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Hanna Buśkiewicz-Piskorska
Od 16 lat spędza urlopy w CRR KRUS w Horyńcu. Entuzjastka eduka-
cji. Od 1992 r. prowadzi prywatną szkołę w Warszawie

Kulturalny Horyniec
Już trzeci rok z rzędu w czasie wakacji z ogromną 

satysfakcją uczestniczymy w „Horyniec-Zdrój Art Fe-
stiwal”. Spiritus movens przedsięwzięcia jest, jak w la-
tach poprzednich, Tomasz Brzozowski. W tym roku do 
uzdrowiska zjechali m.in: zespół Raz Dwa Trzy, Magda 
Kumorek z zespołem Tubis Trio, Kraków Street Band, 
Artur Andrus, pisarze: Wojciech Kuczok, Michał Zabło-
cki, Kamil Sipowicz, reżyser Andrzej Titkow. 

Z wielką przyjemnością uczestniczyliśmy w wystę-
pie znakomitej artystki jazzowej, na stałe mieszkającej 
i pracującej w Nowym Jorku – Bogny Kicińskiej oraz 
kupiliśmy jej płytę – The Maze. Ogromną przyjemność 
sprawił nam także koncert Magdy Kumorek z zespo-
łem Tubis Trio, poświęcony twórczości Krzysztofa Ko-
medy. Artystka nie tylko znakomicie wykonała utwory 
do muzyki Komedy – te najbardziej znane, jak „Koły-
sanka” z filmu Romana Polańskiego „Dziecko Rose-
mary”, czy piosenki do słów Agnieszki Osieckiej oraz 
te mniej znane, ale także przez cały czas występu snuła 
zgrabną opowieść o kompozytorze. Zaskoczył nas 
poziom muzyków z Tubis Trio. Każdy z nich miał swoją 
solówkę, prezentując znakomity warsztat muzyczny. 
Piękne kompozycje snuły się długo wieczorową porą 
po pięknym Parku Zdrojowym, a także – okolicznych 
polach i łąkach…

W trakcie tegorocznego festiwalu odbywają się 
Czułe Czytanki dla dzieci, kiermasze książek, wystawy 
fotografii i grafiki, spotkania z twórcami i tłumaczami 
literatury, pokazy filmów (m.in Janusza Majewskiego), 
spektakle teatralne. A wszystko w cudownych okolicz-
nościach przyrody i bardzo kameralnej atmosferze, z 
możliwością bezpośredniego kontaktu z twórcami, co 
jest naprawdę bardzo miłe. 

Kilkanaście lat temu – kiedy zaczęliśmy tu przy-
jeżdżać i od tamtej pory nie możemy przestać - Hory-
niec był kulturalną pustynią. Wyczynem było zdobycie 

gazety, nie mówiąc już o książce. Jedynym artystą był 
„pan z maszyną”, który rotacyjnie w trzech miejsco-
wych restauracjach podczas dancingów generował di-
sco polo. Tęskniłam wtedy bardzo za jakąś twórczoś-
cią, która wpasuje się lepiej w przecudowne tutejsze 
krajobrazy… 

No i stało się… 
Najpierw jakieś dziesięć lat temu wyremontowano 

okoliczne cerkiewki i zaczęto je wykorzystywać jako 
sale koncertowe, w których pojawili się naprawdę wy-
bitni artyści jak np. Włodek Pawlik. Dwa lata temu pod-
czas jednego z takich koncertów w cerkiewce w Ra-
drużu zachwyciliśmy się cudownym sopranem Magdy 
Skawińskiej. A rok temu – samą Magdą, niezwykle 
zdolną artystką, twórczą i odpowiedzialną osobą, którą 
udało nam się zaprosić do dłuższej współpracy. 

Zapewne już jakieś cztery/pięć lat temu powstał 
przepiękny, nowoczesny Park Zdrojowy z amfiteatrem 
o niezwykłej akustyce. Występują w nim rozmaite ze-
społy folklorystyczne, a także… amatorski horyniecki 
zespół rockowy (średnia wieku 50 lat).

Jednak nie ma bytów idealnych.

