
ŚWIĘTA KINGA

PATRONKA NASZEJ SZKOŁY



KRÓTKO O ŻYCIU ŚW. KINGI
Święta Kinga była węgierską królewną. Urodziła się 5 
marca 1234 roku w Ostrzychomiu. W wieku 12 lat 
poślubiła sandomierskiego księcia Bolesława 
Wstydliwego. Wraz z mężem przebywała w 
Sandomierzu i w Krakowie. Zagrożenie najazdem 
tatarskim doprowadziło do tego, że musiała 
przenieść się na Węgry i Morawy. Gdy 
niebezpieczeństwo minęło powróciła do kraju. 
Wtedy też złożyła śluby czystości. Po śmierci 
Bolesława Wstydliwego ufundowała klasztor klarysek 
w Starym Sączu, a następnie do niego wstąpiła. Pod 
koniec 1278 roku uciekła z innymi siostrami przed 
Tatarami na Zamek Pieniński. Zmarła 24 lipca 1292 r. 
wskutek nieuleczalnej choroby. Została 
kanonizowana przez św. Jana Pawła II w 1999 r.



MATKA LUDU

Właśnie tak nazywali patronkę naszej szkoły poddani. Była wrażliwa na krzywdę 

innych. Zawsze stała po stronie ubogich i poszkodowanych. Angażował się w sprawy 

sądowe. Otaczała opieką wdowy i sieroty. Troszczyła się o ziemie księstwa 

sandomierskiego i krakowskiego odbudowując je po napadach Tatarów.



LEGENDY
Z działalnością św. Kingi związanych jest wiele 

legend. Jedna z najbardziej znanych mówi, że 

to właśnie żona Bolesława Wstydliwego 

sprowadziła sól kamienną do Polski. Wtedy to w 

wielickiej bryle soli znalazła swój zaręczynowy 

pierścień, który wrzuciła do kopani na 

Węgrzech. 

Inne podania głoszą, że kiedy św. Kinga 

uciekała przed Tatarami w stronę Pienin rzuciła 

za siebie grzebień, który zamienił się w gęste 

lasy. Później perłowy różaniec, z którego 

powstały góry. Na końcu wyrzuciła lusterko, 

które stało się rzeką. 



ŚW. KINGA JAKO PATRONKA 
SP2 W SANOKU

Od początku istnienia aż do roku 1966 nasza szkoła była pod patronatem św. Kingi. 

Jednak ta postać wyraźnie przeszkadzała ówczesnym władzom co spowodowało, że jej 

miejsce zajął robotniczy działacz Stanisław Łańcucki. Dopiero w 2004 roku Rada 

Pedagogiczna zdecydowała o przywróceniu tej świętej na patronkę. 



CIEKAWOSTKI

◦ Św. Kinga nazywana była również Kunegundą.

◦ Jest patronką m.in. górników solnych i Starego Sącza.

◦ Przyczyniła się do kanonizacji św. Stanisława.

◦ W Kościele katolickim wspomina się ją 24 lipca.

◦ Była spokrewniona z wieloma świętymi. (np. św. Elżbietą Węgierską, św. Małgorzatą 

Węgierską)

◦ Na ikonach zazwyczaj jest przedstawiana w stroju księżnej lub habicie klaryski w ręku 

trzyma makietę kościoła w Starym Sączu.



ŹRÓDŁO

◦ https://pl.wikipedia.org/wiki/Święta_Kinga

◦ https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/sw-kinga-patronka-gornikow-i-wielickiej-

kopalni-rzezba-sw-kingi-z-najpiekniejszej-wwh6

◦ https://pl.depositphotos.com/stock-photos/dobroć.html

◦ https://silesia.edu.pl/index.php/Św._Kinga

◦ https://zyciorysy.info/sw-kinga/

◦ https://sp2sanok.pl 
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