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~_gi, córki Beli IV króla węgierskiego i Marii cesarzówny bizantyjskiej, 
a żony Bolesława Wstydliwego, księcia krakowsko - sandomierskiego, z....Sądecczy
z~p.rzed;rnł-z pewnością przekazanie jej tej ziemi przez męża w 1257 r. Był to 
jednak kontakt dorywczy, wynikający przeważnie z częstych stosunkowo wyjazdów 
księżny na dwór rodziców i krewnych oraz powrotów stamtąd, gdyż najbliższa i naj
częściej uczęszczana droga na Węgry prowadziła od wieków przez Sącz1 • Nadanie 
to sprawiło, że ów związek Kingi z grodem sądeckim i podległym mu obszarem stał 
się bezpośredni i ścisly2 • Skromna dokumentacja źródłowa , odnosząca się do owych 
powiązań księżny z Sądecczyzną , nie pozwala wprawdzie na pełne przedstawienie 
działalności Kingi na tym obszarze, ujawnia jednak jej zmysł gospodarczy i talenty 
organizacyjne. 

Dokument owego nadania wystawił ks. Bolesław Wstydliwy w Korczynie 2 marca 
1257 r. wobec Piastowiczów - Kazimierza, księcia kujawsko - łęczyckiego, Ziemowita 
mazowieckiego oraz wielu dygnitarzy (kasztelanów) i urzędników książęcych . Intere
sująca jest motywacja tego nadania. Oto w obliczu zniszczonego kraju przez krwawy 
najazd tatarski i dużych wydatków na jego obronę (a zapewne też odbudowę) Kinga 
przychodzi mężowi z pomocą , pozwalając mu wykorzystać dla opędzenia owych nie
małych wydatków swój posag. Wiadomo, że były to pieniądze duże, których książę 
nie był w stanie zwrócić , wobec czego, jako rekompensatę za ten ogromny dług, prze
kazał Kindze (za radą Prandoty biskupa krakowskiego i świeckich dygnitarzy księ
stwa) ziemię sądecką3 • Dodajmy, że ów posag w zlocie, srebrze i drogich kamieniach 
szacowano na 40 tysięcy grzywien4

, sumę tak zawrotną, że można było za nią nabyć 
podobno królestwo5 • Przyjmuje się , że jakieś zabezpieczenie wniesionego ks. Bole
sławowi posagu, otrzymała odeń Kinga jeszcze podczas uroczystości zaślubin pary 
książęcej, które nastąpiły, gdy osiągnęła 12-13 lat czyli ok. 1246 r. Istotnie są ślady 
takich nadań, skoro księżna władała wsiami pod Skalbmierzem (1266) i Zawichostem 
(1278) , należały do niej komory celne w Wojniczu , Opatowcu i Korczynie (1278), 
a nadto uważała się panią obszaru objętego nie tylko granicami kasztelanii sądeckiej, 
lecz także bieckiej i korczyńskiej6 • 

' S. Weym an, Cła i drogi w Polsce piastowskiej. Poznań 1938, s. 8, 110; A. Rutkowska - Plachcińska , Sądeczyzna 
w X/Ili XIV wieku. Przemiany gospodarcze i społeczne. Wrocław 1961 , s. 115-121 ; por. B. Wyrozumska , Drogi w ziemi 
krakowskiej do końca XVI wieku. Wrocław 1977, s. 72-73. 
2 Sądecczyzną w czasach ks. Kingi zajmowało się wielu badaczy. Prace na ten temat rejestrują L. Wiatrowski , Z dziejów 
latyfundium klasztoru Klarysek ze Starego Sącza (XIII-XVIII) . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego , seria A, 
nr 13. Historia 11 :1959, s. 93-177; K. Dziwik, Sądecczyzna wczesnośredniowieczna (do końca XIII w.) w świetle źródeł 
i dotychczasowego stanu badań. Rocznik Sądecki t . 111 , Nowy Sącz 1957, s. 317 - 345; A. Rutkowska - Plachcińska , 

Sądecczyzna, s. 5-161 ; F. Ki ryk, Dzieje miasta w okresie staropolskim (oraz Formowanie się i rozwój latyfundium X/I/
XVI/~. W: Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku pod red. H. Barycza. Kraków 1979, s. 46-163; 
zob. też interesującą , najnowszą rozprawę pióra M. Barańskiego , Dominium sądeckie. Od książęcego okręgu grodowego 
do majątku klasztoru klarysek sądeckich . Warszawa 1992, s. 245-321 ; zob. też artytul J. Dybca, Błogosławiona Kinga 
w legendzie, literaturze, nauce (drukowany w tomie niniejszym, s. 20). 
3 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. li (dalej cyt.: Mp li). Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1886, nr452; Klasztor Klarysek 
w Starym Sączu, fnventarium bonorum (kopiarz przywilejów z XVIII w.) , k. 117-119; J. Długosz, Liber beneficiorum dioece
sis Cracoviensis (dalej cyt.: Dlb.), t. Ili. Cracoviae 1864, s. 356-358. 
' Jana Długosza , Dziejów Polski ksiąg dwanaście, t. li. Kraków 1868, s. 246. 
5 Żywot świętej Kingi księżnej krakowskiej. Tekst łaciński wraz z tłumaczeniem polskim i objaśn ieniami przygotował do 
druku ks . Bolesław Przybyszewski (dalej cyt. B. Przybyszewski, Żywot). Tarnów 1997, s. 24, 37, 57: Z. Budkowa, Kune
gunda. Polski Słownik Biograficzny, t. XVI, s. 186. 
• .Z.Budkowa, jw. 
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. W 1257 r. prz~~~dł ks. ~indze teren znaczny, zapewne nie zniszczony silniej przez 
naiazd mongols~, 1, Jak na owczesne czasy, rozwinięty pod względem gospodarczym. 
Był to o?szar wa~ny_ ponadto pod względem strategicznym, stanowiący naturalny po
mo~t ~1ędzy dzielnicą ~rakowską , a zaprzyjaźnionymi Węgrami. Można przypusz
czac '. ze ks. Bolesław nie dostrze9..ał w przekazaniu żonie ziemi sądeckiej aktu nie
bezp,ecz_ne~o dla trwałości granic księstwa. Zgodne pożycie małżeńskie z Kingą mogło 
wyda~ac się w t~m względzie wystarqającym zabezpieczeniem7 . Objęło ono całe 
terytorium w _gran~ca~h- k~sz_telanii sądeckiej, położone na nim osady i komory celne 
?raz wszystkie pozyt~1, Jakim_, ob~arowywała wówczas człowieka przyroda. Kinga prze
Jęł~ pr_zekazany ~~b1e z woh męza obszar w zarząd osobisty i sprawowała go samo
d~1~lrne, z~pewrnaJąc so_b_ie_d~niny i korzyści z posług publicznych, a także uprawnie
nia 1mm~rntetowe, um_ozh~JaJące prowadzenie akcji kolonizacyjnej na prawie czyn
szow~m . Zastanaw,aJą~ się nad stroną prawną tego nadania, dochodzimy do wnio
sku, z~ Bolesław ~~tydhwy ~rzekazał żonie ziemię sądecką w pełne używanie , nie 
tr~cąc Jednak do rneJ praw zwierzchnich , nie pozbywając się do niej prawa własności. 
Nie b~I~ to zatem nadanie pełne, ani wieczyste, gdyż książę nie przestawał być dla 
l_udnosc, przekazanych ks. Kindze terytoriów władcą zwierzchnim. Można powiedzieć , 
ze otrzy_~ała tu o~a ~ełną władzę , ale sprawowała ją w imieniu księcia . Ziemia sądec
ka była J~J uposazernem, ~nienależącym do niej niezależnym , udzielnym księstwem. 
W zgodzie z tym pozostaJe, zawarte w omawianym akcie nadania z 1257 r. zastrze
ż~nie !ż nie_wol~~ j~j by/o prz~kazać tego terytorium komukolwiek spoza kra}u. Zrozu
miałe J~~t rowrnez, ze formułuJąc zakaz oderwania ziemi sądeckiej od Polski brał rów
noczesrne ks. Bolesław Wstydliwy na siebie zobowiązanie obrony tego obszaru przed 
wrogiem zewnętrznym i krajowym9 • 

