
Niezwykły recital
Pisałam już na łamach „TarNowej Kultury”, że uczniowie Samorządowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym mają okazję uczestniczyć w wie-
lu ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Jednym z nich był niezwykły recital, 
który odbył się 13 maja 2014 w Tarnowie Podgórnym. 

Nasza szkoła ma dużo szczęścia – działając tak 
krótko, udało się nam zdobyć wiele nagród, 
zagrać na wielu koncertach, a także posłuchać 
wielu znakomitych muzyków. Jednym z  nich 
jest utytułowany polski pianista Jacek Kortus. 
Zgodził się on wystąpić przed tarnowską pu-
blicznością, mimo że sala, w  której stoi nasz 
fortepian koncertowy, nie jest idealna.
J. Kortus urodził się w 1988 roku, a na swoim 
koncie ma sporą liczbę nagród na znaczących 
konkursach pianistycznych, m.in. I  nagroda 
i „Grand Prix” na IX Międzynarodowym Kon-
kursie Chopinowskim w  Antoninie (2005), 
I  nagroda na Ogólnopolskim Konkursie im. 
Prof. Ludwika Stefańskiego w  Płocku (2002), 
II nagroda (pierwszej nie przyznano) na 
I  Ogólnopolskim 
Konkursie im. W. 
Kędry w  Łodzi 
(2002). W  paź-
dzierniku 2005 
został finalistą 
wyróżnionym na 
XV Międzynaro-
dowym Konkursie 
Pianistycznym im. 
F. Chopina w War-
szawie. Koncerto-
wał w  czołowych 
f i l h a r m o n i a c h 
w  Polsce i  za 
granicą – m.in. 
w  Niemczech, 
Francji, Belgii, 
Wielkiej Brytanii, 
Włoszech, Ru-
munii, Ukrainie, 
Bułgarii, Mołda-
wii, Czarnogórze, 
Serbii, Stanach 
Zjednoczonych, 
Meksyku, Brazylii, Chile, Chinach, Japonii, 
Tajwanie, Izraelu, Palestynie, Maroko. W 2006 
roku został uhonorowany „Medalem Młodej 
Sztuki” przyznawanym przez „Głos Wielko-
polski” młodym artystom za wybitne osią-
gnięcia artystyczne. Oprócz tego otrzymał 
nominację do nagrody „Paszporty Polityki”. 
W maju 2008 ukazała się jego pierwsza solowa 
płyta z dziełami F. Chopina i F. Liszta nagrana 
dla wytwórni „Muza Polskie Nagrania”, która 
w 2009 roku otrzymała nominację do prestiżo-
wej nagrody „Fryderyki”. Obecnie jest asysten-
tem profesora Waldemara Andrzejewskiego 
w  Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej 
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
Każdy musi przyznać, że to imponujące. Tym 
bardziej cieszy nas fakt, że mogliśmy wysłu-
chać recitalu J. Kortusa w naszej szkole. Kon-
cert poprowadziła Alina Kurczewska, dzien-
nikarka Radia Merkury. Swoimi opowieściami 
o kompozytorach i utworach pomagała pełniej 
odbierać słuchane dzieła. A było czego słuchać 

– Rachmaninow 
i Scriabin, Chopin 
i  Liszt, Albeniz. 
Skrajnie różne 
nastroje i  emocje, 
różne środki wy-
konawcze, róż-
na ekspresja, ale 
wszystko wykona-
ne z ogromną dbałością o każdy detal, ze sma-
kiem i wyczuciem, z ogromną swobodą opero-
wania dźwiękiem. Z namysłem i wrażliwością. 
J. Kortus udzielił przed koncertem w Tarnowie 
Podgórnym wywiadu dla Radia Merkury, któ-
ry przeprowadziła Alina Kurczewska. Na pyta-
nie: co się w nim zmieniło, odkąd sam zaczął 

