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Życie byłoby mdłe, gdyby wszystko było słodkie, 

i sama sól jest gorzka, ale trochę soli do potrawy 

nadaje smak. Trudności są solą życia. 

 

                                                                       Baden Powell 

 

 

 

 

     Wydanie II poprawił i uzupełnił 

    dh Leszek Gasztych w 2011 r. 

     Wydanie III ponownie uzupełnione 

     w odnalezione fotografie w 2014 r. 

Uzupełniono w 2016 r. o datę śmierci  

Druha Leszka Gasztycha 

 

 

 

 

 

Opracowanie graficzne, skanowanie i układ komputerowy – Leszek Goetzendorf Grabowski 

lgrab2@wp.pl 

 

mailto:lgrab2@wp.pl


3 

 

 

 

Przedmowa 

 

Mimo, że czas mojego pobytu w Kaletach obejmującego okres wczesnej 

młodości trwał zaledwie ok. 8 lat, to odcisnął znaczące piętno w mojej pamię-

ci. To też czym jestem starszy tym mocniej wspominam czasy, w których 

zdarzyło się tyle ciekawych i emocjonujących wydarzeń  związanych  

z uczestnictwem w organizacji harcerskiej.  
Wprawdzie większość uczestników dawnych obozów i eskapad harcer-

skich już nie żyje, bądź jest w bardzo podeszłym wieku, to warto przypo-

mnieć ten okres , gdyż działo się to w wyjątkowo trudnych i skomplikowa-

nych czasach  ówczesnej Europy.  

Tak się złożyło, że utrzymałem kontakt z ostatnim żyjącym jeszcze 

uczestnikiem dawnej Komendy Ośrodka Harcerskiego w Kaletach, w którego 

posiadaniu była przede wszystkim pamięć o tamtych czasach ale również du-

ży album z wieloma unikatowymi fotografiami przedstawiającymi wydarzenia 

harcerskie z tamtych lat. 

Tą osobą był druh Leszek Gasztych, Dziś już osiemdziesięciopięcioletni 

pan mieszkający w Warszawie syn przedwojennego kierownika szkoły w Kale-

tach p. Piotra Gasztycha. Do spotkania po latach doszło 21 stycznia 2011 

roku. Ustaliliśmy wspólnie Kalendarium wszystkich istotnych faktów zwią-

zanych z powstaniem Związku Harcerstwa Polskiego w Kaletach, aż do czasu 

kiedy nastąpił jego kres. Otrzymałem do skopiowania cały album z fotogra-

fiami, tak istotnymi by wczuć się w atmosferę tamtych lat i przypomnieć jak 

wyglądaliśmy. 

Niestety nie byliśmy w stanie zidentyfikować wszystkich znaczących 

funkcyjnych harcerzy, ale można to uzupełnić jeżeli ktoś rozpozna znane so-

bie osoby. Po prostu zawiodła nas już pamięć. 

Jakość fotografii, zwłaszcza przedwojennych jest niestety bardzo słaba, 

ale stanowią już dokument minionych czasów. Fotografie powojenne zwłasz-

cza z obozu w Jarnałtówku wykonane są przez zawodowego fotografa z Kalet 

p. Płonkę, który przyjechał na obóz, by uwiecznić na fotografii  nasze obozo-

we życie. Część fotografii pochodzi z moich zbiorów, wykonywanych przeze 

mnie (dziesięciolatka wówczas) aparatem bardzo prymitywnym.  

Opracowanie to ma już charakter historycznego dokumentu obrazujące-

go  jak w stosunkowo małej społeczności jaką były Kalety rozwijał się z ini-

cjatywy jego mieszkańców wspaniały młodzieżowy ruch harcerski. 

 

Łódź w marcu 2011 roku.                  Leszek Goetzendorf  Grabowski 
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Wstęp. 
Skomplikowane dzieje Górnego Śląska i równie złożone narodziny niepodległego pań-

stwa polskiego na tym terenie nie sprzyjały zaszczepianiu w młodym pokoleniu idei, jakie 

niósł Związek Harcerstwa Polskiego.  

