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TADEUSZ MAJEWSKI. Huta Kalna nad WdÄ… - wielkie zmiany przez 14 lat
poniedziaÅ‚ek, 08 wrzesieÅ„ 2014

ReportaÅ¼ ten powstawaÅ‚ w dwÃ³ch etapach - w 1992 r i w 2006 r (rozwiniÄ™cie). Do portalu zostaÅ‚ wprowadzony w lutym
2007 r. Znajduje siÄ™ w "Top 5" gminy Czarna Woda (4551 wywoÅ‚aÅ„ - 8.06.2013 r., 5724 wywoÅ‚aÅ„ - 9.09.2014 r.).
Bohaterowie reportaÅ¼u, co skrzÄ™tnie zanotowaÅ‚em, mÃ³wiÄ… - kociewskÄ… gwarÄ….

Jest to nasz powrÃ³t do Huty Kalnej po 14 latach. Wspominamy przeszÅ‚oÅ›Ä‡, rejestrujemy zmiany. Na przykÅ‚ad... Do wsi
nie dojeÅ¼dÅ¼a siÄ™ juÅ¼ â€žpodÅ‚ymi drogamiâ€•, jak pisaliÅ›my w 1992 roku. Teraz od berlinki wiedzie asfaltowa szosa, k
w samej Hucie przemienia siÄ™ w ulicÄ™, biegnie przez niÄ… i wypada na Czarne. A niedÅ‚ugo poÅ‚Ä…czy siÄ™ z asfaltÃ³w
Czarnego z Franku. W ten sposÃ³b zamknie siÄ™ turystyczna, w duÅ¼ej czÄ™Å›ci rÃ³wnolegÅ‚a do Wdy obwodnica
W Hucie nadal jest okoÅ‚o 40 numerÃ³w i jak wtedy, przez 14 laty, mieszka ze 300 ludzi. MÃ³wi o tym Benedykt Sojka,
rÃ³wnieÅ¼ jak wtedy soÅ‚tys. - Jaki sÄ… rÃ³Å¼nice w porÃ³wnaniu z tamtÄ… HutÄ…, z poczÄ…tku lat 90.? WÃ³wczas pisaÅ‚e
â€žSÃ³jkaâ€•, teraz â€žSojkaâ€•... Inne? CiÄ…gnikÃ³w byÅ‚o 17, z czego 3 samorobne (â€žtani, 6-biegowy, lepszy jak koÅ„, bo
Å¼reÄ‡ nie chceâ€• - chwaliÅ‚ takiego Å›.p. Tadeusz Stormowski). Dzisiaj dwÃ³ch gospodarzy ma nawet po trzy ciÄ…gniki. SÄ…
kombajny. Konie nadal hodujÄ…, ale pod wierzch. Trzy dobre koniki ma ksiÄ…dz proboszcz. PowstaÅ‚a Å›wietlica, wielka wiata,
pobudowano kilka ciekawych domÃ³w.... Nie sprawdziÅ‚a siÄ™ wiÄ™c czarna wizja z 1992 r. â€žW Hucie Kalnej â€“ pisaliÅ›my
mieszka wielu emerytÃ³w i rencistÃ³w. Na pierwszy rzut oka wydaje siÄ™, Å¼e Huta umiera. Na drugi â€“ teÅ¼...â€•.

We wsi na odlegÅ‚y plan schodzi historia, ta osobista i zbiorowa. Osobista historia soÅ‚tysa Sojki, ktÃ³ry urodziÅ‚ siÄ™ tutaj
21.01.1932 r. i mieszczÄ…ca siÄ™ w tej jego historii historia wujka Stefana, ktÃ³ry miaÅ‚ tutaj gospodarzyÄ‡, ale w 1944 r. zmar
na BaÅ‚kanach. Podobno "z malarii", ale 14 lat temu Urszula Sojka, Å¼ona soÅ‚tysa, mÃ³wiÅ‚a: â€žRychtych nicht nie wie wie,
jak Ã³n zginÄ…Å‚.â€• Na daleki plan schodzi zbiorowa historia o Niemcach, ktÃ³rzy mieszkali tu za zaborÃ³w (tytko trzy rodziny
polskie) i ktÃ³rych sporo zostaÅ‚o i po I wojnie: â€žRedwance, Grinka, Borsiard, Nojman, jeszcze raz Radwanc, Retrman... â€•.
