
Niedzielny koncert Orkiestry Akade-
mii Beethovenowskiej i Chóru Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Paw³a II, pod batut¹ Marcina Na³êcza-
Niesio³owskiego, zakoñczy³ III Festi-
wal Muzyki Oratoryjnej �Musica Sac-
romontana� na �wiêtej Górze. W wy-
pe³nionej po brzegi bazylice roz-
brzmia³a muzyka Mozarta oraz gosty-
nianina Maksymiliana Koperskiego. 
Niedzielny koncert dedykowany by³ 
�wiêtogórskiej Kongregacji w 340. 
rocznicê fundacji. 
W sobotê uczczono muzycznie 730-le-
cie nadania praw miejskich Gostynio-
wi.                    Czytaj dalej - str. 8

w gostyñskim kinie �Pod Kopu³¹�  - czytaj str. 12
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Pi¹tkowa próba przed sobotnim koncertem.
£ukasz BorowiczZ prawej dyrygent 
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Prawykonania na �wiêtej Górze
Koncert Orkiestry Akademii Beethovenowskiej i Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Paw³a II pod batut¹ Marcina Na³êcza�Niesio³owskiego zakoñczy³ 5 pa�dziernika br. III Festiwal

Muzyki Oratoryjnej �Musica Sacromontana� na �wiêtej
Górze.

W wype³nionej po brzegi bazylice rozbrzmia³a muzyka Mo-
zarta oraz gostynianina Maksymiliana Koperskiego. Niedziel-
ny koncert dedykowany by³ Kongregacji Oratorium �w. Filipa
Neri w Gostyniu w 340. rocznicê fundacji. Honorowy patronat
objê³a El¿bieta Penderecka.

Dzieñ wcze�niej mo¿na by³o natomiast us³yszeæ Polsk¹ Or-
kiestrê Radiow¹ oraz Zespó³
�piewaków Camerata Silesia,
którzy wykonali utwory Riesa
i Mozarta (ze zbiorów �wiê-
togórskich), oraz �Nieszpo-
ry� Józefa Zeidlera (ze zbio-
rów gnie�nieñskich).

Jak dyrygent ocenia utwór
�Missa in D� M. Koperskie-
go, którego prawykonanie
mia³o miejsce w niedzielny
wieczór? Dlaczego warto
udostêpniaæ tê muzykê szer-
szej publiczno�ci?

� Przede wszystkim dla-
tego, ¿e jest to nasza spu-
�cizna kultury narodowej i,
dziêki Bogu, ksiê¿a filipini oraz cz³onkowie Stowarzyszenia
Muzyki �wiêtogórskiej im. Józefa Zeidlera propaguj¹, od-
krywaj¹ i nagrywaj¹ kolejne ju¿ dzie³a z biblioteki na �wiê-
tej Górze � przyznaje M. Na³êcz-Niesio³owski. � Jestem auten-
tycznym fanem i mi³o�nikiem twórczo�ci Maksymiliana Ko-
perskiego. Nie napisa³ zbyt wielu utworów wokalno-instru-
mentalnych, ale te dwa, które dyrygowa³em i nagra³em: �Missa
Solemnis� i �Missa in D�, nad którym obecnie pracujemy, s¹
bardzo interesuj¹ce, warto�ciowe, ciekawe pod wzglêdem
formy muzycznej. Maj¹ dodatkowy walor. Mog¹ byæ z powo-
dzeniem wykonywane tak¿e podczas liturgii mszy �wiêtej i
wzbogacaæ prze¿ywanie mszy.

Jak wspó³pracowa³o siê dyrygentowi z orkiestr¹ i chórem?
� Wszystko wysz³o tak, jak tego oczekiwa³em. Z orkiestr¹

rozpoczêli�my wspó³pracê wcze�niej, podczas prób w Kra-
kowie. Tam pracowali�my nad parti¹ orkiestrow¹. Z Chó-
rem KUL spotka³em siê na próbach w Gostyniu. Pó�niej po-
³¹czyli�my to razem z solistami w ca³o�æ i wykonali�my na
koncercie. Zarówno chór, orkiestra, jak i soli�ci to profesjo-
nalni m³odzi muzycy, którzy bardzo odpowiedzialnie pod-
chodz¹ do swojej ¿yciowej pasji i dziêki temu mo¿emy w krót-
kim czasie po wykonaniu koncertu tak¿e nagraæ p³ytê � mówi.

