
Podkarpacka Jesień Jazzowa – koncert Inauguracyjny w Rzeszowie 

Tegoroczny cykl koncertów jazzowych w podkarpackich ośrodkach/centrach/domach kultury rozpoczął się 
od wspaniałego występu Anny Serafińskiej w Klubie Bohema, 19 września. 

W programie koncertu usłyszeliśmy utwory pochodzące z dwóch płyt nagranych przez artystkę, 
zawierających piosenki do tekstów wyjątkowej pary poetów Jonasza Kofty i Agnieszki Osieckiej.  
Na scenie zagrali obok Serafińskiej: Rafał Stępień – piano, Michał Barański - gitara basowa, Cezary 
Konrad – perkusja. 

Koncert Inauguracyjny otwiera Podkarpacką Jesień Jazzową, która po raz drugi stała się wspólnym 
szyldem dla muzycznych inicjatyw w całym województwie. Koordynatorem tego projektu jest 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, który zaprosił cały region do spędzenia jesieni w klimacie 
jazzowym. 

W tym roku do przedsięwzięcia przyłączyło się 8 placówek kulturalnych, w których przez kolejne 2 
miesiące będzie można posłuchać jazzowych koncertów. Jesień Jazzową zakończy V Rzeszów Jazz 
Festiwal bogato wypełniony muzycznymi improwizacjami artystów takich jak, m.in.: Gaba Janusz, 
Krzysztof Napiórkowski, Tomek Nowak Quartet czy Funky Flow (który gościł na wiśniowskiej „Scenie 
Otwartej” w ubiegłym roku). 

Poniżej lista placówek, w których odbędą się koncerty w ramach II Podkarpackiej Jesieni Jazzowej:  

19 września - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 

2 października - Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie 

13 października - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Krasnem 

20 października - Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 

28 października - Gminny Ośrodek Kultury Gminy Leżajsk w Giedlarowej  

28 października - Ośrodek Kultury w Wiśniowej 

10 listopada - Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu Zdroju  

17 listopada - Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie 

17 listopada - Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie 

25 listopada - Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu 

13-20 listopada - V Rzeszów Jazz Festiwal 

 

 

 



Wkrótce,  na stronie www.wdk.podkarpackie.pl ukaże się kalendarz imprez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto wspomnieć, iż całość wieczoru otwierającego Jesień Jazzową poprowadziła Elżbieta Lewicka, 
natomiast słowa wstępu należały do Marka Jastrzębskiego, dyrektora WDK w Rzeszowie, który wyróżnił 
Ośrodek Kultury w Wiśniowej. Wspomniał zeszłoroczny koncert, na którym miał przyjemność być. 
Chwalił placówkę, w której po 40 latach występów zespołów folklorystycznych, tanecznych, chóralnych 
pojawił się jazz, zainspirowany rzeszowskimi wydarzeniami. 

Ośrodek Kultury po raz drugi bierze udział w Podkarpackiej Jesieni Jazzowej, zapraszając do siebie 
artystów. Dla przypomnienia, rok temu zagrał Jazz Sound z Władysławem Wiatrem na czele, natomiast  
w tegorocznej edycji, w ramach imprezy pn. „W stronę Jazzu” zagra zespół Iwo Dixie Jazz Band  
z gościnnym udziałem Michała Szuby. Jazzowy wieczór w Wiśniowej wzbogacony będzie wernisażem 
wystawy poplenerowej „Magia Odkrywania Gminy Wiśniowa przez Obiektyw” połączony z rozdaniem 
nagród za najlepsze zdjęcia, wybrane przez zgromadzoną publiczność.  
Dlatego, już dziś zapraszamy do Ośrodka Kultury, 28 października ( piątek) na godzinę 18:00. 

Więcej szczegółów niebawem☺ 

 

 

 

Anka Szymańska - Czaja 

 


