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PPrzez trzy dekady działalności Centrum Paderewskiego wywalczyło 
sobie ważne miejsce na muzycznej mapie Polski. Od samego początku sta-
nowiło istotny kontrapunkt dla dużych sal koncertowych i ośrodków arty-
stycznych, dzięki czemu wypracowało jedyny w  swoim rodzaju charakter. 
Zawsze starało się przełamywać konwencje, kreując inną, alternatywną wizję 
odbioru muzyki poważnej. Z kolei dzięki artystom, którzy chętnie przyjmo-
wali zaproszenia koncertowe, nigdy nie brakowało tu ambitnej klasyki, od-
ważnych projektów, nowatorskich poszukiwań i eksperymentów w różnych 
dziedzinach muzycznego wyrazu. 

Na przestrzeni lat wielokrotnie gościły tu takie legendy, jak Wanda Wiłko-
mirska, Krzysztof Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka, Kaja Danczowska, 
Stefan Kamasa, Janusz Olejniczak, Ewa Pobłocka czy współtwórca festiwalu 
Bravo Maestro Vadim Brodski. Centrum Paderewskiego stało się też ważną 
pozycją w życiorysach przedstawicieli młodszych generacji, kształtujących 
później oblicze polskiej kultury muzycznej – dość wymienić takie nazwi-
ska, jak Tomasz Strahl, Klaudiusz Baran, Leszek Możdżer, Katarzyna Duda, 
Jakub Jakowicz, Janusz Wawrowski czy Rafał Blechacz. 

Dyrekcja 

Centrum Paderewskiego 

Andrzej Gozdek 
1 marca 1990 – 1 października 1990 

Stanisław Chwistek (po. dyrektor) 
2 października 1990 – 31 grudnia 1990 

Włodzimierz Siedlik 
1 stycznia 1991 – 1 listopada 1992 

Anna Knapik 
2 listopada 1992 – 25 lutego 2003 

Ryszard Zabielny (po. dyrektor) 
1 marca 2003 – 7 grudnia 2003 
1 września 2015 – 18 października 2015 

Krystyna Szymańska 
8 grudnia 2003 – 31 sierpnia 2015 

Łukasz Gaj 
od 19 października 2015 
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Niezwykły klimat kompleksu dworsko-parkowego w Kąśnej Dolnej był i jest 
wizytówką instytucji. Występ w kąśnieńskim dworze to marzenie wielu pia-
nistów, zwłaszcza tych stojących u progu kariery. Jedyna taka sala koncertowa 
– usytuowana pośród rozłożystych akacji Stodoła, atmosferą i akustyką uwo-
dzi prawdziwe gwiazdy estrady. Dom Pracy Twórczej – z akcentem na dom 
– to miejsce, w którym przebywający podczas festiwali artyści współtworzą 
unikatowe interpretacje znakomitych dzieł muzyki klasycznej. Wreszcie kil-
kunastohektarowy zabytkowy park, z drzewostanem pamiętającym najsłyn-
niejszego kąśnieńskiego gospodarza – Ignacego Jana Paderewskiego, zachęca 
do kontemplacji i gwarantuje odpoczynek w cieniu swoich liści.

Na wspólny sukces przez lata pracowało bardzo wiele osób. Kolejni dyrek-
torzy instytucji swoim uporem i zaangażowaniem koncentrowali wokół niej 
wyśmienitych muzyków, podnosząc i umacniając rangę tego miejsca. Ci zaś 
dobre wrażenia z  Kąśnej wywozili w  różne zakątki Polski i  świata. Orga-
nizatorzy jednostki – najpierw ówczesne Województwo Tarnowskie, potem 
Powiat Tarnowski, a od kilku lat również Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, byli zawsze gwarantem stabilności finansowej. Ważną rolę 
odegrały podmioty sponsorujące naszą aktywność kulturalną, z Grupą Azo-
ty – mecenasem Centrum na czele. Wreszcie ci najważniejsi, bez których 
instytucja nie miałaby racji bytu: melomani – Wy, drodzy Państwo. To Wam 
podporządkowana jest nasza działalność. To Wasze nastroje i oczekiwania 
są zawsze punktem wyjścia każdego kolejnego kalendarza koncertowego. 
To Wy jesteście naszym pierwszym i najcenniejszym krytykiem muzycznym.

Wszystkim wyżej wymienionym pragnę złożyć serdeczne podziękowanie 
za trzy dziesięciolecia wspólnej muzycznej przygody. To ogromny zaszczyt, 
że właśnie mnie przypada w udziale kierowanie instytucją w momencie tego 
zacnego jubileuszu. Gorąco polecam wydarzenia koncertowe, które zaplano-
waliśmy w ramach obchodów 30-lecia Centrum Paderewskiego. Wierzę, że 
tegoroczny – szczególny sezon artystyczny sprawi wszystkim wiele satysfakcji.

Dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
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RZECZPOSPOLITA POLSKA
Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Uroczyste obchody jubileuszu 30-lecia działalności Centrum Paderew-
skiego w Kąśnej Dolnej to okazja skłaniająca przede wszystkim do podzię-
kowań tym, którzy swoim wysiłkiem, determinacją i zaangażowaniem przy-
czynili się do rozwoju tej jakże ważnej instytucji.

Piękne wnętrza dworu, wyjątkowość sali koncertowej oraz gościnne progi 
Domu Pracy Twórczej sprawiają, że każdy gość może poczuć się otoczony 
atmosferą sztuki. Sam Mistrz Paderewski chciał ukształtować to miejsce jako 
upragniony dom ojczysty, do którego mógłby zawsze wracać. Przyświecało 
Mu życiowe motto „Nie dać się ruszyć z ziemi, z wiary i języka, z ducha pol-
skiego…”. Mimo iż Maestro zmuszony był sprzedać posiadłość, dzięki stara-
niom Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego Jego duch powrócił do dworu.

Szerokie spektrum działań Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, któ-
rego podstawowym celem jest upowszechnianie muzyki poważnej, to także 
propagowanie i kultywowanie pamięci o działalności naszego wielkiego ro-
daka, polityka i męża stanu. Pielęgnowana spuścizna Ignacego Jana Pade-
rewskiego, wybitnego kompozytora, którego jubileusz 160. rocznicy urodzin 
obchodzimy w tym roku, przyciąga coraz szersze grono melomanów z Polski 
i ze świata.

Cieszę się, że jako Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego wspólnie 
z  Powiatem Tarnowskim mogę współprowadzić Centrum Paderewskiego, 
umożliwiając przy tym dalszy rozwój instytucji. Doceniam nieustające wy-
siłki i działania, szczególnie te podejmowane na rzecz propagowania muzyki 
polskiej, poprzez między innymi organizację koncertów i festiwali, takich 
jak Bravo Maestro czy Viva Polonia!

Radując się wraz z Państwem, życzę, by wizyty w tym wyjątkowym miejscu 
wzbudzały we wszystkich gościach uczucia najwyższe, bez których wielka 
sztuka obyć się nie może.

Z poważaniem
  

Piotr Gliński

Warszawa, styczeń 2020 roku 
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RKalendarium 

    trzech dekad 

 1990  

28 lutego 
Uchwała nr XV/68/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnowie z dnia 28 lute-
go 1990 roku w sprawie utworzenia instytucji upowszechniania kultury muzycz-
nej pod nazwą Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna, zobowiązująca 
Wojewodę Tarnowskiego do utworzenia instytucji 

1 marca 
Decyzja nr 17/90 Wojewody Tarnowskiego z dnia 19 marca 1990 roku w sprawie 
utworzenia instytucji upowszechniania kultury muzycznej pod nazwą Centrum 
Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna, wchodząca w życie z dniem podpisania 
z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 1990 roku 

Rok 2020 będzie niezwykły w  historii Centrum Paderewskiego. Oto 
bowiem mija trzydzieści lat funkcjonowania tej instytucji kultury Powiatu 
Tarnowskiego. Uroczystości jubileuszowe staną się okazją do licznych wspo-
mnień, spotkań, podsumowań, ale i spojrzenia w przyszłość. Jako samorząd 
powiatowy mamy świadomość kulturotwórczej roli, jaką pełni Centrum w na-
szym regionie. Statut jednostki opisuje szeroki zakres działań, które realizu-
je, koncentrując się na upowszechnianiu muzyki, kultury muzycznej, a także 
popularyzowaniu twórców i wykonawców dzieł muzycznych. Docenieniem 
znaczenia Centrum jest fakt, iż od 2017 roku jest ono współprowadzone 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rok 2020 przynosi 
przedłużenie stosownej umowy pomiędzy Powiatem Tarnowskim a MKiDN, 
która na kolejne lata utrzyma ten wysoki i prestiżowy status Centrum. 

