4 lutego 2021

Urodziny Leona Kalety
Pierwszego lutego 109 rocznicę urodzin obchodził Leon Kaleta z Sobowic, najstarszy żyjący
mieszkaniec gminy Imielno. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 i związane z nią
ograniczenia uroczystość przebiegła inaczej niż dotychczasowe. Zamiast wspólnego spotkania
poszczególni goście przyjeżdżali do jubilata pojedynczo, na umówioną wcześniej godzinę.
W samo południe pana Leona odwiedził wójt gminy Zbigniew Huk. Pan Leon przyjął od włodarza
gminy wiązankę kwiatów a także serdeczne życzenia, przede wszystkich zdrowia i kolejnych lat
życia.
Wcześniej jubilata odwiedzili: sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera oraz
wojewoda Zbigniew Koniusz. W spotkaniu uczestniczył również pułkownik Jarosław Molisak, szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach. Minister Andrzej Dera wręczył jubilatowi Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski a także list okolicznościowy wystosowany przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę. „W sposób szczególny otaczamy szacunkiem i atencją tych Żołnierzy Września,
którzy wciąż są pośród nas i składają świadectwo wielkiej historii polskiego oręża. Dlatego w imieniu
wolnego państwa polskiego oraz jego obywateli mam zaszczyt przyznać Panu Krzyż Kawalerski
Orderu Odrodzenia Polski – jako wyraz uznania za wybitne zasługi dla niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej” – napisał Prezydent.
Leon Kaleta mimo swojego imponującego wieku nadal jest w świetnej formie. Zapytany przez wójta o
zdrowie narzekał tylko że „już nogi nie chcą mnie nosić jak kiedyś”. Ma też drobne problemy ze
słuchem. Osoby odwiedzające pana Leona w każdą rocznicę urodzin, twierdzą że zupełnie się nie
zmienia, czas się dla niego zatrzymał.
Leon Kaleta jest najstarszym żyjącym mieszkańcem gminy Imielno i najstarszym mężczyzną w
województwie świętokrzyskim. Jest również prawdopodobnie najstarszym weteranem w Europie.
Urodził się 1 lutego 1912r. w Sobowicach, gdzie nadal mieszka. Jako dziecko w wyniku działań
wojennych I wojny światowej był zmuszony wraz z rodzicami do ucieczki i opuszczenia
dotychczasowego miejsca zamieszkania. Służbę wojskową pełnił jako telegrafista na terenie
dzisiejszej Ukrainy. Podczas drugiej wojny światowej uczestniczył czynnie w kampanii wrześniowej
jako żołnierz 4 pułku legionów w Kielcach, po czym trafił do niewoli rosyjskiej, a następnie
niemieckiej. Po ucieczce wrócił w rodzinne strony i wstąpił do Batalionów Chłopskich, a następnie do
Armii krajowej. Za zasługi na rzecz obronności kraju 29 kwietnia 2015 roku został mianowany przez
Ministra Obrony Narodowej do stopnia porucznika oraz otrzymał broń białą. 1 lutego 2018 roku, w
dniu swoich 106 urodzin, Leon Kaleta został mianowany do stopnia kapitana, a 18 października 2019
roku do stopnia majora Wojska Polskiego.
Pan Leon dał się poznać jako ambitny i skuteczny społecznik działający na rzecz lokalnej
społeczności. Dziś, pomimo sędziwego wieku, nadal bierze udział w spotkaniach i lokalnych
uroczystościach m.in. w organizowanych przez gminę obchodach święta niepodległości czy w
spotkaniach wigilijno-opłatkowych. Jest znaną i szanowaną osobą oraz uznanym autorytetem.

