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 „TU PRZESZŁOŚĆ SPOTYKA SIĘ Z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ”- taką nazwę 

nosi projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Babiniec - Czarna 

i Przyjaciele w Czarnej Górnej, którego jednym z zadań było wykonanie fotoalbumu 

prezentującego życie codzienne mieszkańców sołectwa Czarna Dolna w latach 1951-

1970. Dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób zebrano fotografie  przedstawiające 

sylwetki mieszkańców podczas codziennych zajęć, a także świąt, uroczystości 

i obrzędów. Patrząc na twarze ludzi zatrzymane w migawce aparatu, mieszkańców w ich 

odświętnych strojach lub przy pracy, dotknąć można okruchów tamtej rzeczywistości. 

Zauważyć zmiany jakie zaszły w pejzażu i zabudowie wsi, stylu ubierania się i sposobie 

spędzania wolnego czasu. Wszystko to, co było kiedyś elementem zwykłej codzienności, 

dziś określamy mianem dziedzictwa kulturowego w wymiarze Małej Ojczyzny.

 Czarna Dolna to sołectwo położone w malowniczej dolinie potoku Czarnego, 

stanowiące część miejscowości Czarna, której początki sięgają 1505 roku. To wtedy                         

w rozległych dobrach sobieńskich z rąk Stanisława Kmity, starosty przemyskiego, 

Andrzej Wyderka otrzymał przywilej lokacyjny do założenia wsi na tak zwanym 

surowym korzeniu, na prawie wołoskim. Przez prawie pięć stuleci żyli tutaj ludzie 

mówiący różnymi językami, modlący się w świątyniach różnych obrządków, ale dla 

wszystkich było to miejsce wyjątkowe i bliskie sercu, takie, jakim dla każdego człowieka 

jest miejsce urodzenia, wzrastania  i wreszcie śmierci. 

 Obecni mieszkańcy Czarnej Dolnej to w większości potomkowie ludności 

przymusowo przesiedlonej z Sokalszczyzny w 1951 roku, a także osadników, którzy 

przybyli tutaj z różnych stron Polski do pracy w Państwowym Gospodarstwie Rolnym, 

w leśnictwie lub pracy w urzędach, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Żyją, 

pracują, rodzą się i umierają. Ważne chwile ze swojego życia utrwalają na fotografiach, 

które pozostaną w rodzinnych albumach, jako świadectwo ich życia dla przyszłych 

pokoleń. Niech ten album będzie naszym  hołdem oddanym przodkom tej ziemi. 

         Anna Łysyganicz

Wstęp





Sylwetki mieszkańców, 

pejzaże, 

życie codzienne , 

praca i odpoczynek, 

życie wsi i zajęcia ludności. 



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Katarzyna Magusiak z dziećmi, Eugeniuszem, Heleną i Katarzyną – 1954 r. 
/archiwum prywatne. E. Magusiak/

Teodor i Jan Magusiak – ok. 1954 r. /archiwum prywatne. E. Magusiak/

Eugeniusz Magusiak  - 1960 r. 
/archiwum prywatne. E. Magusiak/

Anna Flak w tle dom Stanisława Dydaka ok.1969 r. 
/archiwum prywatne A.Łysyganicz/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Helena i Maria Magusiak -1956 r. 
/archiwum prywatne. E. Magusiak/

Teodor Magusiak 
z synem Eugeniuszem - 1956 r. 

/archiwum prywatne. E. Magusiak/

Michał Mehal 
i  Halina  z dziećmi 

oraz Eugeniusz Magusiak 
- 1963 r. 

