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Wstęp

Towarzystwo Miłośników Krosnowic postawiło sobie za cel 
przybliżenie wiedzy o historii swojej miejscowości i jej mieszkań-
ców, gromadzenie i upowszechnienie faktów związanych z osadnic-
twem po 1945 roku, troskę o zabytki, rozbudzanie zainteresowań 
życiem i twórczością lokalną.

Dziesięcioletnia historia działalności TMK jest bardzo bogata. 
Do corocznego kalendarza imprez należą: Kostiumowy bal karna-
wałowy dla najmłodszych, Majówka, obchody Nocy Świętojańskiej, 
Festyn odpustowy popularnie zwany Jakubkiem, Warsztaty pla-
styczno – rękodzielnicze, Obchody Święta Dożynkowego, Festiwal 
im. I. Reimanna, Wigilia środowiskowa dla mieszkańców Krosno-
wic.

Członkowie stowarzyszenia zasłynęli jako twórcy i współorga-
nizatorzy wystaw, prezentacji, spotkań z ludźmi kultury i sztuki 
min.: Jackiem Adamowskim- plastykiem; Zbigniewem Kalką – po-
etą; Marią Dzierżyńską – historykiem sztuki, artystą fotografikiem; 
Grażyną Sobczak – poetką; Robertem Stando – reżyserem. W mno-
gości imprez okolicznościowych przygotowanych przez TMK wy-
różniają się: kontynuacja miejscowych tradycji jasełkowych, spotka-
nie pierwszych osadników oraz „Historia parafii św. Jakuba Aposto-
ła Rengersdorf – Krosnowice 1326 -2006”, „Pożegnanie lata”, gdzie 
goszczono orkiestry dęte: Musikkapelle z Kimratshofen i z Frauen-
zell z Bawarii, dożynki krosnowickie z autorską prezentacją insceni-
zacji Liliany Figurskiej, wigilia środowiskowa z udziałem teatrzyku 
„Trzpiot” z autorskim wstępem „Wieczoru Wigilijnego w reżyserii 
Anny Paśko.

W maju 2004r. ukazała się publikacja pt.: „Rankowo czyli Kro-
snowice. Wspomnienia mieszkańców Krosnowic piórem gimnazja-
listy” wydane pod redakcją Huberta Krecha. Książka ta powstała 
w efekcie realizowanego w 2004roku projektu „Rankowo czyli Kro-
snowice”, który zakładał oprócz publikacji utworzenie lapidarium 
na miejscowym cmentarzu.
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W 2006 zapoczątkowano spotkania z mieszkańcami czeskiej  
Javornicy, które zaowocowały w realizacji projektu „Krosnowice 
i Javornice – bliskie spotkania I stopnia” w ramach Euroregionu 
Glacensis ze środków UE.

Towarzystwo organizuje akcje charytatywne: pomoc dla po-
wodzian, pogorzelców, osób niepełnosprawnych mieszkających 
w Krosnowicach, rodzin wymagających wsparcia, chorych, samot-
nych, osób w podeszłym wieku. Organizowano zbiórki wśród osób 
prywatnych i podmiotów gospodarczych. Od kilku lat mieszkań-
cy będący w trudnej sytuacji materialnej, za pośrednictwem TMK, 
mogą korzystać z zasobów Banku Żywności.

Ważnym elementem działalności stowarzyszenia jest organi-
zacja corocznych międzynarodowych festiwali im. I. Reimanna. 
Odbywają się one nieprzerwanie od roku 2002.Dorobek dziesięciu 
festiwali to: koncerty – poza Wambierzycami i Krosnowicami – od-
bywały się w Czermnej, Broumovie, Radkowie. W Krosnowicach 
wystąpiły 22 chóry z kraju oraz z Czech i z Niemiec. Kolejne ze-
społy oczekują sposobności do prezentowania swoich umiejętno-
ści. Koncertowali organmistrzowie polscy – prof. A. Chorosiński, 
K. Latała, K. Madziała i organista M. Sternicki; czescy i niemieccy 
prof. M. Novenko i organista Ottmar Schmitt. Na koncertach bywa-
ły praprawnuczki kompozytora Christel Kaven i Karin Kutzbach. 
Każdemu festiwalowi towarzyszyły spotkania melomanów z arty-
stami, muzykami i śpiewakami. Znakiem firmowym festiwalu stały 
się statuetki z „Nutą Reimanna” i ciastka „Reimannki” Mieczysła-
wy Machniowskiej. Powstają kolejne tomy kronikarskich zapisów 
i fotografii, artykułów prasowych i nagrania DVD i CD; zawiązują 
się festiwalowe znajomości i przyjaźnie.

W 2010 roku realizowano projekt pn. „W hołdzie Ignazemu Re-
imannowi w roku jubileuszowym 190 rocznicy urodzin i 125 rocz-
nicy śmierci kompozytora”, pod patronatem Konsulatu Generalnego 
Niemiec we Wrocławiu, Marszałka Sejmiku Dolnośląskiego i Sta-
rosty Powiatu Kłodzkiego, współfinansowany ze środków Zarzą-
du Powiatu Kłodzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego oraz sponsorów i środków własnych TMK.
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Działalność stowarzyszenia została nagrodzona w konkursie 
„Najpiękniejsza wieś Dolnośląska” w kategorii „Najlepsze przedsię-
wzięcie Odnowy Wsi” – I miejsce za projekt „Festiwal Reimanna”. 
Jurorzy uzasadniając swój wybór podkreślali profesjonalizm i mię-
dzynarodowy zasięg przedsięwzięcia, jego niezwykły charakter 
oraz fakt, że od tylu lat odpowiadają za nie sami mieszkańcy.

Na zakończenie tego przedsięwzięcia, 29 grudnia, odbyła się 
konferencja naukowa pt. „Renesans muzyki I. Reimanna w Polsce 
i w zjednoczonej Europie”. Do uczestnictwa zaproszono blisko 70 
osobowe grono ludzi związanych z kulturą Hrabstwa Kłodzkie-
go, chórzystów z Opola. Prelekcje wygłosili: dr Siegmunt Pchalek 
z Kolonii, Monika Bednarek absolwentka germanistyki UW, Bo-
lesław Szypelow – Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Muzycznego 
im. Ignaza Reimanna w Opolu, opolski chórzysta; Danuta Żabska 
– etnograf. Ich opracowania stanowią pierwszy rozdział wydawanej 
książki.

Tegorocznym sukcesem działalności TMK, jest organizacja 
konkursu literackiego na prace inspirowane nie tylko muzyką dzie-
więtnastowiecznego kompozytora, „O złotą nutę Reimanna”. Pra-
ce laureatów oraz wyróżnionych autorów zostaną zaprezentowane 
w niniejszym wydawnictwie.

   Agnieszka Czapowska – Lewndowska
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Podziękowania

Hrabstwo Kłodzkie nasza mała Ojczyzna, przez wieki zwana 
Krajem Pana Boga, leżąca na pograniczu kultur trzech narodów, 
jest bogata pięknem krajobrazu, osobliwościami natury, źródłami 
leczniczych wód, złożami skał i minerałów, zabytkami architektury 
sakralnej i świeckiej wszystkich epok i stylów. Największym bogac-
twem tej ziemi byli i są ludzie wszystkich stanów i profesji: Czesi, 
Niemcy i Polacy, którzy wrastając w tą Ziemię pracowali i czynili 
dobro na chwałę Boga, ku pożytkowi własnemu i ogółu – tworzyli 
historię.

Jednym z nich był Ignaz Reimann – kamień milowy dziedzictwa 
kulturowego, z urodzenia obywatel Wambierzyc, z wyboru miejsca 
zamieszkania i twórczej pracy obywatel Krosnowic, a z dokonań 
Świata Obywatel.

Rosnące zainteresowanie muzyką Ignazego Reimanna prze-
kładające się na coraz liczniejszy udział mieszkańców, wirtuozów 
i chórzystów w koncertach wambierzycko – krosnowickich, inspiru-
je do rozwijania skrzydeł. Krosnowicka, jesienna odsłona festiwalu 
od lat wpisuje się w coraz to nowe projekty pozwalające ukazać po-
stać i dorobek kompozytora z różnej perspektywy.

Duma z przynależności do krosnowickiej społeczności wynika 
z bogactwa dziedzictwa kulturowego i funkcjonującej od dziesięciu 
lat „festiwalowej wioski”. W tym miejscu należy podziękować tym 
wszystkim, którzy mają swój udział w tworzeniu najnowszej historii 
Krosnowic. Należy do nich śp. X. Kan. Marian Kobylarczyk, który 
zdecydował wyremontować organy, zezwolił na poszukiwanie nut 
Reimanna w archiwach parafialnych i ochoczo witał festiwalowych 
gości. Podziękowania należą się słuchaczom mieszkańcom Krosno-
wic, Kłodzka i okolic za ich obecność w naszym kościele i oklaski-
wanie wykonawców. Do organmistrzów, organistów, dyrygentów, 
solistów, chórzystów i muzyków skierowane są bardzo ciepłe i ser-
deczne wyrazy wdzięczności i uszanowania. To dzięki nim muzykę 
Reimanna możemy poznawać, nią się delektować i zapraszać co-
raz szersze kręgi melomanów. Oczywiście na wdzięczność zasłu-
gują instytucje i osoby wspierające materialnie kolejne wydarzenia 
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festiwalowe. Należą do nich: Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, Zarząd Powiatu Kłodzkiego, Euroregion Glacensis, 
Bank Spółdzielczy w Kłodzku, Urząd Gminy Kłodzko, Ośrodek 
Kultury Gminy Kłodzko; firmy: RAPMET, JEESPOL, Drukarnia 
Perfekta, Piekarnia GS Krosnowice, Euromed, Apteka Krosnowic-
ka, miejscowa Praktyka Lekarza Rodzinnego, Kantor Funt, prapra-
wnuczka Christel Kaven, Jakub Szulc Poseł na Sejm RP, Lewiatan, 
Wiesława Walczak, Aneta i Jan Janowscy, Antonina i Józef Moraw-
scy, Paweł i Agnieszka Burchard, Teresa i Andrzej Budziwojscy, 
Elżbieta i Czesław Pogoda, rodzina Haliny i Macieja Puk, Skalniak 
– Polskie Ogrody. Do grona dobroczyńców wpisują się osoby i ro-
dziny, które niosły szczególną pomoc w realizacji projektu „Krosno-
wice i Javornice”: Bernadeta Tambor, Halina Krech, Nina i Andrzej 
Olender, Anna Piasecka, Irena i Andrzej Madejowie, Danuta i Zdzi-
sław Moskaluk, Elżbieta i Jan Froń, Anna Piszczek, Teresa i Ryszard 
Rapacz, Joanna i Hubert Krech, Alicja i Józef Wąsik, Irena i Tade-
usz Kozak, Adam Kipiel, Wspierają nas w rozmaitej formie rodziny: 
Kazimierza i Henryka Prochery, Władysława Tomery, Kazimierza 
Włada, Krzysztofa Kocha, Piotra Bugaja, Krystyna i Wacław Pie-
ściuk, radna Gminy Kłodzko Wanda Piotrowska. Nie zapominamy 
o księgowych: Krystynie Wąsik i Iwonie Szewczak.

Porcje nieocenionej dobroci otrzymujemy ze strony miejscowej 
Szkoły Podstawowej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Przed-
szkola Gminnego z Krosnowic. Na podkreślenie zasługują prace 
graficzne Jacka Adamowskiego i portret kompozytora Katarzyny 
Pacan oraz za fotografie Danuty i Stanisława Żabskich zaś Agniesz-
ce Machniowskiej i Agnieszce Burchard dziękujemy za podziwu 
godne dekoracje. Na podziękowanie zasługują jurorzy konkursu li-
terackiego: Anna Piasecka, Bogusław Michnik, Anna Kurtasz, Sta-
nisława Skawina, Mieczysław Kowalcze oraz sekretarz Anna Paśko. 
Siostrze Bronisławie Niesłony, Krystynie Sokół i Monice Bednarek 
dziękujemy za opisanie naszej działalności w pracach dyplomowych 
na Uniwersytecie Wrocławskim, a doktorowi Siegmuntowi Pchalek 
za wzmiankowanie TMK w pracy doktorskiej o Reimannie; podob-
nie prezentacja dra Mariana Bilińskiego o dokonaniach festiwalo-
wych podkreśla nasze zasługi w promocji muzyki krosnowickiego 
kompozytora. 
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Do propagowania naszych działań przykłada rękę dr Mieczysław 
Leniartek dziekan Wydziału Turystyki Wyższej Szkoły Zarządza-
nia „Edukacja” filia w Kłodzku.

Współpracujemy z Kołem Gospodyń Wiejskich, Klubem Senio-
ra, Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Parafialną i Sołecką, a na co 
dzień z Gospodarzem parafii i obiektu, który użytkujemy, Probosz-
czem ks. Adamem Łyczkowskim. Dzięki Jego zabiegom turyści i go-
ście festiwalowi z podziwem patrzą na odrestaurowane krużganki, 
a próby chórów przy epitafium Reimannów należą do szczególnych.

Dziękujemy WSZYSTKIM podatnikom, którzy przekazują 1% 
należnego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia, na zadania 
statutowe i na rzecz osób i instytucji objętych naszymi działaniami.

Zasłużeni dla sprawy są członkowie TMK, zwłaszcza panie z na-
szego stowarzyszenia zajmujące się wydawaniem żywności, ręko-
dziełem, sprawami organizacyjnymi czy krzątające się w kuchni 
i wokół stołów z biesiadującymi gośćmi. Dziękujemy naszym rodzi-
nom za wyrozumiałość i wsparcie.

Niech więc WSZYSCY PAŃSTWO przyjmą gorące, z serca pły-
nące podziękowania za trud i radość tworzenia dzieł, które wpisują 
się w najnowszą historię Krosnowic. 

         
    Franciszek Piszczek
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Foto: Siegmund Pchalek, 2008
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„Renesans muzyki I. Reimanna 

w Polsce i w Europie“

Nowa szansa śląskiej muzyki kościelnej 

dla kultury ziemi kłodzkiej

Referat: dr Siegmund Pchalek

Köln
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Foto: Wolfgang Kanther, 2008
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Streszczenie

Krótki zarys kultury muzycznej na Śląsku  19. wieku

Reimann - pionier śląskiej muzyki kościelnej

Życie i twórczość

Cechy charakterystyczne muzyki Reimanna  
na przykładzie części „Kyrie“ Mszy św. op. 110

Recepcja muzyki Reimanna

Podsumowanie i aktualności
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Hrabstwo Kłodzkie (1939)

Die Grafschaft Glatz – Kulturelle Arbeitshefte, Heft Nr. 35, S. 1
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Krótki zarys kultury muzycznej 
na Śląsku w XIX wieku

„Naród śląski jest bardzo muzykalny.“
(Friedrich Wilhelm IV., Breslau, 1841)

„Każdy dom kantora jest dla mnie czymś w rodzaju
Konserwatorium w danym regionie.“ (Fritz Lubrich, Berlin, 1914)

„(...), czynnikiem hamującym rozwój muzyki na Śląsku
były wojny. “
(Richard von Weizsäcker, Frankfurt, 1984)
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Notatki (Pamiętniki) Emanuela Simona z Krosnowic

Krosnowice, 25. Marzec 1842  -   Wielki Piątek o godż. 15.00
 
Wykonanie Oratorium Rosetti  „Umierający Zbawiciel”. Solo spie-
wali: sopran Pani Seidelmann, alt Reimund Schimmel, tenor ksiądz 
Nitschke, bas Lambert Gellrich.

Krosnowice, 21. Marzec 1845   -   Wielki Piątek

Wykonanie nowego Oratorium „ Smierć Zbawiciela” do słów
księdza Rupprechta z Konradowa i muzyki Ignaca Reimanna.

Krosnowice, 10. Sierpień 1847   

Ksiądz Nitschke zaprosił na koncert. W programie m.in. Kwintet  
Mozarta, Kwartet Beethovena jak zwykle w precyzyjnym wykona-
niu Gerllich, Siegel, Klesse i Reimann.

Krosnowice, 22. Listopad 1847

W sali Seidelmanna odbył się koncert. W programie Symfonia 
i Uwertura Küffnera, dwie Arie Mozarta, Adagio i Polonez Reiman-
na oraz utwór Rossiniego.
 
Ostatnie notatki Simona datowane są w roku jego śmierci 1855
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Pionier śląskiej muzyki kościelnej

Ignaz Reimann (60 lat)
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Życie i twórczość - Ignaz Reimann

ur. 27.12.1820 w Albendorf (Wambierzyce)
Dzieciństwo i lata szkolne w Wambierzycach (Albendorf)
Studia we Wrocławiu (Breslau)
Nauczyciel w Krosnowicach (Rengersdorf)
Organista i kierownik chóru w Krosnowicach
Reimann jako kompozytor

Wambierzycka bazylika
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Tablica pamiątkowa – dom rodzinny
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Tablica nagrobkowa - 
Ignaz Reimann, Krosnowice

Die frommen Weisen
die zur Ehr`des Höchsten

Du schufst in inniger Frömmigkeit,
sie mögen Dich mit den Erlösten
einführen ins Reich der Ewigkeit.