W  maju 2019 roku gościliśmy w  dworku Ignacego Jana Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej Pana Ministra prof. dra hab. Piotra Glińskiego. Przyznał 
on, że jest pod wrażeniem zmian, jakie zachodzą w Centrum Paderewskiego, 
szczególnie poprzez zwiększenie jego potencjału artystycznego, a  także 
konsekwentne inwestycje w  infrastrukturę. Było to dla nas potwierdzenie, 
iż obrany kilka lat wstecz kierunek zmian, jakie zdecydowaliśmy się wdrożyć 
w naszej instytucji kultury, był słuszny i jest pozytywnie oceniany nie tylko 
w naszym środowisku, ale i w  skali ogólnopolskiej. Tym samym, po trzy-
dziestu latach od momentu powstania, Centrum Paderewskiego to marka 
rozpoznawalna w świecie kultury, doceniana przez melomanów, szanowana 
przez muzyków i artystów, będąca wizytówką Powiatu Tarnowskiego.
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 1992  

11 sierpnia 
Wpisanie Centrum Paderewskiego do Rejestru Instytucji Kultury – uzyskanie 
osobowości prawnej 

30 września
Zarządzenie nr 67/92 Wojewody Tarnowskiego z dnia 30 września 1992 roku 
w sprawie nadania statutu Centrum – pierwszy statut instytucji 

Siedziby
Centrum Paderewskiego

pierwsza siedziba – Rynek 14 w Tarnowie 
od 12 października 1993 – Rynek 9 w Tarnowie 
od 1 maja 2015 – Dwór Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Warto też przy tej okazji przypomnieć, że samorząd Powiatu Tarnowskiego 
przejął odpowiedzialność za tę placówkę w  roku 1999. Zatem przez dwa-
dzieścia jeden z owych trzydziestu lat Centrum Paderewskiego jest związane 
z administracją powiatową. Poszczególne Zarządy i Starostowie zawsze ota-
czali je szczególną troską. To pozostanie niezmienne. 

Drodzy Państwo, ciekawy i różnorodny program artystyczny, jaki wypełni 
sezon jubileuszowy w  Centrum Paderewskiego, będzie okazją do spotkań 
z osobami przez lata pracującymi i działającymi na rzecz jego rozwoju, jak 
również do składania życzeń, gratulacji i podziękowań. Cieszymy się na ten 
rocznicowy czas i życzymy nieustająco niezapomnianych chwil spędzonych 
w naszej instytucji kultury, której dumnie patronuje Ignacy Jan Paderewski.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego

Tomasz Stelmach

Starosta Tarnowski

Roman Łucarz
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 1996  

16 sierpnia
Uroczyste przekazanie fortepianu Fazioli – daru Ursa Ruchtiego dla Centrum 
Paderewskiego, pierwszego instrumentu tej marki nie tylko w Polsce, ale w całej 
Europie środkowo-wschodniej 

25-31 sierpnia
I Festiwal Muzyki Kameralnej Bravo Maestro z udziałem Wandy Wiłkomirskiej, 
Konstantego Andrzeja Kulki, Vadima Brodskiego, Ewy Pobłockiej, Ewy Iżykow-
skiej, Janusza Olejniczaka, Waldemara Malickiego, Andrzeja Ratusińskiego, Stefa-
na Kamasy, Lecha Bałabana, Andrzeja Bauera, Tomasza Strahla, Romana Jabłoń-
skiego i Tadeusza Górnego 

Janusz Olejniczak, Vadim Brodski

Stefan Kamasa, Andrzej Ratusiński

Andrzej Ratusiński, Wanda Wiłkomirska, Anna Knapik
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ZZ  wielką radością przyjąłem zaproszenie Cen-
trum Paderewskiego w  Kąśnej Dolnej do zabrania 
głosu w  okolicznościowej publikacji tej instytucji 
– niezmiernie ważnej nie tylko w  skali lokalnej, ale 
również zasłużonej dla narodowej kultury. Czynię to 
z tym większą przyjemnością i satysfakcją, że jesteśmy 
nie tylko wieloletnim Partnerem instytucji świętującej 
zacny jubileusz 30-lecia, ale także dlatego, że Grupa 
Azoty i Centrum Paderewskiego są dumnymi spadko-
biercami dziedzictwa wybitnych Polaków – Ignacego 
Jana Paderewskiego i  Ignacego Mościckiego. Łączyło 
ich nie tylko to samo imię, ale także wielkie umiło-
wanie ojczyzny i pragnienie przysłużenia się jej tym, 
co mieli najcenniejszego. Służyli Polsce każdy z osobna: Paderewski – talentem 
artystycznym, Mościcki – wiedzą naukową i wynalazkami, ale też służyli Polsce 
wspólnie, jako ważni politycy i wybitni mężowie stanu II Rzeczypospolitej.

Jubileusz 30-lecia Centrum Paderewskiego napawa optymizmem. Z  perspekty-
wy ludzkiego życia, trzy dekady to okres, w którym od dzieciństwa można wejść 
w wiek dojrzały, a od dojrzałości zmierzać ku jesieni życia. Perspektywa ta jest 
jeszcze szersza, jeśli popatrzymy na nią przez pryzmat życia społecznego. Jeśli 
instytucja czy organizacja istnieje trzydzieści lat, to nie tylko znaczy, że na trwałe 
zadomowiła się w naszym życiu zbiorowym, ale jest wręcz niezbędna w jego pej-
zażu. Tak jest w przypadku Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, które za-
myka właśnie trzecią dekadę w służbie kultury polskiej na tarnowskiej ziemi, nie 
tylko utrzymując się w niezmiennie dobrej formie, ale wręcz notując stały wzrost 
swojej rangi. Wspaniałe wydarzenia artystyczne, wypełniona po brzegi sala kon-
certowa, a także fakt, że od kilku już lat Centrum Paderewskiego pozostaje nie 
tylko instytucją samorządową, ale również otoczone zostało kuratelą państwową 
– są tego najlepszym dowodem.

To wszystko powoduje, że licząca nieco ponad dziewięć dekad Grupa Azoty 
i  trzydziestoletnie Centrum Paderewskiego w  Kąśnej są niejako naturalnymi 
Partnerami. Jestem głęboko przekonany, że współpraca przynosi korzyści obydwu 
stronom i będzie nie tylko kontynuowana, ale i rozwijana.

Pragnę życzyć Kierownictwu i  całemu zespołowi oraz wszystkim Państwu ko-
rzystającym z bogatej oferty Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej wielu lat 
dalszej owocnej działalności, a  co za tym idzie – licznych duchowych wrażeń 
towarzyszących uczestnictwu w wydarzeniach kulturalnych na najwyższym świa-
towym poziomie.

Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

dr Wojciech Wardacki
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Kąśna Dolna 
kartki z muzycznego kalendarza

 Zawsze, gdy jest mi dane przybyć do 
Kąśnej, czuję się szczególnie wyróżniony 
i równocześnie wzruszony. Wyróżniony, bo 
będąc tutaj mam gwarancję uczestniczenia 
w  znakomitych koncertach, które stały się 
znakiem rozpoznawalnym na muzycznej 
mapie kraju; znakiem najwyższej jakości 
tworzonym tu przez lata przez ludzi, którzy 
swym nieprzejednanym zaangażowaniem 
doprowadzili do powstania tego niezwykłe-
go miejsca. Wiem, jak dużo wysiłku i serca 
włożyli, by Kąśna mogła przybrać obecny 
kształt. A  wzruszony? Czy może być ina-
czej, gdy przebywa się w dworku, w którym 
mieszkał, odpoczywał i tworzył sam Mistrz 
Paderewski? Gdy przechadzając się po szes-
nastohektarowym parku, można wyobrazić 
sobie czas, kiedy to Jan Ignacy tutaj „gospo-
darzył”, realizując zamysł stworzenia swoje-
go „polskiego domu”, położonego w roman-
tyczno-krajobrazowym parku, ze stawem 
z  wyspą pośrodku i  z  alejami wiodącymi 
wśród różnorodności krzewów i drzew. 

