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Przy ul. Warszawskiej w Giżycku (Lec) stoi dom, w którym 11 VII 

1838r urodził się Adelbert Winkler Kętrzyński.

W swoich wspomnieniach Kętrzyński napisał tak: "Na samym 
końcu ulicy Margrabowskiej, tuż przy cmentarzu mieszkał 
gospodarz, rzeźnik Gut; drugie mieszkanie zajmowali moi 

rodzice. Na podwórzu była rzeźnia oraz stajnia, obory i 
chlewy; za nimi pole aż do stodoły, a za nim w pewnym 

oddaleniu wiatrak; obejście to oddzielał od cmentarza płot 
niezbyt wysoki, na którym lubiłem siedzieć i marzyć".



Dom, w którym urodził się 

Wojciech Kętrzyński



Kętrzyńscy wywodzili się z Kaszub. Posiadali herb "Cietrzew". 

Swoje nazwisko rodzina wzięła od ziemskiej posiadłości Kętrzyno 

koło Kartuz. Po rozbiorach kiedy zaczęła się germanizacja 

Kaszubów, polskie rodziny pozbawiano majątków ziemskich, 

nakładając na nich wielkie podatki i krótkie terminy do ich 

spłacania. Rodzina straciła ziemię, ojciec Wojciecha szukał 

zatrudnienia w wojsku, a tam nazwisko musiało brzmieć po 

niemiecku, stąd Winkler.



Herb Cietrzew



Józef  Winkler von Kętrzyński pruski oficer i żandarm ożenił się z 

Eleonorą Raabe, Niemką i ewangeliczką. Śmierć ojca 12 VIII 1846 

zmieniła życie rodziny na gorsze. Adelbert miał wtedy 8 lat. Wdowy 

po wojskowych nie otrzymywały renty, tylko jednorazowe zapomogi. 

Eleonora wyjechała na rok aby uczyć się zawodu położnej. W tym 

czasie dzieci były pod opieką kolegi ojca. Trudne warunki finansowe 

rodziny spowodowały, że w 1849 roku Adelbert mając 11 lat trafił 

do wojskowego sierocińca w Poczdamie. Tu marzył o zawodzie 

weterynarza. był pracowity, dużo czytał i chciał ukończyć 

gimnazjum.



Mundur jaki nosił Józef  

Kętrzyński



W 1853 opuścił szkołę dla sierot i wrócił do Lecu. Mając 15 lat 

wstąpił do pięcioletniego progimnazjum Elba w Lecu. uczył się tak 

uporczywie, że pięcioletni kurs opanował w półtora roku. Zapłacił 

za to chorobą oczu.



Po ukończeniu szkoły w Lecu zdał egzamin do gimnazjum 
imienia Księcia Albrechta w Rastenburgu do drugiej klasy 

oddziału humanistycznego. Nauka była płatna, a o zwolnieniu z 
opłat decydowały oceny. Na egzaminie dojrzałości obowiązywały 

egzaminy z prawie wszystkich przedmiotów. (łacina, greka, 
francuski, hebrajski, literatura, język niemiecki, geografia, historia, 
matematyka). W gimnazjum dużo wagi przykładano do wyrobienia 

dobrych manier, ogłady towarzyskiej. Na wieczorki towarzyskie 
zapraszano młodzież z męskiego gimnazjum. W taki sposób 
Wojciech Kętrzyński poznał i zakochał się w pięknej Minnie 

Gudowius.



Gimnazjum imienia Księcia 

Albrechta w Rastenburgu



W 1856 Adelbert otrzymał list od siostry Wilhelminy (16 lat), która 
informowała brata o: "Miałam niedawno papiery po ojcu i 

przekonałam się, że ojciec był Polakiem, że mamy polskie 
nazwisko, że więc i my nie jesteśmy Niemcami, lecz 

Polakami". Adelbert kupił historię Polski i gramatykę. Zaczął się 
uczyć języka polskiego. Mając 21 lat pisze wiersz pt. "Żegnaj", w 

którym żegna się z młodzieńczymi marzeniami, z młodzieńczą 
miłością.



