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Biblioteka poleca: 
Kęty – znane miejsca 

 

 

 

Jak dobrze znasz Kęty? 

 

Są takie miejsca w Kętach, które chyba zna każdy mieszkaniec. 

 Wiemy, że są, odwiedzamy je, dostrzegamy ich piękno. 

Ale czy znamy ich historię? 

Czy wiemy kiedy powstały? 

Niewątpliwie jedną z takich budowli jest: 

 
 

Kościół św. Jana Kantego w Kętach 

 
 

Wikipedia podaje: 



 „Kościół św. Jana Kantego w Kętach – kościół w Kętach, znajdujący się w 

pobliżu kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty i Katarzyny. W miejscu 

współcześnie istniejącego kościoła św. Jana Kantego początkowo znajdowała się 

zbudowana w latach 1644-1648 mała i ciemna kaplica. Znajdowała się ona w pobliżu 

miejsca, w którym stał dom rodzinny św. Jana z Kęt. 

W początkach XVIII wieku rozpoczęto budowę barokowego kościoła, którego 

fundatorem był Sykstus Lubomirski. Kościół został poświęcony 14 czerwca 1724. 

Jest to budowla jednonawowa, z barokową fasadą, kolebkowym sklepieniem z lunetami i 

ołtarzem głównym z 1722.  

Kościół Świętego Jana Kantego w Kętach znajduje się przy ulicy Ludowiki. Jest to 

bardzo ważna świątynia dla mieszkańców tych stron, a często odwiedzana przez 

pielgrzymów z całej Polski”.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Jana_Kantego_w_K

%C4%99tach 

 

Inne źródło podaje: 

 „(..)Powstała ona w domniemanym miejscu urodzin Świętego Jana z Kęt, który 

jest patronem miasta. 

Pierwsza świątynia w tym miejscu znajdowała się już w roku 1648. Została ona 

ufundowana przez księcia Sykstusa Lubomirskiego. Jednak zwiększająca się 

popularność kultu świętego, zdecydowano się na budowę większej świątyni. Decyzję 

podjęto w 1715 roku, a uroczystej konsekracji dokonał w 1781 roku biskup 

krakowski Krzysztof Szembek. Jednym z fundatorów kościoła był ksiądz Marcin 

Ośliński. 

Budowla to jednonawowa świątynia, posiadająca barokową fasadę oraz kolebkowe 

sklepienie. We wnętrzach można podziwiać wiele pięknych elementów wystroju. Na 

uwagę zasługuje m. in. ołtarz główny pochodzący z 1722 roku. W jego centralnej 

części znajduje się obraz patrona miasta, a po bokach można zobaczyć 

przedstawionych biblijnych imienników świętego. Innym ciekawym elementem jest 

marmurowa tablica pamiątkowa, którą wmurowano nad wejściem do zakrystii. Na 

niej zapisano daty powstania kaplicy oraz późniejszej świątyni. Warto też zwrócić 

uwagę na obrazy i ławy w stylu rokoko. Innymi elementami wartymi wyróżnienia są 

rzeźby przedstawiające ukrzyżowanie Chrystusa. Cała grupa rzeźb pochodzi z XVIII 
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stulecia. W kościele znajdziemy także inne ciekawe figury (m. in. św. Ambrożego 

oraz św. Augustyna), malowidła inne elementy wystroju. 

Przez lata kościołem zajmowały się władze miejskie. Obecnie opiekuje się nim 

sąsiednia parafia pw. Świętej Małgorzaty i Świętej Katarzyny. 

Kościół św. Jana Kantego w Kętach jest miejscem licznych pielgrzymek osób z 

całego kraju. Świątynie licznie odwiedzają także turyści, których interesuje piękna 

architektura tej budowli”. http://4tour.pl/kety/ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82-%C5%9Bw-

jana-kantego-w-k%C4%99tach 

 

 

 

 Materiały dotyczące historii kościoła – jego historii, dnia dzisiejszego, liczne 

fotografie – znajdziesz w bibliotece szkolnej. 

Zapraszam do zapoznania się z nimi po powrocie do szkoły. 

 

Źródła wykorzystanych fotografii: 

https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+%C5%9Bw.+jana+kantego+

w+k%C4%99tach&rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKE

wjdrsih3aHpAhXCk4sKHS10AqUQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1034&bih=588#imgrc=C1tOGX

DqB_IzWM 

https://www.google.com/search?q=ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82+%C5%9Bw.+jana+kantego+

w+k%C4%99tach&rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKE

wjdrsih3aHpAhXCk4sKHS10AqUQ_AUoAXoECBQQAw&biw=1034&bih=588#imgrc=Adu9ktw

Kcu4TrM 
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Pozdrawiam serdecznie, 

Magdalena Cieślawska 