W tamtym też czasie pisał do Heleny Gór-
skiej: „Jeśli będziesz mogła wpaść do Ką-
śnej, to nie zapomnij, duszeńko, powie-
dzieć ogrodnikowi, ażeby nam zasadził 
sporo starszych świerków, trochę modrze-
wi i  nad stawem wierzb płaczących. Tych 
ostatnich drzew nie ma wcale w  wykazie. 
Pragnąłbym bardzo, ażeby kształt stawu 
z lewej strony od dworu został nieco zmie-
niony. Obecnie jest tam linia prosta, którą 

należy zmienić odpowiednio do prawej 
strony. Z obsadzeniem młynówki niech się 
nie śpieszą, bo prawdopodobnie zupełnie ją 
skasuję; czas więc będzie później o tym po-
mówić. Zresztą możesz się tam rządzić jak 
szara gąska”. Ale to już jest historia, o któ-
rej coraz mniej pamiętano, a po wojnie nie 
mówiono prawie nic. Nastał jednak czas 
powrotu, co zaowocowało utworzeniem 
w dawnym miejscu pobytu Paderewskiego, 
nie tylko muzeum i miejsca kultu, ale jak-
że żywego ośrodka kreowania najwyższego 
lotu muzyki artystycznej, czym zajmuje się 
instytucjonalnie, utworzone trzydzieści lat 
temu Centrum Paderewskiego. 

Sonata opus 111
Moje wspomnienia? Odwołam się naj-
pierw do czasów, kiedy docierały do mnie 
pierwsze wiadomości na temat Kąśnej 
Dolnej, a co miało miejsce na początku lat 
osiemdziesiątych. Dotyczyły one muzyki 
w kraju, którymi dzielił się redakcyjny ko-
lega – ówczesnej radiowej Dwójki, a który 
powrócił właśnie z Tarnowa i z Kąśnej. Był 
nim redaktor Andrzej Jujka. Pamiętam jego 
entuzjazm dla sprawy Kąśnej i istniejącego 
tam dworku Paderewskiego oraz znako-
mite audycje radiowe temu poświęcone 
(entuzjazm, niestety niespełniony z powo-
du przedwczesnej śmierci Andrzeja). Na 
zdjęciu dokumentującym pierwszy koncert 
w dworku Paderewskiego w roku 1983 (do-
kładnie na jego tarasie), widać, że redaktor 

Zawsze, gdy jestem w Kąśnej, czuję wzruszenie. Czy może być inaczej, 
gdy przebywa się w dworku, w którym mieszkał, odpoczywał 

i tworzył sam Mistrz Paderewski?

JAN POPIS
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Od lat marzyłem o nabyciu małej wiejskiej posiadłości z ładnym 
lasem i wodą. Nigdy nie liczyłem na dochód z niej, po prostu pragną-
łem mieć własny zakątek, którym mógłbym się do woli cieszyć.
 

Ignacy Jan Paderewski

Aleja lipowa
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Jujka ten koncert wówczas zapowiadał, ma-
jąc zapewne też udział w jego współorgani-
zacji. Tarnowski festiwal, w ramach którego 
koncert się odbywał, nabierał kształtu i po 
kilku próbach doskonalenia formuły pro-
gramowej, przeobraził się w  oryginalną 
ogólnopolską imprezę wspierającą młodych 
muzyków. Zawiązany w ten sposób Tydzień 
Talentów organizowany był z  coraz więk-
szym rozmachem, bo poza Tarnowem i Ką-
śną Dolną koncerty odbywały się w  kilku 
innych, pobliskich miejscowościach. 

Zrozumiałe, że będący jakby „pod ręką” 
dawny dworek Paderewskiego w  Kąśnej, 
stał się jak najbardziej naturalnym miej-
scem, w którym takie koncerty powinny się 
odbywać. Jestem wdzięczny organizatorom 
za to, że już w  pierwszych latach tarnow-
skiego festiwalu mogłem go obserwować, 
a  nawet uczestniczyć, wygłaszając słowo 
o  muzyce. Z  pierwszych koncertów, jakie 
zapamiętałem szczególnie, przychodzi mi 
na myśl występ pianistów w  dworku Pa-
derewskiego, w  dniu 7 października 1986 
roku. Dobrze pamiętam trójkę występują-
cych tam młodych adeptów sztuki piani-
stycznej, prezentujących ciekawe i ambitne 
programy. Na zewnątrz było deszczowo 
i zimno. W dworku też nie za ciepło. Młodzi 
artyści wykazali hart ducha, choć palce naj-
zwyczajniej sztywniały. Fortepian, zanim 
w roku 1996, za sprawą pełnej poświęcenia 
działalności pianisty szwajcarskiego Ursa 
Ruchtiego, pojawił się wspaniały Fazioli, 
zawsze był tam bolączką. Sceneria wnę-
trza – także daleka od obecnej świetności. 
W  dworku wciąż jeszcze magazynowano 
sprzęt, który pozostał po letnich koloniach 
w  campingach rozlokowanych w  parku. 
Recital się odbył. Ireneusz Jagła – absol-
went Akademii Muzycznej w Katowicach, 
z  powodzeniem wykonał Dolinę Oberma-
na Liszta i Poloneza As-dur op. 53 Chopi-
na. Włodzimierz Skonieczny potwierdził 
swoje już znaczące osiągnięcia konkursowe 
(między innymi dyplom finalisty renomo-
wanego Konkursu im. Busoniego w Bolza-
no) interpretacją Wariacji A-dur op. 16 nr 3 
Paderewskiego, Fantazji f-moll op. 49 Cho-

pina i Szymanowskiego – Mazurka es-moll 
z op. 50. Najbardziej jednak zapamiętałem 
recital Ewy Kupiec. Mierzyła ona wówczas 
swoje pianistyczne siły z pozycją jakże wy-
magającą: ostatnią Sonatą c-moll op. 111 
Beethovena. Obawiałem się, czy w tych nie-
łatwych warunkach będzie w  stanie spro-
stać tak wielkiej pozycji literatury fortepia-
nowej? Sprostała, co można było uznać za 
jedną z zapowiedzi, dalej już szybko rozwi-
jającej się kariery. Ewa Kupiec w niedługim 
czasie zaczęła pojawiać się na europejskich 
estradach koncertowych i  to trwa do dziś. 
Już całkiem prywatnie mogę powiedzieć, że 
jako regularny słuchacz internetowej stacji 
„Radio Swiss Classic”, w  której przez całą 
dobę nadawana jest muzyka klasyczna, czę-
sto słyszę nagrania pani Ewy. Wśród nich 
utwory Paderewskiego: Koncert fortepiano-
wy, miniatury włącznie z  Menuetem. Gdy 
je słyszę, zawsze przychodzi mi na myśl ów 
„Wieczór w Dworku” z 7 października 1986 
roku, kiedy to młodziutka artystka, w nieła-
twych wówczas warunkach, doskonale po-
radziła sobie z 32. Sonatą Beethovena. Może 
chciałaby się znów pojawić się w Kąśnej?

Stodoła – inspiracje z Nohant
Stodoła w  Kąśnej Dolnej to dziś jedna 
z  najbardziej oryginalnych sal koncer-
towych. Doskonała, spełniająca wymogi 
organizacji w  niej koncertów najwyższej 
rangi, została odkryta… w  krzakach. Jako 
już na dobre zbratany z  Ogólnopolskim 
Festiwalem Tydzień Talentów (w pewnym 
momencie miałem zaszczyt pełnienia roli 
konsultanta programowego), pamiętam, że 
było to w roku 1993. Pozostawałem wów-
czas pod dużym wrażeniem mojego po-
bytu w Nohant na festiwalu „Chopin chez 
George Sand”. Nohant to wieś, w  której 
centralnym miejscem pozostaje dawna po-
siadłość George Sand. Całość jest rodzajem 
skansenu. Istnieje oczywiście pałac oraz 
zabudowania gospodarskie, a  wśród nich 
okazała stodoła, która pełni funkcję sali 
koncertowej. Miałem możliwość wysłu-
chania tam znakomitych pianistów. Dale-
ki jestem od tego, żeby przypisywać sobie 
jakiekolwiek zasługi, ale gdy kilka miesię-
cy później, w listopadzie, pojawiłem się na 
kolejnym, już jedenastym Tygodniu Talen-
tów, dzieliłem się z  osobami prowadzący-
mi Centrum moimi wrażeniami z  pobytu 
w Nohant. Opowiadałem również o tej nie-
zwykłej „koncertowej stodole”. Wówczas to, 
zdaje się, że pan Zbigniew Duda, pełniący 

