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Historia. Dla wielu na sam dźwięk tego słowa przypominają 
się długie godziny przyswajania  materiału na szkolny przedmiot, 
a „niepotrzebne nikomu” daty przesuwają się przed oczami ni-
czym cyferki z Matrixa. Inni jednak słysząc „historia”, czują rado-
sny dreszcz ekscytacji, zapowiadający odkrycie czegoś nowego, 
niespotykanego. Jeszcze inni myśląc o historii, mają nadzieję, że 
kolejna zebrana opowieść będzie właśnie TYM brakującym kloc-
kiem, który pomoże w odkrywaniu własnej tożsamości. Dlatego 
nie będziemy przytaczać Wam podręcznikowej definicji historii 
z prostego powodu – dla każdego znaczy ona coś innego, a jej 
ważność przejawia się na różne sposoby. Pragniemy za to zachęcić 
Ciebie, młody Czytelniku, abyś porzucił uprzedzenia i niczym 
Doktor Who wybrał się w podróż przez epoki, której celem jest 
poznanie własnej historii – związanej nie tyle z „wielkimi wyda-
rzeniami” znanymi z podręcznikowych tekstów (choć oczywiście 

Czym właściwie jest historia? 
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nie wykluczajmy, że takowe się tu nie pojawią), co z historią mniej 
powszechną, ale równie widowiskową. To przeszłość Twojego re-
gionu, miejscowości, ludzi wokół Ciebie – Twojej rodziny, sąsia-
dów, znajomych. Kto wie, gdzie spotkasz niesamowitą opowieść. 
Podczas rozmowy bohaterem może okazać się codziennie mijany 
starszy pan z pieskiem... Albo wujek, który zawsze podczas wi-
gilii Bożego Narodzenia narzeka na mało doprawiony barszcz, to 
dawny działacz Solidarności, za młodu uczestniczący w akcjach, 
których nie powstydziłby się James Bond. Zapewne i twoja babcia 
jest skarbnicą wiedzy o przepisach kulinarnych z PRL-u, która za-
inspiruje kogoś tematem do stworzenia nowego vloga? 

„Profesjonalni” historycy nie zawsze są w stanie dotrzeć do 
wszystkich. Dlatego tak ważna jest TWOJA praca. Drogi Czytel-
niku, po lekturze niniejszego pakietu zyskasz podstawy wiedzy, 
która pomoże Ci zamienić się w społecznego archiwistę – badacza, 
który swoimi działaniami wypełni luki źródeł pisanych i sprawi, 
że historia zyska inne, może czasami i zaskakujące oblicze. W tym 
celu struktura niniejszego pakietu składa się z kilku elementów.

Nasze porady dotyczące samodzielnego zgłębiania i doku-
mentowania historii lokalnej zawarliśmy w ciągłym tekście. Z ra-
cji, że do niektórych zagadnień archiwiści społeczni wypracowali 
już dobre praktyki działania, postaramy się podzielić polecanym 
przez nas know-how w osobnych ramkach. Na zakończenie każ-
dego zagadnienia umieścimy listę aktywności, które możesz pod-
jąć w celu samodzielnej dokumentacji interesujących Cię tema-
tów. Całość okraszona zostanie porcją ciekawostek historycznych 
z Kęt i okolicy, aby pokazać, że historia w regionalnym wymiarze 
nie musi być nudna...



5Na start

Pamięć jako źródło

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że historia to zbiór faktów 
na podstawie źródeł – relacji, kronik, takich czy innych komuni-
katów, jakie odnaleźć można w przeróżnych formach pisanych. 
Co jednak, jeśli przyjmiemy, że nawet tutaj mogą występować 
pewne nieścisłości? Nawet rozbieżności co do takich „żelaznych” 
kwestii, jak daty niektórych wydarzeń są powszechne – zaczy-
nając od najpowszechniejszej (wszak od niej przyjęte jest liczenie 
każdej innej daty). Jeśli mielibyście wskazać, ile lat temu urodził 
się Jezus, od razu podalibyście obecny rok, który podawany jest 
jako kolejny po jego narodzinach. Historycy i badacze Biblii, ana-
lizując różne hipotezy i źródła uznali, że Jezus przyszedł na świat 
między 8 a 4 rokiem przed naszą erą.

W traktowaniu pamięci jako źródło historyczne nie jest jednak 
istotne tak bardzo, KIEDY coś się wydarzyło (choć, jeśli uda się 
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to uchwycić – to bardzo dobrze), lecz bardziej interesuje nas to, 
JAK się to wydarzyło, co się działo, jak czuli się ludzie i co o tym 
sądzili. Dokumentowanie historii lokalnej to działanie z pograni-
cza etnografii, o której kiedyś napisała Joanna Tokarska-Bakir, że 
„nie zajmuje się faktami, tylko tym, co ludzie o faktach gadają”1. 
Choć nurt oral history (historii mówionej) wydaje się nowym tren-
dem w działaniach dokumentujących przeszłość, nie jest to jed-
nak nic nowego – przez setki lat ludzie przekazywali sobie ustnie 
historie lokalnych społeczności i wspólnoty w której działali, tak, 
aby łatwiej je zapamiętać dla przyszłych pokoleń (warto dodać, 
że znajomość pisma upowszechniła się dopiero w ciągu ostatnich 
dwóch stuleci). 

Opowieści mogą przybierać rozmaite formy – np. skupiać się 
na osobistych przeżyciach rozmówcy. Wtedy dokumentujemy 
wspomnienia świadka historii. Może on opowiadać o konkretnym 
wydarzeniu, ale również o swoim codziennym życiu, wspomina-
jąc ważne według niego zjawiska. Czasem jednak można sięgnąć 
jeszcze głębiej w odmęty czasu i udokumentować to, co pamięta 
nasz rozmówca z relacji osób, z którymi nie mieliśmy szansy się 
spotkać – jak w przypadku wspomnień naszych dziadków. Wte-
dy będziemy dokumentować wypowiedź opowiadacza historii 
(storyteller’a). Wówczas bardzo często taki rozmówca przedstawi 
opowiadaną historię poprzez filtr własnych przekonań, emocji 
oraz ograniczeń własnej pamięci, dlatego dokumentując jeden 
temat, zawsze warto starać się dotrzeć do więcej niż jednego roz-
mówcy tak, aby uchwycić jak najwięcej perspektyw. Na przykład 
– opowieść o stanie wojennym, wprowadzonym 13 grudnia 1981 
roku, inaczej będzie wyglądać we wspomnieniach babci, która 
była wówczas dojrzałą kobietą, a inaczej z perspektywy wujka, 
który kończył wtedy 12 lat. Zebranie jak największej liczby opo-
wieści pozwoli nam na pełniejsze uchwycenie, w jaki sposób te 
historyczne wydarzenia wpływały na życie zwykłych ludzi. 

1 J. Tokarska-Bakir, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny 2004, s. 17.
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Dobrym punktem do rozpoczęcia dokumentacji historii lo-
kalnej jest rozmowa z członkami rodziny – utrwalenie najważ-
niejszych ich zdaniem wydarzeń w życiu. Dzięki temu nie tylko 
dowiemy się czegoś o własnych korzeniach, udokumentujemy ro-
dzinne historie, do których będziemy mogli z sentymentem wra-
cać, ale również nauczymy się, w jaki sposób prowadzić rozmowę 
– bo członkowie rodziny również wybaczą nam wiele. 

Może jednak okazać się, że historie rodzinne poprowadzą 
nas szerzej, w krąg większej wspólnoty – najbliższego otocze-
nia, mieszkańców konkretnej miejscowości, działaczy jakiejś or-
ganizacji. Warto wówczas postarać się, by dotrzeć do kolejnych 
rozmówców związanych z tematem, który nas szczególnie za-
interesował. Możemy spróbować działać metodą kuli śnieżnej 
– angażować naszych rozmówców do polecania kolejnych osób, 
które mogą mieć coś ciekawego do powiedzenia w danym tema-
cie. Warto również przekonać ich do wspólnego spotkania (o ile 
to możliwe), a szanse na zdobycie ciekawego materiału znacznie 
wzrosną – „co dwie głowy, to nie jedna”. 

Zebrane w ten sposób materiały staną się zaczątkiem archiwum 
społecznego. Skupia się ono na ludzkich historiach, a najważniej-
szą rolę odgrywają członkowie społeczności. To ich historie są 
najważniejszym materiałem. Archiwista społeczny (za którego 
możesz się Drogi Czytelniku uważać) działa poprzez gromadze-
nie anegdot, opowieści, ale również pamiątek czy zdjęć. Mają one 
przewagę nad „standardowymi” archiwami w tym względzie, że 
obejmują prywatne zbiory członków społeczności, które zwykle 
dla zawodowych bywają niedostępne.
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Istnieje wiele organizacji, które prowadzą archiwa społeczne, nie tyl-
ko dzielą się materiałami zebranymi w czasie kwerend, ale również 
wiedzą z zakresu metod ich dokumentowania. Szczególnie ciekawe 
materiały oferuje Centrum Archiwistyki Społecznej, gdzie możecie 
korzystać z gotowych opracowań, odnośników do ciekawej biblio-
grafii, bazy prowadzonych archiwów, samouczków a nawet platfor-
my e-learningowej. Serdecznie polecamy!

WARTO WIEDZIEĆ...



MOŻESZ ZROBIĆ TO SAM...

Najtrudniej zacząć. Dlatego nasze pierwsze zadanie ma na celu skie-
rować Cię do działania. Zacznij od zastanowienia się, jaki temat z hi-
storii rodzinnych wydaje się interesujący i warty zgłębienia. Nie musi 
być to coś oczywistego – czasem wystarczy jedynie pretekst, aby wy-
wołać efekt domina. Przygotuj sobie kilka zagadnień i wybierz się na 
rozmowę. Możesz zastanowić się nad sposobem udokumentowania 
zdobytych danych – wykonaj notatki, nagranie lub znajdź sposób za-
pamiętania zdobytych informacji. Choć możesz również ułatwić sobie 
zadanie i od razu zapoznać się z rozdziałem poświęconym dokumen-
tacji…



10 Na start

Jak zacząć?

