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Rok Fryderyka Chopina w obwodzie Kaliningradzkim

Muzyka Chopina w Katedrze
W  Katedrze na wys-
                   pie  28  lutego od-
            był się  uroczys ty
koncert poświęcony 200. rocz-
nicy urodzin Fryderyka Cho-
pina. Wielb iciele muzyki kla-
s ycznej po raz p ierws zy w
naszym mieście mogli usły-
szeć dzieła Chopina należące
do więks zych form muzycz-
nych – koncert na fortepian i
orkiest rę e-moll. Jako wyko-
nawcy wys tąpili Orkiest ra
Symfoniczna Podlaskiej Ope-
ry i Filharmonii z Białegostoku
pod batutą doświadczonego i
słynnego dyrygenta Marcina

Nałęcz-Nies io łows kiego. A
part ię fortepianu wykonywali
młodzi  muzycy:  p rzy  p ierw-
szym utworze – uczeń znanego
w Kaliningradzie pianisty Wł.
Słobodiana Andriej Skripkin,
zdobywca  wyróżnien ia  na

kon kurs ie
Międzyna-
r o d o wy m
na Litwie,
nat omia s t
przy drugim
utworze  –
młoda p ia-
n is tka  z
Kr a k o w a
Julia Kociu-

ban prowadziła partię solową.
Prowadząca koncert muzyko-
znawca Jelena Romanowa
przypomniała słuchaczom, że
Chopin w wieku około 18 lat
stworzył przeds tawiane tego
wieczoru kompozycje, dlatego
pewnie one
brzmiały w
wykonaniu
p ianis tów
jego  ró -
wieśników.
I młodzi
so liści  za-
równo jak
nasz rodak
A n d r i e j
Skripkin  i
Julia Kociuban godnie stanęli
na wys okoś ci zadania – by li
oklas kiwani wraz o rkiestrą
symfoniczną z Podlasia nawet
przed zakończeniem wykona-
nia utworów.

Było to wydarzenie artys-
ty czne o ficjalnie o twierające
Rok Fryderyka Chopina, akurat

w przededniu roczn icy jego
urodzin i zapowiadające wiele
innych interesujących imprez
muzycznych bieżącego roku
chopinowskiego.

Szczególnej wagi uroczys-
temu koncertowi w byłej Ka-

tedrze królewieckiej nadawała
obecność przedstawicieli kor-
pusu dyplomatycznego, pracu-
jących w Kaliningradzie, Am-
bas adora  Rzeczypospo litej
Pols kiej w Rosji Jerzego
Bahra, członków rządu Obwo-
du Kaliningradzkiego.

W. Wasiliew, foto autora
Impreza została zorganizowana przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie.

Moja nowa encyklika Caritas in veritate, która [7 lipca 2009] została oficjalnie
zaprezentowana, inspiruje się w swej zasadniczej wizji na fragmencie Listu św. Pawła do
Efezjan: „Żyjąc prawdziwie w miłości, sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową –
ku Chrystusowi” (Ef 4, 15). Miłość w prawdzie jest główną siłą napędową prawdziwego rozwoju
każdej osoby i całej ludzkości. Dlatego też wokół zasady „miłości w prawdzie” obraca się cała
nauka społeczna Kościoła. Tylko dzięki miłości oświeconej rozumem i wiarą można
zrealizować cele rozwoju o wartości humanizującej.                                              Benedykt XVI

Miłość w prawdzie „to zasada, wokół której
skupia się nauka społeczna Kościoła; zasada ta
znajduje formę działania w kryteriach orienta-
cyjnych działania moralnego ” (nr 6). Już we
wstępie encyklika przywołuje dwa fundamen-
talne kryteria: sprawiedliwość i dobro wspólne.
Sprawiedliwość stanowi integralną część tej mi-
łości „czynem i prawdą” (1 J 3, 18), do której
wzywa apostoł Jan (por. nr 6). „Kochać kogoś,
to znaczy pragnąć jego dobra i an-gażować się
skutecznie w tym celu. Obok dobra indywidu-
alnego istnieje dobro związane ze współżyciem
społecznym osób: dobro wspólne. [...] Tym bar-

dziej skutecznie kochamy bliźniego, im bardziej
angażujemy się na rzecz dobra wspólnego”. Są
więc dwa kryteria działania: sprawiedliwość i do-
bro wspólne, które są miłością skierowaną na bliź-
niego jako jednostkę społeczną. „Każdy chrześci-
janin – mówi encyklika – wezwany jest do tej
miłości”. I dodaje: „Oto droga instytucjonalna –
miłości” (por. nr 7).

Tak jak inne dokumenty Magisterium, również
ta encyklika podejmuje, kontynuuje i pogłębia
analizę oraz refleksję Kościoła na tematy spo-
łeczn e o ży ciowy m znaczen iu dla ludzkości
naszego wieku. W szczególny sposób nawiązuje

MIŁOŚĆ W PRAWDZIE

do tego, co ponad 40 lat temu Paweł VI napisał
w Pop ulorum progressio, k amieniu milowym
społecznego nauczania Kościoła, gdzie ten wielki
Pap ież wyzn acza pewn e, k onkretne i wciąż
aktualne linie dla integralnego rozwoju człowieka
i współczesnego świata. (przedruk „Posłaniec Warmiński”,
Nr 16-17/2009)
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