
Informacja dla mediów
Jubileuszowy 50. Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej „Bazuna” 
w dniach 7-10 lipca 2022 r. W Gdańsku

Szanowna Redakcjo
Trwają intensywne prace organizacyjne związane z jubileuszową 50. Bazuną. 
Chcielibyśmy zainteresować Państwa Redakcję i Waszych Odbiorców - Czytelników, 
Słuchaczy niezwykłą imprezą kulturalną, która odbędzie się w Gdańsku (na terenie 
Kampusu Politechniki Gdańskiej) w dniach 7-10 lipca 2022 r.
Liczymy na Państwa przychylność i owocną współpracę w wypromowaniu tej 
niekomercyjnej imprezy – programu, repertuaru oraz wykonawców „Bazuny”. Mamy 
nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do rozwoju zjawiska kulturalnego, jakim jest 
piosenka turystyczna.

Przekazujemy do dowolnego wykorzystania poniższe informacje oraz materiały 
zamieszczone na www.bazuna.org.pl
Już dzisiaj zapraszamy na Jubileuszową Bazunę.

50. Bazuna już startuje, 15 maja rozpoczął się bowiem Plebiscyt na piosenkę 50-lecia 
Przeglądu Bazuna (https://www.bazuna.org.pl/plebiscyt-50-przegladu-bazuna).

Informacja prasowa

 „PIEŚŃ NASZEGO ŻYCIA”

Celem zasadniczym 50. Ogólnopolskiego Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej 
„Bazuna” jest: uczczenie jubileuszu i prezentacja dorobku artystycznego (myślą przewodnią 50. 
Przeglądu BAZUNA 2022 jest: „PIEŚŃ NASZEGO ŻYCIA”), wyłonienie laureatów corocznego 
konkursu piosenki w różnych kategoriach oraz laureata jubileuszowego konkursu BAZUNA JEST 
PIOSENKĄ, promocja utalentowanych autorów, wykonawców, docenienie walorów muzycznych 
prezentacji, a także przeprowadzenie plebiscytu i wybór RAJDOWEJ PIOSENKI 50-LECIA 
BAZUNY.

Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej,
organizatorami są też Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej FIFY - inicjator i pierwszy
organizator „Bazuny” oraz Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno- Artystyczne BAZUNA.
Gospodarzem Jubileuszu jest Politechnika Gdańska. Współorganizatorami tegorocznej Bazuny są 
Stowarzyszenie Czerwonej Róży i Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej.
Komitetowi organizacyjnemu przewodniczy Ryszard Markowski, a kierownikiem programowym jest
Marek Skowronek. 

„Bazuna” organizowana jest nieprzerwanie od półwiecza (50 lat!). 
Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej cieszy się dużą popularnością wśród 
publiczności, fanów oraz uczestników – z dawnych lat. Pierwsza impreza odbyła się jesienią 1971 
r. w dawnej Sali Teatralnej KSW „Żak” w Gdańsku (obecnie siedziba Rady Miasta). Przez kolejne 
lata Przegląd odbywał się w Gdańsku, a następnie – objazdowo, plenerowo w różnych miejscach 
Pomorza (Kaszub, Kociewia, Powiśla). 
„Bazuna” kultywuje dobre wzorce piosenki turystycznej i studenckiej i przekazuje je kolejnym 
pokoleniom studentów. Jest spoiwem wielopokoleniowej rodziny studentów i absolwentów 
Politechniki Gdańskiej i innych uczelni Trójmiasta.
Przegląd ma charakter ogólnopolski, udział biorą wykonawcy z całego kraju.

https://www.bazuna.org.pl/plebiscyt-50-przegladu-bazuna
http://www.bazuna.org.pl/


W tym roku „Bazuna” odbędzie się w dniach 7-10  lipca. 
Centrum koncertowe i organizacyjne „Bazuny' będzie się mieścić w Kampusie Politechniki 
Gdańskiej (przed Gmachem Głównym Politechniki oraz tradycyjnie w Klubie Kwadratowa, 
siedzibie inicjatora „Bazuny” - Klubu FIFY).

W części konkursowej wystąpi ponad 20 wykonawców (indywidualnych i zespołów). Jak co 
roku, odbędzie także głosowanie na NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI.
Dodatkowo ogłoszony został jubileuszowy konkurs - BAZUNA JEST PIOSENKĄ oraz specjalny 
jubileuszowy plebiscyt o tytuł RAJDOWEJ PIOSENKI 50-LECIA BAZUNY.

W koncertach jubileuszowych wystąpi czołówka, bardzo lubianych i cenionych grup muzyczno-
wokalnych oraz uznanych artystów wywodzących się z półwiecznych Przeglądów Bazuny, na czele
z kultową „Wolną Grupą Bukowina”, wieloma ulubionymi i cenionymi zespołami oraz laureatami 
kolejnych edycji Bazuny.

