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DDllaa uucczzcczzeenniiaa PPaattrroonnkkii
W  dniu 17 listopada 2018 r. podczas
uroczystej Eucharystii został poświę-
cony witraż św. Cecylii - patronki
śpiewu i  muzyki. Homilię wygłosił
Diecezjalny Moderator Diakonii Mu-
zycznej – ks.   Piotr Niemczyk, mający

rodzinne korzenie w  naszej parafii.
Fundatorami witraża są: chórzyści,

orkiestra dęta, organista, schola oraz
miłośnicy muzyki. Po Mszy św.
wszyscy udali się do Domu Kultury,
gdzie wręczono pamiątkowe podzię-

kowania, a  przed zgromadzoną pu-
blicznością wystąpił chór "Magnolia"
oraz orkiestra dęta. Po koncercie
wszyscy zebrani bawili się przy do-
brej muzyce do białego rana.

Krzysztof Kolasa

Z  inicjatywy kierowców w  ramach podzięko-

wania za dotychczasową opiekę zrodził się po-

mysł budowy witraża patrona kierowców,

świętego Krzysztofa. W  związku z  tym

07.10.2018 roku na zapleczu kościoła odbyło się

spotkanie organizacyjne poświęcone tej inicja-

tywie. Zebrani zgodnie przyjęli, że należy tak

zorganizować zbiórkę środków, aby dać możli-

wość uczestniczenia w  tym dziele wszystkim

kierującym pojazdami z  naszej parafii.

Dla sprawnego przeprowadzona zbiórki

spośród zebranych powołano Komitet. W jego

skład weszli: Leszek Bogunia - tel. 604-556-

749, Rafał Stawowczyk - tel. 502-349-514, Mi-

chał Zięba - tel. 661-589-328. U  każdego

z  członków komitetu mieszkańcy mogą złożyć

ofiarę na budowę witraża. Złożona ofiara zo-

stanie zapisana na oficjalnej, opieczętowanej li-

ście, a  osoby przyjmujące, zobowiązane będą

do przekazania zebranych środków zgodnie

z  ewidencją. Koszt dzieła to około 7 000 zł.

Witraż usytuowany będzie w  oknie obok świę-

tej Cecylii.

Zbiórka będzie trwała do czasu uzyskania

całkowitej kwoty, a  termin montażu witraża

uzależniony będzie wyłącznie od posiadania

środków na jego wypłacenie.

Wszystkich kierujących pojazdami zachęca

się do uczestnictwa w  zbiórce. Budowa witraża

w  kościele parafialnym to niepowtarzalna oka-

zja, aby mieć udział w  dziele, które pozostanie

na kolejne pokolenia, i  aby w  taki właśnie spo-

sób podziękować Patronowi, świętemu Krzysz-

tofowi za jego opiekę na każdym przebytym

kilometrze drogi.

Członkowie Komitetu

ŚŚwwiięęttyy KKrrzzyysszzttooff
ww   kkoolleejjnnyymm
wwiittrraażżuu

Marszałek Szymon
Matusiak Krystyna
Matusiak Krzysztof
Mieszczak Patrycja
Mikuła Aleksandra
Mikuła Barbara
Mikuła Jan
Mikuła Janusz

Mikuła Magdalena
Niedziela Stanisław
Niemczyk Janina
ks. Niemczyk Piotr
Nogala Helena
Nowak Anna

Olearczyk Dorota
Olearczyk Tomasz
Pałyga Karolina
Piech Anna

Piwowarczyk Helena
Przybek Marta
Przybek Stanisław
Pułka Adam
Pułka Urszula
Pytel Stanisława
Rajda Władysława
Rusin Andrzej
Saferna Anna
Saferna Artur
Saferna Paulina
Sala Amalia

Seneszyn Nikodem
Skibińska Ewelina
Sordyl Agnieszka
Sordyl Anna

ks. Sowiński Józef
Szemik Julia
Szyc Wanda

Tomiczek Justyna
Wandor Jan
Wandor Maria
Wandor Ryszard
Wierzbicka Joanna
Wnęk Aleksandra
Wojewodzic Kamila
Wróbel Kinga
Zięba Anna