Zacznij od uporządkowania archiwum rodzinnego – to naj-
prostsze, a zarazem najtrudniejsze zadanie. Postaraj się opisać ro-
dzinne fotografie, dowiedzieć się czegoś o osobach lub wydarze-
niach na nich uwiecznionych. Spróbuj również poszerzyć swoje 
zbiory – może kolejni członkowie rodziny udostępnią Ci nowe 
pamiątki i materiały, które możesz udokumentować. O tym, jak 
zrealizować te aktywności, dowiesz się w części poświęconej two-
rzeniu własnego archiwum.  

Następnym dobrym krokiem jest podjęcie badań genealogicz-
nych – możesz spróbować stworzyć własne drzewo genealogicz-
ne poprzez rozmowy, ale również kontakt z pamiątkami i do-
kumentami (o tym, jak się za to zabrać również piszemy dalej). 
Drzewo genealogiczne może być dobrym punktem zaczepienia 
do poszerzania zakresu materiału. Może twój dziadek był kowa-
lem i chciałbyś się dowiedzieć czegoś o jego pracy? Albo prabab-
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cia brała udział w organizacji życia kulturalnego w swojej miej-
scowości? Próba odtworzenia życiorysów jest dobrym pretekstem 
do rozpoczęcia poszukiwań ciekawostek historycznych z najbliż-
szej okolicy. Zacznij więc umawiać się na rozmowy z osobami ze 
swojego otoczenia. Dokumentowanie ich wypowiedzi sprawi, że 
pozyskasz dostęp do innych pamiątek przeszłości – idąc tym tro-
pem możesz zacząć kolekcjonować nie tylko wiedzę, ale również 
obiekty – dokumenty, fotografie, listy czy pamiętniki. A może 
okaże się, że zakres twoich zainteresowań obejmie również za-
bytki, nad którymi roztoczysz opiekę?

Nie ma jednej ścieżki rozpoczęcia działań dokumentacji lokal-
nej historii – nasze sugestie są jedynie propozycją, z której możesz 
skorzystać...

MOŻESZ ZROBIĆ TO SAM...

Jeśli nie zainteresował Cię żaden z rodzinnych wątków, znajdź temat, 
który Cię inspiruje, rozbudź swoją ciekawość. Może zaciekawi Cię 
twoje otoczenie, elementy krajobrazu – budynki, kapliczki? Albo tra-
dycje lokalne? A może po prostu poszukasz zjawisk będących w ob-
szarze twoich zainteresowań? Prześledzisz, jak rozwijały się przez 
lata? Przygotuj sobie listę zagadnień, które pragnąłbyś zgłębiać i za-
planuj działania: kiedy i z kim warto na ten temat porozmawiać. 
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Ciekawe i życiowe relacje o początkach dokumentacji lokalnej historii 
znajdziecie w pozycji  „Historia Mówiona - Elementarz” (do pobrania 
ze strony Narodowego Centrum Kultury). Wypowiedzi doświadczo-
nych archiwistów społecznych pokazują, jak się zabrać do działania, 
a ponadto traktują o możliwościach wykorzystania gotowych relacji 
oraz o problemach, z jakimi przyszło im się zmagać... 

WARTO WIEDZIEĆ...
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Jak wspominaliśmy, bardzo często dokumentowanie historii 
zaczynamy od poznawania własnych korzeni. W tym celu po-
mocnym narzędziem jest stworzenie drzewa genealogicznego. 
Zaczynając tworzyć drzewo, warto określić sposób jego budowa-
nia – czy ustalamy potomków konkretnej osoby, czy przodków. 
Najczęściej wybieraną opcją jest sięganie wstecz – od własnej 
osoby, przez rodziców, dziadków i dalej. Zacznij od kwerendy 
w najbliższej rodzinie, zbierając informacje o poszczególnych jej 
członkach – daty i miejsca urodzenia (a w przypadku tych, co już 
odeszli, również śmierci), ustal stopnie pokrewieństwa, zdobądź 
fotografie. Często zdarza się, że rodzina może zapomnieć niektó-
re daty związane ze zmarłymi – wówczas warto wybrać się na 
cmentarz, aby sprawdzić daty wyryte na nagrobkach. Zawsze 
jednak możesz sprawdzić takie daty online – wiele miejscowo-
ści dane takie udostępnia za pośrednictwem strony Grobonet. 

Badania genealogiczne
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W Internecie udostępnia się również wiele dawnych ksiąg me-
trykalnych. Jeśli jednak nie znajdziesz interesujących Cię danych, 
zawsze możesz udać się do Urzędu Stanu Cywilnego lub kance-
larii organizacji religijnej (np. na plebanię), do której przynależał 
zmarły. Instytucje te mają obowiązek przechowywać informacje, 
w związku z czym możesz spróbować pozyskać te dane. Pamiętaj 
– w przypadku zmarłych nie obowiązują przepisy „RODO”. Nie 
powinieneś mieć więc problemów z uzyskaniem informacji.

MOŻESZ ZROBIĆ TO SAM...

Zanim wybierzesz się na kwerendę związaną z tworzeniem twojego 
drzewa genealogicznego, spróbuj samodzielnie ułożyć drzewo ja-
kiejś dobrze znanej rodziny – np. przodków fikcyjnej Rey Skywalker 
z „Gwiezdnych Wojen”... Albo rozmieścić wszystkich potomków kró-
lowej Elżbiety II i księcia Filipa... Chodzi o to, aby zrozumieć zasady 
oznaczania koligacji, czemu mogą posłużyć chociażby bohaterowie 
twojej ulubionej sagi (choć osobiście nie polecamy używania w tym 
celu tak rozbudowanych genealogii, jak tolkienowskie rody).
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W sieci możecie pobrać wiele programów ułatwiających tworzenie 
własnego drzewa genealogicznego (np. Ahnenblatt). Bardzo przy-
datnym narzędziem do tworzenia badań nad genealogią jest portal 
Myheritage. Wprowadzając poszczególne osoby, program sam budu-
je drzewo i pozwala na zarządzanie danymi. Dodatkowo oferuje nie 
tylko możliwość przechowywania rodzinnych zdjęć, ale również daje 
możliwość ich automatycznej korekcji cyfrowej, koloryzacji a nawet 
ożywienia!

WARTO WIEDZIEĆ...
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Gdy rozpoczniesz swoje działania, warto wstępnie się do nich  
przygotować. Jeśli jesteś umówiony na rozmowę z konkretną osobą, 
spróbuj przewidzieć, czy wywiad będzie jednoosobowy, czy jednak 
dołączą do niego kolejne osoby (wywiad fokusowy). Poruszanie 
dawnych tematów sprawia, że często rozmowie przysłuchują się 
zainteresowani domownicy, włączając się w dyskusję. Takie sytu-
acje się zdarzają i ciężko je przewidzieć – trudniej również kierować 
wówczas rozmową, lecz ma to i swoje dobre strony – więcej roz-
mówców może poruszyć tematy, o których nie wiedzieliśmy, a są 
dla nas ważne. Przed wywiadem warto również odpowiednio się 
przygotować – uświadomić sobie, że rozmówca może przedstawiać 
odmienne od nas poglądy, które należy uszanować; w przypadku 
seniorów czy osób z ograniczeniem istotny jest ich stan zdrowia 
i pamięci. Jednym słowem, należy uzbroić się w cierpliwość. Poza 
odpowiednim sprzętem (o którym piszemy w dalszej części pakie-
tu), dobrze zabrać ze sobą kwestionariusz. Jest to taki rodzaj „listy 

Współpraca z lokalną społecznością
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zakupów” – spisu najważniejszych, interesujących nas zagadnień, 
o których nie chcemy zapomnieć zapytać w rozmowie. Warto, aby 
taki kwestionariusz zawierał metryczkę (którą można wypełnić po 
zakończeniu wywiadu), zawierającą dane naszego rozmówcy – nie 
tylko imię i nazwisko, ale również rok urodzenia, temat rozmowy 
(aby łatwiej później odnaleźć interesujące nas informacje) i inne 
dane, jakie mogą nam być przydatne przy dalszym opracowywa-
niu materiału. Pytania w kwestionariuszu można pogrupować te-
matycznie – nie tylko po to, aby łatwiej je było zadawać, ale rów-
nież aby narracja rozmówcy naturalnie z nich wynikała. Warto też 
przygotować sobie pytania otwarte tak, żeby wymusić na rozmów-
cy szersze odpowiedzi. Nie pytajmy zatem: „Czy jadło się u was na 
Wigilię śledzie?” (co może skończyć się krótką odpowiedzią Tak/
Nie), ale zapytajmy raczej „Co jadło się u was na Wigilię?”. 

Na wstępie poinformuj rozmówcę o celu swojej wizyty, za-
pytaj o zgodę na dokumentowanie rozmowy i przedstaw, w jaki 
sposób masz zamiar korzystać ze zgromadzonego materiału. 
Poniekąd stajesz się odpowiedzialny za powierzoną Ci historię. 
Pamiętaj o traktowaniu rozmówcy z szacunkiem i cierpliwością. 
Na początku postaraj się nawiązać nić porozumienia, nie musisz 
od razu zaczynać zadawać pytań związanych z tematem. Bardzo 
często ludzie cieszą się z uzyskania słuchacza i Twojej atencji, 
a opowiadanie sprawia im radość. Dotyczy to zwłaszcza osób 
w senioralnym wieku. Nagłe wtrącanie się i dopowiadanie rów-
nież może spowodować zniechęcenie rozmówcy – nie przerywaj 
wypowiedzi, nawet gdy pytany zbacza z tematu konwersacji – 
nigdy nie możesz być pewien, czy to nie długi wstęp do niesamo-
witej historii. W przypadku, gdy czujesz, że rozmowa znacznie 
odbiegła od interesującego Cię tematu, możesz próbować zręcz-
nie nakierować rozmowę na stare tory. Warto, aby w czasie re-
lacjonowania zdarzeń próbować ustalić z rozmówcą chronologię 
wydarzeń oraz stosunek rozmówcy do nich, co nam pomoże le-
piej zrozumieć historię. 
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Warto dbać o dobrostan naszego rozmówcy – nieraz poruszane 
historie mogą być bardzo bolesne i traumatyczne, dlatego lepiej 
wtedy nie naciskać, zadając kolejne pytania. Musisz być wyczu-
lony na komunikaty – czy to słowne czy wynikające z mowy ciała 
i odpowiednio na nie reagować. Wykazywanie zainteresowania 
snutą opowieścią – nawet w przypadku, gdy słyszysz tę histo-
rię kolejny raz – sprawi również, że rozmówca poczuje się do-
ceniony. Po uzyskaniu odpowiedzi na Twoje pytania, nie kończ 
od razu rozmowy – rozmówca może poczuć się wykorzystany, 
dlatego warto zręcznie zamknąć spotkanie, chociażby niezobo-
wiązującą pogawędką. 

