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70 lat organistowskiej posługi

 Marek Bochniak, Cezary Taracha 
 Edycja lubelska 34/2004

Częstoborowice, mały, drewniany domek z 1925 r., usytuowany naprzeciw pięknego,
siedemnastowiecznego kościoła. Tu wraz z żoną Alicją mieszka Kazimierz Marciszuk,
najstarszy organista w archidiecezji lubelskiej, a może nawet i w Polsce. Na pierwsze
wzmianki dotyczące jego działalności tra�liśmy, przeglądając Kronikę Muzyczną
Organistów Diecezji Lubelskiej z 1930 r. Pan Kazimierz rozpoczynał wówczas swą karierę
organistowską. Kiedy z innych źródeł dowiedzieliśmy się, że przebywa w
Częstoborowicach, postanowiliśmy złożyć wizytę nestorowi lubelskich organistów,
porozmawiać o jego życiowych i muzycznych doświadczeniach.  
Na progu domu powitała nas życzliwie pani Alicja. Kiedy gospodarz dowiedział się, że
jeden z nas przygotowuje pracę doktorską na temat lubelskich organistów w okresie II
Rzeczypospolitej, opowiedział nam o swoim długim życiu, podczas którego przez ponad
siedemdziesiąt lat pracował jako organista. Pan Kazimierz urodził się w początkach
ubiegłego wieku (1909 r.) i w bieżącym roku kończy 95. rok życia. Jako dziecko przez kilka
lat przebywał razem z rodziną w Niemczech. Tu jego ojciec znalazł pracę, a on pobierał
naukę w niemieckiej szkole. Po powrocie do Polski, za namową księży salezjanów,
rozpoczął naukę w słynącej z wysokiego poziomu nauczania Szkole Organistowskiej w
Przemyślu. Z dumą prezentował nam zdjęcia profesorów i absolwentów swego rocznika.
Po czteroletnim przygotowaniu do wykonywania zawodu podjął pierwszą pracę w para�i
Ruda Huta (1930-1934). Następnie pełnił funkcję organisty w Rzeplinie, a tuż przed
wybuchem II wojny światowej w Dzierążni. Tu razem z żoną (ślub odbył się w 1941 r.)
przeżywali ciężkie chwile pełnej okrucieństw i zbrodni hitlerowskiej okupacji. Wyniesiona
z dzieciństwa znajomość języka niemieckiego okazywała się w wielu sytuacjach
przepustką do życia. Trzy lata po wojnie pan Kazimierz tra�ł do Częstoborowic, gdzie
pracował jako organista przez ponad pół wieku (do 2002 r.). Przygotowywał oprawę Mszy
św., uroczystości kościelnych, zakładał i prowadził chóry, popularyzował muzykę
organową, zajmował się księgami para�alnymi. Do chwili obecnej zresztą, mimo
słabnącego wzroku, posługuje się piękną kaligra�ą. W 1977 r., w uznaniu dla jego dokonań,
przyznano mu medal papieski Pawła VI „Pro Ecclesiae et Ponti�ce”. Dziś nie posługuje już
w para�i, ale pozostała miłość do muzyki, śpiewu i ulubionego instrumentu - organów.
Kiedy mówi o swej pasji, nie potra� ukryć wzruszenia. Kilka razy w czasie rozmowy z nami
ocierał łzy. Bardzo chętnie użyczył do powstającej pracy interesujące materiały z
prywatnych zbiorów, w tym unikalne zdjęcia z okresu międzywojennego. Specjalnie dla
nas zasiadł do fortepianu i z mistrzowską biegłością wykonał starą pieśń kościelną.
Mogliśmy podziwiać sprawność palców, znakomitą dykcję i emisję głosu. Kiedy na koniec
naszej wizyty zapytaliśmy o wartości, które ukształtowały go jako człowieka i muzyka, pan
Kazimierz Marciszuk odpowiedział: salezjańska duchowość, dyscyplina, konsekwencja i
dewiza „każdą pracę wykonuj jak najlepiej”.