Początek harcerstwa na ziemiach polskich sięga  1909 r. w okresie pojawiania się w 

Anglii zalążków skautingu tworzonego przez generała Baden-Powell’a twórcę nowej propo-

zycji wychowawczej młodzieży. Na terenach Polski wielkim zwolennikiem tej koncepcji wy-

chowawczej został Andrzej Małkowski, autor polskiego tłumaczenia książki Baden-Powell’a 

Scouting for boys. Przekład Małkowskiego ukazał się w 1911 r. pt. Skauting jako system wycho-

wania młodzieży. Pomysł wychowawczy Powelle’a znalazł wielu zwolenników wśród Pola-

ków i stopniowo rozwijał się w różnych regionach  jeszcze zniewolonej ojczyzny i po odzy-

skaniu niepodległości.  

W 1920 r. organizuje się harcerstwo na Górnym i Dolnym Śląsku. Przy Radzie Naczel-

nej w Warszawie powstaje, wydział plebiscytowo-organizacyjny dla spraw Śląska. W II Po-

wstaniu Śląskim, harcerstwo mimo, że jest w początkowym stadium organizacyjnym, bierze 

znaczny i czynny udział w bojach, wywiadzie i niesieniu pomocy powstańcom śląskim. — 

W listopadzie odbywa się pierwszy Zlot Harcerstwa Śląskiego w Bytomiu i Pierwszy Walny 

Zjazd Z. H. P. 

W 1921 r. harcerstwo polskie bierze czynny udział w akcji głosowania w Plebiscycie 

Śląskim. Rada Naczelna ZHP przysyła znaczną pomoc materialną na rzecz III Powstania 

Śląskiego. Harcerze śląscy wespół z licznymi ochotnikami, harcerzami z pozostałych tere-

nów Polski, walczą niezwykle bohatersko w szeregach powstańczych (Góra św. Anny na 

Dolnym Śląsku). Prócz tego harcerstwo intensywnie współpracowało z władzami polskimi 

w okręgach plebiscytowych Warmii i Prus Wschodnich. We Lwowie odbywają się ogólno-

polski zlot z okazji dziesięciolecia istnienia związku, a następnie II Walny Zjazd ZHP.  

W tym czasie w Kaletach nie ma jeszcze warunków i atmosfery do tworzenia harcer-

skich struktur. Brak również kadry, która byłaby przygotowana do podjęcia działań organi-

zacyjnych. Osiedle jest w trakcie dokonywania przemian wynikających z przyłączania części 

Śląska do Polski. Polskość na tych terenach dopiero się odradzała. W Kaletach powstaje od-

dział powstańczy pod dowództwem Józefa Kłoska, czynnego uczestnika II Powstania Ślą-

skiego, którego jednym ze znaczących dokonań było usunięcie 

niemieckiego kierownictwa fabryki celulozy i papieru. Końco-

wym efektem plebiscytu i III Powstania Śląskiego była decyzja 

Rady Ligi Narodów o przyznaniu Polsce części Górnego Śląska, w 

tym powiatu lublinieckiego wraz z Kaletami. 

Procesy własnościowe związane z fabryką trwały do 1929 

roku, kiedy to fabryka przeszła ostatecznie w ręce Polaków. Na-

stępuje polonizacja zakładu, a językiem oficjalnym jest już język 

polski. Władze usilnie kompletują kadrę nauczycielską. Do pracy 

w 1934 r. na stanowisko kierownika szkoły w Kaletach mianowa-

ny zostaje pełniący dotychczas funkcję kierownika szkoły pod-

stawowej w Psarach Piotr Gasztych. Synowie p. kierownika Gasz-

tycha odegrali w późniejszym czasie ważną rolę w organizacji 

Ośrodka Harcerskiego w Kaletach. 

Piotr Gasztych  

1896- 1971 
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Harcerstwo w Kaletach do roku 1939. 

 

Rok 1934. 

 

Druh Emil Myszor inicjuje na terenie Kalet powstanie drużyny harcerskiej, której pa-

tronem  zostaje Tadeusz Kościuszko. Równolegle druh Pilarczyk organizuje gromadę zu-

chową. Do pracy organizacyjnej ośrodka harcerskiego włączają się również dwaj starsi sy-

nowie kierownika szkoły, którzy wraz z ojcem osiedli w tym czasie w Kaletach.  Byli to Mie-

czysław i Jerzy  Gasztychowie. Do współpracy dołącza również druh Gawron, który jako 

dyrektor Zakładu Głuchoniemych w Lublińcu miał dobry kontakt z młodzieżą. Pełnił on 

funkcję Komendanta Hufca. 

