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SPOTKANIE W EPARCHII
W kaliningradzkiej eparchii
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 8 kwietnia miało miejsce
spotkanie biskupa Bałtyckiego
Serafina z Konsulem Generalnym Polski w Kaliningradzie
Markiem Gołkowskim.
Głównym tematem rozmowy
było zaproszenie władyki Serafina na konferencję dotyczącą
ukazania się książki „Wprowadzenie w chrześcijaństwo”
Józefa Ratzingera – papieża
Benedykta XVI. Książka jest
kursem wykładów, które J. Ratzinger przeczytał w ciągu kilku

dziesięcioleci. Niedawno przetłumaczono ją na język rosyjski.
Konferencja odbędzie się w
terminie późniejszym w rzymskokatolickiej parafii św. Adalberta w Kaliningradzie. Z eparchii kaliningradzkiej wystąpi
ihumen Kornilij. Tematem jego
przemówienia będzie wstęp do
ww. książki, napisany przez
metropolitę Smoleńskiego i
Kaliningradzkiego Cyryla –
obecnie Patriarchę Moskiewskiego i Wszechrusi.
Podczas spotkania władyka rek Gołkowski wymienili się
Serafin i Konsul Generalny Ma- pamiątkowymi prezentami. Jego

ekscelencja podarował gościowi
haftowaną ikonę Matki Bożej, a
darem pana Konsula dla władyki
Serafina było rzadka książka
„Architektoniczne księgi inwentarzowe byłego muzeum „Prusy”, wydana w Olsztynie, również w wersji rosyjskiej.
Na spotkaniu był również
obecny protojerej Wadim Nietkaczow, proboszcz cerkwi
Opieki Matki Bożej, parafia
którego ma bliskie kontakty
braterskie z parafiami prawosławnymi w Białymstoku.
Dmitrij Osipow foto autora

Kronika kulturalna

Międzynarodowy festiwal «Rosyjska muzyka nad Bałtykiem»
samolotu pod Smoleńskiem. Wszyscy na
Od 9 kwietnia w Filharmonii Kalininstojąco uczcili minutą ciszy ofiary okropnej
gradzkiej trwa międzynarodowy festiwal
katastrofy. Polscy muzycy poświęcili swój
sztuki „Rosyjska muzyka nad Bałtykiem”.
koncert ofiarom tragedii, wszystkim co zginęli
Owe wydarzenie artystyczne odbywa się w
w tym nieszczęśliwym locie. Zabrzmiała
naszym mieście już po raz trzeci. Festiwal
przejmująca muzyka J. S. Bacha.
ten to wspaniała możliwość spotkania z
Muzycy bydgoskiej orkiestry zaprezenutalentowanymi wykonawcami i świetnymi
towali słuchaczom czteroczęściową „Serezespołami z ościennych krajów obszaru
nadę” Mieczysława Karłowicza, kompozybałtyckiego.
tora, który w rozkwicie sił twórczych zginął w
W ramach programu festiwalowego 17
górach. W koncercie wziął udział także solista
kwietnia na scenie Sali Koncertowej wystąFilharmonii Kaliningradzkiej Nikolaj Gorłow,
piła Orkiestra kameralna Pomorskiej Filktóry wykonał w towarzystwie orkiestry „Caharmonii „Capella Bydgostiensis” z Bydpella Bydgostiensis” romanse do muzyki
goszczy. Orkiestra istniejąca od 1962 roku
rosyjskich kompozytorów – Piotra Czajkownależy do wybitniejszych orkiestr kameralskiego i Georgija Swiridowa. Głos naszego
nych Polski. Zespół ma w swoim dorobku
rodaka brzmiał jak zawsze mocno, muzycy z
występy koncertowe na prestiżowych sce- Nikołaj Gorłow i Bydgoska Orkiestra Kameralna.
Polski grali olśniewająco. Przy muzyce w
nach w kraju i w Europie.
Przed rozpoczęciem koncertu bydgoskiej Orkiestry Kameralnej dyrektor takim mistrzowskim wykonaniu czas minął niezauważalnie. Na prośbę pubfilharmonii Wiktor Bobkow powiedział zebranym, że Filharmonia Kaliningradzka liczności orkiestra z Bydgoszczy zagrała jeszcze jeden utwór – Wojciecha Kilara
ma dawne i ściśle kontakty z muzykami z Polski i podzielił się wrażeniami o grze „Orawę”, opartą na folklorze góralskim, który zabrzmiał wyjątkowo efektownie.
Występ zespołu muzyków z Bydgoszczy został zorganizowany przy wsparciu
muzyków, których dopiero mieliśmy usłyszeć – był zachwycony mistrzostwem
Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie.
zespołu, czego również życzył obecnym na sali.
W.Wasiliew
Konsul Alina Kalinowska podziękowała mieszkańcom Kaliningradu za wyrazy
foto autora
ludzkiego współczucia i solidarności z narodem polskim po tragicznym wypadku
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