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Rok 1992 

Proboszcz Eugeniusz  Strojny odprawia mszę 

św. przy głównym ołtarzu na tle nowego obra-

zu Matki Bożej Królowej Polski.  

Rok 1978 

 Dzięki staraniom ówczesnego duszpasterza w Nie-

cieczy, ks. Stanisław Krawczyka, przystąpiono do 

budowy obecnego kościoła.  Już w listopadzie tego 

samego roku został poświęcony przez Księdza Bisku-

pa Ordynariusza i oddany do  duszpasterskiego. 

Rok 1979 

4 września biskup tarnowski Jerzy Ablewicz poświę-

cił kościół. 

Rok 1980  

Ksiądz Biskup Ordynariusz podnosi placówkę dusz-

pasterską w Niecieczy do rangi samodzielnej parafii.  

Rok 1994 

23 maja konsekracja kościoła przez biskupa tarnow-

skiego Józefa Życińskiego 

Krótka historia Kościoła w Niecieczy 
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Bp Leszek Leszkiewicz 2 sierpnia poświęcił                         

przebudowane prezbiterium i nowy ołtarz główny,                                                   

Tron Matki Bożej Królowej Polski. 

      Przebudowanie całego prezbiterium trwało 7 mie-

sięcy. Kiedyś było prezbiterium, zakrystia i salka      

u góry, teraz jest jedno duże prezbiterium. Są nowe 

okna  i witraże i nastawa ołtarzowa. Rzeźby przedsta-

wiają: najbliżej Matki Bożej to postaci związane ze 

ślubami króla Jana Kazimierza. Potem jest grupa po-

staci związanych z jasnogórskimi ślubami narodu. Tu 

znajdziemy m.in. św. Jana Pawła II, kard. Stefana 

Wyszyńskiego. Trzecia grupa to postaci związane     

z ostatnim stuleciem Polski, w tym związane z diece-

zją tarnowską. Tu jest bł. Karolina, ale i znajdziemy 

wśród nich ks. Jana Czubę czy Stefanię Łącką. Do 

tego są dwie sceny rzeźbione z boków prezbiterium: 

chrzest Jezusa w Jordanie, a z drugiej Jezus ratuje 

Piotra z toni wody. 

 

Wielowymiarowe dzieło wykonał 

prof. Wincenty Kućma.  
 

 W homilii bp Leszek Leszkiewicz mówił: - Możemy sobie wyobrazić, że ten wasz niezwykły, piękny oł-

tarz nie jest jeszcze kompletny. Każdy z nas powinien pomyśleć, że tam jest miejsce jeszcze dla niego, że 

każdy z nas się tam zmieści, może nie fizycznie, ale duchowo, wśród tych świętych ludzi powinien się zna-

leźć. To jest nasze powołanie życiowe. Być świętymi. 

 

Nastawa ołtarzowa nazywa się Tronem Matki Bożej Królowej Polski. Parafia jest pod we-

zwaniem NMP Królowej Polski. Zatem u góry mamy obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, 

a rzeźbione postaci otaczają, razem z Nią, prezbiterium. Postaci jest 17. - Najbliżej Matki 

Bożej to postaci związane ze ślubami króla Jana Kazimierza. Potem jest grupa postaci zwią-

zanych z jasnogórskimi ślubami narodu. Tu znajdziemy m.in. św. Jana Pawła II, kard. Ste-

fana Wyszyńskiego. Trzecia grupa to postaci związane z ostatnim stuleciem Polski, w tym 

związane z naszą diecezją. Tu jest bł. Karolina, ale i znajdziemy wśród nich ks. Jana Czubę 

czy Stefanię Łącką  
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 Ta nasza inwestycja parafialna od początku traktowana była jako rozbudowa kościoła, poprawienie wa-

runków do modlitwy. Jestem przekonany że tu w Niecieczy powstało wielkie, wielowymiarowe, ponadcza-

sowe dzieło wykonane przez prof. Wincentego Kućmę, łączące czasy przeszłe z teraźniejszymi i przyszłymi. 