uczyć, powiedział: 
„Dowiedzia łem 
się, czym jest mu-
zyka. Poznanie 
i ciągłe dążenie do 
doskonałości jest 
rzeczą niezbędną 
(…) by mieć sa-
tysfakcję z  tego, 
co człowiek robi.” 
Świadczy to o jego 
dojrzałości, ale 
także umiejętności 
krytycznego spoj-
rzenia na same-
go siebie, co jest 
bardzo potrzebne 
każdemu artyście 
do ciągłego do-
skonalenia swoich 
umiejętności. 
Słuchając kuluaro-
wych rozmów po 
koncercie, można 
było usłyszeć po-

wtarzające się komentarze o  różnorodności 
dźwięków – od delikatnych dzwoneczków 
z hiszpańskiej muzyki tanecznej, po przejmu-
jące fortissimo brawurowych finałów Chopina 
i Liszta. Potwierdza to zdanie, które J. Kortus 
przytoczył podczas wspomnianego wcześniej 
wywiadu: „Muzyk jest jak dyrygent, a  instru-
ment jest orkiestrą”. Fortepian stał się w rękach 
tego wspaniałego pianisty feerią barw wszyst-
kich instrumentów, słuchacze mogli na chwilę 
poczuć się, jakby przenieśli się do wspaniałej 
sali koncertowej.
Koncert J. Kortusa był wydarzeniem nie tylko 
dla młodych pianistów uczących się w naszej 
szkole, ale dla wszystkich uczniów i zaproszo-
nych gości. Mogli się oni przekonać, co jest 
prawdziwą nagrodą za lata ćwiczeń, wyrze-
czeń i  ciężkiej pracy. Obyśmy częściej mieli 
możliwość wysłuchania tak wspaniałych kon-
certów, może w przyszłości wykonanych przez 
naszych absolwentów.

Magdalena Moruś

Transformacja 
z magazynu 
w „Harmonię”
W  ostatnich 25 latach, Tarnowo Podgórne 
nieustannie wybiega w przyszłość - skalą i cha-
rakterem swoich przemian. Potężne inwestycje 
w nowe obiekty i instytucje na stałe uplasowały 
tę gminę w  czołówce najlepiej rozwijających 
się w Polsce. Radykalnie przeobraziły to miej-
sce w zamożną i dużą sypialnię Poznania, jak 
i w prestiżową lokalizację międzynarodowych 
firm.
Wśród tych wielkich przemian, dwa kościo-
ły i  trzy obiekty niesakralne odzwierciedla-
ją naszą ciągłość historyczną. Chronione są 
statusem zabytków kultury. Wśród nich jest 
XIX-wieczny budynek w  centrum Tarnowa 
Podgórnego, na narożniku ulic 25 Stycznia 
i Fabrycznej. Na przestrzeni wieków, służył on 
jako fabryka płatków, browarnia, a  także ma-
gazyn zbożowy.

Obecnie prowadzone są prace konserwator-
skie, które mają przywrócić budynek do jego 
pierwotnej świetności. Nadane imię, „Harmo-
nia”, zdradza intencje przyszłego wykorzysta-
nia na działalność kulturalno-społeczną. Ma 
ona wzmocnić zbliżenie i  integrację wszyst-
kich zróżnicowanych grup społecznych, dla 
których Tarnowo jest miejscem zamieszkania, 
pracy, wypoczynku. 

„Harmonia” stanie się naszym wspólnym 
domem. Piękne, ceglane łukowe sklepienia 
w piwnicach zapewnią możliwość nieformal-
nych spotkań przy kawie, zaś przestrzenne 
sale na parterze - wystawy, koncerty, warsz-
taty i projekcje filmowe. Jest to pozarządowa 
inicjatywa, abyśmy mogli harmonijnie dbać 
o  nasze dziedzictwo kulturowe, korzystać 
z niego i stać się jeszcze bardziej zwartą spo-
łecznością lokalną.
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