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Kilkanaście lat temu nadsańskie gminy powołały 
do życia Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dy-
nowskiego. Jego terytorium rozciąga się w obrębie 
wielkiej krainy geograficznej – Pogórza Karpackiego.

W skład Związku wchodzi miasto Dynów oraz pięć 
gmin wiejskich: Dynów (powiat rzeszowski), Dubiecko 
oraz Krzywcza (powiat przemyski), Dydnia i Nozdrzec 
(powiat brzozowski). Na obszarze 643 km2 zamieszkuje 
45 tysięcy osób (46 miejscowości).

Gminy tworzące Związek Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego usytuowane są na terenie wo-
jewództwa podkarpackiego, w obrębie dwóch obsza-
rów fizyczno-geograficznych: Pogórza Dynowskiego 
i Pogórza Przemyskiego.

Teren ten przecina San, najdłuższa rzeka w po-
łudniowo-wschodniej Polsce (444 km). Jej główne 
źródła biją na terenie Ukrainy, w rejonie Przełęczy 
Użockiej.

Ziemia nadsańska ma wyjątkowy charakter. Leży 
na terenie dawnego pogranicza, stąd w minionych 
wiekach przeżywała wiele wyjątkowych momentów, 
często bardzo dramatycznych chwil, ale i nierzadko 
chwalebnych. Malowniczy krajobraz Pogórza i do-
liny Sanu usiany jest licznymi pamiątkami bogatej 
przeszłości, które w minionych wiekach pozostawili 
nasi przodkowie.

Jak pisze prof. Michał Parczewski: Najdawniejszym 
dowodem bytności człowieka na omawianym obszarze 
jest krzemienny trzoneczkowaty grocik strzały łuku, 
znaleziony w Bachórzu. Można go uznać za świadectwo 
penetracji ziem nadsańskich przez łowców związanych 
z tzw. kulturą mazowszańską w X-IX tysiącleciu p.n.e. 
Jeszcze starsze znalezisko paleolityczne pochodzi 
z Wesołej, jego chronologię ustalono na ponad dwa-
dzieścia tysięcy lat przed nową erą.

Cennymi znaleziskami są fragmenty starożytnej 
ceramiki z grodziska w Sielnicy (2 połowa IV tysiąc-
lecia p.n.e.).

Ze zbiorów nieżyjącego już kolekcjonera z Hłudna 
– Stanisława Oleszki – pochodzą dwa miedziane topory, 
należące do najstarszych przedmiotów metalowych na 
ziemiach polskich datowane na eneolit (3000-1800 
p.n.e.).

Z końcem XX stulecia w Średniej odkryto kurhany 
datowane na 2900 lat przed Chrystusem. Stanowią one 
część starożytnego cmentarzyska łączonego z kulturą 
ceramiki sznurowej.

W epoce brązu obserwujemy napływ plemion kul-
tury łużyckiej, mających znaczny udział w rozwoju 
osadnictwa w dorzeczu Sanu. Na fakt ten jeszcze 
w okresie II wojny światowej zwrócił uwagę W. Radig, 
gdy badał cmentarzysko w Bachórzu. Dalsze badania 
prowadzone w tej miejscowości pozwoliły odkryć na 
jednym ze stanowisk cmentarzysko z ceramiką typu 
łużyckiego. Liczyło ono około jednego tysiąca gro-
bów, które najczęściej tworzyła popielnica zawierająca 

przepalone kości nakryte naczyniem misowatym (obo-
wiązywał obrządek ciałopalny popielnicowy). 

Znaleziska z tego okresu odkryto także w innych 
miejscowościach nadsańskich: Witryłów, Ulucz, Te-
meszów, Jabłonica Ruska, Wołodź, Dąbrówka Sta-
rzeńska, Dynów, Harta, Bachórz, Pawłokoma.

W obejmującym cztery stulecia naszej ery okresie 
wpływów rzymskich niezmiernie interesujące dla 
badań archeologicznych na terenie gmin tworzących 
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 
są lata 166-180 n.e., podczas których legiony rzymskie 
pod wodzą Marka Aureliusza dotarły do Karpat.

O ówczesnych kontaktach handlowych z państwem 
rzymskim świadczą liczne monety znalezione na tym 
terenie. Najbardziej interesujący był skarb odkryty w Gdy-
czynie (Siedliska). Składał się z monet z wizerunkami 
Tyberiusza, Domicjana i Trajana.

