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Koncert patriotyczny "Kowalski - Kierunek Wisła"

Plakat koncertu
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zaprasza na koncert patriotyczny – „Kowalski – Kierunek
Wisła” w wykonaniu zespołu „Buen Camino”, który odbędzie się 14 listopada 2021 r. o godz. 18 w
Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (ul. Okrzei 7).
Patriotyczny koncert zespołu BUEN CAMINO pt. KIERUNEK WISŁA – Gdy będziesz kiedyś
opowiadał dzieciom… promujący wydawnictwo płytowe o tym samym tytule, wydane z okazji 100
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, zawiera 12 pieśni patriotycznych w hołdzie
Adamowi Kowalskiemu - kapitanowi administracji Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej i Polskich Sił
Zbrojnych, legionisty, dziennikarza, poety, kompozytora, redaktora „Żołnierza Polskiego” i „Polski
Zbrojnej”.
Całość materiału muzycznego którego kompozytorami są Adam Kowalski i Jerzy Czeluśniak a
autorem instrumentacji Andrzej Mozgała, oparta jest na tekstach tomiku poezji Adama Kowalskiego
pt. „Kierunek Wisła”, wydanego w Szkocji 1946 roku. Na płycie słowo wstępne opisujące sylwetkę
żołnierza Adama Kowalskiego zrealizował Czesław Drąg.
Adam Kowalski - ur. w 1896 roku w Rzeszowie, zm. w 1947 roku w Edynburgu, mieszkaniec
Boguchwały, który walczył zarówno w I jak i II wojnie światowej. Jest autorem ponad dwustu pieśni i
piosenek żołnierskich. W okresie międzywojennym był założycielem, a następnie kierownikiem
Uniwersytetu Żołnierskiego w Grodnie. Służył Ojczyźnie jako poeta i kompozytor. Znacząca część
jego utworów zyskała popularność w okresie międzywojennym. Zebrał je w tomach m.in. Lutnia w
tornistrze (1934), 100 pieśni żołnierskich (1937) oraz Wiersze o Komendancie (1938). Wyjątkowe
miejsce w historii polskiej muzyki uzyskały pieśni: Miała matka trzech synów i Morze, nasze morze
oraz napisana w 1920 r. żartobliwa piosenka Leguny w niebie. Podczas kampanii wrześniowej, dostał
się do niewoli i jako jeniec wojenny został internowany w obozie Bals w Rumunii, gdzie w
październiku 1939, napisał Modlitwę Obozową. W 1940 r. po opuszczeniu obozu służył w Armii
Polskiej we Francji, a po ewakuacji trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił funkcję redaktora
naczelnego Żołnierza Polskiego i Polski Zbrojnej. Na obczyźnie ukazał się zbiór jego wierszy i pieśni
z lat 1939–1942 pt. Kierunek: WISŁA!, który stał się inspiracją do stworzenia boguchwalskiej płyty
CD-Audio pod tym samy tytułem. Na cmentarzu parafialnym w Boguchwale znajdują się groby jego
rodziców (Wincentego i Marianny Kowalskich).
BUEN CAMINO czyli dobrej drogi to zespół muzyczny z Boguchwały, który powstał w 2016 roku.
Nazwa „Buen Camino” to pozdrowienie na szlaku św. Jakuba, który prowadzi do Santiago De
Compostela. Trzon zespołu Buen Camino stanowią : Jerzy Czeluśniak – producent muzyczny,
kompozytor, aranżer, realizator dźwięku, muzyk zespołów m.in. Ratatam, Manitou, Marcin
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Czeluśniak - kontrabasista m.in. zespołu ZPiT „ Rudki” i „Lubenka”, Andrzej Mozgała - kompozytor,
aranżer, dyrygent, pedagog, cymbalista, laureat 1 nagrody 35 i 36 Ogólnopolskich Spotkań
Cymbalistów w WDK Rzeszów, saksofonista m.in. komba jazzowego braci Golców, Zbigniew Stojek akordeonista, pedagog, aranżer, założyciel chóru szkolnego Vox Clamantis, zespołów Zibi Band i
Presto, instruktor ZPiT „Lubenka”, pierwszy kierownik kapeli i współzałożyciel ZPiT „Kompanija”,
Dominika Kindrat – założyciel i instruktor Dominika Kindrat VOCAL STUDIO Rzeszów, wokalistka
m.in. Bosa Nova Quartet, Tomasz Stężalski Quartet, Ewelina Oczoś – kompozytor, autor tekstów,
wokalistka m.in. zespołu Holon tribute to ToTo, Paulina Zięba – założyciel i instruktor Studia
Piosenki i Rehabilitacji Głosu JUST SING, wokalistka m.in. zespołu Holon tribute to ToTo, Urszula
Mozgała – teoretyk muzyki, pedagog, skrzypaczka - Stanisław Domarski – pedagog, saksofonista i
flecista jazzowy m.in. Moment Evolution, The End, WueN, Ratatam, Izabella Tobiasz - pedagog,
altowiolistka Filharmonii Podkarpackiej, Dariusz Tobiasz - pedagog, oboista Filharmonii
Podkarpackiej, kapelmistrz Orkiestry Dętej z Mogielnicy.
W koncercie uczestniczą: Buen Camino - Dominika Kindrat – wokal, Ewelina Oczoś – wokal, Paulina
Zięba – wokal, Marcin Czeluśniak – kontrabas elektryczny, Andrzej Mozgała – cymbały, saksofon
sopran, Zbigniew Stojek – akordeon, Jerzy Czeluśniak – wokal, ukulele, bas, cajon, Stanisław
Domarski – saksofon sopran, flet oraz gościnnie: Kwintet Smyczkowy Filharmonii Podkarpackiej im.
Artura Malawskiego w Rzeszowie: Katarzyna Ślemp-Sanchez – skrzypce I, Anna Stępień – skrzypce
II, Izabela Tobiasz – altówka, Halina Hajdaś – wiolonczela, Dariusz Tobiasz – obój oraz muzycy
Orkiestry Dętej Gminy Boguchwała z Mogielnicy: Roman Cioch – tuba, Jakub Tobiasz – trąbka,
Edward Radziszewski – trąbka, Barlik Stanisław – trąbka.
Wstęp wolny. Obowiązuje reżim sanitarny i ograniczona ilość miejsc.
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