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Do tej pory odby-
ły się dwa koncerty 
w ramach Letnich Kon-
certów Organowych 
w Wielkopolskim Par-
ku Narodowym. Pod-
czas pierwszego z nich 
(8 lipca) wystąpił 
Krzysztof Wilkus – 
kompozytor i improwi-

zator muzyki organowej, który oprócz utworów Jana 
Sebastiana Bacha oraz kompozytorów romantycz-
nych, zachwycił słuchaczy własnym utworem – nie-
zwykłą improwizacją: fantazją i fugą na temat pieśni 

Oddział Rejonowy PZERiI w Puszczykowie zorga-
nizował w dniach 21 – 25 maja 2007 r. wycieczkę 
w Bieszczady dla puszczykowskich seniorów. Wy-
cieczka otrzymała dotację Urzędu Miasta, w wyniku 
wygranego przez nas konkursu ogłoszonego przez 
Burmistrza Miasta na realizację zadań publicznych 
– Wyjazdy Turystyczne Seniorów. Była to najdłuższa, 
pod względem przejechanych kilometrów wycieczka, 
w 11-letnim okresie mojej pracy społecznej. Przejecha-
liśmy 1885 km, przy upalnej 32 stopniowej tempera-
turze. W pierwszym dniu zwiedziliśmy Pałac w Łań-
cucie i dotarliśmy do Kalwarii Pacławskiej, położonej 
około 30 km od Przemyśla, na szczycie wynoszącego 
ok. 470 m n.p.m. wzniesienia. W pięknej scenerii jaką 
stworzyła sama przyroda, położony jest klasztor go-
ścinnych O.O. Franciszkanów, a w barokowym kościele 
znajduje się cudowny obraz z wizerunkiem Matki Bożej 
Słuchającej, panującej w tym miejscu od połowy XVIII 
w. Ojcowie wybudowali tu nowoczesny Dom Pielgrzy-
ma, w którym mieszkaliśmy i spożywaliśmy posiłki.

Przez pięć dni była to nasza baza wypadowa na 
Pogórze Podkarpackie oraz Bieszczady. Zwiedziliśmy 
Arłamów – miejsce internowania prezydenta Lecha 

Wałęsy, Tyrawę Wołowską z pięknym widokiem na 
najwyższe szczyty Bieszczad, Galerię Rzeźby Plene-
rowej, Sanok ze skansenem, Lesko, Zalew Soliński 
z pięknym widokiem na zielone wzgórza nad Soli-
ną, Ustrzyki Dolne, Krasiczyn z urokliwym zespołem 
zamkowym i parkiem z XVI w. oraz Przemyśl położo-
ny malowniczo na zboczach wzgórz, z pięknym za-
bytkowym Starym Miastem. Mówi się, że Przemyśl to 
stolica polskich dzwonów, fajek i tysiąca kościołów. 
Odwiedziliśmy w swojej wędrówce znaną na całym 
świecie wytwórnię dzwonów, a także wytwórnię fa-
jek. Będąc w Twierdzy Przemyśl, obrazą dla miejsco-
wych byłoby nie odwiedzić jednego z kilkudziesięciu 
Fortów, znajdujących się w 45- kilometrowym paśmie. 
Przewodnik zaprowadził nas do Fortu VIII. Zwiedzanie 
Przemyśla zakończyliśmy pysznymi lodami oraz spo-
tkaniem z Dzielnym Wojakiem Szwejkiem. Wycieczka 
na pewno nie należała do łatwych, choćby ze wzglę-
du na upalną pogodę. Nasze zmęczenie jednak ko-
iły przepiękne, zapierające dech w piersiach widoki 
i zawsze dobry humor. W wycieczce wzięło udział 40 
osób w wieku od 55 do 85 lat.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za wspaniałą at-
mosferę.  Mirosława Adamczyk  

Letnie Koncerty Organowe

Wycieczka seniorów w Bieszczady

protestanckiej „Ein feste Burg”.
Drugi koncert (22 lipca) był popisem Sławomira 

Kamińskiego – solisty i kameralisty, profesora Aka-
demii Muzycznej w Poznaniu, który zaprezentował 
m.in. utwory J.S. Bacha oraz wykonał utwór współ-
czesnego kompozytora Callahana na temat pieśni 
dziękczynnej „Radośnie Panu Hymn Śpiewajmy”.

Puszczykowska publiczność, jak zwykle dopisa-
ła, szczelnie wypełniając kościół p.w. Matki Boskiej 
Wniebowziętej. Pomysłodawcą i organizatorem kon-
certów jest proboszcz parafii MBW w Puszczykowie, 
ks. Wojciech Pieprzyca. Letnie Koncerty Organowe 
uświetniają obchody 50-lecia Wielkopolskiego Parku 
Narodowego.  (o.-agb)
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