
Działo się… 

czyli 

Wakacje 2015 z Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej 

No i nastąpiło to, co nieuchronne…  Jak każdego roku tak i teraz skończyły się 

wakacje… Trudno , będą kolejne, nie ma co marudzić. Najważniejsze w tym 

czasie, to się nie nudzić i na szczęście, nam to nie groziło. W harmonogramie 

pracy Ośrodka Kultury na ten szczególny czas zamieściliśmy wiele ciekawych 

propozycji dla dzieciaków, dla młodzieży no i też dla dorosłych i konsekwentnie 

dążyliśmy do realizacji naszych założeń.  Podsumowując, możemy uznać, że 

wykonaliśmy 100% planu. Tekst ten niech będzie pewnego rodzaju 

sprawozdaniem, a dla uczestników - miłym wspomnieniem wydarzeń, do 

poczytania w bardziej pochmurne dni ☺ 

Chyba większość z nas lubi podróżować, zwiedzać, odkrywać nowe horyzonty 

i poznawać świat. Dlatego naszym mottem przewodnim tego lata były podróże. 

Zaczynając od imienin miesiąca lipca, „otworzyliśmy” Wakacyjne Biuro Podróży, 

które działało mobilnie - trochę w Jazowej, trochę w Oparówce. Były to 

warsztaty, podczas których „zwiedziliśmy” Hiszpanię, Karaiby, „zajrzeliśmy” do 

indiańskiej wioski oraz na kowbojskie ranczo. Dzień hiszpański to, poza 

prezentacją multimedialną nt. tego kraju, również tańce w rytmie hiszpańskiej 

zumby i flamenco, układanie bukietów florystycznych z żywych kwiatów i 

własnoręczne wykonywanie efektownych wachlarzy, które w lipcowe upały 

stanowiły idealny i użyteczny gadżet. W ramach „Kowbojskiego rancza” 

gościliśmy w gospodarstwie agroturystycznym „Pod biesiadą” Państwa 

Modliszewskich w Oparówce. Rzucaliśmy tam lassem, jeździliśmy konno, 

tworzyliśmy  listy gończe…  Dużą popularnością cieszyły się też skoki przez 

wielkie bale siana, podczas których nie obeszło się bez drobnych wypadków, 

np. pękniecie spodenek☺ Wielką frajdą dla małych i dużych  było wspólne 

przygotowanie kowbojskiego kociołka. Po kilkugodzinnych szaleństwach na 

świeżym powietrzu z ogromnym apetytem uzupełnialiśmy zapas energii  

w organizmie.  

Kolejnego dnia w szwach pękała indiańska wioska. Po bloku teoretycznych 

informacji na temat Indian, ich zwyczajów, tradycji i kultury spróbowaliśmy, jak 

to jest przez jeden dzień  być członkiem indiańskiego plemienia, własnoręcznie 

produkować biżuterię, pióropusz,  malować twarz, robić tatuaże,  konstruować  



i ozdabiać tipi oraz wywoływać deszcz rytualnym tańcem… Mieliśmy też  

w planie zmontować  łuki i zająć się  polowaniem, ale mógłby na tym za bardzo 

ucierpieć okoliczny drób (hi hi), więc poszliśmy na łatwiznę i zjedliśmy 

grillowane przez Leszka i Tamarę kiełbaski -  smakowały wybornie. Była również 

kąpiel w rzece…… no może nie do końca kąpiel, po prostu, z powodu braku 

wody byliśmy zmuszeni skorzystać z nurtu pobliskiego strumyka, żeby umyć 

ręce z różnych kolorów farb. 

Podczas „Pirackich Karaibów”, morskim opowieściom pełnym grozy, owianych 

legendą nie było końca, a do dziś sporna pozostaje kwestia, dlaczego piraci 

mają zakryte jedno oko.  W ramach warsztatów plastycznych, wykonywaliśmy 

szkatułki na skarby pirackie, maski i bandery z trupią czachą,  blok ruchowo-

muzyczny to tańce, podskoki i wygibasy, nie zabrakło też sportu – przecież 

chłopcy nie byli w stanie rozstać się na dłuższy czas z piłką.  

