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O św. Kindze

Urodziła się 5 marca 1234r. w Ostrzyhomiu, a zmarła 24 lipca 1292 w 
Starym Sączu. Była węgierską królewną z dynastii Arpadów, księżną
krakowską i sandomierską, a następnie zakonnicą w Zakonie Świętej 
Klary (klarysek). Córka króla Węgier Beli IV i Marii Laskariny, żona 
polskiego władcy, Bolesława V Wstydliwego. 



Św. Kinga w Kościele katolickim

Została beatyfikowana 10 czerwca 1690 w Rzymie przez Aleksandra 
VIII, a kanonizowana 16 czerwca 1999 w Starym Sączu przez św. Jana 
Pawła II. Jest patronką Królestwa Polskiego i Litwy, diecezji 
tarnowskiej, Starego Sącza, polskich samorządowców, ubogich i 
górników solnych. Jej atrybuty to bryła soli z pierścieniem oraz 
makieta klasztoru.



Życiorys

W wieku 5 lat przybyła do Polski. Tam, w Wojniczu królewna 
zaręczyła się z księciem Bolesławem Wstydliwym, a następnie w 
wieku 12 lat poślubiła go. Podobno przyniosła mu w posagu 40 tysięcy 
grzywien, a według legendy także sól węgierską, którą zaczęto wtedy 
wydobywać na dużą skalę w Bochni i Wieliczce. 



Życiorys

Na początku mieszkała na dworze w Sandomierzu, a 
później w Krakowie, ale ze względu na możliwość
najazdów Tatarskich przebywała później na Węgrzech. 
Po ich wycofaniu razem ze swoim mężem wróciła do 
Krakowa w 1243r. Mieszkali w Nowym Korczynie, gdy 
Kinga zaproponowała Bolesławowi życie w czystości 
małżeńskiej. Ślubowała to przed biskupem 
krakowskim. Jako księżna pomagała także swojemu 
ludowi wspierając wiele Kościołów czy zakonów. 



Życiorys

Jednak 7 grudnia 1279 zmarł jej mąż Bolesław. Wtedy, jako 
wdowa podjęła decyzję wstąpienia do zakonu klarysek. Odtąd 
zamieszkiwała ten klasztor. Musiała go jednak opuścić pod 
koniec 1287, kiedy z innymi zakonnicami musiała uciec na 
Zamek Pieniński, aby bronić się przed kolejnym najazdem 
Tatarów. W 1291 niestety zapadła na śmiertelną chorobę, 
przez którą później zmarła. Została pochowana po paru 
dniach pod posadzką klasztornej kaplicy. Obecnie jej relikwie 
spoczywają w specjalnej trumience na ołtarzu, na którym jest 
również jej XV wieczna pozłacana figura.



Legenda

Legenda głosi, że św. Kinga, po otrzymaniu pierścienia od swojego 
przyszłego męża – Bolesława Wstydliwego, wrzuciła go do kopalni soli 
otrzymanej w posagu od ojca. Chciała ona przynieść do Polski 
największe bogactwo – sól. Kiedy Kinga była oprowadzana po ziemiach 
krakowskich, w jednej ze wsi znaleziono bryłę soli. Okazało się, że był
w niej ten sam pierścionek, który wrzuciła do kopalni w Marmaroszu. 
To właśnie on sprowadził sól do Polski. 



Kopalnia soli w Wieliczce



Kopalnia soli w Wieliczce



Kopalnia soli w Bochni



Dziękuję
za uwagę
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