
36

andrzej Prasał

bystrzyca KłodzKa

cEcylIANIzM NA zIEMI KŁOdzKIEJ

Wiek XIX, a zwłaszcza jego druga połowa, zaznaczył się w dziejach katolickiej 
muzyki kościelnej intensywnym ruchem odnowy i reformy. Był on reakcją na do-
tychczasowy stan muzyki kościelnej, która od połowy XVIII w. przeżywała kryzys 
polegający na zeświecczeniu oraz odejściu od norm liturgicznych. Ruch cecyliański, 
bo o nim mowa, stał się powszechnym ruchem odnowy muzyki kościelnej1 

związek Cecyliański, założony w Bambergu 2 września 1868 r., wykazał do-
skonałą sprawność organizacyjną oraz wielką prężność. W krótkim czasie powstają 
liczne lokalne stowarzyszenia cecyliańskie. Już 23 listopada 1868 r. w Opolu powo-
łane zostaje do istnienia śląskie Stowarzyszenie Cecyliańskie (Schlesische Cäcilien-
verein), które dzielił się na pięć okręgów: śląsk Górny, środkowy, Dolny, Hrabstwo 
Kłodzkie i śląską część diecezji ołomunieckiej2. Wśród założycieli był m.in. Wil-
helm Kothe (1831–1899) – późniejszy profesor muzyki w Seminarium Nauczyciel-
skim w Bystrzycy Kłodzkiej3. 

Idee cecylianizmu bardzo szybko znalazły oddźwięk na terenie Hrabstwa Kłodz-
kiego. Pierwsze koło cecyliańskie założone zostało w 1869 r. w Lądku zdroju przez 
ks. Franza Urbana (1832–1908), który pełnił tam funkcję prefekta szkoły i pozo-
stawał w przyjaznych kontaktach z założycielem ruchu cecyliańskiego.– ks. Fran-
zem Wittem (1834–1888)4. W 1872 r. zostało ono przekształcone w odrębną gałąź 
związku pod nazwą Stowarzyszenie Cecyliańskie Bystrzycy Kłodzkiej i Międzyle-
sia (w ramach tamtejszych Inspektoratów Szkolnych)5. Funkcję prezesa pełnił ks. 
Urban. Pierwsze walne zebranie członków tego stowarzyszenia odbyło się 22 paź-

1 z nowszej literatury na temat cecylianizmu zob. m.in.: j. drewniak, Ruch cecyliański – dzieło 
odnowy muzyki Kościoła katolickiego XIX wieku, „Liturgia Sacra” 12 (2006) nr 1, s. 77–95; P. caBan, 
The Cecilian Reform In the Chuch Music – Positive or Redunadant?, „Liturgia Sacra” 16 (2010) nr 1, 
s. 169–176; r. tyrała, Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich do 1939 roku, 
Kraków 2010.

2 „Cäcilia. zeitschrift für katholische Kirchenmusik” [dalej: „Cäcilia”] 1 (1893) nr 11, s. 109.
3 W. Kothe urodził się w Grobnikach na Opolszczyźnie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie 

w Głogówku oraz Królewski Instytut Muzyki Kościelnej w Berlinie. Od 1871 r. był profesorem muzyki 
w Królewskim Katolickim Seminarium Nauczycielskim w Bystrzycy Kłodzkiej. Był także uzdolnio-
nym kompozytorem. Opracował m.in. śpiewnik kościelny dla Hrabstwa Kłodzkiego. Informacje bio-
graficzne o muzykach znaleźć można w: L. hoffmann–erbrecht (red.), Schlesisches Musik-lexikon, 
Augsburg 2001; j. laska, M. kowalcZe (red.), Popularna Encyklopedia Ziemi Kłodzkiej, t. I–IV, 
Kłodzko 2009–2011.   

4 Ks. F. Urban urodził się w Wambierzycach. Ukończył teologię we Wrocławiu, gdzie w 1857 r. 
otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1882 r. był proboszczem w Radkowie. zob. a. heinZe, Franz Ur-
ban, „Cäcilia” 40 (1933) nr 1–2, s. 9–12. 

5 „Der Gebirgsbote” [dalej: GB] (1873) nr 42, s. 248.
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dziernika 1873 r. w Bystrzycy Kłodzkiej i to wydarzenie zostało uznane za oficjalny 
początek działalności Stowarzyszenia Cecyliańskiego Hrabstwa Kłodzkiego (Cäci-
lienverein der Grafschaft Glatz)6. Prezesem związku został Wilhelm Kothe. Liczba 
członków wynosiła 52 osoby.

