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Kronika kulturalna

Koncert 24 października
odby ł się na gorące życzenie
publiczności.

I ponownie ujrzeliśmy na
s cen ie sześciu eleganckich
panów w garniturach pod kra-
watem.  Są  to  Robert  Hycla  i
Les zek Marcin iak (kon tra-
tenorzy), Przemys ław Czekała
(tenor),  Pio tr  Lewandowski
(baryton), Piotr Diurla i Artur
Hoffmann (bas). To oni tworzą
zespół „Affabre Concinui”.

Zespół na początku
koncertu wykonał czte-
ry madrygały z epoki
Renesansu, wyjątkowo
pięknie, zgodnie z tra-
dycją gatunku. Następ-
n ie s łuchacze mogli
podziwiać w interpre-
tacji  zes po łu  p ieśni
kompozytorów XIX
wieku Giovanni Marti-
ni, Franca Schuberta i
Stanisława Moniuszki.

Seks tet  zawsze,
niezmiennie śpiewa a

„Affabre” na bis
Po raz drugi w tym roku w Sali Koncertowej Filharmonii Kaliningradzkiej wystąpił poznański sekstet wokalny „Affabre

Concinui” (łac. idealnie współbrzmiąc) .
capella,  ale jego aranżacje
utworów muzyki  ins trumen-
talnej  wywo łują  podziw i
zachwycają słuchaczy. Muro-
wane przeboje w repertuarze
„Affabre Concinui” to popu-
larne utwory muzyki klas ycz-
nej: „Zima” Antonio Vivaldie-
go , „Bad inerie” J. S. Bacha,
uwertura  do  opery  „Cyru lik
sewilski” Rossiniego, przedsta-
wione w tym koncercie. Nato-
miast żartobliwy rossiniowski

„Duet kotów” wykonany nadz-
wyczaj humorys tycznie wpro-
wadził s łuchaczy w klimat
muzyki rozrywkowej.

Znaczącą część repertuaru

zespołu s tanowią popularne
hity muzyki rozrywkowej XX
wieku.  Właśnie  światowym
przebojom estrady lat 50-ch i
70-ch była poświęcona druga
połowa koncertu. Warto zazna-
czyć  wyśmienitą aranżację ,
dokładnie przekazującą atmos-
ferę tamtych lat. Oddźwiękiem
i nagrodą widowni mistrzostwu
artystów były długo niemilk-
nące ciepłe oklaski. Z pewnoś-
cią wokalny zespół z Polski

zjednał sobie sympatię
s łuchaczy i  zos tawi
trwały ślad w duszach
obecnych na sali. Po
zakończeniu programu
koncertowego słucha-
cze żegnali  zespó ł
hucznymi oklas kami
na sto jąco, okrzykami
brawo.

I wokaliś ci ulega-
jąc prośbom trzykrot-
nie śpiewali na bis.

W. Wasiliew
Foto Wałdis Piłskałns

Przywitanie Konsula Generalnego
M. Gołkowskiego.

Agencja „Adamczyk i nieruchomości”:
Kaliningrad, ul. Szewczenko 11b.

Telefon: (4012) 53 87 29, faks: (4012) 53 65 08.

Kupno i sprzedaż działek
budowlanych, porady prawne.

Firma
Adamczyk & Adamczyk 
działa na rynku obrotu
nieruchomościami od 30 lat.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną
obsługę i dostęp do największej bazy
nieruchomości w Polsce, Rosji i na Węgrzech. 

Jesteśmy członkiem korporacji WGN Real Estate,
największego konsorcjum biur nieruchomości w
Polsce i znaczącego w środkowej i wschodniej
Europie.

Obecnie w sieci WGN Real Estate zrzeszonych
jest 40 biur, w tym 5 będących własnością naszej
firmy.

„Affabre Concinui”

(ze str. 1)

K o n c e r t  o d b y ł  s i ę  d z i ę k i
p o m o c y  f i n a n s o w e j  f i r m y

  „ A d a m c z y k  &  A d a m c z y k ”

sceny z jego żywota: Narodziny
świę tego,  Kąpi el  dz ie cię ci a,
Dzieciństwo Mikołaja, Nauka
młodzieńca, Postrzyżyny Miko-
łaja na diakona, Postrzyżyny
Mikołaja na biskupa, Wyba-
wienie trzech ubogich dziewic,
Wybawienie trzech mężów od
miecza, Uratowanie z morskiej
głębiny, Wybawienie młodzień-
ca, Śmierć Mikołaja, Przenie-
sienie relikwii Mikołaja do Bari.
Sceny te ilustrują więc przede
wszystkim cudowne wydarzenia
związane z dzieciństwem świę-
tego, który od narodzenia oto-
czony łaską bożą - wyróżniał się
mądrości ą i siłą, jak również
ukazują rozmaite interwencje
świętego biskupa, którym zaw-
dzięcza on popularne przekona-
nie o wszechmocności i chęci do
pomocy, tym, którzy jej potrzebują.

Oblicze świętego o krótkich si-
wiejących włosach, niedługiej
okrągłej brodzie wysokim czole
i głębokich zmarszczkach wyra-
ża głęboką mądrość, a jego spoj-
rzenie bezgraniczną łagodność i
litość, z którymi pasterz zwraca
się do wiernych. Medaliony z
wyobraż eni ami Chrystusa z
księgą i Bogurodzicy z omofo-
rionem przypomi nają  legen-
darne wydarz enie z ż ywota
świętego. Wtrącony do więzie-
nia za spoliczkowanie Ariusza,
heretyka, który podważał cześć
Matki Boskiej i Chrystusa na
soborze nicejskim (325). W cie-
mnicy nawiedzili biskupa Miko-
łaja Chrystus i Bogurodz ica,
którzy wręczyli mu symbole
władzy biskupiej, na znak jej
prawomocności.

Wizerunek świętego otaczają