funkcję gospodarza obiektu zareagował: 
„U nas też jest stodoła”. Nie wypadało nic 
innego, jak tylko pójść i tę stodołę obejrzeć. 
I  tak się stało. Poszliśmy z  dyrektor Anną 
Knapik – od roku kierującą Centrum Pa-
derewskiego Tarnów – Kąśna Dolna i  za-
wsze otwartą na nowe idee. Okazało się, że 
stodoła stoi i  to nawet dość blisko dworu. 
Żeby jednak można było ów obiekt dojrzeć, 
a następnie do niego dotrzeć, należało po-
konać ścianę bujnie rozrastających się tam 
chaszczy, wśród których dominował dziki 
bez, akacje z  odrostami i  całe połacie po-
krzywy, nie mówiąc o  wysypisku, zdaje 
się, że na bieżąco urastającym do niemałej 
góry śmieci. Stodoła istniała jako żywo, co 
prawda z  dużymi ubytkami dachówki, ale 
na przykład filary postawione z  cegły wy-
glądały całkiem, całkiem. Gorzej z częścia-
mi drewnianymi – nadpróchniałymi i z du-
żymi prześwitami. Klepisko? Dokładnie 
nie pamiętam, ale na części, mogły tam być 
pozostałości drewnianej podłogi. W środ-
ku resztki przechowywanego siana. Jest 
stodoła! Tylko co dalej? Dalej – to, póki co, 
inne ważniejsze sprawy, które należało po-
dejmować i  rozwiązywać z  dnia na dzień, 
by Centrum Paderewskiego mogło się roz-
wijać i  rozkwitać; by tak, jak to jest obec-
nie, błyszczeć jakością swojej działalności. 

Waldemar Malicki, Jan Popis

Krzysztof Bąkowski, Krzysztof Jakowicz, Paweł Kamasa,
Stefan Kamasa, Szymon Marciniak, Rafał Kwiatkowski
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Wielka to zasługa i wspaniałe dzieło „szta-
fety dyrektorów” Centrum: nieodżałowa-
nej Anny Knapik, Krystyny Szymańskiej 
i Łukasza Gaja. Idea „stodoły koncertowej” 
w Kąśnej, choć wówczas tylko rzucona, gdy 
nastał właściwy czas, spełniła się w  sierp-
niu 2006 roku, podczas VI Festiwalu Muzy-
ki Kameralnej Bravo Maestro, stworzonego 
jeszcze w  1996 roku przez charyzmatycz-
nego Vadima Brodskiego. Dziś Stodoła, 
po kolejnych udoskonaleniach, funkcjonu-
je w najlepsze.

Talenty i w przyszłości 
wielkie gwiazdy

Był rok 1996, 11 listopada. W  ramach 
XIV Tygodnia Talentów usłyszeliśmy 
w  Kąśnej Dolnej – w  dworku Paderew-
skiego niepozornego, z trudem sięgającego 
do pedałów fortepianu, jedenastoletniego 
Rafała Blechacza. Był to jeden z  pierw-
szych jego „koncertowych” recitali, choć 
wygrywał już konkursy, jak Ogólnopolski 
Konkurs im. Jana Sebastiana Bacha w Go-
rzowie Wielkopolskim, podczas którego 
zaliczony do grupy młodszej, wykonał 
program grupy najstarszej, by otrzymać 
Grand Prix. W  Kąśnej, grając utwory 
Bacha, Scarlattiego, Mozarta, Chopina 
i   Moszkowskiego, oczarował wszystkich. 
Czy wówczas przyszło komuś na myśl, że 
oto przed nami przyszły zwycięzca Mię-
dzynarodowego Konkursu Pianistycznego 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie? Był 
wówczas uczniem Jacka Polańskiego w Ze-
spole Szkół Muzycznych im. Artura Ru-
binsteina w  Bydgoszczy. Do Kąśnej Rafał 
Blechacz powrócił raz jeszcze w roku 2002 
– po sześciu latach. Kształcił się od dwóch 
lat pod kierunkiem prof. Katarzyny Popo-
wej-Zydroń. 11 listopada, w festiwalowym 
cyklu „Pianiści u Paderewskiego”, usłysze-
liśmy w  jego interpretacji Scherzo h-moll 
op. 20, Nokturn H-dur op. 62 nr 1 Chopina 
i  Wariacje b-moll op. 3 Szymanowskiego. 
Wszystkie znaki wskazywały, że oto poja-
wił się znakomity kandydat, a może nawet 
i faworyt do głównej nagrody mającego się 
odbyć za trzy lata Konkursu Chopinow-
skiego. Dalsza historia jest dobrze znana. 

W  roku 2005 Rafał Blechacz wygrał Kon-
kurs Chopinowski w  stylu przypomina-
jącym zwycięstwo sprzed trzydziestu lat 
Krystiana Zimermana (w 1975 roku), zdo-
bywając wszystkie z  możliwych nagród. 
Rozpoczął piękną, światową karierę. Pod-
pisał wyłączny kontrakt płytowy z Deutsche 
Grammophone. W  2014 roku przyznano 
mu, uchodzącą w  świecie muzycznym za 
„pianistycznego Nobla”, amerykańską „Gil-
more Award”. Mieliśmy to szczęście, jako 
jedni z pierwszych, zachwycić się jego talen-
tem. Jeszcze jedna, jakże piękna karta zapi-
sana w historii 30-lecia Centrum Paderew-
skiego w Kąśnej Dolnej.

Z jubileuszowymi gratulacjami
i życzeniami dalszych sukcesów!

Cieszę się bardzo, że moje prawdziwe 
koncertowanie rozpoczęło się w Kąśnej, której 
właścicielem był Ignacy Jan Paderewski. Dla 
mnie jest to wielkie wyróżnienie i  pomyślna 
wróżba, która odtąd zawsze, jak myślę, będzie 
mi sprzyjała na mojej muzycznej drodze. 
Jednocześnie bardzo dziękuję za serdeczne 
przyjęcie i atmosferę, z jaką się spotkałem.

 
Rafał Blechacz

Kąśna Dolna, 11.11.1996

Rafał Blechacz

Mariusz Patyra

Tomasz Kuk, Tomasz Tokarczyk

Marcin Zdunik, Klaudiusz Baran

Janusz Wawrowski, Katarzyna Duda, Celina Kotz
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 1999  

1 stycznia
Zmiana organizatora Centrum Paderewskiego z  Województwa Tarnowskiego 
na Powiat Tarnowski w związku z reformą ustrojową państwa

 2006  

21 sierpnia 
Pierwszy koncert w zaadaptowanej na salę koncertową stodole – „Wieczór baro-
kowy” w ramach festiwalu Bravo Maestro, podczas którego wystąpili: Konstanty 
Andrzej Kulka, Krzysztof Bąkowski, Andrzej Gębski, Stefan Kamasa, Lech Ba-
łaban, Andrzej Wróbel, Tomasz Strahl, Rafał Kwiatkowski, Jurek Dybał i  Zofia 
Brańka-Skocz 

 2007  

15 października 
Zakończenie dwuletnich prac związanych z  generalnym remontem dworu 
Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

Krzysztof Bąkowski, Andrzej Gębski, Konstanty Andrzej Kulka,
Lech Bałaban, Andrzej Wróbel, Jurek Dybał
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Szkic programu pierwszego Maratonu Muzycznego
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   2015    

1 maja
Zmiana nazwy instytucji z Centrum Paderewskiego Tarmów – Kąśna Dolna 
na Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

  2017    

31 marca 
Podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
a Powiatem Tarnowskim dotyczącej współprowadzenia Centrum 

24 sierpnia 
Uroczyste otwarcie kawiarni Maestro mieszczącej się w Domu Pracy Twórczej 

4-10 listopada
Pierwsza odsłona patriotycznego festiwalu Viva Polonia! Ku pokrzepieniu serc 

  2018   

23 lutego 
Otwarcie Mostu Niepodległości – nowej drogi prowadzącej do Centrum 
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej

11 listopada 
Wersja koncertowa opery „Manru” Ignacego Jana Paderewskiego zaprezentowa-
na w Kąśnej po raz pierwszy – jako hołd dla Patrona instytucji w setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości

Jakub Jakowicz, Krzysztof Jakowicz

Konstanty Andrzej Kulka, Marian Twardy

Tomasz Strahl, Krzysztof Jabłoński

Elżbieta Penderecka, Stefan Kamasa, Krzysztof Penderecki
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Wołodymyr Pańkiw, Monika Korybalska, Adam Szerszeń, 

Agnieszka Kuk, Tomasz Tokarczyk, Orkiestra Opery Krakowskiej
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Paderewski 
 powrócił do Kąśnej Dolnej

Centrum Paderewskiego w  Kąśnej 
Dolnej koło Ciężkowic ma swoją siedzibę 
w  dworku z  pierwszej  połowy XIX wieku, 
w jedynej zachowanej na świecie rezydencji 
Ignacego Jana Paderewskiego.