Monety rzymskie znaleziono nadto m.in. w Dyno-
wie (denar Wespazjana wykopany w okresie między-
wojennym), Niebocku, Wesołej.

Po przejściowym okresie zastoju gospodarczego 
i kulturalnego, którego przyczyną był najazd Hunów, 
na przełomie V i VI w., plemiona słowiańskie pod-
noszą się z upadku. Rozpoczyna się nowy okres dzie-
jów trwający do połowy XIII w., przez historyków 
określany jako wczesne średniowiecze. W regionie Po-
górza Dynowskiego archeolodzy zarejestrowali z tej 
fazy około 40 stanowisk i znalezisk, w tym kilkanaście 
osad.

Z wieku VI i VII znana jest osada z Bachórza, 
gdzie odkryto trzy budynki mieszkalne. Jeden z nich to 
półziemianka o wymiarach 4x4 m., z kamiennym pie-
cem w narożniku.

Podczas prac badawczych także na terenie Bachórza 
wydobyto naczynie wypalone przepalonymi kośćmi 
ludzkimi. Pochówek datowany jest na VII-VIII w. Fakt 
ten jest o tyle istotny, iż groby popielnicowe stanowiły 
rzadkość na ziemiach polskich w dobie wczesnego 
średniowiecza.

Także w nadsańskim Uluczu odkryto osadę z VIII-
IX w. (w tym cztery półziemianki).
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Badania wykopaliskowe prowadzone w dolinie Sanu 
przyczyniły się do ustalenia istniejącego w X-XIII w. 
osadnictwa obronnego (grodzisk). Najprawdopodobniej 
warownie obronne istniały w Babicach, Bachowie, Rus-
kiej Wsi (Wybrzeże), Krzywczy, Sielnicy, Dynowie, 
Siedliskach i Temeszowie. Ich usytuowanie w bliskiej 
odległości od rzeki z pewnością nie było przypadkowe. 
Stanowiły one osłonę szlaku komunikacyjnego na 
Sanie.

Analizując osadnictwo wczesnopiastowskie, nie 
sposób nie wspomnieć o ówczesnej sieci komuni-
kacyjnej, która miała ważny wpływ na jego rozwój. 
Przez Pogórze Dynowskie przebiegał ważny szlak 
komunikacyjny, o znaczeniu międzynarodowym, który 
biegł od Przemyśla, wzdłuż Sanu, do Sanoka i dalej ku 
granicy węgierskiej.

O istnieniu drugiego szlaku na tych terenach mamy 
potwierdzenie w zapisie z r. 1259/60, kiedy to Tatarzy 
powrót z najazdu na Polskę odbywali trasą Biecz – 
Brzozów – Dynów – Przemyśl.

Opisując kwestię przynależności państwowej te-
go obszaru w X-XIII w. należy rozpatrywać ją w 
kontekście stosunków polsko-ruskich. Położenie na 
styku dwóch kształtujących się państw feudalnych 
powodowało, że dzieje tego regionu w dobie wczesno-
piastowskiej – z braku źródeł – prawie w ogóle nie są 
znane.

Do współzawodnictwa o posiadanie tych obszarów 
dołączyli się również Węgrzy, którzy wyprawiwszy się 
w 1150 r. przeciw księciu ruskiemu Włodzimierzowi, 
zajęli gród Sanok i wzięli posadnika jego, Jasza. Miasto 
to musiało wówczas pełnić bowiem nie tylko rolę 
obronną, ale i administracyjną. Posadnik to urzędnik 
ruski sprawujący władzę administracyjną nad grodem 
i należącym doń obszarem.

Pogórze Dynowskie i Przemyskie po okresie zmian 
przynależności państwowej za pierwszych Piastów i 
parowiekowym należeniu do Rusi Halickiej zostało 
na stałe przyłączone do Polski przez króla Kazimierza 
Wielkiego. Fakt ten miał miejsce po śmierci otrutego 
przez bojarów ruskich w roku 1340 księcia Jerzego II 
Trojdenowicza.

Obszar sześciu gmin (obecnie tworzących Związek 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego) od mo-
mentu przyłączenia na stałe do Polski przez ostatniego 
z Piastów, stanowił integralną część jednostki ad-
ministracyjnej zwanej ziemią sanocką. Jedynym wy-
jątkiem były miejscowości: Krzywcza, Chyrzyna, 
Kupna, Wola Krzywiecka, Średnia oraz Reczpol, które 
należały do ziemi przemyskiej.