/archiwum prywatne. E. Magusiak/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Eugeniusz Magusiak - ok 1960 r. 
/archiwum prywatne. E. Magusiak/

Janina Flak w obejściu w m. Czarna Dolna – ok. 1965 r. 
/archiwum prywatne. A. Łysyganicz/

Franciszek Flak z żoną Janiną 
i dziećmi Anną i Krystyną – ok. 1965 r.
/archiwum prywatne. A. Łysyganicz/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

M.  Paszkowski- droga do Czarnej Górnej- most koło P. Wieczorka, 1965 r. 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/

Jan Paszkowski z dziećmi 1969 r. /archiwum prywatne J. Paszkowski/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Józef Greńczuk i Teresa Banach ok. 1964 r. 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/

Maria Paszkowska z koleżanką ok.1957 r. 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/

Józef Greńczuk  ok.1966 r. 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/

Staszek  Paszkowski z Krysią ok.1962 r. 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/

Rodzina Paszkowskich ok.1958 r.
/archiwum prywatne J. Paszkowski/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Józef i Maria Greńczuk oraz Maria i Mieczysław  Paszkowscy ok.1961 r. 
/archiwum prywatne J.Paszkowski/

Budowa domu p. Paszkowskich  1970 r. /archiwum prywatne J. Paszkowski/

Stefania Strzała z synem Andrzejem 
przed domem w Czarnej Dolnej 1970 r. 

/archiwum prywatne S. Strzała/

Krystyna Greńczuk i Jolanta Paszkowska ok.1965 r. 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Katarzyna Jaślar z synem Franciszkiem, 
synową Anną i wnukami ok. 1966 r. 

/archiwum prywatne W. Paszkowski/

Żniwa 1965 r. /archiwum prywatne W. Paszkowski/

Anna i Franciszek Jaślar ok. 1954 r. 
/archiwum prywatne W. Paszkowski/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Dom rodzinny p. Paszkowskich z nowym dachem, 
który wykonał W. Chrobak w 1964 r. 
/archiwum prywatne W. Paszkowski/

Dom rodzinny p. Paszkowskich kryty strzechą 1957 r. 
/archiwum prywatne W. Paszkowski/

Anna Paszkowska 1968 r. 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/

Maria Paszkowska z koleżankami 1958 r. 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Leszek Grabowski ok 1960 r. 
/archiwum prywatne L. Grabowski/

Pod domem Dyr. PGR Szewczuka 
(później Grabowskiego) 1957 r.

-obecnie dom p. Maciąg 
/archiwum prywatne L. Grabowski/

Leszek Grabowski, w tle obory PGR ok 1960 r. 
/ archiwum prywatne L. Grabowski/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Leszek Grabowski w drodze ze szkoły 
- w tle budynek Prezydium w Czarnej Górnej 1959 r. 

/archiwum prywatne L. Grabowski/

Dom P. dyrektora Szewczuka 1955 r. 
/archiwum prywatne L. Grabowski/

Leszek. Grabowski z mama i pies Bari
- Czarna Dolna PGR w kierunku na Charwaty, 

kopce z ziemniakami- 1956 r. 
/archiwum prywatne L. Grabowski/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Zetor Major - z tyłu dom Zygmunta Wiśniewskiego
 /archiwum prywatne L. Grabowski/

Leszek Grabowski i Wincenty Chrobak oraz pies Pikuś 
/archiwum prywatne L. Grabowski/

Wyjazd w pole- sprzęt na wyposażeniu PGR w Czarnej Dolnej 
/archiwum prywatne L. Grabowski/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Karolina Brygoła  z koleżanką Danutą Wisz 1958 r. 
/archiwum prywatne K.Brygoła/

Pracownicy PGR- Wacław Brygoła, Stanisław Terlecki, 
Pan Klinowski i Pan Łukaszczuk ok.1960 r. 

/archiwum prywatne K.Brygoła/

Czarna Dolna – pod starym biurowcem 1962/1963 
/archiwum prywatne K.Brygoła/

Karolina Brygoła z koleżanką 1955 r.
/archiwum prywatne K.Brygoła/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Wacław Brygoła z kolegą Terleckim 1958 r. 
/archiwum prywatne K.Brygoła/

Adam Brygoła 1960 r.
/archiwum prywatne K.Brygoła/

K. Brygoła-Czarna Dolna  tzw. bliźniaki 1968 r. 
/archiwum prywatne K.Brygoła/

K. Brygoła na jagodach 1960 r. 
/archiwum prywatne K.Brygoła/

Karolina Brygoła – w dali łąki Daszówka 1958 r. /archiwum prywatne K.Brygoła/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Zenon Krakiewicz ze studentami lata 70-te. 
/archiwum prywatne M.Stańko/