  

Organizacja i cele związku 

Stowarzyszenie funkcjonowało na mocy breve papieża Piusa IX Multum ad com-
movendos animos z 16 grudnia 1870 r., zatwierdzającego Ogólnoniemieckie Sto-
warzyszenie Cecyliańskie. za swoją patronkę uznawało św. Cecylię. Działało pod 
opieką arcybiskupa praskiego, który 11 sierpnia 1880 r. objął je swoim protektora-
tem7. Bezpośrednią pieczę nad stowarzyszeniem sprawowali tzw. wielcy dziekani 
kłodzcy.

Ramy organizacyjne związku określały statuty. Pierwszy taki dokument dla Hrab-
stwa Kłodzkiego został opracowany w 1882 r.8 W 1909 r. doszło do reorganizacji 
związku. Na 30. walnym zgromadzeniu członków w Bystrzycy Kłodzkiej przedsta-
wiono nowy statut9. zaakcentowano w nim zwłaszcza realizację postulatów zawar-
tych w motu prioprio papieża Piusa X o muzyce świętej z 22 listopada 1903 r.

Stowarzyszenie Cecyliańskie Hrabstwa Kłodzkiego było gałęzią Powszechnego 
Stowarzyszenia św. Cecylii i składało się z kół parafialnych (Pfarr–Cäcilienvereine). 
Posiadały one własne statuty (zgodne ze statutem ogólnym) oraz zarządy10. W skład 
każdego zarządu wchodzili: miejscowy proboszcz (lub jego reprezentant – z reguły 
wikariusz parafialny) jako prezes, dyrygent, sekretarz, skarbnik i dwaj członkowie11  
W 1913 r. istniało 19 kół parafialnych: Bystrzyca Kłodzka, Czerwieńczyce, Duszni-
ki zdrój, Gorzanów, Kłodzko, Lądek zdrój, Ludwikowice Kłodzkie, Międzygórze, 
Nowa Ruda, Nowa Wieś Kłodzka, Słupiec, Stary Waliszów, Strachocin, Szalejów 
Dolny, Szczytna, ścinawka średnia, Tłumaczów, Wambierzyce i Żelazno12 

Cecylianiści z Hrabstwa Kłodzkiego realizowali podstawowe cele związkowe, 
którymi były: pielęgnowanie chorału gregoriańskiego, polifonii dawnych mistrzów, 
śpiewu ludu i chórów kościelnych, a także utrzymywanie wysokiego poziomu gry 

6 GB (1873) nr 43, s. 252–253; g. hartMann, Aus dem Leben und Streben des Cäcilienvereins 
der Grafschaft Glatz, „Cäcilia” 40 (1933) nr 1–2, s. 17 – błędnie podaje, że pierwsze walne zebranie 
członków stowarzyszenia odbyło się w 1873 r. w Lądku. Błędną datę powstania ruchu (1875 r.) podaje 
P. Preis, Musik-und Theaterleben von Stadt und Kreis Glatz, t. II: Kreis Glatz, Lüdenscheid 1969,  
s. 419, oraz a. BernatZky, Lexikon der Grafschaft Glatz, Leimen – Heidelberg 19942, s. 183.  

7 archiWum Parafii WnieboWZięcia nmP W kłoDZku/Das Dekanatsarchiv Des erZbischöfLichen 
GeneraLvikariats Der Grafschaft GLatZ [dalej: deka gl], sygn. I F 39a: Cäcilienverein 1875–1913, 
sygn. I F 39b: Cäcilienverein der Grafschaft Glatz 1902–  

8 Tamże, sygn. I F 39a.     
9 Tamże, sygn. I F 39b.
10 Tamże, sygn. I F 39a.
11 Tamże  
12 GB 65 (1913) nr 114. 
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organowej. związek dążył ponadto do naprawy i reformy katolickiej muzyki ko-
ścielnej w duchu zarządzeń Stolicy Apostolskiej, polegającej m.in. na przeciwsta-
wieniu się ingerencji elementów świeckich do muzyki kościelnej, jak również na 
wyeliminowaniu z kościoła muzyki o charakterze operowym i popisowym13. środ-
kami do ich osiągnięcia były14:

– rozpowszechnianie wiedzy o muzyce kościelnej i liturgii zwłaszcza poprzez 
lekturę fachowych czasopism związkowych: „Cäcilia. zeitschrift für katholische 
Kirchenmusik. Offizielles Organ des Breslauer und des ermländischen Diözesan–
Cäcilienvereins und des Cäcilienvereins der Grafschaft Glatz, „Fliegende Blätter für 
katholische Kirchenmusik” oraz „Musica sacra“. Każdy chór kościelny zobowiąza-
ny był do corocznej prenumeraty (za cenę 1 marki) przynajmniej jednego egzempla-
rza czasopisma „Cäcilia”. W 1912 r. rozprowadzanych było 88 egzemplarzy tego 
organu związkowego15;