Czasem jednak możesz natrafić na osobę, która nie jest zbyt 
rozmownna. Warto wówczas mieć plan awaryjny – przygotować 
wcześniej fotografie, dokumenty – cokolwiek, co mogłoby po-
działać jak „iskra”.

MOŻESZ ZROBIĆ TO SAM...

Spróbuj samodzielnie opracować kwestionariusz w temacie, który Cię 
interesuje. Zacznij od rozeznania w Internecie – może już ktoś opra-
cował podobne pytania, które wymagają jedynie dostosowania do 
twojej okolicy? Jeśli startujesz od zera, postaraj się wypisać wszyst-
kie zagadnienia, sformułuj do nich pytania i pogrupuj je tematycznie. 
Zawsze możesz zaprosić do współpracy znajomych lub członków ro-
dziny – w większym gronie może ktoś wpadnie na ciekawy, nietuzin-
kowy pomysł. Następnie „przetestuj” kwestionariusz na znajomym, 
z którym możecie wypracować pomysły na jego udoskonalenie. A na-
stępnie ruszaj w teren!
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Warto przed pierwszym wywiadem posłuchać, jak inni się do tego 
przygotowali. Można wówczas skorzystać z baz historii mówionej, ta-
kich jak audiohistoria.pl. Zawarte tam bazy pozwalają na wyszukiwa-
nie tematyczne, wysłuchiwanie fragmentów rozmów oraz zapozna-
nie się z zagadnieniami, na jakie tematy prowadzone były rozmowy. 

WARTO WIEDZIEĆ...
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Ważnym aspektem dokumentacji społecznej jest posiadanie 
odpowiedniego sprzętu (choć nie tak ważnym, jak sam zapał do 
działania). W sytuacji idealnej dobrze mieć: 

• dyktafon, na który można nagrywać rozmowy; 
• kamerę w celu rejestracji rozmówcy; 
• aparat i skaner w celu wykonywania cyfrowych kopii ma-

teriałów; 
• statywy, oświetlenie i inne gadżety. 
Sprzęt ten jest jednak drogi i nie zawsze dostępny dla osób, 

które archiwizacją społeczną chcą zajmować się dorywczo. Co 
więcej, posiadanie i korzystanie z takiego sprzętu – z jednej 
strony pozwala na uzyskanie lepszych materiałów z rozmów, 
z drugiej wpływa na naszych rozmówców, sprawiając, że mogą 
poczuć się onieśmieleni. Jeśli nie jesteś w stanie wyposażyć 
się w najprostszy dyktafon, to prawie wszystkie wymieniane 
tu funkcje oferuje zwykły smartfon, który prawie każdy z nas 
posiada. W większości telefonów narzędzia takie jak dyktafon, 
aparat czy kamera są fabrycznie wbudowane w sprzęt. Za po-
mocą dodatkowych aplikacji jesteś w stanie przekształcić swój 
telefon tak, aby posiadał potrzebne funkcje. Dlatego w kolejnej 
części pakietu przedstawimy, jak możesz działać z dedykowa-
nym sprzętem i bez niego.

Dyktafon:
Wykonując nagranie dyktafonem pamiętaj o tym, aby zawsze 

mieć naładowaną i zapasową baterię (nigdy nie wiesz, czy nie 
rozładuje się on w środku ciekawej rozmowy) oraz wolne miej-
sce na dysku urządzenia. Połóż dyktafon w widocznym miejscu, 
ale w którym możesz uniknąć zakłóceń wynikających z otoczenia. 
Pamiętaj, że kładąc go na stole lub blacie będzie on wyłapywał 
wszelkie uderzenia, więc dobrze czasem podłożyć pod niego ma-

Sprzęt i digitalizacja
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teriał – zwiniętą bluzę czy chustkę, która będzie tłumiła zakłóce-
nia. Po zakończonej rozmowie postaraj się zgrać jak najszybciej 
plik na dysk i wykonaj kopię zapasową.

Kamera:
Nagrywając wywiad kamerą pamiętaj, aby zabrać ze sobą sta-

tyw lub coś, na czym możesz ją postawić – zapewni to stabilne 
nagranie. Pamiętaj o dobrym, ale możliwie naturalnym oświe-
tleniu rozmówcy oraz o tym, aby pozycja przez niego przybrana 
była naturalna i nie krępowała rozmowy. Wykadruj obraz tak, 
aby obejmował postać – dzięki temu uda Ci się uchwycić nie tyl-
ko wypowiedzi, ale również mowę ciała i gesty rozmówcy, które 
czasem ślą bardzo dużo informacji. Niektórzy mogą być onie-
śmieleni obecnością kamery, więc zawsze możesz przedstawić cel 
nagrania i uspokoić osobę, aby nie czuła się skrępowana. War-
to też, mimo nagrywania kamerą, ustawić dodatkowo dyktafon 
w pobliżu udzielającego wywiadu, gdyż mikrofon kamery będzie 
zbierał dźwięki z całego otoczenia. Tu również musisz pamiętać 
o zapasowej baterii i karcie pamięci, gdyż nic tak nie zniechęca – 
zarówno archiwisty społecznego i opowiadającego – jak koniecz-
ność przeprowadzania kolejny raz tej samej rozmowy.

Aparat:
Wykonując zdjęcia, musisz pamiętać o dobrym oświetleniu 

i dostosowaniu parametrów do panujących warunków. Najczę-
ściej jednak korzysta się ze sprzętu w trybie automatycznym. 
Warto jednak zadbać, aby fotografowane obiekty były ujęte w ca-
łości, z wielu perspektyw tak, by przy analizie fotografii miało się 
możliwie pełny obraz przedmiotu. 

Skaner: 
Nie musisz posiadać specjalnego programu do skanowania – 

większość skanerów ma dedykowane programy, a jeśli z jakiegoś 
powodu takowe nie działają, zawsze możesz skanować za po-
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średnictwem programu Paint, który jest zainstalowany na prawie 
każdym komputerze z systemem Windows. Skanując fotografie 
czy dokumenty warto zrobić to w dobrej rozdzielczości, dlatego 
minimalną zalecaną wartością jest 600 pikseli (dpi) – pozwala ona 
na wykonanie kopii w dobrej rozdzielczości. Z reguły funkcję taę 
trzeba ręcznie wybierać w czasie skanowania w ustawieniach 
urządzenia, gdyż definiowana rozdzielczość jest niższa. Zwróć 
uwagę, aby kolory oryginału i skanu były zbliżone. Choć parame-
try związane ze skanowaniem są znacznie bardziej rozbudowane, 
powyższe informacje to minimum, jakie musisz znać, chcąc stwo-
rzyć własne skany. 

MOŻESZ ZROBIĆ TO SAM...

W wolnej chwili postaraj się zdigitalizować najważniejsze fotografie 
rodzinne i spróbuj wypracować własny system archiwizacji. Zakłada-
my, że z Twojego archiwum będzie korzystała również najbliższa ro-
dzina, dlatego możesz do spółki z innymi wypracować z innymi użyt-
kownikami jeden system opisywania plików tak, by każdy potrafił się 
w nim odnaleźć.
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Dobrą bazą zawierającą stare fotografie jest Narodowe Archiwum Cy-
frowe, które wśród swoich materiałów edukacyjnych on-line oferuje 
poradnik digitalizacji dla każdego. W prosty sposób wyjaśnia, jak ope-
rować skanerem, aparatem czy kamerą. Pełna baza dobrych praktyk 
jest zawarta w zarządzeniu numer 14 Narodowej Dyrekcji Archiwów 
Państwowych z 2015 roku. W przypadku, gdy jednak nie posiadasz 
takiego sprzętu, polecamy zapoznanie się z aplikacjami, które mogą 
przekształcić Twojego smartfona w narzędzie – za pomocą odpo-
wiednich aplikacji zamienisz go w skaner (np. TinyScaner dostępne 
dla Androida w Google Play), który pozwoli Ci na skanowanie mate-
riałów u rozmówców.  Przy użyciu aplikacji Instant Transscription bę-
dziesz miał z kolei możliwość transkrypcji nagrania w tekst.

WARTO WIEDZIEĆ...
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Po zakończonych pracach, niezależnie, czy robiłeś nagrania 
audio, video czy skany, warto zabezpieczyć materiał. Przede 
wszystkim pamiętaj o zgraniu plików na komputer tak, aby 
opróżnić pamięć urządzenia. Następnie warto przyjąć jeden 
schemat opisu plików, by można było się w nim odnaleźć. Nie-
stety, nie ma tu złotej zasady – jedni wolą opis numeryczny (np. 
„2022_07_23_004_1”, gdzie poszczególne cyfry to rok, miesiąc, 
dzień, numer rozmówcy i numer skanu), a inni pełne opisy (np. 
„rozmowa z panią Katarzyną Jurzak, w dniu 23 lipca 2022 roku – 
temat: dawne zabawy dziecięce”). Musisz wypracować sobie sys-
tem, w którym najłatwiej będziesz mógł się odnaleźć, jak i rów-
nież utrzymać konsekwencję. Po opisaniu wszystkich plików, 
warto utworzyć przynajmniej jedną kopię zapasową – w tym celu 
można wykorzystać dysk zewnętrzny albo „chmurę”. 

