Ważne wydarzenia związane z Wojciechem Kętrzyńskim
11 VII 1838 - w Lötzen (Lec, ob. Giżycko), przychodzi na świat Adalbert von Winkler, syn
Józefa,
1846– umiera ojciec Wojciecha Kętrzyńskiego,
1849 - 1853 – Wojciech Kętrzyński przebywa w Poczdamie, w szkole dla sierot po byłych
wojskowych,
1853 – 1855 - lata nauki w progimnazjum w Lötzen,
1855 - po ukończeniu szkoły Wojciech Kętrzyński zdaje egzamin do II klasy Gimnazjum w
Rastenburgu,
1856 - otrzymuje list od siostry, która informuje go o polskim pochodzeniu rodziny i
używanym dawniej nazwisku rodowym Kętrzyński; od tego czasu Wojciecha
Kętrzyńskiego wolne chwile poświęca nauce języka polskiego,
13 X 1859 – kończy naukę w Rastenburgu i zdaje egzamin maturalny,
1859 -rozpoczyna studia historyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Królewcu,
1861 - przeprowadza urzędową zmianę imienia i nazwiska na - Wojciech Kętrzyński,
1862 - podczas wakacji przebywa w Warszawie u ciotki Jadwigi Krohnke; jest tam świadkiem
manifestacji patriotycznych,
1863 - z chwilą wybuchu powstania styczniowego na terenie zaboru rosyjskiego, jedzie do
Wilna z pismami rządu francuskiego do Jakuba Gieysztora; bierze udział w przemycie broni
dla powstańców z Królewca do zaboru rosyjskiego,
11 IX -6 X 1863- aresztowany w podolsztyńskich Jarotach i uwięziony w dzisiejszej "Wysokiej
Bramie" w Olsztynie, uniewinniony podczas rozprawy sądowej w Olsztynie od zarzutu
popełnienia zdrady stanu, ponownie aresztowany i osadzony w więzieniu Moabit w Berlinie,
23 XII 1863 - ogłoszenie wyroku skazującego na rok twierdzy,
1865 - w kwietniu przewieziony zostaje do twierdzy w Kłodzku w celu odbycia wyznaczonej
kary; w więzieniu dokonuje przekładu na język łaciński swojej dysertacji doktorskiej opuszcza
więzienie i udaje się do Królewca,
12 XII 1863 - składa egzamin doktorski z dysertacją "De bello a Boleslao Magno cum Henrico
Rege Germaniae gesto a 1002 - 1005",
1867 - poszukuje pracy; pracuje początkowo jako guwerner,
1868 – pracuje jako bibliotekarz J. K. Działyńskiego w Kórniku,
1868 - publikuje w "Dzienniku Poznańskim" pracę "O Mazurach",
1871-1873 - przebywa na Pomorzu, odkrywając cenne archiwalia w Radzyniu, Golubiu

1873 - obejmuje stanowisko sekretarza naukowego w Zakładzie im. Ossolińskich we Lwowie,
1874 – zostaje kustoszem Zakładu im. Ossolińskich we Lwowie,
1875 – 24 VIII - w Kościerzynie zawiera związek małżeński z Wincentyną Kilińską,
1876 - obejmuje stanowisko dyrektora Zakładu im. Ossolińskich we Lwowie,
1881 – zakłada Komitet Niesienia Pomocy Mazurom,
1882 - publikuje dzieło "O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich",
1886 – publikuje we Lwowie tomik swoich wierszy pt. „Aus dem Liederbuch eines
Germanisierten”,
1903 – publikuje „ O powołaniu Krzyżaków przez księcia Konrada”,
15 I 1918 - Wojciech Kętrzyński umiera we Lwowie.