W sierpniu 2016 r., wiedząc o zbliżającym się remon-
cie budynku sanatorium KRUS, który był miejscem 
gniazdowania wielu jerzyków, napisałam do horynie-
ckiego wójta maila. Poddałam mu w nim pomysł wy-
budowania w Horyńcu wieży lęgowej dla tych pta-
ków. Wójt jak to wójt – nie odpisał. Kiedy w 2017 roku 
przyjechaliśmy do Horyńca, przywitał nas pięknie od-
nowiony budynek sanatorium i … dojmujący brak je-
rzyków. Zrobiło się smutno… To, że sanatoria niszczą 
gniazda ptaków, będących pod ścisłą ochroną, jest 
dla mnie – pomimo całego okrucieństwa takich dzia-
łań – jakoś jednak zrozumiałe. Trudno ze względów 

Park Zdrojowy fot. Jerzy Piskorski

Węgierski zespół folklorystyczny fot. Jerzy Piskorski
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sanitarnych godzić się na okna pokojów sanatoryjnych 
oblepionych ptasimi gniazdami. Czemu jednak nie sko-
rzystać z doświadczeń innych miejscowości i nie wybu-
dować wieży lęgowej dla tych pięknych i ginących pta-
ków?! Nie rozumiem!!!

Za to życie kulturalne niesłychanie się wzbogaciło. 
Oprócz wspaniałych koncertów, organizowanych w 
okolicznych cerkiewkach, Festiwalu Dziedzictwa Kre-
sów, powstała nowa inicjatywa założyciela Czułego 
Barbarzyńcy Tomasza Brzozowskiego (swoją drogą 
– jak on tutaj trafił?) – Teatralny Zdrój. W jej ramach – 
warsztaty, spotkania autorskie, projekcje, przedstawie-
nia teatralne. Na otwarcie Teatralnego Zdroju odbyło 
się spotkanie z Józefem Wilkoniem, przeprowadzone 
przez niego warsztaty plastyczne dla dzieci oraz wy-
stawa prac Mistrza – ilustracji do „Pana Tadeusza” i 
„Don Kichota”. Ekspozycję umieszczono w Gminnym 
Ośrodku Kultury, mieszczącym się w dawnym teatrze 
dworskim książąt Ponińskich oraz w Cafe Sanacja, zbu-
dowanej dwa lata wcześniej w Parku Zdrojowym. Po-
dążając na kawę do Sanacji właśnie, dostrzegliśmy to-
warzystwo biesiadujące przy ogromnym stole, wysta-
wionym z lokalu na trawnik. Rozpoznaliśmy Mistrza 
Wilkonia, ale nie chcieliśmy przeszkadzać w spotkaniu 
i szybciutko weszliśmy do środka. Jednak zostaliśmy 
rozpoznani i zaproszeni do stołu. Rozmawialiśmy o 
edukacji, o planach uczynienia z Horyńca stałego miej-
sca aktywności teatralnych i plastycznych. Teatralny 
Zdrój ma być w zamyśle Tomasza Brzozowskiego im-
prezą cykliczną. Padł pomysł organizowania warszta-
tów dla młodzieży, zaangażowania szkół oraz – spotka-
nia w tej sprawie z wójtem… No i poskarżyłam się na 
horynieckiego „władcę” w kwestii jerzyków. Józef Wil-
koń – miłośnik przyrody – podchwycił temat. Pozostałe 
osoby – też. Okazało się, że w drugim końcu stołu bie-
siaduje „ktoś od wójta” …  Wójtowi zależy na Teatral-
nym Zdroju. Wszak to splendor dla Horyńca i pienią-
dze. Pojawiają się gwiazdy – Jan Peszek, Ewa Dałkow-
ska, Grzegorz Kasdepke…

Wydawało się, że jest nadzieja dla horynieckich je-
rzyków! Niestety – nawet wstawiennictwo Józefa Wil-
konia nie pomogło! Z tym trudno mi się pogodzić. O 
przyrodę trzeba dbać – wszędzie! A już w takich miej-
scach jak uzdrowiska – szczególnie! Zapewne na ten 

cel też można było uzyskać fundusze z Unii. W końcu 
przy tych wszystkich podjętych inwestycjach koszt bu-
dowy lęgowej wieży dla tych bardzo przecież poży-
tecznych ptaszków (biją rekordy konsumpcji komarów 
i meszek!!!) nie jest ogromny! Efekt jest taki, że mamy 
rok 2019, liczba jerzyków w Horyńcu dramatycznie 
spadła, jakieś niedobitki miotają się jeszcze przy strąco-
nych gniazdach Domu Zdrojowego, a liczba komarów 
– równie dramatycznie wzrosła. Bez chemicznych pre-
paratów ani rusz! Dlatego trudno mi zrozumieć, dla-
czego zarządzający Horyńcem nie skorzystali jeszcze 
z rozwiązania, które nie tylko minimalizuje liczebność 
dokuczliwych owadów – wszak uzdrowisko leży na 
terenach podmokłych – ale także na ogół staje się do-
datkową atrakcją turystyczną, wizytówką miejsca jako 
przyjaznego dla przyrody. Panie Wójcie, naprawdę 
warto pomyśleć o wieży lęgowej dla jerzyków!