Tworzymy własne archiwum… 
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Pamiętaj, że „tradycyjne” materiały również podlegają archi-
wizacji. Jeśli istnieje taka konieczność, postaraj się „odczyścić 
z kurzu i brudu pędzelkiem eksponaty” (jeśli widzisz, że mają 
ślady szkodników lub pleśni oddaj je ekspertom). Następnie po-
zbądź się z papieru wszelkich elementów metalowych – spinaczy, 
zszywek, które mogłyby wchodzić w reakcję chemiczną z papie-
rem. Oznacz je w dyskretnym miejscu ołówkiem tak, aby prościej 
było ustalić kolejność oraz poznać ich zawartość. Następnie mo-
żesz je zdigitalizować. Idealnie byłoby zabezpieczyć papier czy 
fotografie w specjalnie do tego celu przygotowanych bezkwaso-
wych koszulkach czy teczkach. W przypadku fotografii pilnuj, 
aby nie stykały się one ze sobą, gdyż chemikalia wydzielające się 
z nich mogą sprawić, że się skleją. Podobnie możesz postępować 
z albumami, dokumentami czy innymi pamiątkami. 
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Dużą bazę wiedzy związaną z archiwizowaniem pamiątek znajdziesz 
na stronie archiwarodzinne.gov.pl w zakładce „domowe archiwum”. 
Poradniki krok po kroku poprowadzą Cię przez specyfikę poszczegól-
nych obiektów zgodnie z przyjętymi praktykami. 

WARTO WIEDZIEĆ...
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Zebrane przez Ciebie materiały możesz udostępnić w jednym 
z istniejących już portali, związanych z archiwistyką społeczną. 
Możesz również wejść we współpracę z lokalnym stowarzysze-
niem lub założyć własne – aby móc bardziej sformalizować swe 
działania i być może pozyskać jakiś grant na projekt. Możesz 
także swoimi zbiorami zainteresować regionalne muzeum. Lecz 
twoje działania wcale nie muszą mieć aż takiego rozmachu. Rów-
nie ciekawym pomysłem jest zorganizowanie kameralnej wysta-
wy dla rodziny (np. z okazji jubileuszu ślubu dziadków) z za-
chowanych pamiątek. Możesz również twórczo wykorzystywać 
zgromadzone materiały w projektach szkolnych, artystycznych, 
a nawet w twórczości wirtualnej – może zostaniesz youtuberem 
albo tiktokerem wrzucającym treści związane z lokalną historią? 
Rozwiązań jest wiele, a ogranicza Cię tylko Twoja wyobraźnia…

Mamy dane i co dalej?
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Chcemy pokazać, że historię lokalną można wykorzystać twórczo, dlatego propo-
nujemy Ci zagranie w naszą historyczną grę RPG „Przyszedł nam rozkaz” (wszel-
kie materiały gotowe są do pobrania na stronie internetowej Muzeum w Kętach, 
w zakładce „projekty – Koalicje dla Niepodległej 2022”. Gra RPG jest pierwowzo-
rem gier komputerowych. Rozgrywka oparta jest na narracji, a gracze wcielają się 
w wybrane role fikcyjnych postaci. Jej zamysłem jest rozegranie przygotowanego 
przez Mistrza Gry (prowadzącego) scenariusza i osiągnięcie wyznaczonych celów.  
Wiele gier posiada specjalnie opracowane mechaniki (zasady), lecz nie są one ko-
nieczne, a ograniczeniem może być jedynie wyobraźnia… Choć większość gier RPG 
rozgrywa się w świecie fantasy, to coraz częstszą praktyką jest sięganie do histo-
rycznych realiów (jak chociażby średniowiecza) i szukanie alternatywnych zakoń-
czeń wydarzeń znanych z podręczników szkolnych. Taka rozgrywka nie tylko staje 
się dobrą zabawą, ale poprzez imersję – zanurzenie się graczy w klimat i realia epoki 
oraz poczucie na własnej skórze skutków swoich decyzji, pomaga lepiej zrozumieć 
historyczne wydarzenia. Suche daty zawarte w podręcznikach nabierają nowego 
znaczenia, jeśli „samodzielnie” brałeś udział w ich tworzeniu poprzez grę RPG... 
Głównym zaangażowanym w przygotowanie gry jest Mistrz Gry. To on opracowu-
je scenariusz, wyznacza cele gry  oraz prowadzi narrację. W naszej wersji gry RPG 
rozgrywającej się w czasie walk o niepodległość Polski – kampanii Legionów Józefa 
Piłsudskiego, celem jest wypełnienie misji specjalnej, od której zależą dalsze losy 
wojny. Z racji, że zadanie jest ściśle tajne, wiedzę o nim ma jedynie Mistrz Gry, który 
korzysta w tym celu ze specjalnie opracowanego przez nas podręcznika do pobra-
nia z naszej strony. Jeśli macie wyłonionego Mistrza Gry i chcielibyście zobaczyć, jak 
wygląda taka rozgrywka, zawsze możecie zapoznać się z przykładowymi sesjami 
gier RPG, jakimi gracze dzielą się na kanałach YouTube. Znajdują się tam również 
karty postaci dla 15 graczy. Jest to maksymalna liczba osób, jakie mogą wziąć udział 
w rozgrywce (dzięki czemu z gry mogą skorzystać na przykład grupy w szkołach). 
Grę można rozegrać również w mniejszym gronie. Każda z postaci posiada szcze-
gólną historię, która zaprowadziła ją do obecnego momentu w jej życiu, wpływając 
na jej charakter i zachowanie. Gracze powinni starać się wczuć w rolę, przejąć spo-
sób myślenia a czasem nawet i zachowania bohaterów – wszystko zależy od chęci 
i możliwości graczy. Nie musisz tworzyć kart postaci od podstaw. Zawsze możesz 
pobrać gotowe szablony z naszej strony internetowej. Każda z postaci posiada rów-
nież wyznaczony ekwipunek, z którego może korzystać w czasie gry, aby osiągnąć 
cele. Wyposażenie nie musi być realne – może być zupełnie umowne, choć wpro-
wadzenie prawdziwych rekwizytów sprawi, że gra zyska klimat... Czasem niewiele 
trzeba – siarką może zostać piasek, a cukierki mogą stać się monetami. Pamiętaj, 
że nasze propozycje nie są jedynymi rozwiązaniami. Możesz stworzyć oryginalną 
fabułę i postacie w oparciu o historię swojego regionu, losy znanych Ci osób lub 
skorzystać z własnej wyobraźni...

O naszej grze RPG
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Jest 24 stycznia 1915 roku. Niedawny wybuch Wielkiej Wojny 
rozpala nadzieję na odzyskanie niepodległości. Utworzono Le-
giony Polskie. I Brygada pod dowództwem Józefa Piłsudskiego 
jeszcze w grudniu 1914 roku brała udział w krwawej bitwie pod 
Łowczówkiem. Żołnierze zostali skierowani na odpoczynek do 
Kęt. Wiadomość o ich przybyciu wzbudza ciekawość więc razem 
ze znajomymi podążasz ich śladem na Rynek...

Dzień (…) brzydki, chmurny, odwilż, błoto pod nogami. Od-
działy legionowe weszły do miasta ulicą Królewską od strony 
Andrychowa i Bulowic. Na czele kolumny szli ułani Władysława 
Beliny-Prażmowskiego. Za legionową kawalerią maszerowały 
bataliony piechoty. Pochód zamykały tabory i szpital polowy.

Śladami I Brygady LP

Poszukaj ulicy, którą oddziały 
legionowe weszły do miasta. 
Jak nazywa się ona dzisiaj?
(ze zbiorów Muzeum, sygn. MK/H/1198)
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Docierasz na Rynek, gdzie wśród wiwatu tłumów 
prezentują się bataliony piechoty i szwadrony jazdy. Po 
zakończonej defiladzie Legioniści udają się na kwatery 
w Kętach, Kobiernicach, Czańcu, Bulowicach, Wilamo-
wicach, Osieku, Bujakowie i Kozach. Sam brygadier 
zostaje jednak w Kętach, zamieszka w kamienicy 
należącej do byłego powstańca styczniowego 
i aptekarza – Eustachego Sokalskiego.

Za twoimi plecami, na wschodniej pierzei rynku 
w kamienicy noszącej obecnie nr 9, umieszczono 
Komendę Placu zajmującą się sprawami logistycz-
no-organizacyjnymi I Brygady. Komendantem 
placu mianowano porucznika Franciszka Pększy-
ca-Grudzińskiego. Otrzymujesz od niego polece-
nie udania się do herbaciarni założonej w kancela-
rii Antoniego Bahra.

Odnajdź budynek zamieszczony na zdjęciu 
poniżej. Kto w nim zamieszkał?
(fot. domena publiczna)

Kamienica 
Sokalskiego
(ze zbiorów 
Wiktora 
Firsza)
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Herbaciarnie zakładano w miastach, gdzie stacjonowali legioni-
ści. Poza możliwością napicia się herbaty, również z alkoholowym 
wzmacniaczem, można było tam zaopatrzyć się w podstawowe 
przybory takie jak: mydło, koperty, tytonierki, scyzoryki itp. Pro-
wadziły je głównie kobiety. W Kętach założyły również szwalnię, 
w której przerabiały mundury dla Legionistów.

Panie z herbaciarni przekazały Ci drobne przedmioty oraz na-
prawioną bieliznę dla Legionistów, rozmieszczonych w sześciu 
wojskowych szpitalach. Ponad 1000 żołnierzy zostało hospitalizo-
wanych w Kętach, czyli niemal połowa stanu osobowego jednostki. 
Legioniści byli również poddawani szczepieniom ochronnym prze-
ciw groźnym chorobom zakaźnym (takim jak ospa, tyfus i cholera).

Pierzeja z kamienicą, w której mieściła się komenda placu (obecnie nr 9). Obok 
Franciszek Pększyc-Grudziński (fot. domena publiczna)

Poszukaj budynku, w którym znajdowała się herbaciarnia. Do dzisiej-
szego dnia charakteryzuje się on kształtem okien innym niż wszyst-
kie pozostałe w rynku.

Twoim zadaniem jest odnalezienie wszystkich sześciu szpitali oraz 
uzupełnienie nazw miejsc, w których się znajdowały. 
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Skręć z Rynku w ul. Mickiewicza i kieruj się w stronę kościoła 
parafialnego pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny. Stojąc przed ko-
ściołem po lewej stronie widzisz budynek, w którym mieszka pro-
boszcz i inni księża, mieści się tam również kancelaria parafialna. 

Przejdź na drugą stronę ulicy i idź jeszcze kawałek w dół ul. 
Mickiewicza. Następnie skręć w lewo w ul. Klasztorną. Po twojej 
lewej ręce ciągnie się długi mur. 

