 

inż. St. Filasa – Zebrania Gwarków czyli ,,Spotkania pod Kadzią”.   

 Czwórka Starych Strzech – a przecież młodych inżynierów – K. Szczepanik, J Świerk,  

Zb. Skowroński, W. Grzybowski – dobrała dwóch starych pracowników Huty (Cz. Bachta, E. 

Kilian) – a jeszcze ,,Fuchsów”, by przystąpić do kontynuowania staropolskiej tradycji tu, na 

konińskiej ziemi, nieznanej. Wszystkie atrybuty były w ręku: olbrzymi zapał, chęć do pracy no 

i pomysł.  Ułatwieniem w realizacji był fakt, że dyrektor J. Bartecki i ówczesny jego zastępca 

R. Łopata – Stare Strzechy – też wychowani w tej tradycji okazali pełne zaufanie 

,,młodzikom”. Role zostały wyznaczone. Tylko robić.  

Kolega Świerk zajął się dostarczeniem piwa – dobrego piwa, tradycyjnie z Okocimia, 

kolega Grzybowski - wykonaniem pamiątkowych medali oraz wyżywieniem (w tym 

historycznych już słonych paluszków, które starczyły na kilka kolejnych innych imprez). 

Kolega Szczepaniak – zakupił kufle jeszcze bez okazjonalnych napisów, a koledzy Bachta i 

Kilian wystroili ,,Karczmę”.  Ten ostatni okazał się być później niezastąpionym strażnikiem 

piwa i Mistrzem Fuchsów. Nad całością organizacji czuwał ówczesny prezes SITPH kolega 

S. Filas i jego zastępca Zb. Skowroński.  

Miesiąc przemyśleń i przygotowań, pięć dni ciężkiej, ale jakże miłej i niezapomnianej 

pracy i ,,Karczma piwna” otworzyła swoje podwoje by przyjąć gwarków na ,,Spotkaniu pod 

Kadzią”.  



Tak można by w syntetycznym skrócie z perspektywy kilkudziesięciu lat opisać pracę 

tamtych dni. Jest rzeczą jasną, że nie wszystko szło łatwo. Trzeba było wtedy wielu z 

naszych kolegów przekonać, z wieloma się wykłócić, czasem użyć ,,pleców” dyrektora, 

usłyszeć - ..co wy chcecie szerzyć alkoholizm”?” Zmiana stereotypów myślenia była 

niełatwa, ale skuteczna. Jako się rzekło, w dniu 7 maja 1974 roku ponad setka Gwarków 

kornie stawiła się u wrót ,,Karczmy”.  

A co to jest w ogóle to ,,Spotkanie pod Kadzią? ,,Spotkanie pod Kadzią” czyli 

Zebranie Gwarków jest tradycyjną kontynuacją zwyczajów i obrzędów, którym hołdowali 

górnicy i hutnicy od czasów zamierzchłych po dzień dzisiejszy. Jest tradycja nawiązującą do 

spotkań hutników – wyłącznie mężczyzn – którzy po ciężkiej i znojnej pracy gromadzili się, 

by przy kuflu piwa szukać wytchnienia w niefrasobliwym, a nawet frywolnym dialogu – 

kraszonym pieśnią.   

,,Spotkanie pod Kadzią” – to nie knajpa piwna. Jeśli nie knajpa, to wynika z tego 

morał, że zasadniczą treść tych spotkań stanowi nie wulgarne zalewanie piwem brzucha, ale 

inne pozytywne wartości, wynikające z formy i treści tego zwyczaju.  

,,Fuchs” – uczestnik w ,,Spotkaniu pod Kadzią”, biesiadujący wraz ze ,,Starymi 

Strzechami”, poczytuje sobie to zaproszenie za zaszczyt i wyróżnienie. Formy koleżeństwa, 

braterskiej równości, spoufalania – wprowadzane do dialogu przez Stare Strzechy, nie 

stanowią dla ,,Fuchsów” podstawy do takich form dialogu, który byłby zaprzeczeniem 

należnego szacunku dla wieku, doświadczenia i zasług Starych Strzech.   

Zdrowa satyra, dowcipna anegdota, żarty i cięty dowcip mile są widziane i słuchane.  