Polski dom Ignacego Jana Paderewskie-
go przetrwał burze dziejowe, by po latach 
milczenia i  dewastacji sławić pianistę – 
wirtuoza, kompozytora, heroicznego pa-
triotę, polityka i męża stanu. Przywracanie 
Paderewskiemu jego domu w  ojczyźnie 
przez utworzenie w  nim ośrodka muzyki 
i pamięci na wzór Żelazowej Woli napoty-
kało na różne trudności, o których pozwo-
lę sobie w skrócie przypomnieć.

Po parcelacji w  roku 1945 dóbr ziemskich 
w  Kąśnej Dolnej o  powierzchni 1140 hek-
tarów, dworek, park i budynki gospodarskie 
stanowiły tak zwaną resztówkę, własność 
Skarbu Państwa (42 hektary). Od roku 1952 
użytkownikiem resztówki była spółdzielnia 
produkcyjna Iskra, która w roku 1957 zmie-
niła nazwę na Jedność. W roku 1963 dwo-
rek z częścią zabytkowego parku krajobra-
zowego przejęło w  dzierżawę Nowohuckie 
Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych 
Montin, które urządziło tu swój ośrodek 
kolonijny, budując w parku domki campin-
gowe, boiska sportowe, pawilon stołówki, 
a sale w dworku przeznaczając na sypialnie.

Publikując w roku 1971 na łamach „Dzien-
nika Polskiego” alert o  dewastacji parku 
i  polskiego domu Paderewskiego, postu-
lowałem likwidację ośrodka kolonijnego 
Montinu i  przeznaczenie dworku na mu-
zeum z  ekspozycją pamiątek po Mistrzu. 
Wcześniej dyrekcja Szkoły Muzycznej 
w  Tarnowie bezskutecznie czyniła stara-
nia o  przejęcie dworku na zorganizowanie 
w nim swojej filii lub ogniska muzycznego.

Paderewski do Kąśnej Dolnej zapraszał gości ze świata.
Odnosi się wrażenie, że duch Mistrza nadal to czyni. 

Każdy koncertujący w Centrum Paderewskiego artysta dokłada cegiełkę 
swojego talentu, serca i ducha do pomnika muzyki wiecznej.

DR FRANCISZEK PULIT
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W przywracanie dworkowi w Kąśnej Dolnej 
funkcji muzealnych w  powiązaniu z  dzia-
łalnością koncertową duży wkład wniosło 
Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne. W ra-
mach nowo powstałego Tygodnia Talentów, 
16 października 1983 roku, Towarzystwo 
zorganizowało na ganku dworku pierwszy 
koncert muzyki fortepianowej Ignacego 
Jana Paderewskiego. Uwieńczeniem starań 
Tarnowskiego Towarzystwa Muzycznego, 
przy poparciu Ministerstwa Kultury i Sztu-
ki, było przekazanie Towarzystwu w użytko-
wanie dworku i części parku o powierzchni 
2,9 hektara, z dniem 1 kwietnia 1984 roku. 
Dla upamiętnienia związków Paderewskie-
go z  jego posiadłością w  Kąśnej Dolnej, 
Towarzystwo na ścianie dworku umieściło 
pamiątkową tablicę z  okazji przypadającej 
w  1985 roku 125. rocznicy urodzin piani-
sty, a jednej ze skał w  rezerwacie Skamie-
niałe Miasto w Ciężkowicach nadano imię 
„Baszta Paderewskiego”. W  następnym 
roku 1986, w 45. rocznicę śmierci Paderew-
skiego, przed dworkiem odsłonięte zostało 
jego popiersie, które wykonał tarnowski 
rzeźbiarz Stefan Niedorezo.

Na bazie Tarnowskiego Towarzystwa Mu-
zycznego w  1990 roku powstało Centrum 

Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna, pla-
cówka upowszechniania kultury muzycz-
nej i wiedzy o swoim patronie – światowej 
sławy pianiście, wybitnym kompozytorze, 
polityku, premierze rządu Rzeczypospoli-
tej w  roku 1919. Jako szermierz i  obrońca 
wolności Paderewski swoją działalnością 
polityczną, dyplomatyczną i  koncertową 
torował narodowi polskiemu drogę do wol-
ności i  niepodległości. Centrum Paderew-
skiego w Kąśnej Dolnej w bogatym progra-
mie imprez eksponuje wkład Mistrza do 
światowej kultury, demokracji i  stosunków 
międzynarodowych.

Centrum od roku 1998 zarządza komplek-
sem dworsko-parkowym Ignacego Jana Pa-
derewskiego w Kąśnej Dolnej. W jego skład 
wchodzi zabytkowy XIX-wieczny dworek, 
sala koncertowa Stodoła oraz hotelik – Dom 
Pracy Twórczej, przebudowany z dworskiej 
oficyny. Całość otoczona jest imponującym 
szesnastohektarowym, zrewitalizowanym 
parkiem w stylu angielskim z bogatym drze-
wostanem mieszanym i aleją lipową o dłu-
gości 300 metrów. Na terenie parku rosną 
dęby szypułkowe mające status pomników 
przyrody o obwodach: 715, 540 i  470 cen-
tymetrów. Walory krajobrazowe uzupełnia 
staw z malowniczą wyspą pośrodku.

Siedziba Centrum Paderewskiego – dworek w Kąśnej Dolnej jest jednym z ważniejszych ośrod-
ków kulturalnych południowej Polski. Sale muzealne wypełnione są eksponatami z Muzeum 
Narodowego w Warszawie i pamiątkami po wielkim Polaku, który całe życie poświęcił dla oj-
czyzny. Centrum organizuje wydarzenia kulturalne z  udziałem artystów z  kraju i  ze świata. 
Należą do nich koncerty i festiwale muzyki kameralnej, konkursy pianistyczne, recitale, kon-
certy dla dzieci i młodzieży, kursy mistrzowskie, warsztaty muzyczne, sympozja, zjazdy i sesje 
naukowe, odczyty, projekcje filmowe i konferencje.

Paderewski wraz ze swoją muzyką powrócił do domu w ojczyźnie. Do Kąśnej Dolnej bowiem 
zapraszał gości ze świata. Odnosi się wrażenie, że duch Mistrza nadal to czyni. Rozbrzmiewa-
jąca tu muzyka będąca żywą sztuką, zespala się z rytmem przyrody żywej, zmieniającym się 
w ciągu miesięcy i  lat, tworząc aureolę z barw i dźwięków wokół tego miejsca, które olśnie-
wa oczy, wzrusza i uszlachetnia duszę. Każdy koncertujący w Centrum Paderewskiego artysta 
dokłada cegiełkę swojego talentu, serca i ducha do pomnika muzyki wiecznej, wznoszącej się 
ku bezkresnym niebiosom na wieczną pamięć i chwałę Ignacemu Janowi Paderewskiemu.

Janusz Grzelązka
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Wena 
natchnienie Mistrza Paderewskiego

Uosabia wymarzony, czy wręcz wy-
modlony, stan ducha wszystkich artystów 
– zarówno muzyków, jak i  plastyków. To 
ten moment, gdy pomysły napływają ob-
fitymi strumieniami rozżarzonej i nasyco-
nej energią lawy. Artysta musi się spieszyć, 
aby zanotować, naszkicować jak najwięcej 
i  najdokładniej przed jej zastygnięciem. 
To, czy lawa z czasem zamieni się w czarną 
masę czy w kamienie szlachetne, zależy od 
jego talentu, warsztatu, pracowitości i cier-
pliwości.

Wena Mistrza Paderewskiego przemawia 
z obrazu: „To jest ta nuta! Dokładnie ta! Od 
niej zacznie się utwór!”. Teraz muzyka, jak 
ta lawa, płynie między wzgórzami Pogórza 
Rożnowsko-Ciężkowickiego. Już nie ciężko, 
jakby wypływała z  wulkanu, lecz majesta-
tycznie lewituje, malując nutami bursztyno-
we niebo. Posłuchajmy tej muzyki w Cen-
trum Paderewskiego!

