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Również przez po łączony między-
narodowy sk ład muzyków został
zaprezentowany utwór amerykańskiej
autorki Lejli Pradell do słów Jana Pawła
II „Wigilia Zmartwychwstania”. Natomiast
kilka utworów było przedstawionych jako
wykonywane po raz pierwszy.
Były to premierowe wykonanie w Rosji
„Warszawskiego Koncertu” Richarda
Addinsella. W ykonawcy: znakomity
kaliningradzki pianista W ładimir
Słobodian wraz z Orkiestrą Kameralną
Kaliningradzkiej Filharmonii. Odbyło się
tegoż wieczoru premierowe wykonanie
suity na fortepian „Granada” – wykonane
po raz pierwszy w Europie przez
pianistkę Irinę Łozinę.
Orkiestra Kameralna Kaliningradzkiej
Filharmonii przedstawiła światową
premierę utworu amerykańskiego
kompozytora Krzysztofa Zarby „Symfonia
kameralna”, napisanego przez autora ku
czci swojej córki „Katty”, która zginęła
podczas aktu terrorystycznego 11
września 2001 roku oraz dedykowanego
pamięci papieża Jana Paw ła II. Na
zakończenie uroczyście zabrzmiało
„Alleluja” Randalla Thompsona i wprost
majestatycznie „Alleluja” Georga Hendla
w wykonaniu chórów z Polski, Litwy i
Kaliningradu pod batutą Jerzego
Szarafińskiego.
Ten koncert stał się wspaniałym prezen-
tem dla miasta nad Pregołą, Kaliningradu,
w roku obchodów 750 rocznicy założenia
miasta. Wiadomo że język muzyki jest
uniwersalnym środkiem kontaktów
międzyludzkich, za pośrednictwem
którego ludzie różnych narodowości i
wyznań przekazują całą paletę swoich
uczuć. Słuchając wybornych utworów
muzycznych autorów reprezentujących
kulturę różnych narodów, w wykonaniu
muzyków z różnych krajów dochodzimy
do wniosku, że ludzie w odległych od
siebie zakątkach świata mają podobne
uczucia, troski i zmartwienia. To odczucie
niewątpliwie sprzyja sprawie zbliżenia
między narodami. Na zakończenie tej
unikalnej akcji kulturalnej został odczy-
tany i przekazany do rąk własnych list
dziękczynny od gubernatora Obwodu
Kaliningradzkiego Georgija Boosa dla
Jana Miluna – inspiratora i organizatora
całej imprezy. Również nie zabrakło słów
uznania za zaangażowanie w sprawę
budowy przyjaznych stosunków pomię-
dzy regionami przygranicznymi dla Jana
Miluna od kierownika MSZ Adama
Daniela Rotfelda. Pogratulował także
mieszkańcom Kaliningradu udanej
imprezy przedstawiciel konsula Stanów
Zjednoczonych w Petersburgu. Natomiast
słuchacze, będąc pod wrażeniem tak
imponującego programu długo nie
opuszczali sali koncertowej.
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