Idąc dalej ul. Klasztorną dochodzisz do kolejnego kościoła 
i klasztoru (chyba już wiesz, dlaczego ta ulica tak się nazywa) tutaj 
również znajdował się szpital przeznaczony dla Legionistów. 

.........................................................

..................................................................................................................

Zwyczajowo nazywa się on 

Odszukaj tabliczkę. Jaki zakon się tu znajduje? 

..................................................................................................................

Jaki to zakon? W którym roku został ufundowany klasztor w Kętach?

Zdj. ze zbiorów Muzeum
(sygn. MK/H/1594)
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Pójdź ścieżką wychodzącą z parkingu i prowadzącą między 
murami zakonnymi. Jeśli bramka po lewej stronie będzie otwar-
ta możesz wejść i zobaczyć budynek, w którym w czasie I wojny 
światowej zorganizowano Szpital Czerwonego Krzyża, dziś mie-
ści się tu przedszkole prowadzone przez siostry zakonne. Przejdź 
przez ogród lub idź dalej wzdłuż płotu, w obu przypadkach wyj-
dziesz na ul. Rajską. Podążaj nią aż do ul. Świętokrzyskiej. 

Ulicą Świętokrzyską możesz dojść „na Kamieniec”. Dziś znaj-
duje się tutaj osiedle. 15 lutego 1915 roku miała miejsce tu podnio-
sła uroczystość nadania odznaczeń legionistom I Brygady za zasłu-
gi w stoczonej kilka tygodni wcześniej bitwie pod Łowczówkiem. 
Ówczesny prezes Naczelnego Komitetu Narodowego Władysław 
Leopold Jaworski i inni oficjele uhonorowali 144 żołnierzy.

Uroczystości na Kamieńcu
Zdj. ze zbiorów

rodziny Christów

Jeden ze szpitali legionowych 
(ze zbiorów Muzeum, sygn. MAKK/H/4009)
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Z ul. Świętokrzyskiej możesz wcześniej skręcić w stronę ul. ks. 
Stanisława Stojałowskiego i dalej kierować się aż do ul. Jana III 
Sobieskiego, tam skręć w lewo. Naprzeciwko dawnej Fabryki Wy-
robów Wełnianych F. E. Zajączków i K. Lankosza (obecnie Galerii 
Sobieskiego) zobaczysz duży, charakterystyczny budynek ze stoją-
cym przed nim pomnikiem grunwaldzkim. 

To tutaj znajdował się największy oddział szpitala wojskowego 
dla Legionistów.

Kieruj się dalej ul. Sobieskiego w stronę rynku. Przy południo-
wej pierzei znajduje się kamienica (obecnie pod nr 17), w której 
mieściło się Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, tu również znaj-
dował się oddział szpitalny. 

.......................................................................................................

.......................................................................................................................

Jest to

Dzisiaj na parterze tego budynku znajduje się 
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Idź dalej wzdłuż południowej pierzei i skręć w  prawo w ul. 
Tadeusza Kościuszki. Po Twojej prawej stronie, tuż przed sklepem 
Żabka, stoi budynek, gdzie funkcjonował Hotel „Pod Czarnym Or-
łem” (w okresie międzywojennym zmieniono nazwę na „Pod Bia-
łym Orłem”). Było to miejsce hucznych zabaw z udziałem oficerów 
I Brygady. Kapitan Leon Berbecki w swoim pamiętniku w następu-
jący sposób wspomina jedną z nich:

Jako świeżo mianowany dowódca piątego pułku piechoty Le-
gionów, z oficerami I Brygady zapoznałem się bliżej w Kętach. 
Nominacja moja wzbudziła zazdrość u największych karierowi-
czów legionowych, między innymi u Dąb-Biernackiego. Na jed-
nej z koleżeńskich „popijaw” w restauracji „Pod Białym Orłem” 
w Kętach, kapitan piątego pułku Olszyna Wilczyński zaczął opo-
wiadać o bojach batalionu uzupełniającego pod Krościenkiem 
i Łowczówkiem. Popite już towarzystwo, śpiewając różne pio-
senki, zaczęło krzyczeć „Niech żyje!” i podrzucać mnie do góry. 
Opadając w dół poczułem, jak coś ostrego przebiło mi płaszcz 
i zraniło ciało. Obejrzałem się gwałtownie i zobaczyłem, że je-
den z oficerów trzyma szablę, sztorcem opartą gardą o pod-
łogę. Krzyknąwszy do oficerów „patrzcie tego 
drania” chwyciłem go i uderzywszy nim co siły 
w drzwi, wyrzuciłem na śnieg, na ulicę.

Hotel pod Orłem
(ze zbiorów K. Jasieńskiego)



40 Quest

Idź dalej aż do torów kolejowych, przejdź przez nie i podejdź 
jeszcze kawałek dalej. Tu znajdziesz budynki szkolne.

Jest to:

Kiedyś, w budynku bliżej drogi, znajdowało się Seminarium 
Nauczycielskie, to właśnie w nim umieszczony został ostatni szpi-
tal wojskowy w Kętach.

W okolicy funkcjonował jeszcze jeden szpital przeznaczony dla 
Legionistów. Był zlokalizowany w pałacu w Bulowicach, ale 

to propozycja na trochę dalszą wycieczkę.
Pobyt legionistów w Kętach 
trwał ponad pięć tygodni. Dzię-
ki odpoczynkowi i niezbęd-
nym uzupełnieniom jednostka 

odzyskała pełną sprawność 
bojową. 

Zadanie: Spróbuj dotrzeć na dworzec kolejowy. To tutaj 
mieszkańcy Kęt żegnali 28 lutego 1915 roku I Brygadę Legionów 

Polskich skierowaną ponownie na front nad Nidę, niedaleko Pińczowa.

Powyżej: Seminarium Nauczycielskie  
w Kętach; Poniżej: dworzec kolejowy
(ze zbiorów Muzeum, sygn. 
MK/H/1379, MK/H/1642)

.....................................................................................................
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.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Twoja podróż prawie dobiegła końca, choć niezupełnie, ponie-
waż nie wszyscy Legioniści opuścili Kęty. Wróć ul. Kościuszki do 
Rynku, przejdź wzdłuż wschodniej pierzei i kontynuuj spacer ul. 
św. Jana Kantego, aż do alei cmentarnej. Skręć w prawo i idź cały 
czas prosto, przejdź bramę i idź aż do kapliczki. Skręć w lewo, a na-
stępnie w prawo, w alejkę z nowymi płytkami, podążaj nią do koń-
ca, tam odnajdziesz mogiłę legionową.

Ćwiczenia legionistów 
w Kętach i okolicy,
1915 rok (ze zbiorów Muzeum,
sygn. MK/H/3819)

Wypisz imiona i nazwiska Legionistów, którzy wywodzili się z Kęt (po 
pomoc w tym zadaniu możesz skierować się do Muzeum – Rynek 16):



Na start

III
Ciekawostki
historyczne
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Jak to było z nazwą Kęty?
Canthi, Canthy, Kenthi, Kenty, Kenthi, Kenthy i w końcu Kęty. Na-
zwa miasta zmieniała się na przestrzeni wieków. Odnosi się naj-
prawdopodobniej do słowa kąt, zakątek. W XIV i na początku XV 
wieku – w związku z silnymi wpływami niemieckimi – pojawia 
się określenie Libenwerde, co można przetłumaczyć jako „miej-
sce, w którym ma panować miłość” albo „umiłowany zakątek”. 
Taki zapis spotkamy m.in. w dokumencie wystawionym 25 maja 
1391 roku przez księcia Jana III oświęcimskiego, w którym miasto 
i mieszczanie otrzymali przywileje podobne do tych, jakie uzy-
skał stołeczny Oświęcim. W tym samym źródle odnajdujemy tak-
że inne nazwy miejscowe w języku niemieckim. Jest mowa o lesie 
Burgwald (nadany mieszczanom przez księcia las kęcki) i pastwi-
skach Grazeweyde, które ciągnęły się aż do starej drogi na Bielsko.

Dokument z 1391 r., w który pojawia się nazwa Libenwerde 
(Zakład Narodowy Ossolińskich we Wrocławiu)
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Kościół parafialny i jego architektura
Pierwszy i najstarszy z kęckich kościołów powstał już w XIII w., pier-
wotnie jako budynek drewniany. W XIV w. zastąpiono go budyn-
kiem murowanym w stylu gotyckim. Podczas potopu szwedzkiego 
w 1657 roku uległ spaleniu. Odbudowano go w 1661 roku już według 
nowych wzorów architektonicznych czyli w stylu barokowym. Pre-
zbiterium umieszczono w pozostałościach dawnej (gotyckiej) świą-
tyni, co łatwo zauważyć po charakterystycznym kształcie okien. Za-
chodnia barokowa fasada ujęta pomiędzy dwie wieże zapraszała do 
odbudowanej trójnawowej bazyliki na planie krzyża łacińskiego. Na 
przełomie XVIII i XIX w. kościół uległ katastrofie budowlanej – za-
waliły się ostatnie zachodnie przęsła. Według przekazów rozebrano 
wówczas także wieżę północną, a z pozyskanego materiału wybu-
dowano parterową plebanię. Wieża południowa do 1910 roku była 
zwieńczona drewnianą kopułą. Wówczas to została nadmurowana 
według planu Kazimierza Wyczyńskiego z Krakowa oraz otrzymała 
nowy kryty miedzianą blachą neobarokowy hełm. Przebudowa ta 
miała miejsce dzięki sprzedaży obrazów – cegiełek z wizerunkiem 
św. Jana Kantego oraz dzięki wsparciu Karoliny Naglik – właści-
cielki młyna i tartaku w Kętach. Na kościele zamontowano również 

zegar, piorunochron, nową sygnaturkę i rynny, a także 
sprawiono cokół wokół kościoła.
Początkowo kościół parafialny nosił wezwanie tylko św. 
Małgorzaty. W XVI w. dodano drugą patronkę – św. Ka-
tarzynę.
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Najcenniejsze w Kętach?
W klasztorze oo. Franciszkanów Reformatów w Kętach, w chórze 
zakonnym za ołtarzem głównym, przechowywana jest zabytko-
wa drewniana Pieta z początku XV w., przedstawiająca Matkę 
Bożą opłakującą martwe ciało Jezusa. Kęcki zabytek (bodaj naj-
starszy tzw. ruchomy na terenie Kęt) wpisuje się w typ Pięknej 
Piety, nawiązującej do stylu Pięknych Madonn. Styl ten rozwinął 
się w plastyce gotyckiej ok. 1400 roku pod wpływem sztuki dwor-
skiej. 
Początkowo eksponowana wewnątrz świątyni, po ponad stu la-
tach „wypadła” z kultu. Przechowywana przez długi czas w nie-
odpowiednich warunkach trafiła w XIX w. prawdopodobnie do 
kapliczki, o czym świadczą zmiany w strukturze drewna oraz śla-
dy po mocnym przypaleniu świecami.
Rzeźba została poddana w 2016 roku 
gruntownym pracom, mającym przy-
wrócić jej pierwotny wygląd. Wiadomo 
bowiem, że figurę próbowano zabezpie-
czać w XIX i XX w., co jednak wprowa-
dziło istotne zmiany w jej pierwotnym 
wyglądzie, m.in. wymieniono głowy 
Marii i Jezusa oraz do-
konano licznych prze-
malowań. 