A w międzyczasie: zawody sportowo – pożarnicze, spotkania kapel ludowych, 

przegląd zespołów pieśni i tańca oraz Smak Tradycji… 

Na terenie Wiśniowej znajduje się zespół parkowo-dworski i folwarczny, do 

którego zawsze warto zajrzeć, pospacerować i odkryć jego tajemnice. Dlatego 

właśnie w parku zorganizowaliśmy dzień pirata, szukając ukrytych w drzewach, 

trawie i kamieniach skarbów z pomocą map. W tym dniu odwiedzili nas także 

dziennikarze z regionalnej telewizji, którzy zrelacjonowali wydarzenie w swoim 

programie. http://itvpoludnie.pl/wiadomosci/Wakacje-w-gminie-Wisniowa,2772/ 

Wykorzystując urokliwy klimat parku, zorganizowaliśmy na jego terenie Letnie 

Plenery Muzyczne, czyli 2 dni dobrej muzyki i poezji dla każdego. 

 więcej: http://okwisniowa.pl/pliki/2015/tekst%20po%20koncertach.pdf 

 

A w międzyczasie plener malarski „Wiśniowa pachnąca malarstwem”… 

Rozpędziliśmy się w tegorocznym podróżowaniu z Ośrodkiem Kultury,  

a kolejnym jego  etapem  była wycieczka w Tatry Słowackie w ramach cyklu 

górskich wędrówek „ Podróże małe i duże”.  Planując pierwszy z naszych 

wyjazdów, nie spodziewaliśmy się, że górskie włóczęgostwo będzie się cieszyło 

aż tak dużym zainteresowaniem. Udało nam się skrzyknąć  grupę pasjonatów, 

którzy w każdej wolnej chwili gotowi są spakować plecak i wyruszyć na szlak 

jeszcze wyżej, dalej i trudniej. Jak do tej pory, udało nam się przewędrować 



Połoninę Caryńską w Bieszczadach, a w Tatrach słowackich kilka szlaków 

w okolicy Starego Smokowca i Szczyrbskiego Jeziora. Byliśmy nad  Capim 

Stawem (2072 m n.p.m.), w ekstremalnych warunkach pogodowych 

przekraczaliśmy przełęcz Bystre Sedlo (2300 m n.p.m.), odwiedziliśmy 

schronisko Teryho (2015 m n.p.m.) w cudnej Dolinie Pięciu Stawów Spiskich… 

Wrażenie niezapomniane, gigabajty zdjęć, które mamy na kartach SD i tak nie 

oddadzą tego specyficznego klimatu górskiego ekosystemu. To jest tak, że po 

prostu, trzeba tam być i nie ma dwóch zdań!  A można „tam być” po raz kolejny 

już 12 września – zaatakujemy Hińczowe Stawy i Koprowy Szczyt ( 2363 m 

n.p.m.). 

Kontynuując nasze podróżowanie, 11 sierpnia zeszliśmy na chwilę z górskich 

szczytów po to, by znów unieść się w górę – ale tym razem samolotem – oczami 

wyobraźni☺ A to wszystko podczas wycieczki do portu lotniczego w Jasionce. 

W trakcie zwiedzania terminalu, każdy z uczestników przeszedł standardową 

procedurę, jakiej podlega typowy pasażer podróżujący liniami lotniczymi: 

odprawa biletowo -  bagażowa, kontrola bagażu podręcznego oraz kontrola 

bezpieczeństwa, której nie przeszła Marysia, gdyż zapomniała wyjąć z kieszeni 

scyzoryk☺ Następnie lotniskowa służba ratownicza zaprezentowała nam swój 

strażacki sprzęt na gorącej płycie lotniska. Przy okazji bardzo miło było 

ochłodzić się pod kroplami wody ze strażackiej pompy w tak upalny dzień.  

A w międzyczasie dożynki gminne… 

Na zakończenie wakacji wybraliśmy się w jeszcze jedną podróż – tym razem 

rowerową – z Wiśniowej do Oparówki. Grupa pod względem wieku była bardzo 

zróżnicowana, najmłodszy uczestnik rajdu miał niespełna 3 latka, byli też tacy, 

co mieli 43 i więcej. Dzięki takiej rozpiętości wiekowej, promowaliśmy dialog 

międzypokoleniowy, który znalazł swoje odzwierciedlenie we wzajemnej 

pomocy: a to powietrze zeszło z koła, a to trzeba było na słabszego poczekać, 

dogonić, gdy coś się stało, wziąć na bagażnik, podzielić się wodą, czy po prostu 

obdarzyć uśmiechem☺ Na mecie rajdu „Pod biesiadą” czekali na nas 

gospodarze z ciepłym posiłkiem i zimnym orzeźwiającym sokiem. Cała przygoda 

zakończyła się bezpiecznym powrotem do domu i planami na kolejny, dalszy już 

wyjazd. 



Tegoroczne wakacje z Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej możemy uznać za 

zamknięte ( chcąc nie chcąc), a przede wszystkim za udane – dopisała nam 

pogoda, frekwencja, dobry humor, a zostały nam po nich garść miłych 

wspomnień, przysłowiowy  kamyk w kieszeni i ładna opalenizna. 
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