Za pośrednictwem „Niedzieli Lubelskiej” zwracamy się z prośbą do byłych członków
Kolegium Organistów Okręgu Lubelskiego, a zwłaszcza jego Zarządu, o udostępnienie dla
potrzeb powstającej pracy materiałów związanych z działalnością Kolegium, Zarządu i
Organistów. Niestety, zaginęła duża część dokumentacji z okresu 1918-1939. Prosimy więc
o nadsyłanie wszelkiego rodzaju materiałów (pisma urzędowe, korespondencja,
wspomnienia, rachunki, fotogra�e, itp.). Po ich wykorzystaniu zostaną zwrócone
właścicielom. Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres: Marek Bochniak,
ul. Nałkowskich 109/16, Lublin.
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Prezes "Wiosny": wyznaczono mi
zadanie odbudowania i powrotu do
wartości stowarzyszenia

 2019-02-08 14:46

 led / Krak�w (KAI)

Walne Zgromadzenie, do kt�rego należą pracownicy "Wiosny" podjęły demokratyczną decyzję
o zmianie prezesa. Mnie zostało wyznaczone zadanie, czyli odbudowanie i powr�t do
podstawowych warto�ci jakie są zawarte w statucie "Wiosny" - powiedział KAI ks. dr Grzegorz
Babiarz, prezes Stowarzyszenia "Wiosna". - Moje decyzje są decyzjami podejmowanymi
samodzielnie, opieram się tylko na merytorycznych podstawach i zasadach statutowych -
m�wił.

Na pytanie dlaczego Joanna Sadzik została odwołana z funkcji prezesa Stowarzyszenia
"Wiosna", ks. dr Grzegorz Babiarz powiedział, że "Walne Zgromadzenie, do którego należą
pracownicy 'Wiosny' i osoby mocno zaangażowane w Szlachetną Paczkę podjęły
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Fatima: ponad 7 mln wiernych w
sanktuarium w 2018 roku

 2019-02-08 18:46

 mz (KAI/AE/RR) / Fatima

Do sanktuarium Matki Bożej R�ża�cowej w Fatimie dotarło w 2018 r. ponad 7 mln pielgrzym�w
z całego �wiata. Jak poinformował kard. Antonio Marto, ordynariusz diecezji Leiria-Fatima,
zdecydowaną większo�� os�b, kt�re przybyły w ub.r. do tego miejsca kultu maryjnego
stanowili obywatele Portugalii.

Hierarcha uznał liczbę gości sanktuarium za wysoką, przypominając, że w 2017 r. było ich
łącznie o 2 mln więcej. Zaznaczył, że rekordowa liczba pielgrzymów w 2017 r. wynikała z
faktu, że był to jubileuszowy rok stulecia objawień fatimskich.

Z szacunków kierownictwa portugalskiego sanktuarium wynika, że w 2018 r.
najpopularniejszym miejscem odwiedzin pielgrzymów w Fatimie była Kapliczka Objawień.
Dotarło tam ponad 2,9 mln wiernych. Innymi popularnymi miejscami były główny plac

 Uczestnicy pielgrzymki

REKLAMA

REKLAMA

Harlem Globetrotters Lublin

Podkoszowe akrobacje, 
popisowe koszykarskie 
dryblingi i wielkie 
koszykarskie show.

Sollus

Tygodnik

NOWY NUMER
EDYCJE DIECEZJALNE
NIEDZIELA MŁODYCH
ARCHIWUM
NEWSLETTER
PATRONATY
REKLAMA
NAPISZ DO NAS

TEMAT NUMERU 6/2019
11 lutego - Światowy Dzień Chorego

Edytorial

Kradną dzieci
RED. NACZ. LIDIA DUDKIEWICZ

  PRZEJRZYJ

  SPIS TRE�CI

  ZAPRENUMERUJ

  KUP E-WYDANIE

Felietony

Mowa nienawi�ci
JAN MARIA JACKOWSKI

Przemierzając Galileę
KS. MARIUSZ ROSIK

Zaproszenie na międzynarodowe Sympozjum
ruchu „Europa Christi”

KS. IRENEUSZ SKUBI�



�mier� relacji twarzą w
twarz
Relacje międzyludzkie twarzą
w twarz przegrywają z
komunikacją poprzez media
społecznościowe, poprzez
kanał elektronic ne Abp