Ziemia sanocka i ziemia przemyska aż do pier-
wszego rozbioru Polski wraz z ziemiami: lwowską, 
halicką oraz chełmską znajdowały się w granicach 
województwa ruskiego, ze stolicą we Lwowie. W poło-
wie XIV stulecia tereny te były pokryte rozległymi 
połaciami leśnymi, a liczba osad w porównaniu ze 
stanem z XV i XVI w. była niewielka.

Syn Łokietka rozpoczął zakrojoną na szeroką skalę 
działalność osadniczą, kontynuowaną później przez jego 
następców. W taki to sposób zaczęły się krystalizować 
bądź nowe zupełnie osady, bądź istniejące już niewielkie, 
z czasem powiększane i zagospodarowywane.

Akcję osadniczą zmierzającą do zasiedlenia tego 
terenu rozpoczął Kazimierz Wielki w dniu 25 czerwca 
1361 r., kiedy to nadał Dydnię i Temeszów braciom 
Piotrowi i Pawłowi z Węgier.

Na prawym brzegu Sanu jeszcze przed rokiem 
1340 na prawie ruskim została założona wieś Ulucz. 
W dokumentach źródłowych wymieniona jest po raz 
pierwszy w 1373 r. 

W XV stuleciu osada ta była królewszczyzną. Już 
wówczas istniała tu przystań dla spławiających rzeką 
San zboże, potaź i sól z żupy w Tyrawie Solnej. 
W miejscowej stoczni rzecznej powstawały barki tzw. 
komięgi. Poniżej Ulucza i Hroszówki – także na prawym 
brzegu Sanu – pod koniec XIV w. istniała osada, która 
dała początek Jabłonicy Ruskiej. Książę Władysław 
Opolczyk w akcie wydanym w Sanoku 31 maja 1373 r. 
nadał ową wieś szlachcicowi Przemysławowi, synowi 
Fala z ziemi łęczyckiej. Z wymienionego dokumentu 
wynika, że sąsiednia osada Wołodź z pewnością już 
wówczas istniała.

Starą osadą jest Dubiecko, o której najstarsza za-
chowana pisana wzmianka pochodzi z roku 1358. Król 
Władysław Jagiełło w 1389 r. wieś tę wraz z osada-
mi Iskań, Stupnica (obecnie część Babic i Bachowa) 
i Ruszelczyce nadał Piotrowi Kmicie, kasztelanowi 
lubelskiemu.

Po 1407 r. nazwa Dubiecko przeszła na miasto 
założone nieopodal przez Kmitów. Wieś odtąd na-
zywano Ruskim Dubieckiem, Starym Dubieckiem, 
wreszcie Ruską Wsią (w odróżnieniu od miasta 
zamieszkiwali ją Rusini). Od 1968 r. miejscowość ta 
zwana jest Wybrzeże.

Nie znamy dokładnej daty lokacji Sielnicy. Wiemy 
jedynie, że z początkiem drugiego półwiecza XIV w. 
była królewszczyzną. 8 listopada 1377 r. książę opolski 
i namiestnik Rusi – Władysław nadaje tę osadę braciom 
Piotrowi i Kliszowi Kosarowiczom, z obowiązkiem 
służby na koniu z łukiem i mieczem.

Według przypuszczenia prof. Adama Vetulaniego 
wieś Wara miała swoje początki także w okresie rządów 
księcia Władysława Opolczyka. Jednak pierwsza 
wzmianka o tej osadzie pochodzi dopiero z 1391 r. Wła-
śnie w lipcu tegoż roku kasztelan lubelski Piotr Kmita 
nadał Sandkowi sołtysowi, Polakowi z pochodzenia, 
przywilej na osadzenie istniejącej już Wary, nad po-
tokiem o tej samej nazwie. Z późniejszego okresu 
zachowała się księga sądowa Wary (1449-1623). Za-
rejestrowane są w niej sprawy sądowe mieszkańców 
wsi rozpatrywane przez ławę wiejską.

Starą osadą jest Krzywcza. Już w 1398 r. – jako 
jedna z pierwszych w ziemi przemyskiej – miała pra-
wa miejskie. W XV stuleciu istniał tu dwór obronny, 

kościół i młyn. Była wówczas własnością możnego rodu 
Krzywieckich. Mieli oni także w swoim posiadaniu 
wsie: Chyrzyna (1443), Chyrzynka (1443, obecnie jest 
częścią Chyrzyny), Średnia (1443), Kupna (1443) oraz 
Wola Krzywiecka. Cały majątek określany był jako 
tzw. klucz krzywiecki.