– udział w walnych zebraniach członków Stowarzyszenia Cecyliańskiego Hrab-
stwa Kłodzkiego oraz w zebraniach członków kół parafialnych. Spotkania te miały 
być połączone z możliwie wzorcowym wykonywaniem muzyki kościelnej; 

– rozpowszechnianie prawdziwie kościelnych i jak najłatwiejszych do wykona-
nia muzykaliów. W tym celu zarząd stowarzyszenia opracował specjalny katalog 
godnych polecenia dzieł muzyki kościelnej;  

– korzystanie z biblioteki związkowej. Na zakup nowych pozycji przeznaczony 
był specjalny coroczny fundusz z kasy związkowej. Biblioteka mieściła się w bu-
dynku Seminarium Nauczycielskiego w Bystrzycy Kłodzkiej. 

Działalność stowarzyszenia uległa zahamowaniu po 1933 r. oraz praktycznie cał-
kowitemu zawieszeniu w latach 1939–1945. Wiadomo jednak, że jeszcze w 1944 
r. stowarzyszenie cecyliańskie z parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie pomagało 
w organizacji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa: „W Boże Ciało 
procesja znów tylko wokół kościoła. Uczestnictwo wiernych było dobre. Panna Pol-
gart postarała się nawet o orkiestrę (…). Towarzystwo św. Cecylii dołożyło wielu 
starań, aby procesja była uroczysta. zaśpiewano mszę Grubera i małą Schnabla”16 

13 r. tyrała, Encyklika Piusa XII „Musicae sacrae disciplina” jako efekt ruchu liturgicznego oraz 
cecylianizmu w Europie, w: tenże (red.), Muzyka w służbie liturgii. W 50. rocznicę ogłoszenia encykliki 
papieża Piusa XII „Musicae sacrae disciplina”, Kraków 2005, s. 48. 

14 deka gl, sygn. I F 39a, sygn. I F 39b.
15 GB 64 (1912) nr 78.  
16 Cyt. za: j. kos (opr.), Strażnik sumienia. Ks. Georg Wache – proboszcz parafii św. Mikołaja 

w Nowej Rudzie w czasie drugiej wojny światowej, Nowa Ruda 2008, s. 82.  
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zarząd i członkowie stowarzyszenia

Na czele związku stał sześcioosobowy zarząd (prezes, sekretarz, skarbnik, człon-
kowie), wybierany przy okazji walnego zebrania członków17. Kadencja władz trwała 
trzy lata. Od 1909 r. zarząd składał się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarb-
nika oraz sześciu członków (po dwóch z każdego powiatu hrabstwa: kłodzkiego, 
bystrzyckiego i noworudzkiego)18. Wybory zarządu odbywały się co pięć lat. zarząd 
zajmował się bieżącymi sprawami związku, przynajmniej raz w roku odbywał posie-
dzenia oraz ustalał plan pracy stowarzyszenia na bieżący rok.

Pracami zarządu kierował prezes19. Do jego obowiązków należało: zwoływanie 
posiedzeń zarządu, reprezentowanie związku na zewnątrz, kontaktowanie się z wła-
dzami i innymi osobami, podpisywanie wszelkich pism, ustalanie porządku wal-
nych zgromadzeń i kierowanie nimi, realizowanie uchwał walnego zgromadzenia, 
nadzorowanie kół parafialnych i zatwierdzanie składu zarządów oraz przyjmowanie 
sprawozdań z ich działalności, sporządzanie corocznego sprawozdania z działalno-
ści stowarzyszenia dla arcybiskupa praskiego oraz generalnego prezesa związku, 
asygnowanie wypłat z kasy związkowej. Pierwszym prezesem został Wilhelm Ko-
the (lata 1873–1884). Po nim funkcję tę przejął ks. Franz Urban. W 1902 r. nowym 
prezesem został ks. proboszcz Franz Patzelt ze Słupca. W latach 1907–1909 stowa-
rzyszeniem kierował ks. Franz Olbrich – proboszcz ze ścinawki Dolnej. Od 1909 
do 1945 r. funkcję prezesa pełnił ks. Augustinus Heinze (1865–1948) – proboszcz 
z Lądka zdroju. 

