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Świadomość narodowa wyrasta z poczucia przynależności do narodu, pamięci 
o wspólnej przeszłości, utrwalanej także poprzez przedmioty będące wytworem 
działalności ludzkiej. Jednym z nich jest fotografia, wynaleziona wprawdzie już 
przed 180 laty, ale dopiero w XX wieku będąca istotnym elementem przywoływania 
pamięci o przeszłości, zwłaszcza w rodzinie i społeczności lokalnej. Jan Bułhak 
uważał, że „szukać tematów” nie potrzeba poza górami, gdy się je ma w obfitości na swoj-
skim zagonie, w cieniu domowej strzechy, przy rozstajnej kaplicy… Franciszek Hubacz, 
który nigdy nie poznał Bułhaka, a zapewne nawet nie słyszał o nestorze polskiej 
fotografii, w podobny sposób aparatem fotograficznym dokumentował życie ota-
czającego go świata, swojej małej ojczyzny. Nie posiadał fachowego wykształcenia, 
ale na swój sposób był artystą-amatorem ukazującym w swych dziełach to właśnie, 
co kocha. Intuicyjnie pamiętał o tym, że przeszłość to nie to, co mija, tylko to, 
co pozostało po tym, co minęło, a utrwalając życie dwóch pokoleń mieszkańców 
Mołodycza, bez wątpienia przyczynił się nie tylko do podtrzymania lokalnych 
i rodzinnych więzi, ale też do podniesienia świadomości kolejnych pokoleń, które 
wiedząc, skąd przychodzą, łatwiej mogą wyznaczyć cel, do którego zdążają. 

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mn

Album Strażnik kultury. Franciszek Hubacz to opowieść poetycka i fotograficzna 
z historii bardzo bliskiej, a zarazem dalekiej. Bliskiej, bo pokazującej dzieciństwo 
i młodość naszych babć, dziadków, matek, ojców, dalekiej; bo często zupełnie 
nieznanej przez młodsze pokolenia. W tym miejscu nie możemy napisać, że 
przeszłości zapomnianej, wykreślonej z pamięci, bo właśnie na to nie pozwolił 
tytułowy strażnik kultury – Franciszek Hubacz. 

Objętość albumu pozwoliła na zamieszczenie tylko 334 zdjęć, które tworzą 
fotograficzną opowieść o codziennym, trudnym, powojennym życiu na jarosław-
skim Zasaniu. W książce znalazły się także wiersze Franciszka Hubacza, które są 
swoistym komentarzem do zamieszczonych fotografii. W nich ludowy poeta zawarł 
swoje myśli, rozterki i refleksje na temat cierpienia i przemijania. Sposobem na 
oszukanie natury, zatrzymanie czasu było fotografowanie, utrwalenie w kadrze, 
dla potomnych, otaczającego go świata, a przede wszystkim ludzi – bohaterów jego 
małej ojczyzny. Bohaterowie starzeli się wraz z nim, gdyż na kliszy utrwalał kolejne 
etapy ich życia: chrzest, komunię, życie szkolne, ślub, pracę, ostatnie pożegnanie. 

Nie ma już między nami ludowego poety i fotografa regionalisty, ale pozostały 
jego myśli zapisane w prostych wierszach i setki fotografii. Warto więc sięgnąć do 
albumu, aby odbyć spacer do naszej przeszłości, tej tak bliskiej, a zarazem dalekiej.

dr Jan Kuca, Mołodycz
ISBN 978-83-952768-0-4
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Ludowy poeta i autor zdjęć Franciszek Hubacz w swoim drugim wcieleniu, 
czyli w zawodzie drwala (stałego robotnika) w Nadleśnictwie Radymno. 
Ubrany w ochronne ubranie wraz z kaskiem (w ręce), z narzędziem pracy - 
spalinową piłą łańcuchową na ramieniu. Obowiązkowe wyposażenie drwala 
stanowiła również apteczka pierwszej pomocy. Mołodycz, lata 60. XX w.
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WStęp

Do historii regionalnej dopisano kolejny rozdział, tym razem poświę-
cony wybitnej postaci, Franciszkowi Hubaczowi, mołodyckiemu chło-
porobotnikowi, a równocześnie wszechstronnemu twórcy ludowemu: 
poecie, fotografowi i społecznikowi, który opisywał i dokumentował przy 
użyciu różnych środków wyrazu życie miejscowej społeczności. W jego 
artystycznym dorobku szczególną rolę odgrywa bogaty zbiór fotografii, 
układający się w rodzaj bezprecedensowego portretu wiejskiej społecz-
ności. W kadrze fotografa już na zawsze zatrzymano Mołodycz z lat 50., 
60. i 70. XX wieku. Hubacz fotografował swoich sąsiadów w różnych 
okolicznościach i w najważniejszych momentach życia, ale i w sytuacjach 
prozaicznych. Na ogół są to zdjęcia pozowane, chociaż nie brakuje ujęć 
reporterskich z życia codziennego i świątecznego, pełnych rozmachu, 
głębi i prawdy. Autor był głęboko wrośnięty w miejscowy nizinno-leśny 
krajobraz, a przede wszystkim w miejscową wspólnotę, której nieodrod-
nym synem pozostał do końca życia. Stąd przy niedostatkach warsztatu 
zbudował niezwykle cenny fotograficzny obraz wsi z II połowy XX wieku 
utkany z setki indywidualnych ujęć.

Hubacz miał wiele talentów, ciekawość świata i ludzi, ale też świadomość 
własnej i ogólnie chłopskiej kondycji oraz roli tej warstwy w życiu narodu. 
W tym czasie, mimo ludowego ustroju i zadekretowanej robotniczo-chłop-
skiej władzy, wieś była biedna, eksploatowana ekonomicznie, marginali-
zowana i niedoceniana w narodowym imaginarium. Autentyczna kultura 
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ludowa została wyparta przez stylizowane zespoły ludowe i cepeliowskie 
wyroby. Tymczasem chłopski twórca, wrażliwy na ludzki los, przemijanie, 
na piękno otaczającego krajobrazu, a także doceniający chłopski mozół, 
z własnej inicjatywy i potrzeby utrwalił autentyczną wieś na krańcach 
Rzeczypospolitej, we wszystkich przejawach chłopskiego życia i trwania.

Hubaczowy zbiór fotografii jest unikatem w skali powiatu jarosławskie-
go, Podkarpacia i być może Polski. Mimo że jest związany z konkretnym 
miejscem, Mołodyczem, i realnymi osobami, posiada cechy uniwersalne. 
Ukazuje wieś w trudnym okresie budowy własnej tożsamości na gruzach 
przedwojennej wspólnoty. Był to czas biedy, braku szerszych perspektyw, 
pracy ponad siły całej rodziny w gospodarstwie i w fabrykach daleko poza 
miejscem zamieszkania. Ten ciężar historii, wysiłek i znój widać w posta-
wie i poważnych twarzach, zamyśleniu, pewnej niezdarności i skromności 
portretowanych osób. Oznaką niskiego statusu pozostają niemodne, źle 
uszyte ubrania noszone przez kolejnych członków rodziny. Dopiero w mia-
rę rozwoju cywilizacyjnego i poprawy bytu pojawiają się modne stroje, 
uśmiech, większa pewność i swoboda, pewna promienność spojrzenia.

Echem tragicznej historii wsi są fotografie spalonego kościoła łacińskiego. 
Niezmienny pozostał tyko urokliwy krajobraz, powtarzalność pór roku 
i związana z nimi praca na roli. Hubacz dobitnie pokazuje, jak wygląda pro-
ces zakorzenienia się w swoje odwieczne miejsce na ziemi poprzez budowę 
nowego domu, gospodarstwa, kształcenie dzieci, kontynuowanie tradycyj-
nych obrzędów i rytuałów towarzyszących przełomowym wydarzeniom 
w życiu człowieka, takich jak: narodziny, chrzest, ślub, wesele, pogrzeb.

Wieś Hubacza to miejsce, gdzie docierali tylko nieliczni wybitni foto-
graficy. Powody były różne, a podstawową przeszkodą był brak rozwiniętej 
komunikacji. Wieś na Podkarpaciu fotografowali muzealnicy i etnografowie 
z Rzeszowa, Sanoka i Przemyśla. Podobnie było w powiecie jarosławskim. 
Przedmiotem ich zainteresowania pozostawały zabytki architektury, 
rzadziej wieś i jej zwyczaje. Swojego Hubacza miał Pruchnik. Marian 
Tomasikiewicz pozostawił duży zbiór fotografii portretowej, rodzajowej 
oraz charakterystycznych dla tego miasteczka domów podcieniowych. 

Chłopskim fotografem już przed II wojną światową był niezwykle uta-
lentowany Józef Ulma z Markowej, zamordowany w tragicznych okoliczno-
ściach wraz z całą rodziną przez Niemców. W międzywojniu z Jarosławia 
na wieś docierali artyści fotograficy: Adam Brodowicz i Jerzy Grabowski 
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oraz architekci: Mieczysław Dobrzański, Zygmunt Billy i Tadeusz Bro-
niewski, którzy skupiali się na krajobrazie i architekturze. Mieszkańcy 
wsi fotografowali się na ogół w niecodziennych okolicznościach, chociaż 
liczne wtedy jarosławskie zakłady fotograficzne oferowały opcję wyjaz-
dową. Obowiązkowo portretowali się zmobilizowani do wojska żołnierze 
z Jarosławia i okolicznych miejscowości. Niekiedy są to portrety z kolegami 
z wojska i rodzinami, które odwiedzały rekrutów w jarosławskim garnizonie 
w czasach pokoju, jak również przed wymarszem „w pole” na wielką wojnę. 
Ten rodzaj fotografii uprawiali wybitni ówcześni fotografowie jarosławscy: 
Berl Henner, Emil Tenzer, Henryk Probstein i Henryk Ziegler. Zachowały 
się także fotografie żołnierskie, w tym z Mołodycza oraz z miejsc walki 
i postoju w odległych nieraz stronach dawnej Rzeczypospolitej i Europy.

Hubacz działał w czasach przed rozwojem masowej fotografii, kiedy to 
aparat fotograficzny był rodzajem niedostępnego zbytku dla przeciętnego 
człowieka. W rękach Hubacza, który czuł i rozumiał więcej, urastał on do 
rangi podstawowego narzędzia opisującego i utrwalającego współczesną 
mu mołodycką społeczność. Artysta pracował wśród swoich, wszystkich 
dobrze znał i rozumiał, choć oni jego chyba mniej, ale miał ich akceptację 
i zgodę na działanie. 

O chłopskiej nieufności wspomina wybitna artystka Zofia Rydet, autorka 
cyklu Zapis socjologiczny z lat 1978–1997, która stworzyła zachwycający 
obraz społeczność wiejskiej, portretowanej w domowych wnętrzach wyra-
żających ich osobowość i upodobania. Zarówno ona, inteligentka z miasta, 
jak i Hubacz, autentyczny chłop, utrwalili, każdy na swój sposób i moż-
liwości, obraz ówczesnej, dzisiaj już nieistniejącej, wsi, ale ciągle ważącej 
na losach współczesnych mieszkańców Polski. W myśl słów wybitnego 
geografa Eugeniusza Romera ziemię zrozumiemy tylko wtedy i o tyle, o ile 
pojmiemy swą najbliższą okolicę. 

Słowa uznania należy skierować do Jana Kucy i Łukasza Zagrobelnego 
ze Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju „Młody Mołodycz” za ocalenie, 
opracowanie i wydanie tak ważnego dla nas wszystkich zbioru zdjęć, które 
wpisują się w koncepcję fotografii ojczystej rozwijanej już przed wojną 
przez wybitnego twórcę Jana Bułhaka.

Zofia Kostka-Bieńkowska
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CiekaWie o MołodyCzu

Album ze zdjęciami Franciszka Hubacza jest niezwykle interesującą 
opowieścią o życiu wsi w latach 50., 60. i częściowo 70. ubiegłego wieku. 
Autor zdjęć utrwalał swoim aparatem fotograficznym zdarzenia, których 
był świadkiem jako mieszkaniec Mołodycza. Powstała w ten sposób do-
kumentacja życia wsi, stawiającej pierwsze kroki po zniszczeniach wojny 
1939–1947. Jest ona zapisem faktów, odwzorowaniem, obiektywnym, 
literalnym przekazem z intencją ich utrwalenia. 

Fotografia dokumentalna (dokument społeczny) jest otwarta, często 
wręcz domaga się „śledzenia znaczeń”, które są związane z utrwalonym 
obrazem. Roland Barthes w książce Światło obrazu. Uwagi o fotografii 
rozróżnia studium i punctum. Studium jest warstwą obiektywną w zdję-
ciu, która może być odczytana przez każdego widza należącego do tego 
samego kręgu kulturowego. W „czytaniu” zdjęcia spotykamy się z ko-
dem, którego użył autor, formą (np. poza), znakami, mogącymi służyć 
interpretacji, jego intencjami - „dyskutujemy” z nimi, przyjmujemy je 
lub odrzucamy, ale staramy się je zrozumieć. To czytanie dokonuje się 
w kontekście kulturowym i społeczno-historycznym, a także wiedzy 
widza, jego doświadczenia i wychowania. Punctum natomiast jest to ten 
wymiar fotografii, który widza dotyka, porusza, a nawet, jak pisze Sławomir 
Sikora w książce Fotografia między dokumentem a symbolem: przykuwa 
naszą uwagę, który nas przekłuwa, i przeszywa, który może zadać ranę i ból, 
sprawić cierpienie. Są zdjęcia, które do nas nie „przemawiają”, „milczą”, 
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inne wywołują podniecenie, stanowią wyzwanie, wprowadzają niepokój, 
zdziwienie, wewnętrzne ożywienie, absorbują, uruchamiają przeżycie 
i rozpoczynają proces zmiany.

W prezentowanym albumie, na poziomie studium, pomagać nam będą 
komentarze do zdjęć opracowane przez J. Kucę, w których identyfikuje on 
osoby, sytuacje i przedmioty. Jednak studium ma wymiar głębszy i rozleglej-
szy. Oglądane zdjęcia uruchamiają pamięć osób, są źródłem wspomnień, 
przypomnień i rekonstrukcji minionych zdarzeń. W przypadku widzów 
młodych lub dzieci, mogą stać się źródłem nowej wiedzy, jeśli oglądanie 
połączą z narracją osób starszych, bądź też zaczną samodzielnie szukać 
nowych informacji. Kontakt z fotografią, już na tym poziomie konstruuje 
świat wewnętrzny oglądającego, jego umysł, odniesienie do przeszłości i te-
raźniejszości. Punctum odpowiada za wewnętrzne ożywienie i pobudzenie. 
Przy oglądaniu mogą się pojawić, smutek, niepokój, psychiczny ból, ale też 
radość, fascynacja, satysfakcja. Zdjęcie może „uderzyć” i ugodzić widza, 
i wezwać go do dalszej pracy wewnętrznej. Na tej drodze może rozwinąć 
i umocnić postawy dawne bądź też stać się źródłem nowych, wzboga-
cających osobowość struktur psychicznych (np. miłości wobec „małej 
ojczyzny”). Zdjęcia F. Hubacza mogą spełniać taką rolę – wspomnieniową 
i terapeutyczną w stosunku do pokolenia starszego oraz twórczą wobec 
młodzieży i dzieci.

Fotografia jest zapisem czasu minionego. Zapis ten nie dotyczy tylko 
„wyglądu” osób, krajobrazów, działań, ale także wartości, skupiających się 
w tamtych zdarzeniach i „niesionych” przez fotografowane osoby. O tym 
może widza pouczyć „tropienie sensu” ukrytego w obrazach. Jest to sens 
osobowy, społeczny, naturalny, ale też nadprzyrodzony i uniwersalny. 
Hubacz fotografował rzeczywistość, która posiadała sens. Oglądając jego 
zdjęcia, możemy do niego dotrzeć. Wtedy nie tylko posłuchamy ciekawej 
opowieści, ale zostaniemy obdarowani wspaniałym duchowym pokar-
mem. David MacDougall mówi o ukrytych w zdjęciach „rozciągniętych 
metaforach niewidzialnego”. Inni o symbolicznym wymiarze fotografii. 
Symbolem może stać się sama fotografia, osoby, zdarzenia, krajobrazy, 
a nawet przedmioty. Każdy symbol jest zespołem znaczeń. Warto podjąć 
trud, aby je odkrywać i z nich czerpać.

Tomasz Ożóg
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W dWudzieStyM Wieku  
nad SaneM i luBaCzÓWkĄ

W czasach Franciszka Józefa 

Już od wieków San toczy swoje wody w kierunku północnym, rozdzielając 
powiat jarosławski na dwie części. Rzeka, dla okolicznych mieszkańców tej 
ziemi, była błogosławieństwem, a w latach pamiętnych powodziami wielkim 
utrapieniem, natomiast w dzisiejszych czasach stała się zmorą kierowców. 
Rozwój motoryzacji i wzrost liczby pojazdów, którymi przemieszczają się 
do i z Jarosławia mieszkańcy powiatu przez jedyny w tym rejonie most 
na rzece, spowodowały liczne utrudnienia. Oczywiście nie jest to „wina” 
rzeki, natomiast efekt wieloletnich zaniedbań. Przez te wszystkie lata za-
brakło ludzi, którzy z uporem i oddaniem realizowaliby zadania związane 
z poprawą infrastruktury dróg i mostów w naszym powiecie.

Każdy, kto chciałby porównywać powiat jarosławski z bogatymi i roz-
winiętymi regionami zachodniej Europy czy chociażby zachodniej Polski, 
nie może tego dokonać. Bo jak tu porównywać, jakie przyjąć wskaźniki 
i kryteria porównawcze. Gdy „tamci Europejczycy” w XIX wieku cieszyli 
się wolnością polityczną i gospodarczą, mogli czerpać z doświadczeń 
wcześniejszych pokoleń, a przede wszystkim z bogatego dorobku ludz-
kości, nasi przodkowie skazani zostali na niewolę. Wielcy tego świata na 
żywym organizmie eksperymentowali różne rozwiązania, aby osiągnąć 
jak największe zyski z zajętej prowincji. 
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Od samego początku swojego panowania na zagarniętych ziemiach 
władze austriackie starały się ująć wszystko w ścisłe ramy państwa, prze-
organizować struktury, wytyczyć bezwzględne normy życia, których nie 
można było przekraczać. Wierzono na początku, że z tych setek ludów 
zamieszkujących habsburską monarchię, dzięki radykalnym posunięciom, 
uda się zlepić jednolity naród pod berłem umiłowanego władcy. Po gwał-
townych wystąpieniach w okresie Wiosny Ludów, w połowie XIX wieku, 
zdano sobie sprawę, że nie tędy droga, gdyż narody domagały się wolności, 
a co najmniej szerokiej autonomii. 

Sprawy, które porusza się w tym opracowaniu, w większości były nie-
zrozumiałe dla przeciętnego mieszkańca tej ziemi, szczególnie mieszka-
jącego na wsi, dlatego za wyrocznię i autorytet uznawano miejscowego 
proboszcza jednego czy drugiego obrządku oraz zarządzającego najbliższą 
gminą. Wyjazd do pobliskiego miasteczka czy stolicy powiatu związany 
był ze sprawami sądowymi, notarialnymi lub poborem do wojska. Wyjeż-
dżali wtedy z konieczności. Chętniej natomiast odwiedzali miasto, nawet 
ci z najdalszych osad, podczas odpustów, wizyt biskupów, cadyków czy 
w dni targowe. Z biegiem lat i te zwyczaje uległy zmianom, a wymusiły je 
przemiany cywilizacyjne. Przewrót we wszystkich dziedzinach dokonał się 
w latach Wielkiej Wojny, nazwanej I wojną światową. Po jej zakończeniu 
już nic nie było takie samo. 

Coraz więcej naukowców zwraca uwagę na fakt, że zajmując się badaniem 
tamtych przemian, nie można tylko pisać o „galicyjskiej nędzy”. U schyłku 
XIX i na początku XX wieku nastąpił dynamiczny proces modernizacji spo-
łeczeństwa: odgórnie, poprzez politykę i instytucje państwa, oraz oddolnie, 
przez różnego typu organizacje samorządowe. Te działania zaowocowały 
postępem cywilizacyjnym w rolnictwie, przemyśle i oświacie. Tak więc 
ostatnie dziesięciolecia panowania austriackiego w Galicji były okresem 
rozwoju powiatu jarosławskiego, dopiero I wojna światowa zahamowała ten 
proces i spowodowała ogromne straty materialne.

W jarosławskim powiecie

Samodzielny powiat jarosławski, jeden z siedemdziesięciu czterech 
w Galicji, utworzono w 1867 r. Wcześniej, w latach 1854–1867, istniał 
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niewielki powiat jarosławski podległy starostwu obwodowemu w Prze-
myślu1. Podlegały mu trzy miasteczka: Radymno, Sieniawa, Pruchnik, 
150 gmin politycznych i 100 gmin katastralnych2. 

Na początku XX wieku granice powiatu różniły się od obecnych, swoim 
kształtem przypominał nieco prostokąt od południa oparty o Pogórze 
Przemyskie, a od północy o granicę z Królestwem Polskim (zabór rosyj-
ski). W przysiółku Końska Ulica, należącym do Majdanu Sieniawskiego, 
znajdowało się jedyne przejście graniczne z kontrolą celną3. 

Powiat jarosławski miał charakter rolniczy. Przeważała średnia własność 
ziemska i na ogół niewielkie gospodarstwa chłopskie. Znacznie większe, 
dobrze zorganizowane gospodarstwa należały do Czartoryskich z Sieniawy, 
Wiązownicy i Pełkiń oraz do Zamoyskich, Dzieduszyckich i Siemieńskich4. 
Faktem o strategicznym znaczeniu było otwarcie w 1857 r. połączenia 
kolejowego z Krakowem (kolej galicyjska im. Karola Ludwika)5. Systema-
tycznie od lat 80. XIX wieku przybywały do Jarosławia kolejne jednostki 
wojskowe. Na przełomie XIX i XX w. stacjonowało w Jarosławiu około 
4 tys. żołnierzy i był to czwarty co do wielkości garnizon w Galicji, co 
wymuszało podjęcie nowych inwestycji. Prężnie rozwijały się wszelkiego 
typu zakłady usługowe z branży budowlanej i zaplecza technicznego, spo-
żywczej, odzieżowej i gastronomicznej. Zmiany objęły również okoliczne 
dwory i większe gospodarstwa produkujące dla wojska zboże, słomę, siano, 
ziemniaki, mleko i inne dobra6. 

Ludność powiatu była zróżnicowana pod względem narodowości, 
języka i wyznania. Lokalną społeczność tworzyli Polacy, Rusini (Ukra-
ińcy), Żydzi i w mniejszości inne nacje. Obok świątyń katolickich stały 
cerkwie unickie, gdzieniegdzie synagogi i zbory a otaczały je wyznaniowe 
cmentarze. Działały instytucje i towarzystwa polskie, ruskie i żydowskie. 

1 Z. Kostka-Bieńkowska, Powiat jarosławski w latach 1867–1950, Jarosław 2013, s. 9.
2 Tamże. 
3 J. Kuca, O wojnie i pokoju w Jarosławskiem 1867–1918, Rzecz o codziennym życiu mieszkańców, 

Mołodycz 2017, s. 20. 
4 Z. Kostka-Bieńkowska, Powiat…, dz. cyt., s. 14
5 M. Gosztyła, B. Jagieła, I. Dudziak, Architektura Galicji w dobie autonomii na przykładzie 

Jarosławia, Rzeszów 2012, s. 21.
6 Z. Kostka-Bieńkowska, Powiat jarosławski…, dz. cyt., s. 12–13.
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W szkołach językiem wykładowym był język polski i język ruski, uczono 
religii greckokatolickiej i mojżeszowej7.

W procesie przemian znaczną rolę odegrali nauczyciele, księża, chłopi-
-społecznicy, niektórzy właściciele dworów i towarzystwa społeczno-kul-
turalne. Zakładano szkoły ludowe i ochronki dla dzieci przedszkolnych, 
kółka rolnicze i kasy pożyczkowe. Systematycznie i konsekwentnie tworzono 
sieć bibliotek i czytelni, organizowano odczyty i wykłady, przedstawienia 
teatralne, wycieczki i obchody świąt narodowych. Zmiany zachodziły 
najszybciej w stolicy powiatu, a następnie przenikały do pozostałych 
miasteczek, okolicznych wsi i wyglądały podobnie. 

Niewielkie ożywienie gospodarcze, polityczne i kulturalne przeżywała 
społeczność Pruchnika. Zaczęły działać tam instytucje i urzędy. Rozwijało 
się także szkolnictwo. Przybywało nauczycieli w szkole, powiększał się 
personel sądu, działały urzędy: gminny, pocztowy, podatkowy, posterunek 
żandarmerii oraz kasa oszczędnościowo-pożyczkowa. Istniała apteka, 
pracował lekarz i akuszerki, funkcjonowała żydowska kasa chorych8.

Sieniawa, położona na drugim północnym krańcu powiatu, powstała 
z inicjatywy Mikołaja Hieronima Sieniawskiego, prawa miejskie otrzymała 
w 1676 roku. Od samego początku bardzo prężnie rozwijało się tu rze-
miosło, funkcjonowały cztery cechy rzemieślnicze: murarzy, szynkarzy, 
tkaczy, szewców9. Dzięki murarzom miasteczko było znane w Galicji jako 
osada „murarska”. W Sieniawie działały także zakłady przemysłowe: łaź-
nia, rzeźnia miejska, młyn i cegielnia10. Zgodnie z zarządzeniem z 1856 r. 
w czwartki odbywały się cotygodniowe targi11.

Położone na wschód od Jarosławia Radymno ożywiony rozwój przeżywa-
ło po przeprowadzeniu w pobliżu miasteczka linii kolejowej w 1860 roku12, 
a szczególnie od momentu przybycia tu wojska (1891). Obecność woj-
ska wpłynęła też na ogólny wygląd miasteczka – oprócz nowych ko-
szar dla dwóch szwadronów kawalerii i batalionu piechoty – powstały 

7 Tamże.
8 J. Lizak, Pruchnickie okruchy, Rzeszów–Pruchnik 2001–2002, s. 10–12.
9 K. Kuśnierz, Sieniawa…, dz. cyt., s. 113–114.
10 Skorowidz Przemysłowo-Handlowy, Lwów 1912, s. 406. 
11 Tamże, s. 177.
12 K. Gottfried, Z przeszłości Radymna, Przemyśl 1964, s. 176–177.
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budowle przeznaczone dla celów publicznych, m.in. rzeźnia miejska i miej-
ska targowica13.

Może ktoś zapytać, dlaczego tyle wzmianek o wojsku jednego z zabor-
ców. Ano dlatego, że takie były fakty. Położenie powiatu w sąsiedztwie 
potężnej twierdzy przemyskiej wymuszało podejmowanie różnych dzia-
łań zabezpieczających twierdzę. Jarosław, Radymno, Sieniawa zostały 
wkomponowane w plany austriackich strategów i powoli zamieniały się 
w pomniejsze forty obronne, zabezpieczające ważne szlaki komunikacyj-
ne wokół twierdzy. Przybycie wojska wpłynęło na rozwój budownictwa 
i ożywienie gospodarcze, ale w przyszłości, niestety, miało także zaowo-
cować śmiertelnym niebezpieczeństwem. Na uwagę zasługuje też fakt, że 
Jarosław był siedzibą 90 Pułku Piechoty, do którego trafiała zdecydowana 
większość poborowych z okolicznych miejscowości. 

Wielka Wojna nad Sanem

Na kartach podręczników do historii znajdujemy zazwyczaj opis wiel-
kich operacji wojennych, spektakularnych sukcesów i niezwykłych zmagań 
żołnierskich. Wszystko to miało również miejsce na terenach powiatu 
jarosławskiego, ale współcześni wspominali przede wszystkim przemarsze 
wojsk, pożary, głód, nędzę i śmierć.

Po początkowych sukcesach armii austro-węgierskiej na terenach 
zaboru rosyjskiego w sierpniu 1914 roku nastąpiło gwałtowne załamanie 
na tak zwanym kierunku wschodnim, dlatego już 20 września wkroczyły 
do Jarosławia wojska rosyjskie. Najbliższe jesienne miesiące obfitowały 
w dramatyczne walki nad brzegami Sanu, natomiast zimą wojska rosyj-
skie podjęły próbę sforsowania karpackich przejść oraz zajęcia Krakowa. 

2 maja 1915 roku wojska austro-węgierskie i niemieckie przerwały 
front rosyjski pod Gorlicami i zaczęła się zwycięska ofensywa, mająca na 
celu odzyskanie utraconych terenów, którą kierował generał August von 
Mackensen. Po zaciętych dwudniowych walkach oddziały niemieckiej 
11 armii 15 maja 1915 roku zajęły Jarosław i rozpoczęły forsowanie Sanu. 

13 J. Hoff, Mieszkańcy małych miast Galicji Wschodniej w okresie autonomicznym, Rzeszów 
2005, s. 27.
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17 maja zdobyto Sieniawę. Radawa i Mołodycz kilkakrotnie przechodziły 
z rąk do rąk. Współczesne gazety określiły walki nad Lubaczówką jako 
„straszliwe”. Wzmocnione III Korpusem Kaukaskim i Brygadą Sybiraków 
oddziały 3 armii wykonały kontruderzenie. 29 maja odbito Sieniawę, po-
płoch wśród Niemców i Austriaków siały zagony kozackiej kawalerii. Po 
tym nasileniu walk front ustalił się na kilkanaście dni jakby w miejscu. 
Podciągano i przegrupowywano siły, budowano zasieki z drutu kolczastego, 
wykorzystując do tego nawet najmniejsze przeszkody naturalne. 

12 czerwca 1915 roku o świcie grad pocisków z moździerzy, haubic 
i armat posypał się na stanowiska rosyjskie. Korpus Kombinowany gen. 
mjr. Behra w zażartych walkach kolejny raz forsował San i Lubaczówkę. 
Żołnierze w krwawych walkach zdobywali kolejne miejscowości: Dobrą, 
Czerce, Czerwoną Wolę, Radawę, Mołodycz, Cewków. Podobnie było 
wcześniej, kiedy walczono o Surochów, Wietlin, Laszki, Wiązownicę, 
Piwodę i Makowisko, a bagnety zdecydowały o zajęciu Cetuli i Ryszkowej 
Woli. I tym razem linia frontu wyznaczana była czarnymi kłębami dymów 
płonących całych osiedli ludzkich. W niektórych osadach ocalało po kilka 
zabudowań. Oto jaki widok zapamiętał jeden z żołnierzy walczący w Bitwie 
o linię Sanu w Wiązownicy: 

Domy w miejscu gdzie maszerowaliśmy, jak w większości innych miejsc, 
były w ogniu bądź zniszczone. Kościół w Wiązownicy podzielony na dwie 
części: z jednej wystawała ostro zakończona, wysoka wieża, druga, mocno 
uszkodzona przez granaty, groziła zawaleniem. Dokoła na łąkach widać było 
stojące łóżka. Jak tylko mieszkańcy zobaczyli pierwsze pociski albo oddziały 
rosyjskie podpalające domy, troskliwie wynosili łóżka, aby ocalić te najważ-
niejsze dla nich meble. 