Pieta z klasztoru OO. Franciszkanów 
Reformatów w Kętach
Na stronie obok:
Kościół parafialny w Kętach jeszcze 
z drewnianym zwieńczeniem wieży
(ze zbiorów Muzeum, sygn. 
MK/H/1612)
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Dwa pomniki świętego
W 1836 roku zawiązano komitet zbierający datki na budowę po-
mnika św. Jana Kantego. Pieniądze wpłacali zarówno bogaci jak 
i biedni. Po uzyskaniu odpowiedniej sumy Tomasz Kłodziński i Jan 
Dworzański w imieniu miasta podpisali 23 października 1850 roku 
umowę z krakowskim kamieniarzem Edwardem Stehlikiem. 17 
października 1851 roku poświęcono pomnik najbardziej znanego 
kęczana. Wzniesiony w okresie zaborów, u swych stóp gromadził 
mieszkańców oraz towarzyszył im w ważnych dla historii miasta 
momentach.
Tak było do 17 kwietnia 1941 roku, kiedy na rozkaz władz hitle-
rowskich pomnik został rozebrany, a zdemontowana figura trafiła 
do kościoła parafialnego, gdzie początkowo umieszczono ją w ni-

szy na fasadzie. W latach 1957-1959 z powodu od-
wilży politycznej pojawiła się nadzieja na powrót 
św. Jana Kantego na rynek. Zawiązał się nawet ko-
mitet odbudowy, jednak władze szybko zmieniły 
zdanie i zaczęły mnożyć urzędnicze problemy. 

W 1973 roku z okazji 500. rocznicy śmier-
ci świętego figurę ustawiono 
na postumencie za kościo-
łem parafialnym, na terenie 
dawnego cmentarza. W 1991 
roku, po zmianie systemu 
ponownie zawiązał się komi-
tet odbudowy pomnika. Tym 
razem jego prace zakończyły 
się sukcesem i 3 maja 1992 
roku św. Jan Kanty wrócił na 
kęcki rynek. Jego miejsce za 
kościołem zajęła betonowa 
kopia wykonana w Gliwi-
cach i stoi tam do dziś.
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Święty w legendach
 Ze św. Janem Kantym wiąże się wiele legend, ukazujących przede 
wszystkim jego wielką dobroć i miłosierdzie. Chyba najbardziej 
znaną jest ta opowiadająca o rozbitym dzbanie, który niosła słu-
żąca z Łobzowa. Święty profesor miał się zasmucić losem, który 
czekał biedną dziewczynę, więc pozbierał rozbite skorupy. Te 
na nowo stały się dzbanem, a zaczerpnięta w niedalekiej rzeczce 
woda cudownie zamieniła się w rozlane wcześniej mleko.
Druga legenda opowiada o zbójcach, którzy napadli św. Jana na 
szlaku i ograbili z pieniędzy. Ten jednak po chwili przypomniał 
sobie, że ma jeszcze zaszyte w płaszczu monety. Wrócił się więc 
,żeby im je oddać. Czyn ten miał tak mocno podziałać na rabu-
siów, że postanowili się nawrócić. 
Do bardziej znanych należy również ta o oddanym 
żebrakowi płaszczu, który św. Jan miał odnaleźć 
po powrocie do domu w swoim łóżku. W ten 
sam nurt wpisuje się legenda o koszyku ja-
błek, który św. Jan Kanty przekazał dalej, by 
podzielić się otrzymanym dobrem. Koszyk 
obiegł niemal cały Kraków (był to tzw. złoty 
wiek Krakowa obfitujący w świętych), by osta-
tecznie znów trafić do św. Jana.

Na stronie obok:
pomnik św. Jana Kantego
na kęckim Rynku
(ze zbiorów Muzeum,
sygn. MK/H/2803)

Obok:
Św. Jan Kanty
(domena publiczna)
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Średniowieczny grosz...
Znajdująca się w zbiorach kęckiego muzeum nie-
wielkich rozmiarów moneta, niezbyt staran-
nie bita, z jednej strony przedstawia wieżę 
na dwóch stopniach z blankami zwieńczoną 
trapezowym dachem. Po bokach znajdu-
ją się litery O – S i napis w otoku: MONE-
TA OSSVANCIM. Na rewersie widzimy orła 
piastowskiego oraz niemal ten sam napis: 
MONETA OSSVANCI. Halerze księstwa oświę-
cimskiego zapoczątkował (podobnie zresztą jak 
całą grupę halerzy górnośląskich) halerz cieszyński 
Przemysława I Noszaka. Była to moneta zdaw-
kowa (drobna, jak dzisiaj grosz względem 
złotówki), a główną obiegową „walutą” na 
naszych ziemiach był szeroki grosz praski. 
Halerze były wykonywane ze srebra. Przy-
najmniej do roku 1453. W latach 50. XV wie-
ku bowiem obrabowano mennicę w Oświę-
cimiu, skradziono stemple i odtąd w obiegu 
pojawiło się sporo halerzy bitych w miedzi, 
a jedynie posrebrzanych. Kto dokonał napadu na 
mennicę? Husyci, a może bandy rozbójników? Tego nie wiemy... 
Warto pamiętać, że był to gorący czas w dziejach Kęt i okolic, 
czas awanturniczej polityki księcia Jana IV oświęcimskiego oraz 
sprzedaży księstwa królowi polskiemu.

Powyżej: halerze oświęcimskie 
ze zbiorów Muzeum

(sygn. MK/H/3546)

Obok:
mapa Księstwa Oświęcimskiego

wg Stanisława Porębskiego
z Atalasu A. Orteliusa
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Zbójecki proceder Katarzyny
Zaskakujące, jak w Kętach dobrze znana jest postać Katarzyny 
Skrzyńskiej. Większość wiążę jej osobę z zamkiem Wołek, co nie-
stety nie znajduje potwierdzenia w źródłach. A Skrzyńska to po-
stać historyczna, owiana mnóstwem legend i mitów... Była żoną 
Włodka Skrzyńskiego herbu Łabędź, który w pierwszej połowie 
XV wieku wszedł w posiadanie zamku barwałdzkiego. Po śmierci 
męża przejęła jego dobra i kontynuowała zapoczątkowany przez 
rycerza zbójecki proceder. Razem z innymi rycerzami-rozbójni-
kami (raubitterami) napadała na mieszkańców okolicy i przejeż-
dżających tędy kupców, okradała kościoły. Chcąc położyć kres 
grabieżom na śląsko-małopolskim pograniczu król Kazimierz 
Jagiellończyk wysłał zbrojnych pod barwałdzki zamek. Jednak 
wojsko Piotra Szafrańca nie zdołało go zdobyć. Katarzyna jeszcze 
przez jakiś czas dawała się we znaki ludności i władcom. Ale taka 
działalność nie mogła się dobrze skończyć. O tym, jak dopełnił się 
jej żywot, przetrwały legendy. Jedna mówi o tym, że spalono ją 
na rynku w Żywcu. Druga, że została rozerwana końmi w Oświę-
cimiu, jeszcze inna, że zrzucano ją w beczce nabitej gwoździami 
ze wzgórza Wołek...
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Tajemnice herbu
Dumny orzeł w czerwonym polu tarczy, a w niebieskim trzy orle 
jaja i wstęga symbolizująca Sołę. Dzisiejsza interpretacja herbu 
Kęt odbiega od tego, co było na początku, a badacze wciąż próbu-
ją rozwiązać tę zagadkę...

Zacznijmy od tego, że prawdopodobnie naj-
trafniejszy wizerunek herbu zatwierdziło Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych w marcu 
1939 roku. Niestety, przez wybuch wojny nie 
zdążył się upowszechnić w czasach współcze-
snych. Mamy więc tutaj tarczę podzielną na 
pół. W niebieskim polu znajduje się złoty orzeł 

– symbol panujących Piastów z linii 
górnośląskiej. Po drugiej stro-
nie, na czerwonym tle wi-
dzimy trzy białe kule 
– takie, jakie można 

spotkać na najstarszych kęckich pie-
częciach. Być może symbolizowały one 
kształt bel sukna albo bałwany soli... 
Jak zatem powstały jaja i wstęga? Mo-
gło to wynikać ze zmian – również po-
lityczno-prawnych – jakie zaczęły do-
konywać się w XVII i XVIII wieku. Albo 
też przekształcenia są efektem nierzetel-
nie wykonanych stempli i uszkodzeń... 
Dziś niemal każdy kęczanin wiąże sym-
bole zawarte w herbie z legendą spisaną 
m.in. przez Wincentego Pola o powsta-
niu Kęt...