Do zadań wiceprezesa należało zastępowanie prezesa w przypadku jakiejś prze-
szkody oraz przejęcie urzędu prezesa (do czasu wyborów uzupełniających na naj-
bliższym walnym zgromadzeniu) w razie jego rezygnacji lub śmierci20. Przez wiele 
lat funkcję wiceprezesa pełnił Georg Amft (1873–1937)21. Sekretarz zarządu zobli-
gowany był do sporządzania protokołów z walnego zgromadzenia oraz posiedzeń 
zarządu22. Skarbnik miał obowiązek zarządzania majątkiem, składania corocznych 
sprawozdań finansowych oraz prowadzenia dokładnej listy członków stowarzy-
szenia23. Do zadań pozostałych członków zarządu należało kierowanie biblioteką 

17 deka gl, sygn. I F 39a. 
18 Tamże, sygn. I F 39b. zob. a. heinZe, C.V.d.G.Gl., „Grafschafter Volkskalender für das Jahr 

1928” (Arnestuskalender) 5 (1928), s. 77–79.     
19 deka gl, sygn. I F 39a, sygn. I F 39b. 
20 Tamże    
21 Georg Amft urodził się w Jaszkowej Górnej. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Bystrzycy 

Kłodzkiej oraz Królewski Instytut Muzyki Kościelnej w Berlinie. Od 1901 r. był nauczycielem muzyki 
w Seminarium Nauczycielskim w Bystrzycy Kłodzkiej. Opublikował m.in. znany śpiewnik Volkslieder 
der Grafschaft Glatz  

22 deka gl, sygn. I F 39b.    
23 Tamże      
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związkową (wybieranie spośród siebie bibliotekarza), uczestniczenie w posiedze-
niach zarządu i podejmowanie uchwał24 

Członkiem stowarzyszenia mógł zostać każdy katolik, który był zainteresowany 
jego ideami i wyraził wolę przystąpienia do związku25. Członkowie dzielili się na 
aktywnych i wspierających26. Do pierwszej grupy należeli wszyscy czynnie zaan-
gażowani w muzykę kościelną. W praktyce byli to: dyrygenci, członkowie chórów 
i orkiestr kościelnych, organiści oraz księża. Wszyscy członkowie zobowiązani byli 
do realizowania celów związku oraz opłacania rocznej składki w wysokości co naj-
mniej 1 marki (z czasem kwotę tę podniesiono do 1,50 marki). 

Każdy członek mógł uczestniczyć w zebraniach (otwartych i zamkniętych), od-
czytach oraz koncertach organizowanych przez stowarzyszenie. Miał również czyn-
ne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do zabierania głosu i zgłaszania wniosków. 
Ponadto mógł bezpłatnie korzystać z biblioteki związkowej (pokrywał jedynie ewen-
tualne koszta opakowania i przesyłki). 

W 1903 roku liczba członków stowarzyszenia wynosiła ok. 115 osób27. W 1911 
r. do związku należały 42 chóry kościelne28. W 1912 r. ich liczba wzrosła do 47. 
W 1912 r. stowarzyszenie liczyło 210 osób, rok później – 24329. W 1926 r. do stowa-
rzyszenia należały 72 chóry30. Dnia 1 września 1930 r. odnotowano 92 chóry kościel-
ne działające w ramach Cäcilienverein31 

 

działalność stowarzyszenia

zgodnie z założeniami Towarzystwa Cecyliańskiego w kościołach Hrabstwa 
Kłodzkiego zaczęto w szerokim zakresie uprawiać wielogłosowy śpiew chóralny. 
Był on głównym przejawem działalności kół parafialnych. śpiewano zarówno a cap-
pella, jak i z akompaniamentem organowym, a często także orkiestralnym. Każdy 
członek cecyliańskiego koła parafialnego zobowiązany był do udziału w próbach 
i wykonaniach muzyki w swoim kościele parafialnym32. W początkowym okresie 
działalności związku do najbardziej aktywnych kół cecyliańskich należały stowa-
rzyszenia w następujących miejscowościach: Bystrzyca Kłodzka (dyrygent exner), 
Duszniki zdrój (dyrygent Hauck), Gorzanów (dyrygent Reichel), Lądek zdrój (dy-
rygent Forche), Nowa Ruda (dyrygent Wolff), Radków (proboszcz Urban, dyrygent 
Schnabel), Żelazno (dyrygent Taubitz)33. W Dusznikach chór parafialny wykony-

24 Tamże      
25 Tamże, sygn. I F 39a, sygn. I F 39b.    
26 Tamże      
27 GB 55 (1903) nr 76. 
28 Tamże, 64 (1912) nr 78. 
29 Tamże, 65 (1913) nr 114. 
30 Tamże, 79 (1926) nr 186. 
31 Tamże, 83 (1930) nr 237. 
32 deka gl, sygn. I F 39a. 
33 „Cäcilia” 6 (1898) nr 4, s. 29. 
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wał msze: Maxa Filkego (1855–1911), Josepha Grubera (1855–1933), Ferdynada 
Schallera (1835–1884), Franza Schöpfa (1836–1915), Josepha Steina (1845–1915) 
oraz Franza Xavera Witta. Pielęgnowano tam również pieśń kościelną. Gorzanowski 
chór miał w repertuarze utwory: Franza Bürkego (1839–1913), Josepha Gottwalda 
(1754–1833), Heinricha Götzego (1836–1906) oraz Grubera. Chór z Nowej Rudy 
prezentował kompozycje Grubera, Michaela Hallera (1840–1915), Karla Kemptera 
(1819–1871). W Żelaźnie wykonywano dzieła Grubera, Filkego oraz Witta. 