Natomiast historie o trzech kuÅºniach z â€žmniechamiâ€• (KÄ™dzierskiego, Moritza i Eggerta), czterech sklepach i mÅ‚ynie na w
w Zimnych Zdrojach zamieniajÄ… siÄ™ w legendy. Dobrze, bo przynajmniej w ten cwany sposÃ³b przetrwa w pamiÄ™ci taki na
przykÅ‚ad BadziÄ…g, ktÃ³ry jako poczÄ…tkujÄ…cy wÅ‚aÅ›ciciel sklepu przenosiÅ‚ na plecach 50 kg towaru z... Chojnic. Ta zbio
pamiÄ™Ä‡ zaciera siÄ™ trochÄ™ wolniej, ale teÅ¼ nieubÅ‚aganie. O tym, Å¼e przed wojnÄ… w Hucie byÅ‚o â€žjeno mleko i k
sÃ³nsiad do sÃ³nsiada chodziÅ‚ rano po Å¼ar, bo nie byÅ‚o pieniÄ™dzy na zapaÅ‚kiâ€•, opowiadajÄ… juÅ¼ tylko najstarsi. I o t
Å¼e â€žtorf byÅ‚ na noc do pieca wÅ‚oÅ¼ony, by ten Å¼ar u siebie trzymaÄ‡â€•. I teÅ¼ o tym, Å¼e do sklepu chodziÅ‚o siÄ™
â€žna zeszytâ€•, aÅ¼ do dnia, kiedy gospodarze, zwoÅ¼Ä…cy z lasu drewno, dostawali wypÅ‚atÄ™, co miaÅ‚o miejsce, â€žjak
byÅ‚ zwiezÅ‚yâ€•. I o tym, Å¼e â€žstÃ³nd kaÅ¼dy jeÅºdziÅ‚ do gburÃ³w do Niemiec, a na Å»uÅ‚awy stÃ³ndy szli albo jecheli
rowerem...â€•... Taka byÅ‚a ta bieda. I jeszcze o tym, Å¼e â€žmieszkaÅ„cy drÅ¼eli z trwogi przed gruÅºlicÄ…â€• jak przed czaj
nieustannie w wieczornych mrokach obejÅ›cia Å›mierciÄ…. â€žSuchoty jeno istnieli. Tego siÄ™ kaÅ¼dy baÅ‚â€• - wspominaÅ‚
Sojka. â€žAno poczekaj, co tera bendzie. Wszystko je kara boskaâ€• â€“ upominaÅ‚a go Å¼ona Urszula, wedÅ‚ug ktÃ³rej przed
nie byÅ‚o przynajmniej takiej rozpusty, jak tera. Prawie caÅ‚kiem zatarÅ‚a siÄ™ teÅ¼ pamiÄ™Ä‡ po dziaÅ‚aniach wojennych. Tr
siÄ™ dziwiÄ‡, jeÅ¼eli Benedykt Sojka, starszy juÅ¼ przecieÅ¼ pan, zaraz po wojnie majÄ…cy 14 lat, pamiÄ™ta tamte zdarzen
jako jeden z nielicznych. Co dokÅ‚adnie pamiÄ™ta? Rozbity niemiecki czoÅ‚g. Kiedy przejeÅ¼dÅ¼aÅ‚o siÄ™ koÅ‚o niego furma
strasznie narowiÅ‚ siÄ™ koÅ„. MÃ³wili, Å¼e w tym miejscu straszy. Benedykt pamiÄ™ta teÅ¼, jak Ruskie przez 14 dni tÅ‚ukli z
Klanin w Nowiny, we wzgÃ³rze w Hucie. Zostawili mnÃ³stwo trupÃ³w â€“ cywilÃ³w, koni i krÃ³w, w ogÃ³le w tej wojnie
niewinnych. I pamiÄ™ta, jak â€žstÅ‚ukli koÅ›ciÃ³Å‚ aÅ¼ do Å¼ebrÃ³wâ€•. Cudem pozostaÅ‚a wieÅ¼a, na ktÃ³rej siedziaÅ‚ niem
obserwator.