,,Spotkanie pod Kadzią” – to społeczność dobrze zorganizowana i zdyscyplinowana. 

Władzę ,,absolutną” sprawuje ,,Wysokie i w Sprawach Piwnych Nigdy Nieomylne Prezydium” 

(pierwszym Prezesem był R. Łopata), wybierane przez aklamacje pieśnią: ,,Wstępuj, wstępuj 

Prezesie mój”.  

Uczestnicy ,,Spotkania” podzieleni są na odrębne ,,Tablice Piwne”. Władzę nad 

,,Tablicami” sprawują Kontrapunkty. Oddzielnie dla każdej z ,,Tablic” powołani są Kantorzy, 

którzy troszczą się, by pieśń towarzyszyła zgromadzonym przez cały czas spotkania, by była 

też przedmiotem rywalizacji między obu Ławami. Wysokie Prezydium nagradza i karze za 

dobrze lub źle wykonaną pieśń czy też karczemne zachowanie. Kary stosowane są zbiorowo 

lub indywidualnie np. zakaz wypicia kolejnego kufla piwa. 

 Członek Ławy Piwnej ma prawo prosić o głos. Może go otrzymać lub nie.  Gadulstwo, 

samowolne zabieranie głosu jest surowo karane. Stosowane kary: wypicie kufla wody z solą, 

wody z mydłem czy ostatecznie (z rzadka) wykluczenie ze spotkania oraz inne wymyślne i 

wyznaczone przez Prezydium. Prosząc o głos członek Ławy Piwnej zwraca się każdorazowo 

do swego Kontrapunkta w formie: „Rogo vocem pro me” (proszę o głos dla mnie). Z kolei 

prośbę tą Kontrapunkt może, ale nie musi, wnieść do Wysokiego i w Sprawach Piwnych 



Nigdy Nieomylnego Prezydium, które postanowieniem  „Habeas” (masz, udzielam) lub „Non 

habeas” (nie masz, nie zezwalam) dopuszcza lub nie. W skrajnych postawach „Non hebeas. 

Sadeas ad magnas cupas” (nie zezwalam, siedź na dużych czterech literach) jest ostrzejszą, 

bardziej rygorystyczną formą zakazu zabierania głosu. 

 Program ,,Spotkania pod Kadzią” toczy się nieustannie w formie rywalizacji między 

,,Tablicami”. Prowadzone są konkursy w postaci dobrego wykonania pieśni, dobrego a 

dobrze opowiedzianego dowcipu, szybkiego wypicia ,,buta piwa” itp. Zwycięzcy są 

nagradzani, zwyciężeni mogą być karani przez Wysokie Prezydium. Wysokie Prezydium, 

choć dysponuje władzą absolutną, choć ,,Nieomylne” (w sprawach piwnych) jest 

,,śmiertelne” i może być obalone. Tradycyjna, spontaniczna pieśń Zgromadzenia: ,,DO 

DUPY z tym PREZYDIUM” obala starą Władzę, a słowa pieśni „Wstępuj, wstępuj Prezesie 

mój” powołuje Nową. STRZEŻ SIĘ ŹLE ZORGANIZOWANEGO „ZAMACH STANU”, BO 

JEŚLI   PRZEGRASZ, KARA JAKA CIĘ SPOTKA MOŻE PRZEJŚĆ DO POTOMNOŚCI. 

Tak oto z grubsza rzecz biorąc przebiega ,,Spotkanie pod Kadzią”.  

Aha, jeszcze jedno: niezapomniany, beztroskim wesoły i niepowtarzalny nastrój. 

Teraz byłoby jakoś nijak w ,,Dzień Hutnika” bez ,,Spotkania pod Kadzią”.  

Tradycyjne życzenia zakończą tę chwilę wspomnień: ,,Suponując, iż wspólne igry i 

zabawy nasze do gustu Waszeci przypadną, tuszymy iż eksperiencyjej w dowcipach i 

zabawie nie poskąpisz, a tęgą głową do piwa się wykazawszy, zadowolonem i zdrowem 

ostaniesz”.  