Pierwszy obóz drużyny odbył się latem w Gdyni. Zachowały  się zaledwie dwa 

unikatowe zdjęcia z tego pierwszego wypadu harcerskiego nad polskie morze. 

 

 Rok 1935. 

 

 

 

 

Drużynę prowadzi nadal E. Myszor przy 

współudziale braci Jerzego i Mieczysława Gaszty-

chów. Zastęp harcerski z Kalet bierze po raz pierw-

szy udział w Jubileuszowym Zlocie Narodowym Z. 

H. P. z udziałem zagranicznych delegacji w  Spale 

k. Tomaszowa. W Zlocie uczestniczyło ok.  25.000 

harcerzy. 
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W tym też roku organizowany był Zlot Harcerskich Drużyn Hufca w Lublińcu. 

 

 

 

 

Rok 1936.  

Kadra drużyny bez zmian. Latem zorganizowano obóz drużyny w Worochcie 

(w okolicach Zaleszczyk). 

 8.  IV.    Rada    Ministrów    wydaje    rozporządzenie mocą  którego Z.  H.  P.  

zostaje uznane za Stowarzyszenie   Wyższej Użyteczności i  nadaje Z. H. P. nowy 

statut. 
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           Rok 1937.  

 

 Zorganizowano 20 – dniową kolonię zuchową w miejscowości Zagórnik k. 

Andrychowa prowadzoną przez nauczyciela p. Dumę. 

Worochta 
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Rok 1938. 

 

 E. Myszor wraz z kadrą organizuje 17 dniowy obóz harcerski w Gdyni na Ka-

miennej Górze. W tym czasie powstaje druga drużyna im. Zawiszy Czarnego. Dru-

żynowym zostaje Józef Wąs. 

 Drużyny prowadzą ożywioną działalność programowo – harcerską 

 i uczestniczą w wielu imprezach ogólno rozwojowych. 
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Rok 1939. 

 

W czerwcu powstaje w Kaletach Starszoharcerski  Zespół  Samoobrony Teryto-

rialnej. Wykonywanych jest przez harcerzy szereg prac z zakresu umocnień i fortyfi-

kacji. Jak się okazało był to daremny trud. Zbliża się wojna. 

Najazd Niemców przerywa wszelką działalność harcerską. Rodzina Gaszty-

chów ewakuuje się do Warszawy. 

Część starszej kadry harcerskiej podległa mobilizacji, młodsi dzielą losy z ro-

dziną lub walczą w oddziałach partyzanckich. 
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Harcerstwo w Kaletach w latach 1945-1949. 

 

Rok 1945. 
Wiosna. Bliski koniec wojny. Powroty ludzi do Kalet. Emil Myszor 

przedwojenny drużynowy zostaje mianowany Naczelnikiem Gminy Kalety. 

Znajdują się entuzjaści, którzy podejmują się odtworzenia przedwojennego 

harcerstwa. Jerzy i Leszek Gasztychowie organizują drużyny. Trzeci z braci 

Gasztychów, Mieczysław, członek AK nie wrócił jeszcze z „lasu”.  

Jest bardzo wielu chętnych. Powstaje Ośrodek Harcerski składający się z trzech 

drużyn: dwóch męskich i jednej żeńskiej.  

Komendantem Ośrodka zostaje Jerzy Gasztych, drużynowymi Leszek Gasztych 

i (?). Zaś funkcję drużynowej harcerek pełni Madzia Kamińska.  

W organizacji i w szkoleniu harcerskim pomagają instruktorzy harcerscy, byli 

powstańcy 1944 roku i zdemobilizowani żołnierze leśnych oddziałów AK.  

 

      Mieczysław Gasztych                                 Jerzy Gasztych                                     Leszek Gasztych  

             1918 – 1997                                                1920 – 1982                                             1926 – 2015 

 

Było ich trzech. Najstarszy Mieczysław, inż. budownictwa lądowego. Człowiek 

poważny już i zrównoważony. Jerzy, będący uosobieniem subtelności, dobrych 

manier i osobistego uroku, był w okresie kończenia studiów na wydziale 

architektury Politechniki Warszawskiej. Wszechstronnie uzdolniony, grający 

wspaniale na fortepianie, akordeonie i do tego malarz z artystycznym zacięciem. 