Zaciera siÄ™ teÅ¼ ta mÅ‚odsza historia, na przykÅ‚ad o umarÅ‚ych mieszkaÅ„cach umarÅ‚ych domÃ³w. Dajmy na to Alfonsa
PoÅ‚oma, ktÃ³ry trzy razy siÄ™ Å¼eniÅ‚, a pierwszÄ… Å¼onÄ™ miaÅ‚ o 19 lat starszÄ…, i ktÃ³rÄ…, leÅ¼Ä…cÄ… w Å‚Ã³Å¼ku
opiekowaÅ‚. MÃ³wili o nim z przekÄ…sem â€žtaaaki Alfonsâ€•, ale przyznawali, Å¼e czytaÄ‡ i pisaÄ‡ umiaÅ‚ jak prokurator. Za
teÅ¼ pamiÄ™Ä‡ o Maryi BadziÄ…g, ktÃ³ra zmarÅ‚a akurat w dniu, gdy pisaliÅ›my w 1992 r. reportaÅ¼. Przed wojnÄ… owa Ma
pracowaÅ‚a u nauczyciela Hempla â€“ â€žprzewrÃ³conegoâ€• Niemca. W okupacji biÅ‚ dzieci jak diabli i powtarzaÅ‚ "heil Hitler",
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trzeba przyznaÄ‡ - swoich teÅ¼ liniÅ‚. OpowieÅ›Ä‡ o niej wysÅ‚uchaliÅ›my wtedy w kuchni u Waleski GoÅ‚uÅ„skiej. W tamtÄ…
sobotÄ™ dyskutowaÅ‚a z KlarÄ… GlazÄ…, Å¼e jak to moÅ¼e byÄ‡... â€žTu za drzwiami leÅ¼y trup â€“ mÃ³wiÅ‚a Klara. - Mar
ZmarÅ‚a w w wieku 73 lata. Ona tak trochÄ™... ale groÅºna nie byÅ‚a. 73 lata miaÅ‚a Maryja BadziÄ…g. KsiÄ…dz siÄ™ uparÅ‚
zamierza pogrzebaÄ‡. IdÅº, zgÅ‚oÅ› do ksiÄ™dza, Å¼e umarÅ‚a, a ksiÄ…dz siÄ™ upiera i nie chce, Å¼eby zara na drugi dzieÅ
chowana. Akt zgonu potrzebny, a lekarza teÅ¼ nie ma. Czy to waÅ¼ne w sobotÄ™ w taki goronc?â€•.ChodziÅ‚o wtedy o to,
Å¼e to ciaÅ‚o przez weekend w upale caÅ‚kiem siÄ™ rozÅ‚oÅ¼y. Siedzimy teraz u soÅ‚tysa i jego Å¼ony Urszuli i podobnie jak
te kilkanaÅ›cie lat temu ze zdumieniem wsÅ‚uchujemy siÄ™ w ich kociewskÄ… mowÄ™. â€žW wojsku mÃ³wili, Å¼e ani nie jest
KaszubÄ…, ani Antkiem, ani Polakiem â€“ mÃ³wiÅ‚ na ten temat w 1992 r. pan Benedykt. - O Kociewiu nie sÅ‚yszeli. A jak Å¼em
siÄ™ w wojsku w jÄ™zyku nieco wyszlifowaÅ‚, to po powrocie tu, w Hucie, mÃ³wili na mnie 'wielki pan'".- Ale nadal mÃ³wi pan
gwarÄ…! - Teraz to jesteÅ›my wytarte - oponuje soÅ‚tys. - ...Wytarte, to znaczy czyÅ›ciej mÃ³wimy. Ale wej coÅ› zawsze wyÅ„dz

Wychodzimy na dwÃ³r. Z podwÃ³rza widaÄ‡, jak ten ich wtedy parterowy dom piÄ™knie siÄ™ rozrÃ³sÅ‚. A obok stoi jeszcze