Zięba Weronika
Żurek Janina
Zarząd OSP

Abramik Dominik
Abramik Janusz
Bizoń Janina

Bizoń Kazimierz
Bizoń Stefan

Bogunia Bożena
Bogunia Janina
Bogunia Karolina
Bogunia Małgorzata
Brońka Iwona
Brońka Mirosław
Brońka Żaneta
Buda Mateusz
Ciuś Maria

Ćwiertnia Katarzyna
Forytarz Justyna
Forytarz Miłosz
Gałgan Bożena
Gawlik Alfreda
Gawlik Franciszek
Gąsienica Artur
Góralczyk Justyna
Grzesło Irena
Grzywa Ireneusz
Grzywa Zbigniew
Hojny Joanna

Hrapkowicz Bogusława
Hrapkowicz Tadeusz
Kasperek Katarzyna
Kierpiec Klaudia
Kliś Katarzyna
Kocemba Ewa
Kocemba Marcin
Kolasa Krzysztof
Kosar Grzegorz
Kosar Joanna

Kosar Małgorzata
Kosar Zbigniew
Kubicka Julia
Kuś Franciszka
Kuś Leszek
Kuś Maria

Lipowiecki Rafał
Łacheta Maria
Majda Damian
Majda Justyna
Małysz Monika

Marszałek Andrzej
Marszałek Stanisława

Fundatorzy witraża
św. Cecylii

fot. Krzysztof
Wysogląd



3

Nidecki Dzwon

OO   tteemmaattaacchh ppaarraaffiiaallnnyycchh oorraazz ppoommooccyy cchhaarryyttaattyywwnneejj
Ostatnie w  tym roku spotkanie Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej w  Nidku
odbyło się w  niedzielę, 2 grudnia
2018 r. W  pierwszej części przedsta-
wiciele komitetu fundatorów witraża
św. Krzysztofa przedstawili informa-
cję dotyczącą tego przedsięwzięcia.
Przy tej okazji ks.   proboszcz Józef
Sowiński poinformował, że obecnie
przygotowywany jest projekt witraża
bł. ks.   Michała Sopoćki. Ponieważ
witraż ten będzie współfinansowany
przez pielgrzymów, którzy każdego
roku przez naszą parafię zmierzają
z  diecezji bielsko – żywieckiej do
sanktuarium w  Łagiewnikach,
ks.   proboszcz chciałby, aby jego pro-
jekt przedstawić podczas najbliższej
pielgrzymki na początku maja 2019 r.
Odsłonięcie i  poświęcenie witraża
planowane jest za ok. 1,5 roku. Kolej-
ny witraż w  naszym kościele, w  pre-
zbiterium poświęcony zostanie
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Środki na jego wykonanie pochodzić
będą z  ofiar na Msze św. w  pierwsze
środy miesiąca. Są to Msze za zmar-
łych, mają one charakter zbiorowy. Ze
względu na dużą ilość osób zamawia-
jących Msze za swoich zmarłych, aby
ich nie odsyłać do innych parafii lub
nie zmuszać do długiego oczekiwania,
wzorem wielu innych parafii, ks.   pro-
boszcz proponuje taką formę modli-
twy w  tych intencjach. Właśnie ofiary
z  tych Eucharystii będą składane na
fundusz witraża ku czci Serca Pana
Jezusa.

Pomoc charytatywna
Kolejnym tematem obrad podnie-

sionym przez ks.   proboszcza była
kwestia działalności charytatywnej
w  naszej parafii i  miejscowości a  kon-
kretnie powołania do istnienia grupy,
oddziału Caritas, która by taką pracę
podjęła. Oczywiście parafia nasza
przy różnych okazjach podejmuje roz-
maite dzieła charytatywne, ale może
sytuacja dojrzała już do powołania pa-
rafialnego czy szkolnego koła Caritas.