Herb Kęt z 1901 r.
wykonany przez Stanisława Jarząbka

(ze zbiorów Muzeum,
sygn. MK/H/1257)

Herb Kęt 
zatwierdzony w 1939 r.
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Kradzież i morderstwo...
Ksiądz Grzegorz Jan Zdziewojski (1609-ok. 1685) pochodził z Ła-
sku. Był doktorem filozofii i teologii, profesorem Akademii Kra-
kowskiej, pierwszym prebendarzem kaplicy pw. bł. Jana Kan-
tego. Pełnił posługę w Łasku, Krakowie, Oświęcimiu, a później 
w Wilamowicach, Pisarzowicach, Kętach, Tłuczani. Był budow-
niczym kościołów, wspierał ubogich, kształcącą się młodzież, 
cechy rzemieślnicze. Śladem jego prężnej działalności w Kętach 
są piękne księgi cechowe przechowywane w kęckim muzeum. 
Gorliwie propagował kult Jana z Kęt, hojnie uposażył kaplicę pod 
wezwaniem przyszłego świętego i postarał się o dom dla każdego 
jej prebendarza. W tymże domku około roku 1685 
został brutalnie zamordowany przez Klemensa 
Gasza. Sprawca upozorował samobójstwo. Zwło-
ki księdza – uznanego za samobójcę – pochowa-
no więc poza cmentarzem, na niepoświęconej zie-
mi. Wszystko wyszło na jaw, gdy Klemensa Gaszę 
schwytano w Kaliszu podczas innej próby kra-
dzieży. Przyznał się do zabicia ks. Zdziewoj-
skiego w czasie tortur, jakim go poddano. 
Zwłoki księdza – ponoć w nienaruszonym 
stanie – wydobyto i złożono w stosow-
nym miejscu, w kryptach kościoła para-
fialnego.

Wizerunek ks. Grzegorza Jana 
Zdziewojskiego z obrazu
przedstawiającego św. Jana Kantego
(obraz znajduje się w kościele
pod wezwaniem świętego z Kęt)
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Trzęsienia ziemi w Kętach?
Tak, to prawda! Ziemia w Kętach i okolicy trzęsła się aż trzy razy 
w latach 1785-1786. „Nigdy tu w Kętach nie praktykowane ani 
w okolicach tu słychane dało się odczuć trzęsienie ziemi i szum 
podziemny” – pisał o wydarzeniach z 22 sierpnia 1785 roku 
Adam Kotoński w Księdze Cechu Tkackiego. Rok później, 27 
września „o 4 z rana drugi raz tu w Kętach i na mil kilkadziesiąt 
w okolicy było straszniejsze, dłuższe trzęsienie ziemi, gdyż trwa-
ło trzy Zdrowaś Mario, a które wielką trwogą lud przeraziło”.  
3 października z kolei:

„ziemia się nadzwyczajnie trzęsła, ściany w domach ruszały, 
powały trzaskały, okna brzęczały, a z słabszych okien szyby wy-
latywały, dachy z jednej strony na drugą przechylały, deseczki 
i gonty zlatywały, kury z grzęd pospadały, zgoła wielki strach 
na ziemi już ostatniego ginienia okazywał się. W ziemi zaś wielki 
gruch zruszył się i tak się widziało jakoby wozów ciężko obłado-
wanych wielki gmin z szelestem szedł. W kościołach sklepienia 
padały, mury rozstępowały. Na ratuszu kęckim zegar z trybów 
wyskoczył i we dzwon uderzył, w innych zaś miejscach dęby do 
połowy łamało, w lasach drzewa obalało. Trwało to trzęsienie 
ziemi przez trzy pacierze”. 

Kotoński opisywał te wydarzenia kilka lat po ich zajściu, „uznaw-
szy za rzecz potrzebną podania dalszemu wiekowi do wiadomo-
ści”. O tych zjawiskach wspomina także Ambroży Grabowski.
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Dom Ambrożego Grabowskiego
W 1782 roku w kamienicy przy ul. Czanieckiej (dziś Kościuszki 
4) urodził się Ambroży Grabowski, patron kęckiej biblioteki, po-
stać niezwykle ważna dla Krakowa. Grabowski był księgarzem, 
kolekcjonerem archiwaliów, badaczem przeszłości, autorem licz-
nych publikacji – w tym pierwszego przewodnika po Krakowie. 
Współzakładał Towarzystwo Sztuk Pięknych, ustalił autorstwo 
ołtarza w krakowskim Kościele Mariackim, przypisując je Wito-
wi Stwoszowi. 
Grabowski opuścił Kęty w młodym wieku, po wielkim pożarze 
w 1797 roku. Kamienica jego rodziny nie spłonęła, bo był to je-
den z niewielu murowanych budynków w mieście. Po śmierci 
jego ojca – Jana Grabowskiego, burmistrza i radnego Kęt – matka 
sprzedała nieruchomość baronowi Karolowi Wacławowi Lari-
schowi z Osieka. W tym czasie funkcjonowała tu oberża ze staj-
nią. Budynek później był własnością Jana Foxa i dalej Winklerów, 
którzy założyli tu Hotel pod Czarnym Orłem (funkcjonujący na-
stępnie jako Hotel pod Orłem). W roku 1896 hotel zakupił Anto-
ni Seiboth, a potem wszedł w posiadanie rodziny Wiśniowskich. 
W sali hotelu odbywały się liczne spotkania, przedstawienia te-

atralne i odczyty patriotyczne, a w okresie mię-
dzywojennym mieściło się tu 

również kino.



54 Ciekawostki

Księżna znajduje ratunek w Kętach
To historia mało znana w samych Kętach. Księżna Elżbieta Lukre-
cja (1559-1653) była ostatnią przedstawicielką Piastów cieszyń-
skich. W 1642 roku, w końcowej fazie wojny trzydziestoletniej 
(pomiędzy Habsburgami a protestanckimi państwami Świętego 
Cesarstwa Rzymskiego i ich sprzymierzeńcami), kiedy na Śląsk 
wkroczyli Szwedzi, księżna opuściła Cieszyn i schroniła się na 
Szańcach Jabłonowskich, a potem w Kętach. Przebywała w go-
spodzie Celestyna Lorenczowskiego, przedstawiciela kęckiej eli-
ty, sługi wojewody i starosty generalnego krakowskiego Stanisła-
wa Lubomirskiego. Pobyt Elżbiety Lukrecji i jej dworu w Kętach 
trwał rok. Znalazła tu na tyle bezpieczne schronienie, że przy-
była w te strony ponownie w 1645 roku, kiedy Szwedzi raz jesz-
cze zagrozili księstwu cieszyńskiemu. Powróciła do miasta nad 
Olzą w roku następnym. Zamek został zrujnowany przez wojska 
nieprzyjaciela, więc musiała zamieszkać w wynajętej kamienicy. 
Wojnę trzydziestoletnią zakończył pokój westfalski z 1648 roku. 

List Celestyna Lorenczowskiego do Elżbiety 
Lukrecji (zbiory Archiwum Państwowego 
w Katowicach - oddział w Cieszynie) i wizerunek 
księżnej
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Był tu książę Poniatowski
Był rok 1813. Książę Józef Poniatowski, po katastrofie kampanii 
Napoleona w Rosji, podjął próby odbudowania wojska. Próby 
częściowo udane, bo w lutym wyprowadził oddziały z Warsza-
wy i znalazł kilkutygodniowy azyl w Krakowie. Zgodnie z usta-
leniami Poniatowski i jego podkomendni mieli ruszyć przez Gali-
cję, Morawy do Saksonii. Między 7 a 11 maja przez Kęty przeszło 
prawie 16 tysięcy żołnierzy! W mieście św. Jana Kantego pojawił 
się i sam książę Józef Poniatowski. Według przekazów sztab wo-
dza miał znajdować się w dzisiejszej kamienicy Rynek 13 (jesz-

cze do niedawna na budynku wisiała pamiątkowa 
tablica), ale nie znajdziemy potwierdzenia tej 

informacji w źródłach. Wiemy natomiast, że 
książę w tych dniach wysyłał z Kęt do napo-
leońskich dygnitarzy listy, głównie tłuma-
cząc się z odwrotu przez terytorium Monar-
chii Habsburgów. Kęczanie przyjęli wojska 
z wielką gościnnością. Poniatowski ruszył 
dalej. Zginął w największej bitwie w histo-

rii kampanii Napoleona – 19 października 
1813 roku pod Lipskiem.

Do wydarzeń związanych 
z odwrotem wojsk napole-
ońskich odnosi się także 
tablica poświęcona osobie 
Kazimierza Brodzińskiego 
(1791-1835), którą można 

dostrzec na fasadzie kamie-
nicy na rogu ulic Krakow-

skiej i Kościuszki.
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I prezydent też był...
Jeśli już jesteśmy w temacie prominentnych osób odwiedzają-
cych nasze miasto... – 26 lipca 1929 roku w Kętach pojawił się 
prezydent Ignacy Mościcki. Prezydent został uroczyście powi-
tany przez burmistrza miasta Edwarda Zajączka oraz delegację 
z Białej na czele z burmistrzem miasta Zygmuntem Dollingerem. 
Zajączek wygłosił przemówienie w imieniu mieszkańców Kęt. 
Burmistrz powiedział m.in., że mieszkańcy… „ile sił im starczy 
pracować będą nadal pod rządami p. Prezydenta dla dobra na-
jukochańszej Rzplitej”. Po części powitalnej Mościcki udał się 
wraz z włodarzami Kęt na Błonia, nad Sołę, gdzie specjalnie na tę 
okazję zbudowano bramę triumfalną. Tam głos zabrał lider miej-
scowego ziemiaństwa Marian Rudziński z Osieka, który pełnił 
obowiązki przewodniczącego zarządu bialskiego Okręgowego 
Towarzystwa Rolniczego. Po przemówieniu Rudzińskiego pre-
zydent obserwował pokaz bydła rasy polskiej – czerwonej. Mo-
ścicki otrzymał od chłopskiej delegacji dość nietypowy prezent… 
jałówkę! Jeszcze tego samego dnia Ignacy Mościcki opuścił Kęty 
i udał się do Kobiernic, gdzie doszło m.in. do spotkania z dzieć-
mi z miejscowej kolonii robotniczej. Ostatnią miejscowością, którą 
jeszcze tego samego dnia odwiedził polski prezydent był Wieprz.

Prezydent Mościcki w Kętach
(ze zbiorów Muzeum, sygn. MK/H/3209)
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Hetman Sieniawski i legendarna lipa, pod którą miały 
odpoczywać jego wojska...