Pokora i przebaczenie


�r�dła �wiatła Chrystusowego w
�wiecie



Rozmowa z Arturo Mari  Jubileusz bp. Antoniego
Długosza 



Dla Boga i ludzi
Przedszkole Sióstr
Nazaretanek im. bł. Franciszki
Siedliskiej w Częstochowie to
wyjątkowe miejsce, gdzie
dziecko może doświadczać
pełni

Zaproszenie na sympozjum
Europa Christi


Przegląd nr 06/2019



Kradną dzieci  �wiat uczu� i emocji 

Polecamy

KSIĄŻKI
MOJE PISMO "TĘCZA"
CODZIENNIK KAPŁA�SKI
�DM KRAK�W 2016

STRONY DIECEZJALNE

DLA DZIECI / Moje
Pismo Tęcza
Wprowadza dzieci w
świat wiary i
modlitwy, pomaga
oswajać trudne
dziecięce emocje,
podpowiada, jak
przezwyciężyć
codzienne problemy...

Cuda dzieją się
po cichu
Książka jest efektem
wnikliwych badań
nad nigdy
nieopublikowanymi
jasnogórskimi
dokumentami oraz
rozmów ze
Strażnikiem Cudów...

Zaprzyja�nione strony
Strona
Watyka�ska

KEP KAI Biuro Prasowe
Jasnej G�ry

Opoka Radio
Watyka�skie

Radio Maryja Telewizja
Trwam

L'Osservatore
Romano

Muzyczne Dary Księgarnia na
Jasnej G�rze

JG Centrum
Zawierzenia

Z Maryją ratuj
człowieka

Duszpasterstwo
Pielgrzymkowe

Kochane życie

Najczę�ciej czytane

Gromnica - �wieca nieco
zapomniana

Ocean wyrzucił 6-metrowy krzyż �więto O�arowania Pa�skiego -
Matki Bożej Gromnicznej

Nowenna do Matki Bożej
rozwiązującej węzły!

Hymn o miło�ci Wsp�lna deklaracja Papieża i
wielkiego imama Al-Azhar

�w. Agata Niedzielna Msza �więta w sobotę

„Miło�� i Miłosierdzie” niezwykła
opowie�� o siostrze Faustynie

O zwyczajach ludowych
związanych ze �więtem Matki
Bożej Gromnicznej

Tajemnice radosne Naboże�stwo pięciu pierwszych
sob�t miesiąca

Ks. dr Grzegorz Babiarz nowym
prezesem Stowarzyszenia
"Wiosna"

Jasna G�ra: pielgrzymka
parlamentarzyst�w polskich

Zdrowa pamię� Okrągły st�ł w cieniu �mierci

  Kontakt    Reklama    Działy    Tagi

  Wersja na telefon

Wydawca: Kuria Metropolitalna w Częstochowie 

Redaktor Naczelna: Lidia Dudkiewicz 
Honorowy Red. Nacz.: ks. inf. Ireneusz Skubiś 
Sekretarze redakcji: Margita Kotas, Anna Wyszyńska

Tel.: +48 (34) 365 19 17 
Adres redakcji: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa

Polityka prywatno�ci 

CZYTAJ DALEJ

CZYTAJ DALEJ







0

 niedziela.pl               SZUKAJ ZOBACZ   Niedziela 6/2019: 11 lutego - Światowy Dzień Chorego