 

Comber Babski  

 

Tradycja „combra babskiego” wywodzi się z XVI wiecznego Krakowa. Tam to w tłusty 

czwartek przekupki organizowały rokrocznie na Rynku zabawy zwane właśnie combrem 

babskim lub po prostu combrem. Przygotowywano w tym dniu przekąski, częstowano 

gorzałką, do wspólnej zabawy wciągano wszechobecnych gapiów. Śpiewano i tańczono na 

ulicach, ciągnąc na powrozie słomianego bałwana zwanego właśnie combrem. Podobny 

zwyczaj znany jest również w Poznańskiem, a także w okolicach Tarnowskich Gór.  

Na wzór tych właśnie zabaw i pozazdrościwszy mężczyznom „Spotkań pod Kadzią” 

konińskie hutniczki postanowiły zorganizować, wyłącznie dla siebie, coroczne spotkania, 

gdzie przy grzańcu i gorącej piosence, będą bawić się równie dobrze i radośnie jak ich 

koledzy. Miały jednak zbyt dużo wątpliwości co do charakteru tej imprezy i mobilizowały się 

aż sześć lat, by w końcu w 1980 roku spotkać się po raz pierwszy na swoim „Combrze 

Babskim”. Ileż to było komentarzy podejrzliwych mężów, kolegów i znajomych. „Nic to 

Michałku” rzekły panie i …świetnie się bawiły. Wyśpiewały wszystkie znane i lubiane 

piosenki, naopowiadały całkiem niezłe dowcipy (o nieudacznych mężach również),  



sprawdziły swoje umiejętności w licznych ciekawych konkursach a przy okazji wypiły 

niejeden garniec grzańca, by zachować tradycję i dodać sobie animuszu. 

Zabawa była przednia i wydawało się, że już nic nie powstrzyma pań od takich 

spotkań w następnych latach.  Niestety znane wszystkim wydarzenia i codzienne trudności 

przerwały śmiało i dobrze rozpoczętą tradycje na kilka lat. Drugi z kolei „Comber Babski” 

odbył się dopiero w 1985 roku, ale od tego momentu panie hutniczki nie wyobrażają sobie 

hutniczego święta bez swojej imprezy. 

Każdy Comber to osobny temat do żartów, piosenek, zabawnych konkursów, 

uszczypliwych, lecz wesołych skojarzeń pod adresem konkurencyjnej ławy. 

Pierwsza część Combru, ta z wyłącznym udziałem hutniczek, kończy się 

przygotowaniem do powitania kolegów-hutników, którzy właśnie jadą ze swojego „Spotkania 

pod Kadzią” by zakosztować grzańca właśnie na „Combrze Babskim”. Zawsze witani są taką 

oto piosenką: 

 Prosto z karczmy jadą nasi 

By imprezę nam okrasić 

Każdy w garści kufel trzyma 

Pewno trzeźwych wśród nich nie ma 

Hej poczuli zapach miodu 

Ze swej karczmy dali chodu 

 Mieli piwo, humor, żarty 

           Do bab ciągną jak te charty 

 My Was mile tu witamy 

 Nie jak baby, lecz jak damy.  

Hutnicy też odwdzięczają się swoją przyśpiewką, której refren łączy obie  

„wrogie” sobie strony 

 I jo se też musioł 

 Bo mi się porusoł 

 Hej mości panowie 

 …  kapelusz na głowie   

Wtedy hutniczki, pardon, DAMY na to: 

 I jo se musiała 

 Bo mi się rusała 

 Hej mości panowie 

 … chustecka na głowie 

 Po tym „złożeniu broni” hutnicy swoje wejście okupują skrzynką piwa, chlebem, 

kiełbasą i pyszną …kaszanką. Panie rozlewają w kieliszki szampana i to widoczny znak, że 



wspólna już zabawa nie będzie miała końca. Tańce, tańce  i jeszcze raz tańce. I nawet świt 

przychodzi za wcześnie. 

W drodze do domu, wśród szumu wrażeń kołacze się w głowie: 

 O naszym to Combrze piosenka  

 O naszym to Combrze są słowa 

 Hutnicze dziś święto obchodzi 

 Piękniejsza hutnicza połowa.  

Warto żyć.    

  

  

 