Na terenie powiatu zginęły tysiące żołnierzy walczących armii. W do-
tychczasowym pejzażu nadsańskich równin pojawiły się smutne pamiąt-
ki tych dni – wojenne cmentarze. W ziemnych grobach, pojedynczych 
i zbiorowych, pochowano obok siebie żołnierzy armii austro-węgierskiej, 
niemieckiej i rosyjskiej. Wśród nich, w obcych mundurach, spoczęli także 
Polacy i Rusini (Ukraińcy).

 Z każdym kolejnym dniem przedłużającej się wojny rosły problemy 
w każdej dziedzinie codziennego bytowania ludności. Praktycznie brako-
wało wszystkiego, dlatego ograniczano przydziały żywności i surowców, 
wprowadzono kartki na chleb, mąkę, cukier i ceny maksymalne na różne 
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towary, kontrolowano handel zbożem i mięsem. Szerzyły się choroby, 
spekulacja, szalała inflacja. Życie cywilnej ludności ograniczano setkami 
zakazów, nakazów i pouczeń.

W końcowym etapie wojny wśród walczących dość powszechne było 
przekonanie o bezsensie toczących się walk i obficie przelewanej żołnier-
skiej krwi. Przybywało ściganych przez żandarmerię dezerterów, maru-
derów i symulujących choroby. Mimo to komisje wojskowe w każdym 
dniu powoływały w szeregi armii kolejne roczniki poborowych, którymi 
uzupełniano powstające w żołnierskich szeregach straty. 

Informacje o końcu wojny przyjmowane były wśród żołnierzy z ogrom-
nym entuzjazmem.

W biednej, ale niepodległej…

Był listopad roku 1918… I nareszcie powstała… ta wytęskniona, wyśniona, 
wymarzona, wymodlona, wywalczona… wolna Polska. W takich najczęściej 
słowach możemy przeczytać w różnych, wspomnieniach, pamiętnikach, 
dziennikach, ale również ówczesnej prasie informację o ponownych na-
rodzinach Polski. Prawda była taka, że to był dopiero początek, gdyż na 
społeczeństwo czekała cała masa piętrzących się trudności. Powstała wolna, 
ale jakże zniszczona, poraniona, ograbiona ze wszystkiego, co przedsta-
wiało jakąś wartość. Mimo to ludzie cieszyli się autentycznie, podejmowali 
zobowiązania, składali przyrzeczenia wierności swojej Odrodzonej. Tak 
było w całym kraju, również nad Sanem. Jakże ważne są słowa zapisane 
w 1918 roku w szkolnej kronice przez nauczycielkę podnoszonej z ruiny 
szkoły w Piwodzie: Gdy sytuacja polityczna nieco się uspokoiła i epidemia 
przygasła, rozpoczęłam nauczanie. Dało się zauważyć pewne braki spowodo-
wane wojną, która tutaj, w tych okolicach, przyniosła ogromne zniszczenia. 
Mimo wszystko nikt nie upadał na duchu i w miarę sił i możliwości praca 
postępowała naprzód. Ideałem naszym jest uczyć i wychowywać dzieci polskie 
na dobrych, światłych i uczciwych obywateli14. 

14 J. Kuca, Opowieści jarosławskiego Zasania, cz. 1 wyd. 2 poprawione i rozszerzone, Mołodycz 
2016, s. 100. 
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Jak napisała Zofia Kostka-Bieńkowska, granice i obszar powiatu jaro-
sławskiego pozostały w zasadzie bez zmian od czasów galicyjskich. Spisy 
ludności (1921 i 1931) wykazały trzy gminy miejskie: Jarosław, Radymno 
i Sieniawę, ponieważ Pruchnik utracił prawa miejskie oraz 107 gmin wiej-
skich i 463 miejscowości. Według spisu z 1921 roku powiat liczył 145 tysięcy 
mieszkańców. Polacy stanowili 65,6% ludności, a pozostałe nacje 34,4%. 
W 1931 roku na 146 tysięcy osób język polski jako ojczysty podało 66% 
ludności, 28,6% ruski, 5,2% jidysz i 0,2% inne. Powiat jarosławski był nadal 
określany jako rolniczy, o dużej kulturze upraw, z urodzajnymi glebami 
w części zachodniej i środkowej i rozległymi kompleksami leśnymi15.

Nieustanną bolączką tej ziemi był brak przemysłu, przeludnienie i nad-
miar rąk do pracy, co skutkowało rosnącym bezrobociem w miastach 
i dalszym rozdrobnieniem i tak już mocno skarłowaciałych gospodarstw 
chłopskich. Dodatkowo sprawy całego kraju nie szły w dobrym kierunku, 
w latach 1926–1929 nastąpił wielki kryzys. Spadły drastycznie ceny płodów 
rolnych, a produkty przemysłowe były coraz droższe i niedostępne dla wsi. 
Uderzyło to zarówno w gospodarstwa chłopskie, jak i wielką własność, 
prowadząc nawet do bankructw16. 

Jedną z prób ratowania sytuacji w szalejącym kryzysie była emigracja 
zarobkowa, czasowa i stała. I tak jak przed Wielką Wojną, tak i teraz jed-
nostki najbardziej światłe, aktywne, a przede wszystkim odważne wyru-
szały „za chlebem” na obczyznę. W 1929 roku powiat jarosławski otrzymał 
pulę 500 miejsc do Niemiec i Francji, przy zarejestrowanych kilkunastu 
tysiącach bezrobotnych była to kropla w morzu potrzeb. Na spotkanie 
z delegatem niemieckim zgłosiło się 2 tysiące chętnych17. 

Ogólna bieda panująca na wsi była przyczyną jednoczenia się warstwy 
chłopskiej i wspólnej walki o polepszenie własnej doli. Odbywały się ze-
brania, odczyty, kursy, przedstawienia teatralne i festyny, obchody świąt 
narodowych organizowane w ramach kółek rolniczych i partii chłopskiej 
– Stronnictwa Ludowego. Zakładano sklepy, spółki handlowe i pożycz-
kowe, budowano domy ludowe, strażackie remizy. Szczególnie uroczyście 

15 Zofia Kostka Bieńkowska, Jarosławskie przemiany, Jarosław 2018, s. 44.
16 Tamże, s. 46.
17 Tamże.
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obchodzono święta ludowe, gdzie występowano w strojach krakowskich, 
szykowano banderie konne i grupy rowerzystów. 

Brak pochylenia się nad dolą tysięcy chłopów ze strony czynników 
rządowych, ogólna bieda doprowadziły do masowych wystąpień w la-
tach 1936–1937. Najtragiczniejsze były chwile w czasie wielkiego strajku 
w sierpniu 1937 roku, kiedy policjanci, zamiast dbać o bezpieczeństwo 
zgromadzonych, dokonywali pacyfikacji chłopskich wieców i bez pardo-
nu strzelali do zgromadzonych w różnych wioskach. Dwudziestu dwóch 
uczestników chłopskiego strajku walkę o reformy i lepsze jutro zapłaciło 
życiem, ginąc od policyjnych kul. Te ofiary chłopskiego buntu zostały 
zapamiętane na długo. Franciszek Gołąb z Szówska wspominał: Po strajku 
nastąpiły aresztowania, rewizje i pacyfikacje. Policja chodziła gromadami po 
wsi, a ludzie pogrążeni w wielkiej panice uciekali po polach, bojąc się bicia 
policji. W tym czasie zabrano dwóch członków Stronnictwa Ludowego, skuto 
i wywieziono do Lwowa i tam osadzono w areszcie. W dwóch gospodarstwach 
przeprowadzono pacyfikacje, porozwalano piece, wyrzucano ze stodół i nisz-
czono zboże, rozdzierano dachy, przebijano bagnetami pierzyny, po domach 
porozwalano wszystkie sprzęty. Z ludźmi natomiast obchodzono się bardzo 
brutalnie, wyzywano i wyklinano w różny sposób18. 

Strajk – zauważa Z. Kostka-Bieńkowska – był demonstracją siły i zaan-
gażowania wsi w przebudowę państwa. Wykazał wysoki stopień samoorgani-
zacji chłopskich środowisk, a jednocześnie był popisem odwagi, bohaterstwa, 
sprawnej organizacji i solidarności chłopskiej19.

 Czytając powyższe akapity, można odnieść wrażenie, że w okresie 
międzywojennym były tylko sprawy przykre i trudne. W istocie było ich 
wiele, jako pozostałość po czasach niewoli i wojny, ale odbywał się jed-
nocześnie „cud wskrzeszania”, modernizacji, odbudowy, mimo kolejnych 
kryzysów i piętrzących się trudności. W tym okresie odbudowano wiele 
kościołów, cerkwi, powstawały nowe parafie, organizowano stowarzy-
szenia, budowano drogi i szkoły, organizowano przemysł z bezcennymi 
miejscami pracy. 

18 A. Miączyński, Przeciw sanacji, wybór dokumentów ze strajków chłopskich z lat 1936–1937, 
Kraków 1956, s. 78. 

19 Zofia Kostka Bieńkowska, Jarosławskie…, dz. cyt., s. 49.
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W Mołodyczu między wojnami

Wielka Wojna przetoczyła się jak wielka burza w maju i czerwcu 
1915 roku przez leśne wioski i osady położone nad Lubaczówką. Podobnie 
jak w innych rejonach, także w okolicy Mołodycza i w samej wsi, wykopano 
wiele kilometrów rowów strzeleckich i urządzono inne umocnienia. W tych 
pięknych miesiącach, gdy wszystko budzi się do życia, nad Lubaczówką 
umierali ludzie, którzy przybyli tu z różnych stron Europy. 

25 maja 1915 roku rosyjski korespondent wojenny pisał: Przejścia między 
Jarosławiem i Sieniawą broniło czternaście pułków wojsk wyborowych, w tym 
sławna żelazna brygada Sybiraków. Przeciw nim szturmowała falanga pruska 
z dwustu tysięcy ludzi, włączywszy w to grenadierów gwardii. Walki wręcz 
były straszliwe, każdy cel na prawym brzegu Sanu trzeba było okupować 
krwią. Po stronie rosyjskiej padł generał Raticewicz i dziesięciu komendantów 
pułków. Przez czterdzieści osiem godzin trwała walka bez najmniejszej prze-
rwy. Rosjanie wypchnięci przez Lubaczówkę, po przybyciu posiłków, wrócili 
z powrotem. Walka trwa wciąż jeszcze20.

Wiele zabudowań poszło z dymem, a jako trwały ślad po tych wy-
darzeniach pozostały dwa wojenne cmentarze, kryjące prochy około 
400 żołnierzy. W pierwszych latach wolnej ojczyzny mieszkańcy podej-
mowali liczne inicjatywy mające na celu zmianę życia na wsi znacznie 
oddalonej od ośrodków miejskich. Oprócz wzorowego współistnienia 
trzech nacji, Polaków, Rusinów i kilku rodzin żydowskich, panowała też 
cicha rywalizacja między nimi. Jeśli jedni założyli sklep na zasadach 
spółdzielni, zakładali i drudzy. Kasa pożyczkowa służyła wszystkim, po-
dobnie jak ochotnicza straż pożarna. We wsi funkcjonowały dwa domy 
ludowe i dwie parafie. Społeczność rzymskokatolicka po odłączeniu się 
od Radawy po wielu trudach doprowadziła do stworzenia nowej parafii 
(1926) i wybudowała kościół przy istniejącej ochronce Sióstr Służebniczek. 
To zmotywowało grekokatolików do rozpoczęcia budowy murowanej cer-
kwi (1934). Nową szkołę tworzono wspólnie, bo miała służyć wszystkim. 
1 września 1937 roku dzieci usiadły w przestronnych klasach z szerokimi 
oknami i lśniącymi, sosnowymi podłogami. W roku szkolnym 1937/38 do 

20 M.Wieliczko, Walki w okolicach twierdzy przemyskiej w latach 1914–1915 na łamach prasy 
polskiej, Przemyśl 1992, s.44–45.
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szkoły w Mołodyczu uczęszczało 176 uczniów. W roku następnym 1938/39 
było ich 222: w kl. I  42, II –41, III – 42, IV – 42, V i VI –5621. Szkole tej 
podlegała dodatkowo szkółka w Mołodyczu – Grobli prowadzona przez 
wspominane już siostry zakonne22. Warto zauważyć, że w okolicy były 
jeszcze dwie placówki oświatowe, a mianowicie szkoły w Zaradawie (Za-
stawne od 1912 roku i Buczyna od 1935). Mołodycz liczył wtedy ponad 
300 gospodarstw, a Zaradawa ponad 150.

Społeczności obydwu mołodyckich szkół spotykały się najczęściej 
w czasie świętowania ważnych rocznic, na przykład rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Jedna z uczennic Katarzyna Purcha wspominała po 
latach: Dzieci wraz z nauczycielami ze szkoły „murowanej” w uroczystym 
pochodzie szły do kościoła w Grobli. Tu zgromadzeni byli już uczniowie 
z ochronki wraz z siostrami, zaproszeni goście, ludność wsi. Ksiądz Reising 
odprawiał uroczystą mszę świętą. Po niej wszyscy uczestnicy gromadzili się 
wokół ochronki. Tu jeden z braci księdza, którzy byli profesorami krakowskich 
uczelni, wygłaszał przemówienie. Następnie miał miejsce występ uczniów 
z jednej szkoły i drugiej. Wygłaszano wiersze, śpiewano pieśni i piosenki pa-
triotyczne, a wszystko bardzo uroczyście23.

Lata II wojny światowej były trudnym okresem dla wszystkich okolicz-
nych placówek oświatowych, najpierw doświadczano modelu radzieckiego 
z komunistycznym wychowaniem, następnie niemieckiego, zakładającego, 
że uczniom wystarczy, aby znali znaki drogowe, umieli czytać, podpisać 
się i liczyć „do 100”. Nie były to miłe chwile dla dzieci. Braki starano się 
uzupełniać w ramach tajnego nauczania organizowanego na tym terenie 
przez nauczyciela szkoły w Szówsku Ludwika Reichla, ps. „Podhalański”. 
W roku szkolnym 1944/1945 w szkołach Mołodycza i Zaradawy promocję 
uzyskało 317 uczniów, co przedstawia poniższa tabela24. 

21 Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej APP), Inspektorat Szkolny w Jarosławiu, 
sygn. 8, k. 162.

22 Mołodycz Grobla – wieś, pisemna relacja Siostry Kronikarki ze Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek w Starej Wsi, s.1, maszynopis w pos. autora. Publiczna szkoła powszechna 
– jednoklasowa, przed odzyskaniem wolności: publiczna szkoła ludowa (I klasa – 1 rok, 
II – 1 rok, III – 2 lata, IV – 2 lata). Liczba dzieci: w 1920 – 70, 1936/37 – 73, 1938/39 – 73. 
Ogólnokształcący kurs nauki pozaszkolnej: w 1920 – 20 uczniów, 1937/38 – 13, 1939 – 13.

23 Relacja pisemna p. Katarzyny Purcha z Mołodycza, w posiadaniu autora.
24 APP, Inspektorat…, sygn. 10, Zestawienie liczb. z projektów organizacyjnych szkół, b.p.
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Zestawienie liczbowe uczniów ze szkół w Mołodyczu i Zaradawie 
promowanych w roku szkolnym 1944/4525

Szkoła
(miejscowość)

Ogółem uczniów 
promowanych

Ilość uczniów w klasach

I II III IV

Zaradawa (Buczyna) 72 21 18 14 19

Zaradawa (Zastawne) 65 18 16 19 12

Mołodycz (Grobla) 48 14 9 14 11

Mołodycz (szkoła murowana) 132 32 31 43 26

 Razem: 317 85 74 90 68

Nauka w roku szkolnym 1944/1945 zakończyła się wyjątkowo szybko, bo 
już na początku kwietnia 1945 roku. Począwszy od tego miesiąca umilkły 
dzwonki w obydwu wsiach, a wszystkie budynki szkolne zostały zniszczone. 
W roku szkolnym 1946/1947 253 dzieci w wieku szkolnym pozbawionych 
było możliwości kształcenia. We wsi i okolicy zaszły ogromne zmiany. 
Naukę wznowiono 1 września 1948 roku. Pierwsza powojenna szkoła 
w Mołodyczu to jedna sala 8 x 5 m, wynajęta w świetlicy wiejskiej, w któ-
rej w czasie okupacji mieściła się kancelaria najpierw władz radzieckich, 
a później niemieckich.

Szkołą tą kierowała jedyna nauczycielka Janina Selwa. Nauka trwała 
cały dzień i odbywała się na dwie zmiany. W 1948 r. do szkoły uczęszczało 
79 uczniów.26

kolejna pożoga

Jak już wspomniano, lata II wojny światowej okazały się, podobnie jak 
to miało miejsce podczas I wojny, tragiczne dla tak zwanego jarosławskie-
go Zasania. Od 28 września 1939 roku tereny te znalazły się w granicach 

25 Tamże.
26 APP, Inspektorat Szkolny w Jarosławiu, sygn. 33, k.59.
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zajętych przez armię radziecką, a następnie włączone do Zachodniej 
Ukrainy. To przyniosło najpierw aresztowania pojedynczych ludzi, rodzin, 
a następnie wywózki całych wsi położonych w pasie nowo ustanowionej 
granicy radziecko–niemieckiej na mocy traktatu Ribentrop-Mołotow. 

Po ataku Niemców na swojego dotychczasowego sojusznika w czerwcu 
1941 roku wieś Mołodycz została włączona w skład Generalnego Guberna-
torstwa, dystrykt Galicja (od sierpnia 1941). Ludność była nękana różnymi 
nakazami, zakazami, ograbiana z rolnych produktów w ramach narzu-
conych kontyngentów, terroryzowana przez aparat policyjny, a młodzież 
wysyłana w głąb III Rzeszy na przymusowe roboty. Tragicznie zakończyły 
swoje bytowanie nad Lubaczówką rodziny żydowskie, które zamknięto 
w sieniawskim getcie i poddano systematycznemu wyniszczaniu. Za pomoc 
udzieloną jeńcom radzieckim, uciekającym z obozu w kwietniu 1943 roku, 
funkcjonariusze gestapo z Jarosławia zamordowali 9 mieszkańców wsi, 
w tym całą rodzinę Rokoszów. 

Prowadzona przez okupanta niemieckiego polityka była jedną z przyczyn 
wzrostu antagonizmów narodowościowych, co zaowocowało niespoty-
kanym na tym terenie bratobójczym konfliktem polsko-ukraińskim. Na 
przestrzeni kilku lat dotychczasowy sposób na pokojowe współistnienie 
i ogromny dorobek obydwu narodowości legł w gruzach. Na wiosnę 1945 r. 
w pobliże wsi przybyły większe oddziały UPA. Swoje rajdy prowadziły także 
polskie oddziały partyzanckie, które usiłowały stworzyć linię obrony przed 
posuwającym się od wschodu nacjonalizmem ukraińskim. To zamieszanie 
wykorzystywali złodzieje i bandyci podszywający się pod różne organizacje. 
Rozpoczęły się potyczki, walki oraz zwykłe mordy dokonywane wzajem-
nie w odwecie za czyny popełnione wcześniej przez jedną ze stron. Ginęli 
zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. Bardzo często byli to zupełnie niewinni 
i przypadkowi ludzie, czasem w bardzo podeszłym wieku27.

W kwietniu ludność polska, nękana przez ukraińskie bojówki, ratując 
życie, uciekała w popłochu do Radawy, Wiązownicy, a po ataku na nią 
17 kwietnia 1945 roku – do Jarosławia i innych miejscowości. Ludność 
ukraińska, bojąc się odwetu z rąk polskiego podziemia, chroniła się najczę-
ściej w okolicznych lasach, Mołodycz opustoszał prawie całkowicie. Trzy 

27 Lista poległych, zamordowanych i zaginionych w latach 1939–1947 w posiadaniu autora 
(ok. 100 nazwisk).
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osoby narodowości polskiej, które nie opuściły wioski, zostały uprowadzo-
ne do lasu i zamordowane (Chodań, Kuca, Bochno). W tym krytycznym 
okresie spalono większość zabudowań wsi, 13 kwietnia spłonął niedawno 
poświęcony kościół. Szkoła, będąca przystanią dla operujących w okolicy 
oddziałów wojskowych, została zniszczona przez UPA 30 lipca 1946 roku. 
W innych okolicznych wsiach czy przysiółkach było jeszcze gorzej. Niektó-
re miejscowości wypalone i zniszczone już nigdy nie powróciły do życia 
i obecnie tylko zachowane nazwy przypominają, że kiedyś mieszkali tam 
ludzie, mieli swoje domy, radości i smutki. W Zaradawie ocalało 28 go-
spodarstw z ponad 150 przed wojną.

W lipcu i sierpniu 1945 roku najodważniejsi mieszkańcy zaczęli powra-
cać do wsi, co było również efektem zaprzestania ślepego terroru wobec 
ludności cywilnej. Decyzją naczelnych władz państwowych i porozumień 
zawartych ze Związkiem Radzieckim zmuszono mieszkańców pochodze-
nia ukraińskiego do opuszczenia wsi. 21 rodzin wyjechało do Ukraińskiej 
Republiki Radzieckiej, 158 rodzin przesiedlono na tereny województwa 
olsztyńskiego28. Franciszek Gołąb, wójt Gminy Wiązownica w piśmie 
z 28 marca 1946 r. raportował: Na podstawie wiarygodnych zeznań osób 
przybyłych z Radawy zawiadamiam, iż banderowcy w niedzielę dnia 23 marca 
bieżącego roku w godzinach południowych zabarykadowali drogę powiatową 
Wiązownica – Radawa, na odcinku Łapajówka – las, obalając przydrożne 
drzewa (dęby, sosny) na drogę. Barykady mają uniemożliwić dojście wojska 
i ewakuację ludności ukraińskiej29. 

Niektóre rodziny (także polskie) zrażone tak strasznymi zniszczeniami 
i przeżyciami, z własnej inicjatywy, przeniosły się na inne tereny, generalnie 
„za San”. Tylko najbardziej wytrwali i przywiązani trwali na swojej ziemi, nie 
wyobrażając sobie życia poza nią. Znaczna część wsi przestała istnieć zupełnie, 
a przede wszystkim zniknęły części wsi położone na jej północnych krańcach: 
Chrapy, Piskorze, Zaobodna, Horaj, Starzyna, Adamce, Warcaby, ale także 
część Waselinów i Zagrobelnych. W księdze bierczej podatku gruntowego 
z 31 grudnia 1948 roku wykazano w Mołodyczu zaledwie 85 gospodarstw 
rolnych, z istniejących wcześniej 320, zamieszkiwało w nich 400 osób30. 

28 APP, GRN w Wiązownicy, sygn. 11, k. 216–219.
29 APP, Akta Gminy Wiązownica, sygn. 75, s. 31.
30 Tamże, sygn. 20 i 33, b.p.
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Zniszczenia, brak odszkodowań oraz jakiejkolwiek innej pomocy ze 
strony państwa, dodatkowo wysokie podatki i obowiązkowe dostawy – 
wszystko to hamowało rozwój miejscowości. W latach 60., głównie wy-
siłkiem mieszkańców wsi, pod kierunkiem Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Radawie, zbudowano bitą drogę do Radawy. W 1971 roku wioska została 
zelektryfikowana, następnie zbudowano remizę strażacką, wodociąg (1997), 
trwały kolejne remonty i rozbudowy budynku szkoły. 

Parafia nie uzyskała zgody na przejęcie murów, będącej w budowie 
od 1934 roku cerkwi z przeznaczeniem na kościół. Niestety, w kolejnych 
latach mury wznoszone z tak ogromnym trudem zostały rozebrane, co 
należałoby podciągnąć pod kategorię bezmyślnego zniszczenia. Ale tak 
postępowano w tym czasie z większością obiektów służących szerzeniu kultu 
religijnego. Próby samowolnej odbudowy spalonego kościoła, prowadzone 
w tajemnicy przez księdza Władysława Świstowicza i komitet parafialny, 
zostały udaremnione przez władze państwowe (lata 60. XX wieku), a nową 
świątynię wzniesiono dopiero na przełomie 1 i 2 dekady kolejnego wieku. 
Nakładem własnych sił i środków parafianie nie pozwolili natomiast na 
zniknięcie z pejzażu wsi pozostałej po grekokatolikach, a będącej w ruinie, 
drewnianej świątyni z 1716 roku. 

Wiejska władza – gminy jednostkowe i zbiorowe

Za czasów austriackich władza dzieliła się na rządową, czyli reprezen-
tującą władze centralne – wiedeńskie – i na krajową reprezentującą władze 
autonomiczne z siedzibą we Lwowie. Najniższym ogniwem samorządu 
terytorialnego były gminy. Podstawą prawną dla działania gmin była 
ustawa gminna z 5 marca 1862 roku, która nakładała na obywatela obo-
wiązek przynależności do jakiejś gminy oraz przyporządkowywała każdą 
nieruchomość odpowiedniej gminie31. Kolejne ustawy z 1866 roku i 1899 
precyzowały dość dokładnie wszystkie szczegóły odnośnie do funkcjono-
wania samorządu. Gmina posiadała własny i poruczony zakres działania. 
Własny, czyli to wszystko, co bezpośrednio dotyczyło interesów gminy, i co 
mogło być w jej granicach załatwione (zarząd majątku, sprawy miejscowej 

31 Historia państwa i prawa…, dz. cyt. s. 307. 
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komunikacji, szkoły, policji itp.). Poruczony zakres działania obejmował 
współdziałanie gminy w sprawach wojskowych: dostarczanie podwód, 
kwaterunek, ewidencja pospolitego ruszenia, pomoc w ściąganiu podatków, 
ściganiu przestępców, zbieranie wiadomości potrzebnych dla rządu itp.)32.

Radni wybierali spośród siebie „zwierzchność gminną” w składzie: 
naczelnik gminy i członkowie (na wsi nazywani przysiężnymi). Rada po-
woływała także w zależności od potrzeb urzędników gminnych. W gminie 
wiejskiej istniały trzy organy:

•	 rada gminna, jako organ „uchwalający i nadzorujący”,
•	 zwierzchność gminna, jako organ „zarządzający i wykonawczy”, 

(zwierzchność była odpowiedzialna przed Radą),
•	 naczelnik gminy (na wsi wójt, w mieście burmistrz). 
Naczelnik gminy był kierownikiem władzy wykonawczej, załatwiał 

sprawy należące do poruczonego zakresu działania gminy, ponadto miał 
prawo zawieszania bezprawnych uchwał Rady i przewodzenia Radzie33.

Niezależne od gminy pozostały obszary dworskie, które posiadały statut 
równy gminie. Funkcje administracyjne pełnił przełożony obszaru, który 
łączył kompetencje szefa gminy i rady gminnej. Na czele takiego obszaru 
stał właściciel posiadający te same uprawnienia co naczelnik gminy34. 

Tak zorganizowany samorząd dawał miejscowej ludności duże moż-
liwości działania, ale w znacznej mierze był uzależniony od posiadanego 
majątku oraz zdolności intelektualnych zwierzchności gminnej. Mimo 
wad, gmina działała z biegiem czasu coraz sprawniej. Pojawiało się coraz 
więcej ludzi z podstawowym lub średnim wykształceniem, którzy mogli 
pełnić lokalne funkcje urzędowe35.

Zgodnie z powyższymi ustawami, na terenie, o którym mowa, każda 
większa wieś i pobliskie przysiółki stanowiła indywidualną wiejską gminę. 
Dość dokładny, a przede wszystkim niezwykle potrzebny opis statystyczny 
gmin w przededniu I wojny światowej sporządził August Szczurowski36. 
Zestawienie to dotyczy wszystkich gmin ówczesnego powiatu jarosławskie-

32 S. Kutrzeba, Historia ustroju Polski w zarysie, t. IV, cz. II, Lwów 1920, s. 235.
33 Historia państwa i prawa…, dz. cyt., s. 315.
34 A. Nowakowski, Samorząd terytorialny w Galicji, „Samorząd terytorialny” 1993, nr 1–2, s. 98.
35 S. Grodziski, Zarys ustroju politycznego Galicji, Galicja i jej dziedzictwo, t. 1 Historia i Po-

lityka, pod red. W. Bonusiaka i J. Buszko, Rzeszów 1994, s. 28.
36 A. Szczurowski, Skorowidz powiatu jarosławskiego na rok 1902, Przemyśl 1902.
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go i jest ważnym źródłem dla zainteresowanych tym okresem regionalnej 
historii. Dla nas najbardziej interesujący jest stan rzeczy wokół Jarosławia, 
szczególnie zaś na tak zwanym Zasaniu. Najważniejsze istniejące tu wówczas 
gminy to: Bobrówka, Cetula, Czerwona Wola z Czercami, Dobcza, Dobra, 
Dybków, Koniaczów, Korzenica, Krasne, Laszki, Leżachów, Łazy, Majdan, 
Makowisko, Manasterz, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Mołodycz, Munina, 
Nielepkowice, Nowa Grobla, Pawłowa, Pełkinie, Piwoda, Radawa, Rudka, 
Ryszkowa Wola, Sobiecin, Surmaczówka, Surochów, Szówsko, Tuchla, Tu-
czempy, Wiązownica, Wietlin, Wola Pełkińska, Wylewa, Wysocko, Zaradawa.

Taki kształt podziału na wiejskie gminy utrzymał się w zasadzie do 
lat 30. okresu międzywojennego. Nowe, jednolite przepisy dotyczące 
samorządu terytorialnego na terenie całego państwa uchwalono dopiero 
w 1933 roku37. Była to ustawa z 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie 
ustroju samorządu terytorialnego, zwana również ustawą scaleniową38. 
Na mocy wymienionego dokumentu zostały powołane do życia gminy 
zbiorowe. Organem stanowiącym i kontrolującym w gminach wiejskich 
była rada gminna, zaś organem wykonawczym zarząd gminy. Wójt był 
kierownikiem administracji gminy. W skład gminy zbiorowej wchodziło 
kilka gromad, na czele których stała rada gromadzka (w mniejszych gro-
madach zebranie gromadzkie) i sołtys.