Ks. proboszcz ostrzegł,
że gdyby ktoś w  naszej
parafii cierpiał niedo-
statek czy przymierał
głodem, a  my jako pa-
rafianie nie udzieliliby-
śmy pomocy, to byłoby
to wielkie oskarżenie
zarówno wobec niego
jako proboszcza a  także
każdego parafianina.
Zwrócił się z  apelem do
osób odpowiedzialnych za poszcze-
gólne rejony, aby zwracali uwagę
również na materialne potrzeby osób
i  rodzin, i  żeby o  tych potrzebach in-
formowały ks.   proboszcza. Zwrócił
on również uwagę, że taki parafialny
oddział Caritas ma wiele możliwości
niesienia pomocy w  swoim środowi-
sku. Istnieją duże możliwości pozy-
skania środków materialnych
i  pomocy rzeczowej z  oddziału diece-
zjalnego czy ogólnopolskiego Caritas.
Ks. proboszcz zaapelował do wszyst-
kich parafian, zwłaszcza do osób
szczególniej uwrażliwionych na po-
trzeby innych, by zgłosiły się i  zaan-
gażowały w  tworzenie parafialnego
oddziału Caritas. Na zakończenie tej
części głos zabrał p. Paweł Szatan ze
Stowarzyszenia Rodzina 3+ . Poinfor-
mował on, że czynione są starania, by
w  naszym rejonie, prawdopodobnie
w  Andrychowie powołać do istnienia
Koło Rodzina 3+ . Celem Stowarzy-
szenia jest po pierwsze przełamanie
nieprawdziwego a  funkcjonującego
jeszcze gdzieniegdzie stereotypu, że
„duża rodzina to patologia” i  przeko-
nanie, że jest odwrotnie – duża rodzi-
na to duża wartość. Drugim celem
jest niesienie pomocy rodzinom wie-
lodzietnym, nie tylko materialnej, ale
i  prawnej, logistycznej, informacyjnej
i  każdej potrzebnej w  danym momen-
cie. P. Szatan przedstawił przykłady
konkretnych form takiego wsparcia.
Wskazał np. , że każda rodzina, której
dochód nie przekracza 1040 zł netto
na osobę miesięcznie, może się starać

o  dofinansowanie ze środków Mini-
sterstwa Rodziny Pracy i  Pomocy
Społecznej. Omówiono też akcję
„Paczka”, która związana jest z  po-
mocą materialną na Święta Bożego
Narodzenia. Wszystkim zainteresowa-
nym współpracą ze Stowarzyszeniem
Rodzina 3+ podajemy kontaktowy
numer telefonu do Pawła Szatana –
606 668 916.

Problemy z  cmentarzem
Tematem, który jak bumerang po-

wraca podczas spotkań Rady Duszpa-
sterskiej, jest problem cmentarza
parafialnego. Po raz kolejny powrócił
także projekt przekazania go w  zarząd
Gminy Wieprz. Jak poinformowano,
w  większości ościennych gmin i  para-
fii, zwłaszcza tych najmniejszych,
cmentarzami opiekują się i  je utrzy-
mują gminy. Pojawił się też pomysł
oddania cmentarza w  dzierżawę fir-
mie pogrzebowej. Ks. proboszcz
przedstawił problemy, z  którymi musi
się borykać parafia ze względu na za-
rządzanie cmentarzem: przede
wszystkim koszty wywozu odpadów,
koszty budowy i  utrzymania wymaga-
nej prawem infrastruktury oraz pro-
blem ze skutecznym egzekwowaniem
opłat od mieszkańców. Obszerna,
wielowątkowa dyskusja na ten temat
wykazała, że obie przedstawione pro-
pozycje nie spotkały się z  jednoznacz-
nym poparciem. Na ewentualne
przekazanie cmentarza gminie wyra-
ziła zgodę Kuria Diecezjalna w  Biel-
sku – Białej . Po długiej rozmowie
podjęto decyzję Cd. na s. 4.
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Ciąg dalszy ze strony 3.

