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SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁANOŚCI 

MUZEUM IM. ALEKSANDRA KŁOSIŃSKIEGO W KĘTACH 

ZA ROK 2012 

1. Frekwencja w roku 2012 
 

W zeszłym roku Muzeum w Kętach odwiedziło podczas uczestnictwa w różnych formach 

działalności 3858 osób. Zauważalny jest dwukrotny wzrost liczby zwiedzających wystawy 

naszej placówki indywidualnie. 

Wykres. 1. Ilość odwiedzających Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach w latach 2007-2011. 

 

Tab. 1. Ilość sprzedanych biletów  Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach w latach 2007-

2012. 

Bilety  Normalne Ulgowe Przewodnik  

2007 47 546 24 

2008 52 408 16 

2009 52 441 24 

2010 48 688 26 

2011 71 351 13 

2012 137 512 25 
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Największą frekwencję zanotowano podczas imprez ogólnodostępnych tj. Jarmarku 

Świętojańskiego (200 osób) oraz wystaw czasowych o darmowym wstępie („Biało-czerwona. 

Historia polskiej flagi i barw narodowych” – 476 osób). Ogólnie w różnych projektach wzięły 

udział 2133 osoby. Resztę wyniku frekwencji stanowi zwiedzanie grupowe przez uczniów 

różnych szkół. 

Tab. 2. Ilość osób biorących udział w projektach Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach w 

latach 2011-2012. 

Projekt 2011 r. 2012 r.

Spotkania przy armacie 143 178

Twarze Małopolski/EDD 330 101

Dzień Niepodległości 39 44

Jarmark Świętojański 344 200

Festiwal Lodu 47 36

Dzień dziecka 236 142

3 go Maja/2 Maja 2 15

Niedziela 76 137

Noc Muzeów 0 62

Wystawy czasowe 514 1218

Razem 1731 2133  

2. Organizacja wystaw czasowych w roku 2012.  
W zakresie prac wystawienniczych w roku ubiegłym zorganizowane zostały cztery wystawy 

czasowe (2 w 2011 r.):  

1. „Biało-czerwona. Historia polskiej flagi i barw narodowych”. W dniach 2-10 maja br. 

aż 476 osób zwiedziło wystawę czasową  

2. „Twórcy ludowi z Kęt i okolicy” Czynna w okresie od 7-31 sierpnia br. Wystawę 

zwiedziło 328 osób. Podczas wernisażu wystawy w dniu 7 sierpnia odbyła się promocja 

albumu pt. „Twórcy ludowi z Kęt i okolicy. W kręgu współczesnej twórczości ludowej—

tradycji talentu pasji i życia.” 

3. Wystawa „Tajemnice codzienności”. Czynna od 15 września do 14 października br.. 

Wernisaż odbył się w Europejskie Dni Dziedzictwa 2012. Wystawę zwiedziło 253 osoby.  

4. „Wspomnienia - 100 rocznica urodzin Jana Grabowskiego”. Czynna od 8 do 20 grudnia 

br. Wystawę zwiedziło 161 osób. 

3. Spotkania przy armacie. 
W roku 2012 odbyły się 4 Spotkania przy armacie 

1. Agata Mamoń, Magdalena Naruszewicz, Konserwacja zabytkowego sztandaru szkoły 

powszechnej Męskiej ze zbiorów Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, 

15.02.2012 r. 
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2. Dr Marta Tylza-Janosz, We dworach i pałacach. Niecodzienne życiorysy właścicieli okolic 

Kęt w I połowie XIX w., 21.03.2012 r. 

  3. Dr Marta Tylza-Janosz, Na świętego Marcina, czyli 11 listopada w tradycjach rolniczych,  

Edward Korczyk, Danuta Kożusznik, Działalność kółek rolniczych w Kętach i okolicy w 150-

lecie. 11.11.2012 r.  

4. Dr Marta Tylza-Janosz, Błękitna krew i wojskowe zacięcie. Właściciele dóbr żywieckich 

(w tym majątku Czaniec, Bestwina) z dynastii Habsburgów w XIX i XX w., 20.11.2012 r. 

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 178 osób. 

4. Nowe działania podjęte przez Muzeum w roku 2012 

1. W sobotę 19 maja br. w godz. 18.00-23.00 odbyła się NOC MUZEÓW. Było to pierwsze 

spotkanie w muzeum kęckim w ramach tej ogólnoświatowej akcji. W ramach spotkania, 

zaprosiliśmy chętnych na niecodzienny pobyt w muzeum do „Kliniki muzealnej”. Tam rolę 

pacjentów pełniły eksponaty, a zwiedzający wcielili się w postać „stażystów” naszej kliniki. 