wiÄ™kszy i piÄ™kniejszy. WÅ‚asnoÅ›Ä‡ jednego z synÃ³w (dwaj synowie pracowali w Ameryce). SoÅ‚tys wymienia zmiany w H
Kalnej, jakich byÅ‚ Å›wiadkiem... ÅšwiatÅ‚o zaÅ‚oÅ¼yli w 1961 roku... Nie, to stara sprawa. JuÅ¼ wtedy, w 1992 r., prawie
kaÅ¼dy miaÅ‚ we wsi samochÃ³d. Ale teraz to majÄ… po kilka i zachodnie. Telewizory i satelity sÄ… prawie wszÄ™dzie. O
asfalcie we wsi juÅ¼ byÅ‚o. Na wieÅ¼y koÅ›cioÅ‚a poÅ‚oÅ¼yli miedziany dach. Na reszcie bÄ™dzie blachodachÃ³wka. Przy
remizie zbudowali wiatÄ™ na 100 miejsc, 200 metrÃ³w kwadratowych. Powstaje teÅ¼ Å›wietlica. BÄ™dzie Internet, telewizja
plazmowa. Tu juÅ¼ nie mÃ³wi siÄ™ z Å¼alem, Å¼e ziemia ugorami stoi i Å¼e "na grzybach i jagodach moÅ¼na postawiÄ‡
domekâ€•. Teraz ta ziemia tutaj i pod nosem rzeka, jezioro, no i oczywiÅ›cie Bory Tucholskie majÄ… jako caÅ‚oÅ›Ä‡ zupeÅ‚nie
wartoÅ›Ä‡. Rozrasta siÄ™ turystyka. Wtedy domy mieli tu dyrektory, poseÅ‚ DowgiaÅ‚Å‚o, latem mieszkali Czaplewski, Frost,
WiesÅ‚aw PoÅ‚om. Teraz jest takich wielu. Idziemy do â€žDomu pod Wierzbamiâ€•, naleÅ¼Ä…cego kiedyÅ› do SKR-u. DziÅ› to
wÅ‚asnoÅ›Ä‡ Romana KeÅ‚pina ze Starogardu. W 7 pokojach moÅ¼e za jednym razem ze 30 osÃ³b. W salonie z kominkiem
moÅ¼e bawiÄ‡ siÄ™ 50. WszÄ™dzie telewizory, czÄ™sto plazmy, programy z satelity. - StÄ…d jest 200 metrÃ³w do Wdy â€“ m
Roman. - Tu robiÄ™ jednÄ… bazÄ™ dla kajakarzy, drugÄ… w Smolnikach, gdzie teÅ¼ mam nieruchomoÅ›Ä‡... Dlaczego to rob
Mam 60 lat. NiedÅ‚ugo przejdÄ™ na emeryturÄ™. Nie chciaÅ‚bym pstrykaÄ‡ pilotem przy telewizorze.
WÄ™drujemy przez HutÄ™. Przed sklepem mieszczÄ…cym siÄ™ w budynku starej szkoÅ‚y stojÄ… dwa motory. Jeden japoÅ„s
ruski - stary Ural. MÅ‚odzi motocykliÅ›ci biorÄ… oddech po rajdach. Przez tÄ™ japoÅ„skÄ… markÄ™ robi siÄ™ w Hucie jakoÅ›
Å›wiatowo... Inni obywatele, piesi, biorÄ… tu teÅ¼ oddech - piwny.Tadeusz Zaremski, przewodniczÄ…cy Rady Miejskiej Czarna
Woda, mieszka w tej byÅ‚ej szkole.