Najmłodszy Leszek, mający po wojnie około 19 lat, był silnym, porywczym 

chłopakiem o wesołym usposobieniu. Krążyła o nim anegdota. Otóż, opowiadano, że 

gdy jego starsi bracia po powrocie z oddziałów partyzanckich wychudzeni i 

wymizerowani przeszkadzali mu uczyć się we wspólnie zajmowanym pokoju, brał 

ich naraz obu pod pachę i wynosił do ogrodu. Po wyjeździe z Kalet do Warszawy 

ukończył geodezję na Politechnice Warszawskiej. 

Bracia Jerzy i Mieczysław spędzili czas okupacji niemieckiej w konspiracji w 

oddziałach partyzanckich AK na Lubelszczyźnie. Dyscyplina wojskowa nauczyła ich 
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obowiązkowości i odpowiedzialności, solidności i dbałości o podwładnych, a przede 

wszystkim patriotyzmu. Wszystkie te przymioty uwidoczniły się w ich pracy  

z młodzieżą w ZHP.  

I ta grupa skupiła wokół siebie podobnych sobie młodych ludzi z terenu Kalet, 

którzy zajęli się zaraz po wojnie organizowaniem Harcerskiego Ośrodka w Kaletach 

podległego Komendzie  Hufca w Lublińcu. W bardzo krótkim czasie zgłosiła się do 

Ośrodka duża liczba młodzieży w różnym wieku, tęskniącej po okresie zniewolenia 

okupacyjnego do pewnej integracji. 

Siedzibą Ośrodka ZHP była Harcówka, usytuowana na tyłach starej szkoły, 

dobrze widoczna na załączonej fotografii. Tam też odbywały się wszystkie zbiórki,  

a na boisku, na którym grywaliśmy w piłkę, uczono nas dyscypliny i podstaw 

musztry. Tam też odbywały się pogadanki o celach i ideach harcerstwa opartego o  

doświadczenia skautingu Baden Powell’a.    

 

Krywałd 

Pierwszy zorganizowany przez nasz Ośrodek obóz harcerski odbył się w 

Krywałdzie latem 1945 roku. Krywałd był osadą pracowników leśnych, leżącą w 

okolicach Bruśka w bliskim sąsiedztwie Kalet. Tuż za osiedlem był posadowiony 

leśny pałacyk dla gości przybywających na te tereny na polowania. Była to ciekawa 

zabudowa w stylu góralskim, tyle że kryta strzechą, postawiona prawdopodobnie 

przez Guido Georga von Donnersmarcka. W tej leśnej rezydencji spędzaliśmy pierwsze i 

ostatnie wakacje po wojnie. Ostatnie - dlatego, że dwa lata później budynek został rozebrany 

z bliżej nieznanych powodów. 
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Pobyt w Krywałdzie był wstępną próbą okiełznania temperamentów młodych ludzi  

i skierowania ich zainteresowań w obszary dotąd kompletnie im obce. Nasi starsi druhowie 

doskonale spełnili to zadanie. Czas spędzany na zdobywaniu sprawności, leśnych zabawach  

w podchody, wieczornych ogniskach i innych dobrze przemyślanych imprezach dobrze 

wpłynął na naszą młodzieńczą wyobraźnię. Dopiero w Krywałdzie poznaliśmy, czym 

naprawdę jest harcerstwo. 

Autor 

tej kroniki 

w wieku 

9 lat 
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                                                                   Jerzy Gasztych 

 

 

   

Mieczysław 

Gasztych 

 

 

 

 

Leszek 

Gasztych 

 

 

 

Sesja zdjęciowa 

 

Otrzymaliśmy pierwsze szlify obozowego życia w warunkach leśnych, ale 

mimo to bardzo komfortowych. Był to przedsmak tego, co nas czekało w najbliższej 

przyszłości. 