„Pobożni mędrcy, 
których stworzyłeś ku czci Najwyższego

w głębokiej, żarliwej pobożności,
niech wprowadzą Ciebie razem ze zbawionymi

do królestwa wieczności”
(Johann Michael Sailer)
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Kompozycje Reimanna

ca. 800 utworów
ca. 160 ukazało się drukiem

125 Mszy, w tym 19 Mszy żałobnych
6 Te Deum

117 Offertoria / śpiew na ofiarowanie/
122 Graduale/śpiew między czytaniami/

37 Litanie
33 Salve Regina
11 Ave Regina

10 Regina Coeli
88 Pieśni żałobnych

7 Kantat
6 Vesper

ca. 200 Pieśni kościelnych
1 Symfonia

Tańce
Utwory na chór męski mieszany

Nauka harmonii - podręcznik
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Muzyka Reimanna

Cechy charakterystyczne:
Instrumentacja (colla-parte)
Teksty w języku łacińskim
Prosta melodia (trójdzwięk)

Mały „Ambitus“
Periodyczna budowa

Homophonia (Synchronizacja)
Wiele repetycji

Harmonia kadencyjna
Soli – Ad libitum

Praktyczna muzyka
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Festiwale

III
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL

im. Ignazego Reimanna
23.10.2004 r. sobota Krosnowice, godz. 17:00, Kościół paraf.

Recital organowy - prof. Andrzej Chorosinski:
J. S. Bach - Toccata d - mol! F. Mendelsson Bartholdy - VI Sonata d - mol!;

Leon Boellmann - Suita gotycka / Qioral, Menuet, Modlitwa, Toccata /.

Opolski Chór Kameralny
Studencka Orkiestra Kameralna

Uniwersytetu Opolskiego „Sinfonietta Opoliensis”
Ignaz Reimann - Tantum Ergo
Ignaz Reimann - Msza G - dur

Organizator
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KROSNOWIC

Pod patronatem honorowym
Czesława Pogody Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 Dojazd (i powrót po koncercie) z Kłodzka autokarem TKM na trasie:

„Mała poczta”, „Budowlanka”, „Dobosz”.
Wyjazd 16:25 

(Das Programm des 3. Internationalen Reimann-Festivals in Krosnowice / Rengersdorf vom 23.10.2004).
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Aktualności

Ulica Reimanna w Telgte

Reimannki
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Podsumowanie
Rola Reimanna dla śląskiej muzyki sakralnej.
Reimann – najbardziej znany kompozytor Hrabstwa Kłodzkiego.
Swoisty charakter krosnowickiej muzyki - wzorem dla chórów 
Krosnowice jako znany ośrodek kształcenia muzyków kościelnych.  
Prosta forma muzyczna o charakterze ludowym. Pielęgnacja trady-
cji muzycznej na Ziemi Kłodzkiej.
Popularyzacja  muzyki Reimanna poprzez międzynarodowe Festi-
wale w Wambierzycach i w Krosnowicach łączenie narodów Nie-
miec, Czechów i Polaków.
Wielki wkład twórczości Reimanna dla rozwoju muzyki kościelnej 
na Śląsku w XIX w.
Literatura
Hoffmann-Erbrecht, Lothar (Hrsg.): Schlesisches Musiklexikon, In-
stitut für deutsche Musik im Osten e.V., Wißner 2001
Hoffmann-Erbrecht, Lothar: Musikgeschichte Schlesiens, Lau-
mann-Verlag, Dülmen 1986
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Dr Marian Biliński
Instytut Studiów Edukacyjnych
Uniwersytet Opolski w Opolu 

Referat: 

Festiwale im. Ignaza Reimanna czynnikiem propagującym
jego muzykę we współczesnej Polsce.

Wstęp:
Koniec II wojny światowej, przyniósł całej Europie poza nie-

opisanymi wręcz zniszczeniami materialnymi i stratami ludzkimi, 
ogromne zmiany. Z terenów tzw. Ziem Zachodnich deportowa-
no w głąb Niemiec prawie wszystkich mieszkańców. Wraz z nimi 
odeszła ich kultura, sztuka, język i obyczaje. Na ich miejsce przy-
wieziono Polaków z wschodnich terenów dawnej Rzeczypospolitej. 
W ten sposób przerwana została ciągłość historyczna tych ziem. 
W niepamięć odeszła również muzyka, literatura i sztuka. W tym 
także twórczość Ignaza Reimanna. Dopiero po kilkudziesięciu la-
tach pokolenie urodzone na tych ziemiach, z ciekawością zaczęło 
poszukiwać danych o tym, co działo się na tych terenach przed 
przybyciem ich dziadków i rodziców. W roku 1995 do Wambie-
rzyc przybył Familienchor z Telkte. Zespół ten po raz pierwszy po 
roku 1945 wykonał w bazylice Mszę – C- dur Ignaza Reimanna. 
Staraniem Siegmunda Pchalka oraz Klemensa Tommka z Niemiec, 
a także proboszcza bazyliki ks. Ryszarda Szkoły i organisty Stani-
sława Paluszka, wmurowano w Wambierzycach tablicę poświeconą 
Ignazowi Reimannowi w fasadę domu, w którym się kompozytor 
urodził.

W roku 2001 Siegmund Pchalek zaproponował mnie oraz panu 
Stanisławowi Paluszkowi aby nasze chóry wspólnie przygotowały 
Mszę C- dur (Christkindlmesse), która rozpocznie w Wambierzy-
cach nowy cykl Festiwali promujących zapomnianą po 1945 roku 
twórczość Ignaza Reimanna.
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1. Historia Międzynarodowych Festiwali Muzycznych 
im. Ignaza Reimanna w latach 2002 – 2010

I Festiwal

Dnia 13.10. 2002 roku w Wambierzycach, w przepięknym sank-
tuarium Matki Boskiej Wambierzyckiej miało miejsce niezwykłe 
wydarzenie. W tym dniu odbyła się inauguracja Międzynarodowe-
go Festiwalu kompozytora Ignacego Reimanna.

W pierwszym festiwalu im. Ignaza Reimanna wzięły udział ze-
społy chóralne z Niemiec, Czech oraz chóry i orkiestry z Polski. 
Wśród nich Opolski Chór Kameralny i Studencka Orkiestra Ka-
meralna Uniwersytetu Opolskiego „Sinfonietta Opoliensis” pod 
dyrekcją pracownika uczelni dr Mariana Bilińskiego. Chóry z Ko-
lonii (Niemcy) Polic (Czechy) Wambierzyc i Opola oraz zespoły in-
strumentalne z Czech i Polski wykonały programy artystyczne za-
równo w części koncertowej jak też w trakcie inaugurującej festiwal 
uroczystej mszy świętej. Wydarzeniem artystycznym był również 
recital Krzysztofa Latały, światowej sławy organisty, profesora 
Akademii Muzycznej w Krakowie. Podsumowaniem festiwalu był 
niedzielny koncert, w którym połączone chóry i orkiestra „Sinfo-
nietta Opoliensis” wsparta przez uczniów szkoły muzycznej w Po-
licach wykonały Pastoral Messe In C – dur Ignaza Reimanna. Kon-
cert ten przygotował artystycznie i poprowadził dr Marian Biliński.

Wambierzycki festiwal odbił się szerokim echem w całym wo-
jewództwie dolnośląskim. Wambierzyce odwiedzili przedstawi-
ciele władz samorządowych i politycznych województwa. Patronat 
medialny sprawowała nad festiwalem Telewizja Regionalna, która 
nadała obszerne fragmenty z koncertów, wywiady z organizatorami 
i wykonawcami.

Na zakończenie koncertu połączone chóry i orkiestra wykona-
ły „Hymn do Ziemi Kłodzkiej”. Utwór ten skomponował organista 
bazyliki w Wambierzycach, Stanisław Paluszek, który wraz z księ-
dzem kustoszem Ryszardem Szkołą i pracownikami Domu Kultury 
w Radkowie byli głównymi organizatorami tego wspaniałego arty-
stycznego i religijnego przedsięwzięcia.
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W trakcie trwania festiwalu wszyscy uczestniczący oraz dyry-
genci i kierownicy zespołów spotkali się na krótkim seminarium 
poświęconym twórczości Ignaza Reimanna.

W Krosnowicach Opolski Chór Kameralny wystąpił z wykona-
niem Pastoral Messe In C-dur w obecności J.E. kardynała Henryka 
Gulbinowicza 3 listopada 2002 roku z okazji poświęcenia kościoła 
po remoncie elewacji.

II Festiwal

W dniach 18- 19 października 2003 r. w Wambierzycach odbył 
się II Międzynarodowy Festiwal im. Ignaza Reimanna, w którym 
udział wzięły: Opolski Chór Kameralny i Studencka Orkiestra 
Kameralna Uniwersytetu Opolskiego „Sinfonietta Opoliensis”. 
Organizatorami festiwalu byli: Stowarzyszenie im. I. Reimanna, 
Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach, 
Gminne Centrum Kultury w Radkowie oraz Towarzystwo Miłośni-
ków Krosnowic, które w ten sposób odpowiedziało na wambierzyc-
kie zaproszenie.

 II Festiwal im I. Reimanna trwał dwa dni. 18 października 
odbyły się dwa koncerty w Czermnej koło Kudowy i w Krosnowi-
cach. 19 października odbył się finałowy koncert w bazylice wam-
bierzyckiej.

Koncertowały trzy chóry: „Cantus” Sanktuarium Maryjnego 
w Wambierzycach pod dyrekcją Stanisława Paluszka, z którym 
gościnnie wystąpili chórzyści z Kolonii (Niemcy) oraz śpiewacy 
i muzycy z Polic (Czechy).

Kolejny zespół śpiewaczy chór górniczy Polonia-Harmonia 
z Piekar Śląskich, powstał z połączenia: Polonii założonej w 1912 
r. i Harmonii działającej od 1926 roku. Chór występuje w regional-
nych pięknych strojach, podkreślających śląską przynależność chó-
rzystów. Zespół ma bardzo bogaty dorobek artystyczny. Na jego re-
pertuar składają się pieśni ludowe polskie i obcojęzyczne oraz utwo-
ry chóralne i oratoryjne. Od 1989 roku kierownictwo artystyczne 
chóru sprawuje pani dr hab. Iwona Melson.
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Opolski Chór Kameralny i Studencka Orkiestra Kameralna Uni-
wersytetu Opolskiego „Sinfonietta Opoliensis” wystąpiły pod dy-
rekcją dr Mariana Bilińskiego pracownika Instytutu Studiów Edu-
kacyjnych Uniwersytetu Opolskiego. Zespoły te najmłodsze stażem 
prezentowały wysoki poziom artystyczny wykonywanych utworów. 
Na uwagę zasługuje fakt, że Studencka Orkiestra Kameralna „Sin-
fonietta Opoliensis” wzmocniona muzykami z Czech towarzyszyła 
występom Chóru Polonia – Harmonia z Piekar Śląskich oraz akom-
paniowała do „Hymnu do Ziemi Kłodzkiej”.

Pogram obejmował utwory I. Reimanna: „Ave Maria”, „Regina 
Coeli”, „Litania Lauretane”, „Msza F- dur”.

Podsumowaniem festiwalu był koncert w Bazylice poprowadzo-
ny przez Andrzeja Schmidta, a otwarty przez profesora Akademii 
Muzycznej w Krakowie Krzysztofa Latałę – wirtuoza organistę.

Na zakończenie festiwalu organizatorzy i wykonawcy złożyli 
obietnicę, że w przyszłym roku spotkają się na trzecim już festiwalu 
poświęconym muzyce tego wybitnego syna śląskiej ziemi.

III Festiwal

W dniach 22 – 24 października 2004r. odbył się III Międzyna-
rodowy Festiwal im. Ignazego Reimanna, w którym wzięły udział 
zarówno chóry polskie a także zespoły z Czech i Niemiec. W ra-
mach trzeciego Festiwalu koncerty zaplanowano nie tylko w Wam-
bierzycach i Krosnowicach, ale również w Czermnej koło Kudo-
wy Zdroju i w przygranicznej miejscowości Broumov w Czechach. 
Oprócz zespołów wokalnych oraz orkiestry studenckiej „Sinfoniet-
ta Opoliensis” na festiwal zawitali dwaj wspaniali światowej sławy 
organiści. W Broumovie i w Wambierzycach odbył się recital prof. 
Krzysztofa Latały z Krakowa. W Krosnowicach słuchano recita-
lu organowego prof. Andrzeja Chorosińskiego z Warszawy, który 
spełnił obietnicę, że zagra na tutejszych organach, gdy zostaną odre-
staurowane. W okresie letnim remont organów przeprowadził Ma-
rek Mikonowicz z Wrocławia. Towarzystwo Miłośników Krosnowic 
wspólnie z parafią pokryło koszty remontu instrumentu. Koncer-
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ty organomistrzów przyciągnęły wielu zainteresowanych również 
muzyką organową, dzięki czemu wydatnie wzrosło zainteresowa-
nie festiwalem na obszarze Ziemi Kłodzkiej i w Czechach, a także 
w Niemczech. W niedzielę 24 października w Bazylice w Wambie-
rzycach o godzinie 10.00 odbyła się międzynarodowa msza świę-
ta z udziałem Czechów, Niemców i Polaków, transmitowana przez 
Radio Deutschlandfunk i Radio Rodzina z Wrocławia. Finałowy 
koncert w Wambierzycach był prawdziwą ucztą muzyczną dla me-
lomanów. Po wirtuozowskim recitalu profesora Krzysztofa Latały 
w programie pojawiły się większe formy muzyczne – kompozycje 
patrona festiwalu Ignaza Reimanna. Prócz pieśni; Salve Regina in 
F i Te Deum in D, wykonano Vesper i Mszę G-dur wraz z dużą 
orkiestrą i udziałem kotłów. W sumie w czterech miejscowościach 
odbyły się cztery koncerty oraz dwa recitale organowe. Na festi-
wal przybyło sześć chórów; „Cantate 86” z Niemiec, „Cantores 
Glacenses” z Czech, „Lira” z Pniew k. Poznania, Akademicki Ze-
spół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Opolski Chór 
Kameralny i Kameralna Orkiestra Uniwersytetu Opolskiego „Sin-
fonietta Opoliensis”, oraz „Cantus” z Wambierzyc. Prowadzenia 
koncertu w Wambierzycach podjął się były dziennikarz i krytyk 
muzyczny Polskiego Radia Wrocław, Janusz Mencel. W Krosno-
wicach jak zwykle wspaniale koncert zapowiadał pan Franciszek 
Piszczek, prezes Towarzystwa Miłośników Krosnowic. III Festiwal 
odbywał się pod honorowym patronatem Jana Bednarczyka Bur-
mistrza Miasta i Gminy Radków, a koncertowi w Krosnowicach 
patronował Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Czesław Pogoda. Orga-
nizatorami już po raz kolejny było Stowarzyszenie im. Ignazego Re-
imanna w Wambierzycach, Gminne Centrum Kultury w Radkowie, 
Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin i To-
warzystwo Miłośników Krosnowic.

Na zakończenie wszystkich prezentacji festiwalowych połączone 
chóry wykonały jak zwykle „Hymn do Ziemi Kłodzkiej” Stanisława 
Paluszka. Utwór ten staje się dzięki festiwalom coraz bardziej znany 
i być może w niedługiej przyszłości będzie rzeczywiście hymnem 
wszystkich mieszkańców pięknej Kotliny Kłodzkiej.
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IV Festiwal

W dniach 15 – 16 października 2005 r. odbył się IV MIĘDZYNA-
RODOWY FESTIWAL im. IGNAZEGO REIMANNA. Organiza-
torzy: Stowarzyszenie im. Ignazego Reimanna, Sanktuarium Matki 
Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Turystyki oraz Towarzystwo Miłośników Krosnowic

W festiwalu wzięły udział zespoły: chór „SLAVOJ” z czeskiej 
Pragi, parafialny chór z Nowej Rudy, Koło Śpiewackie „LIRA” 
z Pniew, górniczy chór „HARMONIA – POLONIA” z Piekar 
Śląskich, OPOLSKI CHÓR KAMERALNY, i chór „CANTUS” 
z Wambierzyc. Zabrakło w tym roku Niemców, którzy na poprzed-
nich festiwalach byli obecni.

W pierwszym dniu festiwalu (15 X) zespoły koncertowa-
ły w trzech miejscach: w Krosnowicach, w czeskim Broumowie 
i w Wambierzycach, w miejscowościach, z którymi mocno był 
związany Ignaz Reimann.

W Krosnowicach, u boku śpiącego Maesrto, w starym i pięknym 
kościele św. Jakuba Ap. odbył się koncert, zainaugurowany recita-
lem organowym Macieja STERNICKIEGO (organista z kościoła 
OO Karmelitów Bosych w Krakowie), wykonując utwory: „In Dir 
ist Freude” – Chorał BWV 645 i „Werde munter mein Gemuthe” 
– Chorał z kantaty BWV 147 J.S.Bacha. Ozdobą koncertu była nie-
wątpliwie mieszkanka Kłodzka, Marzena FRANKOWSKA (so-
pran), która wykonała „Ave Maria” F.P. Schuberta i „Laudate Domi-
num” W.A. Mozarta. Następnie wystąpiły chóry: Chór parafialny 
z Nowej Rudy, istniejący od 1995 roku i prowadzony Piotra Bałan-
dę, zaśpiewał „Zwei Requiem in D” I. Reimanna. Koło Śpiewac-
kie „Lira” z Pniew (miasto zaprzyjaźnione z Wambierzycami) ma 
bardzo bogatą historię, bo istnieje od 1891 roku i na początku swej 
działalności stało mocno na straży polskiej kultury. Zespół wykonał 
„Pastoral Messe in F” Ignazego Reimanna. Kościół był pełen, bo 
dla mieszkańców Krosnowic to niezwykłe wydarzenie muzyczne 
jest ogromnym przeżyciem, a członkowie Towarzystwa Miłośników 
Krosnowic zawsze bardzo dbają o to, aby temu wydarzeniu dać od-
powiednią oprawę.
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W wambierzyckiej Bazylice koncertował czeski chór „SLAVOJ” 
z Pragi, który wzbudzał podziw dla dość młodego wieku członków 
zespołu i ich dyrygenta. Trzeba przyznać, że ich wykonanie „Alle-
luja” G. F. Haendla było na wysokim poziomie.