Nie była ziemia są?ecka d_o p~ł~wy XIII w. obszarem mało atrakcyjnym pod wzglę
dem gosp~da~czym, Jakk~lw1ek JeJ zaludnienie nie przedstawiało się równomiernie. 
Na południu sięgała po połnocną część Spiszu z Podolińcem , Gniazdem i Lubowlą 
ora~ _Pławcen:1 nad Poprade~ (utraconą w XIV w. na rzecz Węgier) , na północy grani
c~ Je! stanowiła rzeka Łososina, na wschodzie dorzecze Białej, zaś na zachodzie -
z1_em~e n~d lewob~z~żnymi dopływami Raby10

. Granicę wschodnią , północną i zachod
nią z1~m1 sądeck,eJ wtznaczaly zatem wspomniane działy wód, określające kierunki 
os~~rnctwa nad DunaJce_m, Kamienicą , Białą, Łososiną i dopływami Raby. Przynależ
nosc tego ob~~aru do k~1~stwa k~a~owsko - sa~d~mierskiego nie by/a nigdy kwestio
nowana. lstrneiące tu m1e1scowosc1 przed prze1ęc1em go przez Kingę stanowiły kom
pleks osa~ mo~?r~~ych, pop_r~ety~~nych nielicznymi wsiami rycerskimi, obok których 
tworzyła się po~nieJ wł_asnosc ko~~1elna, obejmująca miejscowości z nadań książę
ctch l~b rycer~k1ch_. Probowano rneJednokrotnie odtworzyć ten pierwotny obraz osad
niczy, !akkol~,~~ me były to zabiegi łatwe z powodu niedostatków źródłowych. 
. . NaJwczesrneJ_ zapoznajemy się z Podolińcem, który pod nazwą Podolin występuje 
!uz w dokumenc,~ z 12~4 r. i chociaż aktowi temu zarzucono brak autentyczności, to 
Jednak dyplomy b1skupow krakowskich (Wisława z 1235 oraz Prandoty z 1247 r. świad
czą~~ ? przyna_le_żności kościelnej Podolińca do diecezji krakowskiej) , dalej wiado
mosc, ze Podollrnec występuje w 1280 r. w nadaniu Kingi na rzecz klasztoru klarysek 

7 
F. Ki_ryk, Miasto średniowieczne. W: Historia Starego Sącza, jw., s. 47. 

8 Tamze. 
9 

Por. M. Barański , Dominium sądeckie, s. 5-67; K. Dziwik, Sądecczyzna wczesnośredniowieczna, s. 339. Na aspekty 
prawne nadania na rzecz ks. Kingi z 1257 r. zwróci/ mi uwagę prof. dr hab. Stanisław Plaza. 
10 

Por. A. ~utkow_ska - Plachcińska , Sądecczyzna, s. 9-1 O; M. Barański , Dominium sądeckie, s. 15-18· F. Ki ryk Formo-
wanie s,ę I rozwóJ latyfundium, jw. s. 116. ' ' 
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sądeckich , oraz fakt, że w 1292 r. zatwierdził jego przywileje miejskie król Wacław li 
Czeski - świadczą , że mamy tu do czynienia z osadą istniejącą bezspornie w pierw
szej po/owie XIII wieku11

• Także położony na wschód od Starej Lubowli Plawiec nad 
Popradem oraz Gniazdo i Lubowla leżały w połowie XIII wieku w ~ranicach księstwa 
krakowsko - sandomierskiego12

• 

Równie dawne, jak Podoliniec, było Łącko, wzmiankowane w dokumentach z poło
wy XIII w. W 1251 r. osada została sprzedana, za zgodą ks. Bolesława Wstydliwego, 
przez komesa Wydźgę, niegdyś kasztelana sądeckiego , klasztorowi Bożogrobców 
w Miechowie (miechowitom) za 300 grzywien, ale z aktu sprzedaży wynika, że Wy
dźga władał Łąckiem przed 1227 r., jeszcze za życia ks. Leszka Białego. Na dawność 
Łącka wskazują też wczesne wiadomości o zlokalizowanej na jego obszarze parafii , 
w dokumencie z 1292 r. został wymieniony bowiem Tomasz, pleban łącki i zarazem 
kapelan ks. Kingi13 . 

W połowie XI 11 w. istniały Biczyce, które w 1255 r. miechowici oddali ks. Bolesławo
wi Wstydliwemu za część Nieszkowej, później znalazły się Biczyce we włości klaszto
ru klarysek sądeckich 1 4 • 

Z dokumentów ks. Kingi poznajemy następnie wieś Łubnię (llbina, lbina, Albina, 
Obina, Olbina) położoną w granicach dzisiejszego Nowego Sącza. W tejże wsi (oraz 
w Łącku) ludność grodu sądeckiego miała wykonywać w 1268 r. trzy razy do roku orkę 
na polu książęcym. Łubnia nie rozwinę/a się w większą osadę, w połowie XV w. nazwą 
jej określano już tylko pole naprzeciw wsi Zabełcze1 5 • 

Dyplom księżny z 1276 r. odnotował wiadomość o Kosowicach, następnie o Mosz
czenicy1 6, a przede wszystkim wieś kolejną, mianowicie Gołkow_ice , którą zezwoli/a 
księżna lokować zasadźcom (Henrykowi Ści kowi i Henrykowi ze Sw. Władysława) na 
prawie czynszowym w zamian za sołectwo. Dokument ten wymienił również sąsiedni 
Gaboń, wieś niegdyś komesa Mirosława , którą odziedziczył jeden z jego synów, mia
nowicie Mszczuj. Drugi syn Mirosława, Piotr, świadczył z bratem Mszczujem w 1286 r. 
na akcie zakupu sołectwa w Gnieździe od sołtysa Mikołaja przez Jana, syna Rokesza 
z Kieżmarku. Trzeci z jego synów, Bogufał , należał również do bogatych i wpływo
wych możnowładców małopolskich , ale dobra ich wszystkich pochodziły w Sądec
czyźnie z nadań prawdopodobnie dopiero ks. Bolesława Wstydliwego i ks. Kingi 17 . 