o  przeprowadzeniu badania opinii
mieszkańców Nidku na ten temat.
Przewodniczący rejonów, udając się
do naszych domów, będą pytali o  to,
czy jesteśmy za przekazaniem cmen-
tarza gminie Wieprz, czy mamy prze-
ciwne zdanie. Ustalono, że od
Nowego Roku opłata na utrzymanie
naszego cmentarza wynosić będzie 50
zł od domu. Zwolnione mogą być ro-

dziny, które wnoszą opłaty na cmen-
tarz w  innych miejscowościach. Przy
okazji dyskusji o  cmentarzu zaapelo-
wano o  zamknięcie bramy, aby firmy
montujące nagrobki nie niszczyły
chodnika pojazdami i  ciężkim sprzę-
tem. Zwrócono też uwagę, by ławki
przy grobach były tak ustawiane, żeby
nie utrudniać przejścia.

Poruszono także temat kolejnych
inwestycji w  kościele, zgłaszając, że

parafianie pytają o  termin malowanie
kościoła. Ks. proboszcz poinformo-
wał, że najpierw trzeba wypłacić
przeprowadzone w  tym roku ocieple-
nie chóru i zaplecza. Następnie wy-
pada wykonać odpowiednie
oświetlenie kościoła i  jeszcze zwal-
czyć zagrzybienie, które pojawiło się
na klatce schodowej na chór. Po tych
pracach planowane jest podjęcie ma-
lowania wnętrza naszej świątyni. (iż)

WWyybbiittnnee ppoossttaacciiee rrooddeemm zz   NNiiddkkuu
–– pprrooffeessoorr JJaann KKuuśś

Jan Kuś urodził się 24 lipca 1929 r.
w  Nidku. Był synem Karola Kusia
i  Rozalii z  Rusinów. Mimo przerwy
w  nauce spowodowanej przymusowy-
mi robotami w  okresie okupacji,
świadectwo dojrzałości uzyskał
w  1948 r. w  Liceum Ogólnokształcą-
cym w  Kętach.

Studia na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Warszawskiego rozpo-
czął w  1948 r. i  ukończył w  roku
1953. Po uzyskaniu dyplomu lekarza
rozpoczął pracę w  Klinice Otolaryn-
gologicznej Akademii Medycznej
w  Warszawie, gdzie pracował do 1972
r. W  tym czasie przeszedł wszystkie
stopnie specjalizacji od stypendysty
do adiunkta. W  latach 1972 - 1980 był
ordynatorem Oddziału Laryngologicz-
nego w  Szpitalu Bielańskim. W  latach
1990 - 1993 - dyrektorem Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomo-
wego. Od 1980 do emerytury (1999
r. ) kierował Kliniką Otolaryngologicz-
ną Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w  Szpitalu Bródnow-
skim w  Warszawie. Przez 14 lat był
konsultantem w  Szpitalu dla Nerwowo
i  Psychicznie Chorych w  Pruszkowie.
W  latach 1994 - 1998 pełnił funkcję
konsultanta krajowego do spraw la-
ryngologii, a  w  latach 1994 - 2002
konsultanta regionalnego dla woj.
Mazowieckiego.
W  roku 1990 uzyskał tytuł profeso-

ra, a  w  1997 r. tytuł profesora zwy-
czajnego. Dorobek naukowy
profesora obejmuje ponad 120 prac
drukowanych w  piśmiennictwie pol-
skim i  zagranicznym, 8 rozdziałów
w  podręcznikach i  skryptach akade-
mickich oraz 5 filmów dydaktycznych
i  naukowych poświęconych chirurgii.
Krąg zainteresowań profesora był
bardzo szeroki, w  swoich pracach
przedstawił kierunki badań i  zabie-
gów operacyjnych, które stanowią
podstawę nowoczesnej otolaryngolo-
gii.

Profesor był bardzo troskliwy
i  opiekuńczy, dobro chorego było za-
wsze na pierwszym miejscu. Był nie-
zwykle lubiany przez pacjentów,
o  czym świadczyły dziesiątki listów
dziękczynnych za uratowane zdrowie
i  życie, przychodzących przez wiele
lat po wykonanych zabiegach.