z ankiety przeprowadzonej wśród chórów kościelnych w 1930 r. wynikało, że do 
najbardziej popularnych kompozytorów należeli m.in.: Moritz Brosig (1815–1887), 
Anton Bruckner (1824–1896), ks. Anton Faist (1864–1933), Max Filke, Vinzenz 
Goller (1873–1953), ks. Peter Griesbacher (1864–1933), Hans Huber (1852–1921), 
ks. Markus Kagerer (1878–1932), Józef Kromolicki (1882–1961) oraz Johannes 
Georg Meuerer (1871–1955)34. Mniejsze zespoły bardzo chętnie wykonywały utwo-
ry Josepha Grubera. Dzieła muzyki staroklasycznej wykonywane były tylko przez 
większe i lepsze zespoły. 

za jeden z głównych postulatów reformy muzyki kościelnej uznano ożywienie 
i upowszechnienie praktyki chorału gregoriańskiego. Wykonywano go jednak spo-
radycznie i to tylko w większych ośrodkach. Wyjątek stanowił kościół św. Barbary 
w Drogosławiu, gdzie od 1911 r. pielęgnowano śpiew chorałowy z udziałem ludu35  
Duża w tym zasługa utalentowanego dyrygenta miejscowego chóru Bruno Kiefe-
la (1877–1955). Ważnym wydarzeniem było zorganizowanie w Kłodzku w dniach 
12–15 marca (środa–sobota) 1930 r. kursu chorału gregoriańskiego36. zajęcia od-
bywały się od godz. 16.00 w Sali Muzycznej Miejskiego Gimnazjum Katolickiego. 
Prowadził je o. Romuald Jordan OSB z Krzeszowa.

Cecylianiści organizowali także inne kursy muzyki kościelnej. Pierwszy odbył 
się w 1898 r. w Dusznikach37. Wzięło w nim udział 27 osób38. Kolejny miał miejsce 
w dniach 10–12 września 1901 r. w Radkowie39. zastąpił on coroczne zebranie wal-
ne. Kurs poprowadził ks. proboszcz Urban. Codziennie odbywały się próby śpiewu 
– przed południem dla głosów męskich, po południu na chór mieszany. Centralnym 
punktem w harmonogramie każdego dnia była uroczysta liturgia. W jej trakcie wy-
konano m.in.: Requiem Kaspara etta (1788–1847) oraz Herz Jesu Litanei Gries-
bachera. Wykonania z Graduale Romanum prowadził dyrygent Hauck z Dusznik. 
Uczestniczono także w wykładach z liturgiki, które wygłosił ks. wikariusz zenker 
z Lądka.

Jednym z głównych przejawów działalności stowarzyszenia było organizowa-
nie koncertów. Ożywienie w tej materii datuje się zwłaszcza od lat dwudziestych 

34 GB 83 (1930), nr 237.
35 GB, 86 (1933) nr 271. 
36 „Glatzer zeitung” [dalej: Gz] 36 (1930) nr 20; GB 83 (1930) nr 68, nr 72.
37 Tamże, 52 (1900) nr 60.  
38 Tamże    
39 Tamże, 53 (1901) nr 75.
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XX w., kiedy to cecylianiści organizowali przynajmniej jeden duży koncert muzyki 
kościelnej w wybranej miejscowości ziemi kłodzkiej. Oto programy dwóch takich 
koncertów. 

W środę 23 marca 1927 r. o godz. 15.30 w kościele parafialnym w Bystrzycy  –
Kłodzkiej odbył się koncert zorganizowany przez miejscowe koło cecyliańskie 
pod kierunkiem dyrygenta Kargera40. W programie znalazły się m.in.: cztero-
głosowa Missa Octavi Toni Orlando di Lasso (1532–1594), dzieła wokalne 
Maxa Wieczorka (1878–1965), dzieła organowe Johanna Sebastiana Bacha 
(1685–1750) i Moritza Brosiga. Po koncercie odbyło się spotkanie w cukierni 
Ullricha. 
29 lutego 1928 r. o godz. 15.30 rozpoczął się w Nowej Rudzie koncert zorganizowa- –
ny przez miejscowe stowarzyszenie cecyliańskie41. Wystąpił chór parafialny pod 
kierunkiem dyrygenta Pohla. W programie znalazły się utwory: Agnus Friedricha 
Koenena (1829–1887), Allerseelenbitte Petera Griesbachera, Kreuzwegstationen  
(I, II) Franza Xaverego Witta, Stabat mater Palestriny (1525–1594) oraz gradu-
ał i ofertorium na uroczystość Chrystusa Króla Markusa Kagerera (1878–1932). 
Ponadto organista Lerch wykonał Preludium i fugę e–moll Johanna Sebastiana 
Bacha oraz Phantasie über das Osteralleluja Maxa Springera (1877–1954). Po 
koncercie odbyło się spotkanie towarzyskie w browarze miejskim.