W innym dokumencie ks. Kingi, z 1277 r. , zostało wymienione Podegrodzie z dwo
ma młynami, które zakupi/ od księżny za 20 grzywien Miko/aj, wójt miasta Sącza. 
Wiadomo też, iż dotychczasowymi użytkownikami młynów byli sołtys Pysz oraz nieja
ki Charesz. Widać z tego, że wieś cieszyła się już przed 1273 r. (prawdopodobnie za 
sprawą Kingi) urządzeniami prawa czynszowego (niemieckiego) i należała nie tylko 
do najdawniejszych lecz także do najludniejszych osad ziemi sądeckiej; w XIV stule-

11 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej (dalej cyt.: KK). Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1874, nr 23 i 26; por. Mp 
11 , nr 425, gdzie wydrukowany został akt nadania przez ks . Bolesława Wstydliwego sołectwa podolinieckiego z 1244 r., 
którego autentyczność zakwestionował historyk słowacki J. Bei\ko, Problem pravosti podolinieckiej listiny z r. 1244. 
Slovenska Archivistika, t. 3:1968, s. 314-329. Zob. też A. Rutkowska - Płachcińska , Sądecczyzna , s. 11 1 przyp. 11; F. 
Ki ryk, Formowanie się i rozwój latyfundium, s. 117. 
12 A. Rutkowska - Płachcińska , Sądecczyzna, s. 11 i przyp. 11-14, s. 20, 24-26. 
13 Mp. I, nr 102; Mp. 11 , nr 434,438, 487, 519,521 , 545, 551 ;Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakowskiej, t. I. Wyd. 
S. Kuraś , cz. I. Lublin 1965, nr 17, 22, 27; Dlb 11 , s. 250; t. Ili , s. 345-34, 356. 
14 Mp. I, nr 102; Mp Jl , nr 447, 487, 521 , 560; F. Ki ryk, jw., s. 117. 
15 J. Raj man , Osadnictwo okolic Nowego Sącza i kształtowanie się strefy podmiejskiej średniowiecznego miasta. 
W: Dzieje miasta Nowego Sącza , t. I, pod red. F. Kiryka. Warszawa-Kraków 1992, s. 587. 
16 Mp. li , nr482; Mp. Ili, nr 1583; Monumenta Poloniae Vaticana (dalej cyt. : MV) t. 111. Wyd. J. Ptaśnik. Kraków 1917, s. 145 
i in. ; Dlb li, s. 250; t.111 , s. 340; zob. przyp. 14. 
17 MP. li, nr 482, 505, 523; M. Ba rański , Dominium sądeckie, s. 38-39. 
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ciu były w t~j wsi części szlacheckie, skupione przez klasztor na początku wieku na
stypnego18. Dodajmy tu jeszcze, że włością rycerską w czasach Kingi była Muszyna 
i Swiniarsko, a także Wielogłowy. Drobniejsza własność rycerska daje się stwierdzić 
w tym o~r~sie nadto w Naszacowicach Górnych, Zasłoni u, Czarnym Potoku, dalej 
w Łososinie, Zbyszycach i może w ~ożnowie19 . 

_Był~ to najwcześn(ej odnotowane w źródłach miejscowości w ziemi sądeckiej. Wiele 
z nich, Jak Moszczenica oraz zanikłe w średniowieczu Kosowice (dające się lokalizo
wać w pobliżu Gołkowic, prawdopodobnie na obszarze wsi Mostki), a także inne do
piero co wymienione osady, nie znalazły się w zespole osad przekazanych przez.Kin
gę w przywileju fundacji klasztoru klarysek sądeckich. 

Powstały ok. 1320 r. najstarszy żywot błogosławionej Kingi ("Vita sanctae Kyngae 
dusissae Cracovienis") tak 012isu ·e założenie tego klasztoru: Albowiem z wszelką sta
nowczością swoich pobożnych zamiarów w samym mieście Sączu zbudowała klasz
tor dla zakonnic reguły czcigodnej dziewicy Klary. W tymże klasztorze zgromadzi/a 
wie~e panien z rodzin szlacheckich, nawet książęcych, a także wieśniaczych, aby 
sluzyly Bogu Wszechmogącemu, Najświętszej Maryi Pannie, a także chwalebnemu 
wyznaw~y św. Franciszkowi. W tym celu, aby mogły wygodniej i pobożniej oddawać 
s,ęmodlitwom, tak za duszę swojego księcia pana Bolesława, jak za dobro kraju 
~ całego c~rze~cijaństwa, jak również za dusze rodziców, krewnych, dobrodziejów 
'. ws~ys_tk,~h. wiernych zmarłych i aby po jej śmierci zapewnione miały codzienne po
zyw,eme I mezbędne warunki życia, uposażyła wspomniany klasztor wielkimi i pew
nr_rry ~o~hod~mi. Po pierwsze: głównie nadała prawa miastu Sącz z ciem, z wszystki
m~!ak1m1ko/w1ek dochodami, następnie wszystkie wsie z czynszem i zajazdami, łąka
mi I wszelkimi korzyściami, polami i służebnościami; ponadto nadała wszystkie młyny 
na ?bu rzekach, na Dunajcu i Popradzie, a także innych rzekach i potokach, które już 
~ą 'mogą być z~u~owane w przyszłości ... ; wreszcie prawo połowu ryb w rzekach, jak 
1 potokach wym,emonego dominium; do tego łowiectwo i barcie pszczele z wszystkimi 
lasami i gajami ... omawianemu klasztorowi uroczyście nadała prawem dziedzictwa 
i wieczyści~ umocniła przywilejami ... 20

. Piszący "Żywot" Kingi nie miał przed sobą 
a~t~ e~ekcyJnego klasztoru sądeckiego z 6 lipca 1280 r., który zawiera rejestr 28 osad 
w1eJsk1ch darowanych przez księżnę tamtejszym klaryskom. Zostały im przekazane 
w_ówczas przez księżnę wobec dostojników kościelnych i świeckich - Barcice, Biego
nice, B1czyce, Brzezna, Chełmiec, Chochorowice, Gołkowice, Gostwica, Czerniec, 
Ka~cza, Klęczany, Łącko, Łubnia (llbina), Małe Świniarsko, Maszkowice, Mokra Wieś, 
Myslec, Naszacowice, Podoliniec, Podegrodzie, Podrzecze, Przysietnica, Siedlec, 
Strze~zyce, Szczereż, Wietrznica, Zagorzyn, Zarzecze z rzekami, młynami i jazami, 
rybołowstwem, lasa_mi, gajami, łowiectwem, miodnymi barciami oraz miasto Sącz 
z cłem, darowane Kindze przez jej męża z okazji ślubu czyli tytułem posagu21. 