Prof. Kuś był z  zamiłowania dy-
daktykiem. Tej dziedzinie poświęcił
wiele czasu. Był opiekunem koła na-
ukowo-laryngologicznego, prowadził
wykłady i  seminaria dla studentów.
Bardzo dużo udzielał się w  szkole-
niach podyplomowanych lekarzy, był
współorganizatorem kursów nowocze-
snej otochirurgii i  leczenia chirurgicz-
nego nowotworów głowy i  szyi,
a  przede wszystkim nauczył szkolą-
cych się lekarzy wielu operacji.
Prace i  umiejętności profesora były

bardzo wysoko oceniane. Wielokrot-
nie był odznaczany i  nagradzany
przez ministra zdrowia - za szczegól-
nie ważne i  twórcze osiągnięcia na-
ukowe i  chirurgiczne na rzecz
ochrony zdrowia i  pomocy społecznej.
Wśród nagród przyznanych J. Kusio-
wi jest  m. in. tytuł Honaris Causa
Educationionis za szczególne osią-
gnięcia w  zakresie medycznego
kształcenia podyplomowego. Był tak-
że odznaczony wieloma znaczącymi
odznaczeniami państwowymi, w  tym
Krzyżem Oficerskim i  Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Kuś był szanowany zarówno
przez studentów jak i  kolegów, lubił
się z  nimi spotykać na kawie i  poga-
wędkach, był gawędziarzem, miał du-
że poczucie humoru. Cd. na   s .   7.
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Jak co roku w czasie Adwentu odwiedziłem domy naszych parafian przed Świętami Bożego Narodzenia, rozpro-

wadzając opłatki wigilijne. Wszystkim Parafianom na czas świąt Narodzenia Pańskiego oraz nowy, 2019 rok ży-

czę zdrowia, błogosławieństwa Bożego, dobroci, miłości oraz wielu łask od Bożej Dzieciny. Pragnę także

podziękować za życzliwe przyjęcie mnie i gościnę przy okazji wizyty. Złożone ofiary są wynagrodzeniem za moją

całoroczną posługę w parafii. Serdeczne „Bóg zapłać”.
Organista

PPaarraaffiiaallnnee ddoożżyynnkkii AA..DD.. 22001188 -- ffoottoo
fot. A. Mejza
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W  tym roku obchodzimy 100. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Brak jest informacji
kronikarskich o  tym, jak fakt ten
wyglądał w  Nidku. Z  tej przyczyny
przedstawiamy wydarzenia, które
mówią o  tym, jak w  1918 r. Polska
wracała do pobliskiego Andrycho-
wa, z  którym wielu naszych miesz-
kańców w  różny sposób jest
związanych. Być może jednak w  na-
szych rodzinnych archiwach lub ust-
nych przekazach zachowały się
jakieś informacje czy wspomnienia
poświęcone Nidkowi przed stu laty.
Ponawiamy apel o  podzielenie się ni-
mi z  Czytelnikami „Nideckiego
Dzwonu”. Tymczasem zapraszamy
do lektury 3., ostatniej części opo-
wieści o  przygotowaniach i  pierw-
szych dniach niepodległości
w  Andrychowie i  okolicach.

I  oto przyszedł ważny dzień w  hi-
storii Andrychowa - 29 października
1918 r. Tak poranek tego dnia opisał J.
Herzog 29 października 1918 roku