"Żegnaj"

Żegnam cię,
dumne me dziewczę,
jutro o świcie odjadę.
Spojrzę raz jeszcze w niebo
w gwiazd świecącą plejadę.
Odejdę bez pożegnania,
rozerwę miłosne pęta,
choć wiem, że twoich oczu
tak trudno nie zapamiętać.
Wiem, że mi będzie ciężko
jechać w nieznaną dal,
lecz choćby me serce pękło,
uciszę swój płacz i żal.
Dziś pragnę tylko wędrować
szarą i mglistą krainą,
by miłość wyrwać z pamięci
i ciebie, moja dziewczyo.



W 1859 zdał maturę i wstąpił do najbardziej prestiżowej uczelni 
Prus, Uniwersytet Księcia Alberta w Królewcu, zwany 
powszechnie Albertyną. Mówił o sobie, że jest Polakiem z 

przekonania i nazwiska, ale jeszcze "nie według mowy". Uczy się 
języka polskiego, jego pilność i naukowa dociekliwość zwraca uwagę 

wykładowców. Będąc studentem dowiaduje się o krewnych w 
Kościerzynie na Kaszubach. Jego wuj Michał Kiliński jest tu 
burmistrzem. Na Kaszubach pisze wiersz pt. "W ojczyźnie".



Próby Kętrzyńskiego 

własnego podpisu w języku 

polskim



"W ojczyźnie"

Znowu stoję na tej świętej ziemi, A jego serce tęskniło do ojczyzny,
Najukochańszej ziemi moich ojców. Do ojczyzny, którą był utracił,
Znowu patrzę na jej siwe niebo, Tak jak ludzkość utraciła raj. 
Na jej wzgórza z zielonymi lasami I żebym zapomniał całkiem o swy kraju, I
na jezior oblicze lustrzane. O tym kraju, w którym się urodził,
I znowu słyszę tamte słodkie dźwięki, Wyrwano mu ojców mowę,
Owo brzmienie lat najwcześniejszych, Wydarto mu ojców jego wiarę,
Które już tak dawno zmilkło Nauczonego przeklinać ojczyznę!
I tylko niekiedy, jakby głos aniołów Wiarę, mowę zabrać mi mogliście,
Łagodnie przebrzmiewa poprzez sny Jednak serce trudno z piersi wyrwać,
Kiedym jest z dala od ojczystych łanów. Moje serce zawsze polskie pozostanie!
O, to sprawił barbarzyński los, Bo ja zawsze głęboko odczuwałem
Który wygnał mnie tak wcześnie Każdy ból, co ciąży również i nad Polską,
W obcy świat, do obcych ludzi, Który oni, ludzie o obcych zwyczajach,
Gdzie nigdy nie mogłem czuć się swojsko, Na nasz kraj się rzucili przed stu laty,
Gdzie mi zawsze brakowało mej ojczyzny. Dzisiaj ten ból czuję o wiele głębiej,
A oni szydzili z biednego chłopca, Skorom obcy w dalekiej obczyźnie
Owi ludzie o przyziemnych sercach, I obcy także na ojczystej ziemi.
Kiedy łzami napełniły mu się oczy,



Zamanifestował swą polskość w czasie powstania styczniowego, 
przenosząc tajne dokumenty i broń dla ks. Mariana 

Kwiatkowskiego, komendanta wojennego w Janowie pod 
Orzycem. 11 IX 1863 został aresztowany i trafił do więzienia w 
Górnej Bramie w Olsztynie. Podczas mowy obrończej w czasie 

procesu berlińskiego powiedział: "Mój ojciec był Polakiem, moja 
matka jest Niemką (…) mimo to zawsze czułem się Polakiem, 
nawet wtedy, gdy nie rozumiałem żadnego słowa po polsku". 
W trakcie procesu usłyszał zarzuty zdrady stanu, potem został od 
tego zarzutu uniewinniony i w końcu grudnia 1864 skazany na rok 

twierdzy Kłodzkiej.