W czeskim Broumowie koncertowały dwa zespoły. Chór górni-
czy „Polonia – Harmonia” z Piekar Śląskich pod dyrekcją Iwony 
MELSON i Opolski Chór Kameralny pod dyrekcją pana Mariana 
BILIŃSKIEGO.

Członkowie górniczego chóru występują w regionalnych, pięk-
nych strojach, podkreślających śląską przynależność. Zespół ma 
bardzo bogaty dorobek artystyczny, na jego repertuar składają się 
pieśni ludowe polskie i obcojęzyczne oraz utwory oratoryjne. Na 
festiwalu jest po raz drugi, ale w tym roku nie ma w swoim progra-
mie utworów I. Reimanna. Wykonał utwory J. S. Bacha, J. Świdra, 
F. Nowowiejskiego, Dworzaka, Vilcheza – z ogromną starannością 
i profesjonalizmem.

Opolscy chórzyści śpiewali na każdym festiwalu, i to oni po raz 
pierwszy od czasów zakończenia II wojny światowej, wykonali „Pa-
storal Messe in C” w krosnowickim kościele św. Jakuba, gdzie Ignaz 
Reimann był organistą. W Broumowie chór wykonał „Pastoral Mes-
se in ES – dur”. Broumowski organista i kantor, Vladimir Hruby, 
był zachwycony tym wspaniałym wykonaniem Podobał się kościół, 
piękny, w stylu barokowym, o bardzo dobrej akustyce. Koncert zo-
stał zakończony wspólnym odśpiewaniem (to już tradycja!) „Hymnu 
do Ziemi Kłodzkiej”, którego autorem jest Stanisław Paluszek orga-
nista z wambierzyckiej Bazyliki.

W drugim dniu festiwalu, w niedzielę, odbyła się uroczysta Msza 
św. W intencji trzech narodów: Czech, Niemiec i Polski z udziałem 
wszystkich zespołów i zaproszonych gości. Po południu odbył się 
finałowy koncert, który poprowadzili wspólnie Anna GERYN, re-
daktorka Polskiego Radia Wrocław i ks. Kustosz, Ryszard Szkoła.

Koncert składał się z dwóch części. W pierwszej wystąpiły chóry 
„HARMONIA – POLONIA” z Piekar, chór „SLAVOJ” z Pragi, 
chór „CANTUS” z Wambierzyc, które wykonały utwory różnych 
kompozytorów. Na uwagę zasługuje chór gospodarzy, który wyko-
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nał „Ave Maria” kompozycji Stanisława PALUSZKA. W drugiej 
części królowała muzyka Ignazego Reimanna: „Zwei Requiem in 
D”, „Pastoral Messe in F”, Tantum ergo. Ogromnym przeżyciem dla 
słuchaczy był na pewno występ Anny GRYGIEL (sopran) z Opol-
skiego Chóru Kameralnego. Solistka wykonała „Ave Maria” I.Re-
imanna z akompaniamentem Krzysztofa Bilińskiego (altówka) 
i Mariana Bilińskiego (organy). Ksiądz Ryszard Szkoła po wystę-
pie pani Grygiel powiedział: – Utwór bardzo piękny i bardzo trudny.

Na zakończenie koncertu, podobnie jak w Krosnowicach kwiaty, 
dyplomy i podziękowania za trud, za wspaniałą atmosferę, za arty-
styczne przeżycia, za wspólne śpiewanie.

V Festiwal
W dniach 30.09 – 01.10.2006 odbył się w Wambierzycach  

i w Krosnowicach V Międzynarodowy Festiwal im. Ignacego Re-
imanna. Organizatorzy tej imprezy to Stowarzyszenie im. I. Re-
imanna, Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Ro-
dzin, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, 
Towarzystwo Miłośników Krosnowic. Pomyślano również o impre-
zie towarzyszącej festiwalowi. I Polsko – Czeski Przegląd Muzyki 
Chóralnej, który odbył się w Radkowie pod honorowym patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy.

Na jubileuszowy festiwal przybyły zespoły: „SLAVOY” z cze-
skiej Pragi, chór z Paromierzy (Czechy), trzy chóry z Gliwic: 
„CANTABILE”, „CANTEMUS”, „SOŚNICA”, którym towarzy-
szyła dęta orkiestra górnicza z kopalni „Sośnica”, chór „CANTUS” 
z Wambierzyc i Opolski Chór Kameralny z Opola. W tym roku 
zabrakło wykonawców z Niemiec.

Festiwal trwał dwa dni. 30 września w pobliskich Krosnowicach, 
rodzinnej miejscowości I. Reimanna, odbył się uroczysty koncert 
połączonych chórów z Gliwic z towarzyszeniem dętej Orkiestry 
Górniczej, pod dyrekcją Lesława Podolskiego, Kłodzkiego Chó-
ru Kameralnego Concerto Glacensis pod dyrygentura Katarzyny 
Mąki oraz Dziewczęcego Zespółu Wokalnego z Bystrzycy Kłodz-
kiej pod kierownictwem Renaty Fijałkowskiej – Duma.
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W Radkowie przegląd chórów polskich i czeskich. 1 paździer-
nika o godz.15.00 odbył się finałowy koncert w wambierzyckiej 
Bazylice. Przybyło sporo gości i pielgrzymów. Dla wszystkich 
ogromną niespodzianką był przyjazd do Krosnowic i Wambierzyc 
dwóch praprawnuczek kompozytora: Kristel KAVEN i Karin KAB-
ZBACH. Obydwie panie mieszkają w Niemczech i po raz pierwszy 
odwiedziły rodzinne miejscowości swego prapradziadka. Powitano 
je serdecznie z ogromnym wzruszeniem. W czasie pobytu w Kro-
snowicach panie otrzymały portret prapradziadka wykonany przez 
artystkę Katarzynę Pacan p.v.Nowak, krosnowiczankę. Ich pobyt 
przy grobie pradziadka uwieczniono na fotografii.

Koncert w Wambierzycach rozpoczął prof. Krzysztof LATA-
ŁA, który na organach wykonał „Tocattę F – dur” Charlè sa Marii 
Widory. Potem poszczególne zespoły przedstawiał ks. Kustosz Ry-
szard SZKOŁA. Chóry czeskie trochę zawiodły, bo przyjechały do 
Wambierzyc przede wszystkim z utworami Dworzaka. Trudno to 
ocenić, dlaczego nie podjęli się śpiewania utworów Reimanna, tym 
bardziej, że chór „SLAVOJ” wystąpił na festiwalu już po raz trzeci. 
Pozostałe chóry prezentowały utwory Reimanna. Połączone zespo-
ły z Gliwic śpiewały przy akompaniamencie dętej orkiestry górni-
czej, która wywoływała niezwykłe wrażenia. Wykonali „Graduale” 
i „Ofertorium”. „Cantus” z Wambierzyc zaprezentował „Kurze 
Messe In C” pod dyrekcją Stanisława Paluszka, kantora Bazyli-
ki w Wambierzycach. Opolski Chór Kameralny, który w swoim 
dorobku ma sporo utworów Reimanna, tym razem wystąpił z dość 
trudnym i pięknym utworem, „Cantatą In C”. W partii solowej wy-
stąpiła Anna GRYGIEL, sopran. Akompaniowała studencka orkie-
stra „Sinfonietta Opoliensis” również pod dyrekcją dra Mariana 
BILIŃSKIEGO. Prof. Latała nazwał Annę Grygiel opolskim słowi-
kiem. Podziękowano jej za występ owacjami na stojąco. Nie szczę-
dzono pochwał i słów uznania pod adresem całego zespołu i dyry-
genta. Koncert zakończył wspólny śpiew wszystkich uczestników 
festiwalu, którzy wykonali „Hymn do Ziemi Kłodzkiej”. Nie zapo-
mniano o najważniejszym, o wspólnym zdjęciu z praprawnuczkami 
Reimanna, co było wspaniałym uwieńczeniem udanego festiwalu. 
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VI Festiwal

W dniach 13‒14.X.2007r. w Wambierzycach, Radkowie i w Kro-
snowicach odbył się VI Międzynarodowy Festiwal im. Ignaza Re-
imanna. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów było ogromne 
zainteresowanie koncertami festiwalowymi. Bardzo cieszyły wy-
pełnione wnętrza kościołów. Pomimo bardzo bogatego programu 
koncertów trwających ponad dwie godziny, nikt nie opuścił swoich 
miejsc a wykonawcy nagradzani byli burzliwymi owacjami.

W koncertach w Radkowie, Krosnowicach i Wambierzycach 
wzięło udział pięć zespołów: Opolski Chór Kameralny Uniwersy-
tetu Opolskiego, orkiestra dęta ze Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia w Opolu, chór z Görlitz (Niemcy), chór Cantus (Czechy), oraz 
Chór Cantus z Wambierzyc.

 W Krosnowicach swoje umiejętności prezentowały chóry: 
Prausu’v Pevecky Sbor – z Republiki Czeskiej pod dyrekcją Dag-
mary Zemankovej, Kłodzki Chór Kameralny Concerto Glacensis 
pod dyrekcją Katarzyny Mąki oraz Opolski Chór Kameralny Uni-
wersytetu Opolskiego pod dyrekcją Mariana Bilińskiego. Wszyst-
kie zespoły, obowiązkowo wykonały kompozycje patrona festiwalu 
Ignaza Reimanna: Ave Maria in F, Regina coeli, Misa brevis in Es 
i Pastoral Messe in C, można było również usłyszeć utwory takich 
kompozytorów jak; J. Schnabla, R. Fuhrera, V. A. Mozarta. Ta edy-
cja festiwalu została uznana za najlepszą z dotychczasowych. Wie-
lu słuchaczy wyraziło swoją opinię poprzez piękny wpis do kronik 
festiwalu i Towarzystwa Miłośników Krosnowic. Podkreślano tam 
przede wszystkim różnorodny repertuar oraz wysoki poziom wy-
konawczy. Koncert w bazylice prowadził dr Marian Biliński, który 
także dyrygował chórem Uniwersytetu Opolskiego. Podczas kon-
certów w Wambierzycach i Krosnowicach, została zaprezentowana 
praca doktorska Siegmunta Pchalka z Köln (Niemcy), poświęcona 
kompozytorowi Ignazowi Reimannowi. Odbyła się również promo-
cja płyty CD z utworami Reimanna, która nagrana została w maju 
tegoż roku przez Opolski Chór w wambierzyckiej bazylice.

Koncert w Krosnowicach jak zwykle z wielka swadą prowadził 
prezes Towarzystwa Miłośników Krosnowic Franciszek Piszczek. 
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Festiwal po raz kolejny odbywał się pod honorowym patronatem 
burmistrza Miasta i Gminy Radków Jana Bednarczyka. Organi-
zatorem tej edycji było Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej 
Królowej Rodzin, Gminne Centrum Kultury w Radkowie, Stowa-
rzyszenie im. Ignazego Reimanna, oraz Towarzystwo Miłośników 
Krosnowic.

VII Festiwal – rok 2008

Po raz pierwszy w takim formacie został zorganizowany koncert 
w Krosnowicach.

I słusznie, ponieważ to tu spędził całe swe życie I. Reimann. To 
tu, w kościele św.Jakuba, był przez 40 lat organistą i tu został pocho-
wany. Spełniło się marzenie Krosnowiczan, aby ten najważniejszy 
koncert chórów odbył się w ich malowniczej miejscowości.

Na koncert przybyli: chór „MILLENIUM” z Wałbrzycha pod 
dyrekcją Małgorzaty Wiłkomirskiej, chór „CANTATE DOMI-
NO” z Nowej Rudy pod dyrekcją Piotra Bałandy, kwartet „VOCA-
PELLA” z Kolonii pod kierunkiem Martiny Dygen – Scheffer oraz 
Opolski Chór Kameralny i Orkiestra „Sinfonietta Opoliensis” 
z Opola pod dyrekcją Mariana Bilińskiego. Gośćmi specjalnymi 
byli: praprawnuczka I.Reimanna, Christel Kaven z Berlina i Sieg-
mund Pchalek z Kolonii. Ignaz Reimann wielki śląski kompozytor 
doczekał się pełnej monografii swego życia i twórczości. Siegmunt 
Pchalek jest z pochodzenia Polakiem, kończył studia muzyczne 
w Polsce, a obecnie mieszka w Kolonii. Jest nauczycielem muzy-
ki i chórmistrzem. Bardzo chętnie przyjeżdża do Wambierzyc i do 
Krosnowic jako znawca reimannowskiej tematyki jest dobrym du-
chem festiwalu.

W Krosnowicach – 4 października odbył się popisowy koncert 
chórów, który otworzył recital organowy prof. Michala Novenki 
z Czech, kompozytora i dyrygenta, profesora Praskiego Konserwa-
torium. Prowadził międzynarodowe kursy mistrzowskie w USA, 
Wielkiej Brytanii, Afryce, koncertuje w Europie, USA, Meksyku, 
Izraelu i Afryce Południowej. Otrzymał liczne nagrody w dziedzinie 
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improwizacji organowej. Koncert otworzył improwizacją w opar-
ciu o muzykę I. Reimanna. Potem wystąpiły kolejno chóry, które 
prezentowały utwory Reimanna i innych kompozytorów. Opolski 
Chór Kameralny i „Sinfonietta Opoliensis” pod dyrekcją Ma-
riana Bilińskiego, wykonały: „Te Deum” I. Reimanna, „Justorum 
anime” M. Brosiga, „Modlitwę o pokój” N. Blachy i „Powierz Panu 
swą drogę” nieznanego autora. Był to występ na bardzo wysokim 
poziomie, wspaniałe popisy solistów: Anna Grygiel (sopran), Bar-
bara Leszczyńska (alt) i Waldemar Wasylik (tenor) i ogromne, 
niekończące się brawa na stojąco. To już po raz siódmy opolanie 
śpiewali w Krosnowicach, są jedynym zespołem, który wystąpił na 
każdym festiwalu. W uznaniu zasług i duży wkład w propagowanie 
muzyki I. Reimanna, Towarzystwo Miłośników Krosnowic nadało 
dyrygentowi, Marianowi Bilińskiemu tytuł honorowego członka. 
Taki zaszczyt spotkał również gościa z Kolonii, Siegmunta Pchal-
ka oraz Stanisława Paluszka. Po raz pierwszy krosnowicki koncert 
współorganizowano z Ośrodkiem Kultury Gminy Kłodzko.

 Następnego dnia 5 października w pięknej Bazylice 
w Wambierzycach odbył się koncert finałowy VII Festiwalu, na któ-
rym oprócz opolskiego zespołu wystąpił chór „SLAVOJ” z Czech, 
chór „CANTUS” z Wambierzyc i kwartet VOCAPELLA” z Kolo-
nii. W programie same utwory I. Reimanna : Te Deum in B, Pas-
toral Tantum Ergo in G, Ave Maria in F, Salve Regina inG, Messe 
in g-moll. Po tym koncercie wykonawcy mieli ogromną satysfakcję 
– poziom koncertu był bardzo wysoki. Wszyscy zebrali pochwały, 
wspaniałe recenzje, ogromne uznanie, owacje na stojąco. 

VIII Festiwal

Tym razem organizatorzy zaplanowali festiwal w dwóch odsło-
nach, co uzgodniono na spotkaniu roboczym w Wambierzycach 
wiosną 2009 roku. Ze względu na sezon pielgrzymkowo – waka-
cyjny festiwalowe koncerty w Wambierzycach odbywać się będą 
w lipcu, w rocznicę śmierci kompozytora, a druga odsłona w jesieni 
w Krosnowicach, bowiem odpust na Św. Jakuba w końcu lipca jest 
świętem parafii i trudno pogodzić te dwa wielkie wydarzenia.
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VIII Festiwal – Wambierzyce – 18 – 19.07. 2009

W sobotę 18.07 rozpoczęły się występy chórów połączone z Ape-
lem Maryjnym. W niedzielę uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
w Bazylice w Wambierzycach pod przewodnictwem ks. Bp Adama 
Bałabucha w intencji trzech narodów: Czechów, Niemców i Pola-
ków, z udziałem wszystkich wykonawców. O godz: 15.00 koncert 
główny recitalem organowym rozpoczął Tomasz Weissar z Czech. 
Następnie zaprezentowały się: Chór Bazyliki z Góry św. Anny, 
Chór „Cantus” z Wambierzyc oraz Opolski Chór Kameralny Uni-
wersytetu Opolskiego.

W programie znalazły się utwory Ignaza Reimanna: Haec dies 
quam fecit Dominus, O salutaris, Sacris soleminiis, Kyrie-Missa 
pastoralis, Kyrie i Agnus Dei z Sursum Corda, Messe in Es. Na 
zakończenie wszystkie chóry odśpiewały wspólnie Hymn do Zie-
mi Kłodzkiej kompozycji Stanisława Paluszka do słów Krzysztofa 
Karwowskiego.