Całość warsztatów miała przybliżyć naszą pracę merytoryczną, gdzie każdy mógł się wcielić 

w postać muzealnika i poznać palcówkę od zaplecza. W Nocy Muzeów 2012 wzięły udział 62 

osoby 

2. Udział w dniach 15-16 września br. w Europejskich Dniach Dziedzictwa, które w tym 

roku były poświęcone „Tajemnicom codzienności”. W dniu 15 września odbył się wernisaż 

wystawy „Tajemnice codzienności”. Zaprezentowane zostały różnego rodzaju przedmioty w 

zestawieniach „wczoraj a dziś”. Podróż przez epoki dotyczy najważniejszych aspektów 

codzienności – mierzenia czasu, ubioru, utrzymania higieny, przygotowywania jedzenia; 

kwestii związanych ze spędzaniem wolnego czasu, w tym zabawą, muzyką, pisaniem. 

Dodatkowo na muzealnym podwórku powstała kawiarenka pod chmurką, gdzie można było 

wypić kawę, poczytać stare gazety oraz spróbować swoich sił w praniu na tarach. W 

Europejskich Dniach Dziedzictwa wzięło udział 101 osób.  

3. Realizacja projektu badawczego dotyczącego twórców ludowych z Kęt i okolicy. 

Projekt był współfinansowany ze środków PROW w ramach „Małych projektów” LGD 

„Dolina Soły” w okresie lipiec 2011 – 31.08.2012 r.. Projekt obejmował badania terenowe i 

opracowanie materiału badawczego. Podsumowanie badań zostało zaprezentowane na 

wystawie czasowej,  jak również w folderze do wystawy i pięknie wydanym albumie pt. 

„Twórcy ludowi z Kęt i okolicy. W kręgu współczesnej twórczości ludowej—tradycji talentu 

pasji i życia.” Album zawiera sylwetki 13 twórców wraz z pięknie wyeksponowanymi 

zdjęciami ich prac. W ramach projektu zakupiono 4 gabloty muzealne z oświetleniem LED. 

Kwota dofinansowania - 24.000 zł. 

 

5. Edukacja 

W ofercie naszej placówki znajdują się zajęcia w formie lekcji i warsztatów muzealnych. 

Ogólnie dla grup przygotowano 18 tematów lekcji (w tym 5 tematów z etnografii i 13 z 
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historii i historii sztuki. Oferta warsztatów składa się z 5 tematów z etnografii oraz 4 z 

historii. W roku 2012 przeprowadziliśmy 32 lekcje oraz 52 warsztaty, w tym 7 warsztatów dla 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Tab. 3. Ilość zajęć lekcyjnych i warsztatowych zrealizowanych w latach 2007-2012 

Rok Lekcje muzealne  

2007 22 

2008 23 

2009 19 

2010 93 

2011 77 

2012 84 
 

Warsztaty muzealne w ramach UTW – zorganizowanie nowej oferty zajęć muzealnych dla 

słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku przypada na rok 2011. W roku 2012 odbyły się  8 

spotkań. W pierwszym roku udział brały 32 osoby. W drugim roku w związku z 

zamieszaniem organizacyjnym udział bierze ok. 15 osób. Po zajęciach prowadzono analizę 

jakości zajęć oraz podsumowanie jakości przez Dom Kultury z których wynika bardzo 

wysoka ocena naszych zajęć w ramach UTW.  

Tab. 4. Tematyka zajęć UTW organizowanych Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach w roku 

2012. 

Temat Prowadzący Termin Opis 

Mity w historii. Z 
warsztatu badań 
źródłowych 
historyka 
 

Dr Marta Tylza-

Janosz 

23.02.2012 r. Warsztaty miały na celu ukazanie pracy historyka w 

odtwarzaniu historii. Słuchacze zapoznali się z podstawowymi 

rodzajami źródeł historycznych, poznali metody analizy tych 

źródeł. Podczas pracy ze źródłami dowiedzieli się jak tworzy 

się mity o konkretnych wydarzeniach czy ludziach i jak radzą 

sobie z tymi opowieściami historycy.  

Kęckie „święcone” 

 

mgr Alicja Skrudlik-

Pilch 

29.03.2012 r.    W oparciu o dziewiętnastowieczne materiały źródłowe 

słuchacze sprawdzali „czy nasze świętowanie” wielkanocne 

uległo zmianom. Omówione zostały tradycje lokalne, oraz 

wpływy z terenów sąsiednich. W trakcie zajęć uczestnicy 

ozdabiali jajka metodą  batikową, nalepiankami, 

wyklejankami i innymi tradycyjnymi metodami. 