Króla w Kętach nie było...
Choć wielu twierdzi, że był. Mowa o Janie III Sobieskim i jego 
marszu pod Wiedeń w 1683 roku. Król ze swoimi oddziałami 
miał odpoczywać pod lipą w okolicach kościoła Wszystkich Świę-
tych. Opowieści te możemy włożyć między bajki. Sobieski rusza-
jąc z Krakowa w stronę Wiednia obrał bowiem trasę przez Śląsk 
i Morawy. Co charakterystyczne, niemal w każdej miejscowości 
w szerokiej okolicy Kęt funkcjonuje podobna legenda – odwie-
dzając tyle miejsc król zapewne z odsieczą nigdy by nie zdążył.
Nie było także w Kętach – jak to nadal funkcjonuje w przekazach 
– husarii. W sierpniu 1683 roku mieszkańcy obserwowali prze-
marsz wojsk hetmana Mikołaja Hieronima Sieniawskiego. Od-
działy lekkiej kawalerii i jazdy pancernej liczyły około siedmiu 
tysięcy żołnierzy. Zatrzymali się na kęckich Błoniach, dalej od 
centrum miasta i obecnego pomnika upamiętniającego te wyda-
rzenia (znajduje się u zbiegu ulic Wszystkich Świętych i Kilińskie-
go). Hetman kierował się w stronę Cieszyna i dalej na Brno. 30 
sierpnia jego oddziały połączyły się z główną armią Sobieskiego 

w okolicach Mikulova.
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Znani przyrodnicy z Kęt
Jeden z Kęt, drugi z okolic Ołomuńca, ale z Kętami później zwią-
zany. Obaj byli wielkimi orędownikami przyrody i taternika-
mi. Pierwszy, Eugeniusz Janota (1823-1878) rozpoczynał naukę 
w kęckiej szkole, potem było niemieckie gimnazjum w Cieszy-
nie, Seminarium Duchowne w Tarnowie. Za zgodą Namiest-
nictwa został dopuszczony wyjątkowo do otwarcia przewodu 
doktorskiego na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Tytuł uzyskał w 1860 roku, opracowując „Przewodnik 
w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin”. W gimnazjum 
św. Anny w Krakowie wykładał niemiecki, polski, historię i geo-
grafię, równocześnie prowadząc katechezę w niższych klasach”. 
Ale całe życie poświęcił badaniom przyrodniczym w górach – był 
współzałożycielem Towarzystwa Przyrodniczego we Lwowie 
i Towarzystwa Tatrzańskiego. Dokonał pierwszego wyjścia na 
Granaty w Tatrach. 
Drugi, Ambroży Trausyl (1809-1889) był 
franciszkaninem. W kęckim klasztorze 
spędził 38 lat życia. Zajmował się tu-
taj m.in. badaniem okolicznej flory. 
W 1875 roku opublikował w rocz-
niku Węgierskiego Towarzystwa 
Karpackiego stanowiska rzad-
kich roślin w Tatrach Wysokich, 
a jego odkrycia zostały docenione 
i uhonorowane przez Towarzystwo 
Botaniczne w Brnie. Zapisał się także 
w historii taternictwa. Razem z ks. Józe-
fem Stolarczykiem stanęli jako pierwsi na 
szczycie Baranich Rogów (1867). 

Eugeniusz Janota
(domena publiczna)
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Burmistrz, który został rolnikiem
Henryk Dołkowski (1841-1916) za-
pisał się złotymi zgłoskami w histo-
rii kęckiego samorządu. Ale w świe-
cie zrobił karierę jako... hodowca 
ziemniaków. 
Na lokalną politykę był poniekąd 
skazany. Jego ojcem był Kazimierz, 
kupiec i radny kęcki. Henryk w 1874 
roku doprowadził do odsunięcia od 
władzy Jana Kopcińskiego, a sam 
został wybrany na naczelnika gmi-
ny. W tej kadencji udało mu się 
wyciągnąć miasto z długów, był 
współzałożycielem Towarzystwa 
Zaliczkowego w Kętach i straży 

ogniowej. Zdecydował też o zakupie przez władze kamienicy nr 
194 (obecnie Rynek 17), w której mieściła się propinacja, a potem 
siedziba czytelni i kęckiego gniazda Towarzystwa Gimnastycz-
nego „Sokół”. W 1877 roku sam zrezygnował z pełnienia funkcji, 
a od miasta otrzymał honorowe obywatelstwo. Na wydzierża-
wionych od Larischów terenach w Nowej Wsi i Hecznarowicach 
zajął się... rolnictwem. W ciągu trzynastu lat wyhodował kilka-
dziesiąt nowych odmian ziemniaka. Były to rośliny odporne 
na zarazę. Za swoje osiągnięcia był odznaczany na wystawach 
w Europie. W Galicji jego pracę doceniono stosunkowo późno. 
A warto wspomnieć, że jego sukcesy w rolnictwie przyniosły mu 
zaszczytne funkcje: zaproszono go do Międzynarodowego Kon-
gresu Rolniczego i Austriackiego Towarzystwa Hodowli Roślin 
w Wiedniu.
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Kęckie synagogi
Przy dzisiejszej ul. Kazimierza Wielkiego stał dom, który w 1886 
roku kupili Jakub Huppert i Szymon Pelzman, chcąc zbudować 
łaźnię rytualną dla społeczności żydowskiej. Funkcjonowała 
tu także szkoła żydowska. Parę lat później działka przeszła na 
własność Stowarzyszenia Rytualno-Religijnego Postępowego 
„Ansche Emes” w Kętach. I właśnie członkowie tego stowarzy-
szenia zdecydowali wybudować tu synagogę. Budynek w stylu 
neoromańskim z elementami mauretańskimi, z dwiema wieża-
mi zwieńczonymi kopułami został spalony i zburzony w czasie 
II wojny światowej. Druga synagoga – mniejsza, o charakterze 
domu modlitewnego – powstała w 1903 roku przy ul. Krakow-
skiej i należała do stowarzyszenia „Bikur Cholim”, a od 1911 do 
ortodoksyjnych Żydów z „Kowea Itim le Tora”. Budynek stoi do 
dziś (za restauracją New Garden). A śladem po mniejszości ży-
dowskiej w Kętach jest też cmentarz przy drodze na Witkowice.

Kęcka synagoga
(ze zbiorów P. Staneckiego)
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Granica na Sole
Oddziały niemieckie wkroczyły do Kęt 3 września 1939 roku. 
Pierwotne miasto zostało podzielone na dwie części. Podlesie zo-
stało włączone bezpośrednio do III Rzeszy, natomiast pozostałą 
część Kęt przyłączono do Generalnego Gubernatorstwa. Grani-
ca przebiegała wzdłuż rzeki Soły, a na jej mostach umieszczono 
posterunki graniczne. Wiosną 1940 r. dokonano korekty granicy, 
którą przesunięto na rzekę Skawę.
Generalne Gubernatorstwo powstało 12 października 1939 roku 
z ziem województw krakowskiego, warszawskiego, radomskiego 
lubelskiego i lwowskiego, a jego stolicę umieszczono w Krako-
wie. GG miało być namiastką państwa dla Polaków, na jego czele 
stanął generalny gubernator Hans Frank. Ludność żyjąca na tere-
nach włączonych bezpośrednio do III Rzeszy miała zostać podda-
na całkowitej germanizacji.

Posterunek graniczny na Sole w 1939 roku
(ze zbiorów Muzeum, sygn. MAKK/H/5640)
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Co to był za ślub!
Julian Fałat (1853-1929) to jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
polskich malarzy, uznawany za niezrównanego mistrza impresji. 
Na początku XX wieku związał swe życie z Bystrą 
koło Bielska, gdzie dziś w willi nazywanej 
„Fałatówką” funkcjonuje muzeum po-
święcone artyście. Mieszkając na ślą-
sko-galicyjskim pograniczu wszedł 
Fałat w kontakty z okolicznymi zie-
mianami. Bywał w Osieku u Rudziń-
skich, ale i przyjaźnił się z Wrotnow-
skimi z Łęk. W domu tych ostatnich za 
pośrednictwem Matki Celiny Borzęckiej, 
założycielki Zgromadzenia Sióstr Zmar-
twychwstania Pańskiego, 
a obecnie błogosławionej 
Kościoła Katolickiego, poznał 
młodą Włoszkę, Marię Lu-
izę Comello Stuckenfeld. 18 
września 1900 r. w kościele 
parafialnym pw. św. Małgo-
rzaty i św. Katarzyny 
w Kętach odbył się 
ślub. Fałat liczył wte-
dy 47 lat, jego żona 21. 
Mieli trójkę dzieci: Helenę, Lu-
cjana i Kazimierza

Julian Fałat, autorportret
(domena publiczna)
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Marian Zieliński i Norman Davies
Marian Zieliński, późniejszy 
nauczyciel chemii i biologii, dy-
rektor liceum i powojenny bur-
mistrz Kęt,  urodził się 7 lipca 
1903 roku w Przyszowej w po-
wiecie Limanowa. W 1920 roku 
wraz z całą klasą gimnazjalną 
zgłosił się na ochotnika do woj-
ska, aby zostać przyjętym zawy-
żył swój wiek. Wcielono go do 2 
Syberyjskiego Pułku Piechoty. 
To właśnie jego wspomnienia 
z uczestnictwa w wojnie pol-
sko-bolszewickiej 1919-1921 
stały się motorem do napisania 
pracy doktorskiej, a jednocze-
śnie pierwszej książki, Normana 
Daviesa pt. Orzeł biały, czerwona 
gwiazda.
Normana Daviesa brytyjsko-polskiego historyka, zajmującego 
się m.in. tematyką historii Polski i Europy Środkowo-Wschod-
niej z Kętami łączyło jeszcze jedno. Jego pierwszą żoną była Ma-
ria Zielińska, córka Mariana i Jadwigi Zielińskich, którą poznał 
w trakcie swojego pobytu na studiach doktoranckich w Krakowie 
w latach 60. 
Jak wspomina sam profesor, to Zieliński ukształtował poglądy 
młodego wówczas historyka na historię Polski. Godzinami prze-
siadywał w jego domu w Kętach przy ul. Słonecznej, wysłuchując 
niesamowitych opowieści i ucząc się języka polskiego. Teść stał 
się także jego przyjacielem.

Spotkanie z Normanem Daviesem 
w kęckim Muzeum
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