Od 1 sierpnia 1934 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie o no-
wym podziale powiatu jarosławskiego na gminy zbiorowe, które pokazuje 
poniższa tabela39. 

Gminy zbiorowe w powiecie jarosławskim (1934–1954) 
 

Nazwa gminy Siedziba 
gminy

Przynależne miejscowości wiejskie 

 Sieniawa Sieniawa Dąbrowica, Dybków, Leżachów, 
Piskorowice, Rudka, Wylewa

37 Z. Leoński, Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej, Zielona Góra 
1994, s. 2.

38 Dz. U. Nr 35, poz. 294.
39 Dz. U. z 1934 r. Nr 69, poz. 646.
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Adamówka Adamówka Adamówka, Cieplice, Dobcza, 
Dobra, Krasne, Majdan Sieniawski, 
Pawłowa, Słoboda

Radawa Radawa Cetula, Czerwona Wola, Mołodycz, 
Radawa, Surmaczówka, Zaradawa

Jarosław Jarosław Cieszacin Mały, Cieszacin Wielki, Kruhel 
Pawłosiowski, Ożańsko, Pawłosiów, 
Pełkinie, Szczytna, Tywonia, Wierzbna, 
Wola Buchowska, Wólka Pełkińska

Munina Jarosław Kidałowice, Koniaczów, Morawsko, 
Munina, Sobiecin, Surochów, 
Tuczempy, Wietlin, Wysocko

Laszki Laszki Bobrówka, Czerniawka, Korzenica, Laszki, 
Makowisko, Miękisz Nowy, Miękisz 
Stary, Ryszkowa Wola, Tuchla, Wólka 
Zapałowska, Zaleska Wola, Zapałów

Wiązownica Wiązownica Manasterz, Nielepkowice, Piwoda, 
Szówsko, Wiązownica

Radymno Radymno Duńkowice, Grabowiec, Lutków, 
Łazy, Łowce, Michałówka, Nienowice, 
Ostrów, Skołoszów, Sośnica, Święte, 
Zabłotce, Zadąbrowie, Zamojsce

Chłopice Chłopice Boratyn, Chłopice, Ciemierzowice, 
Dobkowice, Dmytrowice, Jankowice, 
Kaszyce, Rokietnica, Tapin, Zamiechów

Roźwienica Roźwienica Bystrowice, Cząstkowice, Czudowice, 
Łapajówka, Pełnatycze, Rożniatów, 
Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice, 
Wola Roźwienicka, Zarzecze

Pruchnik Miasto Pruchnik 
Miasto

Chorzów, Czelatyce, Hawłowice, Jodłówka, 
Kramarzówka, Pruchnik Miasto, 
Pruchnik Wieś, Rączyna, Rozbórz Długi, 
Rozbórz Okrągły, Rzeplin, Świebodna, 
Tuligłowy, Węgierka, Wola Węgierska
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W takim kształcie gminy wiejskie funkcjonowały do reformy z 1954 roku, 
w wyniku której zlikwidowano gminy zbiorowe, a najniższą jednostką 
podziału terytorialnego stały się gromady.

W polsce ludowej – Gromadzkie rady narodowe

Reorganizacja organów władzy i administracji państwowej przepro-
wadzona w Polsce Ludowej w latach pięćdziesiątych objęła także tereny 
wsi. Na mocy ustawy z 25 września 1954 roku w miejsce dotychczasowego 
podziału administracyjnego na gminy, został wprowadzony nowy podział 
terytorialny na gromady. Organami władzy państwowej w gromadach 
miały być gromadzkie rady narodowe, wybierane przez ludność gromady 
na okres trzech lat40. 

Podstawowym zadaniem gromadzkich rad narodowych było popie-
ranie rozwoju produkcji rolnej, wykorzystanie lokalnych możliwości dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców gromady oraz zapewnienie wykonania 
przez nich obowiązków względem państwa. 

Gromadzkie rady narodowe wybierały spośród radnych prezydium, 
które było organem wykonawczym i zarządzającym. W skład prezydium 
wchodzili: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz41. Pre-
zydium działało kolegialnie. W swojej pracy kierowało się uchwałami rady 
oraz wytycznymi i instrukcjami prezydium powiatowej rady narodowej. 

Celem rozpatrywania spraw dotyczących poszczególnych wsi, wcho-
dzących w skład gromady, zwoływane były zebrania mieszkańców wsi. Dla 
zapewnienia łączności miedzy poszczególnymi wsiami, a gromadzkimi 
radami narodowymi i ich prezydiami, mieszkańcy wsi wybierali pełnomoc-
ników wiejskich, przemianowanych później na sołtysów. Sołtys wybierany 
był na okres trzech lat. Odwołać go mogła gromadzka rada narodowa lub 
prezydium powiatowej rady narodowej.

Pierwsza uroczysta sesja Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie od-
była się 22 grudnia 1954 roku. Obecni byli: Skuratko Mikołaj, Zagrobelny 

40 Dz. U. z 1954 r. Nr 43, poz.191.
41 Gromadzkie rady narodowe liczące, co najmniej 12 radnych wybierały ponadto w skład 

prezydium 2 członków, a liczące, co najmniej 18 radnych – 3 lub 4 członków.
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Walenty, Marek Henryk, Majkowski Stanisław, Pietryna Stanisław, Mil 
Bronisław, Rokosz Michał, Łuc Eugenia, Biała Katarzyna, Zagrobelny Jan, 
Zagrobelny Bronisław, Rokosz Józef, Pryjda Franciszek, Starzec Jan. Rada 
wyłoniła Prezydium GRN w składzie: Skuratko Mikołaj – przewodniczący, 
Rokosz Walenty – zastępca przewodniczącego, Marek Henryk – sekretarz, 
Rokosz Józef – członek, Majkowski Stanisław – członek42.

W kolejnych latach istnienia GRN w Radawie jej skład zmieniał się 
wielokrotnie, ale ani to, ani inne szczegóły jej działalności nie są przed-
miotem obecnego opracowania. Szczególnie dla młodszych czytelników 
warto jednak przybliżyć fakt istnienia takiego organu samorządowego 
i specyfikę jego działalności, bez prób oceniania efektów działalności. 
Aby to osiągnąć, zamieszczono kilka zachowanych dokumentów, które 
w przyszłości mogą posłużyć szczegółowym badaniom osób zaintereso-
wanych regionalną historią.

Czerwiec 196243

Wysoka Rado!
Na sesji dzisiejszej dokonamy oceny stanu bezpieczeństwa naszej gro-

mady, jak również stanu sanitarnego.
Rok rocznie pożary niszczą setki budynków, inwentarza i innego mienia, 

pozbawiając ludzi dachu nad głową, pracy i chleba. W roku 1961 terenie 
Polski powstało 20 169 pożarów. Straty wynoszą 671 milionów złotych. 
W płomieniach poniosło śmierć 109 dzieci i 116 osób dorosłych. Na wsiach 
spłonęło 19 198 budynków. Olbrzymie straty ponosi nasze państwo w okresie, 
kiedy cały naród wkłada ogromny wysiłek w podniesienie i zabezpieczenie 
produkcji rolnej.

Aby zmniejszyć ilość pożarów i wynikających stąd strat, należy przede 
wszystkim dążyć do likwidacji przyczyn powstawania pożaru, oto najprostsza 

42 APP, GRN w Radawie, sygn. 1, s. 1.
43 APP, PGRN w Radawie, sygn. 3, s. 27–29.
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droga do zmniejszenia ilości pożarów, strat, wypadków, śmierci i kalectwa 
ludzi. Nie osiągniemy tego, opierając się jedynie na działalności straży po-
żarnych, które nawet najlepiej zorganizowane, wyszkolone i wyposażone są 
zdolne ograniczyć straty, ale nie mogą im całkowicie zapobiegać. Naszym 
zadaniem powinno być stworzenie takich warunków, które uniemożliwiłyby 
powstawanie pożarów, tym samym wyeliminowałyby straty po pożarowe. 
Jest to możliwe tylko przy czynnej postawie całego społeczeństwa. Na 
każdym z nas spoczywa obowiązek zabezpieczania własnego i społecznego 
mienia przed klęską pożaru.

W celu ustalenia stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego naszej 
gromady w dniach od 9 do 13 maja została przeprowadzona kontrola prze-
ciwpożarowa wszystkich zagród naszej gromady. Kontrola przeprowadzana 
była przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych, przy współudziale 
pracowników Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, sołtysów i funk-
cjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Na ogólną ilość istniejących 315 zagród 
skontrolowano 280 gospodarstw. Przez zespoły spisowe sporządzono 
70 protokołów, w oparciu o te protokoły sporządzono pisemne polecenia 
usunięcia usterek wyszczególnionych w protokołach. Ukarano mandatami 
karnymi za nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych 15 obywateli 
na łączną sumę 600 złotych. W czasie kontroli stwierdzono najczęściej 
występujące usterki takie jak: sprzęt przeciwpożarowy prawie we wszyst-
kich gospodarstwach wykonany jest na pokaz dla kontroli i na wypadek 
pożaru sprzęt ten nie byłby zdolny do użytku, na przykład drabiny, tłumi-
ce wykonane są z kruchego materiału i po lekkim naciśnięciu łamały się, 
świadczy to o lekkomyślności i niedocenianiu tego, że sprzęt ten służyć ma 
do ratowania własnego mienia na wypadek pożaru. Drugim bardzo ważnym 
naruszeniem przepisów przeciwpożarowych jest niewłaściwe ustawianie 
stogów polegające na zachowaniu minimalnych odległości od budynków. 
Obecnie jesteśmy w okresie, gdy wykańczane są zeszłoroczne zapasy słomy 
i wkrótce staniemy przed nowym okresem składania stert, chodzi o to, aby 
od początku wprowadzić obowiązkowe przestrzeganie przepisów odnośnie 
odległości w ustawianiu stogów, by w przyszłości nie zachodziła konieczność 
karania obywateli mandatami za niewłaściwe ustawianie stogów. Dalszym 
niedociągnięciem na odcinku bezpieczeństwa przeciwpożarowego na naszym 
terenie jest obstawianie budynków na okres zimy słomą, ściółką i innymi 
łatwopalnymi materiałami, w większości gospodarstw jest to konieczne, ale 
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wszystkie obstawki winny być zlikwidowane najpóźniej do dnia 15 kwietnia 
każdego roku. W większości przy kontrolowaniu gospodarstw brak było przy 
zagrodach specjalnie przeznaczonych miejsc na wysypywanie popiołu. Popiół 
jest wysypywany na śmietniskach lub na obornik, w którym może być tlący 
się ogień i może spowodować spalenie całej zagrody. 

Obok kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zespoły 
dokonywały kontroli sanitarno – porządkowej, zwracając uwagę na czystość 
podwórza i obejścia, na stan studni, które na terenie naszej gromady są 
w bardzo złym stanie, brak jest stałych wiader do czerpania wody, brak jest 
wiek na studniach, a najgorszą plagą jest u nas składowanie obornika. Jest 
jasne, że w tej chwili nie wszystkich obywateli stać jest na budowę gnojowni 
betonowych, ale możliwym jest dokonanie ogrodzenia obornika wikliną lub 
innymi dostępnymi materiałami. 

W bardzo słabym stopniu zainteresowaliśmy mieszkańców naszej gromady 
konkursem czystości, który był organizowany w roku ubiegłym. Jest w tym 
duża wina Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, jak również wszystkich 
radnych, ponieważ za mało mówiliśmy na zebraniach o tych sprawach. Nie 
mniej jednak na terenie naszej gromady widać znaczną poprawę na odcinku 
podniesienia stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i stanu sanitarnego. 
Zgodnie z założeniami komitetu organizacyjnego konkursu czystości naj-
czyściejsze zagrody zostaną wyróżnione, a szczegóły w tej sprawie zostaną 
przedłożone na dzisiejszej sesji w projekcie uchwały. Nagrody, które zostaną 
przydzielone winny być zachętą i pobudzeniem do dalszego współzawodnic-
twa na odcinku podnoszenia poziomu sanitarnego naszych zabudowań i wsi.

Radawa, dnia 15 czerwca 1962 
Przewodniczący Prezydium 

Purcha Andrzej
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Lipiec 196244

Uchwała Nr 10/62 z dnia 15 lipca 1962 r.
Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie, w sprawie rozpatrzenia Prezy-
dium o gospodarce mieniem gromadzkim – na odcinku zarządu mieniem 

gromadzkim. 

Gromadzka Rada Narodowa, działając na podstawie Art. 24. p. 5 ustawy 
z dnia 25 I 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5 poz.16) oraz uchwały 
WRN w Rzeszowie Nr X/95/59 z dnia 9 kwietnia 1959 r (Dz. Urz. WRN 
w Rzeszowie postanawia: 
1. Na odcinku realizacji dochodów ustalić dzień 1 czerwca każdego roku 

jako ostateczny termin płatności opłat wiejskich.
2. Wprowadzić obowiązek opłat za wypas baranów i owiec na pastwiskach 

gromadzkich od roku 1962 wyłącznie w wysokości 15 złotych od jednej 
sztuki. Spisu w poszczególnych wsiach dokonają sołtysi przy pomocy 
aktywu miejscowego w składzie:
– wieś Cetula: Dziuba Tadeusz, Skuratko Mikołaj, Gancarz Wojciech,
– wieś Mołodycz: Zagrobelny Bronisław, Dec Edward, Rokosz Walenty,
– wieś Radawa: Frań Walenty, Marek Henryk, Pietryna Stanisław,
– wieś Zaradawa: Rokosz Józef, Mil Bronisław, Kubaszek Andrzej.

3. Zobowiązać sołtysów do odbycia zebrań wiejskich w terminie do dnia 
31 lipca, na których należy poinformować społeczeństwo o podjętej 
uchwale. Wykonanie uchwały zleca się sekretarzowi GRN pod nadzorem 
przewodniczącego Prezydium GRN Ob. Purcha Andrzej.

Członek Prezydium GRN  Przewodniczący Prezydium
Piskorz Bronisław Purcha Andrzej

44 APP, PGRN w Radawie, sygn. 3, s. 40.
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Październik 196245

Uchwała Nr 14/62 z dnia 30 października 1962 r. 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie, w sprawie sprzedaży mienia 

gromadzkiego na niektóre cele społeczne.

Gromadzka Rada Narodowa w Radawie działając na podstawie Art. 24 
ustęp 3 punkt 5 ustawy z dnia 25.I.58 o radach narodowych (Dz.U.Nr.5 
poz. 16) oraz § 6 ustęp 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.6.58, 
w sprawie zarządu mieniem gromadzkim i trybu jego zbywania /Dz.U.Nr.42 
poz.201/ postanawia zatwierdzić uchwałę zebrania wiejskiego wsi Radawa 
w sprawie sprzedania 0,30 ha grantu gromadzkiego stanowiącego własność 
wsi Radawa położonego na przeciwko kościoła w Radawie na rzecz Gro-
madzkiego Komitetu Budowy Ośrodka Zdrowia w Radawie pod budowę 
Ośrodka Zdrowia w Radawie.

Ustalić cenę 10 złotych za jeden ar gruntu, jest 300 złotych. Dochód 
uzyskany ze sprzedaży tego mienia przeznaczyć na konserwację mienia 
gromadzkiego wsi Radawa.

Wykonanie uchwały uzależnia się od zatwierdzenia jej przez Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej w Jarosławiu.

Członek Prezydium GRN Przewodniczący Prezydium
Piskorz Bronisław Purcha Andrzej

45 APP< PGRN w Radawie, sygn. 3, s. 45.
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 Grudzień 196446

Uchwała Nr IX/20/64
Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie z dnia 12 grudnia 1964 

r. w sprawie ustalenia zadań na najbliższy okres Rady Gromadzkiej 
i jej Prezydium.

Gromadzka Rada Narodowa, działając na podstawie art. 27 pt. 1 i 2, 
ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 29 poz. 
172 z 1963 r.) postanawia:
1. Zatwierdzić sprawozdanie Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Na-

rodowej z działalności Prezydium GRN za rok 1964. Gromadzka Rada 
Narodowa stwierdza, że w upływającym roku Prezydium posiada znaczne 
osiągnięcia, do których zaliczyć należy sprawę budowy Ośrodka Zdrowia, 
dalsze osiągnięcia na odcinku zagospodarowywania pastwisk. Ponadto 
przedstawione wnioski przez Komisję Mandatową uznaje za słuszne 
i przyjmuje je jako wytyczne do swej działalności na najbliższy okres.
1. Utworzenie zespołów wypału cegły we wsi Cetula i Mołodycz, oraz 

zespołu produkcji materiałów budowlanych betonowych we wsi 
Radawa przy Kółkach Rolniczych.

2. Uruchomienie linii telefonicznej do wsi Cetula oraz radiofonizacji 
tejże wsi.

3. Budowa drogi w czynie społecznym z Radawy do Mołodycza.
4. Budowa zastawek na potokach we wsi Mołodycz dla celów przeciw-

pożarowych oraz dla nawodnienia niektórych odcinków pól.
5. Budowa szopy na kuźnię przy Kółku Rolniczym w Mołodyczu. 

2. Wykonanie uchwały zleca się Komisjom Gromadzkiej Rady Narodowej 
oraz Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Nadzór nad jej wykona-
niem powierza się Komisji Mandatowej.

Członek Prezydium Przewodniczący GRN 
Piskorz Bronisław

46 APP, PGRN W Radawie, sygn. 3, s. 282.
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Grudzień 196447 

Uchwała Nr IX/26/64
Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie z dnia 12.XII.1964 r. w sprawie 

zatwierdzenia wyborów sołtysów we wsi Cetula, Mołodycz, Radawa. 

Gromadzka Rada Narodowa działając na podstawie § 7 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 25 marca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wyborów 
zakresu działania oraz praw i obowiązków sołtysa (Dz. U. Nr 15. poz.67 
z późniejszymi zmianami) po zapoznaniu się z treścią protokołów i wynikami 
głosowania przeprowadzonego na zebraniu wiejskim we wsi Cetula w dniu 
15 listopada 1964, we wsi Mołodycz w dniu 29 listopada i we wsi Radawa 
w dniu 15 listopada 1964 postanawia: 

§ 1
1. Zatwierdzić wybór ob. Dziuba Tadeusz zam. w Cetuli na sołtysa wsi 

Cetula w gromadzie Radawa.
2. Zatwierdzić wybór ob. Cienki Stanisław zam. w Mołodyczu na sołtysa 

wsi Mołodycz w gromadzie Radawa.
3. Zatwierdzić wybór ob. Frań Walenty na sołtysa wsi Radawa w groma-

dzie Radawa.
4.  Przyjąć od ob. Cienki Stanisław, Dziuba Tadeusz i Frań Walenty ślubo-

wanie następującej treści: 
Ślubuję uroczyście jako sołtys przyczyniać się do umacniania więzi władzy 
Państwowej z ludem pracującym, troszczyć się o jego sprawy, nie szczędzić 
swoich sił do wykonywania zadań gromadzkiej rady narodowej.

 Przewodniczący GRN 
Piskorz Bronisław 

47 APP, PGRN w Radawie, sygn. 3, s. 283
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Czerwiec 196548

Protokół
spisany w dniu 28 czerwca 1965 roku w Biurze PGRK w Radawie w spra-
wie obliczenia szacunkowej ilości cegły uzyskanej z rozbiórki młyna w Ra-
dawie i Cerkwi w Mołodyczu – znajdującej się na placu obok rozebranego 

młyna (koło biura PGRN w Radawie)

Komisja w składzie:
1. Przedstawiciel Wydziału Budownictwa i Architektury PPRN Jarosław 

Ob. Stefan Winnik
2. Przedstawiciel Wydziału Finansowego PPRN Jarosław Ob. Piotr Błoński 

– rewident, 
3. przy udziale Ob. Bronisława Piskorza – przewodniczącego Prezydium 

Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie.

Komisja w powyższym składzie, po przybyciu na miejsce stwierdza co nastę-
puje: Omawiana cegła jest złożona w stosach niesymetrycznych, niepoukła-
dana oraz nieoczyszczona z zaprawy. Wysokość stosów cegły i szerokość 
jest różna, niektóre stosy są wykonane w formie stożków. Cegła cała jest 
zmieszana z połówkami i gruzem ceglanym. W tym stanie rzeczy, komisja 
nawet szacunkowo nie była w stanie dokonać żadnych miarodajnych obliczeń. 
Komisja oraz przewodniczący PGRN, mając na uwadze rzetelność ustalenia 
stanu rzeczywistego cegły, która w obecnych warunkach mogłaby się wahać 
w granicach około 50% stanu faktycznego, nie dokonali żadnych obliczeń, 
które mogłyby stanowić materiał do dalszego rozliczenia uzysku cegły.
Nawet dla dokonania szacunkowego obliczenia stanu rzeczywistego cegły 
konieczne jest: posortowanie, oczyszczenie oraz ułożenie w słupki cegły. 
Ze swej strony Komisja stwierdza, że omawiana cegła od 2 lat jest skła-
dowana i nie jest zabezpieczona przed wpływami atmosferycznymi oraz 
przed kradzieżą i już obecnie wykazuje ślady zmurszenia. Ponadto Komisja 
informuje, że rozbiórka murów młyna i cerkwi do chwili obecnej nie została 

48 APP, PGRN w Radawie, sygn. 29, s. 97–98.
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zakończona, jak również w biurze PGRN brak jest protokołów komisyjnego 
odbioru uzysku cegły.

Wnioski Komisji:
1. Biuro PGRN w Radawie, spowoduje natychmiastowe posegregowanie, 

oczyszczenie cegły oraz zabezpieczy przed wpływami atmosferycznymi 
za pomocą nakrycia papą lub matami słomianymi.

2. Zabezpieczenie przed kradzieżą przez pobielenie słupków w pasy.

Protokół niniejszy spisano w cztero jednobrzmiących egzemplarzach i po 
odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w Biurze 
PGRN Radawa u Ob. Bronisława Piskorza.

Radawa, dnia 28 czerwca 1965 roku

Podpisy członków Komisji i przewodniczącego PGRN w Radawie

 Lipiec 196649

Sprawozdanie z realizacji czynów społecznych na terenie Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Radawie za okres I półrocza 1966 r. 

Teren gromady obejmuje 4 wsie, które podjęły w bieżącym roku nastę-
pujące zadania do wykonania w ramach czynów społecznych. Wieś Cetula 
podjęła zobowiązanie do wybudowania 1 km drogi z Cetuli do Piwody, 
zobowiązując się do przepracowania po 30 dni pracy przez każde jedno 
gospodarstwo. Wieś Mołodycz również zobowiązała się do kontynuowa-
nia dobrego czynu społecznego przy budowie drogi Radawa–Mołodycz 
na odcinku 1 km, zobowiązując się do przepracowania po 27 dni pieszych 
z każdego gospodarstwa.

49 APP, PGRN w Radawie, sygn. 15, s. 45–46.
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Wieś Radawa zobowiązała się przystąpić do budowy świetlico-remizy 
w czynie społecznym, deklarując po 7 dni pracy z każdego gospodarstwa. 
Pozostała wieś Zaradawa liczy zaledwie 28 gospodarstw na 5 przysiółkach, 
które włączają się do realizacji zadań czynowych, a to przysiółek Kaczmarze 
i Zastawne realizują czyn przy budowie drogi do wsi Mołodycz, przysiółek 
Cienkie, Hule i Kopań włączają się do czynów przy budowie świetlico-remizy 
w Radawie.

Ogólna wartość czynów społecznych w gromadzie Radawa wynosi 
433 000,00 zł. Dotychczasowy stopień wykonawstwa poszczególnych 
zadań przedstawia się następująco:
Wieś Cetula wybudowała odcinek drogi 300 m, zaś następne 300 m jest 
przygotowane do stabilizacji, która wykonana zostanie do 15 VII 66. Oceniając 
stopień wykonawstwa czynu społecznego na terenie wsi Cetula, stwierdzić 
trzeba, że realizacja ta przebiega zadawalająco, gdyż do tej pary wybudowano 
60% ogólnej wartości. Jak z powyższego wynika, że zadania czynowe jakie 
zostały podjęte, zostaną wykonane z nadwyżką. Stwierdza się, że najwięcej 
wkładu pracy organizacyjnej do tej pory włożyli: Radna GRN Ob. Wanda 
Chrobak, radny GRN Pryjda Piotr, radny PRN Władysław Długoń. Wzorowo 
realizują swoje zadania tacy rolnicy jak: Ob. Długoń Broniław, Sęk Jerzy, 
Ożański Michał, którzy do tej pory przepracowali ponad 20 dni, natomiast 
za mało interesują się tacy radni GRN jak: Pryjda Bronisław, Zagrobelny Jan, 
sołtys wsi, radny Ob. Dziuba Tadeusz.
We wsi Mołodycz wykonano również 300 m drogi i przygotowano 350 m 
do stabilizacji, która wykonana zostanie do dnia 20 lipca 66 r. Na terenie wsi 
Mołodycz prace zostały zatrzymane chwilowo, gdyż nie było pełnej zgody 
mieszkańców na odstąpienie pól pod budowę drogi. Obecnie sprawy te zo-
stały rozstrzygnięte i roboty są kontynuowane nadal. Dotychczasowy udział 
w pracach czynowych wyróżnili się mieszkańcy przysiółka Hojsaki, którzy 
przepracowali około 20 dni. Słabiej natomiast realizują pozostali mieszkańcy 
wsi, a już zupełnie pozostają w tyle mieszkańcy przysiółka Woli. Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest słaba praca sołtysa wsi Ob. Cienki Stanisław, człon-
ków Społecznego Komitetu Budowy Drogi i radnych tamtejszego okręgu.

We wsi Radowa mieszkańcy do realizacji czynów nie przystąpili, a to 
z tego powodu, że brak jest dokumentacji, która jest w opracowywaniu 
przez Wydział Architektury i Budownictwa w Jarosławiu.
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Podjęte czyny są składową częścią planu gospodarczego gromady i zada-
niem Prezydium, Społecznych Komitetów, aktywu jest dołożenie wszelkich 
starań, aby były one wykonane w 100% a nawet przekroczone.

 Przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej 
Bronisław Piskorz

Grudzień 197050

Sprawozdanie Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie 
z przebiegu realizacji czynów społecznych.

Wysoka Rado...
Czyny społeczne stanowią jedną z najbardziej efektywnych form zespa-

lania wysiłków rad narodowych i ludności, zamierzających do zaspokojenia 
potrzeb gospodarczych-społecznych terenu. Odzwierciedlają więź tereno-
wych organów władzy państwowej z ludnością we wspólnym kształtowaniu 
rozwoju kraju, a ich wyniki ekonomiczne i walory społeczne znalazły wy-
soką ocenę w ogólnym dorobku Polski Ludowej. Powszechne i dobrowolne 
uczestniczenie ludności w realizacji zadań gospodarczych, społecznych 
i kulturalnych na rzecz swego środowiska jest wynikiem przeobrażeń w świa-
domości społeczeństwa na tle głębokich przemian społeczno-politycznych, 
dokonanych w minionym ćwierćwieczu Polski Ludowej. Największy udział 
w realizacji czynów społecznych w naszej gromadzie zajmują czyny drogowe. 
Wynika to z rzeczywistych potrzeb terenu. Gromadzka Rada Narodowa 
przywiązuje dużą wagę do budowy dróg, ponieważ drogi umożliwiają trans-
port, zaopatrzenie wsi, komunikację, oraz mechanizację rolnictwa. W latach 
1968, 1969 gromada nasza uczestniczyła w konkursie pod hasłem: „Czyny 
społeczne na 25 lecie PRL”. Wartość zrealizowanych czynów społecznych 

50 APP, PGRN w Radawie, sygn. 17, s. 70–72.
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w roku 1968/69 w naszej gromadzie wynosiła około 1000 zł na jednego 
mieszkańca, przy czym najwyższy wskaźnik osiągnęli mieszkańcy wsi 
Mołodycz, a następnie wsi Cetula i Radawa. Za osiągnięcie tych wyników 
w gromadzie Radawa przyznano nagrodę w kwocie 100 000,00 zł. Biorąc 
pod uwagę zaangażowanie się i udział mieszkańców Prezydium Gromadzkiej 
Rady Narodowej dokonało podziału tej kwoty:
1. Dla wsi Mołodycz 45 000 zł – budowa drogi,
2. Dla wsi Cetula 40 000 zł – na budowę drogi przez wieś,
3. Dla wsi Radawa 5 000 zł – na uzupełnienie oświetlenia ulicznego. 

Uzyskanie tego wyrażenia winno być zachętą do dalszego kontynuowania 
czynów społecznych. Do realizacji w ramach czynów społecznych ujęte są 
następujące zadania na rok 1970:
1. Budowa 0,6 km drogi we wsi Cetula, oraz wykonanie 0,5 km robót 

ziemnych. Roboty te w zasadzie są wykonane, nie jest wykonana sta-
bilizacja z uwagi na brak cementu. Ponadto we wsi Cetula planowana 
jest budowa remizy OSP, roboty te również zostały rozpoczęte, z uwagi 
na przeciągające się prace związane z opracowaniem dokumentacji 
i uruchomieniem z opracowania tej inwestycji, oddanie jej do użytku 
powinno nastąpić w III kwartale 1971 r.

2. We wsi Mołodycz planowano wykonać 1 km drogi, oraz wykonania robót 
ziemnych na odcinku 0,6 km – zadania te we wsi Mołodycz wykonane 
w 100%. Ponadto w Mołodyczu w ramach czynów ponadplanowych 
przewidziane jest wstępne gromadzenie materiałów na budowę remizy 
na kwotę 20 000,00 zł, prace te nie zostały jeszcze rozpoczęte.

3. We wsi Radawa planowano wykonać 1 km powierzchniowego smoło-
wania, prace te zostały wykonane w ramach zadań ponadplanowych, 
Planowane jest gromadzenie środków na budowę zapory na Lubaczówce, 
zadanie to jednak na rok 1970 nie będzie aktualne. Ponadto we wsi Rada-
wa planowane jest poszerzenie oświetlenia ulicznego, na które zlecono 
opracowanie dokumentacji. 