Pergaminy małego 

miasta 

 

mgr Renta Bożek 26.04.2012 r. Historia kęckich dokumentów pergaminowych, nadających 

miastu prawa i przywileje. Uczestnicy zapoznali się ze 

średniowiecznymi dokumentami. Dowiedzieli się jakie 

obowiązywały zasady przy tworzeniu takich pism. Dlaczego i 

jakich używano znaków zastępujących wyrazy. Warsztaty 

prowadzone były z zastosowaniem transkrypcji dokumentu 

nadającego Kętom przywileje.. 

Kęty - miasteczko 

żydowskie? 

mgr Renata Bożek 31.05.2012 r. Historia kęckich Żydów. Uczestnicy warsztatów poznali m.in. 

historię kęckich synagog oraz innych budynków związanych 

kęcką społecznością żydowską.  Warsztaty były też okazją do 
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  zapoznania się pojęciami dotyczącymi kultury i religii 

żydowskiej (haskala, koszerność, mykwa, macewa).  

Tajemnice baroku Mgr Andrzej Małysa  20.06.2012 r. Tematem spotkania były tajemnice baroku na przykładzie 

kościoła  św. Jana Kantego w Kętach. Uczestnicy zwiedzali 

kościół Jana Kantego,  poznali fundatorów kęckiej świątyni, 

architekturę kościoła będącego barokową  „perłą” okolicy.  

Skąd przybyliśmy ?- 

warsztaty 

genealogiczne 

Mgr Renata Bożek 25 

październik 

2012 r. 

Kontynuacja tematu pierwszych zajęć UTW. 

Schadzka braci 

cechowych 

 

mgr Renata Bożek. 22 listopada 

2012 r. 

Zajęcia poświęcone są historii organizacji  cechowych. 

Uczestnicy dowiedzieli się skąd wzięła się idea zakładania 

dawnych cechów znanych też jako  gildie  czy konfraterie. 

Poruszane były zagadnienia związane rolą społeczną cechów 

W trakcie zajęć omówione zostały niektóre źródła znajdujące 

się w Muzeum, dotyczące miejscowych organizacji 

cechowych. 

Kęckie Gody 

wymalowane na 

szkle 

Mgr Alicja Skrudlik-

Pilch 

20 grudzień 

2012 r. 

Zajęcia malowania na szkle motywów etnograficznych 

związanych z Bożym Narodzeniem w Kętach. 

 

 

6. Udział w innych imprezach  

Po raz drugi w naszym muzeum zorganizowaliśmy darmowe warsztaty dla dzieci z okazji 

Dnia Dziecka 1 czerwca br. W tym roku uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach 

historycznych dotyczących kartografii oraz w warsztatach etnograficznych przedstawiających 

zabawy oraz życie naszych dziadków. Łącznie w tym dniu odwiedziły nas 142 osoby. 

W ramach Dni Kęt w sobotę 2 czerwca br. zaprosiliśmy do wspólnego rysowania map 

wszystkich chętnych. Przez nasze stoisko przewinęło się wielu młodych, zdolnych 

kartografów.  

W dniu 21 października br. w czasie Jarmarku Świętojańskiego Muzeum im. Aleksandra 

Kłosińskiego w Kętach zaprosiło wszystkich chętnych do odwiedzenia szacownych murów 

instytucji. Dodatkową atrakcją była prezentacja gry planszowej „Wśród zbójników i rycerzy 

Księstw Oświęcimskiego i Zatorskiego”, przygotowana przez Muzeum Miejskie w 

Wadowicach przy współudziale merytorycznym naszego muzeum i Muzeum Zamek w 

Oświęcimiu. Z zaproszenia muzeum w tym dniu skorzystało 200 osób. 

Święto Niepodległości 11 listopada uczciliśmy zapraszając do bezpłatnego zwiedzania 

ekspozycji oraz na 69 Spotkanie przy armacie. W tym dniu naszą placówkę odwiedziło 66 

osób. Główną częścią było 69 Spotkanie przy armacie pn. Na świętego Marcina, czyli 11 

listopada w tradycjach rolniczych oraz wykład Pana Edwarda Korczyka i Pani Danuty 

Kożusznik "Działalność kółek rolniczych w Kętach i okolicy w 150-lecie". 
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W trakcie Festiwalu Lodu 8 grudnia br. w naszym muzeum zorganizowaliśmy warsztaty 

robienia ekologicznych ozdób świątecznych. O godz. 15.00 odbył się wernisaż wystawy 

czasowej „Wspomnienia - 100 rocznica urodzin Jana Grabowskiego”, prezentującej niewielką 

cześć zbioru malarstwa kęczanina Jana Grabowskiego. Wystawę zwiedziło 161 osób. 

