Pamięć o Patronie
W atmosferze niedawno obchodzonych uroczystości 75-tej rocznicy śmierci
naszego Patrona Ignacego Jana Paderewskiego, w roku jubileuszu 60 - lecia
naszej szkoły i w przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę pragniemy przedstawić Państwu wybrane fragmenty z życia Patrioty i
Mistrza Tonów mające ścisły związek z Kąśną i jej okolicami. Chcemy pokazać
w układzie chronologicznym, co my spadkobiercy Jego idei zrobiliśmy, aby
pamięć o Jego życiu i twórczości była przekazywana następnym pokoleniom i
aby ta pamięć nie zaginęła.

17.11.1897 – Paderewski zainteresował się majątkiem w Kąśnej Dolnej, nabywa
go i po raz pierwszy tu przyjeżdża. Od razu zleca remont obiektu
oraz poczynia nowe inwestycje.
1898 – kupuje piętrowy dom w ciężkowickim rynku z przeznaczeniem na
Klub Inteligencji Obywatelskiej „Kasyno”
1899 – po ślubie z Heleną Górską lato spędza w Kąśnej, uczestniczy w
dożynkach, spotyka się z włościanami na gospodarskich
rozmowach

dotyczących

podniesienia

gospodarki

rolnej,

przeznacza środki finansowe na budowę szkół w Kąśnej i
Ciężkowicach, na budowę nowego kościoła w Ciężkowicach,
remont plebani przy kościele w Jastrzębi, funduje dzwon „Urban”
do kościoła w Ciężkowicach, buduje „Ochronkę” w Kąśnej
(odpowiednik przedszkola), funduje dzieciom z Kąśnej wycieczkę
do cyrku w Tarnowie
06-07.1900 – wraz z żoną wypoczywa w Kąśnej, nabywa majątek Siekierczyna
1901 – lato spędza w Kąśnej, skąd dojeżdża do Krakowa i Lwowa na
przedstawienia opery „Manru”, podejmuje decyzję o sprzedaży
Kąśnej
1902 – kolejne lato spędza w Kąśnej, dokonuje wyceny majątku składającego
się z 296 ha roli i 22 ha pastwisk
19.01.1903 – dokonuje formalności sprzedaży dóbr ziemskich Kąśna Dolna,
Siekierczyna, Bukowiec i Jamna na rzecz Heleny i Włodzimierza
Kodrębskich
1905 – Paderewscy odwiedzają nowych właścicieli Kąśnej
18.07.1906 – Helena i Ignacy Jan Paderewscy są rodzicami chrzestnymi Janusza
Ignacego Kodrębskiego w kościele parafialnym w Jastrzębi
07.1910 – odsłania tablicę upamiętniającą 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem
umieszczoną na skale „Piekło”, która zmienia nazwę na
„Grunwald”

1912 – Kodrębscy sprzedają majątek Kąśna Stanisławowi Nowakowi z Sanoka,
który pieczołowicie dba o park i wszystkie obiekty zbudowane
przez Paderewskiego
1939-1945 – majątek w Kąśnej szczęśliwie nie zostaje zdewastowany ani
zniszczony
17.01.1945 – po wkroczeniu armii czerwonej do Kąśnej rodzina Nowaków
zostaje wyrzucona z dworku
1945 – władze Polski Ludowej dokonują parcelacji majątku pozostawiając tzw.
„resztówkę” o obszarze 42 ha, w skład której wszedł park z
dworkiem, część lasu, zabudowania gospodarcze, tartak, młyn,
gorzelnia, stawy rybne i ogród warzywny
1952 – Spółdzielnia Produkcyjna „Iskra” (od 1957 „Jedność”) przejmuje w
użytkowanie całą „resztówkę”
1958/1959 - w dworku odbywają się lekcje uczniów ze Szkoły Przysposobienia
Rolniczego w Kąśnej
1963 – do dworku i parku wprowadza się Nowohuckie Przedsiębiorstwo
Instalacji Przemysłowych „Montin” z Krakowa
1980 - park i dwór przejmuje Tarnowskie Towarzystwo Muzyczne, a cały
kompleks zostaje objęty ochroną konserwatorską
11.09.1998 – przekazanie w użytkowanie dworku z 16 ha przylegającym
terenem Tarnowskiemu Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna
Dolna, a od 2015 – Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej
1.09.2001 – nadanie Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Ciężkowicach imienia Ignacego Jana Paderewskiego
1.09.2001 – odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej I. J. Paderewskiemu
w budynku szkoły ufundowanej przez mieszkańców Gminy
Ciężkowice i Fundacja Paderewskiego
17.11.2007 – wręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez Grono
Pedagogiczne i Pracowników szkoły

7.05.2010 – organizacja w 150 rocznicę urodzin Paderewskiego X
Jubileuszowego Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy pt. „Życie i
twórczość I. J. Paderewskiego”
09.11.2011 - organizacja Konkursu „Potrawa o Paderewskim”
17.11.2011 – odsłonięcie pomnika I. J. Paderewskiego przy budynku szkoły
26.05.2012 - współorganizacja „Majówki u Paderewskiego”
25.05.2013 - współorganizacja „Majówki u Paderewskiego”
13-14.11.2013 – organizacja I Ogólnopolskiego Zjazd Szkół im. I. J.
Paderewskiego
2015 – wydanie publikacji z I Zjazdu Szkół im. I. J. Paderewskiego
28-29.05.2015 – udział w II Zjeździe Szkół im. I. J. Paderewskiego w
Skórzewie/Poznania
5-6.11.2015 – udział w Jubileuszu 100-lecia ZSLiS nr 2 w Warszawie
połączony z udziałem we mszy św. w intencji Paderewskiego oraz
zwiedzaniem Katedry św. Jana Chrzciciele i grobu Paderewskiego
07.11.2015 – udział w jubileuszu 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I
Stopnia w Gorlicach
26.06.2016 – uroczyste obchody 75 rocznicy śmierci Paderewskiego
17.12.2016 – udział i wystąpienie dyrektora szkoły w konferencji pt. „Ignacy
Jan Paderewski – wielki artysta”, która odbyła się w Senacie RP w
Warszawie
07.2016 –

odwiedziny w Kuryłówce na Ukrainie, miejsca urodzin
Paderewskiego

1.05-30.12.2017 – realizacja projektu „Upamiętnienie postaci Ignacego Jana
Paderewskiego „Patrioty i Mistrza Tonów”, który wygrał wolność
Polsce na fortepianie”

Andrzej Burnus
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