Jak barokowe wnêtrze bazyliki sprawdza siê pod wzglêdem
dokonywania nagrañ?

� Akustyka jest typowo ko�cielna, z d³ugim pog³osem,
który w dzie³ach sakralnych jest bardzo potrzebny, ale ze

wzglêdu na specyfikê architektury, owalny kszta³t, nie jest
ona ³atwa, co nie oznacza, ¿e nale¿y temu ulegaæ. Nagrania
wykonywane s¹ w innym miejscu ani¿eli koncerty. I s³usznie.
Podczas koncertów d�wiêk lepiej rozchodzi siê na tle ko³a,
bêd¹c tu¿ przy publiczno�ci. Same nagrania realizowane s¹
natomiast w prezbiterium, gdzie lepiej sami muzycy siê s³y-
sz¹. Mamy tam lepszy kontakt z ka¿d¹ z grup instrumentów,
wokalistami, chórzystami. Do muzyki sakralnej, wokalno�

instrumentalnej akustyka ba-
zyliki jest bardzo dobra �
twierdzi M. Na³êcz-Niesio³ow-
ski.

Dyrygent przyzna³, i¿ bar-
dzo lubi wystêpowaæ w sakral-
nych wnêtrzach.

� Cieszê siê, gdy dzie³a
zwi¹zane z liturgi¹ mo¿na wy-
konaæ we wnêtrzu ko�cio³a,
bazyliki, czy katedry. Wtedy
nabieraj¹ one innego znacze-
nia, inaczej s¹ prze¿ywane. W
przypadku utworów religij-
nych, sala koncertowa cza-
sami powoduje, ¿e nie ma ta-
kich prze¿yæ, jakie powinny

byæ; nie ma odniesienia do Boga, naszej wewnêtrznej wiary
� doda³.

Zdaniem M. Na³êcza-Niesio³owskiego, który wystêpowa³ rów-
nie¿ w poprzedniej edycji festiwalu, muzyczna impreza na �wiêtej
Górze ca³y czas rozwija siê - zarówno pod wzglêdem artystycz-
nym, jak i organizacyjnym.

� Festiwal jest wspania³y. Ma przed sob¹ wielk¹ przy-
sz³o�æ, poniewa¿ jest jeszcze nie wykonanych mnóstwo utwo-
rów, które znajduj¹ siê w klasztornych archiwach. Ogrom-
nym skarbem dla festiwalu jest to, ¿e na pewno bêdzie siê
udoskonala³ w sensie organizacyjnym, ca³y czas bêdzie te¿
dop³yw niewykonywanych przez wiele lat utworów, prezen-
towanych po raz pierwszy nie tylko gostyñskiej publiczno-
�ci, ale te¿ ludziom z ca³ego kraju i zagranicy. Bêdziemy pre-
zentowaæ nasz¹ kulturê narodow¹ z okresu XVIII wieku -
okresu, z którego nie ma zbyt wielu utworów funkcjonuj¹-
cych w obiegu koncertowym � komentuje.

Jaka by³a reakcja publiczno�ci?
� Super, bez zastrze¿eñ. Bardzo gor¹co i ciep³o zostali-

�my przyjêci przez s³uchaczy. Czuje siê, ¿e publiczno�æ s³ucha
muzyki. Mia³em odczucie, ¿e maj¹ �wiadomo�æ, i¿ wykonuje-
my �Mszê� kompozytora, który w tym miejscu ¿y³, tworzy³, i
pomimo kasaty pozosta³ do ostatnich dni � ocenia M. Na-
³êcz-Niesio³owski.

AGNIESZKA JAKUBOWSKA
Fot. autorka