7. Eksponaty 

W roku 2012 nasze zbiory wzbogaciły się o 158 eksponatów, z tego 153 eksponaty 

historyczno-artystyczne oraz 5 etnograficznych. Większość eksponatów pochodziła z zakupu 

(70%), z darowizn pochodziło 30% nowych nabytków. Łącznie na dzień 31 grudnia nasze 

muzeum posiada 4624 eksponaty (4005 z zakresu historii i sztuki oraz 619 etnograficznych).  

Tab. Liczba eksponatów w latach 2000-2012. 

Rok  Razem Historyczno-artystyczne Etnografia 

2000 1907 1639 268 

2002 2688 2413 275 

2003 2824 2544 280 

2004 2984 2672 312 

2005 3114 2790 324 

2006 3585 3142 443 

2007 3807 3346 461 

2008 3952 3488 464 

2009 4157 3688 469 

2010 4405 3820 585 

2011 4466 3852 614 

2012 4624 4005 619 
    

657; 14% 89; 2%

576; 12%

44; 1%
52; 1%
100; 2%

42; 1%1053; 23%

30; 1%

1936; 42%

42; 1%

Podział eksponatów muzeum ze względu na typ 

w sztukach i procentach (stan na koniec 2012 r.) Sztuka

Archeologia

Etnografia

Historia

Militaria

Numizmaty

Technika

Fotografia

Kartografia

Archiwalia

Inne
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8. Działalność wydawnicza: 
1. Alicja Skrudlik- Pilch, Twórcy ludowi z Kęt i okolicy. W kręgu współczesnej twórczości 

ludowej - tradycji, talentu i pasji życia. 

Folder do wystawy Twórcy ludowi z Kęt i okolicy. - egzemplarz bezpłatny. 

2. Andrzej Małysa, Tajemnice codzienności. Mała, wybiórcza encyklopedia. Folder do 

wystawy czasowi „Tajemnice codzienności”. 

3. Artykuły w Almanachu Kęckim nr XVI. 2012 R.: 

Renata Bożek, Żydowski okręg metrykalny w Kętach 

Andrzej Małysa, Bohater kampanii wrześniowej – płk Stanisław Królicki  

Marta Tylza-Janosz, August Freund von Kenty in Galizien – Z Kęt do podręczników chemii i 

medycyny na całym świecie 

Marta Tylza-Janosz, Elity urodzenia – niecodzienne życiorysy właścicieli ziemskich w 

okolicach Kęt w I poł. XIX wieku 

Marta Tylza-Janosz, Noc Muzeów 2012, czyli o edukacji w kęckim muzeum 

9. Zmiany  w działalności placówki poczynione w roku 2012. 

1. W zakresie lekcji i warsztatów muzealnych: 

Wprowadzono nowe warsztaty muzealne nawiązujące do dziedzictwa średniowiecznego 

regionu, związanego z zamkiem Wołek, a skupiające się na rycerstwie pt. „Rycerze czy 

rabusie ?”.  Opracowano autorskie materiały edukacyjne (wycinankę – hełm garnczkowy).  

2. Zakup innego wyposażenia: 

1. Nabycie komputera dla pracownika oraz nowej drukarki. 

2. Zakup i montaż szafy przesuwnej, stanowiącej zaplecze dla organizowanej biblioteki 

muzealnej.  

3. Zakup 4 gablot muzealnych z oświetleniem LED. 

3. Promocja: 

W marcu 2012 r. ruszyła nowa strona muzeum. W sumie odwiedziło ją 4120 osób, z czego 70 

% stanowili nowi użytkownicy, a 30% powracający. Odnotowaliśmy 18.101 odsłon.  

Najczęściej naszą stronę odwiedzali użytkownicy z Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii, Australii, Irlandii, Włoch, Czech, Austrii, Francji, 

Ukrainy. Pojawiali się również użytkownicy z takich krajów jak Chile, Meksyk, Japonia, 

Chiny.  
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Rok 2012 przyniósł nam nowych przyjaciół również na Facebooku. Obecnie lubi nas 186 

osób.  

4. Administracja: 

1. Ustanowiono system zastępstw, zwłaszcza w stosunku do osób kierowniczych 

pisemnymi upoważnieniami.  

2. Uporządkowano dokumentację archiwalną zakładową w myśl przepisów 

archiwalnych. 

3. Jeden z pracowników uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w 

zakresie historii – Pan Andrzej Małysa.  

 

 

 


