
UCHWAŁA NR VI/64/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 3 października 2019 r.

w sprawie podjęcia inicjatywy ustanowienia patrona miasta Nowy Korczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze 
zm./ Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Podejmuje się inicjatywę ustanowienia św. Kingi patronem miasta Nowy Korczyn. 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do wszczęcia procedury celem ustanowienia św. Kingi 
patronem miasta Nowy Korczyn, w tym wystąpienia do Kurii Diecezjalnej w Kielcach o wszczęcie procedury 
kościelnej w tej sprawie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/253/2013 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 26 sierpnia 2013 roku 
w sprawie podjęcia inicjatywy ustanowienia patrona Gminy Nowy Korczyn. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Nowym Korczynie 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa wywodzącego się z różnych grup     społecznych oraz 
zważywszy na zasługi i nieustający kult,  postanowiono podjąć inicjatywę ustanowienia św. Kingi patronem miasta 
Nowy Korczyn. Św. Kinga, zwana też Kunegundą należy do najwybitniejszych postaci kobiecych w dziejach 
dawnej Polski. Była bardzo związana z Nowym Korczynem, fundując tu klasztor franciszkański. Na frontonie 
ściany klasztoru widnieje obraz św. Kingi z napisem „Św. Kingo opiekuj się Naszą Parafią” Św. Kinga 
nie posiadając dzieci stała się matką swego ludu. Troszczyła się o dobro poddanych, była wrażliwa na najmniejszą 
krzywdę, osobiście angażowała się w sprawy sądowe, aby bronić sierot, wdów i ubogich. Szczególną troską 
otaczała ubogie kobiety, które oczekiwały potomstwa, troszczyła się o rozwój gospodarczy swych ziem. Św. Kinga 
szczególnie w Nowym Korczynie nasiliła swoje dzieło miłosierdzia wobec nieszczęśliwych ofiar najazdów 
tatarskich, sierot i kalek. Założyła tu pierwszy szpital dla trędowatych. W dawnych czasach mieszkańcy Nowego 
Korczyna i okolic dla wyrażenia szacunku dla wówczas Błogosławionej, nadawali dziewczętom przy chrzcie 
i bierzmowaniu imię Kinga. Mężczyźni, wymawiając to imię, zdejmowali nakrycia głowy.  Księżna Kinga, już 
jako młoda małżonka Bolesława Wstydliwego, najszczęśliwsze lata swego życia spędziła w Nowym Korczynie, 
czując duży sentyment do tego miasta. Tu wszakże zorganizowała swój pierwszy dwór, a nizinne, nadnidziańskie 
pejzaże przypominały węgierskiej królewnie widoki ojczystych stron. Św. Kinga obecna jest w ludowej tradycji, 
podaniach i legendach okolic Nowego Korczyna. Materialnym śladem pobytu księżnej w mieście jest studzienka 
i kamienna figura, znajdująca się w miejscu zwanym Kunegunda. Tu stał prawdopodobnie kościółek św. Mikołaja, 
a w tryskającym obok źródełku Kinga gasiła pragnienie. Woda ze źródełka uznawana była za cudowną, leczącą 
liczne schorzenia. Czerpano ją i rozwożono w odległe rejony Polski. Dzisiaj również przypisuje się jej moc 
uzdrawiania, a osoba świętej otaczana jest w Nowym Korczynie żywym kultem. Wyrazem hołdu dla świętej Kingi 
są doroczne, lipcowe imprezy plenerowe „Kingonalia” rozpoczynające się procesją od źródełka św. Kingi do 
kościoła franciszkańskiego ufundowanego przez św. Kingę oraz barwnym przemarszem historycznych postaci. 
Ponadto, corocznie 24 lipca, w dniu imienin św. Kingi odbywają się w parafii Nowy Korczyn uroczystości 
odpustowe z udziałem ks. proboszczów z dekanatu. Nie dziwi więc, że ślad Świętej Kingi tak wyraźnie zachował 
się w tradycji ludowej Ziemi Nowokorczyńskiej. Lokowany przez Bolesława Wstydliwego w 1258 roku Nowy 
Korczyn przez 611 lat był miastem. Ukazem wydanym przez cara Aleksandra II, w 1869 roku utracił prawa 
miejskie. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 roku Nowy Korczyn ponownie 
otrzymuje status miasta, co należy uznać i określić jako sprawiedliwość dziejową. Św. Kinga przebywała 
w Nowym Korczynie w okresie kiedy ta miejscowość była miastem. Obecnie patronowałaby również miejscowości 
posiadającej status miasta. 
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