Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera
Stowarzyszenie to grono ludzi, którzy pragną kontynuować dawną tradycję muzyczną Świętej
Góry. W nowoczesny sposób promują to wielkie duchowe i narodowe dziedzictwo. Stowarzyszenie
działa przy klasztorze Księży Filipinów w Gostyniu. Zgromadzenie, zgodnie ze swoim
charyzmatem i rzymskimi korzeniami, od początku swojej działalności w Polsce przykładało wielką
wagę do roli muzyki w duchowej formacji chrześcijanina. Od XVII wieku istniała przy klasztorze
Kapela Świętogórska, wokół której tętniło życie muzyczne i kulturalne Gostynia oraz całej
wielkopolski. Na Świętą Górę przybywali najlepsi muzycy i kompozytorzy, pośród których
niezwykłą postacią był Józef Zeidler. Mówi się o nim, że jest jeszcze nie odkrytym polskim
Mozartem oraz najwybitniejszym przedstawicielem polskiego klasycyzmu. Taka postać i jego
twórczość jest muzycznym skarbem Świętej Góry i zarazem skarbem naszego Stowarzyszenia. Do
dziś w klasztornych archiwach znajdują się liczne zbiory dwustuletnich i starszych manuskryptów
nutowych, dotąd niepublikowanych i nie wykonywanych przez wiele dziesięcioleci. Przywrócenie
ich do muzycznego życia jest obowiązkiem i najważniejszym celem Stowarzyszenia, które
organizuje koncerty, sympozja naukowe i spotkania promujące kulturę muzyczną i przybliżające
dziedzictwo muzyczne Świętej Góry. Szczególnym wydarzeniem w ramach całej działalności jest
Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana, na który zapraszani są najlepsi muzycy z
Polski i zagranicy. Artyści wykonujący muzykę dawną na historycznych instrumentach z
historyczną praktyką wykonawczą sprawiają, że możemy przenieść się do zupełnie innej
i niepowtarzalnej rzeczywistości. Koncerty w bazylice Świętogórskiej to wydarzenia na najwyższym
poziomie artystycznym także ze względu na unikalną akustykę wnętrza i piękno barokowej
architektury. W 2006 r. odbył się I Festiwal Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana i ogłoszony
w Wielkopolsce Rok Zeidlerowski dla uczczenia dwusetnej rocznicy śmierci Józefa Zeidlera.
Festiwal odbył się pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Gostyńskiego oraz Burmistrza
Gostynia. Członkowie Stowarzyszenia są miłośnikami muzyki, szczególnie tej sakralnej.
Rozumieją, bowiem, że ona uskrzydla duszę, unosi ku temu, co duchowe i jest nośnikiem
najwyższych wartości. Stowarzyszenie pragnie, aby na Świętej Górze również dzisiaj rozwijała się
kultura muzyczna. Wspiera działalność zespołów muzycznych – Świętogórską Orkiestrę Dętą i
Chór Palestrina. Chce pozyskiwać środki finansowe niezbędne dla prowadzenia edukacji
muzycznej i rozwoju świętogórskich muzyków – na zakup i remont instrumentów, na warsztaty
muzyczne, na stypendia dla najzdolniejszych uczniów. Udało się już reaktywować Kapelę
Świętogórską w formie zbliżonej do tej sprzed lat. Jej założenie z pewnością przyczyni się do
odnowy życia muzycznego w Gostyniu i zaktywizowania całego regionu. W przyszłości
Stowarzyszenie planuje wyremontować organy w bazylice Świętogórskiej.