 

 

 

Poranny apel 
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Po letnich wakacjach, 23 września pierwszych po zakończeniu Wojny,  

odbywał się w Katowicach Zlot Drużyn harcerskich. W defiladzie brało udział 108 

uczestników z Ośrodka ZHP w Kaletach. Dojazd uczestników do Katowic odbywał 

się w bardzo trudnych warunkach z powodu braków wagonów w taborze 

kolejowym. Ale mimo to staraniem naszego komendanta dh Jerzego Gasztycha 

byliśmy licznie reprezentowani. Do dni dzisiejszych zachowało się parę fotografii z 

tej uroczystej defilady ale bez precyzyjnych opisów. 

                 Fotografie z albumu Leszka i  Jerzego Gasztychów 



15 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 1945. 

 

Niespełna po pięciu miesiącach od zakończenia wojny i roku od upadku 

Powstania Warszawskiego nasz kaletański Ośrodek Harcerski miał reprezentować 

Chorągiew Śląską na uroczystym otwarciu Roku Harcerskiego Stołecznej Chorągwi 

ZHP. Było to bardzo ważne i prestiżowe wydarzenie w dziejach naszego Ośrodka, 

gdyż wiązało się to z bardzo istotnymi i osobistymi przeżyciami wielu z nas. 
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Pierwszym przeżyciem była sama podróż do Warszawy, która odbywała się 

nocą w spartańskich warunkach, w towarowych odkrytych wagonach wyłożonych 

słomą. Było to niesłychanie emocjonujące. Którzy z obecnych rodziców zgodziliby 

się, by ich pociechy podróżowały w takich warunkach?. Rano dotarliśmy na miejsce, 

czyli na Dworzec Główny, czy raczej na to, co zostało z niego po wojnie. Następnym 

szokiem dla wszystkich była sama Warszawa. Po tych 5. miesiącach było to jeszcze 

niekończące się morze ruin i zgliszcz.  

W Warszawie przyjęli nas miejscowi harcerze. Każdy z nas dostał 

zakwaterowanie w rodzinie jednego z warszawskich harcerzy. Z reguły były to 

kwatery na Pradze, gdyż zachodnia część miasta była bardzo zniszczona. Ja, 

wówczas dziewięcioletni, wraz z o kilka lat starszym chłopakiem udałem się na 

Pragę przez pontonowy most (bo innych w tym czasie nie było) i dalej gdzieś 

tramwajem (na Pradze tramwaje już jeździły).  

Następnego  dnia  odbyło  się  przygotowanie  do  defilady,  na   której  

z transparentem „Śląsk” maszerowaliśmy obok innych przedstawicieli regionów 

kraju. 
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 Na nas Ślązakach, harcerze warszawscy zrobili olbrzymie wrażenie swoimi 

strojami, bo zamiast rogatywek harcerskich mieli na głowach hełmy powstańcze 

przepasane biało-czerwonymi wstążkami, a ich ramiona zdobiły peleryny  

w panterkę. Do pełnego wyposażenia brakowało im tylko karabinów i granatów  

u pasa. Ale i tak w duchu zazdrościliśmy im takiego wyglądu, bo wyglądali 

niezwykle bojowo, co pobudzało naszą chłopięcą wyobraźnię.  

A byli to chłopcy, którzy rzeczywiście dużo przeszli i nie zdawaliśmy sobie 

sprawy z tego, co oni faktycznie przeżyli, walcząc pośród tych ruin. 

        Resztę dnia spędzaliśmy na oglądaniu tego, co w Warszawie pozostało. 
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W tle początek odbudowy mostu Poniatowskiego 
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Na zakończenie pobytu w Warszawie odbyliśmy długą wędrówkę przez ruiny 

na Cmentarz Powązkowski, na którym w kwaterze poległych harcerzy w Powstaniu 

Warszawskim odbyło się bardzo uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie. Młodsi 

harcerze otrzymali certyfikat z tej uroczystości i Krzyże Harcerskie. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość przyrzeczenia na Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze poległych harcerzy w 

Powstaniu Warszawskim 
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Rok 1946.  

 Ośrodek ZHP organizuje zimowisko w Bielsku (pod Klimczokiem) w 

zniszczonym schronisku. Chociaż warunki były skrajnie trudne uczestnikom one nie 

przeszkadzały, ponieważ dopisały śnieg i dobra aprowizacja „unrowska”. 

Komendantem był Jerzy 

Gasztych, oboźnym Leszek 

Gasztych, a kwatermistrzem 

Erwin Maślonka.                 