_Badania nad osadnictwem średniowiecznym Sądecczyzny wykazały, że pierwotny 
maJątek klarysek nie objął wszystkich miejscowości powstałych na tym terenie do 
1280 r. Poza wspomnianymi już , dają się udokumentować w tym czasie jeszcze Druż
baki (1288), Gniazdo (1286), identyfikowany z Jazowskiem Jaczow (1286) i Leszowi
ce (1288), następnie Nieszkowa (1255), Olszana (1289), Toporzec (1288), oraz Sulin 

18 
Mp. 11, nr 479,487, 513,551; MV Ili , s. 144 i n.; Zbiór dokumentów katedry i diecezji krak., I, nr 43; Zbiór dokumentów 

ma/opolsk1~h(daleJ cyt.: ZDM) I. Wyd. S. Kuraś. Wrocław 1962, nr40; mp. IV, nr 1134, 1145, 1247; Dlb 1, s. 550; t. Ili , s. 341 . 
'
9 M. Baransk,, Dommwm sądeckie, s. 38-48. 

20 B. Przybyszewski , Żywot, s. 61. 
21 Mp. li , nr 487; B. Przybyszewski , jw., s. 61. 
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(1 279)22 . Ale i ten wykaz możemy dzisiaj jeszcze uzupełni~. Z dokumentu z. 1 ~9~ r. 
wynika, że Kinga zamieniła z Bogufałem, plebanem sądeckim, Opal~nę na_rne,stnie
jącą dzisiaj wieś Łąkę, nadaną mu wcz_eśniej przez księżnę za zasługi. Koleiną osa~ą 
nie należącą do dominium Kingi była Zeleźnikowa, wzmiankowa~~ w d~kumenc1e 
z 1306 r., w którym czytamy, że wieś tę nadała ks. Kinga Ulrykow, 1 Br~ning~w1, z~
pewne jej zasadźcom23 . Także Ujanowice mają metrykę wczesną, g?yz wzm,a~kuJ~ 
o nich regestr dokumentu z 1268 r., w świetle którego Kinga zez"".'ollła na lokaCJę teJ 
wioski na prawie czynszowym24 , dalej Rdziostów, Podłęże, _Skrud~ina, a za~e":'ne t~z 
Stanęcin oraz Kosnowa Wola i Pisku lina Wola25 . Podac nalezy wreszcie I to, ze 
w składzie włości klasztornej nie znalazł się, związany ściśle z Kingą gródek w Pieni
nach o nazwie Wronin, jak można domyślać się trafnie, poprzednik zamku w Czorsz
tynie. Drugim gródkiem była warownia w Rytrze, skąd klaryski ciągnęły (1312) cło. 
Wiele przemawia za tym, że tu również pierwotna strażnica wyprzedzała zbudowany 
(prawdopodobnie przez króla Wacława 11) zamek rytrzański26 . W pobliżu tych warow
ni oraz w dolinie rzeki Białej postępowało osadnictwo w XIV stuleciu21 . 

Nadmienimy tu jeszcze, że nie wszystkie z owych 28 osad wiejskich (wymienio
nych w akcie fundacji klasztoru z 1280 r.) konwent klarysek utrzymał. Jeszcze za 
życia ks. Kingi lub tuż po jej śmierci, w końcu XIII i na początk~ XIV w., odpadły 
z włości klasztornej definitywnie Barcice, Biczyce, Brzezna, Gostw1ca, Klęczany, Łub
nia Naszacowice Podoliniec i Przysietnica. Straty te jednak umiał sobie klasztor zre
ko~pensować nabyciem wielu wsi sąsiednich, a przede wszystkim prowadzoną akcją 
kolonizacyjną28 . . . . . 

Wracając do postaci ks. Kingi, której zasługi w przenosze~,u ws, da_wrn~Jszych ~~ 
prawo czynszowe i w zakładaniu osad nowych na tym pra~1e, s~ w z1e~1 są~ec~,eJ 
ogromne, winniśmy podać, że z Lej działalnością kolonizac_yJ~ą ~wiązana Jest row~1ez 
lokacja miasta Sącza. Oto powoływane już dokumenty ks1ęzneJ z 1268 r., poddaJące 
jurysdykcji sołtysów ludność kilkunastu (niewyszczególniony~h) wsi i reform~jące 
świadczenia feudalne ich mieszkańców w kierunku oczynszowania, dotyczyły zamiesz
kałej tu od dawna l udności wieśniaczej , nie obejmując sprowadzanej dla zasiedlania 
Sądecczyzny osadników wolnych i nie wspominając _o mieś~ie S~c~u29 . Brak wiado
mości o nich pozwala się domyślać trafnie, że przyw1leJe takie ks1ęzna dla tych os~d 
wystawiała oddzielnie, ale te nie zachowały się. Można nadal yo_dtrzymac są~, ze 
lokacja ośrodka miejskiego w Sączu nastąpiła niedługo po prze1ęc1u przez ks. K1_ngę 
ziemi sądeckiej w 1257 r. w zarząd osobisty; jest pewne również,_ iż i~tni~ł wystawiony 
za pośrednictwem księżny przywilej lokacyjny tego miasta, ale także się me dochował3~. 

Pierwszą wiadomość odnoszącą się do miasta S~cza_ spotykamy _w ?YPl?m1e 
ks. Bolesława Wstydliwego z 18 kwietnia 1273 r., zaw1era1ącym zwolrnerne miesz
czan sądeckich ( dla przysporzenia miastu dochodów i pożytków) od ceł i myt na ob-

22 A. Rutkowska - Plachcińska , Sądecczyzna , s. 162-163; F. Sikora, O rzekomej dominacji politycznej Lisów 
w Małopolsce. Studia Historyczne, t. 26: 1983, s. 3-28; ZDM I, nr 15. 

23 F. Ki ryk , Formowanie się i rozwój latyfundium, s. 122. 
2' Privilegium super sculteciam in villa Ujanowice. Mp. 11 , s. XXXVI; 
25 M. Barański , Dominium sądeckie, s. 20-29. 
26 Tamże s 65-66 
21 Por. F. Ki~yk , Fo.rmowanie się i rozwój latyfundium, s. 122-127; A. Rutkowska - Plachcińska , Sądecczyzna, 

s. 74-90. 
28 F. Ki ryk, jw., s. 122-127. . 
29 Mp. 11, nr 474,475; A. Rutkowska - P lach c i ńska, Sądecczyzna, s. 43-45 ,_36-40 ._ . 
30 F. Ki ryk , Rozwój urbanizacji Ma/opolski XIII-XVI w. Województwo krakowskie (powiaty południowe) . Kraków 1985, 

s. 143. 
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szarze księstwa krakowskiego i sandomierskiego oraz zezwalającym na przewóz to
warów drogą lądową przez Bochnię i Kraków, a także spławianie ich (w tym zboża 
i innych płodów) wodami Dunajca31 • Ważny ten przywilej nie pozostawia wątpliwości, 
iż lokacja Sącza na prawie czynszowym (niemieckim) nastąpiła przed 1273 r. Brak 
przywileju lokacyjnego·czy nawet jego streszczenia pozbawił nas nie tylko znajomo
ści daty lokacji miejskiej, wielkości ob szaru na którym ją przeprowadzono, czy imienia 
zasadźcy, lecz także ważnych informacji o uprawnieniach targowych i jarmarcznych 
miasta, prawach i obowiązkach mieszćzan, a przede wszystkim o tym, jaką wersję 
prawa miejskiego zastosowano przy zasadzaniu Sącza. W czasach Bolesława Wsty
dliwego i ks. Kingi większość miast małopolskich lokowano na prawie magdeburskim. 
Ze względu na to , iż stało s i ę ono podstawą ustrojową reformy miejskiej Krakowa 
w 1257 r., jest prawdopodobne, że prawo magdeburskie znalazło zastosowanie rów
nież w Sączu32 • 