Kolaż skomponowany jest z kilkuset makro 
i  mikrofotografii minerałów oraz kamieni 
szlachetnych. Praca łączy nowoczesne tech-
nologie, którymi posługuje się współczesny 
artysta z echem piękna znanego z nurtu Art 
Nouveau i rodzimej Młodej Polski.

W warstwie kompozycyjnej można również 
dostrzec zastosowanie tajników warsztatu 
dawnych mistrzów, jak na przykład Złoty 
Podział czy Spiralę Fibonacciego.

Alegoria natchnienia Mistrza Ignacego Jana Paderewskiego
to postać młodej kobiety unoszącej się nad dworkiem w Kąśnej Dolnej.

DR PIOTR FRANCISZEK BARSZCZOWSKI

Neowitraż „Wena – Natchnienie Mistrza 
Paderewskiego” to próba wskrzeszenia du-
cha minionych epok w  cyfrowym świecie 
XXI wieku.

Teresa Żylis-Gara, Waldemar Malicki
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Po raz pierwszy zobaczyłam to miejsce blisko sześćdziesiąt lat 
temu w  czasie studenckich wakacji spędzanych w  Ciężkowicach. 
Spacerując po parku okolonym cisowym żywopłotem, zastana-
wiałam się, kto tak trafnie dobierał gatunki drzew, kto grupował 
je w malownicze kępy, z których każda zasługiwała na pędzel mala-
rza. Potem dowiedziałam się, że niegdyś była to posiadłość Ignace-
go Jana Paderewskiego. Sam niewielki dwór, w którym mieściła się 
wówczas szkoła, był mocno nadgryziony zębem czasu, ale ewokował 
jedyną w swoim rodzaju aurę niecodzienności.
 

Anna Woźniakowska
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Koncerty
w roku jubileuszowym

Janusz Wojtarowicz, Marcin Gałażyn (Motion Trio)

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”

Robert Kabara, Silesian Chamber Players
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  26 kwietnia  

Natalia Kukulska 

Atom String Quartet    Michał Dąbrówka
Fuzja trzech podmiotów artystycznych polegająca na przełożeniu muzyki

elektronicznej na kwartet smyczkowy. Muzycy z Atom String Quartet
zaaranżowali utwory Natalii w zupełnie inny, nieoczywisty sposób.

Efekt usłyszymy na żywo podczas akustycznego koncertu. Na perkusji
i ksylofonie dołączy do nich współkompozytor piosenek Michał Dąbrówka.

Natalia Kukulska to jedna z najbardziej ce-
nionych polskich wokalistek o bogatym do-
robku artystycznym. Jest autorką tekstów, 
współautorką muzyki i  producentką. Jej 
koncerty są do perfekcji dopracowaną grą 
dźwięków i świateł. Na osobiste zaproszenie 
José Carrerasa w  2001 roku wzięła udział 
w transmitowanej na cały świat niemieckiej 
Gali Charytatywnej. Kilka miesięcy później 
zaśpiewała z tenorem w duecie podczas jego 
koncertu w Warszawie. W swojej „dorosłej” 
karierze nagrała dziewięć solowych albu-
mów, z  których większość osiągnęła status 
złotej, platynowej lub multiplatynowej płyty. 
Na koncie ma aż dwanaście nominacji do 
nagrody „Fryderyk”, którą w 2019 roku wy-
różniony został akustyczny album „Szukaj 
w snach”, nagrany wraz z jazzowym gitarzy-
stą Markiem Napiórkowskim. Jej najnowszy 
album „Halo tu Ziemia” to kolejne wydaw-
nictwo, na którym konsekwentnie podąża 
odważną i nie zawsze bliską mainstreamowi 
drogą, dzięki czemu zdobyła uznanie zarów-
no branży muzycznej, jak i publiczności.

Atom String Quartet – intrygujący kwartet 
smyczkowy, należący do grona najlepszych 
wykonawców jazzowych w Polsce. Ten naj-
bardziej klasyczny i  utrwalony w  tradycji 
muzycznej skład zespołu kameralnego to 
dla artystów punkt wyjścia do poszukiwań 
nowych rozwiązań brzmieniowych i formal-
nych. Trudno w sposób jednoznaczny okre-
ślić styl muzyczny grupy. W  jej twórczości 

– oprócz jazzu – słychać inspiracje polskim 
folklorem, muzyką z różnych regionów świa-
ta, a także muzyką współczesną i klasyczną. 
Zespół ma na koncie wiele nominacji do na-
grody „Fryderyk”, którą otrzymywał aż czte-
rokrotnie – w 2011 roku za płytę „Fade In”, 
rok później za krążek „Places” oraz kolejno 
w  latach 2017 i  2018 za „Made in Poland” 
i „Supernovą”. Atom String Quartet tworzą: 
Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Mi-
chał Zaborski i Krzysztof Lenczowski.

Michał Dąbrówka – perkusista, muzyk se-
syjny, kompozytor, aranżer i  producent 
muzyczny. W  latach 1991-1994 współpra-
cował z  orkiestrą Janusza Stokłosy między 
innymi przy oprawie muzycznej musicalu 
„Metro”. Na liście artystów, z  którymi pra-
cował, znajdują się między innymi Woobie 
Doobie, Edyta Bartosiewicz, Edyta Górniak, 
Kasia Kowalska, Michał Urbaniak, Grzegorz 
Turnau, Krzesimir Dębski czy Adam Sztaba. 
Wielokrotnie zdobywał tytuł „Perkusisty 
roku” w  plebiscytach branżowych maga-
zynów. Od kilku lat chętniej sięga po inne 
instrumenty, przeżywając fascynację synte-
zatorami analogowymi. W  ostatnich swo-
ich produkcjach odpowiedzialny jest też za 
partie klawiszowe i aranżacje. Wykorzystuje 
także inne instrumenty perkusyjne, jak ksy-
lofon czy perkusje elektroniczne. W  2014 
roku zagrał podczas koncertu inaugurujące-
go otwarcie Filharmonii w Szczecinie wraz 
z legendarnym gitarzystą Stevie Vai’em.
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  17-23 maja  

 Tydzień Talentów
   Warsztaty z Mistrzami

Jeden z najstarszych festiwali w Polsce, przez lata prezentujący niemal 
wszystkich obecnych dziś na koncertowych estradach artystów 

będących wówczas u progu kariery.

17 maja
Recital kameralny Tomasza Strahla 
i Janusza Olejniczaka
Wyczekiwany powrót pianisty do Centrum 
Paderewskiego w  recitalu dzieł światowej 
kameralistyki, które wykona w duecie z do-
skonałym polskim wiolonczelistą Toma-
szem Strahlem. 

Janusz Olejniczak w kraju i za granicą zna-
ny jest jako wybitny interpretator muzyki 
Fryderyka Chopina. Występował w  całej 
Europie, Japonii, Australii, obu Amerykach 
i na Kubie – w najbardziej prestiżowych sa-
lach koncertowych. Grał pod batutą najwy-
bitniejszych dyrygentów, takich jak Witold 
Rowicki, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk 
czy Charles Dutoit.

Jako pedagog prowadził klasę fortepianu 
w  krakowskiej Akademii Muzycznej oraz 
kursy mistrzowskie dla pianistów w  Ka-
nadzie, Japonii i  Chinach. Jest jurorem 
krajowych i zagranicznych konkursów pia-
nistycznych. Wziął udział w filmie o Cho-
pinie „La note bleu” Andrzeja Żuławskiego, 
nagrał ścieżkę dźwiękową do filmu „Cho-
pin, pragnienie miłości” Jerzego Antczaka 
oraz do oscarowego „Pianisty” Romana 
Polańskiego. Za swe zasługi dla kultury pol-
skiej odznaczony Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski i Złotym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Tomasz Strahl jest jednym z  najznakomit-
szych wiolonczelistów i  profesorem sztuk 

muzycznych, który otrzymał ten tytuł jako 
najmłodszy w Polsce. Na swoim koncie ma 
zwycięstwa w kilku znaczących konkursach 
i  kursy mistrzowskie u  znanych artystów. 
Dziś sam prowadzi warsztaty i kursy w Pol-
sce, Holandii, Finlandii, Niemczech i Japonii, 
kształcąc kolejne pokolenia wiolonczelistów.

Prowadzi ożywioną działalność koncerto-
wą, współpracując z  większością orkiestr 
symfonicznych w  Polsce. Do szczególnie 
ważnych wydarzeń artystycznych zalicza 
wykonanie w  1993 roku Koncertu wiolon-
czelowego Witolda Lutosławskiego w obec-
ności kompozytora, pod dyrekcją Mirosła-
wa Jacka Błaszczyka.