VIII Festiwal – Krosnowice – 12- 13. 09. 2009

12 września 2009 w Krosnowicach odbył się koncert w ramach 
VIII Międzynarodowego Festiwalu im. Ignaza Reimanna. Termin 
Koncertu wpisał się w obchody Dni Dziedzictwa Narodowego i 550 
rocznicy Hrabstwa Kłodzkiego, a odbywał się w ramach projek-
tu „Ignaz Reimann wybitny kompozytor XIX wieku obywatel 
Hrabstwa Kłodzkiego”, współfinansowanego przez Zarząd Powia-
tu Kłodzkiego i Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacen-
sis dla projektu ze środków UE „Krosnowice i Javornice – bliskie 
spotkania I stopnia”, pod patronatem honorowym Marszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego i Starosta Powiatu Kłodzkiego. Zapro-
szone chóry prezentowały swój dorobek artystyczny w obecności 
v-ce Marszałka Województwa Dolnośląskiego Stanisława Longawy 
i Starosty Powiatu Kłodzkiego Krzysztofa Baldy oraz gościa hono-
rowego – praprawnuczki I. Reimanna pani Christel Kaven z Berli-
na. Swoją obecnością zaszczycili festiwal liczni goście, mieszkańcy 
Kłodzka i okolic oraz Krosnowiczanie.
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Słuchacze gromkimi brawami nagrodzili świetny występ ama-
torskiego Chóru Kościelnego z Rychnova nad Kneźnou/powstał 
w 1902/, pod dyrekcją Eva Fuksovej, przy akompaniamencie orga-
nowym męża dra Jirija Fuksa. Chór wykonał: Božanův kancionál 
(1719) „Poprosmež svatého Ducha“, Camille Saint-Saënsa „Ave ve-
rum Corpus“, Zdeněka Fibicha „Beatus vir“, Cézara Francka „Panis 
angelicus“ i Jacobusa Gallusa – Handela „Duo Seraphim“.

Występ Opolskiego Chóru Kameralnego, przyjęto z ogromną 
sympatią i to nie tylko dlatego, że wielokrotnie już w Krosnowicach 
występował. Opolski zespół od lat należy do pionierów w wykony-
waniu utworów Reimanna w czasach współczesnych. Pod dyrekcją 
dra Mariana Bilińskiego z towarzyszeniem kwartetu smyczkowe-
go „Sinfonietta Opoliensis“ chór zaśpiewał „Modlitwę‘ C. M. von 
Webera, „Dirigatur oratio mea“- M. Brosiga, fragmenty Mszy D-dur 
– Józefa Świdra/współczesny kompozytor śląski/: Kyrie, Sanctus, 
Benedictus, Agnus Dei, hymn „O Crux ave“ –Józefa Schnabla i Of-
fertorium Sacris solemnis – Ignaza Reimanna. Wspólnie z chórem 
z Milicza kameraliści opolscy wykonali Kyrie i Agnus Dei z Mszy 
Es-dur I.Reimanna.

Równie serdecznie publiczność przyjęła Milicki Chór Kameralny 
Amadei Amici/powstał latem 2005/, pod kierunkiem prof. Andrzeja 
Ryłko, wykładowcy z kaliskiej filii Uniwersytetu A. Mickiewicza 
w Poznaniu. Chór zaprezentował A. Mozarta „Ave Verum corpus“, 
Lesung (Gregorian) „Jube Domine“, anonima „tourdion“, P.Certon 
– „Je ne l’ose dire”, A.Gouseza „Królowo nieba wesel się“, przejmu-
jącą w treści B.Stielera „Modlitwę lat osiemdziesiątych“. Krótkie 
utwory francuskich kompozytorów pozwoliły chórzystom z Milicza 
zaprezentować swój wspaniały warsztat wokalny.

Jako trzeci wystąpił Chór CANTUS z Sanktuarium Maryjne-
go w Wambierzycach, pod dyrekcją Stanisława Paluszka organisty 
wambierzyckiego i kompozytora „Hymnu Ziemi Kłodzkiej“, „Ave 
Maria“ i wielu utworów sakralnych i świeckich. Zespół wykonał: 
I. Reimanna Kyrie i Agnus Dei z Mszy Es-dur „Sursum Corda”, 
„Modlitwę o pokój“ N.Blachy, Anonima „Sviaty Boże“ i pieśń sta-
ropolską „Zdrowaś Królewno“. Wartym podkreślenia jest fakt, że 
Stanisław Paluszek, dr Marian Biliński, dr Siegmunt Pchalek z Ko-



Śląski poeta dźwięków

- 45 -

lonii oraz Franciszek Piszczek z Krosnowic, należą do ścisłego gro-
na inicjatorów festiwali reimannowskich.

W niedzielę o godz 11.00 w krosnowickim kościele, przed mszą 
dożynkową zgromadzeni licznie goście wysłuchali wspaniałego 
koncertu organowego w wykonaniu prof. Kazimierza Madzia-
ły z kaliskiej filii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Koncert został nagrany w ramach projektu „Krosnowice i Javornice 
– bliskie spotkania I stopnia” a finansowany z Funduszu Mikropro-
jektów w Euroregionie Glacensis, ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. Potem goście i gospodarze, według 
nowego zwyczaju zapoczątkowanego przez X. Proboszcza Adama 
Łyczkowskiego zasiedli do wspólnej biesiady dożynkowej w ogro-
dzie parafialnym.

IX Festiwal – Wambierzyce – rok 2010

W dniach 17- 18 lipca jak co roku w Wambierzycach odbył się 
IX już Międzynarodowy Festiwal Chóralny im. Ignaza Reiman-
na. W tej cyklicznej coraz bardziej znanej i piękniejszej imprezie 
uczestniczyły cztery chóry: Chór „Sławoj” z Republiki Czeskiej 
prowadzony przez pana Zdenka Kudrnka, chór „Polonez” dzia-
łający przy Mińskim oddziale Miejskiego Związku Polaków na 
Białorusi, chór Cantus” z Bazyliki Wambierzyckiej pod dyrekcją 
Stanisława Paluszka, oraz Opolski Chór Kameralny pod dyrekcją 
dra Mariana Bilińskiego. Jak co roku opolskim i wambierzyckim 
chórzystom towarzyszył opolski kwintet smyczkowy „Sinfonietta 
Opoliensis” złożony ze studentów Uniwersytetu Opolskiego, na-
uczycieli i uczniów opolskiej Szkoły Muzycznej. Najważniejszym 
celem każdego festiwalu jest propagowanie i prezentowanie słucha-
czom utworów Ignaza Reimanna, kompozytora, który urodził się 
w Wambierzycach w roku 1820, zmarł w Krosnowicach koło Kłodz-
ka w roku 1885. Dlatego też każdy chór na początku swojego wystę-
pu, zaprezentował wybrany utwór Ignaza Reimanna. Chór z Mińska 
fragmenty Missa brevis in Es, chór „Slavoj” fragmenty Messe in 
G, wambierzycki chór “Cantus” fragmenty Messe „Sursum corda”  
in Es, natomiast Opolski Chór Kameralny Kurze Messe in D. W fi-
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nale koncertu śpiewacy z Opola i Wambierzyc oraz zespół smycz-
kowy pod batutą Mariana Bilińskiego, w hołdzie dla ofiar katastrofy 
smoleńskiej, wykonały przepiękny fragment „Lacrimosa” z Requ-
iem W. A. Mozarta.

Na zakończenie oba chóry tradycyjnie już zaśpiewały „Hymn do 
Ziemi Kłodzkiej”, który skomponowany został przez Stanisława Pa-
luszka.

Podobnie jak w poprzednich edycjach festiwal cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem, a poszczególne występy chórów nagradza-
ne były owacjami na stojąco. Tradycyjnie już nie zabrakło ważnych 
osobistości związanych z twórczością Reimanna. Z Berlina przy-
była prapraprawnuczka kompozytora pani Cristel Kaven, z Kolonii 
pan Siegmunt Pchalek, autor pracy doktorskiej o Reimannie oraz 
Franciszek Piszczek, prezes Towarzystwa Miłośników Krosnowic. 
Utwór organowy Moritza Brosiga na rozpoczęcie festiwalu wykonał 
często goszczący na festiwalach pan Tomasz Krzemiński z Opola.

Na podkreślenie i wyróżnienie zasługuje również sprawna or-
ganizacja festiwalu i wspaniała atmosfera wytworzona przez zakon 
franciszkanów – gospodarzy sanktuarium.

IX Festiwal – Krosnowice – rok 2010

Koncert odbywał się w ramach projektu „W hołdzie Ignazemu 
Reimannowi w roku jubileuszowym 190 rocznicy urodzin i 125 
rocznicy śmierci kompozytora”, a pod patronatem Konsulatu Gene-
ralnego Niemiec we Wrocławiu, Marszałka Sejmiku Dolnośląskiego 
i Starosty Powiatu Kłodzkiego, współfinansowany ze środków Za-
rządu Powiatu Kłodzkiego i Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego oraz sponsorów i środków własnych TMK.

Melomani zgromadzeni w krosnowickim kościele wysłuchali na 
początek krótkiego recitalu organowego młodego, a świetnie zapo-
wiadającego się organisty Ludwika Schmitt z Trockau. Absolwent 
Wyższej Szkoły Muzyki Kościelnej i Studium Nauczycielskiego 
na Uniwersytecie w Regensburgu, kontynuuje studia organowe 
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w klasie prof. Gerharda Weinbergera w Wyższej Szkole Muzycznej 
w Detmold. Wykonał on wariacje NA TEMAT PIEŚNI „Serdeczna 
Matko” oraz utwory Piotra Eben i Roberta Schumana.

Przybyłe na festiwal chóry prezentowały muzykę Reimanna 
oraz utwory innych kompozytorów. St.Thomas Chor z niemieckie-
go Trockau z orkiestrą wykonał: Laudate Dominum J. Myslivecka, 
Tantum ergo W. A. Mozarta, Magnifikat J. B. Sternkopfa OSB oraz 
Regina Coeli i Salve Regina Reimanna pod batutą Ottmara Schmit-
ta. Rewelacyjne wykonanie utworów, z udziałem solistek, przy moc-
nych dźwiękach orkiestry nagrodzone zostało gromkimi brawami.

Chór Cantus z Wambierzyc pod dyrekcją Stanisława Paluszka 
wykonał nieznanego autora „Czego chcesz od nas Panie”, Z. Ko-
dalyego „Stabat Mater”, G.Cacciniego „Ave Maria”, Stanisława Pa-
luszka „Ave Maria” i „Regina Coeli” I. Reimanna. Chór z „Jerozoli-
my północy” jak zwykle prezentował się znakomicie, a kompozycje 
dyrygenta niezmiernie interesująco. Czyżby jesteśmy świadkami 
wzrastania kolejnego kompozytora śląskiego…

Nieco odmienny charakter miał występ chóru Cantate Domino 
z Nowej Rudy pod batutą Piotra Bałandy. Chór wykonał „Alleluja” 
Mikołaja z Radomia, „Kleszczymy rękoma” i „Siedząc po niskich 
brzegach” z „Melodii na psałterz polski” Mikołaja Gomółki w tłu-
maczeniu Jana Kochanowskiego oraz Wacława z Szamotuł „Po-
wszednia spowiedź” i „Błogosławiony człowiek”. Jakże wspaniale 
brzmiały pieśni polskiej muzyki dawnej! To była uczta duchowa, 
piękne delikatne dźwięki pozwalały oderwać się od pyłów codzien-
ności.

Tradycyjnie wystąpił jak zawsze oczekiwany filar festiwali – 
Opolski Chór Kameralny Uniwersytetu Opolskiego pod dyrekcją 
dra Mariana Bilińskiego z utworami: F. Chopina „Preludium forte-
pianowe e-mol” w aranżacji dyrygenta,

J. Schnabla „Hymni Vespertyni – Salutis Humane Sator”, J. Rut-
tera „Panie chwalimy cię...”

W ostatniej części koncertu usłyszeliśmy „Kurze Messe In D” 
Ignazego Reimanna w wykonaniu połączonych chórów Cantate 
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Domino z Nowej Rudy i Opolskiego Chóru Kameralnego z to-
warzyszeniem orkiestry pod kierunkiem Krzysztofa Bilińskiego, 
a całością dyrygował Marian Biliński. Ten utwór oba chóry przy-
gotowywały w ramach warsztatów, które odbywały się w Zamku 
w Żelaźnie kilka dni przed koncertem.

Muzyka Reimanna piękna i harmonijna zapada głęboko w duszy, 
dodaje sił, podnosi na duchu, wyzwala radosne i wzniosłe uczucia.

Na zakończenie Wykonawcy i Goście otrzymali piękne statuetki 
upamiętniające jubileuszowe wydarzenie.

Przy tej okazji statuetkę otrzymała także Mieczysława Mach-
niowska – członek TMK za wygrany konkurs na ciastko „reiman-
nkę”. Konkurs rozstrzygnięto na festynie jakubkowym w lipcu, na-
tomiast po koncercie była ta słodka premiera – na płonących tacach 
wjechały „reimannki” i uczestnicy wspaniałej kolacji degustowali 
wymyślne ciasteczko, dekorowane muzycznym alfabetem. Mamy 
ambicję sięgnąć po certyfikat produktu lokalnego!

Jak na zakończenie każdego koncertu festiwalowego przystało 
wykonawcy, tym razem z publicznością zaopatrzoną w teksty, wy-
konali Hymn Ziemi Kłodzkiej.

Wszelkie informacje o poszczególnych festiwalach pochodzą 
z publikacji Krystyny Świstuń – kronikarki Opolskiego Chóru Ka-
meralnego, kroniki TMK, artykułów Franciszka Piszczek – Pre-
zesa Towarzystwa Miłośników Krosnowic, Stanisława Paluszka 
– dyrygenta chóru Cantus z Wambierzyc, oraz notatek własnych 
i publikacji autora.

2. Festiwal w liczbach – odrobina statystyki

W 9 odsłonach festiwalu w latach 2002 – 2010 wystąpiły 24 chó-
ry, trzy zespoły instrumentalne oraz ośmiu wirtuozów organistów 
a koncerty festiwalowe odbywały się w pięciu miejscowościach Ko-
tliny Kłodzkiej. Występujące zespoły wykonały w sumie 28 kompo-
zycji I. Reimanna w tym: 10 mszy oraz 3 Requiem.
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Zespoły występujące na Festiwalu:

Chóry:
„Opolski Chór Kameralny” –Uniwersytet Opolski – (I – IX)
Chór „Cantus” Sanktuarium Maryjnego w Wambierzycach – (I – 
IX)
„Polonia-Harmonia” Chór górniczy z Piekar Śląskich.- (II, IV,)
„Cantate 86” z Niemiec – (III)
„Cantores Glacenses” z Czech – (III)
„Lira” z Pniew k. Poznania – (III, IV,)
Akademicki Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach 
– (III)
„SLAVOJ” z czeskiej Pragi, – (IV, V, VII, IX)
Koło Śpiewackie „LIRA” z Pniew – (IV)
Chór z Paromierzy (Czechy), – (V)
trzy chóry z Gliwic: „CANTABILE”, „CANTEMUS”, „SOŚNI-
CA”, – (V)
Chór z Görlitz (Niemcy), – (VI)
Chór „Cantus” (Czechy), – (VI)
Chór „MILLENIUM” z Wałbrzycha – (VII)
Chór „CANTATE DOMINO” z Nowej Rudy – (IV, VII, IX)
Kwartet „VOCAPELLA” z Kolonii – (VII)
Chór Bazyliki z Góry św. Anny, – (VIII)
Chór kościelny z Rychnova nad Kneźnou – (VIII)
Milicki Chór Kameralny „Amadei Amici” – (VIII)
Chór „Polonez” z Minska Białoruś – (IX)
Chór St.Thomas Chor z Trockau (Niemcy) – (IX)
Chór Concerto Glasensis z Kłodzka (V, VI)
Prausu’v Pevecky Sbor z Rychnova w Czechach (VI)
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Zespoły instrumentalne:
„Sinfonietta Opoliensis” – Orkiestra Uniwersytetu Opolskiego – 
(I-IX)
Orkiestra dęta ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Opolu – (VI)
Orkiestra dęta górnicza z kopalni „Sośnica”, – (V)
Orkiestra kameralna St Thomas z Trockau - (IX)

Organiści:
Prof. Krzysztof Latała – (I, II, III, V, X)
Prof. Andrzej Chorosiński – (III)
Maciej Sternicki – (IV)
Prof. Michal Novenko – (VII)
Prof. Krzysztof Madziała – (VIII)
Tomasz Weissar – (VIII)
Tomasz Krzemiński – (IX)
Ludwik Schmidt – (IX)

Koncerty:
Wambierzyce, Krosnowice, Broumov, Czermna, Radków

Publikacje prasowe o kolejnych edycjach festiwalu pojawiły się 
w następujących gazetach i czasopismach:
– EUROREGIO GLACENSIS – tygodnik
– „GAZETA PROWINCJONALNA” – tygodnik
– „GOŚĆ ŚWIDNICKI ‘ – Tygodnik
– „INDEKS” – Pismo Uniwersytetu Opolskiego
– KURIER NOWORUDZKO – RADKOWSKI
– Tygodnik „NIEDZIELA” – na Dolnym Śląsku
– Portalach: www.ziemiaklodzka.pl, www.pasmo-ngo.pl, 
   www.krosnowice.pl
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3. Dorobek Festiwali im. Ignaca Reimanna

Fenomen festiwali im. Ignaza Reimana był inspiracją do napi-
sania już dwóch prac naukowych. Pierwszą – doktorską pt. „Ignaz 
Reimann Leben und Werk” napisał dr Siegmund Pchalek z Koln, 
który jest jednym z pierwszych inicjatorów i pomysłodawców orga-
nizowania międzynarodowych festiwali.