Na popieranie czynów społecznych z funduszu gromadzkiego przeznaczona 
jest kwota 200 000,00 na popieranie czynów drogowych, do chwili obecnej 
na rzecz PZDL przekazano 140 000,00, pozostała kwota przekazana zostanie 
w miarę spływu tych środków. Na budowę remizy OSP w Cetuli 20 000,00 zł, 
na jednym z ostatnich posiedzeń Prezydium dokonano przeniesienia tej 
kwoty ze środków rezerwowych funduszu gromadzkiego, kwota ta została 
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przelana na rachunek inwestycyjny. Do ważniejszych zadań planowanych 
do wykonania pozostaje następująco zadania:
1. Stabilizacja w Cetuli i Mołodyczu
2. Doprowadzenie do stanu surowego budynku remizy OSP w Cetuli
3. Zawózka piasku i opracowanie dokumentacji na remizę OSP w Mołodyczu. 

Wysoka Rado! 
Dokonujące oceny przebiegu realizacji czynów społecznych przedstawiam 

również projekt zadań na rok 1971.
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, opracowując projekt tych 

zadań kierowało się niezbędnymi projektami dalszego rozwoju naszej gro-
mady, a w zakresie dróg uwzględniono również propozycje PZDL. Zadania 
te w głównym zarysie sprowadzają się do:

1. Budowa 0,6 km drogi w Cetuli wart. 350, dot. 85
2. Budowa 0,6 km drogi w Mołodyczu wart. 330, dot. 65
3. Powierzchniowe smołowanie R. M 1 km 140, dot. 80
Na realizację proponowanych zadań potrzebna jest kwota funduszu gro-

madzkiego 225 000,00 zł. Kwotę tą osiągnąć można przy stawce funduszu 
gromadzkiego w wysokości 4% od indywidualnych gospodarstw rolnych tj. 
195 000,00 – oraz wpłat – od gospodarki uspołecznionej 35 000,00. 

Z projektem zadań do realizacji w ramach czynów społecznych jest ściśle 
związana stawka funduszu gromadzkiego na rok 1971, dlatego też Prezydium 
GRN przedkłada dziś pod obrady sesji GRN projekt uchwały w tej sprawie. 

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, ustalając projekt uchwały 
kierowało się najkonieczniejszymi zadaniami i proponuje przyjęcie uchwały 
w proponowanej wysokości.

 Sekretarz Gromadzki 
Bronisław Szymuś
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Grudzień 197151

Uchwała Nr 56/72/71
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie z dnia 4. XII.71 r.

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie, działając na podsta-
wie art. 55 ust. 1 art. 56 ust. l i 2 oraz uchwały Nr. X/95/59 z dnia 9.04.59 r. 
z późniejszymi zmianami § 22 pt. 3 oraz § 22 pt. 5 /Dz. Urz. WRN poz. 5 
z 59 r. po uprzednim zasięgnięciu opinii PPRN Wydziału Rolnictwa i Leśnic-
twa w Jarosławiu postanawia:

Na wniosek zebrania wiejskiego mieszkańców wsi Mołodycz przeznaczyć 
20 m – użytku tartacznego na remont świetlicy stanowiącej mienie gromadzkie 
wsi Mołodycz, oraz na remont mostu na Hsjsakach 5 m.

Uzasadnienie:
W świetlicy wsi Mołodycz, która stanowi mienie gromadzkie od jej 

istnienia nie był przeprowadzany żaden remont. W związku z powyższym 
konieczne jest oszalowanie całego budynku ze strony zewnętrznej oraz czę-
ściowa naprawa dachu. Remont mostu na Hojsakach jest również konieczny 
ze względu tego, że obecnie grozi zawaleniu, a mieszkańcy wsi Mołodycz 
korzystają z tego mostu gdyż posiadają grunta po drugiej stronie potoku 
a innych przejazdów do pól nie ma.

Wykonanie uchwały zleca się Prezydium Gromadzkiej Radzie Narodowej 
w Radawie pod nadzorem Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich.

Sekretarz GRN   Przewodniczący GRN
Szymuś Bronisław  Pieczek Bolesław

51 APP, PGRN w Radawie, sygn. 17, s. 243.
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Marzec 197152

Uchwała Nr 38/54/71
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie z dnia 20.III.71 r. 

w sprawie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie groma-
dy Radawa.

Działając na podstawie § 2 pt. 4 pkt. 2 uchwały Nr 440 Rady Ministrów 
z dnia 17 listopada 1961 r. w sprawie określenia obowiązków prezydiów Rad 
Narodowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej (M.P. Nr 91 poz. 383) 
oraz w związku z postanowieniami § 12 ust. l rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 14.I.69 w sprawie kontroli i stanu bezpieczeństwa 
pożarowego (Dz.U. Nr 55 poz. 38) uchwala się co następuje:

§ 1
W oparciu o wniosek Powiatowej Komendy Straży Pożarnych w Jarosławiu, 
zobowiązuje się ochotnicze straże pożarne działające na terenie gromady 
do przeprowadzenia kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w miejsco-
wościach na terenie gromady w dniu 30.IV.71 r.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się sekretarzowi gromadzkiemu, nadzór nad 
wykonaniem powierza się Przewodniczącemu Gromadzkiej Rady Narodowej.

Sekretarz Gromadzki  Przewodniczący GRN
Bronisław Szymuś  Piskorz Bronisław

52 Tamże, s. 136.
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Marzec 197253

Uchwała Nr 63/83/72 z dnia 18.III.72 r. 
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie w sprawie ustalenia 

składu zespołów kontroli użytkowania ziemi.

Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radawie działając na pod-
stawie art. 55 i 56 ustawy z dnia 25.I.1958 r. o radach narodowych (DZ.U. 
Nr 29 poz. 172 z 63 r.) na wniosek Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia Lud-
ności postanawia:

§ 1
Ustalić następujące składy zespołów kontroli użytkowania ziemi dla 

poszczególnych wsi w następującym składzie:

Wieś Cetula   Wieś Mołodycz  Wieś Radawa i Zaradawa
1. Wieliczko Józef  1. Szwajczak Michał 1. Frań Walenty
2. Rokosz Franciszek 2. Markiewicz Józef 2. Zagrobelny Bronisław
3. Skuratko Mikołaj  3. Purcha Andrzej s. J 3. Pietryna Stanisław 
4.Dziuba Tadeusz   4. Purcha Andrzej s. K 4. Marek Henryk
5. Kuca Władysław 5. Zagrobelny Walenty 5.Sokół Andrzej 
       6. Rokosz Józef

§ 2
Zespoły w w/W składzie dokonają kontroli użytkowania ziemi w poszcze-

gólnych wsiach, w szczególności zagospodarowania PFZ do końca marca br.

§3
Wykonanie uchwały zleca się poszczególnym zespołom, nadzór nad 

wykonaniem powierza się Prezydium GRN w Radawie.

Sekretarz GRN  Przewodniczący GRN
Szymuś Bronisław  Pieczek Bolesław

53 APP, PGRN w Radawie, sygn. 18, s. 25
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kolejna reforma i znowu gmina

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmia-
nie ustawy o radach narodowych został zniesiony dotychczasowy podział 
terenów wiejskich na gromady, a w ich miejsce utworzono gminy, jako 
podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego na tere-
nach wiejskich. W pierwszych latach transformacji ustroju po 1989 roku 
gminie nadano status podstawowej jednostki samorządu terytorialnego54.

Gmina Wiązownica to gmina wiejska zlokalizowana we wschodniej 
części województwa podkarpackiego, w powiecie jarosławskim55. Jednostka 
ta od południa sąsiaduje z gminą Laszki i Jarosław, od północy z gminą 
Stary Dzików i Adamówka, od wschodu z gminą Oleszyce i od zachodu 
z gminą Sieniawa. Sołectwa Gminy Wiązownica to: Cetula, Manasterz, 
Mołodycz, Nielepkowice, Piwoda, Radawa, Ryszkowa Wola, Surmaczówka, 
Szówsko, Wiązownica, Wólka Zapałowska, Zapałów. Wiodącą rolę w gminie 
pełni miejscowość Wiązownica, która jest siedzibą władz gminnych oraz 
instytucji użyteczności publicznej. Wiązownica jest gminą podmiejską 
o charakterze rolniczym (użytki rolne stanowią 35% powierzchni ogólnej 
gminy, a leśnictwo 47%, tereny pod turystykę 7% powierzchni, pozostała 
część powierzchni gminy to drogi i zabudowania). 

Osoby z zewnątrz najczęściej podkreślają atrakcyjne położenie gminy, 
walory przyrodnicze, szereg atrakcji turystycznych i kulturalnych. Czyste 
powietrze, ukształtowanie terenu, duże obszary leśne oraz zbiornik wodny 
w Radawie sprzyjają wzrostowi znaczenia turystyki i agroturystyki. Ra-
dawa słynie z walorów wypoczynkowo-turystycznych, a także klimatycz-
no-zdrowotnych. Unikalność klimatu Radawy sprzyja osobom leczącym 
się m.in. z powodu otyłości, nadciśnienia, chorób serca i nerwic, a także 
chorób układu oddechowego. 

W ostatnich latach w Radawie, wokół niej i w pozostałych miejscowo-
ściach zrealizowano wiele ciekawych projektów, mających służyć miesz-
kańcom, a także odwiedzającym gminę. Przybyło nowych asfaltowych 

54 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) obowią-
zująca od 27 maja 1990 r.

55 W skład powiatu wchodzi dwie gminy miejskie (Jarosław, Radymno) i dziewięć gmin wiej-
skich (Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, 
Wiązownica).
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dróg gminnych, które przebiegają wśród niezwykle urokliwych zakątków 
tej ziemi i służą komunikacji między miejscowościami, a jednocześnie 
rekreacji i turystyce krajoznawczo-historycznej. Miłośnicy jednośladów 
mają do dyspozycji kilkanaście szlaków rowerowych, a zakochani w jeździe 
konnej – szlaków konnych. 

W ofercie wakacyjnego wypoczynku coraz bardziej znaczącą pozycję 
zajmuje ciągle rozbudowywany i modernizowany Gminny Ośrodek Wy-
poczynku i Rekreacji w Radawie, który w sezonie letnim ściąga wielu ludzi 
spragnionych wypoczynku już nie tylko w skali powiatu, województwa, 
ale również kraju. Autorzy reklamowej ulotki napisali: 

Miłośnikom piasku i wody proponujemy zalew z piaszczystą plażą, gdzie 
można wypożyczyć kajak, łódkę lub po prostu rozbić namiot i rozpalić ogni-
sko w specjalnie przygotowanych miejscach. Znajdzie się tu również coś dla 
maluchów – kolorowy pociąg, plac zabaw czy niecka – utworzona z myślą 
o najmłodszych.

Dla tych, których życiem jest camper – proponujemy, by zatrzymali się na 
terenie Ośrodka, w bezpiecznym miejscu i skorzystali z bogatej oferty imprez 
kulturalnych, które właśnie na terenie GOWIR-u są organizowane. Zapra-
szamy do amfiteatru, gdzie pod zadaszonymi trybunami można posłuchać 
koncertów w Wieczór Cygański lub Grecki, podziwiać przygotowane iluminacje 
w Noc Świętojańską albo obejrzeć film w Kinie Letnim.

W domkach wystawienniczych wszyscy mogą wypróbować regionalnych 
potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń z naszej Gminy i nie tylko.

o życiu Franciszka Hubacza – ludowego poety i fotografa

Cmentarz rzymskokatolicki w Mołodyczu położony jest w pobliżu szkoły, 
przy drodze gminnej urządzonej pod koniec XIX wieku. Tu w 1926 roku 
pojawiła się pierwsza ziemna mogiła, która zapoczątkowała powstanie 
cmentarza. Najwięcej odwiedzających to miejsce jest zazwyczaj w okolicach 
dnia Wszystkich Świętych, świąt kościelnych, niedziel, a także pogrzebów. 
Pan Franciszek Hubacz bywał tu często, ponieważ nie mógłby, przejeżdżając 
obok rowerem czy przechodząc tędy, zapomnieć o bliskich. Odwiedzanie 
grobów zmarłych z rodziny, licznych znajomych i przyjaciół i zapalenie na 
ich mogile światła oraz odmówienie modlitwy było wtedy najważniejsze.
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Choć oni odeszli, nie zerwał z nimi znajomości, duchowej łączności, bo 
tak został wychowany przez swoich rodziców, siostry służebniczki i inne 
osoby duchowne. A mógł się pochwalić choćby osobistą znajomością 
z księdzem biskupem Ignacym Tokarczukiem i licznymi z nim spotkaniami.

Przyszło czerwcowe popołudnie 2016 roku. Na miejscowym cmentarzu 
pojawił się Franciszek Hubacz, ale nie jako odwiedzający, ale już jako stały 
mieszkaniec. Dołączył do grona swoich bliskich i znajomych. Po wielu cier-
pieniach, wyniszczony przez różne choroby, pogodzony z losem i pojednany 
z Bogiem „odszedł do Pana”56. W tym dniu oprócz najbliższych odprowadzało 
go bardzo liczne grono sąsiadów, mieszkańców Mołodycza i znajomych, 
którzy przybyli z różnych stron. W asyście szli strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mołodyczu, a kondukt pogrzebowy prowadził ksiądz kapelan 
Łukasz – bratanek zmarłego. Ksiądz miał w tym dniu nieco ułatwione 
zadanie, bo zamiast łamać sobie głowę nad wymyślnymi retorycznymi 
figurami, mógł wygłaszać gotowe rymowanki z wierszy zmarłego ludowego 
poety. I tak płynęły słowa:

Żył tu na tym świecie kiedyś taki Franek

Przez wielu nierozumiany i nie zawsze lubiany

Bo dużo się modlił i kochał Ojczyznę

Bo był zbyt pobożny i żył patriotyzmem (…)

Taki to był na świecie mało znany Franek

U Boga postępowy, u ludzi zacofany

Ażeby nie odszedł całkiem w zapomnienie

Napisano o nim to skromne wspomnienie57. 

Przyszedł na świat w Mołodyczu 30 sierpnia 1931 roku w rodzinie Agaty 
i Andrzeja Hubaczów, tu spędzał swoje dzieciństwo, głównie na rodzinnych 
zagonach, pomagając rodzicom lub pilnując bydła na wiejskim pastwisku 
w towarzystwie podobnych sobie pastuszków. Później była szkoła, którą 
zachwycił się od pierwszych dni. Po latach wspominał: 

W Mołodyczu mieszkam od 1931 r. Tu się urodziłem, tu za moich beztro-
skich, dziecinnych lat chodziłem do mojej pierwszej kochanej szkółki, która 

56 Franciszek Hubacz urodził się 30.08.1931 r., zmarł 5.06.2016 r.
57 Cyt. Za: F. Hubacz, Byle czym życia nie zbywaj, Mołodycz 2003, s. 5.
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składała się tylko z jednej klasy. W pobliżu malowniczego kościółka mieszkały 
siostry zakonne i tu też była szkoła. Uczyła nas siostra Władysława Kro-
toszyńska, czyli siostra Joanna. W nauczanie angażowała całe swoje serce. 
Bardzo pobożnie przekazywała nam wiedzę ze wszystkich tematów. A jako że 
w pobliżu był kościół, tośmy często chodzili z siostrą odwiedzać Najświętszy 
Sakrament. Wtedy u nas do szkoły chodziło się sześć lat, bo do klasy siódmej 
trzeba było już jeździć do Wiązownicy albo Sieniawy. Zmieniło się to przed 
samą wojną, gdy w Mołodyczu zbudowano nową piękną szkołę i dzieci z całej 
okolicy do niej chodziły58. 

Już wkrótce skończyły się beztroskie dziecinne lata, pojawił się strach 
i troski, wybuchła II wojna światowa, a to w rodzinie Hubaczów oznaczało 
niepewność o losy ojca zmobilizowanego do armii. Ojciec wrócił po dwóch 
miesiącach, utrudzony, chory i załamany smutnym losem ojczyzny. W szkol-
nych klasach nie było już polskich orłów, portretów Józefa Piłsudskiego 
i Ignacego Mościckiego, teraz ściany zdobiły portrety towarzysza Józefa 
Stalina – największego dobroczyńcy słowiańskich narodów. W pamięć dzie-
sięcioletniego chłopca bardzo mocno zapadło wspomnienie lutowej nocy: 

Ruscy, gdy przyszli do nas w 1939 roku, to opowiadali o raju, w jakim żyją 
Rosjanie. U nas też obiecali wprowadzić wolność i powszechną swobodę, ale 
mnie najbardziej zapadła w pamięć pewna lutowa, mroźna noc. Obudzili 
nas rodzice i chociaż mieszkaliśmy około 200 metrów od rodziny Popieluchów, 
doskonale było słychać straszliwy krzyk i lament. Tej nocy już nie zasnąłem. 
Rano przechodziłem koło gospodarstwa sąsiadów, brama była otwarta a na 
placu nie było widać żywej duszy. Ludzie szeptali, że powieziono ich na Sybir59. 

Kolejna tragedia dla wsi i wielu rodzin z Mołodycza przyszła wiosną 
1945 roku, kiedy organizacje ukraińskie postanowiły w tym rejonie budować 
cząstkę swojego państwa. Dla ludności polskiej oznaczało to przymusowe 
wygnanie, czyli wiele razy przywoływaną „ucieczkę”, bo tak wtedy o tym 
mówiono. W czasie tej ucieczki prawie otarli się o śmierć w drodze do 
Radawy, oni przejechali szczęśliwie, ale ich sąsiedzi zostali zamordowani. 
W tych dniach spłonął również wspominany kościół parafialny w Mo-
łodyczu. Dla piętnastoletniego chłopca były to tragiczne wspomnienia: 

58 Cyt. za: J. Kuca, Opowieści jarosławskiego Zasania, cz. 3 wznowiona i poszerzona, Mołodycz 
2018, s. 262.

59 Tamże.
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Z Radawy uciekliśmy do Wiązownicy i zamieszkaliśmy u dobrych ludzi 
niedaleko obecnego kościoła. Na drugi dzień po przyjeździe do Wiązownicy, 
z lasu w Łapajówce przywieziono chłopca, gdzieś tak w moim wieku, zamę-
czonego przez banderowców w okrutny sposób. Do dziś pamiętam jego piękne 
niebieskie oczy otwarte ciągle z przerażenia60.

Po spaleniu Wiązownicy 17 kwietnia 1945 roku udali się na dalszą 
tułaczkę do kilku kolejnych miejscowości. Do Mołodycza wrócili w lipcu 
1946 roku.

A co zastaliśmy? Zostawiliśmy piękny drewniany dom wybudowany przez 
mojego ojca. gdy wróciliśmy na naszym placu, w miejscu domu, leżała tylko 
kupka cegieł z pieca i komina, a wszystko zarośnięte było trawami, pokrzywą 
i młodą brzeziną.

Wojenne przeżycia stały się przewodnim motywem rymowanki uło-
żonej z okazji złotych godów rodziców, czyli Agaty i Andrzeja Hubaczów, 
świętowanych w lutym 1976 roku. 

Musieliście zaczynać od najmniejszych rzeczy

Budować się i nas chować małe dzieci

Od swoich bliskich krzywdy doznaliście

Gdy wam tatu po matce wiano odebrali

Wy tatu to zdrowia nie mieliście

Boście go na I wojnie światowej stracili

I w roku 20-stym na wojnie też byli

Przed bolszewikami Ojczyzny bronili

O głodzie i chłodzie na frontach w niewoli

Przez długie sześć lat się poniewierali

Potem znowu nastał niespokojny czas

Poszliście na wojnę jeszcze drugi raz (…)

Z dalszej rodziny kuzyn do nas przychodził

Żeby nam trochę pomóc w polu końmi robić

Zamiast mamę pocieszyć, to ją jeszcze smucił

Mówił: Agato twój Andrzej z tej wojny nie wróci (…)

Podczas okupacji w domu bieda była

A was tatu jeszcze choroba gnębiła

60 Zamordowanym był 13-letni Tadeusz Frań, syn Michała z Radawy. 
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Pracowaliście w lesie ciężko przymusowo

O sprzeciwianiu się wtedy nie było mowy

Potem przyszły te najgorsze tragiczne przeżycia

I których się nie zapomni aż do końca życia

Banderowcy wioskę naszą podpalili

Musieliście uciekać bo by nas pobili

Ze swojej własności poszliście w tułaczkę

Usługiwać ludziom za parobka sprzątaczkę

A w tych ciężkich latach żyliście nadzieją

Że może jeszcze kiedyś wrócicie na swoje (…) 

Po dwóch latach po ludzkich progach poniewierki

Wróciliście na swoje z tej uciekinierki

A na naszym placu rosła już brzezina

A w niej kupka cegieł z pieca i komina

Z waszej ciężkiej pracy nic nie pozostało

Czy was wtedy Tatu i Mamo serce nie bolało

Źli ludzie się okrutnie zemścili nad wami

Tylko dlatego że byliście Polakami (…)

Jako dwudziestoletni młodzieniec ciekawy był świata, nowinek, służby 
ojczyźnie, ale wtedy właśnie w latach 1951–1953 wypadło mu odbywać 
zasadniczą służbę wojskową w jednostce wojskowej JW. 2566 w Będzinie. 
I znowu doznał przykrego zderzenia z rzeczywistością, tym razem socjali-
styczną Polską. Wychowywany w duchu religijnym, zetknął się z zupełnie 
innym pojmowaniem wierności przysiędze i patriotyzmu, opartego na 
wiecznej przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Choć były to lata głębokiego 
stalinizmu, młodość i energia pozwoliła znieść wiele przykrych rzeczy. 
Czasem doskwierała tęsknota, ale tę można było przelać na papier i prze-
lewał. 16 września 1953 roku napisał:

Hen za polem szerokim

Za lasem zielonym,

Płynie wąska rzeczka

W południową stronę.

 Tam jest moja wioska

 Piękniejsza niż inne,
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 Dlatego że tam są 

 Me strony rodzinne.

W tej wiosce nad rzeką

Ja się urodziłem,

Tam swe młode lata

Wesoło spędziłem.

 Tam mię matka polskiej

 Mowy nauczyła,

 Stamtąd do naszego

 Kościółka chodziłem.

I co rano biegałem

Z książkami do szkoły,

Tam się czułem szczęśliwy

Tam się czułem wesoły.

 Bo ja tam spędziłem

 Swe lata dziecinne,

 Dlatego mi tak drogie

 Me strony rodzinne.

Jak wspominał, starał się skupiać na tym wszystkim, co mogło mu 
się przydać w przyszłym życiu i pilnie się uczyć, z lekceważeniem pod-
chodząc do spraw ideologicznych. Sztuka artylerzysty bardzo przypadła 
mu do gustu i pewnie zaciągnąłby się na dłużej, ale ideologia kłóciła się 
z jego przekonaniami. Tak więc wrócił do Mołodycza i na zawsze już 
tu pozostał.

Przez kilkadziesiąt lat rozwijał karierę chłoporobotnika, co czyniło 
w tamtym okresie wielu mieszkańców wsi. Utrzymywał niewielkie go-
spodarstwo rolne, a jednocześnie dorabiał w zawodzie drwala, najdłużej 
w Nadleśnictwie Radymno. Warto wspomnieć, że praca drwala w lesie 
zawsze była ciężka i niebezpieczna i tak jest po dziś dzień. Wtedy porów-
nywano ją nawet z pracą górnika. A było dla kogo pracować: z żoną Cecylią 
wychowywali sześcioro dzieci, państwo nie pomagało, nie funkcjonowały 
programy pomocowe typu „500+”. Jak pisał w swoich wierszach, nawet 
bardzo drobne rzeczy sprawiały mu wtedy wiele radości i pozwalały za-
pomnieć o trudach dnia codziennego. Oto pewnego razu znalazł w lesie 
kawałek papieru i zobaczmy, co z tego wynikło.
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 Znalazłem w lesie zmięty 

 Czyjś papier śniadaniowy,

 I piszę na nim ołówkiem,

 Co przyjdzie do stroskanej głowy.

Jak wiecie jestem drwalem

I choć nie jestem dziś na zrębie,

Nie przeszkadza mi to wcale

Ja i tu coś fajnego wyrębie.

 Świecą gwiazdy nocą

 Na tym Bożym niebie,

 Nie myśl sobie drwalu

 Że może dla ciebie.

Świecą gwiazdy w przestworzach

Choć jest ich bez liku,

Lecz żadna dla ciebie

Prosty robotniku.

 Ta co znad sosnowego

 Przyświeca młodnika,

 Nie myśl że dla ciebie

 Lecz dla kierownika.

Ta co jest naprzeciw

Lasu dębowego,

Ona tylko świeci

Dla Nadleśniczego.

 A tamta co świeci

 Nad tym ciemnym borem,

 To gwiazda wyłącznie

 Pana inspektora. 

Nam stałym robotnikom

Trudno swych gwiazd zobaczyć,

Gdy w oczach mamy ciemno

Od codziennej ciężkiej pracy.  

Oprócz lasu i gospodarstwa była chęć oderwania się, wejścia w inne 
kręgi świata, poszukiwania innych dróg. To co robił „byle jak nie zbywał”, 
a to pochłaniało wiele czasu i kłóciło się z podstawowymi obowiązkami. 
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Pracował więc, czasem pisywał wiersze i nie zniechęcał się mimo zu-
pełnego braku zrozumienia ze strony pierwszych czytelników…

Czytam koledze swe wiersze

Pisane w trudzie i znoju

A on mi stawia pytanie

Ile kosztuje wóz gnoju?

A jak tu rozwiązać dylematy natury moralnej w stosunku do dorasta-
jącej młodzieży:

Postęp jest teraz szalony!

Bo już doszło do tego,

Że dzieci nie mają już rodziców,

Tylko „starą” i „starego”.

 Wiek postępowy całkiem nowa moda

 A już w najlepszym wypadku

 Zamiast taty i mamy

 Jest tylko „dziadek” i „babka”.

Strażakiem był od zawsze, a prezesem zarządu OSP w Mołodyczu 
tylko sześć lat (1958–1964), ale w czasie jego działalności strażacy zdobyli 
wreszcie prawdziwy wóz bojowy, jak na tamte lata bardzo nowoczesny.

W czasie remontu parafialnej świątyni (1969–1970) przepracował 
wiele dni, podarował również na podwaliny dwa potężne dęby, które 
służą do dziś. Przywiózł do wsi ukrytą w sianie figurę Matki Bożej, u jej 
stóp klękają i modlą się parafianie. Nie dziwne, że ówczesny proboszcz 
ks. Józef Marek poprosił ludowego poetę, aby w dniu 13 maja 1981 roku 
powitał na stopniach mołodyckiej świątyni przybywającego na wizytację 
ks. biskupa Stanisława Jakiela. I pan Franciszek napisał poetycką prze-
mowę, a następnie witał:

Ekscelencjo Księże Biskupie, Arcypasterzu Kochany,

Wraz z naszym Księdzem Proboszczem serdecznie Cię witamy.

 Że chciałeś być między nami bardzo ci dziękujemy,

 Z okazji twego przyjazdu wszyscy dziś świętujemy.
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Ekscelencjo księże biskupie my twoi wierni poddani,

Określimy ci w kilku słowach nasze tu bytowanie.

 Ziemie nasze są liche bo przeważają piaski,

 Ale żyjemy dostatnio z pomocą Bożej łaski.

Przeszła tu kiedyś burza aleśmy ją przetrwali,

I nasza parafia tutaj znów istnieje dalej.

 Są w pobliżu przysiółki co zarosły lasem,

 A myśmy tu wrócili bo to ziemie nasze. (…)

Ty ekscelencjo wśród nas jesteś już po raz trzeci,

By łaską Ducha Świętego umocnić nasze dzieci.

 I żeby nam poświęcić nasze nowe dzwony,

 Aby głosiły chwałę Bogu na wszystkie strony.

Ostatnio nas odwiedziłeś również w miesiącu maju,

Gdyśmy złoty jubileusz parafii świętowali.

 I tu na placu kościelnym przy śpiewie ptasząt,

 Krzepiłeś nasze serca do walki o wiarę naszą.

Dzisiaj od tamtej pory wiele się u nas zmieniło,

Spełniają się nasze żądania z pomocą Bożej siły.

 I w naszej wspólnocie parafialnej powstał klimat zdrowy,

 Marzenia stają się rzeczywistością zwycięża duch odnowy.

W naszej szkole do klas krzyże już wróciły,

By dzieci z nich czerpały do nauki siły.

 Dziś już z uroczystości parafialnych nikt dekoracji nie zrywa,

 I kazań okolicznościowych w krzakach na taśmę nie nagrywa.

Doczekaliśmy się większej religijnej wolności,

Doprowadzimy ją do pełni w chłopskiej „Solidarności”. (…)61 

W czasie stanu wojennego był przewodniczącym wiejskiego koła 
NSZZ RI „Solidarność”. Pokpiwali sobie niektórzy, że „niewielkiej postury 
i niezbyt czerstwego zdrowia, a z wielkim systemem się zmaga”.

Jego wielkim pragnieniem było, aby jak najwięcej świętych figur zdobiło 
rodzinną wieś, stąd podejmował kolejne inicjatywy ich budowy. Szczególnie 
był dumny z realizacji swojego pomysłu postawienia figury Pana Jezusa 

61 Pełny tekst powitania w zbiorach autora.
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w pobliżu swego gospodarstwa. We wsi stoi pomnik, którego historia 
powstania jest związana z epizodem z życia Franciszka Hubacza. 

W nocy 29 kwietnia 1943 roku na terenie wsi, w rejonie Woli, wylądowało 
dziewięciu spadochroniarzy w mundurach armii radzieckiej, wśród nich 
była jedna kobieta. Z późniejszych informacji wynika, że byli to głównie 
żołnierze narodowości ukraińskiej. Dopiero rano udało im się zebrać 
w jednym miejscu, w pobliżu przysiółka Warcaby, ale już wtedy zaciskała 
się wokół nich pętla obławy. To aktywiści ówczesnej władzy wiejskiej na-
rodowości ukraińskiej telefonicznie powiadomili Niemców w Sieniawie 
o lądowaniu desantu. Około południa było już po wszystkim, otoczeni 
przez ukraińskich policjantów, dowodzonych przez trzech Niemców, zginęli 
w walce. Jednemu z nich udało się uciec przed pościgiem i uratować życie.

Pomogła mu Wanda Wolańska, mieszkanka ówczesnej Buczyny. Przy-
gotowywała mu jedzenie i zanosiła je do jego kryjówki. Spadochroniarz, 
jak wspomina Wolańska, był bardzo przerażony i starał się konspirować, 
dlatego nigdy nie zapytała go o imię czy nazwisko ani o jego życie. Później 
dołączył do jednego z partyzanckich oddziałów62. 