Poza tym Horyniec ma się dobrze. Do końca roku 
planowane jest ukończenie budowy ponadkilometro-
wego deptaka z tężniami, z którego rozciąga się piękny 
widok na okoliczne pola i miododajne łąki oraz ob-
wodnicy, która umożliwi usunięcie ruchu kołowego z 
ulicy Sanatoryjnej, przy której mieszkamy. Remonto-
wany jest właśnie teatr. Na szczęście baza noclegowa 
nie rozwija się tak dynamicznie jak życie kulturalne. 
Ale i tak stali bywalcy zmuszeni są rezerwować miej-
sca już nie z rocznym jak dotychczas, ale – kilkuletnim 
wyprzedzeniem. 

W trakcie lektury mojego tekstu można zapewne od-
nieść wrażenie, że przyjeżdżamy tutaj z powodów kul-
turalno-artystycznych. Prawda jest jednak inna. Pierw-
szym powodem naszej nałogowej tu obecności jest... 
zapach powietrza, jeszcze - miodny, kwiatowy. Piszę: 
„jeszcze”, bo panowie leśnicy coraz śmielej gospodarują 
w okolicznych lasach, wycinając całe hektary drzew. 
Nie znają – chłopcy - lęku, zgodnie z obowiązującym 
obecnie państwowo-biznesowym, bardzo krótko-
wzrocznym trendem „dbania” o rodzimy drzewostan! 
I to martwi! Liczymy, że aktualna w gremiach decyzyj-
nych moda na wyręby przeminie szybciej niż lasy, choć 
obserwacja tego, co się dzieje w „zwykłych” lasach, a 
nawet - w rezerwatach nie napawa optymizmem. Tak 

Zespoły polonijne w Amfiteatrze fot. Jerzy Piskorski

Magda Kumorek z zespołem Tubis Trio fot. Jerzy Piskorski
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naprawdę za sprawą tego „gospodarowania” w oko-
licach Horyńca i nie tylko przecież tu zginęły „praw-
dziwe” lasy. Rosną młodniaki, zagajniki – skupiska bar-
dzo młodych drzewek, które udają dawny las.

Powietrze jednak jeszcze pachnie, do tego docho-
dzą prześliczne widoki. Teren jest pofałdowany. Wszę-
dzie pełno jest kwiatów, małych i dużych, wyglądają-
cych, jakby były siane i pielęgnowane ręką człowieka 
– tak są dorodne i dekoracyjne. Kwiaty te przy drogach 
tworzą prześliczne kompozycje – trudno znaleźć miej-
sce, które nie prosiłoby się o jakąś formę uwiecznienia 
– malarską lub fotograficzną. Od czasu do czasu można 
spotkać strumienie, małe wodospady, jeziora i stawy. 
Wszędzie pełno jest ptaków, łatwo jest o spotkanie z sa-
renką, zajączkiem, liskiem, wiewiórką. Krajobrazowo i 
energetycznie niezwykłym miejscem są Nowiny Ho-
rynieckie, a w nich – miejsce objawienia Matki Boskiej 
– w malowniczym wąwozie, w bukowym lesie - wybi-
jają źródełka znane ze swoich leczniczych właściwości. 
W Radrużu można zobaczyć starą obronną drewnianą 
cerkiew, wpisaną na listę UNESCO, najpiękniejszą ze 
wszystkich, jakie widziałam na Roztoczu. Z bogatym 
ikonostasem i malowidłami ściennymi z XVI wieku. 
Nie wychodząc poza park sanatorium KRUS, na ma-
gicznej dla mnie – turkusowo-szmaragdowej polanie 
– przeżyłam wiele samotnych wzruszeń, związanych 
z licznymi spotkaniami ze zwierzętami. A to ciekaw-
ska wiewiórka przybiegnie obejrzeć z bliska pogrążo-
nego w lekturze człowieka, a to – inna przebiegnie pod 
leżakiem, jakby zachęcała do wspólnej zabawy – no, 
przestań czytać, pobiegaj ze mną! - a to zielony dzięcioł 
rozpędzi się, zjadając z ziemi mrówki i nie zauważy, 
że podszedł tak blisko ludzkiej nogi, a to młodociane 
kosy lub sikorki prawie wpadną stadnie na nieruchome 
ciało... Czasem – znajomy dźwięk i przerwa w czytaniu 
– obserwowanie dostojnego kołowania bocianów. Nie 
ma co ukrywać – natura w Horyńcu, jej urok i jeszcze 
dzikość budzą zachwyt.