http://niedziela.pl/
http://www.niedziela.pl/rss
http://www.facebook.com/tkniedziela
https://twitter.com/niedziela_pl
https://www.youtube.com/channel/UC0FTDWQLiOdAYHbSp4skcfQ
http://niedziela.pl/prezentacja
http://niedziela.pl/dzial/1/Kosciol
http://niedziela.pl/dzial/12/Wiadomosci
http://niedziela.pl/dzial/22/W-wolnej-chwili
http://niedziela.pl/dzial/27/Tygodnik
http://tv.niedziela.pl/
http://sunday.niedziela.pl/
http://domenica.niedziela.pl/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CWxTNKwleXOSYNZe6YNKTgqAIhbeAnVWjwbGNmwjc2R4QASD70pQxYOmkxYXQGqAB0f6R8wLIAQKpAombHLANoJE-qAMByAPJBKoE3AFP0FSwVTQXVeo5Asma4mNl8mxhjwj5Q2aXx6_PHmOiuCVp735G31ClZ16GSUKr1RCaHHBtXRp5mdSosCWDDVldN9SPxQdwjXuG_314NpmVxfdHR58NgFnz4YXkgqY6SgG_xmxdahH2UYLzEeuAhmrMlnxDdZsSLqPfiuRwx6QJVi7cYVoTaLxclc5INMeOSN9V7ZyDmg2ynAxLqHyWf8Mv286gc9bWeJjA4ZF9YnIspZs6dBS0cRIPv3bp-pJhV-prNxvUElnueVs05uyijD7sdyar-vyBzvki8yAPkAYBoAYCgAeXge6MAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB-DTG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCICAgBAQAhgCsQlMZD-xgHeaI4AKAdgTCg&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3djvha4ZEtVEsIfmEW_K9v1s8ATQb_sD1ppElYN4ub8-U4pHhsU0N4zy1Bhl8Ke4SgCGRZLZcs_pDP5GOuAV4RYHI2jEuvqslONKvC3OKxEZ2ItvMJxsaeaDQXs-ufKLqERz8-ByxtaCdYuVT_1hV8uuVw7M&sig=AOD64_1uXT7z-zIK3g8Wrkd1eBiTQqkx7g&client=ca-pub-8591773432180199&adurl=http://sklep.pracownia.org.pl/miesiecznik-dzikie-zycie-prenumerata%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dgdn_prenumerata_peb%26gclid%3DCjwKCAiA7vTiBRAqEiwA4NTO6_YoDArnGkS5AH1CxBxGYz0heKR8IDoCz9_LpuNq68g0yCrb8RUKUBoCTPQQAvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?reasons=AB3afGEAAAHQW1tbW251bGwsWzEwLDIyXSxudWxsLG51bGwsdHJ1ZSxbIjkwNjAwIl0sbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsbnVsbCxudWxsLG51bGwsdHJ1ZV0sW251bGwsbnVsbCxbbnVsbCxudWxsLG51bGwsImh0dHBzOi8vZGlzcGxheWFkcy1mb3JtYXRzLmdvb2dsZXVzZXJjb250ZW50LmNvbS9hZHMvcHJldmlldy9jb250ZW50LmpzP2NsaWVudD13dGFcdTAwMjZvYmZ1c2NhdGVkQ3VzdG9tZXJJZD03ODc4MzI2NDM4XHUwMDI2Y3JlYXRpdmVJZD0zMTMxMTc4NjA0MjlcdTAwMjZ2ZXJzaW9uSWQ9MFx1MDAyNmFkR3JvdXBDcmVhdGl2ZUlkPTI4MjE1MzczODQwM1x1MDAyNmh0bWxQYXJlbnRJZD1wcmV2LTBcdTAwMjZoZWlnaHQ9MjAwXHUwMDI2d2lkdGg9NzUwXHUwMDI2c2lnPUFDaVZCX3haOVN2TE95dE05MjRDLXlubzhLQTU5eERZZXciXV1dXSxbMiwxXV0FgZxc-5573krcQU_fLVYEj96wSZ7jxnKAIzIKfIUBfyU2HwwfEty4r3ohQdTPAr9rH_m53x7FBDJdZZQAiZZiHZZ3vEcwHm11DAilnVfPSK5Y1Ow5kZ2UKUneSjcSrqDaEQERQUsLSwrfYjQim2YsnB9s0ECz12QttoY42cc6qfjufjhlxFJ3PKnWD2apaLeRknTsrul2r3sUYsN9iqK1asdqSdtI77MMUfv2416isJC_8tU86qEItmbJoYXWE7hwLsZCJt3H9aNrULyvGA5XlJNjAH62kGwQxbcU_kY9GgEJ6kt1y4C2sW9-rPQiSv2_jEA3_ME4GqVxzQjzip4R,teWCeqFDeVt10Z6_oXz7uw&source=display&cbt=oEG6WZhnOhEIo8GxjZsIENCcgosGGNbXjI0BIhZza2xlcC5wcmFjb3duaWEub3JnLnBsMggIBRMY3