GMINA CZARNA WODA

OpowieÅ›ci "berlinki". PrzyjeÅ¼dÅ¼aÅ‚ tu taki wojaÅ¼er
sobota, 25 marzec 2017

ZaszedÅ‚em do pani Marii Franciszki Drewek bez zapowiedzenia i kompletnie jej nie znajÄ…c, wiÄ™c zaskoczyÅ‚o mnie bardzo
uroczyste przywitanie. UroczyÅ›cie ubrane dzieci pani Marii, wnuki i prawnuki, uroczyÅ›cie lÅ›niÄ…ce pokoje. Uroczyste
powitanie, choÄ‡ z pewnÄ… dozÄ… niepewnoÅ›ci.
p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link { }
Â

Â Po chwili okazaÅ‚o siÄ™, Å¼e rodzina czeka na goÅ›cia z Kanady. CÃ³Å¼, zdarzajÄ… siÄ™ takie sytuacje. Ale przez momen
poczuÅ‚em siÄ™ mile poÅ‚echtany, Å¼e wyglÄ…dam na Kanadyjczyka.
Maria Franciszka Drewek urodziÅ‚a siÄ™ 16 lipca 1905 roku w powiecie Å›wieckim. Za mÄ…Å¼ wyszÅ‚a za Antoniego Drewka
Konigortu koÅ‚o Rytla.
â€“ Tutaj przyszÅ‚am w 1929 roku, w czerwcu â€“ mÃ³wiÅ‚a. â€“ Tu mÄ…Å¼ kupiÅ‚ sklep â€“ karczmÄ™. W tym wÅ‚aÅ›nie mie
rozmawiamy... Jaka byÅ‚a wÃ³wczas Czarna Woda? Po lewej stronie, patrzÄ…c od Czerska, staÅ‚o moÅ¼e z 7 domÃ³w. To te
czerwone domki z cegieÅ‚. Nie byÅ‚o zbyt wiele w tak zwanej starej Czarnej Wodzie (przy ulicy wiodÄ…cej na Zimne Zdroje).
Tam ulica ciÄ…gnÄ™Å‚a siÄ™ bardzo dÅ‚ugo, ale staÅ‚o przy niej z 4 â€“ 5 domÃ³w, a za nimi juÅ¼ nic, putka. W sumie ze stu
mieszkaÅ„cÃ³w. ZakÅ‚ady pracy? Dwa tartaki, mÅ‚yn, leÅ›niczÃ³wka, szkoÅ‚a, gdzie pracowaÅ‚o dwÃ³ch nauczycieli. Kierownik
Leon Czapiewski. No i dworzec kolejowy â€“ duÅ¼y, nawet bardzo. A to z tego wzglÄ™du, Å¼e przejeÅ¼dÅ¼aÅ‚y tÄ™dy po
dwÃ³ch torach pociÄ…gi poÅ›pieszne. W dwÃ³ch kolejowych domach mieszkaÅ‚o wielu kolejarzy. Berlinka? Najpierw bruk,
potem asfalt.

KiedyÅ› bardzo waÅ¼ny dworzec kolejowy w Czarnej Wodzie dzisiaj jest w kiepskim stanie. Przy kasach jakiÅ› dowcipniÅ›
wywiesiÅ‚ "ogÅ‚oszenia parafialne". Widok od strony parku

Pani Maria chÄ™tnie opowiadaÅ‚a o karczmie. Jej mÄ…Å¼, Antoni, kupiÅ‚ jÄ… w 1927 roku od niejakiego Cysewskiego. Interes
musiaÅ‚ siÄ™ dobrze krÄ™ciÄ‡, gdyÅ¼ w 1937 roku Maria i Antoni kupili juÅ¼ drugÄ… karczmÄ™, od Szalbracikowskiego, ktÃ
naprzeciwko pod drugiej stronie szosy (tam wÅ‚aÅ›nie Piotr Drewek ma szkÃ³Å‚kÄ™ ogrodniczÄ… â€“ zantowano w 2003 r.). Ta
teÅ¼ staÅ‚a strzecha, gdzie Antoni wynajmowaÅ‚ mieszkania. W zamian za mieszkanie ludzie pomagali mu w ogrodzie.
Drewkowie kupili teÅ¼ 6 hektarÃ³w ziemi. ReasumujÄ…c, zaczÄ™li od sklepu, a przed wojnÄ… mieli juÅ¼ dwa, oberÅ¼Ä™ ora
dwa budynki murowane. Karczma za sklepem istniaÅ‚a jeszcze po wojnie pod nazwÄ… "OberÅ¼a z wyszynkiem i skÅ‚ad
kolonialny".
Antoni Drewek miaÅ‚ gÅ‚owÄ™ do interesÃ³w. ZajmowaÅ‚ siÄ™ handlem. DuÅ¼o towarÃ³w sprowadzaÅ‚ z GdaÅ„ska. Na pierw
miejscu Å›ledzie.