Druga praca- magisterska w języku niemieckim dotycząca kom-
pozytora napisana została przez Monikę Bednarek absolwentkę 
germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor prof. Anna 
Mańko-Matysiak.

W przygotowaniu jest książka dr Mariana Bilińskiego opisująca 
wszystkie dotychczasowe edycje festiwali i ich wpływ na renesans 
muzyki kompozytora z Kotliny Kłodzkiej we współczesnej Polsce.

Dorobkiem Festiwali są również trzy płyty z muzyką Ignaza Re-
imanna nagrane w Wambierzycach i Krosnowicach na różnych edy-
cjach, przez Opolski Chór Kameralny i orkiestrę „Sinfonietta Opo-
liensis” oraz płyty DVD i CD dokumentujące festiwalowe koncerty 
w Krosnowicach w ramach kolejnych projektów współfinansowa-
nych przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego i Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

    
    Krosnowice 29.XII.2010 r.
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mgr Bolesław Szypelow
Prezes Śląskiego Stowarzyszenia Muzycznego
im. Ignaza Reimanna w Opolu

Kompozytorzy śląscy XVIII i XIX wieku - Kompozytorzy – 
Organiści – Nauczyciele

1. Joseph Ignaz Schnabel
Najwybitniejszą postacią wywodzącą się z Nowogrodźca jest 

bez wątpienia Joseph Ignaz Schnabel – europejskiej klasy mu-
zyk i kompozytor, uznawany za reformatora muzyki kościelnej. Ze 
względu na jego talent oraz szczególne upodobanie do wykonywa-
nia utworów Haydna, nazywano go „śląskim Haydnem”.

Kompozytor urodził się 24 maja 1767 r. jako najstarszy z sze-
ściorga dzieci Josepha Victora i Anny Marii Schnabel. Niemal cała 
jego rodzina związana była z muzyką.

Już jako małe dziecko Joseph Ignaz śpiewał w chórze. Jego przy-
szła kariera muzyczna zawisła na włosku, kiedy w wieku 8 lat mało 
nie utonął w Kwisie. Uszkodził sobie wtedy słuch. Mając 12 lat 
wyjechał do Wrocławia by pobierać nauki w gimnazjum św. Mate-
usza. Tam poznawał m.in. tajniki muzyki kościelnej. Po ukończeniu 
gimnazjum wrócił do Nowogrodźca. W pobliskich Parzycach objął 
posadę nauczyciela. Wkrótce skupił wokół siebie grupkę utalento-
wanych muzycznie dzieci, nazywaną Paritzer Kapelle (Kapela Pa-
rzycka), z którą występował w okolicznych dworach i zamkach.

W 1797 r. J. I. Schnabel wyjeżdża ponownie do Wrocławia, tym 
razem na stałe. Komponuje słynne oratorium pasyjne, które przyno-
si mu wielkie uznanie, podobnie jak wykonywanie utworów Haydna 
i Mozarta.

W 1800 r. 33-letni Schnabel zostaje koncertmistrzem we wro-
cławskim teatrze.

W 1805 r. zostaje kapelmistrzem katedry wrocławskiej. Zorgani-
zował przy niej chór, z którym dawał wiele koncertów. 
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Największym z nich był koncert 200-osobowej orkiestry zorga-
nizowany na cześć zmarłego w 1805 r. Haydna. W 1812 r. Schna-
bel zostaje profesorem i dyrektorem muzycznym Uniwersytetu 
we Wrocławiu. Później współtworzy i kieruje powstałym przy tej 
uczelni Królewskim Akademickim Instytutem Muzyki Kościelnej.

Jednocześnie wiele koncertuje, również w stołecznym Berlinie. 
Więzy przyjaźni łączą go z Józefem Elsnerem, nauczycielem Fry-
deryka Chopina, którego dwukrotnie podejmuje w nadodrzańskiej 
metropolii.

 Dorobek Josepha Ignaza Schnabla obejmuje ok. 210 utwo-
rów. Są to dzieła muzyki kościelnej:

5 mszy, nieszpory, kantaty, hymny i inne.
Najbardziej znana jest msza „Missa in Asw z 1806 r., zwana „Be-

lagerungsmesse” (mszą oblężenia). Utwory J. Schnabla szybko zy-
skały popularność w całych Niemczech. Chętnie wykonywano je 
już za życia autora. Jego dwaj synowie związali swe życie również 
z muzyką.

Joseph Schnabel został kantorem w Głogowie, August zaś na-
uczycielem muzyki we Wrocławiu. J. I. Schnabel zmarł we Wro-
cławiu 16 czerwca 1831 r. i został pochowany na cmentarzu przy 
kościele św. Michała na Ołbinie.

Opolski Chór Kameralny posiada w swoim dorobku, 
„Hymni vespertini”, „Transeamus, usque Betlehem“

2. Ignaz Reimann
Urodził się 27.12.1820 roku w Wambierzycach (Albendorf). I. 

Reimann komponował utwory religijne: 125 Mszy, 19 Requiem, 6 
Te Deum, 117 Offertorium, 122 Graduale, 37 Litanii, 34 Salve, 
33 Alma, 14 Ave Regina, 10 Regina coeli, 10 Asperges, 6 Vidia-
quam, 5 Miserere, 88 Pieśni pogrzebowych, 7 Kantat, 6 Nieszpo-
rów i 2 kompozycje na Boże Ciało.



Śląski poeta dźwięków

- 55 -

Utwory koncertowe: uwertury, marsze, symfonie, oratoria, 
tańce, utwory na chóry mieszane i męskie, pieśni, utwory solowe.

Ponadto napisał Reimann podręcznik praktycznej harmonii 
i szkołę śpiewu, które zachowały się tylko w rękopisach. Do mo-
mentu śmierci kompozytora drukiem ukazało się zaledwie 160 róż-
nych kompozycji. Spis jego dzieł wykazuje liczbę 800 numerów. 
Do tej liczby dochodzą również liczne utwory okolicznościowe, 
które sporządzał kompozytor każdorazowo na życzenie. Wiele jego 
dzieł wszelako zaginęło, wiele zostało wypożyczonych i nieodda-
nych. Z pewnością w jego ojczyźnie w kościelnych archiwach drze-
mie jeszcze wiele jego utworów.

Ignaz Reimann zmarł 17 lipca 1885 roku.

Jego pogrzeb był świadectwem wielkości kompozytora – czło-
wieka.

Opolski Chór Kameralny posiada w swoim dorobku:
Christkindlmesse in C-dur
Pastoralmesse in G-dur
Pastoralmesse in F-dur
Missa Brevis in Es-dur
Missa in Es
Kurze Messę in D
Kantatę in C
Litanię Loretańską in F-dur
Hymny, motety, kolędy
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3. Moritz Brosig
Urodził się 15 października 1815 r. w Lisich Kątach koło Pacz-

kowa, (Fuchswinkel) Zmarł 24 stycznia 1887r. we Wrocławiu.
Pochodził z niezamożnej rodziny. Jego pasja muzyczna zaintere-

sowała właścicieli pałacyku w Lisich Kątach gdzie później grywał 
do mszy w kaplicy pałacowej.

Studiował pod kierunkiem znakomitego organisty katedry wro-
cławskiej Franza Wolfa. W roku 1842 został jego następcą, a po jego 
śmierci roku 1853, objął to stanowisko. Funkcję kapelmistrza Kate-
dry Wrocławskiej pełnił do 1884 roku. Uzyskawszy tytuł doktora 
filozofii, został po śmierci Baumgarta był drugim dyrektorem mu-
zycznym i wykładowcą na Uniwersytecie Królewskiego Instytutu 
Muzyki Kościelnej.

W latach 1868 – 1871 – piastował funkcję kierownika sekcji Sto-
warzyszenia Św. Cecylii w diecezji wrocławskiej.

Kompozycje Moritza Brosiga znane były i cenione w niemiecko-
języcznej środkowej Europie II połowy XIX wieku, a wykonywane 
na całym kontynencie. Twórczość M. Brosiga to głównie utwory or-
ganowe o tematyce sakralnej do których zaliczyć możemy:

9 mszy z orkiestrą; jedna 5-głosowa z organami; 2 nieszpory; 
7 zeszytów graduałów i offertoriów; Requiem, kilka kompozycji 
hymnów; ponad 20 zeszytów kompozycji organowych; melodie 
do śpiewnika diecezji wrocławskiej.

Napisał także opracowania:
„Teoria modulacji”, „Mała nauka harmonii” oraz pracę histo-

ryczną „Kompozycje kościelne XVI i XVII wieku”.
Opolski Chór Kameralny posiada w swoim dorobku utwory 

a capella:
„Domine Deus”, „Justorum animae”, „Dirigatur oratio mea”
„O salutaris hostia” oraz utwory wokalno-instrumentalne:
Ave Maria”, „Benedicta et venerabilis”.
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4. Max Filke – Śląski organista i kompozytor.
Urodził się 5 października 1855 w Ściborzycach Małych k. Głub-

czyc. Zmarł 8 października 1911 we Wrocławiu.
Studia muzyczne odbył jako śpiewak wrocławskiego chóru ka-

tedralnego, a następnie jako student, katolickiej szkoły muzycznej 
w Ratyzbonie. W latatach l878- 79 był kantorem w Duderstadt. 
Zgodnie z późniejszymi studiami w Lipsku, od roku 1881 do roku 
1890 pracował w bawarskim mieście Straubing, a kolejnym miej-
scem jego pracy i kariery została Kolonia.

W roku 1891 został kapelmistrzem w katedrze we Wrocławiu (po 
M. Brosigu). Został również mianowany nauczycielem śpiewu w se-
minarium duchownym, oraz (w 1893 r.) wykładowcą w Instytucie 
Muzyki Kościelnej.

Tworzył m.in. msze, requiem i litanie.
Opolski Chór Kameralny posiada w swoim dorobku:
• Offertorium na uroczystość Chrystusa Króla i Nowy Rok 

Offertorium op70 Für das Christfest und Neujahr
 

5. Bernhard Kothe
Kościelny muzyk, pedagog i pisarz. Urodzony 12.05.1821 w Gro-

ebnig / Grobniki na Górnym Śląsku. Zmarł 25.07.1897 we Wrocła-
wiu. Uczeń Królewskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Berlinie. 
W latach 1851‒69 zostaje dyrektorem chóru i orkiestry przy Kate-
drze Opolskiej, natomiast w 1869‒96 – kapelmistrzem we Wrocła-
wiu.

Jest jednym z założycieli Caecilienwereins – Towarzystwa Mu-
zyki Kościelnej. Ma dwóch braci: Aloys (* 3.10. 1828, + 13.11. 1868, 
Nauczyciel w seminarium we Wrocławiu) i Wilhelm (* 8.1. 1831,  
+ 31.12. 1899, nauczyciel muzyki w seminarium Habelschwerdt / 
Bystrzyca Kłodzka.
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Publikacje:
Msze, requiem, vespers, litanien.
Zbiór – „Musica sacra” – pieśni na głosy męskie,
Zbiór – Preludia organowe,
Zbiór – Motety
Dwa pamflety:
„Muzyka w Kościele Katolickim” (1862)
„Zarys historii muzyki dla Seminariów Nauczycielskich i Sa-

mouków” (1874)
Podręcznik: „Organy i ich budowa” (1887)
Podręcznik: „Przewodnik po muzyce organowej” (1890)
Opolski Chór Kameralny posiada w swoim dorobku utwory 

a capella:
„Ave maris stella”
„Jesu dulcís memoria”
„Regina coeli jubila”

6. Józef Antoni Franciszek Elsner lub Józef Ksawery Elsner
Urodził się 1 czerwca 1769 w Grodkowie, zmarł 18 kwietnia 

1854 w Elsnerowie, kompozytor, pedagog i teoretyk muzyki, czło-
nek loży wolnomularskiej.

Już jako uczeń śpiewał w chórze kościelnym. Od 1781 uczył się 
i śpiewał w szkole przy klasztorze dominikanów oraz w jezuickim 
Gimnazjum św. Macieja we Wrocławiu. W tym czasie uczył się gry 
na skrzypcach. We Wrocławiu studiował teologię, następnie medy-
cynę. Potem wyjechał na studia medyczne do Wiednia, gdzie powró-
cił do planów muzycznych. Przeniósł się do Brna, gdzie grał jako 
skrzypek w orkiestrze teatralnej. Potem pojechał do Lwowa i został 
tam dyrygentem w teatrze cesarsko-królewskim. W tym czasie zo-
stał współpracownikiem Wojciecha Bogusławskiego, wówczas dy-
rektora teatru niemieckiego we Lwowie. Za zasługi na polu muzyki 
został odznaczony w 1823r. Orderem Św. Stanisława.
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W roku 1799 Elsner przeniósł się na stałe ze Lwowa do Warsza-
wy. Do roku 1824 prowadził operę w Teatrze Narodowym, został 
też wydawcą dzieł polskich kompozytorów. Był członkiem War-
szawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, organizował koncerty 
symfoniczne, pisał recenzje i artykuły do polskich i niemieckich 
czasopism, założył Towarzystwo Muzyki Religijnej i Narodowej.

Prowadził intensywną działalność pedagogiczną – w Szkole 
Dramatycznej Bogusławskiego, w Szkole Elementarnej Muzyki 
i Sztuki Dramatycznej, w Instytucie Muzyki i Deklamacji, w Szkole 
Głównej Muzyki w Szkole Śpiewu przy Teatrze Wielkim.

Nauczyciel sławnych polskich muzyków Ignacego Feliksa Do-
brzyńskiego oraz Fryderyka Chopina, który dedykował mu swoją 
Sonatę c-moll op. 4 na fortepian.

Dorobek kompozytorski:
kilkadziesiąt mszy, ofertorium, utworów oratoryjno-kantato-

wych, kilkanaście oper i utworów scenicznych, liczne symfonie, 
koncerty, utwory kameralne, instrumentalne.

Opolski Chór Kameralny posiada w swoim dorobku utwór 
a capella:  „O Panie mój”.

7. Emanuel Kania
Urodził się 26 marca 1827 w Uszycach na Opolszczyźnie, zm. 

16 marca 1887 w Warszawie. Polski kompozytor, pianista, organi-
sta i krytyk muzyczny. Jako pianista koncertował w wielu miastach 
Polski i za granicą. Był również pedagogiem gry fortepianowej. 
Kształcił się we Wrocławiu u Carla Schnabla, wrocławskiego piani-
sty i budowniczego fortepianów (J. I. Schnabel był jego stryjkiem). 
Pracował także jako organista we wrocławskim kościele św. Ma-
cieja, gdzie dziś znajduje się poświęcona Emanuelowi Kani tablica 
pamiątkowa.

W 1853 osiadł w Warszawie, od 1869 został profesorem Instytutu 
Muzycznego. Był znanym krytykiem i recenzentem muzycznym, 
znawcą twórczości Fryderyka Chopina. Swoje recenzje muzyczne 
zamieszczał w czasopismach „Kurier Codzienny” i „Kłosy”.



Śląski poeta dźwięków

- 60 -

Jako kompozytor pozostał pod dużym wpływem Fryderyka Cho-
pina. Jego kompozycje cieszyły się w swoim czasie powodzeniem 
i były wydawane przez renomowane wydawnictwa muzyczne.

Kania pozostawił liczne utwory fortepianowe takie, jak: jak nok-
turny, romanse, walce, mazury, polonezy, etiudy. Napisał także mu-
zykę do wodewilu Jana Kantego Gregorowicza pt. „Werbel domo-
wy” (wyk. 1860) i pieśni (m.in. „Marzenie” do słów Włodzimierza 
Wolskiego i „Dola” do słów Kazimierza Brodzińskiego).

W Uszycach, rodzinnej miejscowości Emanuela Kani (gmina 
Gorzów Śląski), jego imię nosi szkoła podstawowa.

8. Inni kompozytorzy oraz ważne wydarzenia muzyczne

Heinrich Blasel – wrocławski kompozytor, organista i dyrygent

St. Georgs-Messe/SATB & Orgel) / Opolski Chór Kameralny/ 

Arnold Mendelssohn (1855‒1933). Urodził się w Raciborzu. 
Był kuzynem Felixa Mendelssohna. 

