
Mija dziesięć lat od czasu, kiedy w 
murach toruńskiej starówki po raz 

pierwszy wybrzmiał Song of Songs - 
międzynarodowy, ekumeniczny festiwal 
muzyki chrześcijańskiej. Festiwal miał 
pokazać to, co najlepsze w muzyce 
chrześcijańskiej oraz w samych 
chrześcijanach. Ekumeniczny charakter 
spotkania miał umoŜliwić członkom róŜnych 
wyznań spotkanie “ponad podziałami”. 
Sukces pierwszego Festiwalu dowiódł, Ŝe - 
zwłaszcza wśród ludzi młodych - istnieje 
wielkie zapotrzebowanie na tego typu 
imprezę.  

Toruń świetnie się nadaje na miejsce 
podobnych wydarzeń, gdyŜ tu, w 1645, 

odbyło się słynne Colloquium Charitativum. Było to spotkanie pomiędzy 
chrześcijanami róŜnych wyznań, które odbyło się w iście braterskiej 
atmosferze. Wprawdzie nie przyniosło ono przełomu w kwestii pojednania 
pojednania między wszystkimi chrześcijanami, to jednak partnerskie 
rozmowy w duchu tolerancji dla odmienności było na owe czasy wydarzeniem 
niecodziennym. W zachodniej Europie trwały wówczas jedynie spory i wojny 
na tle religijnej. Festiwal Song of Songs zawsze odwoływał się do tych tradycji.

Tegoroczny Festiwal Song of Songs odbędzie się w dniach od 29 do 30 
czerwca. Ta dziesiąta edycja Song of Songs jest pomyślana jako 

„jubileusz jubileuszy.” Większość artystów i zespołów, którzy wystąpią na 
scenie – tak jak Festiwal – obchodzi swoje mniejsze lub większe rocznice.   
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“RESCATE”

Festiwal mia³  pokazaæ to, co najlepsze 
w muzyce chrzeœcjañskiej i w samych 

chrzeœcijanach. 

Jury wy³oni³o lauretaów “Ma³ej 
Sceny”, czyli konkursu dla 

debiutantów. 

Zapraszamy do twórczej wymiany 
myœli (tak¿e tych “nieuczesanych”) na 

naszym forum internetowym. 

Pionier chrzeœcijañskiego rocka w 
Argentynie - zespó³ Rescate - 
uœwietni 10 urodziny Festiwalu.
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Zbuduj Ojcze nasz Nowe Jeruzalem!
Zwo³aj Panie narody swe

niechaj w jedno po³¹cz¹ siê!
                              [hymn Festiwalu]
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+ Bp Jan Chrapek
18 VII 1948 r. – 18 X 2001 

“Idź przez Ŝycie tak, 
aby ślady Twoich stóp 

przetrwały Cię”

Bp Jan Chrapek był od 
początku związany z 

Festiwalem Song of Songs. 
Wszyscy uwaŜaliśmy go za 
duchowego opiekuna i 
promotora tego dobrego 
dzieła, jakim był S.O.S. To 
on powiedział, Ŝe toruński 
Festiwal “jest fantazją Pana 
Boga.” Taki tytuł nosi 
równieŜ film dokumentalny 
Macieja Grześkowiaka oraz 
Urszuli Guźleckiej o Song 
of Songs 1998.

Od 1994 do 1999 bp Jan 
pełnił funkcję biskupa 

pomocniczego w Diecezji 
Toruńskiej. W diecezji dał 
się poznać jako wielki 
przyjaciel artystów, 
dziennikarzy i młodzieŜy. 
Jego wielką zasługą było 
równieŜ przygotowanie 
dwóch pielgrzymek Jana 
Pawła II do Polski (1997 
oraz 1999r.) 

OBOK FOSY
Krótko i na temat

Festiwal Song of Songs na sta³e zwi¹zany jest 
z otoczeniem Fosy Staromiejskiej w Toruniu. 

Zanim Fosa znowu zaroi siê od muzyków i goœci

LESSONS
TO

LIVE BY

Rescate to zagraniczna mega-gwiazda tegorocznego Festiwalu Song of Songs. 
Zespół powstał w 1990r. w małym miasteczku San Nicolás w Argentynie. 