Członkostwo w stowarzyszeniu cecyliańskim nie tylko dawało możliwość re-
alizacji muzycznych pasji, ale stanowiło również sposób spędzania wolnego czasu 
w „rodzinnej” atmosferze. Organizowano bowiem różnego rodzaju spotkania towa-
rzyskie oraz wycieczki.

W środę 10 stycznia 1900 r. Stowarzyszenie Cecyliańskie oraz Stowarzyszenie 
śpiewacze z Żelazna zorganizowały dla swoich członków koncert połączony z za-
bawą taneczną42. Koło cecyliańskie z Nowej Rudy 27 listopada 1919 r. zapraszało na 
wieczór rodzinny w hotelu Kaiserhof, połączony z muzyką, wspólnym śpiewem oraz 
zabawą taneczną43. 15 lipca 1930 r. koło cecyliańskie z Szalejowa Dolnego zorgani-
zowało wycieczkę na Ostrą Górę (Spitzberg)44. W drodze powrotnej zatrzymano się 
na kawę w gospodzie Schuberta w Wojciechowicach. 19 czerwca 1932 r. słupieckie 
koło cecyliańskie odbyło (przy pięknej pogodzie) pieszą wędrówkę do Woliborza, 
gdzie spotkało się z tamtejszym chórem kościelnym45. Oba zespoły urządziły potań-
cówkę. Na drogę powrotną dyrygent chóru Wengler zorganizował ciężarówkę. 

40 Gz 33 (1927) nr 33. 
41 Tamże, 34 (1928) nr 22; GB 81 (1928) nr 48; g. aMFt, Zur Aufführung von Palestrinas „Stabat 

mater” in der kath. Pfarrkirche zu Neurode am 29. Februar 1928, GB 81 (1928) nr 56.   
42 GB 52 (1900) nr 5.
43 archiWum PaństWoWe We WrocłaWiu. oDDZiał W kamieńcu ZąbkoWickim, Akta miasta Nowa 

Ruda, sygn. 71: Acta betreffend Cäcilien-Verein 
44 GB 83 (1930) nr 190. 
45 Tamże, 85 (1932) nr 176.
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Walne zebrania 

Najważniejszym wydarzeniem w życiu cecylianistów było walne zebranie człon-
ków stowarzyszenia. z reguły odbywało się ono każdego roku w innej miejscowości 
hrabstwa. Miało następujący przebieg: 

– uroczysta suma;
– koncert muzyki religijnej w wykonaniu miejscowego chóru kościelnego;
– otwarte zebranie członków: sprawozdanie z działalności, omówienie koncertu, 

wykład z dziedziny liturgiki lub historii muzyki, zatwierdzenie sprawozdania finan-
sowego, dyskusja, podjęcie wniosków i uchwał; 

– obiad.
Pierwsze walne zgromadzenie członków stowarzyszenia odbyło się w środę  

22 października 1873 r. w Bystrzycy Kłodzkiej46. Rozpoczęło się o godz. 9.00 
uroczystą sumą w kościele parafialnym, podczas której zabrzmiała Figuralmesse 
c–moll Moritza Brosiga. Dyrygował exner. Po Mszy odbył się koncert, na który 
złożyło się 12 utworów. Wśród nich znalazły się przykłady chorału gregoriańskiego, 
pieśni w języku niemieckim, utworów polifonicznych starszych i nowszych, pieśni 
kościelnych, utworów organowych. Całością dyrygował W. Kothe. Wykonano m.in. 
Sanctus z Missa II Hansa Leo von Hasslera oraz Alleluja Georga Friedricha Händla. 
Po koncercie odbyło się zebranie członków, podczas którego wysłuchano wykładu 
Kothego o powstaniu i celach stowarzyszenia cecyliańskiego oraz omówiono bieżą-
ce sprawy związkowe. 

