GMINA CZARNA WODA

Huta Kalna. RozdroÅ¼e - reportaÅ¼ sprzed 12 lat
niedziela, 04 luty 2007

Do Huty Kalnej dojeÅ¼dÅ¼a siÄ™ podÅ‚ymi drogami, ale za to ze wszystkich stron Å›wiata. - WieÅ› jest malowniczo
poÅ‚oÅ¼ona, urzeka swojÄ… architekturÄ… i niespotykanÄ… aurÄ…. W Hucie jest okoÅ‚o 40 numerÃ³w. Do gÅ‚osowania zgÅ‚
125 osÃ³b, co - po dodaniu odpowiedniej iloÅ›ci dzieci - daje, wedÅ‚ug soÅ‚tysa Benedykta SÃ³jki, okoÅ‚o 300 mieszkaÅ„cÃ³w,
ale jest to chyba liczba zawyÅ¼ona.

WedÅ‚ug wyliczeÅ„ rolnikÃ³w, popijajÄ…cych piwo przed jednym tutaj sklepem, we wsi jest 17 ciÄ…gnikÃ³w, z czego 3
samorobne, 6 koni. Ziemia - przewaÅ¼nie VI klasa. Czynnych rolnikÃ³w jak na lekarstwo - wielu emerytÃ³w i rencistÃ³w.
Na pierwszy rzut oka wydaje siÄ™, Å¼e Huta umiera. Na drugi - teÅ¼. Kiedy wejÅ›Ä‡ jednak gÅ‚Ä™biej, pogadaÄ‡ - okazuje si
Å¼e z tym umieraniem coÅ› nie tak...
Polityka
- Lubiki narzucajÄ… siÄ™ Czarnej Wodzie w sprawie poÅ‚Ä…czenia z tÄ… gminÄ…. Lubiki chcÄ… siÄ™ narzucaÄ‡, sÄ… podm
burmistrza Czarnej Wody. Ale dopÃ³ki ja tu jestem, z HutÄ… tego nie bÄ™dzie. Te caÅ‚e LÄ…dy (ogromne Å‚Ä…ki rozciÄ…gajÄ
do Czarnej Wody przy "berlince") naleÅ¼Ä… do Lubik czyli do gminy Kaliska, a LÄ…dami interesuje siÄ™ Czarna Woda opowiada jeden z mieszkaÅ„cÃ³w. - Niech pan tego nie pisze. Tu mnie by ukrzyÅ¼owali, bo konflikt jest. Marek jest stÄ…d
radnym w gminie Kaliska. Niech on gada swoje. ZakÅ‚ad PÅ‚yt PilÅ›niowych z Czarnej Wody ma tam swoje Å›cieki, na tych
LÄ…dach - i muszÄ… Kaliskom pÅ‚aciÄ‡. Åšmieci teÅ¼ wywoÅ¼Ä… do Kalisk. Pewnie chcieliby robiÄ‡ tu wysypisko, choÄ‡ m
nie. Na spotkaniu w Lubikach wyzywali w tej sprawie. Lubiki obszarem jeszcze raz sÄ… takie jak Huta, ale sÄ… Lubiki MaÅ‚e i
DuÅ¼e.
MÃ³j rozmÃ³wca jest przeciwny przyÅ‚Ä…czeniu Huty do gminy Czarna Woda. Wielu jednak jest za. Zdania rÃ³Å¼ne, spÃ³r
trwa. W taki oto sposÃ³b do Huty wÅ›lizgnÄ™Å‚a siÄ™ polityka.

SoÅ‚tys SÃ³jka - UrodziÅ‚em siÄ™ tutaj 21 stycznia 1932 roku. Matka urodziÅ‚a siÄ™ w Legbondzie koÅ‚o Tucholi, ojciec w
Czersku. Trzy lata miaÅ‚em, jak ojciec zmarÅ‚, to go nie pamiÄ™tam. Ojciec byÅ‚ stolarzem, a matka Anna SÃ³jka, krawcowÄ…,
domu KÄ™dzierska. MiaÅ‚a szeÅ›ciu braci, w sumie jedenaÅ›cioro rodzeÅ„stwa. NajmÅ‚odszy brat ojca, Stefan, mÃ³j wujek, tu
miaÅ‚ gospodarzyÄ‡. W 1939 roku wrÃ³ciÅ‚ z wojny, rok siedziaÅ‚ w domu, potem musiaÅ‚ przyjÄ…Ä‡ III grupÄ™. W 1944 roku
na BaÅ‚kanach. Podobno z malarii.
Urszula SÃ³jka - Rychtych nicht nie wie wie, jak Ã³n zginÄ…Å‚.