wcześnie rano wpadł do mnie na ro-

werze Stefek Sworzeń. Rozpalona

twarz, roziskrzone oczy i   jakiś niesa-

mowity entuzjazm na twarzy zwiasto-

wały ważną wiadomość. Z  progu

domu głośno wołał: - Józek! Rany Bo-

skie! Stawaj na sztyft na rowerze , na-

tychmiast jedź ze mną rozbrajać

żandarmów, czekamy na ciebie w  An-

drychowie . Dalej wydarzenia potoczy-

ły się tak: Na chaotyczne wieści

o   tym, że w  Wadowicach jest już wła-

dza polska, że magistrat w  Andrycho-

wie również władzę polską ogłosił,

a   żandarmeria austriacka zamknęła

się na posterunku i   nie ma jej kto roz-

broić, bodaj nawet z   rodzicami nie

zdążyłem się pożegnać, jedynie na

moją cywilną czapkę - maciejówkę

przypiąłem legionowego orzełka,

wsiadłem na ramę rowerową i   ze Stef-

kiem za kilkanaście minut byliśmy

w  Andrychowie . Było wcześnie przed

południem. Z  magistratu powiewała

już flaga polska, a   spora grupa mło-

dzieży wiwatowała przed budynkiem,

inne zaś z   wielkim krzykiem zdzierały

austriackie godła państwowe. Wkro-

czyłem rozpromieniony do sekretarza

magistratu, który mnie znał. Gdy mnie

zobaczył, krzyknął: "panie Herzog ,

Polska powstaje" i   ucałował mnie ser-

decznie . - Czy żandarmeria już roz-

brojona? - zapytałem. - Jeszcze nie . -

Ja ją rozbroję z   młodzieżą - rzekłem.

Następnego dnia 30 października
ogłoszono w  Andrychowie nabór do
wojska polskiego a  magistrat przeka-
zał na potrzeby armii osobny budy-
nek. W  ciągu kilku dni oddział
wojskowy w  Andrychowie liczył od 12
do 15 żołnierzy, którzy ustawicznie,
w  dzień i  w  nocy patrolowali miasto,
szczególnie dworzec kolejowy, na któ-
rym kontrolowano pociągi, rekwirując
wszelką broń. Nie wszystko układało
się jednak dobrze. Przeczytajmy, co
o  tym napisał ks.   Klemens Tatara. Je-
go opis jest tym ciekawszy, że zapisy-
wał to, co mocno wryło się w  pamięć
i  świadomość andrychowian i  ówcze-
snego proboszcza, ks.   Wawrzyńca So-
laka. Ks. Tatara nie był bowiem

świadkiem „andrychowskiego listopa-
da 1918”, gdyż pojawił się
w  Andrychowie dopiero w  1921

Znikły orły zaborcy, przestał działać

aparat administracyjny rządów au-

stryjackich, powstaje rząd tymczaso-

wy, chwilowy zamęt. Korzystają z   tego

żywioły wywrotowe /… /. Płyną do

miasta tłumy i   zanim zdołano się roz-

patrzeć w  groźnej sytuacji , podburza-

ny przez ciemne indywidua tłum rzuca

się na sklepy żydowskie i   rabuje

wszystko, co tylko można było unieść

ze sobą. /… / Po kilku dniach przy-

chodzi opamiętanie , a   u   wielu żal

i   restytucja zabranego mienia.

Powiedzieć trzeba, że takie rozru-
chy nie były w  tamtym czasie czymś
rzadkim. Dzień przed andrychowskimi
wypadkami podobne zdarzenia miały
miejsce w  niedalekim Zatorze.
Sprawcami tych zamieszek i  rabunków
byli przeważnie wspomniani już wcze-
śniej "zieloni" czyli dezerterzy i  pod-
burzony przez nich tłum.

Na koniec kilka słów o  andry-
chowskich bohaterach tamtego czasu.
Józef Herzog walczył w  polskiej ar-
mii, w  czasie II wojny światowej zna-
lazł się w  niemieckiej niewoli. Po
wojnie chciał wrócić do armii, ale nie
pozwolono. Zaangażował się w  kon-
spirację przeciwko rządom, które
z  nadania Moskwy sprawowali w  Pol-
sce komuniści. Został za to schwytany
przez UB i  skazany na 9 lat więzienia.
Jeszcze mniej szczęścia miał jego brat
Franciszek, który dosłużył się stopnia
pułkownika i  został zamordowany
w  Katyniu, jego dzieci i  żona zostali
zesłani w  głąb Rosji, gdzie żona
zmarła w  1942 r. Trzeci z  braci, kapi-
tan Stefan Herzog również zamordo-
wany został przez Rosjan w  Katyni

DDaarryy oołłttaarrzzaa
W  przeddzień październikowego odpustu parafialnego

z  ofiar od sprzątających zakupiono nowy Mszał (540 zł)

oraz patenę do sprawowania Eucharystii wraz

z  opakowaniem do przechowywania (260 zł).