Na sprawę lokacji tego miasta rzuca nieco światła zagadnienie parafii starosądec
kiej. Okazało się bo"'.Viem, że na obszarze Starego Sącza brak kościoła czy nawet 
kaplicy z cza ')ÓW przedmiejskich. Musimy zatem przyjąć , że utworzenie parafii staro
sądeckiej było równoczesne z lokacją miasta i budową kościoła św. Elżbiety. Wiado
mo również , iż jej kanonizacja przypadła na 1235 r., co nasuwa wniosek, że parafia 
w (Starym) Sączu mogła powstać tylko później, a więc z pewnością dopiero po 1257, 
tj. po nadaniu ziemi sądeckiej Kindze, a przed 1273 r., kiedy i stniało już miasto loka
cyjne. Warto tu dodać , że akt papieża Marcina V z 1419 r. (rozstrzygający spór między 
duchownymi kościoła parafialnego w Starym Sączu a ksienią i konwentem klarysek) 
mówi o świątyni pod wezwaniem św. Małgorzaty i św. Elżbiety, a więc poświadcza 
wezwanie podwójne. Ale już na podstawie nadania odpustów klasztorowi starosądec
kiemu przez Jakuba arcybiskupa gnieźnieńskiego z 1285 r. (w dni świętych: Klary, 
Małgorzaty i Elżbiety oraz Stefana i Władysława) wiadomo, że kościół parafialny 
w (Starym) Sączu używał wezwania podwójnego (Małgorzaty i Elżbiety) już od XIII 
stulecia, a więc od czasu swojej erekcji. Wykazano bowiem, że wymienione wezwa
nia (poza św. Klarą) posiadają ścisły związek ze świętymi z dynastii Arpadów. Nie 
ulega więc wątpliwości, że w praktykę kościelną miasta Sącza wprowadziła je dopiero 
ks. Kinga, której ciotką była św. Elżbieta , rodzoną siostrą zaś św. Małgorzata. Wszyst
ko to prowadzi do konkluzji , że na obszarze powstałego przed 1273 r. miasta nie 
istniał nie tylko przedlokacyjny ośrodek kościelny, lecz zapewne i osadniczy. Począ
tek (Staremu) Sączowi na obszarze, na którym istnieje do dzisiaj, dała dopiero lokacja 
miejska, na której realizację wywarła Kinga wpływ przyśpieszający, przyczyniając się 

walnie do rozwoju gospodarczego i demograficznego miasta. Był to w granicach jej 
władztwa sądeckiego główny ośrodek miejski , ważny także w sensie prestiżowym, 
gdyż zalegał przy granicy z ziemiami bliskiego jej królestwa węgierskiego33 i stanowił 
- jak świadczą żywoty Kingi - rozwinięte centrum handlowe, w którym sprzedawano 
m. in. wzorzyste, drogie, szkarłatne sukna34

• Zwolnienia celne z 1273 i 1278 r. uła
twiały jego mieszkańcom dojazd nie tylko do Bochni i Krakowa oraz innych miast 
księstwa krakowskiego, lecz także do ośrodków miejskich Śląska i Wielkopolski oraz 
(przez komory celne w Wojniczu , Opatowcu i Korczynie) do rynków miast Sando-

31 Mp. 11 , nr 83. 
32 F. Ki ryk , Rozwój urbanizacji, s. 143 i n. 
33 B. Przybyszewski, Żywot, s. 32-33; F. Ki ryk, Miasto średniowieczne, s. 47-49; A. Rutkowska - Plachcińska , Sądec
czyzna, s. 110-11 3 i 123-124. 
34 B. Przybyszewski , Żywot, s. 95; Vita et miracula sanctae Kynge. Wyd. W. Kętrzyński. W: Monumenta Poloniae Histo
rica, t. IV. Lwów 1884, s. 724; M. I. Frankowicz, Wizerunek świętej doskonałości. Kraków 1718, s. 5-30. 

14 

Sądecka Pani 

mierszczyzny, a zapewne też Mazowsza i Kujaw35
• Także osoba energicznego wójta 

sądeckiego Tylmana (Tyrmana) , który został odnotowany w kilku dokumentach , po
świadcza pośrednio ruchliwość handlową mieszkańców XIII -wiecznego Sącza. Inte
resujące bowiem, że adresatem wspomnianych przywilejów celnyeh był nie wójt, le?z 
mieszczanie, co naprowadza na domysł, że miasto posiadało własną reprezentaCJ~, 
może nawet w postaci rady miejskiej . Imię wspomnianego wójta ora~ wójtów ko~eJ
nych (Gotszalk, Gerwinus) a także imiona zwyk_łyc_h mi~~zcz~n , Jak_ S_er"".'a~1~s 
i Benussius a może też Minardus i Mikołaj - wskazu Ją , ze wsrod m,eszkancow sw1ezo 
lokowaneg~ miasta było sporo elementu napływowego , niemieck(e~o. Mimo_ tego nie 
da s ię podtrzymać stanowiska o obcości etnicznej ma~y naj~a~rn~Jszych mieszczan 
(staro)sądeckich, skoro zostali odnotowani w tym c_z~s,e takz~ ~"".'1ę~osł~w zw. ~ob

3
~ 

łka lub Kobyłka , Stefan Czyż oraz Czarnota, uiawrnaiący w m1es~1e zyw,?ł ro~z,my . 
Czas.y k~iogLbyły wlęc._dla miasta pomyśl~e , ?le koniec teJ d~breJ _kornu~kt~ry 

zbiegł się z jej śmiercią w 1292 r. , kiedy powołano do życia (na gruncie wsi Kamienicy, 
w widłach rzek Kamienicy i Dunajca) nowe miasto, które przybrało wkrótce nazwę: 
Nowy Sącz. Mieszkańcom Sącza dawnego zaproponowano przeniesiel'fle się do nie
go na dogodnych warunkach. Przed (Starym) Sączem stanęło widmo likwidacj(, nie 
przeprowadzonej na jego szczęście do końca. Owa zaplanowan~ transl~cJa miasta 
tłumaczy także brak dokumentu lokacyjnego (Starego) Sącza, gdyz przywilej t~n wraz 
z wójtostwem został z pewnością zabrany przez fundatora Nowego Sącza, krola Wa
cława li Czeskiego. Synowie wójta Tylmana otrzymali odeń przywilej inny, odnoszący 
się do miasta nowego. Przywilej dawny, na podstawie którego lokowano (Stary) Sącz , 
stracił aktualność i został z pewnością zniszczony37