W marcu harcerze 

Ośrodka organizują w Kaletach 

przedstawienie teatralne pt. 

„Karpaccy górale”. Na 

przedstawieniu komplet gości.  

Spektakl przyjęty z dużym 

aplauzem. Dekoracje, efekty 

świetlne, reżyseria pod 

kierownictwem Jerzego 

Gasztycha. 

Jarantowice obecnie   Jarnautówek 

W lipcu trzydziestodniowy obóz dla całego Ośrodka ZHP w Jarantowicach 

koło Głuchołazów. Transport całego wyposażenia obozu i uczestników zapewniła 

Fabryka Celulozy i Papieru „Natronag”. Podróż wielką ciężarówką z przyczepą 

trwała cały dzień. Wszyscy przeżyli... Komendantem obozu był Jerzy Gasztych, a 

oboźnym Leszek Gasztych. Czynny udział w pracach organizacyjnych i obozowych 

brali również drużynowi (?) Dragonówna, Marta Kamińska i Róża Jańczyk  oraz 

drużynowi Henryk Borek i Erwin Maślonka. Zuchami zajmował się nauczyciel 

Erwin Duma. 

 

Przygotowanie do wyjazdu  

spod szkoły. 

Plakat zapraszający na przedstawienie. 
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Wędrówka na miejsce obozowiska. 

 

 

 

Jeden z dni życia obozowego 

 

 

 

Gimnastyka poranna                                                        Mycie w górskim  strumyku 

Poranne trzepanie kocy 
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 Oboźny Leszek Gasztych i kom. Jerzy Gasztych.                                     Apel poranny. 

 

 

. 

 

 Śniadanie 
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Podniesienie sztandaru. 

 

 

 
Brama wjazdowa do obozu 
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Grosek, Ratajczyk, L. Grabowski, Ochman,                              Druhowie Płonka i Plaza. 

 

Komendant Jerzy Gastych określił to 

zdjęcie jako 

„Najmłodsi myślą o mamie” 

Ten mały namiot 

to rezydencja 

oboźnego  

dha   Leszka 

Gasztycha 
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Obóz harcerek 
w Jarantowicach 

Dh. Madzia Kamińska przyjmuje raport. 
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Obóz harcerek w Jarantowicach filmuje fotograf  

z Kalet p. Henryk Płonka 
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Wspólna wycieczka 



30 

 

 

Po udanym obozie w Jarantowicach, w sierpniu  odbył się jeszcze 

wędrowny obóz rowerowy na szlaku „Orlich gniazd”, Kalety – Świerklaniec – 

Dąbrowa Górnicza – Olkusz – Pieskowa Skała – Kraków. 

Trasa była bardzo trudna a rowery kiepskie wymagające ciągłych 

napraw. Ale mimo różnych przygód i trudności wyprawa była udana w 

wesołej i sympatycznej atmosferze. 

Aprowizację stanowiły pozostałości poobozowych   dostaw z UNRR-y. 

Powrót z Krakowa odbył się już pociągiem. 

Całą wędrówkę prowadzili druhowie Gasztychowie. 
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Rok 1947 
 

 

 

 

 

 

 

Wiosenna wycieczka 

rowerowa 

Komendant Jerzy Gasztych w 

otoczeniu rozśpiewanych 

harcerzy 
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Mikołajki 

 

Od 8 lipca do 12 sierpnia odbył się letni obóz harcerek i harcerzy w 

Mikołajkach. Transport jak zwykle towarowymi wagonami z pełnym 

wyposażeniem obozowym i aprowizacją. Wieziona była również mąka, z której 

pod kierunkiem miejscowego piekarza wypiekany był chleb dla całego obozu. 

Chłopcy mieszkali w namiotach a dziewczęta w opuszczonym domku. 

Powrót również koleją towarowymi wagonami. 

Komendantami obozu byli dh. Madzia Kamińska i dh. Jerzy Gasztch. 