Tablica upamiętniająca 

więzienie w twierdzy 

kłodzkiej



12 XII 1866 Kętrzyński zdaje egzamin 

dyplomowy na Uniwersytecie w Królewcu i 

uzyskuje tytuł doktora nauk humanistycznych.



Rozpoczął pracę jako nauczyciel domowy w Tarnówku nad Gopłem, 

miał czas na doskonalenie polszczyzny. Wkrótce podpisuje umowę o 

pracę z hrabią Działyńskim, jedną z centralnych postaci wpierających w 

Wielkopolsce Powstanie Styczniowe. W listopadzie 1868 rozpoczyna 

pracę nad edycją Tomicjanów - akt sądowych klasztoru w Tyńcu i 

opiekę nad biblioteką w Kórniku. Traci pracę u hrabiego 

Działyńskiego i zostaje antykwariuszem u Zygmunta Działowskiego -

uczestnika powstania styczniowego, miłośnika pamiątek narodowych. 

Zbierał pieśni ludowe Mazurów. W swoich reportażach informował o 

trudnej sytuacji narodowościowej i kulturowej, o germanizacji, o żyjących 

w stanie nieświadomości narodowej Mazurów.



Biblioteka w Kórniku



1 IV 1873 Wojciech Kętrzyński podejmuje decyzję o pracy w 

Zakładzie Naukowym im. Ossolińskich we Lwowie. Będąc 

kustoszem Zakładu opiekował się zbiorami drukowanymi, 

katalogował je, dokonywał zakupów. Stracił nadzieję na otrzymanie 

Katedry na Uniwersytecie Jagiellońskim. Władze pruskie 

zawiadomiły Austriaków o roku twierdzy i udziale Kętrzyńskiego w 

powstaniu styczniowym. Po śmierci dyktatora zakładu, Augusta 

Bielowskiego, zaproponowano to stanowisku Kętrzyńskiemu.



Zakład Ossolińskich



Kętrzyński należał do wielu towarzystw naukowych. Był członkiem 

Verein fur Kunde Masurens, która powstała w 1894 w Lecu. W 

1873 został członkiem - korespondentem Akademii 

Umiejętności, a od 1887 jej członkiem czynnym. Należał do 

założycieli Towarzystwa Historycznego we Lwowie. W 1875

odbył się ślub Wojciecha z kuzynką Wincentyną w Kościerzynie, 

z którego miał syna Stanisława, Tadeusza, Władysława i córkę 

Jadwigę.



Wojciech Kętrzyński zmarł 15 I 1918. 

Marzył o niepodległej Polsce, ale jej 

nie doczekał. Spoczął obok wiernej 

towarzyszki życia Wincenty, z którą 

przeżył 38 lat, pochowany na 

cmentarzu Łyczakowskim we 

Lwowie. 



Po II wojnie światowej Niemcy 

zniszczyli grobowiec Kętrzyńskiego. 

W odnalezieniu miejsca pochówku 

wielkie zasługi miał dziennikarz 

gazety "Głos 
Olsztyński", Leonard Turkowski.



Po wojnie w 1946 miasteczko 

Rastenburg na Mazurach 

nazwano na jego cześć 

Kętrzynem.



Jego nazwiskiem upamiętniono wiele ulic i szkół m.in. Szkoła 

Podstawowa nr 2 w Szczytnie, Gimnazjum nr 3 i Liceum nr 1 w 

Kętrzynie. Jedna z najważniejszych placówek badawczych i 

naukowych w Olsztynie - Ośrodek Badań Naukowych – z 

dumą nosi imię Wojciecha Kętrzyńskiego. W 1956 I LO w 

Giżycku dostąpiło zaszczytu nadania mu imienia obrońcy polskości 

Mazur.



I LO w Giżycku
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