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Jak dobrze znasz Kęty? 
 

Proponuję wspólny wirtualny spacer po znanych miejscach naszego miasta. 

 Będzie trochę historii, trochę fotografii. 

Sprawdź, ile wiesz o prezentowanych zabytkach. 

Wszystkie informacje zamieszczane poniżej znajdują się w Internecie,  

dlatego w każdej chwili możesz dowiedzieć się więcej. 

 

Na początek: 

 

Rynek w Kętach 
 

 
 

To miejsce zna każdy mieszkaniec Kęt.  

Przechodzimy tamtędy często i raczej nie zastanawiamy się nad jego historią. 

Wielka szkoda, bo to przecież serce miasta.  

Jego rola i znaczenie zmieniały się na przestrzeni wieków. 

 

 Dziś to miejsce spotkań towarzyskich, kiermaszów, pikników 

 i różnych imprez oraz akcji – to tutaj odbyła się np. nasza 

szkolna „wyprawa” w ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie 

czytam jak czytam” (czerwiec 2019) 

 



No to teraz trochę historii: 

„ Rynek w Kętach powstał pierwotnie w drugiej połowie XIV stulecia. 

Wyznaczono wtedy plac na planie kwadratu o długości boku około 100 metrów. 

Duże wymiary placu, w powiązaniu z niewielką ilością mieszkańców, wskazują 

na dużą rolę handlu w rozwoju tego miasta. 

Odbywały się tu różne targi oraz najważniejsze wydarzenia kulturalne i polityczne  

w tych stronach. 

 Przez długi czas kamienice otaczające rynek zbudowane były z drewna, ale wszystko 

zmienił pożar z 1797 roku. Wtedy też spłonął ratusz, również wykonany z drewna. 

Od tego czasu zaczęła wyrastać wokół rynku zabudowa murowana. 

Przez lata pojawiały się i znikały kolejne budynki. Część z dawnych budowli 

zachowała się do dzisiaj i możemy tu podziwiać bogato zdobione kamienice. Każda z 

nich prezentuje zazwyczaj inny styl i budowana była w innym czasie. Niektóre z nich 

zdobione są medalionami z wizerunkami znanych osób, na części znajdują się 

pamiątkowe tablice. 

Jedna z nich wspomina pobyt księcia Józefa Poniatowskiego w Kętach, który 

zatrzymał się tu w 1813 roku, w drodze pod Lipsk. 

W jednej z kamienic na rynku nocował niegdyś także Józef Piłsudski. 

Na kamienicach znajdziemy także dawne herby, zegary i inne bogate zdobienia oraz 

detale architektoniczne. 

Na rynku znajdziemy też małą architekturę, m. in. pomnik Świętego Jana Kantego, 

który powstał w 1851 roku. 

Charakterystycznym elementem, który pojawił się na rynku już dawno i stoi tu do 

dziś, jest studnia. 

W ostatnich latach wiele z kamienic przeszło gruntowne remonty, podobnie jak i 

sama płyta rynku. Odświeża się dawne detale i przystosowuje obiekty do funkcji 

handlowych oraz gastronomicznych. 

Duży efekt na popularność rynku ma także stopniowe zmniejszanie ruchu 

samochodowego w tej okolicy. 

Każdego roku kęcki rynek jest miejscem coraz bardziej przyjaznym dla 

mieszkańców oraz turystów.” 

http://4tour.pl/kety/rynek-w-k%C4%99tach 

 

 

 

Dokładne informacje o kęckim Rynku znajdziemy także na stronie 

Muzeum w Kętach : 

 
http://muzeum.kety.pl/strona_old/zabytki-ket/rynek/ 

http://szyldy-tablice.pl/wycena
http://4tour.pl/kety/rynek-w-kętach
http://muzeum.kety.pl/strona_old/zabytki-ket/rynek/


Napis : ”Jedynka czyta” wykonany podczas akcji „Jak nie czytam jak czytam” 

 na kęckim Rynku: 
 

 
Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej naszej szkoły 

 

 

 

 W bibliotece szkolnej znajduje się zbiór materiałów dotyczących Kęt – książki, 

broszury, kartki, fotografie i inne dokumenty. Mam nadzieję, że niebawem będą one 

znów dostępne dla Czytelników. 
 

 

Zdjęcie Rynku - źródło: 

https://www.google.com/search?q=rynek+w+K%C4%99tach&rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&sou

rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZruK3x_zoAhVLtIsKHYNHCDUQ_AUoAnoECA0

QBA&biw=1366&bih=625#imgrc=Y5OcSelxEMYHbM 

 

 

Przydatne linki: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C4%99ty 

https://kety.webcamera.pl/ 

https://gazetakrakowska.pl/w-ketach-rynek-zmienial-sie-ale-zawsze-byl-sercem-miasta-zdjecia-

archiwalne/ar/c7-14896233 – dużo zdjęć 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszam na kolejne spotkanie z zabytkami Kęt, 

Magdalena Cieślawska 

https://www.google.com/search?q=rynek+w+Kętach&rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZruK3x_zoAhVLtIsKHYNHCDUQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=625#imgrc=Y5OcSelxEMYHbM
https://www.google.com/search?q=rynek+w+Kętach&rlz=1C1PRFE_enPL893PL893&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZruK3x_zoAhVLtIsKHYNHCDUQ_AUoAnoECA0QBA&biw=1366&bih=625#imgrc=Y5OcSelxEMYHbM
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