Oboźnym dh. Leszek Gasztych. Drużynę męską prowadził dh Henryk 

Borek. 
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Jadalnia wykonana własnymi siłami 

 

 

 

 

Po powrocie z Mazur i po wyleczeniu „pokomarowych” bąbli (jako, że 

lato było bardzo deszczowe) zorganizowany został 10 dniowy obóz w Kaletach 

(tak, tak).  Leśniczy udostępnił tuż za Jędryskiem polankę, na której 

rozstawiono namioty. Było miło i wesoło ale do czasu. Nieoczekiwanie jak na 

tą porę lata spadł śnieg i trzymał kilka dni. Było zimno, to też palono ogniska 

i biegano dla rozgrzewki. Kilkoro zdezerterowało, ale było fajnie. 
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Zima 1947/48 

 

Zimowy Obóz w Wiśle Dziechcince prowadzony przez Jerzego i Leszka 

Gasztychów. 

 

 

 

 

Powrót do domu. 
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Rok 1948. 

                                          Międzyzdroje. 

 

Letni obóz w Międzyzdrojach był ostatnim w pełni udanym obozem, na 

którym  kultywowano dobre tradycje patriotyczne i harcerskie. 

Komendantem obozu był jak zwykle Jerzy Gasztych, a oboźnym Leszek 

Gasztych.  

Miejsce biwakowania położone było w pięknym lesie tuż nad morzem, 

które służyło nam tak do własnych ablucji jak i do mycia kotłów i menażek. 

Pogoda w ciągu całego pobytu była wspaniała, to też humory dopisywały 

wszystkim uczestnikom. 

Zaczęły się jednak pojawiać nowe „formy patriotyzmu” w postaci Służby 

Polsce, zapowiadające nowe czasy dla harcerstwa. 

 

Brama wjazdowa do obozu była w formie 

„jodełek” znaku firmowego F-ki 

NATRONAG, do którego nawiązywaliśmy 

z racji dużej pomocy fabryki w 

aprowizacji. 

Włodek Polak (z proporczykiem zastępu 

„Wiewiórek”), Leszek G. Grabowski  

i koledzy. 
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Nasz Komendant dh Jurek Gasztych nie rozstawał się z akordeonem, umilając nam 

każdą chwilę dobrą muzyką. 

 

 

Capstrzyk . 
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Obozowa kapliczka. 

Normalne życie 

obozowe 
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Obozowy punkt opatrunkowy. 
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Zaproszenie na nasze ognisko dla 

wczasowiczów Międzyzdrojów. 

Ostatnie chwile 

niezapomnianego obozu. 

Czas wyjeżdżać. Pakujemy 

dobytek obozowy na 

samochód. Kierunek 

dworzec PKP. 
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Poranna toaleta na torach. 

W drodze powrotnej 

zatrzymujemy się we Wrocławiu, 

by zwiedzić nowo otwartą 

Wystawę Ziem Odzyskanych. 

Wieża z wiaderek 
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WZO – 1948 
Wystawa Ziem Odzyskanych 

Wrocław 
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1948/49  

 

Zimowy obóz w Wiśle Malince. Prowadził Jerzy Gasztych. Mieszkaliśmy 

w ładnym i wygodnym pensjonacie, ale spaliśmy pokotem na siennikach na 

podłodze. 

 

 

Rok 1949. 

Ostatni letni obóz w Suchedniowie nad rzeką Kamienną. Komendant 

obozu Henryk Borek. Pechowa lokalizacja i pechowa pogoda. Ulewne deszcze 

zmuszają do przeniesienia obozu w inne miejsce. Brak fotografii z tego 

obozu. 

 

 
 

Zmiany polityczne w Polsce w grudniu 1948 roku odbiły się również na 

atmosferze pracy w ośrodkach harcerskich.  Zmiany w zasadach pracy z 

młodzieżą wynikające z upolitycznienia zwyczajów panujących dotychczas 

były nie do zaakceptowania przez wielu z dawnych działaczy harcerskich. To 

było powodem, że kaletańska kadra harcerska rozpadła się. Powody były 

również takie, że wielu kontynuowało studia i praca społeczna była już 

poważnym utrudnieniem w planach życiowych.  

Brak jest dalszych informacji o losach Ośrodka Harcerskiego w Kaletach 

po roku 1949. 
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Zakończenie 

Wielkie podziękowanie należą się dzisiejszemu seniorowi dawnego 

Ośrodka Związku Harcerstwa Polskiego w Kaletach druhowi Leszkowi 

Gasztychowi z Warszawy, który przypomniał wiele faktów sprzed lat, jak 

również udostępnił album z fotografiami, które skopiowałem dla potrzeb tego 

opracowania.  