Genoalogia
Benedykt SÃ³jka oÅ¼eniÅ‚ siÄ™ z UrszulÄ… z domu Å•oÅ„ska z PiecÃ³w. MatkÄ… Urszuli byÅ‚a Gertruda Pazda (nazwisko zn
rÃ³wnieÅ¼ w Starogardzie). - BronisÅ‚aw SÃ³jka, ojciec Benedykta, oÅ¼eniÅ‚ siÄ™ z AnnÄ… z domu KÄ™dzierska. KÄ™dziers
sprowadzili siÄ™ do Huty Kalnej. WczeÅ›niej mieszkali w Zimnych Zdrojach i w Czarnym. Urszula SÃ³jka - Ã“ni tak handlowali
(kupowali ziemiÄ™ i przeprowadzali siÄ™), niby byÅ‚o zawsze wiÄ™cej ziemi, a zawsze wychodziÅ‚o z tego, Å¼e jeszcze kurÄ™
trzeba byÅ‚o doÅ‚oÅ¼yÄ‡ do mniejszego.

Niemcy w Hucie
- Po I wojnie Niemcy sprzedawali tu gorsze gospodarstwa - opowiada soÅ‚tys. - Pozostali Redwance, Grinka, Borsiard,
Nojman, jeszcze raz Radwanc. Retrman... kilku innych.
KoÅ›ciÃ³Å‚ nasz byÅ‚ niemiecki z Borzechowa ksiÄ…dz dojeÅ¼dÅ¼aÅ‚, ale do szkoÅ‚y Niemcy chodzili z nami. Po I wojnie
PolakÃ³w byÅ‚o wiÄ™cej, przed (mniej). O 10 rodzin byÅ‚o wiÄ™cej.
ÅšwiatÅ‚a nie byÅ‚o, zamkniÄ™ta wioska, kilku kowali, trzy kuÅºnie (czy pan wie, co to kuÅºnia ?), mniechy, sklepy cztery.
MÅ‚yn byÅ‚ na wodÄ™ w Zimnych Zdrojach. MieszkaÅ„cy przewaÅ¼nie ziemiÄ… siÄ™ zajmowali.
Z gÃ³ry kuÅºniÄ™ miaÅ‚ Franciszek KÄ™dzierski (sprzedaÅ‚), koÅ‚o sklepu Paul Moritz, Eggert ta trzecia miaÅ‚ - tam gdzie rem
stoi.
Po I wojnie na maÅ‚ych domkach Niemcy zosteli, staruszki.
Sklepy... Badziong z Chojnic na plecach 50 kilogramÃ³w nosiÅ‚ towar, Landowski przywoziÅ‚ furmankÄ….

Jakie Å¼ycie
Benedykt SÃ³jka - Jakie Å¼ycie byÅ‚o, takie byÅ‚o. ByÅ‚o mleko i kartofle. Suchoty jeno istnieli - tego siÄ™ kaÅ¼dy baÅ‚.
Urszula SÃ³jka (biegajÄ…c z plastikowÄ… Å‚apkÄ… na muchy po kuchni) - Ano poczekaj, co tera bendzie wszytko je kara boska
Czy to wtedy, jak tera, taka rozpusta byÅ‚a?
SÃ³nsiad do sÃ³nsiada po ogieÅ„ chodziÅ‚. Torf byÅ‚ na noc wÅ‚oÅ¼ony. SÃ³nsiad chodziÅ‚ po Å¼ar, bo nie byÅ‚o pieniÄ™dzy
zapaÅ‚ki. Tera to sÄ… czasy. Do sklepu "na zeszyt" siÄ™ chodziyÅ‚o. GospodarzÂ drewno zwoziÅ‚. Dopiero daÅ‚o wypÅ‚ata, ja
las byÅ‚ zwiezÅ‚y. Do Niemiec siÃ³nd jeÅºdziÅ‚ do gburÃ³w. Na Å»uÅ‚awy stÃ³ndy pieszo szli albo rowerem jechali...

