
 
 

Krótki przewodnik po tegorocznym Święcie Muzyki 
w Toruniu 

 
 

Już sobotę 21 czerwca odbędzie się druga edycja Święta Muzyki 

międzynarodowej oddolnej inicjatywy, która zrodziła się w 1982 roku we Francji. 

Toruń jako jedynie miasto w Polsce świętuje razem z 300 europejskimi miastami!  

Święto startuje oficjalnie od 18-tej, a muzykowanie będzie trwało do 22 i dłużej... 

„Nieoficjalne” granie będzie można usłyszeć już o 12-tej m. in. w domu pomocy 

społecznej.  

A oto krótki przewodnik po tegorocznym Święcie: 

 

Część I. Dla turystów, historyków sztuki i miłośników pięknej 
architektury. 

 

Tegoroczne Święto Muzyki będzie się „rozgrywało” przede wszystkim na 

terenie toruńskiej Starówki. Turyści, historycy sztuki i miłośnicy będą mogli połączyć 

widok pięknej toruńskiej architektury z muzyką. 

Koncerty zaczną się na Starym Rynku  już o 15:00! Na bębnach afrykańskich 

zagra Łukasz DRUMLA Ruszkowski z zespołem, a o 16:00 przed Manekinem będzie 

można usłyszeć „Homofaber”. Po oficjalnym otwarciu Święta o godzinie 18-tej okolice 

Teatru Wiczy będą „mekką” dla wielbicieli punka – zagrają tam BALATON, DUZU 

TORFU, CORE BALL pod przewodnictwem Drozdza, STUDIO 2, BARDZIEJ. Potem 

zabrzmi muzyka SIDE EFFEKT a muzyczny maraton w tym miejscu zakończy fire 

show i jam session „cichutko”.  

Kolejnym ważnym punktem muzycznym na Rynku Staromiejskim będzie 

Piwnica Pod Aniołem przed która wystąpi ERASER. 

Rynek Nowomiejski nie będzie w niczym ustępował starszemu bratu – to tu 

specjalnie na Święto Muzyki przeniesie się z Bielan OD NOWA! Zagrają ABSYNT 32, 



FLU i TIOBO. A z ogródka „Pod Modrym Fartuchem” dobiegać będą 

latynoamerykańskie rytmy serwowane przez DJ-a. 

Boczne ulice Starówki również będą świętować! W ten wieczór cała ulica 

Browarna stanie się specjalną strefą muzyki – odbędzie się tam JAM STREET 

SESSION, a zagrają m. in. ZGASS, And że jak. TO MASZ, Fun_Key, 

STOSUNKOWODOBRY... W klubie NRD koncerty i duety multimedialne: Dorota 

Chilińska, Aleksandra Szyngwelska, Grupa GRZESIEK DESZCZ VJ's i inni.  

Ulica Podmurna miała niedawno swoje święto, ale dołącza się również do 

muzycznego świętowania! W Piernikowym Miasteczku prawdziwa uczta – zespoły z 

Młodzieżowego Domu Kultury oraz z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. 

HULAJDUSZĘ usłyszą osobą, które wybiorą się na skrzyżowanie Pomurnej z ulicą 

Szeroką. Zaś po wysłuchaniu OVERDOSE i EFFATHA każdy westchnie U la la 

(Podmurna 91). 

Aktywne będą również inne ulice: Kopernika z zespołami  Butelka, OX. Heban 

i Soima, Wysoka/Mieędzymurze z  występami Djów w Hipnozie oraz Mostowa z 

koncertem 2 FUNK oraz oczywiście Szeroka. Przed Art Café obędzie się Open air 

Dj`ing. 

Dla wielbicieli Zakonu Krzyżackiego będzie przygotowana scena regionalna, 

na której Bałkany (za)śpiewają a Andżej z Nowego Miasta Lubawskiego będzie 

przepraszał… 

W tym roku po raz pierwszy dołącza do Starówki Bydgoskie Przedmieście. 

Przy Wydziale Matematyki I Informatyki będzie koncert jazzowy, a w Parku 

Bydgoskim usłyszycie Straussa i Brahmsa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej 

Uczniów I Nauczycieli Społecznego Ogniska Artystycznego. 

 

Część II. Dla melomanów 

 

Przewodnik dla melomanów dopasuje trasę sobotniego świętowania do 

każdego gustu muzycznego.  

Miłośnicy muzyki poważnej będą mogli zwiedzić Park Bydgoski oraz 

(nietypowo) Stadion Miejski na ulicy Bema – tam zabrzmi z głośników ich ulubiony 

gatunek muzyki. Nie można też przegapić występu trzech chórów z Torunia i z 

Bydgoszczy na dziedzińcu ZPAP. 



Jazzu będzie można posłuchać przy Wydziale Matematyki – wystąpi 

profesjonalne trio ENSO, czyli Joanna Duda, Mateusz Walerian i Ju-Ghan. Zaś na 

rogu Rynku Staromiejskiego i ulicy Chełmińskiej zagra Zespół Jazzowy ze Szkoły 

Muzycznej. 

Punkiem nasycić się będzie można nie tylko na Rynku Staromiejskim, ale 

również przy Pilonie, gdzie zagra PRAWO OD JAZDY i OREIRO. 

Coś dla hiphopowców będzie na pewno miała Monika Różalska, która w 

Salwadorze przy Franciszkańskiej 20 zaprezentuje GNZ PROJEKT NDSZ DONDI 

NP. SQUAD PRALNIA BRUDNYCH BITÓW oraz CHUDE BRADERS.  

Osoby zainteresowane muzyką folkową są proszone o udanie się w okolice 

Baju Pomorskiego – tutaj w „Złotym jaju” Mini Orkiestra zagra muzykę klezmerską, a 

DISPARATESS alternatywny folk rock. Tuż obok folkowo będą śpiewać Bałkany w 

ruinach Zamku Krzyżackiego.  

Miłośnicy rocka też nie będą pominięci, dla nich zagra na Nowym Rynku 

LABIRYNT 32, HULAJDUSZA, MIASTO na Zamku Krzyżackim, a na ulicy Kopernika 

BLACK BOTTLE STUDIO. Koło Empiku wystąpi też Janusz Skwira „Cybull” z 

melodyjną odmianą tego gatunku, a w Tratwie przy ulicy Flisaczej wystąpi BAJZEL. 

 

 Część III. Dla łowców osobliwości 

 

Dla łowców osobliwości i ciekawostek Święto Muzyki oferuje hejnał z wieży 

ratuszowej rozpoczynający obchody. Zagrają go Marcin Wolniewicz & Kuba Szynal 

młodzi uczniowie z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Wcześniej, ok. godz. 

11.00, będzie można usłyszeć pana Witolda – 97-letniego mieszkańca Domu 

Pomocy Społecznej przy Szosie Chełmińskiej, który zagra na akordeonie i gitarze.  

 Wartym odnotowania wydarzeniem będzie koncert Kwartetu Dętego 

Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w areszcie śledczym – niestety, niedostępny dla 

przebywających na wolności. 

 
Przypominamy: Święto Muzyki już w tę sobotę, 21 czerwca! Startujemy 

oficjalnie o 18:00. Szczegółowy program dostępny jest na stronie: 

http://swietomuzyki.wikidot.com/2008:program-torun 

 

http://swietomuzyki.wikidot.com/2008:program-torun