 

W późniejszych latach L. Gasztych był założycielem 166 Warszawskiej 

Wodnej Drużyny Harcerzy a w roku 1958 zainicjował budowę Harcerskiego 

Ośrodka Wodnego w Warszawie. skupiającego wszystkie stołeczne drużyny 

żeglarskie. Dziś nadal jest instruktorem Ośrodka i nadal uprawia żeglarstwo.   

Jego wieloletnia praca w harcerstwie to oddzielny ciekawy temat. 

Album Jerzego i Leszka 

Gasztychów. 

Wspominanie dawnych 

czasów i oglądanie 

starego albumu. 
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Zachowało się zaświadczenie o wstąpieniu Leszka Gasztycha do ZHP, 

sygnowane przez drużynowego dh. Emila Myszora. 

 

Od lewej: Kadra obozowa.  Druhowie : Józef Piątkowski, (?)  Dragonówna,  

(?),   Jerzy Gasztych, Stanisław Gawron.                Obóz w Krywałdzie 1945. 



45 

 

 

 

 
Od lewej: druhowie: Henryk Borek, Henryk Borkowski, (?),  

Leszek Gasztch, Jerzy Gasztych, (?), (?). Mikołajki 1947. 

 

 

Autor wspomnień o Związku 

Harcerstwa Polskiego w Kaletach  

Leszek Goetzendorf Grabowski 

w wieku 10 lat.             Rok 1946 
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Wspomnienia osobiste 
 

Początek naszej znajomości z Leszkiem Gasztychem, to pierwsze lato po wojnie w roku 
1945. Leszek wówczas 19 letni chłopak uczestniczył wraz z bratem Jerzym w organizacji 
Ośrodka Harcerskiego w Kaletach na Górnym Śląsku. Organizowali pierwszy w 1945 r. letni 
obóz harcerski w Krywałdzie. (patrz str. 11). Łączyła mnie z Leszkiem pewnego rodzaju 
przyjaźń z racji udzielania mi przez niego korepetycji, by uzupełnić poziom mojej wiedzy  
utracony w czasie wojny. Przy okazji sprawował nade mną  9 – latkiem pewien nadzór i 
opiekę w czasie pierwszych obozowych wypraw. Nasz kontakt zakończył się wraz z 
wyjazdem w 1949 r. rodziny Gasztychów do Warszawy a mojej rodziny do Łodzi.  

Następny nasz kontakt miał miejsce w Warszawie w roku 1951 kiedy to odwiedzałem 
całą trójkę braci Gasztychów studiujących i pracujących w tym czasie. Ja wówczas uczyłem 
się w Technikum Papierniczym w Jeziornie k. Warszawy. 

Potem nasze spotkania się urwały na dłuższy czas. Kolejne spotkanie nastąpiło 
przypadkowo gdy  w 1980 r. z powodów służbowych musiałem nawiązać kontakt z 
Zakładem Wydawnictw Kartograficznych w Warszawie. Pierwszą osobą którą napotkałem 
był Leszek Gasztych, który tam pracował i z racji dawnych znajomości pomógł mi  
rozwiązać pewien problem techniczny. Blisko 30 letni okres przerwy w naszych kontaktach 
był okazją do bardzo serdecznych rozmów o minionych czasach i przeżyciach każdego z nas. 

Następne spotkanie nastąpiło dopiero w 2011 roku, kiedy poszukiwałem materiałów do 
opracowania historii naszego Ośrodka Harcerskiego w Kaletach. Połączenie moich zasobów 
archiwalnych z tym co dostałem od Leszka pozwoliło na opracowanie niniejszej Historii 

ZHP w Kaletach. 
Niestety ogromną ilość wiedzy o swoich nie zapisanych przeżyciach z przyjaciółmi ze 

Śląska nie zdążył już przekazać i zabrał  je  ze sobą.  
Cześć jego pamięci. 
 
Łódź w lutym 2016 r.                                                               Leszek Goetzendorf Grabowski 
                                 

                                                                                                          
 

 
 Leszek Gasztych w wieku 10 lat 

w miejscu urodzenia w  Psarach 
Pierwsze zdjęcie jakie zrobiłem 

Leszkowi Gasztychowi w Kaletach  
wiosną 1946 r. 
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