SzÅ‚o sia do rzeki, ale Å¼eby siÄ™ ktoÅ› poÅ¼aÅ‚owaÅ‚ ? Z Chojnic przyjeÅ¼dÅ¼ali - koniem z dworca i sia wylegiwali.
II wojna
Benedykt SÃ³jka - Zaraz po wojnie 14 lat miaÅ‚em, to koniem Å¼em jechaÅ‚, furmankÄ…. W lesie staÅ‚ czoÅ‚g rozbity i koÅ„ siÄ
baÅ‚. MÃ³wili, Å¼e starszy. CzoÅ‚g byÅ‚ niemiecki.
Ruski TÅ‚ukli z Klanin. Na tych caÅ‚ych Nowinach (to wzgÃ³rze z lasami - samosiejkami) byli i przez 14 dni to tu siÄ™ nie
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Å¼yto. Ile tu byÅ‚o trupÃ³w, i cywilÃ³w i koni, i krÃ³w!
Kiedy byÅ‚ front mieszkaÅ„cy wsi siedzieli na cmentarzu - w kierunku na Czarne. To byÅ‚ cmentarz niemiecki, teraz byÅ‚
wyÅ›wiÄ™cony. Na koÅ›ciele obserwator siedziaÅ‚, na wieÅ¼y. I stÅ‚ukli koÅ›ciÃ³Å‚ aÅ¼ do Å¼ebrÃ³w.
Stajnie i gospodarstwa, juÅ¼ nie powrÃ³ciÅ‚y do Å¼ycia, ziemia rozebrali ludzie.
Domy umierajÄ… ze staroÅ›ci. Na przykÅ‚ad Alfonsa PoÅ‚oma. Jego pierwsza Å¼ona byÅ‚a o 19 lata starsza. 14 lat na Å‚Ã³Å¼k
leÅ¼aÅ‚a. Ona byÅ‚a czyÅ›ciutka i robocza. Teraz pobudowaÄ‡ nie dadzÄ…, bo tam ma byÄ‡ droga. Obecna droga bÄ™dzie Å
Alfons trzy razy siÄ™ Å¼eniÅ‚. Nie miaÅ‚ dzieci. Jak on miaÅ‚ 20 lat, to ona 40. MÃ³wiÅ‚em - taki Alfons, ale czytaÄ‡ i pisaÄ‡ um
jak prokurator.

SÃ³jka - jeszcze o historii, jÄ™zyku i rodzinie
Benedykt SÃ³jka. - Akurat Maryla Badziong zmarÅ‚a. Przed wojnÄ… u nauczyciela Niemca Hempla pracowaÅ‚a. BiÅ‚ nas jak
diabli - laÅ‚, ile wlezie i tylko "heil Hitler" - mÃ³wiÅ‚. Ale swoich teÅ¼ liniÅ‚. To byÅ‚ taki przewrÃ³cony Niemiec.
Å»e mÃ³wie troche gwarÄ…? W wojsku mÃ³wili - ani nie jestem Kaszub, ani Antek, ani Polak.. O Kociewiu nie sÅ‚yszeli. Jak
Å¼em siÄ™ w wojsku w jÄ™zyku nieco wyszlifowaÅ‚, to po powrocie tu mÃ³wili "wielki pan".
SoÅ‚tysem jestem 6 lat, przedtem syn byÅ‚. Ojca wspominajÄ… jeszcze dziÅ›, bo byÅ‚ uczciwy. MiaÅ‚ zapalenie pÅ‚uc na obie
strony. Lekarza Å¼em przywieÅºli na Å¼elaznym wozie. Za pÃ³Åºno. Przedtem pielÄ™gniarka go uÅ›mierciÅ‚a - pootwieraÅ‚a
okna, zimne okÅ‚ady zrobiÅ‚a i skonaÅ‚.
Moi synowie Janusz i Jacek sÄ… w Ameryce. Jeden jest malarzem, drugi wykÅ‚adowcÄ…. CÃ³rka, MirosÅ‚awa, mieszka w
GdaÅ„sku. Bogdan jest tu, na gospodarce.
CiÄ…gnik Stromskiego
NajmÅ‚odszy syn, lat 23, na razie bez pracy. Ewa, cÃ³rka, ma obok wybudowane.
ÅšwiatÅ‚o w Hucie zaÅ‚oÅ¼yli w 1961 roku. Nie ma tu zÅ‚odziejstwa, ani sie nie bijÄ…, ani rozwodÃ³w, wÅ‚amaÅ„ teÅ¼ nie ma.
Turystyka wiele. W wiosce prawie kaÅ¼dy ma samochÃ³d. Ziemia ugorami, odÅ‚ogiem stoi, Ludzie dojeÅ¼dÅ¼ajÄ… do
Czarnej Wody do pracy "dyliÅ¼ansem" - maÅ‚e rolniki dojeÅ¼dÅ¼ajÄ….
Czy da siÄ™ wyÅ¼yÄ‡ z gospodarki... ZboÅ¼e i ziemniaki tu rosnÄ…. KiedyÅ› jeno byÅ‚o Å¼yto. Ale ciÄ…gnik prawie kaÅ¼dy
nawet samorobne majÄ…. Kiedy sÄ… grzyby i jagody, to moÅ¼na zarobiÄ‡. CÃ³rka na grzybach i jagodach domek postawiÅ‚a
Ile tu tych domÃ³w je pokupowane. W Szarmachach turyÅ›ci sÃ³. Nizio - to so dyrektory. DowgiaÅ‚Å‚o - poseÅ‚. Czaplewski,
Frost, PoÅ‚om WiesÅ‚aw - teÅ¼ tu mieszkajÄ… latem.
Teraz tu jest wiÄ™kszoÅ›Ä‡ emerytÃ³w i rencistÃ³w - my siÄ™ juÅ¼ narobilim.