Spełnione zostało też marzenie wielu pokoleń niecieczan oraz Pani Marii Witkowskiej, którzy troszczyli się 

o powstanie kościoła i parafii, którzy dbali, by Matka Boska miała należyty tron, była uczczona – mówi 

Krzysztof Witkowski. 

Przebudowa i ołtarz powstała dzięki wielkiej ofiarności parafian. W krótkim czasie parafia licząca 

zaledwie 700 wiernych złożyła na cel przebudowy ponad 400 tys. złotych. Oprócz tego wielki wkład 

finansowy, ale i zaangażowanie, i serce wniósł Krzysztof Witkowski z rodziną, właściciel firmy 

BrukBet, który z troską jeszcze w sobotę przed północą sprawdzał czy wszystko jest, czy niczego nie 

brakuje. 
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Uroczysta  Msza św. z udziałem lokalnej społeczności oraz zaproszonych gości.  



 

Rok 1, numer 1 Str. 7 

OŁTARZ 

 

     Postaci umieszczone w ołtarzu to wierni czcicie Matki Bożej i wielcy polscy patrioci. W ołtarzu znaj-

dują się trzy grypy postaci.  

     Pierwsza to osoby związane ze ślubami Króla Jana Kazimierza i Stanów Rzeczpospolitej. 1 kwietnia 

1656 r. odbyła się w katedrze lwowskiej uroczysta msza z udziałem króla Jana Kazimierza. Przewodni-

czył jej nuncjusz papieski Pietro Vidoni. Podczas nabożeństwa król wraz z senatorami złożył uroczyste 

ślubowanie. Ogłosił Matkę Boską Królową Korony Polskiej i powierzył jej opiece mieszkańców Rze-

czypospolitej. Obiecał także, że postara się chronić chłopów przed niesprawiedliwością i obciążeniami.  

    

Nuncjusz papieski Pietro Vidoni 

Król Polski Jan  Kazimierz 
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Ludwika Maria Gonzaga, Maria Ludwika Gonzaga  – królowa Pol-

ski, żona Jana Kazimierza 

Następna figury to postaci reprezentujące stany: rycerski, szlachecki, miesz-

czaństwa i chłopski. 

Andrzej Bobola herbu Leliwa – polski duchowny katolicki, jezuita, misjonarz, kaznodzie-

ja, męczennik, święty Kościoła katolickiego, autor tekstu ślubów lwowskich króla Jana Ka-

zimierza zwany apostołem Polesia oraz jeden z katolickich patronów Polski.  
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Ojciec Augustyn Kordecki- zakonnik, prezbiter, paulin, przeor klasztoru paulinów na 

Jasnej Górze i dowódca obrony klasztoru podczas jego oblężenia w czasie potopu szwedz-

kiego, prowincjał, wikariusz generalny oraz definitor prowincji zakonu paulinów w Pol-

sce.  

Kolejną grupę stanowią osoby z okresu Stulecia Odzyskania Niepodległości 

Maksymilian Maria Kolbe, zm. 14 sierpnia 1941 w Oświęcimiu (KL Auschwitz)) – polski 

franciszkanin konwentualny, prezbiter, gwardian, misjonarz, męczennik, święty Kościoła 

katolickiego.  
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 Karolina Kózkowna urodziła się 2 sierpnia 1898 roku      

w miejscowości Wał-Ruda niedaleko Zabawy na terenie 

diecezji tarnowskiej. Kiedy miała 16 lat przyjęła sakrament 
bierzmowania w kościele parafialnym w Zabawie. Była bar-
dzo zaangażowana    w życie swojej wspólnoty parafialnej.  