Jubileuszowe 30. generalne zebranie odbyło się w dniach 20–21 września 1909 r. 
w Bystrzycy Kłodzkiej47. W pierwszy dzień (poniedziałek) o godz. 18.15 miał miej-
sce koncert w auli Seminarium Nauczycielskiego, który poprowadził Georg Amft. 
Wystąpił: chór seminaryjny oraz chór tzw. szkoły wyższej dla chłopców. Pierwsza 
część koncertu poświęcona była wielkim mistrzom: Haydnowi, Händlowi oraz Men-
delssohnowi. zaprezentowano m.in. Koncert g–moll Händla na organy i orkiestrę 
smyczkową. Partię organową wykonał student seminarium zimmer. Druga część 
koncertu poświęcona była kompozytorom Hrabstwa Kłodzkiego. Georg Amft zagrał 
na organach Andante z Fantazji c-moll Josepha Braunera (1833–1895)48. Następnie 
zabrzmiały trzy pieśni na chór męski: Die Abendglocken rufen das weite Tal zur Ruh 
Wilhelma Kothego, Dragonerlied aus dem siebenjährigen Kriege eduarda Tauwit-
za (1812–1894) oraz Altdeutsches Tanzlied Heinricha Reimanna (1850–1906). Na-
stępnie wysłuchano dwóch pieśni Georga Amfta na chór mieszany: Der Geworbene 
i Schlaflied fürs Bübchen. Na zakończenie koncertu zabrzmiały dwa utwory Paula 
elsnera (1865–1933) na chór męski: Treuschwur i Heil sei dem Kaiser 

46 GB (1873) nr 43, s. 252–253.
47 Gz (1909) nr 77; scholZ, Die 30. Generalversammlung des Grafschafter Cäcilienvereins zu 

Habelschwerdt am 20. und 21. September 1909, „Cäcilia” 17 (1909) nr 11, s. 84–86. 
48 Joseph Brauner był organistą w kościele parafialnym w Kłodzku w latach 1863–1894. zajmował 

się również organmistrzostwem.
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Po kolacji w hotelu Deutsches Haus odbyło się zamknięte zebranie członków. 
Otworzył je prezes stowarzyszenia, ks. proboszcz Olbrich ze ścinawki Dolnej. Refe-
rat na temat konieczności reorganizacji związku wygłosił Georg Amft, przedstawia-
jąc jednocześnie projekt nowego statutu. Po gruntownej debacie został on przyjęty 
bez większych poprawek. Następnie (zgodnie z nowym statutem) odbyły się wybory 
zarządu. z funkcji prezesa zrezygnował ks. Olbrich. Na jego miejsce został wybrany 
ks. Heinze z Lądka. Wiceprezesem został nauczyciel seminarium Amft, skarbnikiem 
– nauczyciel Scholz ze ścinawki Dolnej, a sekretarzem – nauczyciel Wiehl z Lądka. 
Na członków zarządu wybrano: z powiatu bystrzyckiego – ks. proboszcza Klesse-
go ze Skrzynki i dyrygenta chóru Forchego z Lądka, z powiatu kłodzkiego – ks. 
proboszcza Taubitza ze Szczytnej i dyrygenta chóru Haucka z Dusznik, z powiatu 
noworudzkiego – ks. proboszcza Wachsmanna z Nowej Rudy oraz nauczyciela Piet-
scha ze Słupca. Ostatni punkt spotkania stanowiło sprawozdanie finansowe, które 
przedstawił nauczyciel Scholz ze ścinawki Dolnej. Przychody w 1908 r wyniosły 
207,24 marki (z czego 93,64 pozostało z poprzedniego roku), a wydatki – 58,85 
marek. Stan kasy na początku 1909 r. wyniósł 148,39 marek. 

Kolejny dzień zjazdu rozpoczęła uroczysta suma w kościele parafialnym o godz. 
9.00, której przewodniczył ks. dziekan Scholz. śpiewał miejscowy chór parafial-
ny pod dyrekcją nauczyciela Gläsnera. zabrzmiały utwory: Missa in honorem be-
ate Mariae Virginis Maxa Filkego (1855–1911) na chór mieszany i małą orkiestrę, 
graduał Beatus vir na pięciogłosowy chór Franza Xavera Witta, ofertorium Veri-
tas mea na pięciogłosowy chór Rudolfa Bibla (1832–1902). Po Mszy św. wystąpił 
chór seminaryjny, prezentując następujący program: Popule meus Palestriny, Mi-
serere i Tibi soli peccavi Orlanda di Lassa, Tantum ergo i Mihi autem adhaerere 
(oba utwory na chór męski i organy) Ferenca Liszta (1811–1886) oraz Psalm 40 na 
chór męski i organy edgara Tinela (1854–1912). Następnie nauczyciel Haberstrohm 
z Poręby wykonał Fantazję i fugę Carla Philippa emanuela Bacha (1714–1788). Na 
zakończenie wysłuchano dwóch bardzo starych kolęd pochodzących z terenu Hrab-
stwa Kłodzkiego, opracowanych na chór przez Georga Amfta: Auf, auf, ihr Hirten 
i O laufer, ihr Hirten  