Ramowy program „Bazuny”

czwartek, 7 lipca 2022 r.  – scena w Kwadratowej
11.00 koncert laureatów konkursu (na żywo)
18.00 W PIOSENCE SŁOWO SKRZYDLATE – wraz z melodią poetycka treść w trakcie wieczoru 

USIĄDŹ RAZEM ZE MNĄ - wspomnienie naszych Wielkich Nieobecnych 

piątek, 8 lipca 2022 r.
11.00 Koncert w Kwadratowej  
16.00 KTO Z NAMI PÓJDZIE PRZEZ ŚWIAT - szeroka muzyczna panorama – scena przed
Gmachem Głównym

sobota 9 lipca 2022 r. 
11.00 ŚPIEWAJMY RAZEM – nasz wspólny rajdowy szlak – scena przed Gmachem Głównym
13.00 Koncert w Kwadratowej
19.00 PIEŚŃ NASZEGO ŻYCIA – scena przed Gmachem Głównym

niedziela, 10 lipca 2022 r. 
11.00 MELODIA STUDENCKICH WĘDRÓWEK – scena przed Gmachem Głównym
13.00 Koncert w Kwadratowej
19.00 NA MNIE JUŻ PORA - życzenia na nasze dobre dni – scena przed Gmachem Głównym 

Szczegółowy program Bazuny – w załączniku

Integralną częścią 50. „Bazuny” jest konkurs piosenki. 
Zgłoszenia do konkursu Przeglądu BAZUNA 2022 przyjmowane są do 10 czerwca 2022 r.
Głosowanie na Nagrodę Publiczności przeprowadzone zostanie on-line w dniach 12 – 30 czerwca 
2022 r.
W tym roku dodatkowo organizowany jest jubileuszowy konkurs pt. BAZUNA JEST PIOSENKĄ,
zgłoszenia do 1 czerwca

Mamy nadzieję, że tegoroczna „Bazuna” wyłoni nowe przeboje, pozwoli ujawnić talenty muzyczne 
nie tylko wśród młodzieży akademickiej. Udział w konkursie ma bowiem charakter otwarty – dla 
młodzieży, studentów i ludzi ciągle czujących się młodymi. Tak, jak w bogatej historii „Bazuny” 
nominacje konkursowe mają być zachętą i bodźcem do dalszego artystycznego rozwoju oraz 
konstruowania autorskiego programu.
Z okazji Jubileuszu Bazuny, chcemy wyłonić piosenkę-przebój 50-lecia oraz „złotą 
pięćdziesiątkę” czyli piosenki, które przetrwały próbę czasu, najbardziej zapadły w pamięć i 
są śpiewane do dziś! Prezentacja i głosowanie nad 200 piosenkami już się rozpoczęło on-
line i potrwa do 26 czerwca. 



Program „Bazuny” jest bardzo bogaty
Do występów w koncertach jubileuszowych (na otwartej scenie centralnej w Kampusie Politechniki 
Gdańskiej, przed Gmachem Głównym oraz na scenie w Klubie Kwadratowa) zaprosiliśmy krajową 
czołówkę wykonawców piosenki turystycznej i studenckiej. Wystąpią m.in. kultowa Wolna Grupa
Bukowina, Słodki Całus od Buby, Caryna, Grupa BEZ JACKA, Cztery Pory Miłowania, 
U studni, Grupa Muzycznego Wsparcia, Wagabundy, Czerwony Tulipan, Lubelska Federacja 
Bardów oraz Lech Makowiecki, Adam Drąg, Waldemar Chyliński, Olek Grotowski, Łukasz 
Majewski, Grzegorz Bukała, Wacław Masłyk, Dorota Kuziela, Maryla i Andrzej Mróz, Jan 
Błyszczak Mufka, Adam Szarek z zespołem.  

Mamy nadzieję, że udział znanych artystów, przed laty zdobywających laury „Bazuny” 
cieszyć się będzie wielkim zainteresowaniem odbiorców – miłośników dobrej, pogodnej muzyki.

Istotnym aspektem Przeglądu jest jego integracyjny charakter. W tym roku wracamy do 
otwartej formuły koncertów oraz spotkań i wspólnego śpiewania. Tegoroczna, jubileuszowa 
„Bazuna” będzie mieć turystyczny, integracyjny rodzinny charakter. Spodziewamy się, że 
koncertów głównych (na scenie przed Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej) oraz 
kameralnych (na scenie Klubu „Kwadratowa”) wysłucha bezpośrednio kilka tysięcy osób, 
a w relacjach internetowych kilkanaście tysięcy z całego kraju.

Jak zwykle, „Bazuna” nie ma charakteru komercyjnego. Koszty organizacyjne, techniczne 
są pokrywane z funduszy darczyńców. Organizatorzy – miłośnicy i popularyzatorzy piosenki 
turystycznej – działają na zasadzie wolontariatu. 

Liczymy na przychylność i owocną współpracę w wypromowaniu tej imprezy – programu, 
repertuaru oraz wykonawców „Bazuny”. Mamy nadzieję, że wspólne działania przyczynią się do 
rozwoju zjawiska kulturalnego jakim jest piosenka studencka i turystyczna.

Z wyrazami szacunku

Janusz Wikowski - rzecznik „Bazuny”

Informacje bieżące: www.bazuna.org.pl

Materiał do dowolnego wykorzystania w mediach

Kontakt: Tel. 505 086 036;  j.wikowski@wp.pl

https://poczta.wp.pl/k/
http://www.bazuna.org.pl/