Arnold pozostawił po sobie bogatą spuściznę, w postaci dzieł 
muzycznych późnego romantyzmu niemieckiego, prac naukowych 
z dziedziny teologii, filozofii, historii i teorii muzyki. Skomponował 
około 290 utworów muzycznych, religijnych i poetyckich, w tym do 
35 wierszy Gothego. Z utworów muzycznych na uwagę zasługują 
3 symfonie Es-dur, C-dur, F-dur, utwory na fortepian, 2 kwartety 
smyczkowe i kilka mniejszych ale pięknych sonat, 3 opery, licz-
ne kantaty i psalmy. Do tej części jego twórczości zaliczamy set-
ki drobniejszych utworów, m.in. madrygałów i pieśni, głównie na 
chór męski lub mieszany, solo i orkiestrę. Najwyżej oceniane w jego 
twórczości są dwa dzieła „Paria”, „Pandora” i „Die Seligspreisun-
gen” („Błogosławieństwa”) na chór, solo i kwartet smyczkowy, któ-
re ze względu na swe walory muzyczne oraz na piętno, jakie wy-
warły na rozwój muzyki i śpiewu kościelnego. W latach 80. XIX w. 
wydał zapomniane, skomponowane przez Heinricha Schutza pasje 
św. Mateusza, Jana i Łukasza oraz Historię Bożego Narodzenia. 
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Jego twórczość pisarska z lat 1912‒1933 została zawarta w wyda-
nym pośmiertnie zbiorze pt. „Gott, Welt und Kunst” („Bóg, świat 
i kultura”).

Opolski Chór Kameralny posiada w swoim dorobku utwór 
a capella: „Herr, sei uns gnädig”.

Królewski Akademicki Instytut Muzyki Kościelnej założony 
przez J. Schnabla w 1831

Po śmierci J. Schnabla funkcję uniwersyteckiego dyrektora mu-
zycznego przejmuje Mosewius, prowadzący wykłady z historii mu-
zyki od XVI do XVIII w.

1831
Na stanowisko drugiego nauczyciela Instytutu powołany zostaje 

pochodzący ze Śląska Opolskiego kompozytor i organista katedral-
ny Franz Joseph Wolf (1802 – 1842)

1871
Na miejsce zmarłego Baumgarta zatrudniony zostaje kompozy-

tor, organista i kapelmistrz katedralny Moritz Brosig (1815‒1887)
1879
W wyniku zabiegów Bernharda Scholza, na wniosek Wydzia-

łu Filozoficznego doktorat honoris causa otrzymuje Johannes 
Brahms, którego Akademische Festouverture zostaje prawykona-
na we Wrocławiu 4 stycznia 1881.

1823 – 1884
O uniwersyteckiej pozycji muzyków i badaczy jej historii świad-

czą, często przyznawane im przez władze uniwersytetu, doktoraty 
honoris causa:

1823 – Schnabel, 1850 – Mosewius, 1872 – Schaffer, 1879 – Bro-
sig i w 1884 – Bonn.
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ZAKOŃCZENIE

Wnioski, jakie mogę wyciągnąć z moich przemyśleń o muzyce 
i jej twórcach na Śląsku, na przełomie XVIII i XIX wieku nasuwa-
ją się same – Ślązacy to bardzo muzykalny naród. A trzy atrybuty, 
bądź przymioty (które zawarłem we wstępie referatu): nauczyciel, 
organista i kompozytor – robią wrażenie.

    
    Krosnowice 29.XII.2010 r.
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mgr Danuta Żabska
Tradycje muzyczne w Rengersdorf / Krosnowicach.
Ignaz Reimann przybył on do Rengersdorf (dzisiejszych 

Krosnowic) w 1843 r. mając 23 lata, aby objąć posadę nauczyciela, 
organisty, dyrygenta chóru i orkiestry tutejszej parafii. Pełnił te 
funkcje przez 42 lata.

Jak wyglądało życie muzyczne i na jakim było poziomie możemy 
sobie wyobrazić dzięki tradycji Międzynarodowych Festiwali  
im. I. Reimanna organizowanych od 9 lat przez Towarzystwo 
Miłośników Krosnowic. Biorąc udział w tych festiwalach jako 
publiczność mamy co roku okazję poczuć atmosferę tamtych 
czasów, którą przybliżają nam niestrudzenie znakomici wykonawcy 
twórczości Reimanna.

Mając takiego kompozytora, nauczyciela muzyki, organistę 
i dyrygenta jakim był I.Reimann można rzec, iż ówcześni 
mieszkańcy naszej wsi nie mogli być niemuzykalni. Pamiętamy, 
że kompozytor spędził tu 42 lata i jego wpływ na kształtowanie 
wrażliwości muzycznej mieszkańców musiał być bardzo duży. 
Był nauczycielem muzyki w tutejszej szkole, a zatem osobiście 
wychował kilka pokoleń uczniów mimo, że frekwencja szkolna nie 
przedstawiała sie najlepiej na co uskarżał się ks. proboszcz Brunon 
Schlombis pełniący jednocześnie funkcję inspektora szkolnego. 
Pisze o tym w kronice parafialnej: „Uczęszczanie do szkoły 
pozostawia wiele do życzenia, ponieważ od przeszło pół roku nie 
nakładano żadnych kar za nieuczęszczanie do szkoły. Sprawy te 
uporządkowano dopiero od sierpnia.”

W ówczesnym Rengersdorf funkcjonował chór Św. Cecylii, 
orkiestra i Kółko Śpiewacze. Formacje te otoczone były opieką ks. 
proboszcza i do niego należało pokrywanie wszelkich wydatków 
takich jak zakup instrumentów, strun, nut itd. Podobnie było 
z mieszkaniem dla organisty, a noszącym nazwę organistówki 
wszelkie remonty pokrywał proboszcz. W skład mieszkania 
wchodziła kuchnia, 3 pokoje i 260 m ogrodu.
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Muzycy parafii mieli do swojej dyspozycji Salę Śpiewu i chór 
kościelny. Jak podają kroniki w 1773 r. ówczesny mistrz szkolny 
Jan Jerzy Latzel kazał na swój koszt chór dookoła poszerzyć. 
Pracę tę wykonali Fryderyk Pleszke z Gorzanowa i Ignaz Wolf 
z Krosnowic.

Ponad 100 lat później we wrześniu 1887 r. wyremontowano 
Salę Śpiewu i pokryto ją na nowo, a w maju następnego roku 
odrestaurowano chór dla muzyków i orkiestry, który przebudowano 
gruntownie w 1928 roku. Tak pisze o tym ówczesny ks. proboszcz 
Wache: „W związku z planowanym i rozpoczętym odnowieniem 
bruku i ławek wyłoniła się konieczność przerobienia chóru. 
Chcemy chór nieco powiększyć i umieścić nową balustradę. 
Koszty tej nowej pracy, której się podjął majster murarski 
Tauscher wyniosą 2 500 marek tak, że potrzeba nam razem około 
10 000. Zbiórki dały 4 000, a na rachunek szpitala pożyczyliśmy 6 
000 marek na 7%. (wzmiankowany szpital powstał w Rengersdorf 
z fundacji rencisty Moschnera, kamień węgielny poświęcono 19 III 
1903 r.) Prace przy odnowieniu zostały zakończone. Balustradę 
na chórze i ławki wykonał Teuschen z Kłodzka, bruk Weiss 
z Kłodzka. W skutek poszerzenia chóru powstał niestety na dole 
jakby przedsionek przykryty za duży i cała przestrzeń kościoła 
jakby przecięta.

Powinniśmy byli organ posunąć w tył: w ten sposób 
uzyskałoby się miejsce dla śpiewaków, a brzydkie ławki za 
chórem odpadłyby. Lecz nie mogliśmy ani jednego miejsca 
w kościele z powodu małej powierzchni utracić. Lecz wszystko 
udało się dobrze, a mnie spotykają pochwały. Kościół stał się 
jaśniejszy i wygląda jakby powiększony.”

Na tym nie skończył się remont chóru, bowiem postanowiono 
rozebrać drewniane schody prowadzące na chór i zastąpić je 
murowanymi. W kronice parafialnej czytamy co następuje: „Przy 
usuwaniu ławek i znajdujących się pod nimi belek, ukazała 
się nam taka kupa śmieci, że trzeba je było wywozić końmi. 
W śmieciu tym było wiele starych pieniędzy, które dzieci 
w wywiezionych kupach tygodniami szukały, grzebiąc i mając 
wiele uciechy.”
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Mimo tych wszystkich trudności remont zakończono i od tej 
pory na chór prowadzą schody betonowe. Mamy już wyobrażenie 
w jakim otoczeniu pracowali i występowali muzycy pora więc 
zaczerpnąć garść informacji z kronik parafialnych dotyczących 
głównego instrumentu będącego na wyposażeniu kościoła. Chodzi 
oczywiście o tutejsze organy.

Pierwsze zostały zbudowane w 1747 roku przez organmistrza 
Mateusza Welzel z Grulich, a przebudowane przez jego wnuka 
Ignaza Welzel w roku 1819. W notatce umieszczonej przez niego 
w organach czytamy: „Z dwoma czeladnikami stolarskimi 
Franciszkiem Schweiger z Wiednia i Krystynem Demmer 
z Nadeburg obok Drezna rozpocząłem przebudowę organu. 
Miech przerobiłem całkowicie i pokryłem nową skórą, 
a w pedale zamiast poprzedniego Portunale -bass wprawiono 
Violon-bass, naprawiono to co było zepsute. Manuał, który 
był w górze dałem niżej, dodano Pozytyw i górną klawiaturę 
i z pomocą Bożą ukończyłem pracę dnia 9 października 1819 
roku za urzędowania przewielebnego ks. proboszcza Antoniego 
Weigang. Nowy organ odebrał główny nauczyciel Mattern 
z Kłodzka i przy próbie uznał go jako dobry.”

6 czerwca 1899 roku za ks. proboszcza Brunona Schlombis 
rozpoczęto rozbiórkę tychże organów. Wkrótce stanęły nowe 
zbudowane przez nadwornego organmistrza Sauera z Frankfurtu 
nad Odrą. kosztowały one 4 500 marek. Jak podaje kronika: 
„Wpłaciliśmy gotówką 1870 marek, resztę zapłaci się później”. 
Przy tej okazji kronikarz wymienia prof.dr H. Reimanna najstarszego 
syna zmarłego kompozytora Ignazego Reimanna. Niestety jest to 
informacja zdawkowa i nie wiemy jaką rolę on odegrał. Polichromię 
nowych organów wykonał malarz Klimke z Kłodzka.

4 października 1924 roku odbył się koncert, z którego dochód 
miał pokryć zakup nowych piszczałek do organów. Kolejny ważny 
koncert zorganizowano 16 XI 1927 roku na rzecz odnowienia 
świątyni. W kronice czytamy: „Chór podjął się wykonania 
rzeczy przewyższających jego siły: Msza koronacyjna Mozarta 
i Te Deum Falkego. Jednak usiłowania zasługują na pochwałę, 
poważną sumę przekazano do kasy odnowienia.”
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Ostatni generalny remont naszych organów odbył się na 
przełomie lipca i sierpnia 2004 r. za ks. proboszcza Mariana 
Kobylarczyka. Wiosną do naszej parafii przybyli prof. Andrzej 
Chorosiński i Dariusz Zych, którego firma zbudowała organy 
w Licheniu, aby poddać ocenie krosnowickie organy. Zachwyciła 
ich akustyka kościoła i stwierdzili, że instrument nie wymaga aż tak 
dużego remontu i warto się go podjąć, aby przywrócić im dawną 
świetność. Remont wykonał Marek Mikonowicz z Wrocławia, 
a pieniądze pochodziły ze zbiórek wiernych i Towarzystwa 
Miłośników Krosnowic. Koszt wyniósł około 15 000 zł. Można 
powiedzieć, że odbioru i oceny organów dokonał prof. Andrzej 
Chorosiński goszcząc u nas z recitalem organowym podczas III 
Międzynarodowego Festiwalu im. I.Reimanna, który odbył się 
23.10.2004 r.

Ocena wypadła pomyślnie i organy cieszą nas swoim brzmieniem 
do dziś.

Po I. Reimannie funkcję organisty i dyrygenta pełnił August 
Karger przez kolejne 39 lat (1885‒1924) następnie August 
Wenzel (1925‒1935) przez 10 lat, Lusibe z Okrzeszyna przez 4 
lata (1935‒1939) i ostatni Franke emerytowany wojskowy, który 
prowadził wcześniej chór we Wrocławiu.

Po II wojnie światowej funkcję organisty w Krosnowicach 
pełnili: Józef Kirpluk z Wilna, który też prowadził chór liczący 
około 40 osób, po nim posługę pełniła siostra zakonna z Caritasu, 
następnie Tadeusz Michalak, który reaktywował chór, aby uświetnić 
uroczystość 50-lecia kapłaństwa ks. prałata Jana Krzysińskiego, 
w roku 1986. Kolejni organiści to Dariusz Samerdak, Henryk 
Prochera, Robert Tambor, Marcin Kutny, Marek Morawski i obecnie 
Marta Wiater.

Wróćmy jeszcze na chwilę do dawnego Rengersdorf, otóż 
istniejący wówczas chór św. Cecylii i orkiestra parafii oraz Kółko 
Śpiewacze swoimi występami uświetniali nie tylko kościelne 
uroczystości roku liturgicznego, brali udział we wszystkich 
ważnych wydarzeniach takich jak instalacja nowego proboszcza, 
kolejne rocznice, wizytacje kanoniczne i kongregacje.
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Ponadto angażowali się żywo w działalność koncertową, z której 
dochód przeznaczano na ważne cele i tak na przykład w maju 1924 
roku organista Wenzel z chórem Św. Cecylii zorganizował koncert 
na rzecz funduszu zakupu nowych dzwonów. Poprzednie zostały 
skonfiskowane na potrzeby I wojny światowej. Jak podaje kronika 
ówczesny „ks. proboszcz Hobe uratował duży dzwon jako 
dzieło sztuki przed konfiskatą.” Niestety dwa mniejsze zostały 
zabrane. Dochód z koncertu wyniósł 300 marek, gdy uzbierano 
2 300, rozpisano konkurs na wykonanie dzownów 4 tonowych, 
zdecydowano się na firmę Oktawiana Winter z Brunowa.

Dzwony zakupiono w 1926 roku, 5 kwietnia odbyła się 
uroczystość ich poświęcenia, a w dniach 16‒17 kwietnia zawieszono 
nowe dzwony na rusztowaniu i niestety jak pisze ks.Wache:

„Jednak dzwony nie zasługują na pochwałę, bo ich dźwięk 
jest nędzny, co mnie gniewa, gdyż ludzie tyle ofiar złożyli na 
dzwony”

Na tym nie zakończyła się wymiana dzwonów, gdyż w 1984 
roku z inicjatywy ks. prałata Jana Krzysińskiego zakupiono nowe 
w ludwisarni Felczyńskich. Trzy nowe dzwony nazwano Maria, Jan 
Paweł II i Jan Chrzciciel.

Fundusze pochodziły ze zbiórek pieniędzy oraz biżuterii 
złotej i srebrnej zorganizowanych wśród wiernych. Uroczystość 
poświęcenia dzwonów uświetnił występ chóru parafialnego.

Po II wojnie światowej w Krosnowicach obok chóru parafialnego 
funkcjonowała orkiestra dęta przy Zakładach Włókienniczych 
oraz zespół śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich noszący obecnie 
nazwę „Kumy”.

Za naszych czasów do najważniejszych wydarzeń artystycznych 
należy zaliczyć spektakl teatralno-muzyczny jasełka „Betlejem Polskie” 
wg Lucjana Rydla w reżyserii Franciszka Piszczek z towarzyszeniem 
chóru parafialnego pod kierunkiem Tadeusza Michalaka. Teatr 
amatorski Krosnowic działał w latach 1984‒2004 i swoimi występami 
cieszył nie tylko mieszkańców Krosnowic, gdyż występował w różnych 
miejscowościach Ziemi Kłodzkiej i we Wrocławiu.
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Od 2002 roku dzięki pracy Towarzystwa Miłośników Krosnowic 
w naszym kościele odbywają się corocznie kolejne edycje 
Międzynarodowego Festiwalu im. I.Reimanna.

      
    Krosnowice 29.XII.2010 r.



Śląski poeta dźwięków

- 69 -

mgr Anna Piasecka
Cudze chwalicie, swego nie znacie...
Powojenni mieszkańcy Krosnowic z zachwytem wspominali 

możliwości aktywnego wypoczynku i rekreacji w swojej wiosce. Po 
pracy, którą wykonywali z potrzeby utrzymania się i nakazu władzy 
PRL-u, mogli uczestniczyć w zabawach tanecznych, oglądać filmy, 
spacerować szlakiem dworków i zamków oraz przysiąść w kawiar-
niach.

To co obce, a więc bogate wyposażenie pozostałości kapitali-
stycznych i obszarniczych majątków oraz domostw, a także pomni-
ki na tzw. starym cmentarzu raczej raziły. Nie wzbudzały sympatii 
również nazwiska obce. Taki był oficjalny standard.

Podczas spotkań rodzinnych i towarzyskich grup zaprzyjaźnio-
nych mówiło się o przykładnym współżyciu różnych narodowości, 
tradycjach i zwyczajach ludzi kresów, Czechów, Niemców, Żydów  
i różnych regionów Polski. W zaciszach domowych wymieniano do-
świadczenia i informacje o realiach społeczno- politycznych.

Okoliczności historyczne ruchu ogólnonarodowego i europej-
skiego otrzymały bardzo szybko wsparcie oddolne mieszkańców 
Krosnowic, którzy urzeczywistnili dążenia patriotyczne pokolenia 
powojennego. Powstał chór kościelny i tradycje jasełkowe, stowa-
rzyszenia, pomnik Sybiraków i lapidarium, trwały kalendarz roczny 
imprez pielęgnujący zwyczaje świętojańskie, odpust patrona miej-
scowego kościoła, muzykę L. Reimanna oraz wigilię środowiskową.

