
 

Patronem naszej szkoły jest Święty 

Jan Kanty. Urodził się on w Kętach 

(niedaleko Oświęcimia) dnia 24 

czerwca 1390 r. Swe manuskrypty 

podpisywał Joannes de Kanty, co 

znaczy Jan z Kęt. Z czasem przyimek 

opuszczono i zostało samo Kanty. 

Późno, bo w roku 1413, jako 

dwudziestoletni młodzieniec zapisał 

się do Akademii Krakowskiej, gdzie 

ukończywszy studia z filozofii            

i teologii, zdobył wszystkie stopnie 

naukowe. Tu też przez 50 lat był 

profesorem. Zmarł w Krakowie w 

wigilię Bożego narodzenia 1473 r. 

Zasłynął wielkim miłosierdziem - 

oddawał biednym własne ubrania. Był również bardo pracowity- przepisał 

28 woluminów liczących ok. 15 tysięcy stron, z czego 10 tomów jest 

przechowywanych w Bibliotece Watykańskiej. Św. Jan Kanty prowadził 

życie pokutne i ascetyczne. Prze całe życie nie jadł mięsa, spędzał długie 

nocne godziny na modlitwie i poście. Jego życie obrosło wieloma 

legendami. Jedna z nich mówi, jak w cudowny sposób scalił rozbity przez 

dziewczynkę dzbanek. Inna opowiada, iż napadli na niego zbójcy. Święty 

oddał im wszystkie pieniądze. Rozbójnicy już odchodzili, kiedy profesor 

zawołał ich, żeby wręczyć im przypadkowo odnaleziony pieniążek, który 

był zaszyty w jego todze. Doprowadziło to do nawrócenia zbójników. 

Kanonizacja Św. Jana Kantego odbyła się 16 VII 1767 r. Miastu i światu 

ogłosił go świętym papież Klemens XIII.  

NASZ PATRON 



Jan jest to imię biblijne z grupy hebrajskich imion teoforycznych, czyli 

takich, co wywodzą się od imienia Boga. "Jevovah" znaczy Bóg. Imię Jan - 

Johhanan znaczy "Bóg łaskawy" oraz "Jahwe się zmiłował".  

Our  Pa t r o n  Sa i n t  

Saint John Cantius (24 June 1390) signed his manuscripts as 

Joannis Cantii, which means John of the City of Kęty. As late as 

in 1413, as a young man of twenty he enrolled in the Academy of 

Crakow, where he completed his studies in philosophy and theology 

and won all degrees. He was a professor at the Academy for 50 

years. He died in Cracow on Christmas Eve in 1473. He became 

famous by great charity to the poor - he even gave them his own 

clothes. He was also very busy – he copied 28 volumes of 

approximately 15,000 pages, of which 10 volumes is stored at the 

Vatican Library. John Cantius led a quiet and self-denying life, 

almost ascetic. Through his whole life he did not eat meat, spent 

long night hours on praying and fasting. His life has grown full of 

many legends. One of them says how in a fantastic way he put 

together a jar broken by a girl. Another one says that he was 

assaulted by brigands. The Saint gave them back all his money. 



The brigands were just leaving when the professor called them back 

and gave them a coin, which he had found by chance, sown up in his 

toga. This resulted in the conversion of the brigands. Announcing to 

the city and the world, Pope Clement XIII declared him a saint. 

John is a biblical name from a group of Hebrew theophoric names, 

which means that they derive from the name of God. "Jevovah" 

means God. The name John -  Johhanan means „Gracious God” 

and "Jahwe had mercy".   

 

 


