
„Scena Otwarta” – koncerty Iron Feel i Nanosojuz 

 

Koncerty plenerowe, które odbywają się w amfiteatrze przy zespole parkowo-

dworskim i folwarcznym w Wiśniowej powoli  wpisują się na stałe w grafik 

imprez Ośrodka Kultury. W tym roku zaczęliśmy od bieszczadzkich klimatów 

bluesowych połączonych z poezją, następnie przeszliśmy do funkowo – 

jazzowych dźwięków oraz akustycznych aranżacji muzyki pop, aż w końcu 

podsumowaliśmy plenery i zakończyliśmy sezon letni koncertami rockowymi  

z nutą alternatywy. Ostatnia impreza została nazwana „Sceną Otwartą”, która 

miała, w zamyśle, symbolizować przestrzeń otwartą dla każdego rodzaju 

muzyki, dostępność sceny amfiteatru zawsze i dla wszystkich, tolerancję 

artystyczną oraz  muzyczną różnorodność. 

Pomimo deszczu, co zawsze jest ryzykiem przy organizacji plenerowych imprez, 

w parku zebrało się kilkadziesiąt fanów dobrej muzyki, którzy w rozproszeniu, 

chowali się pod parasolami, dębami czy dachem pałacu. Jak mówili artyści, 

może nie było widać całej publiczności z estrady, zwłaszcza przy scenicznym 

oświetleniu, lecz na pewno było ją słychać☺ I może nie były to tysięczne tłumy, 

ani Woodstock (☺), lecz kameralny event, który również w takim wydaniu ma 

swój urok.  

A zagrały 19 września dwa zespoły. Pierwszy z nich to Iron Feel - młodzi muzycy  

z okolic Strzyżowa, którzy zespół założyli tego roku w maju. Zainspirowani 

muzyką Scorpions, Tesla, Steel Panther, grają mocnym brzmieniem rocka  

i wyrazistym głosem wokalisty. Koncertowali podczas Motosobótek w Stępinie, 

Moto Party w Jedliczu, Strzyżów in Rock, w Bieszczadach, Sanoku, jako support 

zespołów takich,  jak KSU czy Turbo. W składzie: Paweł Czerniawski – wokal, 

Bartek Nowak – bas, Wojtek Złotek i Robert Długosz – gitara oraz Bartek 

Matłosz – perkusja po raz pierwszy zagrali w Wiśniowej i miejmy nadzieję, że 

nie po raz ostatni. 

Drugim zespołem, który gościł na plenerowej scenie w Wiśniowej był 

Nanosojuz,  powołany do życia przez muzyków kilka lat starszych wiekiem  

i doświadczeniem od „młodych gniewnych” z Iron Feel. Zespół powstał w 2010 

w Cieszynie ( Cieszynej?), choć członkowie grupy pochodzą z różnych 

miejscowości. Grają alternatywny rock i jak piszą o sobie, ich muzyka to kolaż, 



na który składa się garażowy brud, niebanalne melodie i teksty trafiające w 

psychikę. Mają na koncie kilkanaście  utworów zrealizowanych w studiach 

nagrań w Boguchwale czy Godowej. A do posłuchania na ich stronie, m.in.: 

Oksymoron, Anioły w drodze, Schizofreniczne okulary, Demony, Punkt 

widzenia, Światłowody Świadomości, Lekkość Bytu i wiele innych. 

W skład zespołu wchodzą: Czekan – bas i wokal, Ben i Lisak– gitara, Misiek ( za 

Smoka) – perkusja. Panowie obiecali, że zagrają jeszcze w Wiśniowej nie raz☺ 

Zatem czekamy na spełnienie obietnic. 

W imieniu organizatorów ( Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki oraz 

Ośrodek Kultury w Wiśniowej) dziękuję wszystkim, którzy przyszli posłuchać 

koncertów. Bo gramy właśnie dla was☺ 
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