- Szkoda, Å¼e nie przyjechaÅ‚ pan tuÅ¼ przed Å›wiÄ™tami - mÃ³wi. - Wtedy Å›wietlica (mieszczÄ…ca siÄ™ w prawym skrzydl
szkoÅ‚y) bÄ™dzie juÅ¼ gotowa. Nowoczesna, z zapleczem kuchennym. Ponad 100 metrÃ³w kwadratowych. StÃ³Å‚ do tenisa,
bilard itd. Wychodzimy z jego mieszkania przez jedno z pomieszczeÅ„. Tu na otwarcie Å›wietlicy czeka telewizor.
- Plazma z telekinem, 42 cale. To bÄ™dzie na staÅ‚e â€“ mÃ³wi krÃ³tko pan Tadeusz. W duÅ¼ej mierze to dziÄ™ki niemu wieÅ
zdobyÅ‚a Å›rodki na Å›wietlicÄ™ i wiatÄ™. Trudno Zaremskiemu okreÅ›liÄ‡, o ile wzrosÅ‚a wartoÅ›Ä‡ Huty Kalnej w porÃ³wnan
1992 roku. Tak, wartoÅ›Ä‡, takie PKB Huty. O 60, 100, a moÅ¼e 300 procent? Czy ktoÅ› tak oblicza? Na pewno jednak
wzrosÅ‚a ogromnie, bo teraz nikt nie stwierdzi, jak wtedy, Å¼e Huta Kalna owszem, interesuje turystÃ³w, ale nie za
bardzo. Dzisiaj Å›.p. Alfons PoÅ‚om, ktÃ³ry w 1992 r. chciaÅ‚ 60 milionÃ³w (6 tys. zÅ‚) za chaÅ‚upÄ™, a nie dostaÅ‚ nawet 6,
zapewne mÃ³gÅ‚by do woli przebieraÄ‡ w ofertach. Inna sprawa, Å¼e prawie wszystkie te zmiany majÄ… zwiÄ…zek z wyjazdam
do pracy na ZachÃ³d â€“ zauwaÅ¼a na koniec przewodniczÄ…cy. A wiÄ™c jak kiedyÅ›, jak za "Welusia". Ale czy to takie waÅ¼
Tadeusz Majewski1. Teraz centrum wsi wyglÄ…da caÅ‚kiem inaczej. KoÅ›ciÃ³Å‚ (kiedyÅ› ewangelicki) ma miedzianÄ… wieÅ¼Ä
plebania zostaÅ‚a przykryta blachodachÃ³wkÄ…, przed koÅ›cioÅ‚em stoi z 15 aut, bliÅ¼ej nas widaÄ‡ konie ks. proboszcza. Fo
Tadeusz Majewski2. SoÅ‚tys Benedykt Sojka wyprowadza konia, ktÃ³ry bardziej sÅ‚uÅ¼y pod wierzch, niÅ¼ do pracy. Fot.
Tadeusz Majewski3. Przed budynkiem byÅ‚ej szkoÅ‚y, gdzie mieszka Zaremski, mieÅ›ci siÄ™ sklep i gdzie przed Å›wiÄ™tami
"ruszy" wiejska Å›wietlica z telekinem. Fot. Tadeusz Majewski4. W tej jeszcze nieoddanej do uÅ¼ytku wiacie jest ze sto
miejsc siedzÄ…cych. Fot. Tadeusz Majewski 5. PowstaÅ‚o kilka sporych i nowoczesnych domÃ³w. Ten naleÅ¼y do syna
soÅ‚tysa. Fot. Tadeusz Majewski6. Zaciera siÄ™ teÅ¼ ta mÅ‚odsza historia, na przykÅ‚ad o umarÅ‚ych mieszkaÅ„cach umarÅ‚y
domÃ³w. W 1992 r. w upalnÄ… sobotÄ™ w tym juÅ¼ umarÅ‚ym domu Waleski GoÅ‚uÅ„skiej wysÅ‚uchiwaliÅ›my dywagacji Klary
Glazy na temat leÅ¼Ä…cej w pokoju obok Å›p. Maryi BadziÄ…g. Teraz wszystko tamto jest juÅ¼ odchodzÄ…cÄ… coraz dalej n
znaczÄ…cÄ… historiÄ…. Fot. Tadeusz Majewski
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