
Magia Jazzu 

Czy muzyka jazzowa i fotografia mogą iść ze sobą w parze? Czemu nie? Jak się okazuje, 

świetnie do siebie pasują! Sztuka goni sztukę, artyści artystów☺ 

A nam było niezmiernie miło po raz pierwszy na deskach wiśniowskiej sceny zaprezentować 

muzykę jazzową, która zabrzmiała 30 października wieczorową porą w ramach  

I Podkarpackiej Jesieni Jazzowej. W Ośrodku Kultury w Wiśniowej gościł zespół Jazz Sound, 

założony przez Władysława Wiatra, saksofonistę grupy. Oprócz własnych autorskich 

utworów, usłyszeliśmy także standardy jazzowe w innowacyjnych aranżacjach. (nagranie z 

koncertu) I jak się potem dowiedziałam od niektórych obecnych słuchaczy, „ nie taki straszny 

jest ten jazz”. Horyzonty muzyczne poszerzać warto i choć mówią, że jazz to muzyka dla 

muzyków, słuchanie go to sama radość. Co więcej, do sali poważnej instytucji kulturowej na 

chwilę wkradła się atmosfera klubowa, jak stwierdził jeden z występujących artystów. A to za 

sprawą zapachowych świeczek? Unoszącego się aromatu kawy? Szwedzkiego stołu z sokami 

z lokalnych winnic? A może to dzięki prowadzonym dyskusjom na temat fotografii?  

 Imprezie towarzyszył wernisaż wystawy pokonkursowej „Magia odkrywania Gminy 

Wiśniowa przez Obiektyw”, podczas którego ogłoszono werdykt Jury oraz rozdano nagrody. 

(szczegóły w protokole)  oraz nagrodę publiczności.  Fotografowie byli zachwyceni, że na 

wernisażu nie było nastroju grobowej ciszy, podczas której należy się zadumać nad tym, „co 

autor miał na myśli”. Natomiast muzycy byli zadowoleni, że podczas ich koncertu nie 

zapanowała cisza, która w zamian została wypełniona dyskusjami o sztuce przy kawie i winie. 

Stąd zapewne udana koegzystencja muzyki jazzowej z fotografią. Stąd zatem i magia jazzu. 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia wystawy w sali Ośrodka Kultury w godzinach pracy 

placówki. Natomiast jeśli brakuje czasu i możliwości, by zaszczycić nas swoją obecnością, 

proponujemy obejrzenie fotografii na wirtualnym folderze. 

Cieszymy się, że na imprezie nie zabrakło osób, którym zależy na promowaniu naszej gminy. 

Bo taki też był cel organizacji konkursu fotograficznego – by odsłonić magiczną rzeczywistość 

naszych okolic, pokazać, że w naszej gminie drzemie ogromny potencjał, a walory 

krajobrazowe, jakie posiadamy, winny odbijać się szerokim echem w całej podkarpackiej 

przestrzeni otwartej☺  

Dziękujemy za obecność wszystkim członkom Jury, Markowi Jastrzębskiemu -Dyrektorowi 

Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Jadwidze Skowron – Dyrektor Domu Kultury 

„Sokół” w Strzyżowie, Marcinowi Kutowi – Wójtowi Gminy Wiśniowa, Wandzie Gąsior – 

Przewodniczącej Rady Gminy Wiśniowa oraz wszystkim radnym powiatowym, gminnym, 

sołtysom i zaproszonym gościom. 

Zapraszamy za rok, do włączenia się w II edycję konkursu „Magia odkrywania Gminy 

Wiśniowa przez Obiektyw” oraz na II Podkarpacką Jesień Jazzową, w którą po raz kolejny 

zaangażuje się nasza instytucja. A tymczasem przed nami Podkarpacka Zima… Bluesowa??? 
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