Zamówiono również dwa drewniane uchwyty pod krzyż

w  zakrystii, które wykonał i  ofiarował Grzegorz

Gałgan. „Bóg zapłać”.

Kościelny
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WWoollnnaa ii   NNiieeppooddlleeggłłaa
11 listopada 2018 r. nasza Ojczyzna
obchodziła 100-lecie odzyskania nie-
podległości. Nasza nidecka mała Oj-
czyzna uczciła tę rocznicę uroczystą
Mszą świętą, którą odprawił i  homilię
wygłosił dziekan dekanatu andry-
chowskiego, ks.   prałat Stanisław
Czernik. Suma ta zostanie zapamięta-
na dlatego, że z  inicjatywy ks.   pro-
boszcza Józefa Sowińskiego została
wykonana tablica pamiątkowa, która
zawiera nazwiska wszystkich męż-
czyzn z  naszej parafii, którzy walczyli
w  I  wojnie światowej. Wielu z  nich

oddało za wolność naszego kraju ży-
cie, często bardzo młode. A  my, któ-
rzy żyjemy w  wolnym kraju, chcemy
pamiętać tych, którym tę wolność za-
wdzięczamy. W  czasie Mszy świętej
ks.   dziekan mówił o  bohaterach wal-
czących o  wolność Polski, wspominał
także słowa św. Jana Pawła II, który
mówił, że wolność nie została nam
dana na zawsze – że musimy o  nią
ciągle walczyć.

Ks. dziekan poświęcił tablicę pa-
miątkową, a  ks.   proboszcz odczytał
uroczyście nazwiska na niej zapisane.

Chór „Magnolia” odśpiewał w  tym
czasie „Rotę”. Młodzież i  członkowie
Rady Parafialnej zapalili pod tablicą
znicze. Mszę św. uświetniły swą
obecnością poczty sztandarowe stra-
żaków, górników i  młodzieży szkolnej
a  muzyką i  śpiewem wzbogaciły:
schola i  orkiestra dęta OSP.
Po błogosławieństwie i  pieśni „Bo-

że, coś Polskę” cały kościół odśpie-
wał nasz hymn narodowy.

Wanda Szyc

PS. Kolorowy fotoreportaż z  Mszy
św. na stronie 8. naszego czasopisma.

WWyybbiittnnee ppoossttaacciiee rrooddeemm
zz   NNiiddkkuu –– pprrooffeessoorr JJaann KKuuśś

Ciąg dalszy ze strony 4.

Był wspaniałym człowiekiem, niezwy-
kle skromnym, nieskazitelnie uczci-
wym, znakomitym lekarzem,
nauczycielem akademickim kilku po-
koleń lekarzy. Jak wspomina sąsiadka
J. Kusia – Anastazja Kocemba, przy-

jeżdżając do Nidku leczył chorych nie
pobierając opłat, podobnie jak jego
stryj, dr  Józef Kuś (ofiara Katynia),
który był dla niego wzorem.
Profesor Jan Kuś zmarł 25 stycznia

2017 roku. (informacja: Zbigniew
Kuś, bratanek profesora)

BBaarrbbóórrkkaa ww   NNiiddkkuu

Tradycji stało się zadość. Z  okazji przypadającego 4 grud-
nia wspomnienia św. Barbary – opiekunki m. in. górników,
czynni i  emerytowani górnicy z  naszej parafii modlili się na
Mszy św. w  nideckiej świątyni (obecne były również poczty
sztandarowe strażaków i  szkoły), a  następnie zebrali się na
okolicznościowym spotkaniu górniczej braci. Wszystkim,

którzy pomogli w  organizacji wydarzenia, należą się po-
dziękowania.
Korzystając z  okazji, wszystkim górnikom, pracownikom

kopalni i  ich rodzinom życzymy wszelkiej pomyślności oraz
wytrwałości. Niech święta Barbara nieustannie otacza Was
i  Wasze rodziny ochronnymi ramionami. (red. )