Był kilkakrotnie nominowany do nagrody 
„Fryderyk”, którą zdobył trzykrotnie – w la-
tach 2003, 2019 i 2020. Za swoje zasługi od-
znaczony między innymi Srebrnym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

19 maja
Tarnowskie Talenty
Organizowany tradycyjnie w Tarnowie kon-
cert promujący szczególnie uzdolnionych 
uczniów lokalnego Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Ignacego Jana Paderewskiego. 
Wyjątkowy moment wysłuchania młodych 
wykonawców będących u początku ich arty-
stycznej drogi. Młodzi muzycy po raz trzeci 
zawalczą o Nagrodę im. Anny Knapik, która 
gwarantuje występ podczas sierpniowego 
festiwalu Bravo Maestro.

23 maja
Recitale Małgorzaty Walewskiej 
i Łukasza Długosza
Wielka dama polskiej opery Małgorzata 
Walewska wystąpi na deskach kąśnieńskiej 
sali koncertowej Stodoły z  recitalem kla-
sycznych dzieł operowych z  towarzysze-
niem fortepianu.

Jest wybitną mezzosopranistką, która gościła 
na największych światowych scenach i estra-
dach. Od 2015 roku pełni funkcję dyrektora 
artystycznego Międzynarodowego Festiwa-
lu i Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari 
w Nowym Sączu. Szerokiej publiczności ko-
jarzy się z obecnością w charakterze jurora 
w  telewizyjnym show „Twoja Twarz Brzmi 
Znajomo”. W 2016 roku została odznaczona 
Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Glo-
ria Artis”.

Drugą część wieczoru wypełni recital zna-
komitego flecisty Łukasza Długosza. To kon-
certujący na całym świecie solista i kamera-
lista, szczególnie doceniany przez Krzysztofa 
Pendereckiego. Przez krytyków uznany za 
jednego z  najwybitniejszych polskich fleci-
stów. Propagator muzyki najnowszej, silnie 
zaangażowany w poszerzanie i wzbogacanie 
polskiej literatury fletowej. Za swoją działal-
ność kulturalną uhonorowany między inny-
mi Brązowym Medalem „Zasłużony Kultu-
rze Gloria Artis”.
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  20 czerwca  

 Stanisław Soyka Trio
     The Best Of

Największe przeboje charyzmatycznego artysty, który od lat stale obecny jest 
na polskiej scenie muzycznej. Jego znakiem rozpoznawczym jest 

charakterystyczna barwa głosu oraz niezwykła prawda sceniczna, 
która zauważalna jest podczas każdego występu wokalisty. 

Tym razem odwiedzi Kąśną z  programem 
swoich evergreenów, wśród których nie za-
braknie tak wielkich przebojów, jak „Tole-
rancja” czy „Tango Memento Vitae”. Towa-
rzyszyć mu będą syn Kuba na perkusji oraz 
Przemek Greger na gitarze elektrycznej 
i akustycznej.

Stanisław Soyka jest artystą wszechstron-
nym – wokalistą jazzowym i  popowym, 
pianistą, gitarzystą, skrzypkiem, kompozy-
torem i aranżerem. Wypracował swój wła-
sny język muzyczny, dzięki czemu należy do 
grona wykonawców, których styl rozpozna-
je się od pierwszych dźwięków, a bogactwo 

repertuaru może przyprawiać o zawrót gło-
wy. Posiada na koncie dziesiątki autorskich 
pieśni, ale skomponował również muzykę 
do wielu wierszy poetów polskich i nie tyl-
ko. Z zespołem czy solo, wkrótce po wejściu 
na scenę obejmuje całkowite panowanie 
nad publicznością. W  jednym z  licznych 
wywiadów artysta powiedział: „Nie gram 
dla fajerwerków, nie śpiewam, by się po-
pisać. Moją ambicją i pragnieniem jest, by 
mój śpiew, moje pieśni dodawały otuchy, 
podnosiły na duchu tych, którzy przycho-
dzą mnie słuchać. Chcę, by wychodzili 
z koncertu pogodni i umocnieni”.
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  24-26 lipca  

 30 lat Centrum
   Paderewskiego  

Serce świętowanego w 2020 roku jubileuszu 30-lecia 
Centrum Paderewskiego. Podczas trzydniowych obchodów 

nie zabraknie powrotów wielkich artystów, 
którzy przez lata pojawiali się podczas koncertów i festiwali. 

24 lipca
Gala Trzech Dekad
Wieczór wspomnień i wzruszeń. Spotkanie 
z  legendarnymi artystami, prawdziwymi 
nestorami sztuk muzycznych, związany-
mi z  Centrum Paderewskiego od zarania. 
Krzysztof Jakowicz, Vadim Brodski i Stefan 
Kamasa to nazwiska, na których dźwięk 
serca melomanów biją szybciej. Ich zasługi 
dla muzyki i kultury polskiej są przeogrom-
ne, a  życzliwość dla Kąśnej nieoceniona. 
To ich wirtuozeria i  charyzma scenicz-
na ukształtowały między innymi festiwal 
Bravo Maestro – dziś jedno ze sztandaro-
wych kąśnieńskich wydarzeń cyklicznych.
 
W  koncercie galowym wezmą również 
udział przedstawiciele młodego pokolenia 
– Jakub Jakowicz, Paweł Kamasa i  Robert 
Morawski. Wszystko w  oprawie mistrzów 
słowa – Anny Woźniakowskiej i  Jana Po-
pisa, którzy na przestrzeni lat złamali 
w  Kąśnej niejedno pióro, przygotowując 
prowadzenia koncertów na najwyższym 
światowym poziomie.
 
Podczas gali szczególnie zasłużone dla in-
stytucji postaci uhonorowane zostaną ju-
bileuszową statuetką – „Weną”. To nagroda 
przyznawana po raz pierwszy w  trzydzie-
stoletniej historii Centrum.

25 lipca
Historia Muzyki według 
Waldemara Malickiego
Wirtuozostwo, wiedza o  muzyce, humor – 
czy te trzy cechy mają szanse kiedykolwiek 
spotkać się na scenie? Każdą historię moż-
na opowiedzieć na wiele sposobów, także 
historię muzyki. Waldemar Malicki, uko-
chany pianista Polaków – zachwyca, bawi, 
zaskakuje. W Kąśnej wystąpi wraz z kwin-
tetem w  składzie: Paweł Wajrak, Angelina 
Kierońska, Karolina Stasiowska, Anna Pod-
kościelna-Cyz i Szymon Frankowski.

Waldemar Malicki ukończył z  wyróżnie-
niem Akademię Muzyczną w  Gdańsku, 
a  następnie doskonalił swoje umiejętności 
w Wiedniu. Koncertuje w Europie, Amery-
ce Północnej i Południowej, Rosji i Japonii. 
Uprawia kameralistykę z  najlepszymi pol-
skimi skrzypkami i śpiewakami. Jego płyty 
z  utworami Henryka Wieniawskiego, Jana 
Sebastiana Bacha i Ignacego Jana Pade-
rewskiego otrzymały w  latach 1997, 2000 
i 2003 „Fryderyka”. Z kolei płyta z utwora-
mi Karola Szymanowskiego została uznana 
przez miesięcznik „Studio” za najlepszą 
płytę roku 1999.

26 lipca
Ingolf Wunder
Fortepianowa niespodzianka w  finale ob-
chodów 30-lecia Centrum Paderewskiego. 
Recital laureata II nagrody w XVI Mię-
dzynarodowym Konkursie Pianistycznym 
im. Fryderyka Chopina – Ingolfa Wundera.

Ma za sobą liczne występy w  najważniej-
szych salach koncertowych i  centrach 
muzycznych świata, takich jak Tonhalle 
w  Zurychu, Musikverein oraz Konzer-
thaus w  Wiedniu, Wigmore Hall w  Lon-
dynie, Théâtre du Palais-Royal w  Paryżu, 
Sala Koncertowa Filharmonii Narodowej 
w  Warszawie, Filharmonia Berlińska oraz 
Suntory Hall w  Tokio. O  londyńskim de-
biucie artysty w  cyklu „International Pia-
no Series” recenzent „The Guardian” pisał: 
„Od dawna już młody pianista debiutujący 
w  Queen Elizabeth Hall nie zrobił takie-
go wrażenia na publiczności. Wunder gra 
pewnie i odważnie. Choć dysponuje perfek-
cyjną techniką, nigdy nie popisuje się nią 
bez potrzeby, podporządkowując ją swojej 
wybitnej inteligencji muzycznej”.
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  3 października  

 Kasia Moś
 z zespołem

W Centrum Paderewskiego pojawia się nie po raz pierwszy.
Jako mała dziewczynka towarzyszyła swojemu ojcu, wybitnemu dyrygentowi 
Markowi Mosiowi podczas warsztatów nowo powstającej Orkiestry Aukso, 

która tutaj szlifowała swoje pierwsze programy koncertowe. 