ZałoŜyli go dwaj przyjaciele Ulises Miguel Eyherabide oraz Jonathan Thompson. 
Ich idolami byli m.in. Petra, White Hart, M. W. Smith i Newsboys. Jonathan i Ulisses 
chcieli tworzyć w podobnych duchu, ale w języku hiszpańskim. W ciągu kilku lat ten 
nikomu nieznany zespół zdobył niebywałą popularność w całej Ameryce 
Południowej. Dziś Rescate jest zaliczany do najlepszych przedstawicieli rocka 
chrześcijańskiego na świecie. Una raza contro il viento

FFFForum Charitativum. Na stronie 

internetowej Festiwalu Song of 
Songs 2007 powstało Forum 

Charitativum - czyli wirtualne miejsce 
do spotkań i “pogaduch”. 

Organizatorzy 
zapraszają 
wszystkich do 
twórczej wymiany 
myśli w ramach 
tego medium. W 
imieniu 
organizatorów 

Forum zawiadują trzy studentki: Ania, 
Mira i Nina.

 M M M Mszę św. w intencji artystów, 

organizatorów i uczestników 
Song of Songs 2007 odprawi 

w katedrze śś. Janów [w drugim dniu 
Festiwalu], Biskup Józef Szamocki. 

CCCChórzyści do Chóru!
Ogłaszamy nabór do SONG of 
SONGS CHOIR. Chór zaśpiewa 

podczas Eucharystii 30 czerwca o 
godz. 13.00 w katedrze śś. Janów. 
Szczegółowe informacje juŜ wkrótce 
na festiwalowej stronie.

KKKKonkurs. Na stronie 
internetowej Festiwalu 
rozpoczął się konkurs wiedzy o 

Song of Songs i nie tylko. Wszyscy, 
którzy poprawnie odpowiedzą na 
kolejne pytania konkursowe, 
otrzymają kolejne wyrazy hasła 
konkursowego. Hasło - składające 
się z sześciu wyrazów naleŜy wysłać 
na adres konkurs@songofsongs.pl. 
Wśród zwięzców zostaną 
rozlosowane specjalne gadŜety 
festiwalowe.

Rescate



Tegoroczny Festiwal Song of 
Songs odbędzie się w dniach od 

29 do 30 czerwca. Ta dziesiąta 
edycja Song of Songs jest 
pomyślana jako „jubileusz 
jubileuszy.” Większość 
artystów i zespołów, którzy 
wystąpią na scenie – tak 
jak Festiwal – obchodzi 
swoje mniejsze lub większe 
rocznice. Jak zwykle 
zaprezentuje się czołówka 
polskiej sceny 
chrześcijańskiej: 2 Tm 2,3, 
Armia, Tomek Kamiński, 
Mietek Szcześniak, TGD, Maleo 
Reggae Rockers, Full Power Spilit, 
Anastasis oraz Porozumienie. Dwa 
zespoły zagraniczne uświetnią 
koncert: Rescate (Argentyna) oraz 
Voanerges (Ukraina).

Mała Scena. W konkursie na “Małej 
Scenie”, wezmą udział artyści debiu-
tanci. Na konkurs nadesłano ponad 
30 zgłoszeń z całej Polski. Spośród 
nich jury wybrało 5 zespołów, które 

wystąpią w finale konkur-
su: Amarylis, Arci, Eks, 
Green, Leitmotiv-Jesus.

 Pierwsza nagroda daje 
moŜliwość nagrania 

profesjonalnego teledysku 
do jednej z piosenek. 
Fundatorem nagrody jest 
SOS Music. Drugą 
nagrodę – o wartości 

2.000 zł. – ufundował Prezydent 
Miasta Torunia, Pan Michał Zaleski. 
Fundatorem trzeciej nagrody – o 
wartości 600 zł. – jest lokalny oddział 
stowarzyszenia Civitas Christiana z 
Torunia.  

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH Toruñ
Stolic¹!

Toruń - Europejską Stolicą Kultury. 
Kandydat do tytułu w roku 2016  

A ja w Panu 
bêde siê 
radowa³, 

bêdê siê weseli³, 
bêdê siê 

radowa³ mimo 
wszystko

Mietek z TGD
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• RESCATE (Argentyna)

• VOANERGES (Ukraina)

• ANASTASIS

• ARMIA

• TOMEK KAMIÑSKI

• MALEO R. ROCKERS

• MIETEK SZCZEŒNIAK

• 2 Tm 2,3

• PNEUMA

• POROZUMIENIE

• TRZECIA GODZINA DNIA
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BIURO PRASOWE S.O.S. Festival 2007
ks. Dariusz Iwański 

Tel./fax +48 56 6521016; 
Cell. +48 600 757 235;  +48 501 386 019 

dariusz.iwanski@songofsongs.pl