Zabitych pogrzebano we wspólnej mogile na skraju nieużytków przy 
małej dróżce biegnącej do łąk w Bechu. Nie usypano im mogiły i nie 
postawiono krzyża. Również w okresie powojennym nie ekshumowano 
poległych, a mogiła była rozkopywana przez dzikie zwierzęta. I tu pojawił 
się Franciszek Hubacz, który, jak wspominał: „Nie mógł pozwolić na bez-
czeszczenie ludzkich szczątków”. Sam, będąc żołnierzem i chrześcijaninem, 
uporządkował mogiłę, a następnie wysyłał listy do różnych centralnych 
instytucji i redakcji gazet, aby zainteresować je tą sprawą.

Na początku lat 60. XX wieku Wydział Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej w Jarosławiu dokonał ekshumacji szczątków i przeniesienia na 
cmentarz Armii Czerwonej w Pełkiniach koło Jarosławia, zaś w pobliżu 
sklepu i cmentarza wojennego z 1915 roku wojsko postawiło pomnik „ku 
czci poległych”. Wybudowawszy pomnik, zapomniano zupełnie o Fran-
ciszku Hubaczu, dzięki któremu ten pomnik powstał. Cóż do żadnej partii 

62 Wanda Wolańska wspominała również, że żołnierz znający doskonale język ukraiński 
mówił o pomyłce i o tym, że mieli wylądować w Lasach Janowskich. Jako wielki paradoks 
należy podkreślić fakt, że ojciec i brat Wandy zginęli z rąk NKWD – Lwów, Katyń, pozostała 
rodzina w 1945 r. z rąk UPA.
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nie należał, do aktywistów również, po prostu nie pasował do tamtej 
rzeczywistości. W nagrodę wysłuchał tylko parę cierpkich słów z ust 
członków „przewodniej partii”. Przypomnieli mu, że powinien zająć się 
pracą w swoim gospodarstwie, a nie polityką. 

Najjaśniejszą stroną osobowości pana Franciszka była twórczość poetyc-
ka. Franciszek Hubacz to autor kilkuset wierszy o przeróżnej tematyce63. 
Jak pisał i o czym… Oddajmy głos Stanisławie Szim:

Prosto i zwyczajnie, jak każe serce i rozum, w rymowanych strofach o wszyst-
kim, co go interesuje, smuci i cieszy. Przewijają się w jego utworach realia 
życia wiejskiego, chociaż nie są dla niego najważniejsze. Najważniejsze są 
wartości moralne, poczucie sprawiedliwości, postawa patriotyczna, praco-
witość, uczciwość. Zapisana twórczość jest dowodem na to, że jej autor jest 
bacznym obserwatorem rzeczywistości, ogromnie wrażliwym na przejawy 
niesprawiedliwości i krzywdy w różnych dziedzinach życia społecznego64.

Wierszy poniższych najprawdopodobniej nigdzie nie opublikował, choć 
miał taki zamiar. Otrzymałem je kiedyś do przepisania na komputerze, 
„bo może uda się je gdzieś opublikować”, a jednocześnie jako pamiątkę 
dla mnie, „bo u mnie prędzej przetrwają”. 

Pomóż nam Panie

Tak wielu ludzi postępuje źle

Ach daj im opamiętanie Boże,

Bo coraz gorzej w naszym kraju jest

I któż sprawiedliwą Polskę stworzy?

 A nas uczciwych jest tak maleńko,

 Że nie zrobimy nic sami,

 Wspomóż nas Panie swą mocną ręką

 W naszych zmaganiach bądź z nami.

63 W latach 1992–1993 warszawskie „Pismo Ludowo-Chrześcijańskie” zamieściło kilka utwo-
rów Franciszka Hubacza, zaś Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników opublikowało jego 
pojedyncze wiersze w antologii pt. Kocham Cię, wiosko moja, wydanej we Włocławku 
w roku 1995 oraz w Kalendarzu Rolników z roku 1996. Niektóre utwory publikowane też 
były w tygodniku „Niedziela”. W roku 2003 wydał zbiór wierszy zatytułowany Byle czym 
życia nie zbywaj.

64 F. Hubacz, Byle czym…, dz. cyt., s.86.
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Tylko mi chodzi o Twoją cześć

Czy Cię nie zraża szalejące zło

Mój Boże, gdy się tak patrzysz?!

Nie gniewaj się na mnie Panie, bo

To jest krzyk rozpaczy.

 A jeśli chcesz, by trwało zło,

 To zabierz mnie z tego świata,

 Niech Cię nie winię, gdy potrzebne Ci to,

 Niech Ci uwagi nie zwracam.

Niech Cię nie uczy ten, co nic nie znaczy,

Gdy jest to w Twoich planach,

Tylko że tak trudno się na to patrzyć

Mój Ty Boże Kochany.

 Szatan panuje już w każdym domu,

 Lży Twoich wiernych że trudno znieść,

 Ja bym dla Ciebie już ten krzyż poniósł

 Tylko mi chodzi o Twoją cześć.

Tak wielu ludzi podjęło już

Na własną zgubę działania,

Daj Panie dla tych biednych dusz

Łaskę opamiętania.

   25 III 1999 r.

Chciałbym być dobrym ojcem

Chciałbym być dobrym ojcem

W rodzinie dla swych dzieci

Żeby żadne z nich

Nie miało do mnie żalu,

 Żeby gdy już będę

 Na drugim świecie

 Oni mnie źle
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Nie wspominali.

Żeby moje dziecko gdy stanie

Nad moją mogiłą

Żeby, gdy przyjdzie na cmentarz

I stanie przy mym grobie,

 Nie miało tego na myśli

 Że ja go skrzywdziłem

 Że byłem niedobrym ojcem

 Nie pomyślało sobie.

Teraz rządzi zło...

Ukochani, z bólem wam to dziś wyznam,

Jaką wielką moim bliźnim wyrządzono krzywdę.

 Która na oczach moich obecnie się dzieje,

 I zła tego naprawić już nie ma nadziei.

Zadali swoi swoim tak bolesną ranę,

Że przez pokolenia będzie pamiętana.

 Za odrzuconą z pogardą do bliźniego miłość,

 Zasiano w jej miejsce wielką nieuczciwość.

Spośród licznych prawd w życiu jest także i ta,

W świecie rządzi obecnie wszechpotęga zła.

 I człowiek uczciwy z szlachetnym sumieniem,

 Jest często zniesławiany w swoim otoczeniu.

Ten co w swoim życiu z bliźnim się nie liczy,

Nie jest w oczach Bożych dobrym katolikiem.

 I z tej to właśnie niechlubnej przyczyny,

 W waśni żyją krewni, rozpadają się rodziny.

W czas kościelnych, rodzinnych uroczystości,

Już się nie spotykają, nie proszą się w gości.

 Ci którzy kiedyś przyjaciółmi byli,

 Teraz się mocno z sobą poróżnili.

Dziś podzieleni stronią od siebie,

Nie spieszą z pomocą wzajemnie.
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 Bo stała się krzywda ogromna,

 Której i pokolenia nie zapomną.

Odrzucono tak ważne w życiu każdego zasady,

O których nam święci w pismach udzielali rady:

 Choćbym składał ofiary, umartwiał się, pościł,

 Z wielkim przepychem wybudował kościół.

Jeśli żywię nienawiść do swego bliźniego,

Nie miłe to Panu Bogu, nie przyjmie daru mego. 

 I tak moi Kochani, z takiej to przyczyny,

 Przepadła piękna całość, zostały ruiny.

A tak było przyjemnie, tak było wśród nas miło,

Przez egoizm, pychę wszystko się zawaliło.

 Sprawcami są tego i ludzie, niestety,

 Mający dla wszystkich być autorytetem.

Ktoś zrobił co chciał i butnie się cieszy,

Pychą się unosi, którą ciężko grzeszy.

 Ażeby nieprawości tej stało się zadość,

Manifestuje z Twej krzywdy szyderczą radość.

I tak: Jednym z pychą, drugim z krzywdą przecież,

Niechlubnie wkroczył Mołodycz w trzecie tysiąclecie.

    20.05.2005 r.

Franciszek Hubacz o otaczającym go świecie i zachodzących w nim 
zmianach opowiadał nie tylko słowem, ale i obrazem. Natchnienie pod-
suwało mu kolejne obrazy poetyckie, natomiast serce podpowiadało, co 
należy utrwalić na fotografiach.

 Gdzie był on, tam był i jego aparat fotograficzny. Stąd przeróżne tematy 
jego zdjęć: życie rodzinne, praca w lesie, w gospodarstwie, ale także wyjazd 
na targ do odległego Jarosławia czy próba uchwycenia niepowtarzalnego 
wschodu słońca. Pan Franciszek fotografował ważne uroczystości, odpu-
sty, wesela, ale próbował także uchwycić na kliszy przelatujące żurawie 
czy zjawisko tęczy. Bohaterowie jego fotografii niejako starzeli się wraz 
z nim. Fotografował ich chrzty, komunie, życie szkolne, śluby, utrwalał 
smutne obrazy pogrzebów. Na zdjęciach uwiecznił także ważne okoliczne 
budowle, nieistniejące dziś osady: Zaradawę, Kaczmarze, Maczugi. Na jego 
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kolekcję składa się także kilkaset fotografii mieszkańców jarosławskiego 
Zasania. Jego zasługą jest utrwalenie na fotografiach ich codziennego życia 
na przestrzeni około trzydziestu lat.

Franciszek Hubacz zawsze był pod „wrażeniem” upływającego czasu, 
dostrzegał nieuchronność tego zjawiska, smucił przemijaniem, zastana-
wiał dokąd zmierza świat: ten wielki i ten mały - mołodycki. Nie mógł się 
pogodzić z faktem, że nawał różnych obowiązków przytłacza człowieka, 
czyni go niewolnikiem, nie pozwala myśleć o wznioślejszych sprawach. 
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa jeszcze jednego wiersza, napisanego 
w 1975 roku, a zwłaszcza pytania zawartego w ostatniej zwrotce.

Dzisiaj człowiek już nie tylko

Żyje miesiącami,

Ale tygodniami, dniami

Nawet godzinami.

 Bo człowieka dziś przytłacza

 Wielki nawał pracy,

 Tak że czas jednej godziny

 Bardzo dużo znaczy.

Ważną pracę się przerywa

Bo przyszła ważniejsza,

I tej drugiej się nie kończy

Bo znów jest pilniejsza.

 Już nie zważa się na jakość

 Bo trudno wyjść z planem,

 Teraz jest ważniejsza ilość,

 I co z tego mamy?
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FotoGraFiCzna opoWieŚĆ  
FranCiSzka HuBaCza o żyCiu CodziennyM

Czasy i ludzie 

Fotografia to jeden ze sposobów informowania i opowiadania o prze-
szłości. Dziś możemy zrobić zdjęcie wtedy, kiedy mamy ochotę, gdyż aparat 
fotograficzny ma każdy. Mieszkańcy Mołodycza przedstawieni na zdjęciach 
takiej możliwości nie mieli. Aparat fotograficzny we wsi prawdopodobnie, 
zwłaszcza w latach pięćdziesiątych, miał tylko Franciszek Hubacz, autor 
zdjęć, i zapewne utrwalał na nim przede wszystkim ważne wydarzenia 
z życia wsi. Większość jego fotografii przedstawia sceny pozowane. Była 
to chwila, do której przedstawieni na zdjęciach bohaterowie albumu przy-
gotowywali się bardzo starannie. Prawdopodobnie chcieli zaprezentować 
się z jak najlepszej strony, a fotografując się z różnymi przedmiotami, 
sprzętami czy zwierzętami, na tle domu albo na podwórku, pokazywali to, 
co dla nich jest cenne lub najważniejsze. Mieszkańcy Mołodycza prawie 
na wszystkich zdjęciach wyglądają tak, jakby wrócili z kościoła, szli do 
niego albo wybierali się na jakąś ważną uroczystość.

Oglądając te zdjęcia, mamy wrażenie, że życie tych ludzi toczyło się 
wolno, spokojnie, bez trudu i wysiłku. Tak jednak nie było. Każda „niedziel-
na” postać przedstawiona na fotografiach mogłaby opowiedzieć o swym 
codziennym, ciężkim życiu od zakończenia wojny aż do lat siedemdzie-
siątych XX wieku.
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Może warto byłoby zapytać, co kryje wnętrze osób przedstawionych na 
fotografiach. Co myślą, co czują, co dla nich jest ważne, jak konfrontują się 
z nową komunistyczną rzeczywistością. Jacy są mieszkańcy Mołodycza, 
którzy zapewne reprezentują wielu mieszkańców okolicznych wsi?

Kobiety, mężczyźni, dzieci na fotografiach z lat czterdziestych i początku 
pięćdziesiątych zapewne są… twardzi, bo takich ludzi stworzyła wojna, 
mocno stąpają po ziemi, która jest ich utrzymanką, miejscem pracy i życia. 
Nie opuszczają swojej wsi, bo i po co. Do miasta wyruszają tylko po to, aby 
sprzedać produkty wyprodukowane w gospodarstwie i kupić coś, czego nie 
można samemu wytworzyć, a jest niezbędne w gospodarstwie. Podstawę 
ich egzystencji stanowi samowystarczalność. Wszystko toczy się podobnym 
rytmem jak przed wojną. Mężczyźni uprawiają ziemię, kobiety pracują 
w domu i zagrodzie, przy zbiorach i żniwach. Wychowują dzieci, które 
uczą się życia, ciężko pracując. Nie znają pojęcia „czas wolny”. Jakiekolwiek 
próżnowanie jest odbierane negatywnie, dlatego spotkania związane są 
z darciem pierza, łuskaniem fasoli lub innymi zajęciami gospodarskimi. 

 No cóż, nic nie trwa wiecznie, „nowy ład” spowodował, że wieś i jej 
mieszkańcy musieli się zmieniać. Chłop, chcąc nie chcąc, a czasami chcąc, 
musiał stawać się nowym człowiekiem. Wpływ na to miały upaństwowienie 
ziemi, a od 1947 roku agresywna kolektywizacja. Władze wprowadzały 
zmiany, wieś musiała skonfrontować się z nowym zjawiskiem, obronić 
dotychczasowy model życia lub zmienić stosunek do świata i mentalność.

Reforma rolna spowodowała, że każda rodzina miała ziemię, która 
jednak nie gwarantowała dobrobytu. W 1951 roku wprowadzono obowiąz-
kowe dostawy. Chłop musiał dostarczyć do GS „Samopomoc Chłopska” 
zboże, żywiec, ziemniaki i mleko. Poza tym rolnicy byli zobowiązani do 
płacenia podatku rolnego (w naturze) i składki na Społeczny Fundusz 
Rozwoju Rolnictwa. Ci, którzy nie wywiązali się z tego obowiązku, musieli 
płacić kary. Niski, sztucznie utrzymywany poziom cen produktów rolnych 
powodował, że chłopi żyli biednie. Właściciele małych gospodarstw byli 
zmuszeni do poszukiwania dodatkowej pracy poza rolnictwem, z czasem 
stawali się oni chłoporobotnikami. Wszystkie obciążenia miały zachęcać 
do tworzenia spółdzielni.

Pewne zmiany przyniósł rok 1956. Wtedy ograniczone zostały dostawy 
płodów rolnych i podniesione ceny skupu, we wsiach powstawały kółka 
rolnicze. 
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Dobrym rokiem dla rolników był rok 1971, zniesiono wówczas obowiąz-
kowe dostawy i umożliwiono im za umowy kontraktacyjne zakup maszyn 
i nawozów sztucznych. To wtedy pojawiły się w gospodarstwach kosiarki, 
kopaczki konne, siewniki, nabywane do tej pory tylko przez nielicznych. 
Poprawiła się jakość życia na wsi. Chłop został objęty opieką zdrowotną.

Mieszkańcy Mołodycza przedstawieni na fotografiach nie mieli problemu 
z nadwagą, mimo że ich dieta składała się przede wszystkim z ziemniaków, 
kasz, mąki, kapusty, bobu. Drób i mięso jedzono podczas świąt. Dietę 
urozmaicano tym, co można było zebrać w lesie lub złowić w rzece. Praca 
od świtu do zachodu słońca sprawiała, że spalali wszystkie węglowodany. 
Przez wiele lat gotowano te same potrawy. Rano na śniadanie gospodynie 
sporządzały kartoflankę okraszoną najczęściej przysmażoną cebulką ze 
smalcem lub skwarkami albo podawały mleko z chlebem, kluski z mlekiem 
i ziemniakami, tzw. zacierkę. Na obiad serwowano: ziemniaki z kwaśnym 
mlekiem, żur, pierogi, kaszę jaglaną z jabłkami, kluski z serem lub makiem, 
placki ziemniaczane, kapustę, czasami jajka – te były z reguły przeznaczone 
na sprzedaż. Raz w tygodniu pieczony był chleb. Pito wodę, kawę zbożową 
z cykorią. Gdy zaczęto uprawiać buraki cukrowe, kobiety gotowały buraka 
z wodą i tym słodziły kawę. Kupowano też cukier, ale raczej „od święta”. 
Do wiejskich sklepów przywożono też pieczywo (lata 60.), kupowali je 
najczęściej ci, którym brakowało mąki. W sklepie można było również 
kupić zapałki, sól, naftę do lampy, mydło, sodę szklącą do prania, smalec, 
marmoladę. 

W zależności od miejscowości gdzie funkcjonował sklep, towar dowo-
żono z Gminnej Spółdzielni w Wiązownicy konną furmanką, a później 
ciągnikiem należącym do Kółka Rolniczego. Zdarzało się, że brakujący 
towar sprzedający dowoził na rowerze. Gospodynie bardzo często do sklepu 
przynosiły jajka na sprzedaż i za ich równowartość kupowały towar. 

Kultura ludowa przez władze komunistyczne uznawana była za warto-
ściową, ale kultywowano ją jedynie przy okazji świąt i uroczystości. Młodzież 
sobotnie wieczory spędzała na potańcówkach w świetlicach wiejskich lub 
w niedzielne popołudnia na tak zwanych ogrodówkach, czyli zabawach 
pod chmurką.

Wieś ukazana na zdjęciach zmieniała swoje oblicze. Zmieniali się także 
mieszkający w niej ludzie. 
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nie szata zdobi człowieka

Takie przysłowie zapewne nie funkcjonowało w Mołodyczu, świadczą 
o tym stroje, w jakie ubierali się do zdjęć mołodyczanie. Mimo biedy 
i braku towarów na rynku, zwłaszcza po wojnie, ubrani są nienagannie, 
jakby chcieli powiedzieć: „Jak mnie widzą, tak mnie piszą”. 

Przeglądając prezentowane fotografie, można stwierdzić, że mężczyźni 
cenią klasykę. Biała koszula, marynarka, spodnie, żadnych zmian, żadnego 
podążania za modą, nuda. Tak to wygląda, gdy ktoś obejrzy te fotografie 
pobieżnie. Dokładniejsza analiza odkryje zmiany zachodzące w modzie, 
a tym samym w społeczności wiejskiej. Dlaczego w modzie i społecz-
ności? Socjologowie uważają, że moda społeczeństwa odzwierciedla 
jego sytuację, poglądy i charakter. Jest także zjawiskiem estetycznym, 
społecznym, a nawet politycznym.

Mężczyźni i chłopcy przedstawieni na fotografiach z lat 50. ubrani są 
najczęściej w garnitury, które obowiązywały w latach 40. Nosili długie, 
szerokie spodnie i jakby za duże jednorzędowe marynarki lub modne 
jeszcze w latach 30. dwurzędowe. Strój odzwierciedlał sytuację. Po wojnie 
każdy ubierał się w to, co miał. Garnitury były w spadku po dziadku lub 
ojcu. Nic nie mogło się zmarnować. Każde ubranie należało naprawić, 
pocerować, przerobić. Efekty tych prac szczególnie widać na zdjęciach, 
które przedstawiają dorastających nastolatków lub kilkuletnich chłop-
ców. Nie było pieniędzy na zakup garniturów, a nawet jakby się jakimś 
cudem znalazły, to zakup materiału na uszycie był prawie niemożliwy. 
Czasami można było w mieście kupić tzw. kupon, czyli kawałek materia-
łu na kurtkę, płaszcz, garnitur czy spodnie. Do wsi sklepowy przywoził 
też kilka razy w roku cajg, z którego krawcowe szyły najczęściej spodnie 
robocze, gdyż była to mocna bawełniana lub wełniana tkanina. O tym, 
kto dostanie cajg na spodnie, decydował powoływany na tę okoliczność 
wiejski komitet. Mimo wielu trudności młodzi chłopcy chcą wyglądać 
inaczej, odróżniać się od swoich rodziców i dziadków, przecież musi 
istnieć różnica pokoleniowa.

Te nowinki modowe przywożą do wsi ci, którzy wyjeżdżają do pracy 
sezonowej w dużych miastach. Na nich wzorują się młodzi mężczyźni ze 
wsi. Noszą koszule we wzorki lub kratkę i wykładają kołnierze koszul na 
marynarki. Zmieniają marynarki na bardziej dopasowane (lata 60.), a pod 
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nie wkładają robione na drutach kamizelki, nazywane pulowerami. Coraz 
częściej zakładają krawaty, a ci odważniejsi noszą bryczesy, nazywane 
przez miejscowych rajtkami, i buty oficerki. Czasami zakładają także 
kurtki, zwane wiatrówkami. Półbuty są najczęściej robione przez szewca 
lub reperowane. Reperacja najczęściej polegała na przyklejeniu zelówki 
do podeszwy, aby się nie ścierała. Buty musiały służyć kilka lat. Wśród 
typowego obuwia można wypatrzeć buty na tzw. słoninie, z zadartym 
noskiem, tak bardzo charakterystyczne dla epoki bikiniarzy zwalczanych 
przez władze PRL-u do 1955 roku.

Dziewczęta tamtych lat były bardziej kreatywne niż mężczyźni. One, 
mimo trudnych warunków, podążają za modą. Noszą rozkloszowane albo 
plisowane sukienki i spódnice, długie do pół łydek, bluzki dopasowane 
do talii, okrągłe kołnierzyki, bufiaste rękawy. Ich stroje są barwne i ko-
lorowe lub czarno-białe. Obowiązujące wzory to kwiaty i groszki. Żadna 
z mieszkanek Mołodycza nie zaprezentowała się w stroju w stylu marynar-
skim, widocznie się im nie podobał albo był zbyt śmiały, jedynie dziecko 
przedstawione na jednej z fotografii ubrane jest w ten sposób. Ważnym 
elementem garderoby w latach 50. i 60. były robione przez górali i przy-
wożone do pobliskich miasteczek na targ wełniane, wyszywane swetry.

Ich fryzura także nie odbiegała od obowiązujących trendów. Dziewczyny 
skracały włosy i pokręciły je w fale, obcięły grzywki. 

Panienki, bo tak wtedy zaczęto nazywać młode dziewczyny, zadbały 
również o obuwie. Ich nogi, zwłaszcza latem, zdobią jasnego koloru san-
dały. Te najmodniejsze mają paski, które oplatają kostki. Często wkładają 
na nogi białe skarpetki. Hitem drugiej połowy lat 50. były białe tenisówki, 
po które należało iść do miasta i jeszcze, aby je kupić, stać w długich ko-
lejkach. Być może dlatego trudno wypatrzeć na nogach sfotografowanych 
dziewcząt takie obuwie, być może u jednej.

Patrząc na dziewczyny nie trudno zauważyć, że wyglądają bardzo podob-
nie, niemal bliźniaczo. Można by powiedzieć, że ubrały się w tym samym 
sklepie, a ten z kolei sprowadził towar z jednej fabryki. Niestety, nie. To, 
że tak wyglądają, spowodowane jest brakiem tych towarów na rynku. Aby 
uszyć sukienkę, należało kupić materiał w sklepie, a wyboru nie było, więc 
kupowano to, co było, czyli np. materiał w kwiatki. Krawcowych na wsi 
było kilka, szyły podobnie, na maszynach typu Singer, a później Łucznik, 
najważniejsze, że modnie. Indywidualizmu nikt nie oczekiwał. 
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Gdzie mogli młodzi chodzić w takich strojach? Zapewne tak odświętnie 
ubrani szli do kościoła, do miasta, na odpust do najbliższych miasteczek, 
na potańcówkę do świetlicy w sobotę lub zabawę ogrodową w niedzielę. 
Tak pięknie ubierali się także, gdy do wsi przyjeżdżało kino, w którym 
oglądali radzieckie filmy wojenne. W pozostałe dni ich piękna garderoba 
wisiała na wieszakach, a wyczyszczone buty stały pod łóżkiem.

Młodzieńczemu powiewowi świeżości nie ulegli starsi mieszkańcy, 
którzy wkroczyli do PRL-u, mając 40 czy 50 lat i więcej. Ci nie zmienili 
swojego sposobu ubierania nawet do lat osiemdziesiątych. Kobiety ubie-
rały się tak, jak ich matki czy babki. Ich strój składał się z białej bluzki, 
szerokiej, długiej niemal do kostek marszczonej spódnicy, białej zapaski, 
chustki na głowę, tzw. dubetówki.

od roweru do malucha

Na kilkunastu fotografiach młodzi mołodyczanie pozują do zdjęcia 
z rowerami. Ten fakt potwierdza znaczenie tego środka lokomocji w okresie 
powojennym. Nie wszystkich było stać na zakup tego taniego w obsłudze 
i eksploatacji środka lokomocji. We wsi mawiano: „Kto ma rower, jest 
bogaty”. Mówiono tak nie tylko dlatego, że mógł sobie pozwolić na zakup 
pojazdu, ale przede wszystkim dlatego, że mógł dojechać do pracy poza wsią.

We wsi tuż po II wojnie światowej mieszkańcy przede wszystkim po-
ruszali się pieszo. Pod koniec lat czterdziestych i pięćdziesiątych obiektem 
pożądania mieszkańców wsi, zwłaszcza młodych, stał się rower. Kto go 
miał, był niezwykle dumny. Umożliwiał on szybkie, jak na owe czasy, 
przemieszczanie się w terenie. Ci co go mieli, mogli bez problemu podjąć 
pracę poza wsią i pomagać rodzinie. Po wojnie trudno było kupić produkty 
niezbędne do życia, a co dopiero rower. Ci uparci jednak jakoś kupowali 
najpierw niemieckie rowery, a pod koniec lat 50. już polskie. Na zakup 
tego niezwykłego środka lokomocji pozwalali sobie najczęściej ci, którzy 
wyjeżdżali ze wsi do pracy w mieście lub pracowali w lesie, a byli to naj-
częściej młodzi. To oni wyjeżdżali za chlebem odbudowywać Warszawę 
albo budować stocznię. Wyjeżdżali także ci, którzy po ukończeniu szkół 
zawodowych lub średnich byli kierowani na staże w różne rejony Polski. 
Kiedy wracali, przywozili rower, nowe ubrania i nowe wiadomości z kraju.
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Pod koniec lat 50. dostarczano rocznie kilka rowerów do GS „Samopomoc 
Chłopska” w Wiązownicy. Aby kupić ten rower, zainteresowany musiał 
złożyć podanie i umotywować, dlaczego powinien go posiadać. Rower 
mogli kupić przede wszystkim ci, którzy pracowali w mieście, listonosze, 
sklepowi, nauczyciele. Pierwsze polskie rowery kupowane w geesowskim 
sklepie były marki Bałtyk. Produkowano je przez powstałe w 1948 roku 
Zjednoczone Zakłady Rowerowe, z siedzibą w Bydgoszczy. O dużym zain-
teresowaniu rowerami w ówczesnej Polsce świadczy fakt, że w 1949 roku 
wyprodukowano 91 tysięcy rowerów a w 1959 już 349 tysięcy.

Warto zauważyć, że dbano o kobiety. Dla nich produkowano damki, 
zdobiono też tylne koła.

W latach 60. XX wieku nad Lubaczówką czy Sanem pojawił się też 
motorower Komar, którego produkcję rozpoczęto w 1959 roku. Pojazd nie 
był już tak tani w użytkowaniu, jego cena także nie zachęcała do zakupu, 
dlatego Komarem jeździli nieliczni.

Szczytem marzeń młodzieńców w latach 60. XX wieku był motor. Ależ 
to był wydarzenie, gdy ktoś we wsi kupił takie cacko. Oglądali go wszyscy 
z zazdrością i prosili właściciela o przejażdżkę. Wzrastało również zainte-
resowanie właścicielem motoru wśród dziewczyn. Jego notowania znacz-
nie rosły, bo każda chciałaby w pięknej kwiaciastej sukience, w niedzielę, 
przejechać się motorem po okolicy i poczuć wiatr we włosach.

 Na fotografiach przedstawione zostały dwa motory wyprodukowane 
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku. Jeden z nich to WFM 
w czerwonym kolorze, która była i jest obiektem westchnień wielu męż-
czyzn, druga zaś to produkowana trochę później WSK.

Telewizor, meble, mały fiat – oto marzeń szczyt – to słowa popularnej 
w latach 80. piosenki Perfectu. Takie marzenia mogli spełnić nieliczni, 
wśród nich była rodzina pochodząca z Mołodycza.

Na początku lat 70. fiat 126p kosztował 69 tysięcy złotych, czyli około 
20 pensji. Można go było kupić na kilka sposobów. Najłatwiej i najszybciej 
kupowało się samochód na giełdzie, ale płacono za niego drugie tyle. Można 
też było wpłacić do Banku PKO pełną kwotę pieniędzy, czyli „przedpłatę” 
i czekać w kolejce, która bardzo się wydłużała.

Innym sposobem zdobycia wymarzonego samochodu był zakup za dolary 
lub bony towarowe. Następnym sposobem zakupu auta było otrzymanie 
talonu, wtedy cacko można było kupić bez kolejki i po urzędowej cenie. 
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Tak sprzedawano około 20% aut. O tym, kto dostanie talon, decydowali 
dyrektorzy przedsiębiorstw i osoby zajmujące ważne stanowiska w pań-
stwie. Talonu na pewno nie dostawała osoba, która nie należała do PZPR.

Wio koniku, a jak się postarasz… 
Kto ma parę koni, tego bieda i ciężka praca nie goni 

Bohaterami przedstawionymi na kilku fotografiach są konie i ich wła-
ściciele. Zwierzęta piękne, błyszczące, zadbane, zapewne są oczkiem 
w głowie gospodarza. Koń na wsi w latach pięćdziesiątych, sześćdziesią-
tych i siedemdziesiątych był, oprócz krowy żywicielki, najważniejszym 
zwierzęciem w gospodarstwie.