Ukształtowany nowy standard stał się platformą aktywności 
mieszkańców Krosnowic. Pozwala doskonalić dziedzictwo kulturo-
we, uprawiać aktywność własną oraz kreować indywidualności.

A ponieważ muzyka łączy i łagodzi obyczaje, idea Reimanna sta-
nowi wątek integrujący paletę bogatej oferty Krosnowic.

Reasumując–cudze szanujemy, swoje zgłębiamy i promujemy.

    Głos w dyskusji  
    Krosnowice 29.XII.2010 r. 
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mgr Marta Ptak

Reminiscencje
X Międzynarodowy Festiwal im. I. Reimanna 
w Krosnowicach

I znowu festiwal, i znowu byliśmy w gościnie u Ignazego Re-
imanna – mieszkańcy, goście z okolic, z wielu stron Polski, z Czech, 
z Niemiec. Tutaj żył, pracował, tu na wieki odpoczywa, więc jak 
inaczej powiedzieć, jak nie w gościnie. Równocześnie czuliśmy się 
zaproszeni przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic, które ten 
muzyczny fenomen przeszczepiło, pielęgnuje i z takim wdziękiem 
nam go prezentuje, jakby to było zwyczajne, że na wieś ściągają 
chóry, goście, muzycy, i melomani z bliska i z daleka.

Słuchając muzyki i śpiewu trudno jest uwierzyć, że tej samej mu-
zyki i śpiewu słuchali mieszkańcy tej ziemi z górą sto lat temu. Przy-
chodzili tak jak my teraz – do tego kościoła, do tego samego świę-
tego Jakuba, patrzyli na te same figury, obrazy, sklepienia, światła 
i złocisty półmrok bocznych naw. Odchodzili, przychodziły kolejne 
pokolenia. A muzyka trwa. Jest to rzeczywistość ponad czasem. Hi-
storia spotyka się z dniem dzisiejszym i właściwie ma się wrażenie, 
że nie ma przeszłości, że jest tylko TERAZ. Dzięki wam wszystkim 
z Towarzystwa Miłośników Krosnowic. Dzięki Bogu za to TERAZ. 
Za życie trzech narodów w pokoju, wspólnocie kultur i nieprzemi-
jających wartości. To właśnie muzyka te wartości wydobywa z za-
mieci czasów.

  Krosnowice - Kłodzko, październik  A.D. 2011
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Nagrodzone prace
konkursu literackiego

o „Złotą nutę Reimanna”
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LIDIA BIEŃ

REGUIEM

Chór rozpięty w niebo
Wiatrem skrzydeł, nad tonami dźwięków
- rozbitym drzewem Krzyża
Dźwiga- ciernie a k o r d u
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MAŁGORZATA STACHOWIAK- SCHREYNER

WIERSZ, KTÓREGO NIE NAPISZESZ

To jest sukienka mojej żony, kiedy ją zakłada
W tym miejscu z pędów ramion zakwitają dłonie,
Z wierzchu ciemne od słońca, a przychylne w środku,
Tu po stopach w górę pną się błękitne bluszcze żyłek,
Miękkie wydmy ciała, po których płynąć gładko,
Jak przez pieśń Schumanna do białej wieży szyi i ust
Takich drobnych, odwykłych od uśmiechu, i oczu 
przymkniętych
Wiecznym znużeniem matek, i od bruzd na czole
Nie, trzeba wymazać to czoło to jest czoło dla starej 
kobiety…
To jest jej sukienka- zieleń zmięta z błękitem,
Łąka pełna chabrów, na której jej nie było
Od tak bardzo dawna.
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MAŁGORZATA STACHOWIAK- SCHREYNER

DZIENNIK Z PODRÓŻY

Pod powiekami trzymaliśmy jeszcze partytury jaskółek,
Co nieustannie pisały się za oknem pociągu, i głowy
Wczesnej kapusty, które na równinie ludzie nieśli przez 
upał
Na stosy kolorów zbiegłych prosto z obrazów Chagalla i 
Braque’a.

Zapach lip krążył nam w krwiobiegach narkotyczny,
Niby fuga Bacha w harmonii zmysłów, więc
Gdy zamilkł, osieroceni patrzyliśmy w ucichłe lato,
Co z dziewczyny o smukłych, opalonych udach zmieniło 
się
W kobietę krągłymi biodrami rozłożystą jak barka,
Znużoną nadmiarem, nasyconą sadami, w cieniu których
Mgliste świty i poranki gubiły chłód i srebro.

Na polach coraz bladziej przyświecały kandelabry nawłoci,
Codziennie bardziej wtajemniczeni wchodziliśmy w jesień, 
pajęcze podróże przerywały nasze nieostrożne kroki,
Szeptane, by nie spłoszyć preludium do deszczowej suity.
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BOGDAN NOWICKI

KOMENTARZ  DO MELODII IGNACEGO 
REIMANNA

Noc nie stoi w miejscu,
Niepostrzeżenie zapada, Spowija już czerń w dolinę
Rzeki, która przytula się
Do siebie bladą poświatą
I zapachem wygasłych ognisk.

Krajobraz wysuwa się bezwiednie
Linią falistą i przerywaną, 
Gdzie wyraźnie zarysowane dachy
I dzwonnice przywodzą na myśl
Mistrzów flamandzkich, dla których
Obraz był odsłoniętą kotarą
Wieczności.

Paraboliczna staje się realność
Ciemniejących w doczesność fotografii,
Na których ciotka Oliwia macha ręką
Ukrytą w falbankach, jakby nieruchoma
W swej doskonałości tasowała Czas.

Za jej plecami wujek wytrząsa z 
Fajki popiół, wtedy szwy zaczynają pękać
Na obcisłej sukni, a pośród starych reliefów
Tła, na krótko wyczuwa się obecność martwych
Powstania.
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BOGDAN NOWICKI

KOMENTARZ DO MELODII IGNACEGO 
REIMANNA 2

Stukać laską w powierzchnię rzeczy,
Odgadując ich bezwład, ciężar
Sierpniowych nut,
Oddalających się, aż do szorstkości
Na języku,

Żeby wreszcie truchtem przebiec
Prawdę polnej myszy, 
Żeby chłonąć obecność,
Odkryć prawdziwy smak nieczułości
Ziemi, suchych liści…

I patrzeć jak bezpańskie wozy
Na polach, dopiero wtedy zamiast
Siana, nabierają
Muzyki…



Śląski poeta dźwięków

- 78 -

BOGDAN NOWICKI

KOMENTARZ DO MUZYKI REIMANNA 3

Na szybach rośnie sierść;
Najtrwalsze jest niespełnienie-
Przesuwa się w głąb poduszek sen
Na wierzchu pola prószy śnieg.

Dziobią ciszę pstre dźwięki-
Widok szczegółowy: matka, dziecko i
Pies, a wokół krążą czarne wrony
Jeszcze jest czas obecności, 
Wierność strzeże imię w kształtach rzeczy.

A potem
Tylko słychać jak pośród
Liter oraz przedmiotów
Przewija się muzyka.
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ANNA PILISZEWSKA

MUZYKA REIMANNA CREDO FROM PASTORAL 
MESSE OP. 110

Dla kogo ten dźwięczny chór?
Uniesiona batuta przecina powietrze,
W którym roje kolibrów-wirowania 
Dźwięków.

Płyną białe łabędzie
Skrzypcowych
Melodii.
Pod ścianą mała szopka-

Maleństwu wśród siana
Sypią się jasne perły
Muzyki Reimanna.
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EDYTA WYSOCKA

MUZYKA IGNAZEGO REIMANNA

   …ma początek w ciszy
   I tak daleko tę ciszę słychać,
   Bo w pieśni skrzydeł ziemi i nieba.

Bielinki na dłoniach,
Ścieżki palców w roziskrzonych oddechach, 
Przestrzenie wieków,
Żywe rozety świateł, 
Źrenice wszechogarniającego pokoju i dobra.
Błękity świątyń, 
Kamienne madonny
W zasłuchaniu wszystkich zwojów duszy.
Spowiedź serca, 
Grzechów obmycie na cały świat,
Hymn zachwycenia, jak w śpiewach Dawida.
…i zwyczajnie-
Wszechludzki alfabet,
Co rozpięknia każdą porę płakania, milczenia.
I gdy światło zawodzi
Pomiędzy Bogiem a słowem,
Szept modlitewny,
Przysypanie kwiatów katafalku… 

Bo w niej
Bezmierne piękno zadumania.
Ona
Zrodzona w duszy człowieka.
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ANDRZEJ KANCLERZ

 Napisane podczas koncertu Damiana Bąka 
17.05.2007 r.

Dłoń na gryfie gitary
Jak pająk ptasznik
Przebiega po strunach
W niepokojących pasażach

Melodia pojawi się za chwilę
Zakłócana jęczącą nutą struny E
Nadbiegają wątki coraz inne
Jak natrętne myśli
W słonecznej porze sjesty

Południowy dzwon wygrywa gitara

Zdziwienie dziewczyny
Wychodzącej na ganek
Gdy za płotem spostrzega
Kochanka
I smutek wieczornego rozstania
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ANDRZEJ KANCLERZ

KIEDY BUDZI SIĘ BĘBEN

Kiedy budzi się bęben
Piorun uderza o trawę sawanny

Kiedy budzi się bęben
Ziemia oddycha jak biegacz pustyni

Kiedy budzi się bęben 
Wszystko mija i staje się baśnią dziesięciu

Dziesięć palców wyrastających z ziemi
Jak źdźbła trawy

Dziesięciu czarnych bogów
O zaciemnionym obliczu bezksiężycowej nocy

Dziesięć okrętów o przerażających kształtach
Na oceanie buszu

W głębi dżungli młode dziewczęta
Uczą się dobrych manier od rajskich ptaków

W głębi dżungli mężczyźni walczą z upiorami
By założyć cywilizację

Afryka smakuje swoje trzody
Oddane cyklonom i dzikim kaprysom Raka

Trzody pijane dzieciństwem
Niezmiennie od tysięcy lat

Palone słońcem smagane deszczem
Ślimaków ropuch świerszczy

O tym mówią bębny w czasie każdej nocy
Gdy Krzyż Południa świeci zbyt jasno
By można było zapomnieć że jest krzyżem
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AGNIESZKA BIENIASZ

PIĘCIOLINIA
Z impetem wybiegłem z kuchni. Poszedłem do swojego 

pokoju i głośno trzasnąłem drzwiami. Jeszcze lepiej! Teraz 
to dopiero będzie wściekła! Ho! Ho! Chyba już idzie...I tak 
nie mogło być już gorzej!

-Tomek!!! Jeszcze raz trzaśniesz drzwiami, to porozma-
wiasz z ojcem! – ryknęła głośno mama.-Jutro masz posprzą-
tać po kolacji i przypominam o karze na telewizor!

-Nie...mamo proszę...-tylko nie na telewizor, jutro mecz. 
(!!!) Muszę działać.-Mamo jutr...-nie dała mi dojść do sło-
wa.

-Żegnam! I nie chcę słyszeć już ani słowa! -to powie-
dziawszy wyszła i wróciła do swoich poprzednich obowiąz-
ków.

-Uch!!!!....Zero litości! A już miałem zaplanowany plan 
przekupstwa! Otworzyłem dużą pakę popcornu i rozsypa-
łem na podłogę. Czarny dywan pokrył się białymi, mały-
mi kuleczkami. Pomyślałem, że będzie to bardzo trudne do 
odkurzenia i w tej samej chwili znalazłem się na dywanie 
depcząc smakołyk kinomanów. Tacy co sprzątają w kinie 
po każdym seansie to dopiero mają roboty! Mama wpadnie 
w furię jak to zobaczy, a co dopiero jak będzie usiłowała się 
tego pozbyć! Przypomniałem sobie też, że w kinie jest bar-
dzo głośno. Natychmiast podbiegłem do komputera i włą-
czyłem muzykę najgłośniej jak się da. Matka z ojcem nie 
cierpią tego rodzaju relaksu i dlatego kupili mi słuchawki, 
z czego jestem wielce zadowolony. Od dawna próbowałem 
namówić rodziców na ten wydatek, jednak żadne argumenty 
nie były ich zdaniem wystarczająco przekonujące. Jak resz-
ta moich kumpli przeszedłem do praktyki i zacząłem głośno 
słuchać muzyki. Wtedy rodzice na własnej skórze przeko-
nali się jak bardzo przydałyby mi się słuchawki. Tym razem 
jednak prezent od rodziców wydał mi się zupełnie bezuży-
teczny.
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-Jak w kinie! – rzuciłem sam do siebie z przekąsem.
Ściągnąłem z półki pierwszy z brzegu komiks, były to 

Etiopitki i rzuciłem się na łóżko. Błądziłem wzrokiem po 
kartkach komiksu, znałem jego treść praktycznie na pa-
mięć. W pokoju było duszno, unosił się zapach świeżo roz-
sypanego popcornu. Zarzuciłem bluzę na plecy, włożyłem 
słuchawki z mojego MP5 do uszu, gdzie słyszałem lekko 
chrapowate Bednarkowe „Dancehall queen”, spakowałem 
do plecaka Nintendo3DS, telefon, deskorolkę i wyszedłem 
na dwór. Wychodząc krzyknąłem mamie, że idę do Jarka 
i już byłem za drzwiami. Jarek nie mógł wyjść, więc jeź-
dziłem i robiłem triki samotnie. Nagle, właściwie nie wie-
działem kiedy, wywróciłem się. Całe moje ciało przyległo 
do asfaltu, jakby chciało oddać mu jakiś hołd, złożyć poca-
łunek, w oczach zawirowały mi gwiazdki…

 Chyba zasnąłem...Czy wcześniej też było tak zim-
no? Czyżby mama znowu nie włączyła ogrzewania? Na-
ciągnąłem kołdrę na nos i uszy, wyciągnąłem rękę w stronę 
gdzie zawsze leżały: komórka i słuchawki. O dziwo dzisiaj 
ich tam nie było! (???) Zerwałem się z łóżka zirytowany. 
Co jest?! Gdzie ja jestem?! Mój pokój to nie średniowiecz-
na izdebka chłopa! Hej, coś tu nie gra! Zaraz, zaraz...ja 
chyba wczoraj nawet nie wróciłem do domu... Awantura 
z mamą, a potem wyszedłem na zewnątrz... Tak, wysze-
dłem na podwórko. Ale potem, co było potem??? Wywró-
ciłem się-próbowałem w myślach przywołać ten obrazek, 
jednak niezbyt mi to wychodziło. Wszystko wskazywało 
na to, że było jeszcze wcześnie, bo za oknem panowały 
egipskie ciemności, jednak na dworze panował dość spory 
gwar, jak na tę porę. Zdenerwowany zerwałem się z łóżka. 
Gdzie ja do cholery jestem??? Rozglądnąłem się po pokoju. 
Koło okna stało łóżko, obok mała szafka nocna. Zaraz przy 
drzwiach z lewej strony znajdował się niewielki taboret, 
na nim oparte lustro, miednica z wodą i lniany ręczniczek. 
Coś na kształt przenośnej łazienki. Może jakaś starsza pani 
zabrała mnie wieczorem do domu? ….Może przy upadku 
straciłem przytomność…? Nie ma się co martwić, prędzej 
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czy później wszystko się wyjaśni. Podszedłem do lustra, by 
zobaczyć jak bardzo mam odrapaną twarz po wczorajszej 
wywrotce, jednak to co zobaczyłem w lustrze zupełnie mnie 
przeraziło i całkowicie zaburzyło moją teorię o miłej sta-
ruszce, która przygarnia do domu ranne dzieci. Ujrzałem 
pyzatego, piegowatego chłopca patrzącego na mnie parą 
kasztanowych, bystrych oczek. Miał czarną, bujną czuprynę 
i otwartą w zdziwieniu buzię ukazującą zawartość jamy gę-
bowej: małe mleczne ząbki i różowy jęzor. Powoli i ostroż-
nie podniosłem rękę, chłopiec w lustrze powtórzył ten sam 
ruch (jednocześnie). Odskoczyłem przerażony. Co się sta-
ło z 16-nastoletnim chłopakiem, prawie mężczyzną, który 
jeszcze dzień temu posiadał mięśnie i był wysoki jak tyka 
(przerósł swego ojca!)? Gdzie on jest? Co zamiast niego 
robi tu chucherkowaty, 8-letni chłopiec na patyczkowatych 
nóżkach? Z zamyślenia wyrwał mnie silny damski głos:

-” Ignaz!!!”
Co??? Jaki Ignaz? To chyba nie do mnie… O co tu cho-

dzi? Otworzyłem drzwi pokoju. Poczułem zapach starego 
mieszkania, pachniał jak mieszanka wina, cynamonu, kmin-
ku, tymianku, ale też trochę pelargonią i fuksjami w oknach.

-Gdzie ty się dziecko podziewasz? Za chwilę lekcja gra-
nia na skrzypcach, a ty nawet się nie przebrałeś! – powie-
działa przysadzista kobieta z wyglądu przypominająca moją 
babcię Halinkę.

Co??? Jaki Ignaz, jakie skrzypce i w ogóle kim jest ta 
pani? To wszystko powoli zaczęło mnie irytować. Wysze-
dłem z domu, by zaczerpnąć trochę informacji z zewnątrz. 
Chciałem chociaż wiedzieć do jakiej trafiłem rodziny.

-Przepraszam, kto mieszka w tym domu, tu na rogu? – 
zagadnąłem starszego pana z wąsami o lasce.

