
Wolna Grupa Bukowina - Bukowina (1991)

Wpisany przez bluelover
Sobota, 20 Marzec 2010 17:15 - Zmieniony Wtorek, 08 Marzec 2016 22:37

Wolna Grupa Bukowina - Bukowina (1991)

  

  
01-Bukowina (2:09)
02-Pejzaże Harasymowiczowskie (1:36)
03-Majster Bieda (2:09)
04-Chyli się dzień do kresu (3:21)
05-Nocna piosenka o mieście (3:06)
06-Kołysanka dla Joanny (2:15)
07-Między nami (2:42)
08-Bez słów (2:33)
09-Piosenka o zajączku (2:47)
10-Azyl (2:12)
11-Kołysanka dla Joanny (2:53)
12-Pod wspólnym dachem (3:12)
13-Dźwięk (3:03)
14-Pieśń łagodnych (3:03)
15-Maestro bezdomny (2:43)
16-Bukowina (3:31)
17-Zobacz Anno (2:03)
18-Wychodzimy z zimy (2:15)
19-Nuta z Ponidzia (2:43)
20-Piosenka wiosenna (3:06)
21-Sielanka o domu (3:10)
22-Rzeka (3:21)
23-Wczoraj wieczorem (2:02)
24-Post scriptum jesiennej miłości (2:40)
25-Blues o powrocie (2:48)
26-Ballada o Cześku Piekarzu (3:27)
  

 

  

Grupa zadebiutowała w 1971 roku na IV Giełdzie Piosenki w Szklarskiej Porębie. Prawdy o
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zespole nie da się jednak oddać używając określeń: debiut sceniczny, kariera, sukces
estradowy. "Debiut" - to przypadkowy występ wędrującej po Sudetach grupki licealistów z
Buska Zdroju, a zdobyta wówczas nagroda to zachęta do publicznego występowania. Z
pierwotnego składu "Wolnej Grupy" pozostał lider i autor większości ballad - Wojciech Bellon
oraz wokalistka - Grażyna Kulawik (Zajączek). Jeszcze w 1971r. Dołączył do nich Wojciech
Jarociński - wokalista, gitarzysta, autor tekstów (wprowadził do repertuaru poezję Adama
Ziemianina). W 1974r. pojawił się w Grupie gitarzysta Jan Hnatowicz, a w rok później, grający
wcześniej z Kwartetem im. Kasi Kiestrzyń, Wacław Juszczyszyn - gitarzysta i kompozytor, który
wniósł do brzmienia zespołu harmonię i rytm. Na gitarze dłuższy czas grał Ryszard Styła, na
basie Andrzej Pawlik i Bogusław Mietniowski. Zespół występował w różnych konfiguracjach z
udziałem wielu zaprzyjaźnionych wykonawców. Zdobył nagrody w 1974 i 75 roku na SFP w
Krakowie - mieście, w którym osiadł na stałe Wojciech Bellon. Zespół koncertował w klubach
studenckich, na przeglądach piosenkarskich. W 1980 i 81 roku wystąpił na Festiwalu w Opolu.
Choć w 1981 roku Bukowina oficjalnie zawiesiła działalność, Wojciech Bellon występował dalej
z poszczególnymi członkami grupy aż do swej przedwczesnej śmierci 3.05.1985 roku.

  

W 1992 roku Wolna Grupa Bukowina reaktywowała się i nadal występuje. Trzon tworzą:
Grażyna Kulawik, Wojciech Jarociński i Wacław Juszczyszyn. Dołączył do nich basista Robert
Szydło. W 1995 roku ukazała się płyta "Sad". W 1995 i 96 roku ponownie pojawili się na KFPP
w Opolu w koncertach zatytułowanych "Kraina Łagodności". --- poezjaspiewana.pl
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