Kto miał konia, ten spokojnie mógł uprawiać swoją ziemię. Orał, brono-
wał, płużkował, zwoził zboże, ziemniaki, siano, buraki. Przywoził drewno 
z lasu. Zawoził swoje produkty i zwierzęta na skup lub na targ do miasta.

Jeszcze w lepszej sytuacji był gospodarz, który posiadał parę koni. Ten 
to mógł szybciej wykonać pracę w swoim gospodarstwie i jeszcze wyko-
nać usługę za tzw. odrobek u małorolnego chłopa, który nie był w stanie 
utrzymać konia.

Łatwiej się żyło takiemu gospodarzowi, gdyż ci, u których wykonał 
usługę, przychodzili do pracy przy najcięższych i czasochłonnych pracach 
polowych. Pracowali przy pieleniu ziemniaków i buraków, podczas żniw, 
sianokosów i wykopów. Konie zaprzężone w latach 70. do kopaczek kon-
nych i kosiarek ułatwiały pracę przy żniwach i wykopkach.

Koń towarzyszył mieszkańcowi wsi od narodzin do śmierci. Wozem 
konnym mołodyczanie przywozili swoje żony i narodzone dzieci ze szpitala 
lub porodówki, gdyż coraz więcej kobiet decydowało się w tych miejscach 
rodzić dzieci, a nie w domu przy tzw. babkach. Furmanką wiozło się też 
młodych do ślubu, a chorych do lekarza czy szpitala, zaś zmarłych na 
cmentarz. Posiadanie koni lub konia było wyznacznikiem pozycji chłopa 
we wsi i jego poziomu życia.

Konkurencją dla koni stały się maszyny zakupione przez kółka rolnicze 
(powstawały po 1956 r.), gdzie można było zamówić usługę ciągnikiem. 
Jednak rzadko z tego korzystano, bo nie było pieniędzy, a konia i tak trzeba 
było utrzymywać, więc nie było to tak opłacalne. Większe zainteresowanie 
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usługami kółka rolniczego wzrosło dopiero w latach 70. i 80., wtedy zaczęto 
korzystać z kombajnów i kopaczek ciągnikowych. Jedynym urządzeniem, 
które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców wsi w latach 
60., była maszyna do młócenia zboża. Dzięki niej cepy poszły w zapomnienie.

Po żniwach, jak wtedy mówiono, maszyna chodziła po domach. Do 
pomocy przychodziła rodzina i sąsiedzi. Wszyscy sobie wzajemnie po-
magali, czyli odrabiali. Do pracy przy omłotach musiało przyjść kilkana-
ście osób, gdyż pracę należało wykonywać szybko. Maszyna nie czekała. 
Jedni z sąsieka rzucali snopki na maszynę, na maszynie zaś ktoś musiał 
rozciąć nożem powrósło, a następna osoba lub dwie puszczały zboże do 
maszyny, była to niebezpieczna praca. Jedna lub dwie osoby musiały czu-
wać przy workach. Gdy worki napełniały się zbożem, należało je odpiąć, 
przypiąć pusty worek, a ten pełny zanieść do paki na zboże, najczęściej 
do komory. Ktoś musiał zajmować się odgarnianiem i wynoszeniem plew, 
a co najmniej trzy osoby odbierały słomę i wiązały snopki. Dzieci robiły 
powrósła i odnosiły snopki na wyznaczone miejsce. Po wymłóceniu zboża 
i przewiezieniu maszyny do sąsiada wnoszono słomę do stodoły i układano 
w sąsieku. Wtedy zaczynał się poczęstunek.

Matka ziemia je chowała

Niemowlakami najczęściej zajmowała się matka lub babcia. Gdy jednak 
w polu należało wykonać jakąś pracę, gdzie musiały uczestniczyć kobiety, 
wtedy dzieci zabierano ze sobą. Matki szukały dla nich schronienia na 
miedzy, pod dziką jabłonią lub gruszą rosnącą nieopodal pola. Często 
dziećmi młodszymi zajmowało się starsze rodzeństwo.

Dzieci w wieku pięciu, ośmiu czy dziesięciu lat organizowały sobie sa-
modzielnie zabawy. Do tychże wykorzystywały wszystko, co znajdowało 
się w gospodarstwie. W zabawach towarzyszyły im zwierzęta znajdujące 
się w gospodarstwie lub przez nie oswojone. 

Zabawki wykonywali dla nich rodzice. Szyli lalki, robili wózki z drew-
na, piłki z gałganków i szmatek, nazywali je reptuchami, wycinali kółka 
z drewna, które dzieci toczyły po podwórku. Czasami przygotowywali 
dzieciom domina z drewna, a liczbę oczek wypalali na nich rozgrzanym 
metalowym prętem.
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Starsze dzieci nie tylko pilnowały maluchów, ale musiały od wiosny do 
jesieni zajmować się wypasaniem krów i koni na pastwisku. Gdy wracały 
ze szkoły, jadły przygotowany już rano obiad i wyruszały ze zwierzętami 
na pastwisko. Tam był ich plac zabaw. Krowy się pasły, a oni grali w dwa 
ognie, kiczki, dziada i nasz piękny zamek (kładli się w nieładzie jeden na 
drugiego, budując jakby zamek, a potem po fragmentach ubrania odgady-
wali, kto jest kim). Późnym latem i jesienią palili ognisko i piekli ziemniaki. 
Ci, których interesowała nauka, czytali książki.

Kilkunastoletnie dzieci pomagały także w większości prac polowych. 
Podczas żniw robiły powrósła, a te silniejsze odbierały skoszone zboże 
i robiły snopki, zaś podczas sianokosów przewracały skoszoną trawę, aby 
jak najszybciej wyschła, a potem grabiły siano. Zbierały także po ściernisku 
kłosy zboża, które wypadły podczas żniw, a jesienią ziemniaki. Wyrywały 
chwasty ze zboża przed żniwami, a z ziemniaków przed wykopkami. W le-
sie zbierały grzyby, jeżyny i czernice. Dzieci towarzyszyły rodzicom we 
wszystkich czynnościach, w ten sposób uczyły się pracy w gospodarstwie.

Dzieci na fotografiach wykonanych przez Franciszka Hubacza są dobrze 
jak na tamte czasy ubrane, wszystkie mają buciki. To zapewne ich odświętny 
strój. Na co dzień smyki chodziły w koszulkach, często połatanych i ob-
szernych. Nikt nie sprawdzał rozmiaru ubrań. Całe lato maluchy biegały 
boso, buty były zbyt cenne, aby ich używać w powszednie dni. Kąpiel 
całej rodziny odbywała się raz w tygodniu, w sobotę. Wtedy zmieniano 
też bieliznę i garderobę.

przy kościele i wierze

W PRL-u zostało poddane próbie przywiązanie mieszkańców Polski 
do religii katolickiej. Polacy wyszli z niej zwycięsko. 

Mieszkańcy Mołodycza nie poddali się naciskom państwa i zostali przy 
Kościele i swojej wierze. Atak na Kościół wzmagał w nich potrzebę wiary.

Po II wojnie światowej w powiecie jarosławskim wiele obiektów sakral-
nych uległo zniszczeniu. Władze komunistyczne jednak niechętnie dawały 
zezwolenia na budowę lub remont kościoła, dlatego duchowni decydowali 
się na nielegalne budownictwo sakralne. W tym celu stawiali nowe, prowi-
zoryczne obiekty lub adaptowali już istniejące, np. stare kaplice czy budynki 
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mieszkalne. Przeciwko tego typu działaniom występowali funkcjonariusze 
SB i MO. Prowadzili oni czynności rozpoznawcze oraz zapobiegawcze. 
Budynki, które mimo tych wszystkich czynności powstawały, najczęściej 
były burzone lub palone. Wobec osób odpowiedzialnych za budowę wy-
ciągano konsekwencje prawne w postaci aresztowań lub grzywien.

W takiej sytuacji znaleźli się mieszkańcy Mołodycza. Nie pozwolo-
no im wybudować kościoła na podbudowie murów z niedokończonej 
z 1934 roku cerkwi, więc podjęli z księdzem Władysławem Świstowiczem 
próbę odbudowy. Może by się udało, ale w tym czasie w pomieszczeniach 
kurii w Przemyślu zainstalowane były urządzenia podsłuchowe i stąd 
tajne służby dowiedziały się o niecnych planach mołodyczan. Przyjechali 
„smutni” panowie i zatrzymali rozpoczętą budowę, która przetrwała do 
dzisiaj jako symbol tamtych czasów. Udało się za to wiernym wyremon-
tować drewnianą cerkiew, choć również nie obeszło się bez zatrzymań, 
przesłuchań, nakładania kar i innych szykan. 

Wielką odwagą i oddaniem Kościołowi wykazali się mieszkańcy, gdy 
obchodzili uroczystości Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Niestety, w 1971 roku do Mołodycza dotarła tylko świeca. Mieli 
nadzieję zobaczyć ramę, w której wcześniej znajdowała się wykonana 
przez prof. Leonarda Torwieta kopia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, 
„aresztowanego” przez komunistyczne władze w 1966 roku, ale i jej nie 
pozwolono peregrynować.

Parafianie z Mołodycza nie zaniedbywali niedziel i świąt, wszystkie 
czynności związane z tymi wydarzeniami wypełniali tak, jak robili to ich 
przodkowie. Świadczą o tym właśnie zdjęcia wykonane przez Francisz-
ka Hubacza.





oGlĄdaJĄC HuBaCza

 
Podczas mojego kolejnego pobytu w Mołodyczu Jan Kuca pokazał mi zdjęcia 

wykonane przez Franciszka Hubacza w latach 50., 60. i częściowo 70. oraz 80. 
ubiegłego wieku. Oglądałem je z rosnącym zainteresowaniem, sympatią i atencją 
jako ktoś bywający dość często w Mołodyczu, ale zakorzeniony w Górnie, także 
należącym do tej samej Kotliny Sandomierskiej. Są to zdjęcia amatorskie, biało-
czarne, reżyserowane i przypadkowe, świąteczne i codzienne, nadzwyczajne 
i pospolite. Są zapisem życia, mimo swojej fragmentaryczności i wycinkowości. 
Jest to swoista dokumentacja dziejów wsi i osób, którym tutaj udało się pozostać 
oraz tym, co przybyli w tamtych latach z innych stron.

Był to czas, w którym opadł już złowrogi kurz walk i zaczęto nowe życie. 
Odszedł czas niedawnych łun, zabójstw, egzekucji, mogił, obezwładniającego 
poczucia zagrożenia, niedostatku, trudnej świadomości bycia oraz wrastania 
w tę piękną ziemię. Nadeszło nowe w rodzinie i społeczności lokalnej – w wio-
sce o czterechsetletniej historii, pomyślnej przez wieki, a bardzo dramatycznej 
i tragicznej w latach 1939–1947.

Zdjęcia Hubacza opisują pozytywną stronę życia w Mołodyczu. Wyludnienie 
wsi (na 320 gospodarstw w 1939 ocalało w 1948 jedynie 85) i czas „śmierci” 
licznych przysiółków, pochłanianych litościwie przez las zeszły na drugi plan. 
Jakże wzruszające są zdjęcia Hubacza z Maczug, osady, która przestała istnieć, 
a teraz trwa jako bolesne wspomnienie w pamięci jej mieszkańców i przypomina 
tylko o sobie nazwą i miejscem na mapie. Taki los spotkał Bachory, Lichacze, Pi-
skorze, Kaczmarze, Zaradawę, Chrapy i dziesiątki innych okolicznych osad, które 
wyludniały się podczas wojny i zupełnie opustoszały po wielkiej deportacji na 



radziecką Ukrainę w 1945 r. a potem po „operacji Wisła” w 1947 roku. Zdjęcia 
Hubacza są opowieścią o nowej egzystencji osób i wsi, pracy, samoorganizacji 
społecznej oraz odradzającym się życiu religijnym.

Często w tle zdjęć zauważamy stare zabudowania – stodoły, stajnie i domy. 
Rzadko pojawiają się te obiekty jako główny przedmiot fotografii. Niektóre 
z nich są już opuszczone i skazane na śmierć. Inne jeszcze trwają, a nawet mają 
nową strzechę. Byli wtedy tacy, którzy to umieli zrobić. Teraz już chyba nikt na 
jarosławskim Zasaniu tego nie potrafi... Jakże inny był Mołodycz w tym okresie. 
Próbuję sobie go wyobrazić, ile razy przejeżdżam tamtędy. Inne zagrody, inne 
domy, inne drogi... Wypatruję starych domów. Coraz ich mniej i prawie żadnych, 
które mogłyby mi coś jeszcze opowiedzieć o latach międzywojennych. Nie ma już 
starych płotów, obecnych na zdjęciach Hubacza. Robiono je bez użycia jednego 
gwoździa. Między trzy żerdzie wplatano tzw. dranki, czyli cienkie deseczki odłu-
pywane z pnia surowej sosny (bez sęków) za pomocą siekiery i klinów. Żerdzie 
przywiązywano do słupków łykiem. Dranki trzymały się żerdzi za pomocą własnej 
sprężystości. Te znane od wieków konstrukcje zastąpiono płotami ze sztachet, 
a potem żelaznymi i betonowymi.
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Figurka Matki Bożej w Mołodyczu ufundowana przez mieszkańców w 400-let-
nią rocznicę powstania wsi i 60. rocznicę powstania parafii rzymskokatolic-
kiej. 19.08.1984 roku poświęcona przez ks. biskupa Tadeusza Błaszkiewicza. 
Mołodycz, 1984.



78  



79  

« Dąb – pomnik przyrody w Mołodyczu-Hojsakach. Według legendy posadzony przez króla 
Jana III Sobieskiego. Mołodycz-Hojsaki, 1980.

Jaskółki przygotowujące się do odlotu. Swój „sejmik” urządziły na drutach linii energe-
tycznej. Mołodycz, 1971.
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Skrzyżowanie drogi powiatowej Jarosław–Mołodycz Wola z wojewódzką Sieniawa–Ole-
szyce. Mołodycz, 1980. 
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Tablica ze zmienioną nazwą Mołodycza na Młodzice. Nazwa taka funkcjonowała dwa lata. 
W 1981 roku powrócono do starej historycznej. Mołodycz, 1980.
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Topolowa aleja w Mołodyczu od strony Radawy. Nawierzchnia asfaltowa położona w 1978 r. 
W oddali autobus Autosan prowadzony przez Franciszka Saramaka. Mołodycz, 1980.
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Autobus PKS w Jarosławiu na przystanku w Mołodyczu-Grobli. Mołodycz, 1980.
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Letnia błyskawica nad Mołodyczem, lata 50. XX w. 
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Samolot dwupłatowy „Antek” rozsiewa nawóz na polach IGLOPOLU. Mołodycz, lata 80. XX w. 
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Stara chałupa z początku XX wieku – własność Michała Wójtowicza. Chałupa z drewna 
sosnowego, pokryta słomianą strzechą i wybielona wapnem. Mołodycz, 1980.



87  

Dom Anny i Franciszka Rokoszów. Wybudowany z czerwonej i białej cegły, pokryty cemen-
tową dachówką. Ogrodzony drewnianym parkanem. Mołodycz, 1980.
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Basen przeciwpożarowy wykonany w czynie społecznym przez strażaków ochotników. 
Mołodycz-Wola, 1980.
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Magazyn Ochotniczej Straży Pożarnej wzniesiony przez jej członków w czynie społecznym 
w 1958 roku. Mołodycz-Grobla, 1972.



90  

Budynek plebanii w Parafii Rzymskokatolickiej w Mołodyczu-Grobli wzniesiony około 1965 
roku wysiłkiem parafian. W trakcie budowy, ówczesny proboszcz ks. Władysław Świstowicz 
kierował pracami, a wiele z nich wykonywał osobiście. Mołodycz, 1980.



91  

Budynek plebanii greckokatolickiej w Mołodyczu wzniesiony w 1893 roku z materiałów 
podarowanych przez rodzinę Czartoryskich. W latach 1940–1941 posterunek sowieckiej 
straży granicznej, 1947–1948 posterunek milicji obywatelskiej, w późniejszym czasie baza 
PGR, mieszkania leśników, nauczycieli. Mołodycz, 1956.



92  

Wejście główne do budowanej w latach 1934–1939 cerkwi. Budowla zniszczona przez władze 
komunistyczne w latach 60. Mołodycz, 1956.



93  

Fundamenty budowanego potajemnie kościoła jako domu Karola Rokosza. Budowa zatrzy-
mana przez władze na skutek podsłuchów zainstalowanych w kurii biskupiej w Przemyślu. 
Mołodycz, lata 60. XX w.



94  

Kościół Niepokalanego Serca NMP w Mołodyczu (od 1947 roku). Na zdjęciu dawny zespół 
cerkiewny w Mołodyczu (parafia pw. Narodzenia NMP) z wejściową bramką i dzwonnicą 
z roku 1716. Zespół przekazany parafii rzymskokatolickiej w zamian za spalony kościół 
(od 1947). Mołodycz, 1969.
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Widok na starą cerkiew, wybudowaną w 1716 roku, oraz przerwaną budowę nowej cerkwi. 
Mołodycz, 1956.
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Kościół Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. Mołodycz, 1983.

« Kościół Niepokalanego Serca NMP w Mołodyczu (dawna cerkiew) w trakcie remontu. 
Remont podjęty przez ks. Jana Kocura został zatrzymany przez władze powiatowe 
i wznowiony po zmianie proboszcza (ks. Edward Pocałuń). Mołodycz, 1969.



100  

Krzyż upamiętniający zniesienie pańszczyzny, ustawiony w pobliżu świątyni w pierwszą 
rocznicę tego wydarzenia w 1849 roku. Mołodycz, 1956.
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Świetlica wiejska wybudowana w 1940 roku pod zarządem okupacyjnych władz sowieckich. 
Tu odbywały się zebrania, koncertowały zespoły ze Lwowa, za okupacji niemieckiej w tym 
budynku gromadzono kontyngent. Mołodycz, 1956.



103  

Budynek szkoły podstawowej wzniesiony wysiłkiem całej społeczności w latach 1934–1937. 
Zniszczony przez UPA w 1946, odbudowany w latach 1949–1950. W czasie budowy bardzo 
ważną rolę odegrał ówczesny sołtys wsi Andrzej Strent. Mołodycz, 1956.



104  

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mołodyczu topią Marzannę w pierwszym dniu wiosny 
nad rzeką Bech. Mołodycz, 1986. 



105  



Franciszek Hubacz kończy pracę w swoim gospodarstwie przy składaniu 
sterty, pomagają mu członkowie rodziny. Mołodycz, lata 80. XX w.



naJMłodSi

Dzieci są obecne na większości zdjęć Hubacza. Widzimy je na zdjęciach 
rodzinnych, czasem niewidoczne, bo w becikach albo wyeksponowane jak przy 
okazji I komunii, wędrujące do szkoły, pomagające przy żniwach i wykopkach. 
Robią to, co potrafią proporcjonalnie do swojego wieku. Pasą krowy, ale też mogą 
robić powrósła, znoszą snopki, zbierają ziemniaki. Wzruszają zdjęcia nieporad-
nych niemowlaków sadzanych na kolanach czy przy wyniesionych stolikach lub 
na krzesłach, „ustawianych” do obiektywu. Zwracają uwagę zdjęcia dzieci wę-
drujących do szkoły. Autor pokazuje je w otwartej bramie ogrodzenia, tyłem do 
widza, ruszających po naukę, ale symbolicznie już wychodzących w szeroki świat. 
Na jednym niepozowanym zdjęciu widoczna jest dziewczynka idąca do szkoły 
bez obuwia, czyli „na bosaka” a na innym widzimy wystylizowany obrazek małej 
gęsiarki („gęsiarka” - chłopca?) z kijkiem, na łące z obfitą trawą, w towarzystwie 
stadka ptaków. Słychać gęganie i pachnie trawa, jest ciepło, nie wiadomo, czy 
wieje majowy, a może czerwcowy wietrzyk. Zdjęcie może przesadnie wykreowane, 
ale tak było - swoją pracę wiejskie dzieci zaczynały od pasienia gęsi.

Dzieci pojawiają się na zdjęciach pozowanych. Ubrane na tę okazję, ale cza-
sem też w stroju codziennym, ustawiane jak dorośli, w „postawie zasadniczej” 
en face, nigdy boso. Widok aparatu fotograficznego czyni ich buzie poważne, 
opuszczają ręce, nie uśmiechają się i chyba nie oddychają, gdy Hubacz robi zdjęcie. 
Za chwilę pobiegną się przebrać, jeśli to nie jest niedziela lub święto i wrócą do 
normalnych obowiązków. Gdzie są te dzieci z tych zdjęć, jak potoczyły się ich 
losy... Któż to wie?
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Rodzeństwo, Tadeusz i Janina Wójcik. Mołodycz, lata 50. XX.
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Mały Tadzio Hubacz w roli pastuszka gęsi. Lata 70. XX w.

« Dzieci we wnętrzu zabytkowego dębu. Mołodycz-Hojsaki, 1980
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Zabawa w starej kołysce. Mołodycz, 1964.

« Najstarsze dzieci Hubaczów przed wejściem do domu dziadków. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Inscenizacja małego pastuszka Staszka Hubacza ze swoim stadem na pastwisku. 
Mołodycz, lata 60. XX w.



115  

Tadeusz Hubacz z udomowioną sarenką w rodzinnym gospodarstwie. 
Mołodycz, lata 70. XX w.



116  

Gospodarstwo Andrzeja Hubacza w Mołodyczu. Maria Hubacz (Rokosz) z małą córeczką 
Genowefą, przygarniętą sarenką porzuconą przez matkę i kotkiem oraz Aniela Hubacz 
z ulubionym psem. Mołodycz, 1964.
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Dzieci Franciszka Hubacza odpoczywają w wysokiej trawie ze spacerującym koziołkiem. 
Mołodycz, lata 60. XX w.
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Chłopiec z sarenką znalezioną w lesie i wychowaną w gospodarstwie. Lata 60. XX w.



120  

Dzieci Franciszka Hubacza obserwują jeża, który akurat przechodził przez podwórko. 
Mołodycz, lata 60. XX w.
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Stanisław Szwajczak (najprawdopodobniej). Mołodycz, lata 50. XX w.



122  
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« Mołodycz, lata 60. XX w.

Mały Stasio i Gienia Hubaczowie karmią kota mlekiem. Mołodycz, lata 60. XX.
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Dzieci w gospodarstwie Andrzeja Hubacza w towarzystwie psa, przyjaciela. 
Mołodycz, lata 60. XX w.

» Mała Anna Wójtowicz bawiąca się przy wiadrze wypełnionym 
wodą przed wejściem do swojego domu. Mołodycz, 1960.
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Piotr Mil. Mołodycz, lata 50. XX w.Franciszek Kaczmarz (z lewej) i Piotr Kolasa, 
z przysiółka Kaczmarze (dawna Zaradawa). 
Kaczmarze, 1955.
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Janek Rokosz (z lewej) z kolegami. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Rodzeństwo Stanisława i Tadeusz Wójcik. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Franciszek Kaczmarz z nieistniejącej już wsi Kaczmarze (dawna Zaradawa). 
Kaczmarze, lata 50. XX w.
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Tadeusz Hubacz z udomowioną sarną. W tle sterty słomy przykryte śniegiem. Lata 70. XX w.

« Cecylia Hubacz wraz córkami demonstrują wielką sowę, która została złapana na strychu 
stajni. Po wykonaniu zdjęcia wróciła na swoje miejsce. Mołodycz, lata 70. XX w.
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Mała Irena Zagrobelna. Mołodycz, lata 60. XX w.



133  

Gienia Hubacz (najwyższa) z dziećmi Marii i Andrzeja Hubaczów przed ich rodzinnym 
domem. Mołodycz, 1975.
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Grupka dzieci z psem na tle bujnej zieleni. Jarosław, 1968.
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Siostry Zagrobelne. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Marysia Mil z trochę za dużą torebką.
Mołodycz, lata 60. XX w.

Maria Mil. Mołodycz, lata 60. XX w.

»   Józefa Cieliczka. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Dzieci Marii i Piotra Saramaka przed odnowionym rodzinnym domem. Od lewej: Franciszek, 
Kazimiera, Krystyna, Anna, Władysława, Janek. Mołodycz, lata 60. XX w.

« Chłopiec i dziewczynka na łące. Mołodycz, 1972.
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Świniobicie było bardzo ważnym wydarzeniem dla wiejskich rodzin. Szczególnie mocno 
przeżywanym przez najmłodszych. Mołodycz, lata 70. XX w.
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Bronisława Ziejło z dziećmi i psem „dzikarzem”. Mołodycz, lata 50. XX w.



143  

Michał Winiarz z synem Andrzejem na rękach. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Siostry Stasia i Krysia Winiarz (z lewej) i ich kuzynka Jasia Purcha na tle motocykla 
WSK 125. Mołodycz, lata 60, XX w.

« Stasio i Gienia Hubacz na śniegu. Stasio w rękach trzyma złapaną sowę. 
 Mołodycz, lata 60. XX w.
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Trzy koleżanki (od lewej): Ela Maczuga, Janina Adamiec i Danuta Szwajczak. 
Mołodycz, lata 60. XX w.



147  

Janina Hubacz (z lewej) z dziewczynką, która brała udział w sypaniu kwiatów w czasie 
procesji Bożego Ciała i kuzynem. Mołodycz, lata 60. XX w.



148  

Anna Buniowska z dzieckiem na kolanach. Mołodycz, 1963.



149  

Babcia Sosnowa z Kaczmarzy ze swoimi wnukami. Mołodycz, lata 60. XX w.
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« Wiktoria Purcha z synem Marianem. Mołodycz, 1959.

Andrzej Warcaba z synem Czesławem. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Aniela Kardynał wraca ze swoimi córeczkami z kościoła w dniu zakończenia 
Oktawy Bożego Ciała. Oprócz poświęcenia wianków w tym dniu odbyło 
się również uroczyste błogosławieństwo dzieci. Mołodycz, lata 60. XX w.
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« Odpoczynek nad Lubaczówką. Radawa, 1973.

Franciszek Hubacz ze swoimi dziećmi, pomiędzy nogami przechadza się biały kot. W oddali 
drzewa rosnące wzdłuż rzeki Bech. Mołodycz, lata 60. XX w.



Józef Buniowski ze swoim synkiem Czesławem. Mołodycz, 1963.



Młodzież

Do zdjęć, zwłaszcza w latach 50., pozowano. To było wydarzenie i osoby foto-
grafowane przygotowywały się do niego mniej lub bardziej starannie. Odpowied-
nio się ubierano (np. najstarsze kobiety zawsze w jasnych chustkach i zapaskach, 
mężczyźni „jak do kościoła”), dbano o tło (kwitnący bez, żyto przed żniwami, mur 
rozpoczętej cerkwi, dom, płot) oraz rekwizyty, np. bukiety, zwierzęta, rowery, 
torebki, papierosy, a nawet kiełbasy po świniobiciu umieszczone na szyjach dzieci. 
Hubacz przedstawia zwykle grupy osób – rodziny, przyjaciół, pracujących przy 
sianokosach, żniwach lub wykopkach. Zdjęcia indywidualne pojawiają się bardzo 
rzadko (np. autor w pracy), a tym bardziej ujęcia portretowe i zbliżenia.

Pokolenie średnie na zdjęciach Hubacza jest podobne do swoich rodziców, 
ale nie w sposobie ubierania się, lecz w wyrazie twarzy. Choć ich twarze są po-
godniejsze, na ich ustach tli się uśmiech, a szeroko otwarte oczy patrzą na świat. 
Wszyscy szczupli. Nie było otyłych kobiet. Jeśli się pojawiają na zbiorowych zdję-
ciach, to wyjątkowo. Najstarsi mężczyźni patriarchalni, uroczyści, godni i budzący 
szacunek. Zwykle mają piękne wąsy, kapelusz, występują na zdjęciach w białych 
koszulach, garniturze z kamizelką i zapiętą do zdjęcia marynarką. Młodzi już inni. 
Wszyscy wysocy, szczupli i przystojni. Inni pewnie także byli, ale nie ma ich na 
zdjęciach Hubacza. Fotografowani chętnie pozują. Pomagają sobie końmi, rowerami 
(z dziewczynami na ramach), papierosami (częstują się albo palą), chętniej pozują 
w grupie, a nawet symulują bójkę. Występują najczęściej bez nakrycia głowy, 
w spodniach i jasnych koszulach z podwiniętymi rękawami, mimo że „do zdjęcia” 
cenili sobie garnitury. Silni i gotowi do pracy, wyglądem przypominają Mateusza 
Birkuta z filmu A. Wajdy. Na wielu zdjęciach „szpanują”, popisując się swoimi 



rowerami, papierosami, udawaną bójką, kosami przy sianokosach. Ich twarze są 
jasne, widać na nich ciekawość. Ci chłopcy śmiało patrzą przed siebie. Tacy nie 
tylko odbudowywali Mołodycz, ale ruszali stąd do miast bliskich i dalszych, by 
podjąć pracę i budować swoje życie.

»  Maria Buniowska z pieskiem, z tyłu „przeszkadza”  
Roman Cienki. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Młoda dziewczyna z Mołodycza. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Janina Furmanik. Mołodycz, lata 50. XX w.



162  

Dwie kobiety pozują do zdjęcia z dzieckiem. Przed nimi odpoczywający pies, w tle zabudowa 
gospodarstwa rolnego. Budynki pokryte słomianą strzechą. Kaczmarze (?), lata 50. XX w.
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Stanisław Wójtowicz, Jan Matusz i Bronisław Purcha na tle zabudowań pod strzechą 
(pierwsza stodoła Franciszka Strenta, dom Michała Wójtowicza). Mołodycz, lata 50. XX w.
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Michał Pencko (z prawej) ze swoimi przyjaciółmi. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Grupa młodzieży z Mołodycza. Od lewej stoją: Maria Hubacz, Stanisław Wójtowicz, Aniela 
Adamiec, Franciszek Hubacz, Karolina Strent. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Anna Kolasa. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Stanisława Sutkowy. Mołodycz, lata 50 XX w.
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« Maria Buniowska i Michał Szwajczak. Mołodycz, lata 50. XX w.

Aniela Adamiec (pierwsza z lewej) z grupą przyjaciół. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Franciszek Hubacz. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Chłopiec na tle łąk. Mołodycz, lata 50. XX w.



172  

Młody mężczyzna (Fil?) na tle letniego krajo-
brazu. Mołodycz-Kaczmarze, lata 60. XX w.

