
Wystawa czasowa 
poświęcona historii straży pożarnej

z okazji 140-lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach 

10 czerwca - 24 sierpnia 2014 r.

Drewniane Kęty w okresie nowożytnym. Na podst. rys. M. Nycza 

Ratunku, pali się !



Muzeum 
im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

Wystawa czynna w  dniach 11 czerwca - 24 sierpnia 2014 r. 

Wystawa ze zbiorów m. in. Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego 
w Kętach, OSP  Kęty, OSP Wilamowice, OSP Roczyny, mieszkań-
ców gminy Kęty oraz prywatnych kolekcjonerów.

Srawozdanie St. Kowalskiego z działania 
straży Bielańsko-Łęckiej z 1894 r., Kroni-
ka rękopis w posiadaniu OSP w Łękach.

„Dreszcz przejmuje człowieka na samo wspo-
mnienie pożaru ! Straszną jest powódź, lecz sto-
kroć straszniejszym jest jej brat ogień, bo woda 
jednemu zabierze a drugiemu da, jednemu ze-
psuje, drugiemu naprawi – lecz ogień – ten je-
żeli coś ochłonie niszczy zupełnie wszystko, 
pozostawiając tylko kupy gruzów i trochę po-
piołu. Toteż niejako straże pożarne, ale wszy-
scy ludzie miłujący bliźniego – spieszą w wy-
padku pożaru na ratunek nieszczęśnikom.”

Dochód z biletów oraz darowizn zostanie w całości przezna-
czony na konserwację znajdującego się  w zbiorach muzeum 
sztandaru OSP w Kętach  z 1924 r.
 Koszt konserwacji 20 tys. zł.



Muzeum 

w sali wystaw czasowych muzeum 

Ratunku, pali się ! 

 zaprasza

na wystawę czasową

Wernisaż wystawy odbędzie się
we wtorek 10 czerwca 2014 r. o godz. 17.00

im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach

10.06-24.08.2014 r. 



Muzeum im. Aleksandra  Kłosińskiego w Kętach
Rynek 16, 32-650 Kęty

tel. 33 845  31 07
www. muzeum.kety.pl

email: muzeum@muzeum.kety.pl
 

„1887. 
Towarzystwo ochotniczej straży pożarnej w Kę-
tach otrzymuje od gminy stałą roczną subwencyę 
w kwocie 400 zł. Kierownictwo ochotniczej straży 
pożarnej w Kętach obejmuje Edm. Krzysztoforski 
i doprowadza straż do najlepiej w kraju zorgani-
zowanych.”

Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Kra-
kowskiem, pod. red. A. Szczerbowskiego, Lwów 
1900 r. s. 120 