Ciągnik w PGR traktorzyści 1955 r. 
/archiwum prywatne K. Brygoła/

Karolina Brygoła  z Danutą Wisz 1958 r. 
/archiwum prywatne K.Brygoła/

Jan Sobiecki Czarna Dolna 1955r. 
/ archiwum prywatne D.Sieńko/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Zenon Krakiewicz z żoną i córką Mieczysławą ok.1960 r. 
/archiwum prywatne M.Stańko/

Zenon Krakiewicz lata 50-te 
/archiwum prywatne M.Stańko/

Zenon Krakiewicz lata 50-te. 
/archiwum prywatne M.Stańko/

Genowefa Strzała z córką Krystyną ok.1959/60 r. 
/archiwum prywatne E.Strzała/

Jan i Wojciech Paszkowski  z innymi dziećmi 1953 r. 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/



Sylwetki mieszkańców, pejzaże, życie codzienne , praca i odpoczynek, życie wsi i zajęcia ludności. 

Wacław Wieczorek z żoną, Stanisława Marcis, 
Magusiak Helena, Studzińska Romana, 

Szajwa Maria, Paszkowska Maria,
 Mehal Michał – Czarna Dolna 

– początek lat 60-tych/
archiwum prywatne A. Mehal/

m6 brak podpisu
Jan Mielnik,Jan Pełka, Michał Mehal, 

kładka koło plebani lata 50-te 
/archiwum prywatne A. Mehal/

Jan Pełka, Daniel Jaremczuk, Michał Mehal, 
Antoni Przytuła – lata 60-te 

/archiwum prywatne A. Mehal/

Czarna Dolna -Franciszek Flak z żoną Janiną, Jan Pełka, 
Janina Jaremczuk,Jan Mielnik, Michał Mehal, Maria Paszkowska , 

Antoni i Antonina Przytuła z dziećmi, Konstanty Dydak z zoną i dziećmi,
 Rozalia Uruska z mężem- ok.1958 r. /archiwum prywatne A. Mehal/

Janina, Maria, Krystyna Chrobak oraz Krystyna i Marek Strzała 
– w tle dom Wincentego Chrobaka ok. 1970 r. /archiwum prywatne E.Strzała/



Szkoła



Szkoła

Pierwszy Kierownik w Szkole Podstawowej nr. 2 w Czarnej Dolnej 
Zdzisław Wilczek  /archiwum prywatne A. Łysyganicz/



Szkoła

Kartka z kroniki szkolnej- Klasa I – IV; rok szkolny – 1959/60



Szkoła

Kartka z kroniki szkolnej -Uczniowie szkoły wraz z rodzicami w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 1965/66



Szkoła

Kartka z Kroniki szkolnej 1965/66



Szkoła

Kartka z kroniki szkolonej - budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Czarnej Dolnej – 1968 r.



Szkoła

Zajęcia w Czarnej Dolnej z Panią Pikuła rok. ok.1970 r. 
/ archiwum prywatne j. Paszkowski/

Dyr. Szkoły Podstawowej nr 3 w Czarnej Dolnej p. Kociuba  ok.1966-1967 
przed szkołą podstawową nr. 3 /archiwum prywatne J.Paszkowski/

SP w Czarnej Dyrektor Julian Tomkowicz z Tadeusz Paszkowski, Stefania Barud, 
Bronisława Mamrocha, Józef Korżyk  ok. 1962 r. 

/archiwum prywatne J. Paszkowski/

Wieloletnia nauczycielka p. Józefa Podkowska 
z dziećmi ze SP. nr 2 w Czarnej Dolnej Krystyna Strzała, 

Albina Korżyk, Ludmiła Musiał, Zoa Jaślar, 
Janina i Kazimierz Błądek, Wojciech Bożejewicz 

/archiwum prywatne E.Strzała/



Wydarzenia i obrzędy z życia 

rodzinnego i religijnego 

a więc komunie, śluby, 

pogrzeby, uroczystości kościelne 

i  dożynki. 