aIeFEIXY2EtcHViLTg1OTE3NzM0MzIxODAxOTlIBlgCcAE&cv=https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/conversion/%3Fai%3DCWxTNKwleXOSYNZe6YNKTgqAIhbeAnVWjwbGNmwjc2R4QASD70pQxYOmkxYXQGqAB0f6R8wLIAQKpAombHLANoJE-qAMByAPJBKoE3AFP0FSwVTQXVeo5Asma4mNl8mxhjwj5Q2aXx6_PHmOiuCVp735G31ClZ16GSUKr1RCaHHBtXRp5mdSosCWDDVldN9SPxQdwjXuG_314NpmVxfdHR58NgFnz4YXkgqY6SgG_xmxdahH2UYLzEeuAhmrMlnxDdZsSLqPfiuRwx6QJVi7cYVoTaLxclc5INMeOSN9V7ZyDmg2ynAxLqHyWf8Mv286gc9bWeJjA4ZF9YnIspZs6dBS0cRIPv3bp-pJhV-prNxvUElnueVs05uyijD7sdyar-vyBzvki8yAPkAYBoAYCgAeXge6MAYgHAZAHAqgHjs4bqAfVyRuoB-DTG6gHqAaoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4b2AcB0ggJCICAgBAQAhgCsQlMZD-xgHeaI4AKAdgTCg%26sigh%3DxV5i9YVkuP8%26cid%3DCAQSMADwy9IZflAkPMpmNVKk0epHrO6dZHkXuUtFKKsHrWf-agieBg4c9s7WCJ2tN0mQug
http://www.niedziela.pl/
http://niedziela.pl/numer/2004/34
http://www.niedziela.pl/artykul/40707/Ocean-wyrzucil-6-metrowy-krzyz
http://www.niedziela.pl/artykul/40706/Nie-zyje-Jan-Olszewski
http://www.niedziela.pl/artykul/140230/nd/Ide-po-smierc-ide-po-zycie
http://www.niedziela.pl/artykul/26435/Nowenna-do-Matki-Bozej-rozwiazujacej
http://www.niedziela.pl/artykul/40716/Korea-Poludniowa-pastor-ocalil-1526
http://www.niedziela.pl/artykul/40720/%E2%80%9EModlitwa-zgietych-kolan%E2%80%9D-w-Gorzkowie
http://www.niedziela.pl/artykul/40719/Korzenie-mowy-nienawisci
http://www.niedziela.pl/artykul/40718/Fatima-ponad-7-mln-wiernych-w-sanktuarium
http://www.niedziela.pl/artykul/40717/Dziekczynienie-za-namaszczenie-chorych
http://www.niedziela.pl/artykul/40716/Korea-Poludniowa-pastor-ocalil-1526
http://ads2.niedziela.pl/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=772__zoneid=35__OXLCA=1__cb=e3219e2e16__oadest=http%3A%2F%2Ffundacja.niedziela.pl%2Fakcja_dom.html
http://ads2.niedziela.pl/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=650__zoneid=35__OXLCA=1__cb=c7d8a46d08__oadest=http%3A%2F%2Fmojepismotecza.pl%2F
http://www.niedziela.pl/dzial/27/Tygodnik
http://www.niedziela.pl/prezentacja
http://www.niedziela.pl/edycje
http://mlodzi.niedziela.pl/
http://www.niedziela.pl/archiwum
http://www.niedziela.pl/newsletter
http://www.niedziela.pl/patronaty
http://www.niedziela.pl/artykul/2976/Reklama
http://www.niedziela.pl/artykul/3148/Kontakt
http://www.niedziela.pl/artykul/141256/nd/Kradna-dzieci
http://www.niedziela.pl/prezentacja
http://www.niedziela.pl/prezentacja
http://www.niedziela.pl/prenumerata
http://e.niedziela.pl/
http://www.niedziela.pl/dzial/39/Felietony
http://www.niedziela.pl/artykul/141289/nd/Mowa-nienawisci
http://www.niedziela.pl/artykul/141281/nd/Przemierzajac-Galilee
http://www.niedziela.pl/artykul/141257/nd/Zaproszenie-na-miedzynarodowe-Sympozjum
http://tv.niedziela.pl/film/2567