• 

* 
Jakkolwiek jesteśmy słabo poinformowani o wpływie ks. Kingi na politykę wewnętrz

ną i zagraniczną księstwa krakowsko - sandomierskiego, to_iedn_ak ~a~~owane frag
menty źródeł poświadczają, iż brała ona udział w rozstrzyg2rnu n~wazrneiszych spra:,v 
państwa. Od 1250 r. występowała w dokumentach wystawianych pr~ez ~anc~l~nę 
męża , ks. Bolesława Wstydliwego'. c~ęsto jako ich wsp~~ystawca, ~ytułu!ą~8s1ę ks1ęzną krakowsko - sandomierską lub ks1ęzną ziem krakowsk,eJ I sandom1ersk1eJ . Towarzy
szyła nierzadko mężowi w objazdach księstwa i, jakkolwiek zatrzymywała się na dł_u~ 
żej przeważnie w Krakowie, następnie w Korczynie i Sandomierzu, to na szlaku,iei 
częstych podróży daje się stwierdzić nierzadko Bochnia, Wiślica , Stopnica, Pacanow, 
Zawichost i Skaryszew; święta Bożego Narodzenia w 1273 r. spędzała w Małogosz
czu39 . Posiadała swój dwór razem z kancelarią , w której pisarz redagował dokumenty 
odnoszące się do włości pozostających na jej uposażeniu , ale za życia ks . Bolesława 
Wstydliwego nie używała tytułu księżny sądeckiej . Z~pisaną ~o~ie ~ąde~czy~nę ~rak
towała jako część księstwa krakowsko-sandomierskiego. Po sm1erc1 m~z~, kt~ry Jes~
cze w 1276 r. potwierdził Kindze posiadanie ziemi sądeckiej ze wszystk1m1 pozytkam1, 
nastały czasy trudne. Następca Bolesława Wstydliwego ks. Leszek c _zar~y zwlekał 
z potwierdzeniem nadania ziemi sądeckiej Kindze, co można tłumaczyc dązerne~ do 
odzyskania tego terytorium, chociażby za cenę pogwałcenia woli swego poprzednika. 

35 Mp. I, nr 83, 95. . . 
,. F. Ki ryk , Miasto średniowieczne, s. 49; A. Rutkowska - Plachc1nska , Sądecczyzn_a, s. 114. . . 
31 Zob. recenzję Rocznika Sądeckiego , t. Ili (a w nim cy1owanej tu już rozprawy K. Dz1w1ka, Sądecczyzna średmow,eczna) 
piór . ~ j. Małopolskie Studia Historyczne, t. I, z. 3/4:1958, s. 118-19. 
38 w~ r.c~ 446, 447,449, 511 i in. . 
~~mże, nr 446:'~ 474, 475, 476, 479, 481 , 482; B. Przybyszewsk i, Zywot, s. 44, 46 , 48 , 50, 52, 53, 67. 
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Oziębi/o to stosunki ks. Kingi z Leszkiem Czarnym, który nie pamięta/, że jej właśnie 
i nieboszczykowi ks. Bolesławowi Wstydliwemu, zawdzięcza/ księstwo krakowsko
sandomierskie i żonę Gryfinę, siostrzenicę ks. Kingi. Wkrótce księżna - wdowa stara
jąc się ratować swój stan posiadania, zaczęła zabiegać o poparcie u różnych w'plywo
wych osobistości, w tym także u s~lóconego z księciem Pawia z Przemankowa, bi
skupa krakowskiego. W tych okolicznościach zdecydowała się na urzeczywistnienie 
pomysłu fundacji franciszkańskiego klasztoru żeńskiego (klarysek) w Sączu . Pierwo
wzór jego stanowi/a z pewnością analogiczna fundacja Salomei, siostry ks. Bolesła
wa Wstydliwego i wychowawczyni Kingi, najpierw z siedzibą w Zawichoście, a po
tem w Skale k. Ojcowa. Akt fundacji klasztoru klarysek w Sączu, na którym fi
guruje ks. Kinga, jako pani i księżna sądecka, potwierdzi/ papież Marcin IV, zaś 
ks. Leszek Czarny musiał pozostawić ziemię sądecką w 1281 r., po dwu latach 
przykrego sporu, w rękach ks. Kingi ,. która zrezygnowała za to ze swoich posiadło
ści w rejonie Biecza i Korczyna40 • 

!stnieje pogląd , że pr.ojekt założenia klasztoru klarysek w Sączu wysunę/a lss. Kin
~a Jeszc~e w_ 1257 r. i uzyska/a zgodę swego męża, ks. Bolesława Wstydliwego na 
J~go re_all,za~Ję , ale do budowy pomieszczeń klasztornych przystąpi/a dopiero po dru
gim na1ezdz1e mongolskim na przełomie 1259/1260 r. , zaś fakt, że zaraz po owdowie
niu uda/a się z siostrą Jolantą pośpiesznie do Sącza i rozpoczęła życie mnisze, mia/
by świadczyć, że budynki klasztorne były tam gotowe41 • Nie da się tego jednak pode
przeć dowodami źródłowymi. Dokument fundacyjny klasztoru z 1280 r. nie wspomina 
b?wi~m ani slow~m o wcześniejszej budowie klasztoru, o jego wcześniejszym istnie
niu milczą zgodnie znane nam dokumenty sądeckie , a także żywoty ks. Kingi42 . 

Trzeba się zgodzić z sądem, że po przeniesieniu się ks. Kingi (zaraz po pogrzebie 
męża na początku drugiej dekady grudnia 1279 r.) do Sącza, gdzie czuła się jak udzielna 
~ladczyni , _nie przestała zajmować się zarządem swojego księstwa sądeckiego. Żyła 
Jak zakonnic~, _ale kontynuo~ala przynajmniej przez dziesięć lat działalność świecką. 
Zaprze~tala J~J ~ 1289 :· · kiedy przybyła do Sącza po śmieci ks. Leszka Czarnego 
owdowiała JeJ siostrzenica Gryfina, która przeję/a ziemię sądecką , niewątpliwie za 
z~odą ~s. Kingi , jako ~woje uposażenie wdowie43 • W dniu 24-kwietnia 1289 r. złoży/a 
~in_ga ~luby zakonne I przestała używać tytułu księżny sądeckiej czy też pani sądec
kie] , ktory przypadł wraz z zarządem ca/ej włości (ziemi) ks. Gryfinie. Na wystawio
nym prz~z si~bi~ w tym dniu i roku dokumencie figuruje już tylko jako wdowa po 
Bolesławie , ks1ęc1u krakowsko-sandomierskim i zakonnica reguły św. Franciszka; takźe 
na dokumencie z 1 kwietnia 1292 r. wydanym już przez Gryfinę , noszącą tytuł pani 
sądeckiej, jest wymieniona jako najdroższa matka księżny i zakonnica klasztoru kla
rysek ~ądeckich44 • Ostatni (z zachowanych) dokument ks. Kingi pochodzi z 28 maja 
1292 1 dotyczy (za zgodą Gryfiny, naszej najdroższej córki) uposażenia Boguta/a, 
oddanego i wiernego jej kapelana, wsią w ziemi sądeckiej o nazwie Opalana4s . 

* 

40 
B. Przybyszewski, Żywot, s. 27-28, 90; F. Ki ryk, Miasto średniowieczne, s. 50; M. Barańsk i , Dominium sądeckie, 
s. 101-104. 