W sierpniu 1914 roku wybuchła pierwsza wojna światowa.   
W miejscowości Karoliny pojawiło się wojsko rosyjskie. Dnia 
18 listopada 1914 roku wszedł do domu Kózków, pod nieo-
becność matki, rosyjski żołnierz i kazał wyjść na zewnątrz 
Karolinie oraz jej ojcu. Pognał ich w stronę lasu. Po drodze 
ojcu nakazał wracać do domu. Karolina stawiała mu opór, 
broniła się silnymi ciosami i usiłowała zawrócić z drogi, lecz 
nie udało się jej tego uczynić. 

Zwłoki Karoliny znalazł jeden z mieszkańców wsi dopiero      
4 grudnia. Liczne rany świadczyły wyraźnie o walce Karoliny 
w obronie czystości i o jej wielkim cierpieniu. Kilkakrotnie cię-
ta szablą, wyrwała się oprawcy i uciekała w stronę wsi przez 
bagna. Jednak tam wyczerpana całkowicie walką, upływem 
krwi i bólem zakończyła swoje piękne życie. Pogrzeb odbył 
się 6 grudnia 1914 roku, który przerodził się w wielką manife-
stację. 

Dnia 10 czerwca 1987 roku podczas Mszy św. na tarnow-

skich Błoniach, Jan Paweł II ogłosił Karolinę Kózkówną 

błogosławioną. Jest ona patronką dziewcząt i chłopców, 

którzy pragną doświadczyć radości czystej miłości.  
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Jerzy Aleksander Popiełuszko- wcześniej Alfons Popiełuszko – polski duchowny 

rzymskokatolicki, tercjarz franciszkański, kapelan warszawskiej „Solidarności”, obroń-

ca praw człowieka w PRL, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeń-

stwa, błogosławiony i męczennik Kościoła katolickiego.  

Ks. Jana Czuba,  misjonarz został zamordowany w Loulombo w Republice Konga.  

Pomimo niebezpieczeństwa i rozpoczęcia kolejnej wojny domowej powrócił do Republiki 

Konga z krótkiego urlopu w Polsce. Chciał być wśród swoich parafian w Loulombo, bo jak 

sam mówił, gdzie jest Kościół, tam powinien być i duszpasterz, i nieważne są w tym wy-

padku niebezpieczeństwo i trudności.  
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Stefania Łącka urodziła się 6 stycznia 1914 r. na Powiślu, dokładnie w Woli Żelichowskiej.  
 Odznaczała się wieloma cnotami, które mogą być promowane wśród uczniów i nauczycieli. Z wielkim 
zaangażowaniem działała w Sodalicji Mariańskiej i harcerstwie. Była redaktorką tygodnika diecezji tar-
nowskiej „Nasza sprawa”, redagując jednocześnie dodatek dla dzieci „Króluj nam Chryste”. Za udział 
w konspiracyjnej pracy wydawniczej wraz z całą redakcją trafiła do więzienia i została wywieziona 
do obozu w Oświęcimiu, a później w Brzezince.  Zmarła w 1946 r. Spoczywa na cmentarzu 
w Gręboszowie.  

Trzecią Grupę stanowią osoby związane z Jasnogórskimi Ślubami 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, najwybitniejszy Polak, żarliwy czciciel Maryi.  Przez 

całe swoje życie św. Jan Paweł II był gorliwym czcicielem Najświętszej Bogurodzicy Maryi i ten kult 

i nabożeństwo uczynił treścią swojego życia i posługiwania.  
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Prymas Polski – kard. Stefan Wyszyński- nazywany jest Prymasem Tysiąclecia , autor 

ślubów jasnogórskich. Był internowany we wrześniu 1953 roku . 