  27-29 sierpnia  

Bravo Maestro
  XIV Festiwal Muzyki Kameralnej

Trzydniowe święto muzyki w posiadłości Paderewskiego
i propozycje koncertowe, które usatysfakcjonują
nawet najbardziej wymagających melomanów. 

27 sierpnia
Gaetano Donizetti
„Napój miłosny”
Któż nie marzył, choćby raz, o  posiadaniu 
cudownego napoju, który potrafiłby zwró-
cić ku niemu serce ukochanej osoby? A co, 
jeśli ten eliksir ma w swojej ofercie wędrow-
ny szarlatan, który nabiera w ten sposób na-
iwnych zakochanych? To punkt wyjścia do 
prawdziwego dramatu sercowego – albo też 
świetnej komedii, pełnej zabawnych niepo-
rozumień. Historia pechowego Nemorina, 
pięknej Adiny i  sprytnego Dulcamary na 
pewno nie zawiedzie żadnego słuchacza. 
Komiczna opowieść o uczuciach, w swoim 
założeniu lekka i  żartobliwa, w  głębszym 
ujęciu pełna refleksji nad ludzkimi słabo-
ściami i  regułami damsko-męskich gier. 
Najsłynniejsze dzieło Gaetano Donizettiego 
w wykonaniu czołówki solistów operowych.

28 sierpnia
Carl Orff 
„Carmina Burana”
Gratka dla melomanów – utwór wzbudza-
jący wielkie emocje artystyczne powstały 
na podstawie średniowiecznych pieśni mu-
zycznie odczarowanych przez Carla Orffa. 
Skomponowany w  1937 roku, ma postać 
kantaty scenicznej na głosy solowe, chór 
i  orkiestrę, i  jest romantyczną stylizacją 
muzyki średniowiecza. Utwór składa się 
z trzech części, a każda z nich ma odmienny 

charakter. Prolog Fortuna Imperatrix Mundi 
(Fortuna władczyni świata) mówi o niesta-
łości ludzkiego szczęścia. Pierwsza część, 
Primo vere (Wiosna), opiewa uroki budzą-
cej się przyrody. Druga część, In taberna 
(W gospodzie), to pochwała zabawy i uciech 
podniebienia. Trzecia część, Cour d’amours 
(Dwór miłości), sławi miłość ziemską. Ca-
łość zamyka powrót do moralizatorskiego 
prologu.

29 sierpnia
Maraton Muzyczny
Tradycyjny, uwielbiany przez melomanów 
trzygodzinny koncert, prezentujący naj-
znakomitsze dzieła polskich i  światowych 
kompozytorów w wykonaniu największych 
wirtuozów. Szczegółowy program Marato-
nu, konstruowany przez samych artystów 
na często nietypowe układy kameralne, 
trzymany jest w  tajemnicy praktycznie do 
ostatniej chwili i nigdy dotąd nie przyniósł 
rozczarowania. Tegoroczny finał Bravo Ma-
estro swoją obecnością uświetnią między 
innymi Katarzyna Duda, Janusz Wawrow-
ski, Michał Zaborski, Marcin Zdunik, Ro-
bert Morawski i Klaudiusz Baran.

Kasia Moś powraca do Kąśnej jako ukształto-
wana artystka z programem coverów świato-
wych przebojów Arethy Franklin, Alicji Keys 
i Dawida Podsiadło oraz autorskim materia-
łem ze swojej pierwszej płyty „Inspination”, 
wydanej w roku 2015. Towarzyszyć jej będzie 
zespół w  składzie: Mateusz Moś (skrzypce, 
wokal), Mateusz Kołakowski (instrumenty 
klawiszowe), Maciej Magnuski (bas, moog) 
i Tomasz Mądzielewski (perkusja).
 
Ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach na Wydzia-
le Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Współpra-
cowała z  Orkiestrą Aukso przy nagraniu 
płyty Pawła Mykietyna „Pasja wg św. Mar-
ka”. Zaśpiewała partię Kordelii w światowej 
prapremierze musicalu „Król Lear” tegoż 
kompozytora, która miała miejsce podczas 
festiwalu Sacrum Profanum w  Krakowie. 
Nagrała wokalizę Wojciecha Kilara do filmu 
Krzysztofa Zanussiego „Obce ciało”. W 2018 
roku nakładem wydawnictwa Agora uka-
zał się album „Retro” Jerzego Maksymiuka 
i Janusza Olejniczaka, na którym gościnnie 
zaśpiewała kilka utworów. Obecnie pracuje 
nad swoim drugim albumem. Brała udział 
w takich festiwalach, jak Spring Break, Top 
Trendy, Woodstock czy festiwal w Opolu.
 
W 2017 roku reprezentowała Polskę w kon-
kursie Eurowizji. Na swoim koncie ma rów-
nież muzyczne przygody telewizyjne w pro-
gramach „Must Be the Music” i  „Twoja 
Twarz Brzmi Znajomo”.
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  7-13 listopada  

Festiwal Viva Polonia!
     Ku pokrzepieniu serc

Listopadowa propozycja festiwalowa o silnie patriotycznym charakterze,
w tegorocznej odsłonie naznaczona setną rocznicą urodzin

wielkiego Polaka – papieża Jana Pawła II. Koncerty, spektakle
i spotkania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży.

7 listopada
Kąśna dla Jana Pawła II
Podczas koncertu inaugurującego festiwal 
wyjątkowi wokaliści operowo-musicalowi 
zaprezentują, wraz z Orkiestrą Arte Symfo-
nico pod dyrekcją Mieczysława Smydy, pro-
gram osnuty wokół postaci Karola Wojtyły 
– jego poezji, filozofii i wzniosłych, wartych 
przypomnienia cytatów.

Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą 
własnego życia: człowiek ma uczynić z niego 
arcydzieło sztuki. 

Jan Paweł II, List do artystów, 1999

9-13 listopada
Lekcje patriotyczne w formie spektaklu 
dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Koła 
Teatralnego „Improwizacja” z Gromnika, 
prezentujące sylwetkę polskiego papieża 
i jego drogę do pontyfikatu, przybliżające 
jego bogaty dorobek – wciąż aktualny wo-
bec wyzwań i dylematów współczesności. 
Historia życia Karola Wojtyły to wielowąt-
kowa opowieść o duszpasterzu, artyście, 
filozofie i inspiratorze przemian w Polsce.

11 listopada
Marcin Wyrostek – Polacc
Wieczór z muzyką polską w wykonaniu 
znakomitego Marcina Wyrostka z  ze-
społem. Najbardziej medialny polski 
akordeonista przedstawi program ze 
swojej najnowszej płyty inspirowanej 
utworami Góreckiego, Kilara i  Luto-
sławskiego w  połączeniu z  motywami 
tradycyjnymi i ludowymi, a także inspi-
racjami muzycznymi lat sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych. Wybuchowa 
mieszanka muzyczna, która łączy pier-
wiastek „pol”-skości z  pierwiastkiem 
akordeonowym „acc”. Instrument ten 
w ciągu ostatnich lat zawędrował z im-
prez rozrywkowych na prawdziwe mu-
zyczne salony.
 
Swoją pasję rozwijał pod kierunkiem 
prof. Joachima Pichury w  Akademii 
Muzycznej w Katowicach, gdzie obecnie 
jest wykładowcą. Jest laureatem ponad 
trzydziestu konkursów akordeonowych 
w kraju i za granicą, w tym Detroit (USA, 
2005), Esztergom (Węgry, 2003), Du-
najska Streda (Słowacja, 2003), Reinach 
(Szwajcaria, 2003). Był także stypendystą 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w  roku akademickim 2004/2005. 
Jednym z  jego najbardziej ekscytują-
cych wyzwań muzycznych był wspólny 
występ z  Bobbym McFerrinem w  2010 
roku. W roku 2009 zwyciężył w drugiej 
edycji programu „Mam Talent”.
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