U Stromskiego
Na podwÃ³rzu ciÄ…gnik z silnikiem ESA. Produkuje ktoÅ› w Osowie LeÅ›nym. Tadeusz Stormowski ma 2,5 ha ziemi. CiÄ…gnik
sobie chwali - elegancko, tanio 6 biegÃ³w. Lepszy jak koÅ„, bo jak stoi, to Å¼reÄ‡ nie chce. Stromski pracuje w ZPP w
Czarnej Wodzie.
Rolnictwo? DopÃ³ki starzy byli, to tak, to gospodarzyli... Ci mÅ‚odzi Zarembska. Franciszek od Ossowskiego. DziewiÄ™cioro
nas byÅ‚o w rodzinie - czterech chÅ‚opÃ³w, cztery dziewczyny, Å•ucja, Wanda, Helena, Waleska.
SkÄ…d takie imiÄ™? Dawniej tu byli same Niemcy. Polaki teÅ¼ byli: Wincenty, mÅ‚odszy Gornowicz, Ossowski. Wanda Å¼yje
w Åšliwicach, ma 89 lat.
W sumie mieszkaÅ‚o w Hucie trzech PolakÃ³w. Przed I wojnÄ…, oczywiÅ›cie Niemcy matce pomagali w pracy - wspÃ³lnie
pracowalijm: dawniej to byÅ‚a jednoÅ›Ä‡.
Po moich urodzinach mama pyta: Jakie imiÄ™ mam daÄ‡? Niemka mÃ³wi Waleska. Ona po polsku umiaÅ‚a, mama po
niemiecku. Co za Waleska? - ToÄ‡ to byÅ‚a niemiecka krÃ³lowa. I mama na rÄ™kÄ™ jej poszÅ‚a.
Po drugiej stronie za spÃ³Å‚dzielniÄ…, teÅ¼ drewniany dom - rÃ³wnieÅ¼ naleÅ¼aÅ‚ do Ossowskich. Teraz tam mieszka
WiesÅ‚aw PoÅ‚om.
Ossowscy dobrze gospodarzyli. GoÅ‚uÅ„scy przyjechali z Niemiec, gdzie Ignacy, ojciec mojego mÄ™Å¼a, BronisÅ‚aw
pracowaÅ‚. Tak wtedy Polacy wracali z Niemiec tutaj... Tak teÅ¼ byÅ‚o.

SÄ…siadka Klara Glaza, lat 69, do Waleski - Obacz tamÃ³j (w kuchni), co tam siÄ™ przypali...
Dzisiaj w Hucie tylko Jan GoÅ‚uÅ„ski buduje dom. To znaczy dopÃ³ki miaÅ‚ inwentarz, to budowaÅ‚.
Waleska GoÅ‚uÅ„ska (po powrocie z kuchni) - Ale po I wojnie siÄ™ zmieniÅ‚o. Takie Radwance to juÅ¼ inaczej chodzili.
Sprawdzali, kto miaÅ‚ mleko i nie odstawiaÅ‚. Wchodzili i mÃ³wili: Ach - stoi Å›mietana i trzeba byÅ‚o oddawaÄ‡ , i to te
Radwance, co odwiedzali mojej siostry. Å»eby siÄ™ mocno goÅ›cili, to nie. Z Czarnego przyjeÅ¼dÅ¼ali do nas Lefermhryci,
byli bardziej zainteresowani.
Klara Glaza - Dzisiaj bieda taka i kartofle juÅ¼ sÃ³ wykopane. BÄ™dÄ… bymkszajny. Pan wie, co to sÃ³ bymkszajny? DostaÅ‚e
poÅ„czochy, bistonosz i ci wyliczeli.
Tu trup (Maria BadziÄ…g) leÅ¼y za drzwiami. MiaÅ‚a 73 lata. Ona tak trochÄ™... ale groÅºna byÅ‚a, 73 lata miaÅ‚a Maryja
BadziÄ…g. KsiÄ…dz siÄ™ uparÅ‚ i nie zamierza pogrzebaÄ‡. IdÅº, zgÅ‚oÅ› do ksiÄ™dza Å¼e umarÅ‚a, a ksiÄ…dz siÄ™ upier
Å¼eby zara na drugi dzieÅ„ byÅ‚a chowana. Akt zgonu potrzebny, a lekarza nie ma. Czy to waÅ¼ne w sobotÄ™ w taki goronc
?
Kogo Huta interesuje? No tak, turystÃ³w. Ale nie za bardzo. NiektÃ³rzy sprzedajÄ… miastowym domy. Alfons PoÅ‚om chciaÅ‚
60 milionÃ³w za chaÅ‚upa, nie dostaÅ‚ nawet 6. ZmarÅ‚.
Gazeta Kociewska 1994 r.
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