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Wizytacja biskupa - Czarna Dolna 1964 r. 
 /archiwum prywatne W. Paszkowski/

Uroczystość Bożego Ciała – Czarna Górna 1969 r.
( krzyż niesie Leszek Paszkowski) /archiwum prywatne W. Steciuk/

Wizytacja biskupa 
- Czarna Górna ok. 1955 r.
 /archiwum prywatne W. Steciuk/

Poświęcenie krzyża misyjnego – ok. 1960 r. 
/archiwum prywatne W. Steciuk/



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Wizytacja biskupa - 1955 r. /archiwum prywatne W. Steciuk/

Jedna z pierwszych ceremonii Komunii Św. po przesiedleniu z Krystynopola. 
Pierwszy proboszcz parai Czarna Górna, ks. Edward Godlewicz 

/archiwum prywatne E. Magusiak/



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Wesele Marii Paszkowskiej 1961r. /archiwum prywatne J.Paszkowski/

Wesele Marii Paszkowskiej i Józefa Greńczuk 1958 r.
/archiwum prywatne J. Paszkowski/

Podwójny ślub Michał i Antonina Kochanowicz oraz Piotr i Irena Mehal 1961 r. 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Wesele Irena i Piotr Mehal 1961 r.
/archiwum prywatne J.Paszkowski/

W drodze do Kościoła w Czarnej Górnej – lata 60-te 
/archiwum prywatne J. Paszkowski/

Asysta biskupa na koniach 1958 r. 

Powitanie biskupa 1958 r. 

Wyjazd konny po biskupa Tokarczuka od Zadwórza do Czarnej Górnej 1960 r. 
/archiwum prywatne W. Paszkowski/



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Dożynki  lata 60-te /archiwum prywatne W. Paszkowski/

Dożynki  lata 60-te /archiwum prywatne W. Paszkowski/



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Dożynki lata 60-te /archiwum prywatne W. Paszkowski/

Dożynki lata 60-te /archiwum prywatne W. Paszkowski/



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Ślub  Mieczysława Paszkowskiego 1961 r. /archiwum prywatne J. Paszkowski/

Dożynki 1964 r. /archiwum prywatne L. Grabowski/

Komunia św. u p. Jaślar ok. 1959 r. /archiwum prywatne K. Brygoła/

Wacław i Karolina Brygoła w tle cerkiew 
Pw. Św. Wielkiego Męczennika  Dymitra 

w Czarnej Dolnej 1958 r. 
/archiwum prywatne K. Brygoła/ 



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Pogrzeb Łukasza Korżyk 1968 r. /archiwum prywatne B. Korżyk/

Pogrzeb Katarzyny Korżyk 1964 r. /archiwum prywatne B. Korżyk/

Ślub Pana Jana i Władysławy Flak ok. 1963 r. /archiwum prywatne B. Korżyk/



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Stefania  Sobiecka z rodzicami  1954 r.- I Komunia św. /archiwum prywatne D.Sieńko/

Ślub Janiny i Michała Steciuk  ok. 1961 r. /archiwum prywatne B. Korżyk/

Ślub Władysławy i Jana Flak ok.1963 r. /archiwum prywatne B. Korżyk/



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Ślub Stefani zd. Sobiecka i Karola Barut 1966 r. /archiwum prywatne D.Sieńko/

Powitanie Biskupa Karol Barut lata 60-te. /archiwum prywatne D.Sieńko/



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Dożynki lata 60-te

Dożynki lata 60-te



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Dożynki Lata 60-te

Dożynki lata 60-te



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

I komunia św. Ks. Połucha i Krystyna Strzała 1965 r. /archiwum prywatne G. strzała/

I komunia św. ks. Godlewicz ok. 1958 r.



Wydarzenia i obrzędy z życia rodzinnego i religijnego a więc komunie, śluby, pogrzeby, uroczystości kościelne i  dożynki.

Cerkiew Czarna Dolna 1974 r. - autor nieznany
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