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PGE wspiera festiwal w Leżajsku

W najbliższy poniedziałek, 22 czerwca, rozpocznie się XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i
Kameralnej w Leżajsku. PGE Obrót po raz kolejny wspiera to wyjątkowe wydarzenie kulturalne.

Jak co roku, organizatorzy przygotowali prawdziwą muzyczną ucztę. Melomani będą mogli wysłuchać m.in.
”Nieszporów Ludźmierskich” Jana Kantego Pawluśkiewicza, solistów: Hanny Banaszak i Jacka Wójcickiego oraz
koncertów artystów światowego formatu z Japonii, Szwecji, Włoch, Danii i Polski.
Koncerty organowe odbywać się będą w każdy poniedziałek, w ciągu najbliższych trzech miesięcy (czerwiec, lipiec,
sierpień), w Bazylice OO. Bernardynów. Znajdujące się tam organy wraz z Bazyliką i Klasztorem zostały wpisane
przez Prezydenta RP na listę Narodowych Pomników Historii.
Dyrektorem festiwalu jest Józef Serafin, znany w świecie muzycznym profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w
Warszawie, a jednocześnie kierownik i profesor Katedry Organów Akademii w Krakowie.
Leżajski festiwal wpisany jest na stałe w kalendarz imprez kulturalnych zarówno regionu jak i całego kraju. W
przeszłości podczas koncertów można było podziwiać m.in. Wiesława Ochmana, Jerzego Maksymiuka, Konstantego
Andrzeja Kulkę, „Poznańskie Słowiki” pod dyrekcją Stefana Stuligrosza, ”Piwnicę pod Baranami” oraz Edytę
Geppert.
Zagranicznymi gośćmi festiwalu byli m.in. Yoshiko Hara, Georgij Agratina, Wolfgang Panhofer, Kaoru Hiyama,
Markus Linder, Robert Wallace, Tercja Pikardyjska, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Tomsku, Zespół Opery
Lwowskiej, Jan Walraven oraz Loes van Langer.
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O randze tego wydarzenia świadczy fakt, że od dziewięciu lat odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za szczególne wsparcie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i
Kameralnej PGE Obrót otrzymała tytuł Mecenasa Kultury Leżajska.
- Festiwal ma historyczne znaczenie oraz międzynarodową rangę. To wydarzenie łączy ze sobą muzykę na
najwyższym, światowym poziomie z dziedzictwem narodowym, jakim jest Bazylika OO. Bernardynów, w której
odbywają się koncerty. Dlatego wśród sponsorów tego wydarzenia nie mogło zabraknąć PGE – mówi Agnieszka
Szczekala, rzecznik prasowy PGE Obrót.

PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej w
Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowej. Spółka obsługuje ponad pięć milionów
odbiorców energii elektrycznej – firm, instytucji i gospodarstw domowych. Podstawowym celem strategii
marketingowej PGE Obrót SA jest stałe doskonalenie standardów obsługi klienta, poprzez wdrażanie nowoczesnych
rozwiązań i stałą poprawę jakości świadczonych usług oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów
i wymogów rynku. Spółka dąży do rozszerzenia oferty świadczonych usług w oparciu o produkty PGE.
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