Drugim powodem naszego znakomitego tutaj sa-
mopoczucia są... ludzie. Myślę o pracownikach CRR 
KRUS. Fizjoterapeutach, kucharkach, kelnerkach, re-
cepcjonistach, osobach planujących zabiegi, lekarzach, 
pielęgniarkach, paniach sprzątających. W grudniu 2016 
r. dyrektorem sanatorium została pani Marta Langner, 

długoletnia wspaniała fizjoterapeutka, która przez 
wiele lat – razem z panią Anią Grzesik i niepracującą już 
panią Stasią, masażystką – zajmowała się moją mamą, 
rocznik 23. Bardzo profesjonalnie i z dużym zaangażo-
waniem, a właściwie można by rzec – z czułością. Uwa-
żam, że teraz bardzo dobrze zarządza placówką. KRUS 
jest stale remontowany, wzbogacany o nowy sprzęt. 
Na każdym kroku widać troskę o komfort kuracjuszy. 
Wzruszająca była pomoc pracowników KRUS, którzy w 
2017 roku - kiedy to moja mama ostatni raz pojechała do 
Horyńca, a jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył 
– poszukiwali dla niej opiekunek, żebym mogła korzy-
stać z zabiegów. Teraz wzrusza mnie ich stosunek do na-
szych wnucząt... Niesłychana życzliwość, empatia, ser-
deczność, poczucie humoru. I jeszcze coś – mieszkanki 
Horyńca to – bez względu na wiek - bardzo piękne ko-
biety. Kelnerki, recepcjonistki, fizjoterapeutki, personel 
ośrodka od pani dyrektor zaczynając na paniach sprzą-
tających kończąc. A także – ekspedientki np. w miejsco-
wej drogerii... Wiem, że brzmi to mało poprawnie (w 
końcu ważniejsze są przymioty charakteru), ale – niech 
tam... Miło popatrzeć na ładne, uśmiechnięte, życz-
liwe buzie! W końcu jest też powiedzenie, że w wieku 
dwudziestu lat masz taką twarz, jaką dała ci natura, w 
wieku trzydziestu – jaką wyrzeźbiło ci życie, a po pięć-
dziesiątce – na jaką sobie zasłużyłeś/aś.

Jest jeszcze coś, co przyciąga jak magnes - przez te 
naście lat w sanatorium stworzyło się coś na kształt 
lipcowo-sierpniowej rodziny zastępczej, składającej się 
z wszystkich pracowników oraz kuracjuszy, którzy co 
roku pojawiają się tutaj. Ci kuracjusze często przyjeż-
dżali z rodzicami, teraz towarzyszą im dorosłe dzieci, 
a czasem i wnuczęta. Każdy znajdzie tu coś dla sie-
bie. Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych dostępny jest 
piękny basen, wiele kilometrów malowniczych tras 
rowerowych – płaskich i górskich (m.in. szlak Green 
Velo), trzy dobrze wyposażone place zabaw dla dzieci, 
siłownie „pod chmurką”, orlik przy szkole – z kortami 
tenisowymi i wyasfaltowanym placem, świetnym do 
jazdy na rolkach, dla zaawansowanych - skatepark. Jest 
co zwiedzać. Warto objechać szlak drewnianych cer-
kiewek. Kresową Osadę w Baszni Dolnej. Malownicze 
plaże w Rudzie Różanieckiej. 

No i wreszcie – trzeci powód – zabiegi rehabilita-
cyjne, profesjonalnie i z zaangażowaniem wykony-
wane, pozwalają zachować sprawność i młodość. Wody 
siarkowe – do picia i kąpieli. Borowina. Nowoczesny 
sprzęt.

Kilka dni temu podsunęliśmy pani dyrektor Marcie 
Langner wprowadzenie możliwości rezerwacji pokoju 
w formule: do odwołania. Obiecała, że do lipca 2020 
roku rozważy nasz pomysł. Ale i tak będziemy dbać, 
by mieć zarezerwowane miejsca na kilka lat do przodu. 
Można powiedzieć, że Horyniec stał się na czas lata na-
szym drugim domem.

Hanna Buśkiewicz-Piskorska, spędzająca urlop ra-
zem z mężem, córką, zięciem oraz dwojgiem wnucząt

Horyniec, sierpień 2019 r.                                               Kraków Street Band fot. Jerzy Piskorski