-Dziecko nie strój sobie ze mnie żartów, bo ci zaraz kości 
porachuję! – mówiąc podniósł laskę i zaczął nią groźnie wy-
machiwać. Czym prędzej odsunąłem się od staruszka i pod-
szedłem do drobnej kobieciny z dzieckiem na ręku.

-Czy może mi pani powiedzieć, w jakiej miejscowości 
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się znajdujemy?
-Och, Ignasiu, dziecko kochane, chyba Bozia słoneczka 

ci za dużo użyczyła. Czyż ty nie poznajesz, jesteśmy w Al-
bendorf.-powiedziała ciepło.

-Poznaję, poznaję- rzekłem na swoje usprawiedliwienie.
Nic mi ta nazwa nie mówiła. Czułem się zupełnie zielo-

ny. Całe szczęście, że mam przy sobie komórkę z dostępem 
do Internetu i zaraz to sprawdzę. Wsadziłem rękę do kie-
szeni, niestety bezskutecznie, pożądanego obiektu nie było 
tam gdzie powinien być. Och! Ile jeszcze będę tu siedzieć? 
Nie wytrzymam dłużej bez komórki, playstation, konsoli, 
telewizora, komputera i MP5! Kompletne zadupie!

Wróciłem do domu, tam zastałem prawie purpurową 
kobietę, która już po raz wtóry krzyczała do mnie:

-Ignaz! Natychmiast się przebrać!
Poszedłem do pokoju, w którym spędziłem ten felerny 

ranek i znalazłem na łóżku jakieś ubrania- równo poskła-
dane w kosteczkę. Szybko się przebrałem i wróciłem do 
kuchni. Po chwili wkroczył do niej wysoki, dobrze zbudo-
wany mężczyzna z plikiem nut pod pachą.

-Dzień dobry Iganzy. Mam nadzieję, że choć trochę 
rano ćwiczyłeś grę?

Stałem jak wryty, domyśliłem się, że to ja jestem Igna-
zy, ale ten pan tak bardzo przypominał mi mojego wuja 
Klausa. Był do niego wręcz uderzająco podobny!

-No, Ignaz przywitaj się z ojcem! Na co czekasz!
Ojcem??? Czyli ta kobieta musiała być moją matką.
-Hej.-odpowiedziałem niepewnie.
Moi nowi rodzice zmierzyli mnie wzrokiem, po czym 

ojciec machnął ręką i kazał mi pójść za nim. Zdezoriento-
wany poszedłem jak mi kazano. Siadłem na taborecie obok 
ojca. Ten podał mi pliczek nut, który co chwila wypadał mi 
z rąk. Położyłem w nieładzie kartki na pulpicie, które po 
chwili znowu spadły na podłogę. Ojciec bacznie mnie ob-
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serwował. Nie miałem żadnego doświadczenia, w domu bo-
wiem nie grałem na żadnym instrumencie ani nie byłem ja-
koś specjalnie uzdolniony. Oceny w szkole miałem średnie, 
ale starałem się na miarę moich możliwości. Podniosłem 
papiery i zamaszyście ułożyłem je na pulpicie. Do pokoju 
weszło troje dzieci, ok.8‒12 lat. Byli to sami chłopcy, którzy 
chóralnie odpowiedzieli: „Dzień dobry panie Reimann”.

Słowo, a właściwie nazwisko Reimann, uderzyło we mnie 
jak kula armatnia. Znam je! Moja babcia ma w zwyczaju 
ciągle mówić o tym człowieku-o Ignazu Reimannie. Mówi, 
że jesteśmy jego bardzo, bardzo daleką rodziną i że praw-
dopodobnie jestem jego pra, pra, pra, pra, pra, pra i jeszcze 
razy tysiąc wnukiem. Cha! Wszyscy wtedy bardzo śmieje-
my się z babci, ona się obraża i trzeba ją długo przepraszać 
i pocieszać. To prawda, mamy jakieś dalekie pokrewieństwo 
z tą rodziną, ale jest raczej bardzo minimalne. Babcia jest 
z tego taka dumna i rozprawia o tym z takim przejęciem, 
że czasem wygląda jak pocieszny mały bobas. Szczerze? 
Nie obchodzi mnie to pokrewieństwo, jak dla mnie to nasza 
rodzina mogłaby mieć coś wspólnego z samym Georgem 
Bushem, a i tak nie miałoby to dla mnie żadnego znaczenia, 
choćby miał być moją babcią! Ot, co! Moja rodzina chodzi 
na coroczne koncerty organizowane w naszej miejscowości. 
To koncerty im. Ignazego Reimanna.

Sam byłem może na dwóch, jak nie mniej i w dodatku jak 
byłem jeszcze mały. Nie interesują mnie tego typu imprezy 
i do tego z całego serca nienawidzę muzyki kościelnej. Do-
piero po chwili dotarło do mnie, w jak wielką osobę zosta-
łem wcielony. Ja! Takie beztalencie! Spadło to na mnie jak 
grom z jasnego nieba! Ten cały duch mojego „pradziada” 
musiał na pewno maczać w tym palce! Ale co mu przyszło 
do głowy?! Chyba zbyt długi pobyt w grobie, czy też życie 
pozaziemskie sprawiło, że kolesiowi się zrobiło trochę nie-
równo pod sufitem. Z zamyślenia wyrwał mnie głos ojca:

-Ignaz, zaczynasz jako pierwszy. Jaki utwór wybrałeś na 
dzisiejsze spotkanie?
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Stałem przed ojcem nieruchomo, z rozdziawioną buzią. 
O czym on do mnie mówił? Chyba śni, że ja mam coś za-
grać! W czytaniu nut byłem kompletnym analfabetą! A co 
dopiero w samym graniu i to jeszcze na skrzypcach! Czu-
łem jak po karku spływa mi strużka zimnego potu. Skiero-
wałem wzrok na ręce, były lepkie od potu.

-Nieważne, zaczynaj synu. Jesteś dziś jakiś osowiały.- 
z dezaprobatą rzekł mężczyzna.

Nie miałem wyboru, wziąłem skrzypce do ręki i ułoży-
łem je tak, jak to robią w telewizji na występach, które 
z namaszczeniem ogląda babcia Halinka. Uniosłem smy-
czek wysoko do góry i powoli dotknąłem strun. Wydobył 
się przeraźliwie skrzeczący dźwięk. Wszyscy w pomiesz-
czeniu odruchowo zatkali uszy rękoma. Odchyliłem głowę 
do tyłu, aż strzeliło mi w kościach. „Pierwsze koty za pło-
ty” – pomyślałem- Będę musiał improwizować.

Spojrzałem na nuty, o dziwo wydały mi się przejrzysto 
jasne. Zacząłem grać pewniej. Ręce oderwały się od uszu, 
a na twarzach pojawiło się skupienie i podziw. Ja również 
byłem bardzo zdziwiony i zadowolony. Czułem jak mu-
zyka odrywa mnie wysoko od ziemi i lekko popycha ku 
górze. Czułem jak szybuję między chmurami. Muzyka 
porywała mnie za sobą. Razem tworzyliśmy jedność i nie 
mogliśmy się od siebie oderwać, gdybyśmy to zrobili – na 
pewno wydarzyłoby się coś złego. Było to niesamowite 
uczucie, nie chciałem by mnie opuszczało. Czułem się taki 
bezpieczny, było mi tak dobrze. Uciekłem daleko od swo-
ich trosk i pozwoliłem unosić się powietrzu, jak nasienie 
dmuchawca. Jednak musiałem zakończyć tę podróż i spo-
cząć gdzieś na jakimś drzewie, kwiatku, trawie, by mogło 
ze mnie wyrosnąć nowe, zupełnie obce życie.

 Dzieci biły mi brawo, a ja siedziałem na krześle spo-
cony, z szeroko otwartymi oczami. Odgarnąłem z czoła 
piórkowate, mokre, czarne włosy. Potem przyszedł czas 
na innych, ojciec tłumaczył jakieś teorie i dużo pisali-
śmy. Zmęczony wróciłem do pokoju. Zwaliłem się ciężko 
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na lóżko. Źdźbła siana nieprzyjemnie drapały. Nawet nie 
pamiętam kiedy zasnąłem. Ale jeszcze zanim to zrobiłem 
przypomniałem sobie o meczu piłki nożnej, który chyba już 
się rozpoczął. Odczułem tęsknotę za domem.

 Ryknęła krowa. Jej ciepły, nabrzmiały uczuciem 
głos, poniósł się łagodnie przez ciszę poranka. Wyciągną-
łem się na łóżku. Siano kłuło mnie w plecy. Odrzuciłem pled 
i podszedłem do miednicy z wodą. Chlusnąłem sobie moc-
no w twarz i przetarłem ją ręcznikiem. Spojrzałem w lustro, 
już nie byłem 8-letnim chłopaczkiem. Byłem nieco wyższy 
i grubszy. Gdzieś o 2 lata starszy, ale wciąż nie był to dobrze 
zbudowany nastolatek. Wyszedłem z pokoju, uprzednio jed-
nak przebrałem się w strój codzienny.

W kuchni czekała na mnie mama z ciepłym mlekiem 
i pajdą chleba.

-Jedz szybciutko, zaraz idziesz na mszę do kościoła. Pan 
Florian Nentwig zadecydował, że dziś zagrasz pierwszy raz. 
Przyjdziemy z ojcem, ale ty musisz iść wcześniej, by prze-
ćwiczyć jeszcze parę utworów.- mówiła z przejęciem matka.

Śniadanie zjadłem naprawdę szybko. Co prawda nie były 
to Chocapici (czyt. czokapiki) z mlekiem, ale smakowało 
całkiem nieźle. Wyszedłem na zewnątrz i zastanowiłem się 
gdzie jest kościół. Na szczęście nie okazało się to trudne, 
bo wieża kościoła była najwyższa i górowała nad innymi 
budynkami. Szybko dotarłem do budynku i wdrapałem się 
po stromych schodach chóru. Przywitał mnie tam wysoki, 
szpakowaty mężczyzna. Usiadłem przy organach i… Było 
zupełnie tak jak poprzednio- muzyka ponownie oderwała 
mnie od ziemi, lecz tym razem jeszcze bardziej cudownie. 
Ćwiczyłem, ćwiczyłem i ćwiczyłem. Mógłbym tak cały 
dzień. Zagrałem na mszy, a szpakowaty pan był bardzo za-
dowolony. Nawet mnie to nie dziwiło, czułem, że tak musi 
być.

 Nagle, zupełnie niespodziewanie, znalazłem się 
z moim ojcem w jakiejś gospodzie i wspólnie muzykowa-
liśmy. Ludzie tańczyli i bawili się, a my zbieraliśmy liczne 
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napiwki. Tato cicho szepnął mi do ucha, że teraz zrobimy 
krótką przerwę, on się czegoś napije i za chwilę znowu 
będziemy grać. Wziąłem mój zeszyt z nutami i zacząłem 
studiować związki harmoniczne poszczególnych głosów. 
Prawie skończyłem. Przywołałem ojca ruchem ręki i po-
kazałem moje dzieło. Ten z uznaniem kiwnął głową i po-
wiedział, że mogę teraz zagrać, a on jeszcze chwilę od-
pocznie. Cieszyłem się niezmiernie, bo utwór ten brzmiał 
czysto, harmonijnie i w dodatku podobał się słuchaczom. 
Po zakończeniu usłyszałem gromkie brawa i zobaczyłem 
jak ojcu kręci się łezka w oku.

-Ten twój 13-nastoletni Ignaz to dopiero ma talent! – 
powiedział basowym głosem jakiś mężczyzna.

Nie zdziwiło mnie nawet to, że tak szybko rosłem. Mu-
zyka była moją pasją i cudownie mnie pociągała.

 Wyjrzałem przez okno. To nie była już tamta stara 
miejscowość, to były…

-” Och! ” – wyrwało mi się.- To były moje rodzinne 
Krosnowice. Nie były to jednak moje czasy, wciąż tkwiłem 
w tej starej epoce. Spojrzałem w lustro, lecz zamiast dziec-
ka, czy też nastolatka, ujrzałem dorosłego mężczyznę. 
Spojrzałem na kalendarz wiszący na ścianie. Był rok 1851. 
Do kalendarza była doczepiona mała karteczka. Było na 
niej napisane, że próba chóru rozpoczyna się o godz. 8.00. 
Otworzyłem jakiś notes. Był to pamiętnik, który jak się 
okazało, należał do mnie. Napisane tam było, że zostałem 
dyrygentem oraz, że za swoje życiowe zadanie uznałem 
„przerzucenie pomostu” pomiędzy starą i nową muzyką 
kościelną. Nie wiedziałem dokładnie co to znaczy, ale ru-
szyłem dobrze znaną sobie drogą do kościoła. Przywitałem 
się z chórem i zacząłem dyrygować. Sam nie wiem kiedy 
przestałem i powróciłem do rzeczywistości z dobrze mi 
znanej „podróży powietrznej”.

Leżałem w łóżku, cały mokry, przykryty toną pucho-
wych kołder, a koło mnie „latała” jakaś drobna kobieta, co 
chwilę przynosząc mi to herbatę, to okłady. Spytałem kim 
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ona jest i co się ze mną dzieje, ale odpowiedziała mi tylko:
-Kochanie, ty majaczysz, ta nerwowa gorączka na tyle lat 

przykuła cię do łóżka! Och! – rozpłakała się i wyszła z po-
koju.

Ktoś coś do mnie powiedział, ale nie słyszałem co, mimo 
iż stał w miarę blisko. Przypomniałem sobie jak babcia mó-
wiła, że Reimann był dotknięty częściową głuchotą. Czyż-
bym i ja w jego ciele musiał również doświadczać tak strasz-
nych rzeczy?! Poszedłem do kościoła, próbowałem dyrygo-
wać mojemu chórowi, jednak wada słuchu przeszkadzała mi 
w działalności dyrygenckiej i muzykowaniu. Wróciłem do 
domu. Wziąłem kawałek kartki, stępiony ołówek i zacząłem 
komponować. Ze wszystkich osób jako jedyna pozostała 
mi wierną- muzyka. Tylko z nią, mimo mojej wady słuchu, 
mogłem się normalnie porozumieć. Za to ją kochałem… Po 
policzku spłynęła mi zimna, słona łza…

Coś ciepłego spływało mi ze skroni. Dotknąłem jej dło-
nią, na której odbiła się krew. Moje ulubione dżinsy były 
rozdarte na kolanie, gdzie znajdował się duży, zaschnięty 
strup. Spojrzałem na deskę. Była połamana! Chwyciłem ją 
do ręki i spakowałem do plecaka. Szybkim krokiem ruszy-
łem w stronę domu.

Uchyliłem cicho drzwi, jednak złośliwość rzeczy mar-
twych nie zna granic, i te zaskrzypiały budząc mamę.

-Tomek! Dziecko drogie, gdzieś ty był i co ci się stało? 
Synu! – krzyczała przejęta mama.

-Mamo, to nic takiego! – tłumaczyłem- Tylko zwykły 
wypadek na deskorolce!

-Och…! Wpadłeś pod samochód?! Tomeczku!
-Nie, nie! Tylko się wywróciłem.- na twarzy mamy po-

jawiła się ulga.
-Chodź do kuchni, zaraz cię opatrzę i zrobię herbatę.
-Okey, już idę.
-Słuchaj Tomeczku, rozmawiałam długo z ojcem i zde-

cydowaliśmy się kupić ci to Nintendo Wii.
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-Co??? W normalnych okolicznościach chyba rozwalił-
bym pół domu, lecz teraz jakoś nie sprawiło mi to radości, 
choć doceniałem gest rodziców.

-Wiesz mamo- odrzekłem spokojnie- ja to bym chyba 
jednak wolał, abyście kupili mi jednak fortepian, albo cho-
ciaż skrzypce…

-Och…-wyrwało się mamie- Co? Nie chcesz Nintendo? 
Ale jak to?

– W porządku, zrozumiem jeśli nie będziecie chcieli mi 
ich kupić.

– Nie, nie, to nie tak.- zaprotestowała mama.- Tylko wi-
dzisz, skrzypce i fortepian to nie taki mały wydatek, a prze-
cież nie będziemy mieli pewności czy chcesz grać, no i czy 
potrafisz? W dodatku trzeba będzie opłacić nauczyciela, 
lekcje itd. No i będziesz miał mniej czasu na naukę i gry 
komputerowe, bo będziesz musiał dużo ćwiczyć.

– A skąd wiesz, że nie potrafię? Tylko dlatego, że nie 
próbowałem? Dlatego, że narzuciłem sobie styl taki jak 
wszyscy! To, że nie próbowałem nie znaczy, że nie umiem. 
Muzyka to moja pasja i chcę ją rozwijać! To moje życie!

-Dobrze, porozmawiam o tym z ojcem. Cieszę się, że 
tak bardzo zacząłeś interesować się muzyką.

Zobaczyłem babcię wychylającą się zza drzwi swojego 
pokoju, w żółtej podomce i wałkami na głowie. Uśmiech-
nęła się do mnie i puściła mi oczko. Ona o wszystkim wie-
działa, dodała tylko:

-Muzyka Reimanna i Reimann przyciągają jak magnes, 
nawet taką staruszkę jak ja ,czy takiego komputerowca jak 
ty! 

Zrozumiałem ją dokładnie, nie musiała nic więcej mó-
wić…
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Galeria
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