Powitanie dwóch chłopców, być może przy-
jaciół. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Józef Kolasa na tle łąk.
Mołodycz, lata 50. XX w.

Bronisław Purcha (z lewej) i Marian Rokosz. 
Mołodycz, lata 50. XX w.



174  



175  

« Ludwika Rokosz. Mołodycz, lata 50. XX w.

Bronisława Bednarz (z lewej) z przyjaciółkami (w środku Anna Maczuga). 
Mołodycz, lata 50. XX w.
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Franciszek Hubacz (z lewej) i Stanisław Wójtowicz w czasie inscenizowanej bójki przed 
stertą słomy po omłotach. Mołodycz, lata 50. XX w.



177  

Jan Marczak. Mołodycz, lata 50. XX w. Franciszek Hubacz. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Jadwiga Buniowska. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Justyna Warcaba i Aniela Kardynał.Mołodycz, lata 50. XX w.
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Grupa młodzieży pozuje do zdjęcia z harmonią. Od lewej Stanisław Ziejło, Anna Cienka, 
Bronisław Zagrobelny, Jadwiga Buniowska. Mołodycz, 1955.

»  Stanisława i Feliks Sokół z przysiółka Cienkie w Radawie. Radawa, 1963.
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Popołudniowe spotkanie „przy butelce i ogórku” na trawie w okolicach miejscowego sklepu. 
W centrum butelkę trzyma Jan Lichacz. Mołodycz, lata 60. XX w.



183  

Grupa młodzieży na tle zabudowań przysiółka zwanego Kupina. Od lewej: Stefania Purcha, 
Stanisława Szwajczak, Stanisława Sokół, Józef Adamiec, Maria Wójtowicz, Aniela Adamiec, 
Maria Buniowska. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Jan Zagrobelny z koleżankami Jadwigą Buniowską (z lewej) i Anną Szwajczak na tle starej 
stodoły pokrytej słomianą strzechą. W tle na stogu słomy Józef Adamiec. Mołodycz, 1956.
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Anna Marczak z nieistniejącej Zaradawy. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Walenty Winiarz. Mołodycz, lata 50. XX w.



187  

Stefania Furmanik. Mołodycz, lata 50. XX w.



188  

Grupa chłopaków z Mołodycza. Od lewej Andrzej Hubacz i Stanisław Winiarz. Pierwszy 
od prawej Michał Pencko. Mołodycz, lata 50. XX w.

»  Jan Kolasa pozuje przed nową bramą wjazdową na podwórze. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Czterech kolegów dzieli się papierosami. Od lewej: Józef Adamiec, Michał Winiarz, Andrzej 
Rokosz, Stanisław Winiarz. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Koledzy Stanisław Winiarz (z lewej) i Józef Adamiec. Mołodycz, lata 50. XX w.



192  

Roman Sokół (z lewej) i Franciszek Rokosz. Mołodycz, lata 50. XX w.



193  

Tadeusz Rokosz. Mołodycz, lata 50. XX w.



194  

Władysław Kolasa (z lewej) i Władysław Sutkowy. Mołodycz, lata 60. XX w.



195  

Czterech przyjaciół, od lewej Józef Adamiec, Walenty Winiarz, Jan Szwajczak, Jan Lichacz. 
Wola Mołodycka, 1956.



196  

Tadeusz Rokosz i Franciszek Rokosz (z prawej), w tle zabudowania części wsi Mołodycz 
zwanej „Kościelne”. Mołodycz, lata 50. XX w.



197  

Józef Adamiec. Mołodycz, lata 50. XX w.



198  



199  

« Józef Horodko. Mołodycz, lata 50. XX w.

Władysław Sutkowy, z lewej, ze swoim kolegą Janem Zagrobelnym. Mołodycz, 1956.



200  

Pamiątka popołudniowego spotkania w niedzielę. Od lewej stoją Stanisław Wójtowicz, 
Stanisława Cienka, Maria Buniowska i Andrzej Hubacz. Mołodycz, lata 50. XX w.



201  

Młodzież z Mołodycza, u dołu od lewej Władysław Zagrobelny, Franciszek Rokosz, Fran-
ciszek Kolasa. Mołodycz, lata 50. XX w.



202  

Józef Adamiec z koleżanką. Mołodycz, lata 50. XX w.



203  

Mężczyzna w kapeluszu z koleżanką. Mołodycz, lata 50. XX w.



204  

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mołodyczu pozują do zdjęcia w młodym sosnowym 
lesie tzw. młodniku. Od lewej: W. Jarosińska, Z. Drewniak (w białej sukni), Cz. Majkowska, 
Z. Obłój. Mołodycz, 1956.



205  

Jadwiga Buniowska z Mołodycza z bratem Wojciechem. 
Mołodycz, lata 50. XX w.



206  

Aniela Adamiec (z lewej) z kuzynką i kolegami: Andrzejem Hubaczem (z lewej) i Stanisła-
wem Wójtowiczem. Mołodycz, lata 50. XX w.



207  

Stanisław Wójtowicz (z lewej) i Jan Szwajczak z siostrami Janiną i Stefanią Furmanik. 
Mołodycz, lata 50. XX w.



208  

Dwie przyjaciółki na tle łanu zboża. Mołodycz, lata 50. XX w.



209  

Stefan Matusz z Maczug (mieszkał w Maczugach, później w Kaczmarzach) z dwoma psami 
– „dzikarzami”. Kaczmarze, lata 50. XX w.



210  



211  

« Młoda dziewczyna na tle łanu zboża. Mołodycz, lata 60. XX w.

Aniela Adamiec (z lewej) i jej kuzynka Krystyna. Mołodycz, lata 50. XX w.



212  

Aniela Hubacz. Mołodycz, 1962.



213  

Przyjaciółki Maria Buniowska (po lewej) i Stanisława Cienka. W oddali ich 
znajomy z rowerem. Mołodycz, lata 50. XX w.



214  

Przyjaciółki Aniela Kardynał (z lewej) i Justyna Warcaba. 
Mołodycz, lata 50. XX w.



215  

Władysława Saramak (z lewej) i Jadwiga Rokosz. Mołodycz, 1958.



216  

Młodzież z Mołodycza. Od lewej Franciszek Rokosz, Stanisława Sokół, Franciszek Kolasa, 
Stanisława Rokosz, Stanisław Buniowski. Mężczyźni mają u dołu spięte nogawki spodni, 
aby ochronić je przed łańcuchem roweru podczas jazdy. Mołodycz, lata 50. XX w.



217  

Spotkanie koleżanek w niedzielne popołudnie. Pierwsza z lewej Aniela Matusz, z prawej 
Aniela Hubacz. Mołodycz, lata 50. XX w.



218  

Grupa starszej młodzieży. Mołodycz, lata 50. XX w.



219  

Koleżanki Anna Cienka (od lewej) i Jadwiga Buniowska. Mołodycz, 1955.



220  



221  

« Genowefa Godzina ze Starego Dzikowa. Mołodycz, lata 50. XX w.

Stefania Furmanik, Aniela Kardynał i Ludwika Rokosz. Mołodycz, lata 50. XX w.



222  

Jadwiga Zagrobelna (z lewej) i Cecylia Hubacz. Mołodycz, lata 60. XX w.



223  

Bronisław Purcha z Mołodycza na tle zimowego krajobrazu w typowym dla tego 
okresu ubraniu (kurtka, spodnie rajtki i buty oficery). Mołodycz, 1956.



224  

Cecylia Hubacz. Mołodycz, lata 60. XX w.



225  

Aniela Hubacz i Danuta Zagrobelna. Mołodycz, 1965.



226  

Bronisław Purcha (z lewej) i Franciszek Strent. Mołodycz, lata 50. XX w.



227  

Roman Rokosz (z lewej) i Józef Zagrobelny. Mołodycz, lata 50. XX w.



228  

Jan Saramaka. 
Mołodycz, lata 50. XX w.

Piotr Maczuga. 
Mołodycz, lata 50. XX w.



229  

Stanisław Winiarz. 
Mołodycz, lata 50. XX w.

Józef Adamiec. 
Mołodycz, lata 50. XX w.



230  

Andrzej Hubacz z narzeczoną Marią w towarzystwie oswojonego koziołka. 
Mołodycz, lata 60. XX w.



231  

Danuta Zagrobelna ze swoją matką. Mołodycz, lata 60. XX w.



232  

Aniela Hubacz. Mołodycz, lata 60. XX w.



233  

Rodzeństwo Zagrobelnych (dzieci Jadwigi i Władysława). Mołodycz, 1975.



Mieszkańcy Kaczmarzy, dawnej Zaradawy. Stanisław Tereszko (z lewej) i Jan Marczak, 
Paulina Leśna i Anna Marczak. Mołodycz-Kaczmarze, lata 60. XX w.



roWery i MotoCykle

Hubacz robił swoje zdjęcia w otoczeniu, które sam kreował, „ustawiając” 
fotografowanych. Jeśli to jest podwórko, to na tle domu, bzu, płotu itd., z „przy-
wołaniem” zwierząt, np. kur u stóp fotografowanych. W plenerze dba o pokazanie 
łąki, czerwcowego żyta, drzew, murów budowanej cerkwi. Osoby trzymają w dłoni 
bukiety, np. zerwanych przed chwilą gałązek bzu, bez powodu, „dla zdjęcia”. Jako 
rekwizyty występują też rowery. W tym czasie było ich w Mołodyczu wiele i był 
to ważny środek lokomocji. Rowery występują w różnych konfiguracjach. Korzy-
stają z nich kobiety (ach te siatki w tyle, aby zabezpieczyć spódniczkę), mężczyźni, 
a także młodzi, wożący swoje dziewczyny. Młodzi mężczyźni pozujący do zdjęć 
zapominali rozpiąć nogawki u dołu i stoją „przygotowani” do jazdy. Rewelacją 
były pierwsze motocykle, zwykle WSK-i, na których pozowano indywidualnie 
i rodzinnie.





237  

Franciszek Hubacz oparty o rower. Mołodycz, lata 60. XX w.



238  

Grupa młodzieży na rowerach w czasie okazjonalnego spotkania w niedzielę po południu. 
Mołodycz, lata 50. XX w.



239  



240  



241  

Stanisław Wójtowicz z rowerem. Mołodycz, lata 50. XX w.

« Chłopiec na rowerze. Kaczmarze, 1955.



242  

Piotr Cienki z rowerem. Mołodycz, lata 50. XX w.



243  

Walenty Szwajczak (najprawdopodobniej), z rowerem. Mołodycz, lata 50. XX w.



244  

Czterech kolegów, od lewej: Józef Adamiec, Walenty Winiarz, Jan Szwajczak, Jan Lichacz. 
Wszyscy przy swoich rowerach. Mołodycz, lata 50. XX w.



245  

Przyjaciółki, Stanisława Cienka (z lewej) i Maria Buniowska, przy rowerze. 
Mołodycz, lata 50. XX w.



246  

Jan Fil z Kaczmarzy z rowerem. Kaczmarze, 1965.



247  

Franciszek Winiarz z rowerem. Mołodycz, lata 50. XX w.



248  

Maria Rokosz (po lewej) i Czesława Habel pozują do zdjęcia z rowerem. 
Mołodycz, 1960.



249  

Michał Szwajczak na rowerze. Mołodycz, lata 70. XX w.



250  

Nauczycielki Szkoły Podstawowej w Mołodyczu: Zofia Drewniak (w białej sukience) i Wa-
cława Jarosińska pozują do zdjęcia z rowerami. Mołodycz, 1956.



251  



252  

Dziewczyna na motocyklu marki WFM. Mołodycz. 1968.



253  

Jan Rokosz na motocyklu marki WFM. Mołodycz, 1968.



254  

Władysław Purcha ze swoją córeczką Janiną na motocyklu marki WSK 125. Mołodycz, 1971.



255  

Dzieci Władysława Purchy – Janina i Józef na motocyklu marki WSK 125. Mołodcz, 1971.



Jan Zagrobelny z rowerem na pastwisku. Mołodycz, lata 50. XX w.



rodziny

 
Rodziny, zwykle liczne, występują w komplecie, często przy okazji urodzin 

najmłodszego ukrytego w beciku, a także przy I komunii św. któregoś z dzieci. 
Nie koncentrowano wtedy uwagi na jednostce. Jeśli tak, to zawsze w otoczeniu 
społecznym. Uwagę przyciągały mała grupa, jej przeżycia i zajęcia (np. kolędnicy, 
strażacy), rodzina i szersza społeczność (np. parafia). W życiu i pracy też w sposób 
naturalny nie myślano o sobie. Można przypuszczać, że wiele fotografowanych 
osób miało o to żal do losu, zwłaszcza kobiet. Specyficzną grupę stanowią grupy 
weselne. Młodzi występują zwykle z drużbami, drużkami i starostami wesela. 
Wszyscy poważni, najbardziej starsi, dzieci pojawiają się wyjątkowo (piękne zdjęcie 
dzieci z nowożeńcami na wozie). Muzykanci nieobecni na zdjęciach. Przyjęcia, 
jak całe życie mieszkańców Mołodycza, skromne i w domu.





259  

Andrzej Hubacz (junior) z żoną Marią i dziećmi. Z tyłu rodzice Andrzeja, Agata i Andrzej 
(senior). Mołodycz, lata 70. XX w.



260  

Rodzina Marii i Jana Tereszków z Mołodycza-Kaczmarzy (dawna Zaradawa) obok rodzin-
nego domu. Mołodycz-Kaczmarze, lata 50. XX w.



261  

Rodzina Piotra Saramaka. Z prawej synowie: Jan (wyższy) i Franciszek. Piotr Saramak przez 
wiele lat sprawował funkcję kościelnego w mołodyckiej parafii. Mołodycz, lata 60. XX w.



262  



263  

« Franciszek Hubacz ze swoimi dziećmi i ich przyjaciółmi – królikami. 
 Mołodycz, lata 70. XX w.

Wielopokoleniowa rodzina na tle rodzinnego domu oszalowanego sosnowymi deskami. 
Mołodycz, lata 50. XX w.



264  
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266  

Rodzina Marczaków i ich przyjaciele w nieistniejącym obecnie przysiółku Kaczmarze 
(dawna Zaradawa). Ostatni mieszkaniec opuścił wieś w 1978 roku. Kaczmarze, 1965.



267  

Maria i Jan Kobędzowie ze swoimi dziećmi. Mołodycz, lata 50. XX w.



268  

Rodzina Buniowskich. Jadwiga i Władysław Bochno (z lewej) z dziećmi i mamą Jadwigi - 
Anną. Z prawej Józef Buniowski i jego siostra Agata. Mołodycz, lata 50. XX w.



269  

Rodzina z przysiółka Zaradawy-Zastawni. Zaradawa, lata 50. XX w.



270  



271  

« Anna Buniowska z Mołodycza z córką Jadwigą, zięciem Władysławem Bochno i wnukami. 
Mołodycz, lata 50. XX w.

Stanisława i Feliks Sokół (z prawej) z Radawy-Cienkich z rodziną. Radawa, 1963.



272  

Agata Hubacz z synami: Andrzejem (z lewej), Franciszkiem i ich dziećmi. 
Mołodycz, lata 60. XX w.



273  

Anna Buniowska ze swoimi dziećmi. Mołodycz, lata 50. XX w.



274  



275  

« Rodzina Anieli i Michała Kardynałów z Mołodycza. Dzieci: Teresa, Czesława i Stanisława. 
Mołodycz, 1956.

Aniela i Michał Wójtowiczowie z dziećmi. Mołodycz, lata 50.XX w.



276  

Rodzina Anny i Władysława Purchów (z prawej). Z lewej rodzice Władysława, Wiktoria 
i Michał. Mołodycz, lata 50. XX w.

»  Stanisława Szwajczak (z prawej) ze swoimi kuzynami na tle zieleni. Mołodycz, lata 50. XX w.



277  



278  



279  

« Stanisława i Feliks Sokół z Radawy-Cienkich z dwoma 
 dziewczynkami w dziecięcym wózku. Radawa, 1963.

Leśniczy Michał Matusz z żoną Marią i dziećmi. Stoi Mieczysław, klęczy Edward.
Mołodycz, lata 50. XX w.



280  

Agata i Andrzej Hubaczowie. Mołodycz, 1970.



281  

Józefa Maczuga z Mołodycza na schodach przed domem z dzieckiem i zna-
jomym. Mołodycz, 1970.



282  

Justyna i Walenty Rokosz z Mołodycza z zięciem i wnukami. Z tyłu samochód fiat 126p. 
Mołodycz, lata 80. XX w.



283  

Córka i zięć Justyny i Walentego Rokoszów z Mołodycza z córeczką w czasie odwiedzin 
u rodziców. Mołodycz, lata 80. XX w.



Rodzina Marii i Andrzeja Hubaczów. Mołodycz, 1970.



naJStarSi

 
Hubacz interesuje się przede wszystkim ludźmi. Na zdjęciach widzimy osoby 

starsze, w średnim wieku, młodzież i dzieci. Wielokrotnie patrzyłem na ich twarze. 
Różnią się z natury rzeczy. Jednak istnieje coś stałego w ich wyrazie – godność, 
powaga, smutek i dystans (wyraźniejszy na twarzach starszych), pogoda i radość 
(częstsza u młodych i dzieci). Twarze osób najstarszych naznaczone są czymś 
tajemniczym i nieprzeniknionym. Wydaje się to oczywiste, jeśli pomyślimy o ich 
bardzo trudnym życiu i tragicznych przeżyciach ostatnich lat, dramatycznych 
podziałach, nienawiści i śmierci. Jest dla mnie rzeczą tajemniczą ich „echo” za-
znaczające się na twarzach osób młodszych, a nawet dzieci.





287  

Agata i Andrzej Hubaczowie z medalami przyznanymi z okazji 50. rocznicy 
ślubu. Mołodycz, lata 70. XX w.



288  

Anna Zagrobelna z córkami i Czesławą Habel (najniższą). Mołodycz, lata 60. XX w.



289  

Rodzina Agaty i Andrzeja Hubaczów. Mołodycz, lata 70. XX w.



290  

Mikołaj Matusz, Paulina Leśna i jej mąż Stefan (po prawej) przed rodzinnym 
domem w nieistniejącej obecnie wsi Maczugi. Maczugi, 1958.



291  

Mikołaj Matusz na swoim podwórku w nieistniejącej obecnie wsi Maczugi. 
Maczugi, 1958.



292  

Rodzina Buniowskich przed domem rodzinnym. Od lewej: Jadwiga, Anna i Józef, z prawej 
Piotr Hubacz. Mołodycz, 1965.



293  

Małżeństwo Anastazja i Jan Habel (rodzice Stefanii Lichołat), za nimi belki zgromadzone 
na budowę nowej stodoły. Mołodycz, lata 50. XX w.



294  



295  

« Jan Sosnowy z Mołodycza-Kaczmarzy (dawna Zaradawa) z rodzicami.
 Mołodycz, lata 50. XX w.

Katarzyna i Aleksander Bochnowie ze swoją córką Bronisławą. Mołodycz, lata 50. XX w.



296  

Justyna Rokosz z wnuczkiem na rękach. Mołodycz, lata 60. XX w.



297  

Maria Zagrobelny. Mołodycz, lata 60. XX w.



Justyna i Walenty Rokoszowie z wnukami. Mołodycz, lata 80. XX w.



CodziennoŚĆ

 
Ubrania mieszkanek i mieszkańców Mołodycza są typowe dla okresu foto-

grafowanego przez Hubacza. Wszyscy ubrani w solidne rzeczy wytworzone lub 
uszyte na miejscu. Oddaję hołd tej pani, która szyła. Pewnie dla zdjęcia, jej singer 
został wyniesiony na zewnątrz i ona pracuje w ogrodzie. Wtedy szyto prawie 
wszystko. Nie wiadomo jednak, czy te sweterki panienek zostały zakupione jako 
„sklepowe”, czy też zrobione na miejscu. Nie wiadomo także, czy kamizeleczki 
niektórych dziewczynek i podlotków wyhaftowano na miejscu, czy też kupiono 
poza Mołodyczem. Gdzie szyto te kurtki męskie, płaszcze, w których występują 
nowożeńcy i drużbowie? Gdzie garnitury? Ci najstarsi mogli mieć uszyte jeszcze 
w XIX wieku. Na zdjęciach wszyscy mają przyzwoite buty, choć wtedy obuwie 
oszczędzano. Na co dzień chodzono boso. Mężczyźni występują w oficerkach. 
Zapomniany już typ obuwia, które odpowiednio konserwowane mogło służyć 
kilkadziesiąt lat. Buty, zaprezentowane na zdjęciach, mogły widzieć niejedno, 
mogły przemierzyć drogi, których nigdy nie poznamy. Ich towarzyszami były 
spodnie, nazywane rajtkami, gdzie indziej bryczesami. Ci mężczyźni nie uszyli ich 
teraz, one mają swoją historię tak jak te oficerki. Jaką? Bóg to wie. Takie wysokie 
męskie buty nosiły także kobiety. Chwaliły je. Były kłopotliwe przy ściąganiu. 
Korzystano z tzw. pieska, albo musiał ktoś pomagać. Dzieci ubierano przyzwoicie 
i dobrze, ale w to „co miano”. Stąd widzimy dzieciaki ubrane w rzeczy za duże 
lub zbyt małe. Te sweterki i koszulki bywają powyciągane lub skrócone. Rodzice 
ubierali swoje pociechy w to, co było dostępne, co zwykle otrzymali w ramach 
rodzinnej i sąsiedzkiej wymiany.



Podstawowym rodzajem aktywności na wsi była praca w polu i zagrodzie. 
Najważniejsza była ta pierwsza. Było jej mnóstwo, rozłożonej na cały rok zgodnie 
z biegiem pór roku. Nawet zimą były zajęcia przy obsłudze zwierząt domowych, 
paleniu w piecach. Hubacza interesują te najważniejsze. Przyglądamy się najpierw 
sianokosom. Młodzi, dzielni i silni kosiarze odpoczywają. Pozują. Do zdjęcia 
przerwano pracę i wbito starannie kosy w ziemię. Koszenie trawy było sprawą 
męską. Kobiety i dzieci „wkraczały” do sianokosów później, gdy trawę suszono, 
składano, a potem zwożono do stodół bądź na strychy, gdzie służyły jako natu-
ralne ocieplenie domów i stajni. Na obrazach Hubacza oglądamy żniwa. To one 
były najważniejszą pracą na wsi. Zbierano chleb i paszę dla zwierząt. Wśród zdjęć 
znajdują się obrazy tradycyjnych żniw. Jako podstawowe narzędzie wykorzy-
stywano kosy z tzw. kąbłkami (nieobecnymi przy sianokosach). Żyto, pszenicę, 
jęczmień i owies koszono na tzw. ścianę. Na zdjęciu widzimy dobrego kosiarza, 
który układa żyto prawie pionowo, tak, aby postępująca za nim osoba (zwykle 
kobieta) mogła je „podebrać”, ułożyć na powrósłach, którego końce związywano 
i tworzono tzw. snopek. Wszystkie prace wymagały wprawy. Koszenie było sztu-
ką, także odbieranie, wykonywanie powróseł i wiązanie. Rodzinom pracującym 
przy żniwach towarzyszyły dzieci. Starsze pomagały, a małe były tylko obecne 
i czasem chwilowo zaniedbane, popłakiwały, jak to na zdjęciu Te prace były 
trudne – decydował o tym upał, czas i tempo. Snopki znoszono i ustawiano po 
dziesięć w tzw. dziesiątki, piętnaście – mendle i trzydzieści – półkopki (gdy lato 
było suche). Na zdjęciach widzimy je doskonale złożone, zgrupowane w szeregu 
(niebawem podorywka i zwózka) z zabezpieczeniem przed deszczem, czyli tzw. 
chochołami. Jesienią oprócz siewów, które były domeną dorosłych, rodziny 
czekały na wykopki. To był następny najważniejszy po żniwach zbiór plonu. 
Jedna z podstaw kuchni i paszy dla świń, hodowanych w każdym gospodarstwie. 
Tradycyjnie prowadzone wykopki trwały długo, czasem gdy przeszkadzał deszcz, 
prawie cały październik. W zbiorze Hubacza oglądamy piękne zdjęcie rodziny 
przy wykopkach. Jest pogoda, nad kartofliskiem unosi się lekka mgiełka, praca 
przy zbieraniu wydaje się, mimo całego mozołu, relaksem.



301  

Franciszek Hubacz jako pracownik Nadleśnictwa Radymno wykonujący 
pracę drwala. Wyposażony w piłę motorową i apteczkę pierwszej pomocy. 
Na głowie ochronny kask. W tle wieża trygonometryczna na Kaziowej 
Górce. Mołodycz, 1970.



302  

Maria Hubacz wśród pasących się na pastwisku krów. Mołodycz, lata 60. XX w.



303  



304  

Koszenia łanu żyta na polach Mołodycza. Mężczyzna kosi kosą, dwie kobiety, tzw. pobie-
raczki, wiążą ścięte zboże w snopy. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Typowy obrazek w czasie żniw. Na przedzie kosiarz z kosą kosi żyto, za nim chłopiec wy-
konuje powrósła, następnie kobieta pobieraczka (najczęściej żona) pobiera zboże i wiąże 
snopy. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Koszenie żyta w okresie żniw w gospodarstwie Franciszka Hubacza. Mężczyzna kosi kosą 
z kabłąkiem, dwie kobiety zbierają skoszone zboże i wiążą w snopy. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Żniwa w gospodarstwie Franciszka Hubacza. Koszenie zboża przy pomocy konnej kosiarki 
ze specjalnym osprzętem. Jeden z braci przyjechał w pole motocyklem marki Iż. Mołodycz, 
lata 70. XX w.
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Kosiarze koszący łan zboża w czasie żniw przy pomocy kosy z kabłąkiem. Bracia z rodziny 
Rokoszów w kolejności od prawej: Marian, Franciszek, Wojciech. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Widok na pole ze złożonym w kupki zbożem. Kupki ustawione po dwóch stronach pola. 
W środku będzie wykonywana podorywka ścierniska. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Żniwa, na pierwszym planie małe płaczące dziecko, które zabrali ze sobą rodzice pracujący 
w polu. Mołodycz, lata 50. XX w.



313  

Omłoty zboża (żyta) w gospodarstwie Andrzeja Hubacza przy pomocy maszyny szero-
komłotnej Warmianka, będącej własnością Kółka Rolniczego w Mołodyczu. Z lewej na 
pierwszym planie omłotowy Michał Cienki. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Widok na pole ze złożonym w kupki zbożem. Kupki ustawione po dwóch stronach pola. 
W środku wykonana podorywka ścierniska. Mołodycz, lata 60. XX w.

« Aniela Adamiec (Sutkowy) w łanie zboża (żyta). Mołodycz, lata 50. XX w.
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Wykopki ziemniaków na przydomowej działce, w rodzinie Hubaczów. Dzieci pod opieką 
Cecylii Hubacz. Mołodycz, lata 70. XX w.



317  

Syn Franciszka Hubacza, Stanisław, wykonuje orkę pod jesienny zasiew przy pomocy konia 
i jednoskibowego pługa. Mołodycz, lata 70. XX w.
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Michał Wójtowicz w swojej pasiece odgrodzonej od reszty podwórza. 
Mołodycz, lata 60. XX w.
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Fragment głównej drogi w Mołodyczu (Kupina). Na rowerze Piotr Saramak wracający 
z dzieckiem z kościoła. Mołodycz, lata 60. XX w.



321  
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« Robotnik leśny wykonuje nacięcia na pniu żywej sosny, u dołu podwiesi specjalny 
kubek do którego spływać będzie żywica, wykorzystywana później w przemyśle. 
Maczugi, lata 70. XX w.

Kobieta przy maszynie do szycia typu Singer. Mołodycz, lata 70. XX w.
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Widok na cerkiew w Jarosławiu. Zdjęcie wykonane z placu postojowego dla furmanek, które 
mogły się tu zatrzymać po odbytym targu. Furmani i towarzyszące im osoby wyruszyli na 
zakupy do miasta po widocznych na zdjęciu długich schodach. Jarosław, 1969.
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Elektryk wykonuje przyłącze elektryczne na dachu domu w Mołodyczu, 1971.



konie

 
Konie stanowią piękny motyw zdjęć Hubacza. Pojawiają się na podwórkach, 

przy pracy, w zaprzęgu ślubnym czy pogrzebowym, jako towarzysze do zdjęcia. 
Piękne, zadbane, liczne we wsi, pewne jak zwykle swego. Występują w parze, 
trzymane za uzdy, podczas gdy ich „pan” pozuje do zdjęcia. Zatrzymałem się wie-
lokrotnie nad zdjęciem dziewczyny z koniem. Ona ubrana w sukienkę dyskretnie 
podkreślającą jej sylwetkę, on z nieco zadartym łbem, ale trzymany mocno za uzdę. 
Piękne zdjęcie mówiące wiele o naturze kobiet, ich pracy w Mołodyczu, a także 
o naturze tego pięknego zwierzęcia, domownika, jakiego trudno już szukać na wsi.

Na zdjęciach Hubacza został przedstawiony również prawie kompletny 
zwierzyniec obecny w tamtych latach w Mołodyczu. Mamy fotografie zwierząt 
domowych i dzikich. Nic dziwnego, ta wieś leży wśród lasów. Na prezentowanych 
podwórkach pojawiają się wszystkie zwierzęta związane z życiem ludzi na tym 
terenie. Na kilku fotografiach spotykamy dzieci w otoczeniu zwierząt domowych. 
Są psy, koty, kury, krowy, kozy, konie, króliki itd. Pełna symbioza i przyjaźń. Poja-
wiają się sarenki, większe, mniejsze i jedno – małe łaciate „niemowlę” uchwycone 
przez Hubacza przed drzwiami z równie małym dzieciakiem. Inne w „dialogu” 
z dorosłymi lub dziećmi, nawet zimą.