" B. Przybyszewski , Żywot, s. 54-57. 
42 Por. przyp. 34. 
43 M. Barańsk i , Dominium sądeckie, s. 102, 105. 
44 

Mp. li , nr 513; M. Barański , Dominium sądeckie, s. 105 i przyp. 32. 
45 Mp. 11, nr 519. 
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Błogosławiona Kinga w legendzie, literaturze, nauce 

Była już ciężko chora. Przykuta do loża mia/a w 1291 r. przekazać siostrom prze
powiednię o zbliżającej się śmierci. Ostatnie chwile jej życia zostały opisane w cyto
wanym tu obficie "Żywocie świętej Kingi księżnej krakowskiej" na podstawie wspo
mnień klarysek, żyjących w czasie pisania tego utworu przez nie zn~mego nam hagio
grafa, który podkreśla/ cierpienie księżny, jakiego (ludzki) język nie może wypowie
dzieć, ani zmysły człowieka pojąć"6 • Zdrowia już nie odzyska/a. Umarła 24 lipca 1292 r. 
podczas odmawiania litanii do Wszystkich Świętych. Autor żywotu Kingi (a za nim inni 
jej żywotopisarze) zarysował sylwetkę księżny, jako kobiety drobnej i delikatnej, ale 
odznaczającej się żywym temperamentem, konsekwencją i zdecydowaniem 
w działaniu, czasami popędliwą, ale wyrozumiałą dla otoczenia. Była niewiastą atrak
cyj ną, pełną wdzięku i życzliwości dla bliźnich , skłonną do gniewu, ale też do wyba
czania ich przewinień . Posługiwała się swobodnie językiem polskim i węgierskim, 
znała łacinę i umiała czytać, co w tamtych czasach było nawet wśród panujących 
umiejętnością nieczęstą . Troszczy/a się o wykształcenie młodocianych sióstr, aby mogły 
brać w pełni świadomy udział w modlitwach, śpiewach i obrzędach kościelnych; wy
chowywała nieletnie dziewczęta , przygotowując je do życia dorosłego. Wpojono jej 
głęboką religijność w duchu krzewionego w Europie franciszkanizmu, głoszącego 
mi/ość do przyrody i prostych ludzi , wysuwającego hasła równości społecznej wobec 
Boga i Kościoła , faworyzującego język ojczysty w działaniach duszpasterskich i mi
syjnych. Jego atrakcyjność w Polsce zasadza/a się nie tylko na realizacji haseł łago
dzenia nierówności społecznych i zbliżenia człowieka do Kościoła, lecz także na po
zytywnym stanowisku zakonu wobec przezwyciężania rozbicia dzielnicowego i dąż
ności do politycznego zjednoczenia kraju. Znany jest powszechnie fakt, iż dla ruchu 
franciszkańskiego św. Stanisław by/ postacią symboliczną. W szerzeniu kultu tego 
świętego odegra/a ks. Kinga szczególną rolę , by/a promotorką jego kanonizacji, nie 
żałując grosza na poselstwa w tej sprawie do Rzymu. Nic dziwnego, że popiera/a 
fundacje franciszkańskie (Kraków, Nowe Miasto, Korczyn , Zawichost) w księstwie kra
kowsko - sandomierskim, a po śmierci męża sama powoła/a do życia klasztor żeński 
tej reguły w Sączu , finansując budowę pomieszczeń konwenckich dla zakonnic oraz 
dla roztaczających nad nimi opiekę duszpasterską męskich członków zakonu fran
ciszkańskiego. By/ to wysiłek niemały, jeśli do tego dodać wzniesienie przy obu kon
wentach oddzielnych kościołów (św. Trójcy oraz św. Stanisława) , przy których rozwi
ną/ się (zwłaszcza w pomocniczym klasztorze męskim , prowadzącym skryptorium) 
ruch umysłowy. Fundacji sądeckiej pani by/ z pewnością również (staro)sądecki ko
ściół parafialny św. Elżbiety, która by/a ciotką Kingi; pod takim samym wezwaniem 
zbudowano kościół w Nowym Mieście Korczynie, mieście założonym przez jej męża, 
ks. Bolesława Wstydliwego. Z żywotów księżny wynika, że (trzeci) najazd tatarski 
w 1288 r. nie zniszczy/ zabudowań klasztornych, a zapewne również wyludnionego 
na czas inwazji miasta Sącza . Skądinąd wiadomo, że w 1289 r. klasztor rzeczywiście 
fun kcjonował, gdyż w kościele konwenckim pochowano wówczas zwłoki Jolanty-He
leny, wdowy po Bolesławie księciu kaliskim, siostry rodzonej Kingi, zaś później (1290) 
ciało utopionego w Nidzie pod Chrobrzem, rzekomego Andrzeja królewicza węgier
skiego47. 

By/a ks. Kinga postacią popularną w całym kraju, wykazała wiele zmysłu praktycz
negow działa ności społeczno - fundacyjnej i w zarządzaniu przekazanymi jej przez 

•• B. Przybyszewski, Żywot, s. 106-107. 
" Tamże, s. 25, 26, 27, 29, 65, 69, 82-83, 93; Z. Budkowa, Kunegunda, s. 186; F. Ki ryk , Miasto średniowieczne, 

s. 50-51 . 

17 



Feliks Kiryk 

męża kaąztelaniami. Na podstawie władztwa ks. Kingi w ziemi sądeckiej widać że 
~mi_ała sobie dobierać do pomocy ludzi. Znamy kilku z owych urzędników (ministri, 
wd1ces, procuratores) , jak Gołuch podkomorzy (1266, 1276), Filip (iudex domine Ku
negundis ducisse. 1286-92), Mikołaj Pączek z Gabonia (1279-92) , niejaki Selcho czy 
Zelcho (1288-92) , Paweł syn Trzebicha (iudex domine Kunegundis ducisse de San
decz, ! 289! , Mikołaj Jaszczurka (iuaexdomine Kunegundis ducisse de Sandecz, 1289), 
lub M1kołaJ (comes Nicolaus iudex curie nostre, 1292), Stefan Pękawka z Chlewic 
(129~) i _wielu innych48

. Z nich na uwagę zasługuje zwłaszcza Maciej wielkorządca 
ks . King 1, w 1293 r. kapelan i wielkorządca jej następczyni , ks. Gryfiny, kanonik kole
giaty św. Floriana w Krakowie. Jego obycie i wykształcenie sugeruje, iż nie obca mu 
była też służba kancelaryjna, ale z pisarzy ks. Kingi znamy tylko Wita (1268) oraz 
Piotra (1292)49 . 