O godz. 12.00 w gospodzie Weißes Roß odbyło się zebranie członków stowa-
rzyszenia, w którym uczestniczył burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Geisler. Dyrygent 
Forche z Lądka zrelacjonował swój udział w 19. generalnym zjeździe Ogólnonie-
mieckiego Stowarzyszenia Cecyliańskiego, które odbyło się na początku sierpnia 
1909 r. w Pasawie. O godz. 13.00 wydano w hotelu Drei Karpfen uroczysty obiad. 
Po południu na Górze Parkowej św. Floriana odbyło się spotkanie towarzyskie przy 
kawie oraz koncert kapeli miejskiej.
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zakończenie

Ruch cecyliański na ziemi kłodzkiej odegrał znaczącą rolę w dziele odrodzenia 
muzyki kościelnej. Idee przeniesione z Regensburga także na tym terenie znalazły 
podatny grunt. Początkowo jednak stowarzyszenie nie było mocno zintegrowane. 
Do ścisłego zjednoczenia towarzystwa doszło po jego reorganizacji w 1909 r. Do-
prowadziło to do takiego stanu rzeczy, że prawie każdy chór kościelny z hrabstwa 
należał do związku. Było to możliwe dzięki aktywnej działalności wielu kapłanów, 
organistów, dyrygentów chórów kościelnych oraz nauczycieli.

Muzycy działający w hrabstwie nie byli jednak ortodoksyjnymi cecylianistami. 
Hrabstwo Kłodzkie znajdowało się w orbicie wpływów ośrodka wrocławskiego, 
w którym nie wszystkie założenia ruchu cecyliańskiego zostały zaakceptowane. Cen-
trum dla śląskiej muzyki kościelnej stanowiła katedra wrocławska. To tam rozwijano 
tradycje tzw. „wrocławskiej szkoły muzyki kościelnej”, zapoczątkowanej przez wy-
bitnego kapelmistrza katedralnego Josepha Ignatza Schnabla (1767–1831)49. Trady-
cję tę kontynuowali jego następcy: B. Hahn, M. Brosig, M. Filke i Z. Cichy50. Moritz 
Brosig uważał narzucone przez ruch cecyliański ograniczenia za pozbawione sensu 
i wprowadzał do liturgii msze orkiestrowe (niemile widziane przez cecylianistów), 
sam będąc kompozytorem wielu z nich51. Dlatego też ks. Witt oddzielił swe postulaty 
od specyfiki śląskiej muzyki kościelnej52. Tak więc w Hrabstwie Kłodzkim, dzięki 
impulsom płynącym z Wrocławia, a także w oparciu o rodzimą tradycję z domieszką 
wpływów czeskich, msze wokalno-instrumentalne i muzyka religijna z towarzysze-
niem orkiestry wykonywane były równolegle z dziełami a cappella53 

49 zob. a. Prasał, Życie i twórczość wrocławskiego kapelmistrza katedralnego Józefa Ignacego 
Schnabla (1767–1831), „Wrocławski Przegląd Teologiczny” 17 (2009) nr 2, s. 179–198. 

50 zob. w Matysiak, Breslauer Domkapellmeister von 1831–1925, Düsseldorf 1934; tenże, „Die 
Breslauer Schule”, „Musica Sacra” 65 (1935) nr 7, s. 148–149.

51 zob. r. walter, Moritz Brosig (1815–1887). Domkapellmeister in Breslau, Dülmen 1988;  
P. śWierc, Maurycy Brosig – śląski kompozytor i wirtuoz organowy, „zeszyty Naukowe Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu” 49 (1990) (Tradycje śląskiej Kultury Muzycznej V), s. 61–64.

52 h. unverricht, Muzyka i kultura muzyczna w diecezji wrocławskiej, w: M. hirschFeld,  
h. trautMann (red.), Dziedzictwo i posłannictwo śląskiego Kościoła. 1000 lat diecezji wrocławskiej, 
Dülmen – Piechowice 2001, s. 247.

53 zob. a. Prasał, Z dziejów muzyki w kościołach Kudowy–Zdroju, „świdnickie Studia Teologicz-
ne” 5 (2008) nr 5, s. 307–315; tenże, Muzyka w kościołach Kłodzka – od czasów najdawniejszych do 
współczesności, „świdnickie Studia Teologiczne” 6 (2009) nr 6, s. 254–256.


