
 

 

 

 

 
 

         

 

 
 
 
 
 

W PROGRAMIE: 
 

CZ. I – ROZWAŻANIA „W POSZUKIWANIU MISTRZA”  
 

CZ. II – SPOTKANIE Z PIEŚNIAMI  
 

W wykonaniu zespołu ludowo „Wójtowianie” m.in.: 
  

Matko Najświętsza (Modlitwa za Ojczyznę),  
Z Tobą, Matko,  

Matka, 
Na majowych łąkach,  

Święty Józefie weź w opiekę rodziny,  
Janie Pawle przyjacielu młodzieży,  

Szumią łany zboża,  
Przez krzyż,  

Gdy idziemy poprzez świat,  
Pokój zostawiam wam,  
Warto żyć dla miłości,  

Chrześcijanin zwyczajny,  
Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów,  

Wielki Prymasie Tysiącleci 
 
 

 



Zofia Konaszkiewicz - Profesor zwyczajny, doktor habilitowany. Przez całe życie 
zawodowe związana z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, 
m.in. jako wieloletni kierownik Katedry Edukacji Muzycznej oraz Międzywydziałowego 
Studium Pedagogicznego. Ukończyła studia w zakresie psychologii na Uniwersytecie 
Warszawskim, a także w zakresie wychowania muzycznego w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Warszawie (obecnym Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina). Na Uniwersytecie Warszawskim studiowała także pedagogikę i odbyła studia 
doktoranckie z tego zakresu. Stopień doktora i doktora habilitowanego uzyskała na 
Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł naukowy profesora 
uzyskała w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wykładała w Akademii Pedagogiki 
Specjalnej, gdzie pełniła funkcję kierownika Katedry Terapii przez Sztukę. Ponadto 
pracowała w średnim szkolnictwie muzycznym, w szkole podstawowej przy szpitalu 
dziecię cym i w poradni psychologicznej dla dzieci. Obecnie prowadzi zajęcia w Akademii 
Katolickiej (dawnym Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie). W swoim dorobku 
posiada wiele książek i artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki 
muzycznej. Interesuje się także problematyką wychowania chrześcijańskiego. Ponadto 
Zofia Konaszkiewicz prowadzi działalność artystyczną – muzyczną i literacką. Pod 
pseudonimem Zofia Jasnota napisała ponad 200 pieśni o tematyce religijnej śpiewanych 
w kraju i poza jego granicami, między innymi: Matka, która wszystko rozumie, Zbawienie 
przyszło przez krzyż, Pokój zostawiam wam. Pod tym samym pseudonimem publikowała 
książki i wiersze o tematyce religijnej dla dzieci. 
 

Zespół folklorystyczny Wójtowianie - powstał w marcu 1993 roku. Początkowo był to 
żeński zespół śpiewaczy Wójtowianki, któremu towarzyszyła Kapela Krasno brodzka. W 
1997 roku zespół przyjął nowych członków i stworzył własną kapelę, zmieniając 
jednocześnie swoją nazwę na Zespół Folklorystyczny Wójtowianie. Grupa prowadzi 
swoją działalność przy Krasnobrodzkim Domu Kultury, a jej nazwa związana jest ze 
stanowiskiem wójta gminy Krasnobród, jakie piastował inicjator stworzenia zespołu – 
Stanisław Roczkowski. Kierownikami Wójtowian początkowo byli Marianna Olszewska i 
Zbigniew Molenda, a od września 2013 roku funkcję tę sprawuje Alicja Parkitny, która 
jest również współzałożycielką zespołu. Na bogaty repertuar zespołu składają się pieśni 
ludowe, patriotyczne, religijne, okolicznościowe, towarzyskie oraz kolędy, a także utwory 
opiewające uroki Krasnobrodu i Roztocza autorstwa członków zespołu. W ciągu 28 lat 
istnienia Wójtowianie dali ponad 450 koncertów w ponad 70 miejscowościach w całej 
Polsce. Występowali także na Słowacji. Swoimi występami ubogacają różnego rodzaju 
wydarzenia, m. in.: festyny, obchody rocznic państwowych i gminnych, jubileusze, 
uroczystości religijne i patriotyczne, imprezy kulturalne i sportowe oraz dożynki. Zespół 
bierze też udział w konkursach oraz festiwalach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, 
zyskując uznanie jurorów, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Jedną z 
ostatnich jest I nagroda w XIX Transgranicznym Festiwalu Pieśni o Roztoczu – Susiec 
2020. Wójtowianie nagrali 3 płyty (Choć my nie Mazowsze, Gdy zaświeci słońce i Jest 
takie miejsce), na których znalazły się utwory ludowe oraz kompozycje z tekstami 
własnymi rozsławiającymi Roztocze i rodzimą miejscowość – Krasnobród. Obecnie zespół 
liczy 9 osób: Mirosław Berlin – akordeon (kierownik muzyczny), Witold Sokoliński – 
kontrabas, Alicja Olszewska, Elżbieta Piela, Alina Słota, Wanda Sachajko, Zofia Przytuła – 
soprany, Wiesława Dąbrowska i Alicja Parkitny – alty 