. W §ączu spędziła ks. Kinga dwal)aście lat, zamieszkała w klasztorze, do 1289 r. 
Jako wdowa po ks. Bolesławie Wstydliwym i księżna sądecka, zaś trzy ostatnie lata 
(1289-92) ,_ j~ko z~kc;mnica, wypełniająca obowiązki klasztorne, w tym pracę w kuchni 
konwenck1eJ , gdzie przygotowywała posiłki i zmywała naczynia. Cale swoje życie był.a_ 

człowiekiem głębokiej ~iary i pobożności. Jej modlitwom przypisywano wpływ uzdro
wieńczy na chorych , których odwiedzała systematycznie w przytułkach ubogich, szpi
tal_ach tr~dow_atych (n~. w Krakowie, Sandomierzu) i zwykłych domach, obdarowywa
ła Jalmuzną biednych I opuszczonych, liczne kościoły brokatowymi ornatami , kielicha
~i złoty~i i ~r_ebrn_ymi , pomnażała w nich pozostałe przedmioty kultu, w tym mszały 
1 inne ks1ęg1 liturgiczne. Poleciła przełożyć psałterz na język polski i zapoznawała 
'!' kościele sądeckim wiernych z psalmami , które mogli odtąd zrozumieć. Lubiła śpiew 
1 sama była muzykalna. Nakłaniała do śpiewu w Sączu siostry zakonne. Dbała o ich 
życie duchowe, a także ich zdrowie fizyczne. Nie nosiła się wystawnie, chociaż nie 
brakowało jej na to środków, stroje wykwintne i bogate przekazywała kościołom 
kierując się ideą ubóstwa i umartwiania, chodziła boso. Zrezygnowała też po śmierci 
ks. Bolesława Wstydliwego z zakładania na głowę złotego diademu książęcego , który 
przekazała (razem z diademem męża) na krucyfiks w katedrze krakowskiej50 • 

Uwagę hagiografów ks. Kingi przyciągała zawsze tajemnica jej bezdzietności, mimo 
ws~ól~ej sypialni z mężem Bolesławem Wstydliwym i harmonijnego, zgodnego z nim 
pozyc1a. P~zychylamy się w tej mierze do sądu , że było to małżeństwo od samego 
początku nie spełnione z powodu niezdolności małżeńskiej ks . Bolesława. Mogło ono 
zostać z tej przyczyny rozwiązane , ale Kinga widocznie uznała , że może ono istnieć 
bez pr~eż~ć _ci~lesnych i nadziei na potomstwo. Pogodziła się z tym, dostrzegając w wy
rzec~ernu się zyc1a seksualnego spełnienie ideału ascetycznego w postaci czystości ciele
sneJ . Przekonała do tego męża , uznając , że ów brak życia seksualnego w ich 
z'!'iązku mi~ł _by~ _ścisłą ich tajemnicą. Dotrzymali jej oboje, gdyż społeczeństwo żyło 
ciągle nadz1eJą , 1z ks . Bolesław i ks . Kinga doczekają się potomstwa. To oczekiwanie 
mamy poświadczone przez najstarszy żywot ks . Kingi jeszcze pod 1270 r. Nie kieru
jąc się w tym względzie iluzjami , zarówno ks. Bolesław jak i ks. Kinga postanowili już 
w 1260 r. przygotowywać do dziedziczenia księstwa po sobie Leszka Czarnego, naj
starszego ze stryjecznych bratanków ks. Bolesława Wstydliwego i doprowadzili do 

•• Mp. I, nr 71; Mp. 11 , nr 482, 511 , 512, 513, 518, 519, 523, 524, 525, 526; zob. A. Rutkowska - Plachcińs ka, Sądecczy
!;a, s. 168-171 . SzerzeJ o klienteli oraz o dworze ks. Kingi w Sączu zob. M. Barański , Dominium sądeckie, s. 144 i n. 

Mp. li , nr 474, 475, 518, 519. 
50 B. Przybyszewski , Żywot, s. 15-22, 24-27, 29, 41 , 44, 45, 48, 50, 53, 58, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75, 89. 
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Jego małżeństwa w 1265 r. z Gryfiną, siostrzenicą Kingi. Ale i to małżeństwo okazało 
s ię bezdzietne51 

• 

Nie tylko powyższy aspekt życia ks. Kingi (który eksponuje jej wyrzeczenia ciele-
sne, głęboką pobożność i wielką mądrość życiową) świadczy o nieposp~litej osob?
wości sądeckiej pani. Dodać winniśmy jeszcze, że należała do kobiet _dz1e!~Y?~ , nie 
t racących głowy nawet w chwilach zagrożenia życia. Podczas wspomniane] JUZ inwa
zji tata rskiej w zimie 1287/88 ks. Kinga zdołała uchronić 70 zakon~ic sądeckich, 
z którymi dostała się w okolicznościach dramatycznych na chłopskich sarnach do 
zamku w Pieninach, gdzie przetrwały szczęśliwie niebezpieczeństwo kilkakrotnych 
prób podpalenia warowni przez najeźdźców i doczekały się odsieczy

52
• . 

Zamykając nasze rozważania o sądeckiej pani podajemy, że jej godne, świątobli
we życie , przekazane najpełniej przez żywoty księżny, stało się przykładem do naśla
dowania przez zakonnice sądeckie jeszcze za jej życia i bezpośrednio po jej ś~ier~i. 
Początki szerzącego się kultu Kingi w Sądecczyźnie i na Węgrzech (SlowaCJI) da!ą 
się udokumentować w 1307 r. , odkąd zaczęto spisywać cuda związane z interwenC]ą 
zmarłej księżny. Wykorzystał je autor najstarszego życiorysu sądeckiej pani ok. 1320 r. , 
późn i ejsze zapiski o jej kulcie spożytkowali kolejni żywotopisarze , w tym również 
w XV w. historyk Jan Długosz. Przekład żywotu ks. Kingi (owej wielkiej "lekarki" ludu 
sądeckiego - chłopów, mieszczan i szlachty, a także górnik~w sa_lin~r~y?~ z ~i.eliczki 
i Bochni) jego pióra wydano w 1617 r., potem powstały kolejne ujęcia Jej zyc1a I kultu. 
Najbardziej obszerne napisał i wydal w 1718 roku w Krakowie pleban w Łącku 
M. I. Frankowicz pt. "Wizerunek świętej doskonałości" , docierając do najstarszych 
żywotów Kingi i aktów procesów kanonizacyjnych. Te rozpoczęto w_ Rzymi_e za popa_r
ciem króla Zygmunta 111, później je kilkakrotnie ponawiano, ale dopiero na interwenC)ę 
króla Jana Ili Sobieskiego, ogłoszono ks. Kingę w 1683 r_ oficjalnie za błogosławioną. 
Natomiast w 1715 r. papieska Kongregacja Obrzędów uznała ją patronką Litwy i Pol
ski. Starania o kanonizację ks. Kingi trwały daremnie przez wiek XVIII, powrócono do 
nich za inicjatywą konsystorza tarnowskiego w końcu XIX w., petycję o kanonizację 
wysłali biskupi polscy do Rzymu w 1936 r. , nowe zabiegi w tym względzie podjęto 
w 1946 r.53 . Szczęśliwe zakończenie tych starań nastąpi dopiero w czerwcu 1999 r. za 

sprawą papieża Polaka, Jana Pawia li. 

" Tamże , s. 43, 94-99; Z. Budkowa, Kunegunda, s. 186. 
" B. Przybyszewski , Żywot, s. 77-78, zob. też s. 16, 25, 29, 45, 64, 87. 
~ Z.Budkowa, Kunegunda, s. 186-189. 
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