Zatrzymuje widza piękne zdjęcie dzieci z jeżem na pierwszym planie. Jeż wcale 
nie w kłębku, pewnie czuje się dobrze wśród uśmiechniętych dzieciaków, których 
buzie rozłożyły się półkoliście nad zwierzątkiem. Zastanawiają zdjęcia z sowami 
w roli głównej. Na jednym widzimy małe sówki, na drugim, pozowanym, olbrzymią 
dorosłą sowę. Wygląda na puchacza. Jest martwy, skoro można go tak z rozpię-
tymi skrzydłami trzymać do zdjęcia? Co się stało? Wypadek? Umyślne działanie, 



aby się pozbyć jego złowrogiego pohukiwania nocą? Czy zdecydował przesąd 
o tym, że podobnie jak wycie psa, pohukiwanie zapowiada coś niedobrego? Nie 
wiemy. Przyjmijmy, że był żywy i został wypuszczony, ale co się stało z małymi…
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Władysław Kolasa (z lewej) i jego brat Edward z młodymi źrebakami. Na przedzie ich 
bratanek Tadeusz Wójcik. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Pasące się na podwórku konie, dwie klacze i źrebak. Mołodycz, 1968.
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Andrzej Rokosz trzymający za uzdę konia. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Michał Cienki (najprawdopodobniej) pozujący do zdjęcia ze swoimi końmi. 
Mołodycz, lata 50. XX w.
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Józef Buniowski z parą ulubionych koni. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Michał Wójtowicz z parą swoich koni. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Piotr Saramak w swoim gospodarstwie z parą koni i żrebakiem, obok syn Franciszek. 
Mołodycz, lata 50. XX w.
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Zofia Drewniak nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w Mo-
łodyczu pozuje do zdjęcia z koniem. Mołodycz, 1956.



Szkoła

 
Znaleźli się także na naszych zdjęciach nauczyciele, jak zwykle skromni i peł-

ni godności. Dyskretnie pojawili się na schodach pięknej szkoły, zbudowanej 
przed II wojną światową przez mieszkańców Mołodycza, a potem absurdalnie 
spalonej przez UPA razem z kościołem i wsią. Oglądając zdjęcia, składam hołd 
tym, którzy po wojnie tutaj nauczali. Wyobrażam sobie lekcje prowadzone dla 
tych w większości bosonogich uczniów, spragnionych wiedzy, ale także w wie-
lu przypadkach zranionych i trudnych. W gronie pedagogicznym spotykamy 
starszego pana z laseczką, który mnie szczególnie interesuje, panią w średnim 
wieku o intrygującej urodzie i młodych nauczycieli. Wszyscy oni spełnili ważną 
misję budzenia i rozwoju człowieczeństwa, tożsamości oraz identyfikacji z małą 
i wielką ojczyzną. Misja nauczycieli w tych latach, kiedy Hubacz fotografował 
szkołę i jej grono pedagogiczne, była trudna ze względu na niedawną przeszłość 
wioski, nowy skład narodowościowy, brak społecznej integracji i silne naciski 
komunistycznego reżimu. Prowadzili ją i należy złożyć im najwyższe wyrazy 
szacunku i uznania. Zapewne pamiętają o nich starsi mieszkańcy Mołodycza.
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Rodzeństwo Stanisław i Genowefa Hubaczowie wychodzą ze swego podwórka i idą do 
szkoły. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mołodyczu z panią Michaliną Piskorz na placu szkolnym. 
Mołodycz, lata 70. XX w.
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Pamiątkowe zdjęcie uczniów Szkoły Podstawowej w Mołodyczu urodzonych w latach 
1943–1945 z nauczycielami. Wśród uczniów: Roman Sokół, Józef Adamiec, Maria Kierepko, 
Maria Hubacz, Aniela Hubacz, Stanisław Tereszko. Mołodycz, 1956.
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Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Mołodyczu w piłce nożnej. Uczniowie klas VI–VIII 
urodzeni w latach 1961–1964. Stoją od lewej: Zdzisław Purcha, Witold Polnik, Janusz 
Adamiec, Andrzej Purcha. Mołodycz, 1978.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Mołodyczu na boisku. Mołodycz, lata 70. XX w.
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Mecz piłki siatkowej na boisku przy szkole podstawowej w Mołodyczu. Uczniowie klas 
VI–VIII urodzeni w latach 1961–1964. Mołodycz, 1978.
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Ćwiczenia uczniów na drążku. Mołodycz, lata 70. XX w.
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Mały uczeń, Staszek Hubacz, z tornistrem na plecach. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mołodyczu na schodach budynku szkoły od strony po-
dwórka. W białej sukience nauczycielka języka polskiego Zofia Drewniak. Mołodycz, 1956.

» Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mołodyczu: Zbigniew Obłój, Czesława i Stanisław 
Majkowscy. Przed odbudowaną szkołą po zniszczeniu (spaleniu) w 1946 przez UPA. 
Mołodycz, 1956.
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Nauczyciele i uczniowie przed budynkiem odbudowanej po zniszczeniach wojennych szkoły 
podstawowej. Mołodycz, 1956.



CzaS ŚWiĄteCzny 

 
Na zdjęciach F. Hubacza są obecni księża. Występują podczas uroczystości 

parafialnych. Widzimy ich prowadzących procesje, Nawiedzenie NMP, pogrzeby 
i pierwsze komunie. Porusza mnie zdjęcie wykonane ze schodów prowadzących 
do kościoła, ukazujące księdza z tyłu, oczekującego na dzieci pierwszokomunijne. 
Zdjęcie symbol. Kościół wyglądający i oczekujący na wiernych. Nie mamy zdjęć 
duchownych w innych sytuacjach, ale łatwo wyobrazić sobie duszpasterzy w bez-
pośrednim kontakcie z wiernymi, rozmawiających i wspomagających, aktywnie 
budujących nowe wspólnoty katolickie na tych terenach. Mołodycz przed wojną 
był ogromną parafią grekokatolicką, ale z zaangażowaną mniejszością rzymsko-
katolicką, która wybudowała przed 1926 piękny kościół, spalony doszczętnie 
przez UPA w 1945 roku i posiadała swoją parafię, gdzie siostry służebniczki 
prowadziły ochronkę w latach międzywojennych. Kościół wymagał pionierskiej 
pracy duszpasterskiej. Realizowali ją księża proboszczowie.

Obok starej drewnianej świątyni stały mury nowej cerkwi, której budowę 
przerwała zawierucha wojenna. Doprowadzone do 1. piętra, z pięknym zamknię-
tym łukiem występują na zdjęciach Hubacza jako tło wielu ujęć. Co ciekawe, 
unikano starej, zaniedbanej drewnianej cerkwi, a fotografowano się na tle tych 
murów, które zostały potem rozebrane.

Na podstawie zdjęć Hubacza niewiele możemy powiedzieć o pracy księży 
w Mołodyczu. Możemy się jedynie domyślać ich wielkiego i systematycznego 
wysiłku w ożywianiu wiary, budowaniu parafii i wspólnot religijnych, porów-
nywalnego z pracą duszpasterską na Ziemiach Zachodnich, dokąd m.in. zostali 
deportowani mieszkańcy Jarosławszczyzny.



Autor utrwalił pierwsze komunie św. – widzimy dziewczynki jak panny młode, 
a może nawet piękniejsze i bardziej eleganckie od nich. Wzruszają uśmiechnięte 
i szczęśliwe buzie, gustowne sukienki, bez tego przepychu jaki pojawił się później, 
wianuszki i lilijki, no i torebki. Otrzymane po raz pierwszy w życiu, gustowne, 
pokazywane fotografowi i widzowi. Chłopcy tradycyjnie w ubrankach. Jedni 
i drudzy świetliści i rozpromienieni pozują do zdjęć z księdzem, zbiorowo lub 
indywidualnie. Później te grupowe będą cenniejsze i bogatsze we wspomnienia.

Dzieci uczestniczą w uroczystościach i obrzędach religijnych. Widzimy je 
podczas procesji Bożego Ciała, nawiedzenia przez kopię ikony Matki Bożej 
Częstochowskiej, obrzędów pogrzebowych. Patrzymy na nie, jak wyruszają ze 
święconym w Wielką Sobotę. Mimo wiosny ubrane dość solidnie, dziewczynki 
w chustach na głowie zawiązanymi pod brodą na wzór babć i mam. Zdjęcie zro-
bione na chwilę przed wymarszem. Z koszyczków pachnie wędlina i inne jadło 
na Wielkanoc. W wigilię Paschy jeszcze post i dopiero jutro będzie można jeść 
to, co dziś niosą do kościoła. 
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Szopka bożonarodzeniowa wykonana przez Franciszka Hubacza. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Tadeusz Hubacz z wigilijnym karpiem pozuje przy drzewkach świerkowych wyciętych 
w pobliskim lesie. Mołodycz, lata 70. XX w.
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Szopka bożonarodzeniowa z ruchomymi figurami wykonana przez Franciszka Hubacza. 
Mołodycz, 1977.

» Choinka w mieszkaniu rodziny Hubaczów. Tradycyjnie gospodarz w Wigilię Bożego Na-
rodzenia rozsypywał w izbie snop słomy, na którym następnie bawiły się i spały dzieci. 
Mołodycz, 1977.
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360  

Członkowie grupy kolędniczej z Mołodycza, która w czasie Świąt Bożego Narodzenia starała 
się odwiedzić wszystkie domy, przedstawiając sceny z życia Jezusa. Drugi od prawej Piotr 
Saramak – reżyser. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Członkowie grupy kolędniczej z Mołodycza z królem Herodem. Pierwszy z prawej Michał 
Szwajczak, drugi Józef Zagrobelny. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Grupa kolędnicza tradycyjnie organizowana przez kościelnego Piotra Saramaka. W okresie 
Świąt Bożego Narodzenia kolędnicy starali się odwiedzić wszystkie domy we wsi i przed-
stawić obrazki z życia Dzieciątka Jezus. Mołodycz, lata 50. XX w.
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Cecylia Hubacz ze swoimi dziećmi Stanisławem i Genowefą wraca z kościoła w Wielką 
Sobotę, gdzie odbyła się uroczystość poświęcenia pokarmów. Mołodycz, 1967.
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Dzieci Franciszka Hubacza wracają z kościoła w Wielką Sobotę. Wszystkie niosą koszyczki 
z przysmakami na świąteczny stół. Mołodycz, lata 70. XX w.
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Tradycją wielkanocną, m.in. na Zasaniu, jest wystawianie Straży Grobu Pańskiego. Najczę-
ściej dba o to OSP. Tak też było w Mołodyczu, na baczność od lewej stoją: Roman Rokosz, 
Józef Sutkowy, Marian Rokosz, Stanisław Matusz, Stanisław Cienki. Mołodycz, 1969.
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Ksiądz Władysław Świstowicz, proboszcz parafii Niepokalanego Serca NMP, w otoczeniu 
straży Grobu Pańskiego. Od prawej stoją: Stanisław Matusz, Marian Rokosz, Piotr Warcaba, 
Michał Szwajczak, Jan Kolasa, Władysław Kolasa, Józef Zagrobelny. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołodyczu Józef Sutkowy (z lewej) 
i Michał Szwajczak – także długoletni sołtys wsi Mołodycz. Mołodycz, 1965.
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Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, bracia Andrzej (z lewej) i Franciszek 
Hubaczowie. Mołodycz, 1965.



370  

Członkowie OSP w Mołodyczu w czasie pełnienia straży przy Grobie Pańskim. Z lewej ko-
ścielny Piotr Saramak, z prawej proboszcz Jan Kocur, obok z paskiem koalicyjką Stanisław 
Zagrobelny. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej na tle starej drewnianej świątyni. Pierwszy z lewej 
Jan Sokół. Mołodycz, lata 60. XX w.



372  

Straż Bożego Grobu tzw. Legia Honorowa w Parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Moło-
dyczu. Oddział pozuje do zdjęcia z bronią złożoną w tzw. kozioł. Z lewej proboszcz parafii 
ks. Józef Marek, z prawej długoletni kościelny Piotr Saramak. Mołodycz, 30.03.1986.
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Straż Bożego Grobu tzw. Legia Honorowa w Parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Mo-
łodyczu. Oddział przed pomnikiem. W środku Franciszek Hubacz, na pierwszym planie 
przy koźle z bronią Adam Winiarz (z lewej) i Marian Magoń. Mołodycz, 30.03.1986.



374  

Banderia konna wyruszająca spod kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Mołodyczu 
na spotkanie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej mającego przybyć od strony Radawy. 
Mołodycz, 1971.
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Banderia konna uroczyście wprowadza do parafii Niepokalanego Serca NMP w Mołodyczu 
ks. biskupa Ignacego Tokarczuka w dniu Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Zdjęcie wykonane na drodze głównej na wysokości pierwszej części Mołodycza-Hojsaków. 
Mołodycz, 15.06.1971.
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Plac przed kościołem w Mołodyczu w dniu Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstocho-
-wskiej. Po uwięzieniu obrazu do parafii przybyła tylko świeca. Mołodycz, 1971.
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Przed domem Franciszka Hubacza w dniu Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej w parafii. Mołodycz, 1971.
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Ołtarz polowy podczas uroczystości Nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Mołodycz, 1971.
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Wieniec dożynkowy upleciony w podziękowaniu za obfite zbiory i niesiony do kościoła 
w celu poświęcenia w dniu 15 sierpnia – Matki Bożej Zielnej. Od lewej: Anna Cienka, Aniela 
Adamiec, Stefania Purcha, Justyna Warcaba. Mołodycz, 1956.
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W drodze do parafialnej świątyni w Mołodyczu. Charakterystyczne ubrania kobiet wiejskich 
tego okresu. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Uroczysta procesja wokół kościoła parafialnego. Na czele krzyż, który niesie Jan Sosnowy, 
obok Marian Złomko i Kazimierz Zagrobelny, z tyłu młodzież z chorągwiami i figurkami, 
ze śpiewnikiem w rękach kościelny Piotr Saramak. Mołodycz, 1971.
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Procesja Bożego Ciała wokół kościoła Niepokalanego Serca NMP. W centrum procesji, pod 
baldachimem, ksiądz trzymający w ręce monstrancję. Na pierwszym planie Adam Cienki, 
drugi Jan Szwajczak. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Procesja z dziećmi pierwszokomunijnymi wokół kościoła Niepokalanego Serca NMP. 
Mołodycz, lata 70. XX w.
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Msza św. odprawiana w leśnej kapliczce w Horodyskach koło nieistniejącej obecnie wsi 
Lichacze w święto Matki Bożej Jagodnej (pierwsza niedziela lipca). Kapliczkę zbudowano 
i poświęcono w 1900 roku. Horodyska, 1970.
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W dniu ślubu Marii Kierepka z Mołodycza-Zastawnych (dawna Zaradawa). Pamiątkowe 
zdjęcie pary młodej i gości weselnych. Z tyłu mężczyzna ze skrzypcami (Michał Purcha), 
z prawej mężczyzna podaje bańkę z piwem, aby i ten fakt uwiecznić. Mołodycz, lata 50. XX w.
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« W dniu ślubu Cecylii i Franciszka Hubaczów w drzwiach świątyni.
 Mołodycz, lata 60. XX w.

W dniu ślubu Cecylii i Franciszka Hubaczów. Młoda para, starostowie (pierwsi z lewej 
i prawej), drużbowie oraz goście weselni. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Orszak ślubny w dniu wesela Stefanii Purchy i Józefa Horodki. W orszaku drużbowie Sta-
nisława Szwajczak i Władysław Purcha, z prawej Stanisława Zastawna i Walenty Winiarz, 
a także Karolina i Walenty Zagrobelni oraz kuzyni, przyjaciele i znajomi. Mołodycz, 1960.

« Portret ślubny Stefanii Purchy i Józefa Horodki. Mołodycz, 1960.
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Aniela Hubacz i Marian Rokosz z Mołodycza w dniu swojego ślubu w otoczeniu druhen i dru-
żbów weselnych (z lewej Wojciech Rokosz, z prawej Jan Zagrobelny). Mołodycz, lata 60. XX w.

« Portret ślubny Aniela Hubacz i Marian Rokosz z Mołodycza na tle murów niedokończonej 
cerkwi. Mołodycz, lata 60. XX w.
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« Maria Kierepka z Mołodycza w dniu swojego ślubu z druhnami Jadwigą Rokosz (z lewej) 
i Władysławą Saramak (z prawej). Mołodycz, lata 50. XX w.

Rodzina i przyjaciele na przyjęciu ślubnym Weroniki Kolasy z Mołodycza z Tadeuszem 
Bursztyką z Cetuli. Mołodycz, lata 60. XX w.



402  

W drodze do kościoła. Panna młoda Józefa Purcha z Mołodycza. Goście weselni jadą za-
przęgiem konnym (wasągiem), powozi Józef Buniowski. Mołodycz, lata 70. XX w.
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Wydarzenie rodzinne: chrzest u Jadwigi i Władysława Zagrobelnych z Mołodycza. Na 
uroczystość zaproszono najbliższą rodzinę. Mołodycz, lata 60. XX w.
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Jadwiga Zagrobelny i Piotr Hubacz w roli rodziców chrzestnych kolejnego 
dziecka w rodzinie Andrzeja Hubacza. Mołodycz, lata 60. XX w.



407  

Maria i Andrzej Hubaczowie, mieszkańcy Mołodycza, a następnie podjaro-
sławskiej Muniny z dziećmi. Chrzciny córki Heleny. Mołodycz, lata 70. XX w.
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« Dzieci pierwszokomunijne (urodzone w 1962 roku) oczekują przed kościołem Niepoka-
lanego Serca NMP. Mołodycz, lata 70. XX w.

Fotografia wykonana w dniu Pierwszej Komunii Świętej dzieci urodzonych w 1949 roku. 
W centralnej części ks. Władysław Świstowicz i nauczycielka Anna Florian. Pierwszy 
od lewej klęczy Jan Dobreńko, obok księdza z prawej Jerzy Hubacz i Stanisław Rokosz. 
Pierwsza z prawej stoi: Janina Kierepka, u góry pierwszy z prawej: Franciszek Saramak. 
Mołodycz, 1958.



410  

Procesja z dziećmi pierwszokomunijnymi wokół kościoła parafialnego w Mołodyczu. Prowa-
dzi ks. Edward Pocałuń, z książeczką kościelny i organista Piotr Saramak. Mołodycz, 1970.
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Ksiądz Jan Kocur – proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Mołodyczu 
w dniu I Komunii Marii Zagrobelnej. Mołodycz, lata 60. XX w.



413  

Czesław Kowalski w stroju pierwszokomunijnym z ks. Edwardem Pocałuniem 
na schodach przed kościołem parafialnym w Mołodyczu. Mołodycz, 1971.



414  

Ksiądz Józef Marek w towarzystwie ministranta Jana Kucy wita dzieci ma-
jące przyjąć sakrament Pierwszej Komunii Świętej w kościele parafialnym 
pw. Niepokalanego Serca NMP w Mołodyczu, 1972.



415  

Dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej przed schodami głównymi 
prowadzącymi na plac kościoła parafialnego w Mołodyczu, 1972.
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Zbiorowa fotografia dzieci z obrazkami przystępujących do I Komunii 
Świętej w 1972 roku w parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Mołodyczu. 
Mołodycz, 1977.
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Uroczystość I Komunii córki Anieli w rodzinie Marii i Jana Tereszków z Mołodycza-Kacz-
marzy (dawna Zaradawa). Kaczmarze, lata 50. XX w.



419  

Pamiątkowe zdjęcie w stroju komunijnym w dniu I Komunii wykonane na 
tle ogrodzenia ze sztachet. Mołodycz, lata 70. XX w.



420  

Chłopiec w stroju pierwszokomunijnym. Mołodycz, lata 60. XX w.



421  

Genowefa Hubacz (u 1963) w dniu I Komunii św., stylizowane tło (specjalnie 
ustawiony stolik) przed progiem rodzinnego domu. Mołodycz, lata 70. XX w.



422  

Pamiątkowe zdjęcie z dnia I Komunii św. wykonane na placu farnym przed 
Kościołem Parafialnym w Jarosławiu. Jarosław, lata 70. XX w.



423  

Helena Purcha w dniu I Komunii ze swoją kuzynką na tle bramki i ogrodzenia 
wykonanego z olchowych sztachet. Mołodycz, 1973.



424  

Uroczyste śniadanie przygotowane dla dzieci pierwszokomunijnych w budynku plebanii 
parafii Mołodycz. Mołodycz, lata 70. XX w.



425  

Rodzina Jadwigi i Władysława Zagrobelnych w dniu I Komunii syna Bronisława obok 
rodzinnego domu. Mołodycz, lata 70. XX w.



426  

Uroczystość I Komunii Świętej dzieci urodzonych w 1961 roku. W pierwszym szeregu od 
lewej wychowawcy: Halina Klimczak, ks. Jan Kocur, Antonina Pieczek. Mołodycz, 1970.



427  

Pierwsza Komunia Świętej dzieci urodzonych w 1967 roku. W pierwszym szeregu od lewej: 
Józef Kowalski, Kazimierz Winiarz, Tadeusz Magoń, Czesław Pietryna, Jan Sokół, Edward 
Horodko, ks. Józef Marek. Mołodycz, 1976.
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Rodzina Hubaczów w dniu I Komunii syna Cecylii i Franciszka – Tomasza. Mołodycz, 1985.
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Żołnierz z rodziny Hubaczów w czasie pobytu na urlopie w rodzinnej wsi. 
Mołodycz, lata 50. XX w.



431  

Kolega Franciszka Hubacza na przepustce. Mołodycz, lata 50. XX w.



432  

Szeregowy Andrzej Hubacz w trakcie odbywania zasadniczej służby woj-
skowej w Ludowym Wojsku Polskim. Mołodycz, lata 50. XX w.



433  

Szeregowy Andrzej Hubacz w trakcie odbywania zasadniczej służby woj-
skowej w Ludowym Wojsku Polskim. Mołodycz, lata 50. XX w.



Stanisław Hubacz z matką podczas pobytu na przepustce z wojska.
Mołodycz, lata 80. XX w.



pożeGnanie

 
Zdjęcia bywają często, niektórzy mówią, że zawsze, zapisem życia. Szybko 

jednak stają się zapisem śmierci i kierują żyjących w stronę wieczności. Kiedy 
oglądałem te zdjęcia z J. Kucą nie byłem zdumiony jego informacjami o tym, 
że ten i tamten już nie żyją, a tamci też odeszli. Podobnie, gdy jadę przez moją 
rodzinną wieś stwierdzam, że prawie wszyscy których znałem z dzieciństwa 
i młodości już nie żyją. Pogrzeby w Mołodyczu... Orszaki żałobne zmierzają do 
kościoła. Procesjonalnie ciągną z chorągwiami i zabytkowym krzyżem na po-
czątku. Prowadzą zmarłych znanych i bliskich na wozie, być może w tym samym 
wasążku, którym wieziono niedawno nowożeńców i dzieci. Ot życie. Orszaki 
pogrzebowe złożone z osób starszych, ubranych na czarno, kobiet w ciemnych 
chustkach, zawiązanych staranie pod brodą. Ci sami księża w czarnych kapach, 
ci sami, którzy chrzcili, udzielali ślubów, błogosławili i pocieszali. Przybyli tutaj 
niedawno z innych stron tej samej diecezji przemyskiej, służący żyjącym teraz 
grzebią zmarłych. Prawdopodobnie ich historie życia znali z opowieści, najczęściej 
dramatycznych opisujących I Wojnę Światową, wojnę 1939–1947 i być może 
trudne lata przed śmiercią. Procesje pogrzebowe wędrowały nie tylko z Moło-
dycza, ale także z ostatnich domostw wyludnionych przysiółków, odległych kilka 
kilometrów, skazanych na śmierć. Ci najstarsi, obecni w obrzędach pogrzebowych, 
urodzili się jeszcze w XIX w. zabrali z sobą dobrą opowieść o współżyciu społecz-
ności ukraińskiej i polskiej oraz wspólnot wyznaniowych. Nie wiemy, kto leży 
w trumnie spuszczanej do grobu, widocznym na jednym ze zdjęć. Być może ktoś 
z młodszych mężczyzn, który pomógł śmierci przez swój tryb życia. Były to lata 
pandemii gruźlicy. Atakowała młodszych i starszych, kobiety i mężczyzn, którzy 



umierali w różnym wieku, czasem w młodym. Hubacz o tym nie mówi. Podobnie 
jak o pogrzebach dzieci. Wielkim nieobecnym w jego zdjęciach jest leżący blisko 
kościoła ogromny cmentarz grekokatolicki, w tym czasie jeszcze nie opustoszały 
tak jak obecnie, mimo wracających pochówków. Requiescant in pace.



437  

Pogrzeb Agaty Hubacz z Mołodycza. Synowie Agaty (Władysław, Franciszek, Piotr i Andrzej) 
wynoszą trumnę z jej ciałem z rodzinnego domu w kierunku drogi. Wokół zgromadzeni 
sąsiedzi i przyjaciele (za trumną Stanisław Pietryna). Mołodycz, 1986.



438  

Pogrzeb tragicznie zmarłego Januszka Warcaby. Trumna okryta białym płótnem, symbo-
lizującym czystość i młodość, wynoszona przez mężczyzn z rodzinnego domu. Mołodycz, 
lata 60. XX w.



439  

Włożenie trumny z ciałem zmarłego na koński wóz „żelazny”. Wieziono nim trumnę 
w kondukcie do kościoła, a następnie niesiono na ramionach na cmentarz. Mołodycz, 
lata 60. XX w.



440  

Kondukt pogrzebowy na tzw. Małym Gościńcu w Mołodyczu, w drodze do kościoła. Na 
pierwszej furmance jedzie ksiądz Eugeniusz Raczkowski, na drugiej przewożona jest trum-
na z ciałem zmarłego. Na czele mężczyzna z zabytkowym krzyżem z połowy XVIII wieku. 
Mołodycz, lata 60. XX w.
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442  

Kondukt pogrzebowy ze zmarłą Marią Buniowską zbliża się do kościoła Niepokalanego 
Serca NMP. Mołodycz, lata 60. XX w.



443  

Kondukt pogrzebowy ze zmarłą Marią Buniowską wchodzi do kościoła parafialnego. 
Mołodycz, lata 60. XX w.



Żurawie lecące nad Mołodyczem, ciągnące na południe do „ciepłych krajów”. 
Mołodycz, lata 60. XX w.



epiloG

 
Zdjęcia Hubacza pokazują, jak zmieniało się życie i praca w Mołodyczu. 

Świadczą o tym ujęcia z lat 70. XX wieku. Inni ludzie, brak najstarszego poko-
lenia, odmienna ekspresja, moda, sposób traktowania fotografii. Przejeżdżam 
wielokrotnie przez Mołodycz na rowerze i szukam dawnych śladów. Próbuję 
rekonstruować układ domostw, podwórek i drzew. To bardzo trudne, mimo że 
wioska posiada tablice z informacjami historycznymi. Teraz pomagają mi zdjęcia 
F. Hubacza. Polubiłem Autora. Występuje na niektórych zdjęciach i jestem mu 
wdzięczny za tę opowieść o Mołodyczu.

Na zakończenie chcę wyróżnić kilka zdjęć F. Hubacza. Mogę je oglądać i oglą-
dać... Są to ujęcia żniw, kupek i mendli, dziewczyny z kłosami, dziewczyny z koniem, 
dzieci z jeżem, dzieci wychodzących do szkoły, wykopków i pasiek.

Miniony świat… Jak dobrze, że utrwalony i przekazany potomnym. Dobrze, że 
przybliżony przez ten album. Pamięć może być ożywczym źródłem dla współcze-
sności. Znaczenia ukryte w fotografiach mogą pomagać w doskonaleniu naszej 
miłości „małej ojczyzny” i postaw patriotycznych wobec tej wielkiej – Polski.

 

Tomasz Ożóg
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Świadomość narodowa wyrasta z poczucia przynależności do narodu, pamięci 
o wspólnej przeszłości, utrwalanej także poprzez przedmioty będące wytworem 
działalności ludzkiej. Jednym z nich jest fotografia, wynaleziona wprawdzie już 
przed 180 laty, ale dopiero w XX wieku będąca istotnym elementem przywoływania 
pamięci o przeszłości, zwłaszcza w rodzinie i społeczności lokalnej. Jan Bułhak 
uważał, że „szukać tematów” nie potrzeba poza górami, gdy się je ma w obfitości na swoj-
skim zagonie, w cieniu domowej strzechy, przy rozstajnej kaplicy… Franciszek Hubacz, 
który nigdy nie poznał Bułhaka, a zapewne nawet nie słyszał o nestorze polskiej 
fotografii, w podobny sposób aparatem fotograficznym dokumentował życie ota-
czającego go świata, swojej małej ojczyzny. Nie posiadał fachowego wykształcenia, 
ale na swój sposób był artystą-amatorem ukazującym w swych dziełach to właśnie, 
co kocha. Intuicyjnie pamiętał o tym, że przeszłość to nie to, co mija, tylko to, 
co pozostało po tym, co minęło, a utrwalając życie dwóch pokoleń mieszkańców 
Mołodycza, bez wątpienia przyczynił się nie tylko do podtrzymania lokalnych 
i rodzinnych więzi, ale też do podniesienia świadomości kolejnych pokoleń, które 
wiedząc, skąd przychodzą, łatwiej mogą wyznaczyć cel, do którego zdążają. 

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

mn

Album Strażnik kultury. Franciszek Hubacz to opowieść poetycka i fotograficzna 
z historii bardzo bliskiej, a zarazem dalekiej. Bliskiej, bo pokazującej dzieciństwo 
i młodość naszych babć, dziadków, matek, ojców, dalekiej; bo często zupełnie 
nieznanej przez młodsze pokolenia. W tym miejscu nie możemy napisać, że 
przeszłości zapomnianej, wykreślonej z pamięci, bo właśnie na to nie pozwolił 
tytułowy strażnik kultury – Franciszek Hubacz. 

Objętość albumu pozwoliła na zamieszczenie tylko 334 zdjęć, które tworzą 
fotograficzną opowieść o codziennym, trudnym, powojennym życiu na jarosław-
skim Zasaniu. W książce znalazły się także wiersze Franciszka Hubacza, które są 
swoistym komentarzem do zamieszczonych fotografii. W nich ludowy poeta zawarł 
swoje myśli, rozterki i refleksje na temat cierpienia i przemijania. Sposobem na 
oszukanie natury, zatrzymanie czasu było fotografowanie, utrwalenie w kadrze, 
dla potomnych, otaczającego go świata, a przede wszystkim ludzi – bohaterów jego 
małej ojczyzny. Bohaterowie starzeli się wraz z nim, gdyż na kliszy utrwalał kolejne 
etapy ich życia: chrzest, komunię, życie szkolne, ślub, pracę, ostatnie pożegnanie. 

Nie ma już między nami ludowego poety i fotografa regionalisty, ale pozostały 
jego myśli zapisane w prostych wierszach i setki fotografii. Warto więc sięgnąć do 
albumu, aby odbyć spacer do naszej przeszłości, tej tak bliskiej, a zarazem dalekiej.

dr Jan Kuca, Mołodycz
ISBN 978-83-952768-0-4
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