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– Te zdjęcia to kronika miasta skupionego wo-
kół „matki-żywicielki”, jaką była fabryka, bo nie 
ma rodziny w Kaletach, gdzie choć jedna osoba nie 
pracowałaby w KZCP lub związanych z nimi insty-
tucjach – mówi burmistrz Klaudiusz Kandzia. Życie 
stosunkowo młodego miasta długo koncentrowało 
się wokół Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Pa-
pierniczych. Fabryka prowadziła też dom kultury, 
gdzie działało koło fotograficzne. – Fotografowali-
śmy wszystko – powiedział 4 lata temu dziennikar-
ce „Gwarka” Czesław Chróst. On, gdy upadło KZCP, 
uratował zakładowe archiwum. Fotograf z Kalet nie 
doczekał otwarcia wystawy zdjęć, która odbyła się 
w marcu 2015 r. Przypominamy kilka fotografii po-
kazujących dawne Kalety.

Kaletańska kapsuła czasu

Nie ma rodziny w Kaletach, gdzie choć jedna osoba nie pracowałaby 
w KZCP lub związanych z nimi instytucjach

W KZCP przy pełnym zatrudnieniu na trzy zmiany pracowało 2,5 
tysiąca osób

 Brukowanie ulicy Brzechwy, przy której znajduje się kiedyś zakłado-
we, a teraz miejskie przedszkole 

– Dwa główne oddziały to celulozownia i papiernia, im podlegały 
mniejsze. Produkowaliśmy różne rodzaje papieru: nabojowy, mu-
chołapkowy czy czarny jak smoła papier do echosondy – wspominał 
Rajmund Gryc, który w KZCP przepracował 40 lat

Na autobusie jest tabliczka z napisem „Wycieczka”, ale pewnie czę-
ściej służył on jako przewóz pracowniczy. Kim są mężczyźni pozujący 
do zdjęcia? Kierowca i obsługa zakładowego taboru?

Jednym z huczniej świętowanych w Kaletach świąt był Dzień Papier-
nika. Wtedy wręczano odznaczenia i nagrody 

W 1984 roku obchodzono 100-lecie założonej przez Donnersmarcków fabryki papieru. 30 sierpnia w Zakładowym Domu Kultury odbyła się 
uroczystość, wykonano też pamiątkowe zdjęcie

Uroczystości pod pomnikiem poświęconym „Bohaterom o wolność 
i demokrację” przy ul. 1 Maja. Na zdjęciu uczestnicy sztafety, która 
przywiozła do Kalet ziemię z KL Auschwitz 

Festyn sportowy na dawnym zakładowym, a obecnie miejskim boisku 
Unii Kalety. Poza strzelaniem i innymi znanymi dyscyplinami sportu, 
uczestnicy zmagali się też w innych konkurencjach, wymagających nie 
mniejszej sprawności 

Kaletańscy sportowcy, prawdopodobnie podczas pochodu 1-majo-
wego. Zdjęcie wykonano na obecnej ul. ks. Drozdka. W tle budynek 
dawnej siedziby Straży Granicznej 