August Hlond – polski duchowny rzymskokatolicki, salezjanin, biskup diecezjalny katowic-

ki w 1926, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański w latach 1926–1946, arcybi-

skup metropolita gnieźnieńsk warszawski w latach 1946–1948, prymas Polski w latach 

1926–1948, kardynał prezbiter od 1927, Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_warszawscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prymas_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kardyna%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czcigodny_S%C5%82uga_Bo%C5%BCy


Nastawa ołtarza Tronu Matki Boskiej Królowej Polski posiada formę ryngrafu, tarczy o 

wysokości 5 m. Wykonana jest z drewna lipowego z częściowymi złoceniami jako obiekt 

wolnostojący. Otoczona jest półkolistą ścianą z ośmioma wydłużonymi witrażami maryj-

nymi. Integralna całość tworzą boczne ołtarze z centralną nastawą ,  dwie sceny: 

Chrzest Pana Jezusa oraz podanie dłoni przez Pana Jezusa topiącemu się Sw. Piotrowi. 
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Antoni Baraniak – polski biskup 

rzymskokatolicki, salezjanin, ka-

pelan i sekretarz prymasów Pol-

ski Augusta Hlonda oraz Stefana 

Wyszyńskiego. Pracowni-

cy Urzędu Bezpieczeństwa 

przesłuchiwali go 145 ra-

zy. Torturami chcieli wymu-

sić zeznania obciążają-

ce kardynała Stefana Wy-

szyńskiego. Pomimo okrutne-

go traktowania nie złamał się 

i do końca był wierny Ko-

ściołowi.  

https://misyjne.pl/kard-nycz-chcialbym-beatyfikacji-prymasa-wyszynskiego-pod-koniec-maja-2020-r/
https://misyjne.pl/kard-nycz-chcialbym-beatyfikacji-prymasa-wyszynskiego-pod-koniec-maja-2020-r/
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W  środkowej części ołtarza umiejsco-

wiono złocone Tabernakulum.  

 

 

Witraże zaprojektowane przez pa-

na profesora przedstawiają; Zwia-

stowanie, Nawiedzanie św. Elż-

biety, Narodzenie, Ofiarowanie w 

świątyni, Odnalezienie Pana Je-

zusa w świątyni, Zesłanie Ducha 

Świętego, Wniebowzięcie, Ukoro-

nowanie Matki Bożej. 

W postumencie rzeźby Jezusa 

znajduje się chrzcielnica. 
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Wincenty Kućma (ur. 25 maja 1935 w Zbelutce) – polski rzeź-

biarz, medalier, rysownik, projektant wnętrz, profesor zwyczaj-

ny Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kawaler Orderu Orła 

Białego. W swojej twórczości zajmuje się rzeźbą monumentalna, 

małymi formami rzeźbiarskimi, medalierstwem, rysunkiem, pro-

jektowaniem wnętrz sakralnych oraz urbanistyką. Swoje prace 

wystawiał na 20 wystawach indywidualnych, 75 wystawach 

zbiorowych w kraju, 53 wystawach za granicą. 

Jego dzieła o tematyce sakralnej znajdują się m.in.: w Krakowie, 

w Warszawie, w Tarnowie, w Krościenku, w Iwoniczu-Zdroju, 

Toruniu, w Irkucku, na Sachalinie, w Sandomierzu, w Pasierbcu, 

w Zawierciu i wielu innych miejscowościach na terenie Polski.  

Pomnik Obrońców Poczty Polskiej 

w Gdańsku  

Pomnik Powstania Warszawskiego  

Profesor Wincenty Kućma-autor dzieła 

Artysta podczas pracy nad ołtarzem. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/25_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1935
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stara_Zbelutka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Sztuk_Pi%C4%99knych_im._Jana_Matejki_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irkuck
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sachalin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sandomierz
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Nowa zakrystia 

Prace nad  ołtarza 

Wykorzystane materiały: 

Filmy; „Pod opieką matki Bożej” , „Ołtarz 

w Niecieczy” 

www.szkola.nieciecza.pl 

Zespół redakcyjny Publicznego Kato-

lickiego Zespołu Szkół i Przedszkola 

im.AK w Niecieczy 


