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Zapraszamy do przeczytania artykułu, który ukazał się 30 września 2011 roku w gazecie
codziennej „Volksfreund” (Nadrenia – Palatynat- Niemcy).

Artykuł w wersji oryginalnej (język niemiecki)

Tłumaczenie artykułu na język polski

Datum: 30. September 2011
Big Band des Gymnasiums im polnischen Rzeszów
Eine Konzertreise hat die Big Band des Gymnasiums Traben-Trarbach ins polnische Rzeszów
geführt. Anlass des Besuches war das 100-jährige Bestehen des dem Schriftsteller Cyprian
Kamil Norwid gewidmete III. Lyceum, bei dem die Big Band erstmals seit ihrer Gründung in

1/4

Artykuł w "Volksfreund"
Wpisany przez administrator
wtorek, 11 października 2011 18:49 - Poprawiony wtorek, 11 października 2011 19:13

einer richtigen Philharmonie spielte.
Traben-Trarbach. Nach einer letzten Probe bestieg die Big Band des Gymnasiums samt ihrem
kompletten Instrumentarium und beladen mit Koffern und Gastgeschenken den Reisebus und
machte sich auf den Weg nach Rzeszów, einer Universitätsstadt mit circa 180 000 Einwohnern
im galizischen Karpatenvorland, rund 200 Kilometer östlich von Krakau.
Gegen 13 Uhr am nächsten Tag erreichte man das dem Schriftsteller Cyprian Kamil Norwid
gewidmete III. Lyceum, wo die Deutschlehrerinnen Ewa und Anna die Band in Empfang
nahmen. Auch der Direktor war gekommen, um die Gäste willkommen zu heißen. Die
polnischen und deutschen Schüler machten sich schnell miteinander bekannt, und nach einer
kurzen musikalischen Verständigungsprobe wurden alle in die Gastfamilien entlassen.
Gleich am nächsten Tag - nach Abschluss des städtekundlichen Programms mit Besichtigung
der unterirdischen Stadt unter dem Marktplatz von Rzeszów - brachen Gastgeber und Gäste
auf, um den Nachmittag mit gemeinsamen Kutschfahrten, grillen, singen und tanzen zu
verbringen.
Der Freitag brachte das erste Konzert, gegeben ausschließlich für die polnischen Schüler im
"dom kultura". Die Band spielte Rock- und Jazzstandards, Oldies aus den 60er und 70er
Jahren, wobei mehrere Musiker durch gekonnte Soli brillierten. Auch spontane Tanz- und
Soloeinlagen wurden eingefügt.
Danach stand die Besichtigung des Barockschlosses Ancut und seines weitläufigen
Schlossparks auf dem Plan. Diverse Aktivitäten wurden tagsüber besprochen und abends
trafen sich alle wieder, so dass fast ein 24-stündiges Vollzeitprogramm entstand.
Der Samstag war der eigentliche Höhepunkt und Anlass der Konzertreise. Das Lyceum feierte
sein 100-jähriges Bestehen. Alle waren festlich gekleidet zum Jubiläumsgottesdienst, dem
anschließenden Korso durch die Stadt und dem Festakt in der Philharmonie gekommen, zu
dem auch die Schulleitung des Traben-Trarbacher Gymnasiums angereist war. Die Big Band
durfte zum ersten Mal seit ihrer Gründung in einer richtigen Philharmonie spielen. Das
bedeutete, kein Rock 'n' Roll, Swing oder "Mack The Knife", sondern vor 700 Gästen ein
ausschließlich mit klassisch-romantischen und barocken Werken bestücktes Konzert aus
festlichen Orchesterwerken und einem Solowerk für zwei Klarinetten, das die 1. Klarinettisten
der Band, Annemarie Gerhardt und Christian Hauth, souverän meisterten.
Das Lampenfieber und die musikalische Leistung wurden mit reichlich Applaus belohnt. Das
anschließende üppige Büfett im Foyer der Philharmonie trug ebenfalls zum Wohlbefinden bei.
Die anerkennenden Worte vonseiten des polnischen Publikums taten allen Mitwirkenden gut.
Der Abend war für die Schüler frei und für die Schulleitung und betreuenden Lehrer mit dem
