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Cieszymy siê, ¿e sztuka �z
górnej pó³ki� zawita³a znowu do
Strzelec Opolskich, ale czy to, ¿e
�wyrwano� Straussa z filharmo-
nii czy operetki nie jest chybio-
ne? Proszê powiedzieæ, co Pan o
tym s¹dzi?

Wrêcz przeciwnie, uwa¿am, ze
takie �wyj�cie naprzeciw� odbiorcom
to doskona³y pomys³. Niejedna oso-
ba przekona³a siê dzisiaj, ¿e muzyka
klasyczna nie jest ani powa¿na ani
trudna w odbiorze. Walce, galopy i
inne utwory, które zaprezentowali-

Instrumentem jest orkiestra
rozmowa z Piotrem Baronem, dyrygentem pod którego batut¹ Gliwicka Orkiestra Symfoniczna

zagra³a na naszej Wiedeñskiej Gali

W ostatni¹ sobotê w na kad³ub-
skim Piecu dzia³y siê dziwne rzeczy:
Fidel Castro tañczy³ z Zorrem a dia-
be³ z czarownic¹. Cztery zaj¹ce na-
tomiast przykica³y z s¹siedniego
Spóroka i z apetytem zamiast sa³atê
chrupa³y frytki. A winne tej dziwnej
sytuacji by³y Panie ze Zwi¹zku �l¹-
skich Kobiet Wiejskich - Ko³o Ka-
d³ub Piec. Jak co roku celebrowa³y
bowiem BABSKI COMBER Jest to
stara ostatkowa tradycja, której na-
zwa pochodzi z jêzyka niemieckie-
go. Combrzyæ bowiem, oznacza swa-
woliæ. Tego dnia kobiety w wielu miej-
scowo�ciach na Górnym �l¹sku prze-
bieraj¹ siê w ciekawe stroje i ca³¹ noc,
jak sama nazwa mówi, hucznie swa-
wol¹. W trakcie spotkania równie¿
zgodnie z tradycj¹ wprowadzane s¹
te¿ do towarzystwa m³ode mê¿atki.

Ania Mróz

na to spotkanie wszystkich, którzy
chcieliby pos³uchaæ dobrej muzyki w
dobrym wykonaniu.

Naturalnym wyborem sta³a siê
wiêc sala w strzeleckim Domu Kul-
tury. I ostatecznie grono uczestników
musia³o byæ znacznie szczuplejsze:
w imprezie wziêli udzia³ so³tysi, wój-
towie i burmistrzowie gmin powiatu,
a tak¿e przedsiêbiorcy z naszego te-
renu oraz szefowie jednostek Powia-

INDIANKA, CZAROWNICA I CZTERY ZAJ¥CE

Gdzie jeszcze potrafi¹ siê bawiæ tak, jak w Kad³ubie - Piecu?

tu i wspó³pracuj¹cych z nami insty-
tucji.
- Jedno wszak trzeba u�ci�liæ: nie
by³a to impreza po�wiêcona wy³¹cz-
nie rozrywce. Pocz¹tek nowego roku
to dobra okazja do podsumowania
poprzedniego okresu. Dlatego te¿
wraz ze starost¹ Józefem Swaczyn¹
w przerwach koncertu w ogromnym
skrócie � bo przecie¿ nie by³a to oka-
zja do d³ugich wyst¹pieñ � wspo-
mnieli�my o najwa¿niejszych inwe-
stycjach Powiatu Strzeleckiego i �rod-
kach zewnêtrznych, jakie uda³o siê
nam pozyskaæ na te cele. A by³o tego
wcale niema³o: na 16 projektów in-
westycyjnych o ogólnej warto�ci po-
nad 7,6 mln z³otych uda³o siê nam

pozyskaæ prawie 5,1 mln z³otych z
zewnêtrznych �róde³. Oznacza to, ¿e
na ka¿d¹ wydan¹ na ten cel z³otówkê
66 groszy stanowi³y �rodki spoza bu-
d¿etu. A inwestycje obejmowa³y bar-
dzo szeroki zakres: drogownictwo,
opiekê spo³eczn¹, szpital, o�wiatê.
Gdyby doliczyæ do tego projekty nie-
inwestycyjne, które tak¿e ostatecz-
nie by³y dofinansowane ze �róde³ ze-
wnêtrznych, okaza³oby siê, ¿e dziê-

ki naszym projektom na zaspokoje-
nie potrzeb mieszkañców powiatu
uda³o siê przeznaczyæ dodatkowo
ponad 8,8 mln z³.
- Ale czy w³a�nie w czasie no-

worocznego koncertu trzeba by³o

o tym mówiæ?

- A dlaczego nie? Po³¹czenie piêk-
na muzyki i dzielenia siê rado�ci¹ ze
wspólnych sukcesów nie jest niew³a-
�ciwe.
- Gala stanie siê imprez¹ cy-

kliczn¹?

- Mam nadziejê, ¿e niejeden jesz-
cze wieczór przeznaczyæ mo¿na na
wspólne s³uchanie muzyki, i to w jesz-
cze szerszym gronie.

�my, s¹ porywaj¹ce, zabawne i na przekór odczuciom s³uchaczy
niezwykle wymagaj¹ce dla wykonawców. Kto wie, jak wielu z
dzisiejszych naszych s³uchaczy postanowi po tej zachêcie odwie-
dziæ na przyk³ad filharmoniê.

W takim razie proszê na powiedzieæ co dyrygent, czyli
Pan, robi na scenie?

Wbrew pozorom nie jest to wymachiwanie pa³eczk¹! Ja gram,

a instrumentem dyrygenta jest orkie-
stra. Dziêki wielu próbom i godzi-
nom æwiczeñ dyrygent przekazuje
zespo³owi swoj¹ interpretacjê utwo-
ru, a nastêpnie �dogl¹da� jej realiza-
cji. Pomiêdzy dyrygentem a orkiestr¹
czy chórem musi istnieæ porozumie-
nie i doskona³y kontakt.

Wiêc zdarza siê, ¿e niektóre
orkiestry i dyrygenci nie mog¹ po-
rozumieæ?

Oczywi�cie. S¹ orkiestry i dyry-
genci, którzy nigdy razem nie pra-
cuj¹ w³a�nie z tego powodu.

S¹dz¹c po kilku walcach, które
przetañczy³ Pan w trakcie koncertu
z solistk¹ Ew¹ Majcherczyk oraz
wspólne wykonanie partii rozumie siê
Pan z gliwickimi filharmonikami do-
skonale. Jeszcze raz dziêkujê w imie-
niu wszystkich s³uchaczy.
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W rytmie walca
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