http://tv.niedziela.pl/
http://tv.niedziela.pl/film/2566
http://tv.niedziela.pl/film/2565
http://tv.niedziela.pl/film/2564
http://tv.niedziela.pl/film/2563
http://fm.niedziela.pl/site/audio/4593
http://fm.niedziela.pl/
http://fm.niedziela.pl/site/audio/4592
http://fm.niedziela.pl/site/audio/4590
http://fm.niedziela.pl/site/audio/4589
http://fm.niedziela.pl/site/audio/4588
https://ksiegarnia.niedziela.pl/
http://mojepismotecza.pl/
http://www.niedziela.pl/codziennik
http://www.niedziela.pl/artykul/3075
http://mojepismotecza.pl/
https://ksiegarnia.niedziela.pl/site/ksiazka/434/
http://www.vatican.va/
http://www.episkopat.pl/
http://www.ekai.pl/
http://www.jasnagora.com/
http://www.opoka.org.pl/
http://pl.radiovaticana.va/
http://radiomaryja.pl/
http://tv-trwam.pl/
http://www.osservatoreromano.va/pl
http://www.muzycznedary.pl/
https://www.ksiegarniajasnagora.pl/
http://centrumzawierzenia.jasnagora.pl/
http://ratunek.jasnagora.pl/
https://www.facebook.com/duszpasterstwopielgrzymkowe/
http://www.elzbietanowak.pl/
http://www.niedziela.pl/artykul/1888/Gromnica---swieca-nieco-zapomniana
http://www.niedziela.pl/artykul/40707/Ocean-wyrzucil-6-metrowy-krzyz
http://www.niedziela.pl/artykul/20495/Swieto-Ofiarowania-Panskiego---Matki
http://www.niedziela.pl/artykul/26435/Nowenna-do-Matki-Bozej-rozwiazujacej
http://www.niedziela.pl/artykul/80925/nd/Hymn-o-milosci
http://www.niedziela.pl/artykul/40655/Wspolna-deklaracja-Papieza-i-wielkiego
http://www.niedziela.pl/artykul/78581/nd/Sw-Agata
http://www.niedziela.pl/artykul/25656/nd/Niedzielna-Msza-swieta-w-sobote
http://www.niedziela.pl/artykul/40609/%E2%80%9EMilosc-i-Milosierdzie%E2%80%9D-niezwykla
http://www.niedziela.pl/artykul/37444/nd/O-zwyczajach-ludowych-zwiazanych-ze
http://www.niedziela.pl/artykul/20409/nd/Tajemnice-radosne
http://www.niedziela.pl/artykul/22208/Nabozenstwo-pieciu-pierwszych-sobot
http://www.niedziela.pl/artykul/40664/Ks-dr-Grzegorz-Babiarz-nowym-prezesem
http://www.niedziela.pl/artykul/40626/Jasna-Gora-pielgrzymka-parlamentarzystow
http://www.niedziela.pl/artykul/122777/nd/Zdrowa-pamiec
http://www.niedziela.pl/artykul/128927/nd/Okragly-stol-w-cieniu-smierci
http://www.niedziela.pl/artykul/3148
http://www.niedziela.pl/artykul/2976/Reklama
http://www.niedziela.pl/dzialy
http://www.niedziela.pl/tagi
http://m.niedziela.pl/
http://archiczest.pl/
http://niedziela.pl/polityka_prywatnosci
http://www.niedziela.pl/artykul/40715/Prezes-Wiosny-wyznaczono-mi-zadanie
http://www.niedziela.pl/artykul/40718/Fatima-ponad-7-mln-wiernych-w-sanktuarium
http://www.niedziela.pl/wydruk/31269/nd
http://www.niedziela.pl/
http://ksiegarnia.niedziela.pl/
http://niedziela.pl/zdjecia
http://niezbednik.niedziela.pl/
http://fundacja.niedziela.pl/