Besuch des Balls der ehemaligen Absolventen des Lyceums verbunden. Eine Band spielte den
ganzen Abend zwischen den einzelnen Gängen zum Tanz auf.
Der Sonntag endete für die Band mit der Rückreise gegen 17 Uhr. Nach einer ausgedehnten
Verabschiedung und dem Versprechen, sich möglichst bald wiederzusehen, brach die Band
auf.red
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Big band z Staatliches Gymnasium Traben- Trarbach (Niemcy) z wizytą w podkarpackim
Rzeszowie
Trasa koncertowa big bandu prowadziła do leżącego na Podkarpaciu Rzeszowa. Powodem
wizyty był Jubileusz Stulecia Istnienia III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila
Norwida w Rzeszowie. Big band miał okazję po raz pierwszy w swojej karierze wystąpić na
scenie filharmonii.
Traben-Trarbach. 20 września 2011 roku.
Tuż po zakończonej próbie zespół muzyczny wyposażony w profesjonalne instrumenty
muzyczne wyruszył wygodnym autokarem do Rzeszowa, miasta uniwersyteckiego liczącego
około 180 000 mieszkańców, położonego 200 km na wschód od Krakowa.
Około godziny 13 następnego dnia autokar dotarł przed budynek III Liceum, gdzie Ewa i Anna –
nauczycielki języka niemieckiego przywitały przybyłych gości. Również Dyrektor szkoły Marek
Plizga przybył i pozdrowił nauczycieli i uczniów. Młodzież z Polski i Niemiec bardzo szybko
znalazła wspólny język.
Po zakończeniu próby muzycznej w auli III Liceum wszyscy udali się do domów goszczących
ich polskich rodzin.
22 września 2011 roku uczestnicy wymiany zwiedzali miasto Rzeszów i Podziemną Trasę
Turystyczną.
Wczesnym popołudniem wszyscy wyruszyli do „ Siedliska Janczar” w Pstrągowej, gdzie
doskonale bawili się tańcząc, śpiewając, grillując oraz podziwiając piękne krajobrazy podczas
przejażdżki bryczką.
W piątek 23 września 2011 roku big band koncertował w Wojewódzkim Domu Kultury.
Standardy jazzowe i rockowe z lat 60-tych i 70- tych, wprowadziły publiczność – uczniów,
nauczycieli i dyrekcję III Liceum w doskonały nastrój. Wirtuozowska gra została nagrodzona
gromkimi brawami.
Tego samego dnia grupa udała się do Łańcuta, gdzie zwiedzała przepiękny barokowy zamek
wraz z przylegającym do niego rozległym parkiem.
Uczestnictwo we wspólnym programie stwarzało okazje do zacieśnienia kontaktów i zawierania
przyjaźni.
Punktem kulminacyjnym pobytu była sobota 24 września 2011 roku. III Liceum świętowało w
tym dniu swój 100 Jubileusz istnienia. Odświętnie ubrani goście udali się na uroczystą Mszę św.
Kolorowy pochód prowadził następnie do Rzeszowskiej Filharmonii, do której przybyła również
dyrekcja Gimnazjum Traben- Trarbach. Big band miał okazję, po raz pierwszy od czasu
swojego założenia, wystąpić na scenie filharmonii przed siedmiuset osobową publicznością.
Zaprezentowano wyłącznie dzieła klasyczno-romantyczne oraz barokowe. Mistrzowsko zagrali
Annemarie Gerhardt i Christian Hauth. Gromki aplauz publiczności nagrodził brawurowe
wykonanie dzieł muzycznych.
Po koncercie można było spróbować wyśmienitych dań szwedzkiego stołu. Zewsząd płynęły
słowa uznania ze strony polskiej publiczności.
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Wieczór upłynął uczniom na wspólnych rozmowach a dyrekcja i nauczyciele uczestniczyli w
Balu Absolwenta, doskonale spędzając czas na zabawie aż do białego rana.
Niedziela 25 września 2011 roku oznaczała rozstanie. Po serdecznym pożegnaniu i obietnicy
szybkiego ponownego spotkania, big band wyruszył w drogę powrotną około godziny 17.00.
Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tak serdecznego przyjęcia i gościnności gospodarzy.
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