Po przedwojennej oberÅ¼y zostaÅ‚ ten szyld i sklepowa kasa

Czarna Woda. DziÄ™ki Å¼yczliwoÅ›ci...
Piotr Zygmunt KoÅ‚akowski: Istne przystanki w gonitwie czasu.... dla mnie bomba... JÃ³zef Landowski: Tak ten wiadukt
kolejowy ma lico z cegÅ‚y..

â€“ PrzyjeÅ¼dÅ¼aÅ‚ taki wojaÅ¼er i pytaÅ‚, ile chcemy ich mieÄ‡. I przywoÅ¼ono Å›ledzie kolejÄ…, w beczkach. WÃ³dkÄ™
sprowadzaÅ‚ z monopolu w Starogardzie, a markowe trunki z GrudziÄ…dza. Sery z mleczarni. Sporo towarÃ³w sprowadzaÅ‚
wÅ‚aÅ›nie kolejÄ…, pod zamÃ³wienie. Sam do Tucholi jeÅºdziÅ‚ furmankÄ…, po zboÅ¼e, szrot - pasze dla zwierzÄ…t, naftÄ™,
chleb.
WyjeÅ¼dÅ¼aÅ‚ nocÄ…. Maria robiÅ‚a mu kanapki. ZimÄ…, zdarzaÅ‚o siÄ™, zamarzaÅ‚y. ZamarzaÅ‚ chleb. Klienci, z Czarnej W
Lubik i Huty Kalnej, przewaÅ¼nie brali towar "na ksiÄ…Å¼kÄ™". Sklep byÅ‚ duÅ¼y. PracowaÅ‚y w nim dwie osoby â€“ pani Ma
Antoniego siostra. Niby mieszkaÅ‚o niewielu ludzi, a z konkurencjÄ… walczyÅ‚o siÄ™ jak dzisiaj.
â€“ Kiedy ja tu przyszÅ‚am, to tu byÅ‚ sklep, ktÃ³ry kupiÅ‚ mÃ³j mÄ…Å¼, a po drugiej stronie szosy staÅ‚ drugi, Szalbracikowskie
dwa spoÅ¼ywcze w starej Czarnej Wodzie. Ale po naszym przyjÅ›ciu tamte sklepy splajtowaÅ‚y. Wszystko splajtowaÅ‚o,
tylko my zostaliÅ›my.
PrzejeÅ¼dÅ¼ajÄ…cy tÄ™dy Niemcy do karczmy nie wstÄ™powali. ZresztÄ… przejeÅ¼dÅ¼aÅ‚o ich niewielu, mniej niÅ¼ dzies
na dzieÅ„. PrzejeÅ¼dÅ¼ali, gdyÅ¼ tartak w Czarnej Wodzie byÅ‚ niemiecki.
W 1939 roku Antoni poszedÅ‚ do wojska. Podczas kampanii wrzeÅ›niowej Niemcy wziÄ™li go do niewoli. MiaÅ‚a troje dzieci.
â€“ Niemcy przyszli i powiedzieli, Å¼e w tym powiecie nie ma dla nas miejsca i Å¼e mamy siÄ™ przeprowadziÄ‡. ZabraÅ‚ nas d
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siebie ojca brat, do Mylofu koÅ‚o Rytla...
Antoni byÅ‚ ruchliwy, pracowity, moÅ¼e dlatego, Å¼e byÅ‚ najmÅ‚odszy z dwunastu. MiaÅ‚ 2 latka, gdy umarÅ‚ mu ojciec.
Przez kilka lat po wojnie Antoni i Maria Drewkowie prÃ³bowali coÅ› jeszcze uratowaÄ‡ z tego przedwojennego majÄ…tku.
Sklep spoÅ¼ywczo-kolonialny z wyszynkiem istniaÅ‚ do 1948 roku, a potem nastaÅ‚ czas domiarÃ³w - takie podatki
nakÅ‚adali, Å¼e trzeba byÅ‚o zlikwidowaÄ‡ sklep. No i kontrole, kontrole, kontrole. WszÄ™dzie wÄ™szyli i szukali nielegalnego
handlu. W koÅ„cu w miejsce sklepu kolonialnego powstaÅ‚ sklep GS Samopomoc ChÅ‚opska, w ktÃ³rym Maria pracowaÅ‚a
jako ekspedientka. To wtedy zaczÄ™li budowaÄ‡ FabrykÄ™ PÅ‚yt PilÅ›niowych.
â€“ W 1949 roku juÅ¼ nas udusili, a naszÄ… ziemiÄ™ czÄ™Å›ciowo zabrali pod jej budowÄ™. Zabrali 3 hektary. Na tej naszej
stojÄ… trzy pierwsze zakÅ‚adowe domy. W zamian dali kawaÅ‚ek Å‚Ä…ki. Po co ona? PÅ‚aciliÅ›my tylko niepotrzebne podatki.
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