
Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej 

Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice 

 

Koncert Doroty Osińskiej z zespołem 

 

 
Termin: 13 lipca (sobota), godz. 18.00, Sala Koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej 
 
Opis: Finalistka II edycji programu The Voice of Poland, Dorota Osińska, wystąpi w Centrum Paderewskiego w sobotni letni 

wieczór 13 lipca o godzinie 18.00. Artystka zaprezentuje m.in. autorskie piosenki w fantastycznych aranżacjach. 

Dorota Osińska ukończyła andragogikę i animację kulturalną na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2003 roku jest aktorką 
warszawskiego Teatru Rampa. Ma na koncie setki zagranych koncertów i spektakli, liczne cenne nagrody muzyczne i teatralne, 
współpracę z największymi osobowościami ze świata kultury w Polsce (Korcz, Satanowski, Konieczny, Szczepkowska) i na 
świecie (Jose Carreras, Rick Allison). 

Wydała cztery albumy („Idę” |2004, „Kamyk zielony” |2010, „Teraz” |2013 oraz „Dorota Osińska” |2018). Wszystkie te płyty 
promowała licznymi koncertami w Polsce i na świecie, zdobywając coraz szerszą rzeszę fanów. Aktualnie trwają intensywne 
prace nad piątym, solowym albumem. 

Jest finalistką II edycji The Voice of Poland, a jej interpretacja „Calling You” przekroczyła 14 milionów wyświetleń w internecie. 

Ostatnim dużym wydarzeniem jest spektakl „Eva” w reżyserii Joanny Szczepkowskiej, z premierą w listopadzie 2018 roku, w 
którym Dorota wcieliła się w rolę legendarnej, amerykańskiej piosenkarki Evy Cassidy. 

W Kąśnej Dorota Osińska wystąpi z zespołem w składzie: Paweł Stankiewicz (gitary, Casio, wokal), Piotr Maślanka (instrumenty 
perkusyjne, wokal) oraz  Kornel Jasiński (kontrabas, wokal). 

 
 
Grupa docelowa: wydarzenie skierowane do szerokiej grupy odbiorców, w różnym wieku 
 
Zapisy: zakup biletów przez stronę www.centrumpaderewskiego.pl 
 
Odpłatność: 30 zł / bilet 
 
 

 

Festiwal Muzyki Kameralnej BRAVO MAESTRO 

 

 
Termin: 22-24 sierpnia (czwartek-sobota), godz. 18.00, Sala Koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej 
 
Opis: Jeden z najstarszych festiwali muzyki kameralnej w Polsce, skupiający elitę polskich solistów i kameralistów. 

22 sierpnia | Giuseppe Verdi – Traviata 

Losy paryskiej kurtyzany Viletty Valery odsłaniają historię miłości przekraczającej konwenanse epoki. Jedna z najbardziej 

znanych oper świata i arcydzieło definiujące gatunek w wykonaniu czołówki polskich solistów operowych, w wersji koncertowej 

23 sierpnia | Mistrzowskie skrzypce. Robert Kabara i Silesian Chamber Players 

Wirtuoz skrzypiec, maestro koncertujący na najbardziej renomowanych scenach Europy i świata . Na deskach Sali Koncertowej 

Stodoły zaprezentuje szczególnie uwielbiane przez publiczność Cztery Pory Roku op. 8 Antonio Vivaldiego. Swoją kreację 

artystyczną zbuduje z niezwykle energetycznym zespołem Silesian Chamber Players. 

24 sierpnia | Maraton Wirtuozowski 

Tradycyjny Maraton Muzyczny wieńczący Festiwal – w tym roku w odsłonie wirtuozowskiej. W pierwszej części koncertu solowe 

popisy Mistrzów, którzy w przystępny sposób opowiedzą również o tajnikach wykonawstwa najtrudniejszych dzieł. W części 

drugiej zaprezentują wspólnie perełki muzyki kameralnej. Wystąpią: Robert Morawski – fortepian, Krzysztof Jakowicz – 

skrzypce, Janusz Wawrowski – skrzypce, Michał Zaborski – altówka, Tomasz Strahl – wiolonczela, Klaudiusz Baran – 

akordeon. 

 



 
Grupa docelowa: wydarzenie skierowane do szerokiej grupy odbiorców, w różnym wieku 
 
Zapisy: zakup biletów przez stronę www.centrumpaderewskiego.pl 
 
Odpłatność: 30 zł / bilet 
 
 
 
 

Zwiedzanie Dworu Ignacego Jana Paderewskiego 

 

 
Termin: od wtorku do niedzieli 

poniedziałek – nieczynne 

wtorek – piątek | 9.00-15.00 

sobota – niedziela | 12.00-18.00 
 
Opis: Dwór w Kąśnej to jedyna zachowana w świecie posiadłość, w której Ignacy Jan Paderewski mieszkał i tworzył. Stałą 
ekspozycję stanowią meble oraz przedmioty użytkowe należące do Muzeum Narodowego w Warszawie. Całości dopełniają 
pamiątki związane z Patronem miejsca, które przybliżają jego publiczne i prywatne życie. 

Do zwiedzenia kompleksu dworsko-parkowego zapraszamy wszystkich zainteresowanych postacią Ignacego Jana 
Paderewskiego – osoby indywidualne, rodziny z dziećmi, wycieczki szkolne lub zorganizowane grupy dorosłych. 

Pamiątki i suweniry można nabyć w Domu Pracy Twórczej. 

 
Grupa docelowa: wydarzenie skierowane do szerokiej grupy odbiorców, w różnym wieku 
 
Zapisy: zakup biletów w Domu Pracy Twórczej, tel. 14 651 02 08 
 
Odpłatność: 6 zł / bilet, 4 zł / bilet ulgowy (z ulgi skorzystać emeryci, renciści oraz uczniowie i studenci na podstawie 
ważnych legitymacji) 
 