Właścicielem największych posiadłości nie tylko 
na omawianym terenie, ale w całej ziemi sanockiej, był 
Piotr Kmita, kasztelan lubelski. Stolicą jego nadsań-
skich dóbr był Bachórz. To tutaj w roku 1377 zatrzymał 
się podążający z Sanoka do Przemyśla książę Włady-
sław Opolczyk. W tym czasie wydał przywilej lokacyjny 
wsi Hadle. Sam fakt wystawienia w tej miejscowości 
dokumentu jest dowodem, że Bachórz był jakimś waż-
niejszym ośrodkiem. Następnym potwierdzeniem tego 
faktu jest wydanie właśnie w Bachórzu przez Piotra 
Kmitę, w 1391 r. przywileju lokacyjnego osady Wara, 
położonej in districtu nostro Bochurzensi. Piotr Kmita 
tytułował się wówczas dziedzic Wiśnicza i Bachórza.

Do końca XIV w. pełnił Bachórz rolę ośrodka admi-
nistracyjnego rozległych dóbr Kmitów. Po nim funkcję 
tę przejęło miasteczko Dynów.

Około 1409 r. zmarł Piotr Kmita. Jego synami 
byli Piotr Lunak Kmita – właściciel dóbr bachórsko-
dynowskich i zamku Sobień (ojciec Jana Kmity z 
Bachórza i Małgorzaty z Denowa) oraz Mikołaj Kmita 
z Wiśnicza i Dubiecka, od 1433 r. kasztelan przemyski. 
Według Jana Długosza tenże sukcesor dóbr dubieckich i 
wiśnickich w 1410 r. dowodził chorągwią Szreniawitów 
pod Grunwaldem i Malborkiem.

W roku 1436 Małgorzata z Denowa była właści-
cielką całości dóbr bachórsko-dynowskich (późniejsza 
Dynowszczyzna): miasta Dynowa (po raz pierwszy 
wzmiankowane w 1423 r.), Bachórza z dworem, Denow-
ca (1424, osada między Dynowem a Bachórzem), Cho-
dorówki (1436, obecnie część Bachórza), Błażowej, 
Harty (1429), Szklar, Hadle, Hyżnego, Kąkolówki, 
Futomy, Moszczenicy, Ulanicy (1436), Łubna (1424), 
Dąbrówki Starzeńskiej (1436), Niewistki (1436, w XV w. 
Niewiastka), Nozdrzca (1420), Hłudna (1436, w XV w. 
Hłodne), Izdebek (1436), Siedlisk (1436), Laskówki 
(1425), Lipy, Wołodzi i Wary.

W XV stuleciu istniały już także osady: Hroszówka 
(1442), Gdyczyna (1460), Hucisko Nienadowskie 
(1441, zw. wcześniej Hololas), Jabłonka (1468), Koń-
skie (1424), Kosztowa (1433), Krzemienna (1455), 
Monastyrz (1489, przysiółek między Bachowem a Iska-
nią), Mostarasz (1463, pole koło wsi Iskań), Niebocko 
(1455), Nienadowa (1441), Babice (1441, dziś Przed-
mieście Babickie), Bachórzec (1407), Bachów (1441), 
Bartkówka (1441), Drohobyczka (1458), Dylągowa 
(1484), Oboracz (1458, koło Słonnego), Pawłokoma 
(1441), Piątkowa (1458), Przedmieście Dubieckie 
(1441), Przedmieście Dynowskie (1436), Skopów 
(1458), Skuwierzowa (1441, górna część obecnej Nie-
nadowej), Słonne (1441), Śliwnica (1441), Wesoła 
(1462), Wirzbołaz (1487, osada między Dąbrówką 

a Bartkówką), Witryłów (1424), Wydrna (1468), Recz-
pol (1437, w XV w. pod nazwą Uhreczpole), Polchowa 
(1441). XVI-wieczną etymologią legitymują się osady: 
Grabówka (1542), Kozieziobro (1533, miejsce między 
Warą a Niewistką), Krzywe (1552), Mysskowa Dolina 
(1531, na zachód od Babic), Obarzym (1577), Tarnawka 
(1580), Podbukowina (1592). Pierwsza wzmianka o 
dzisiejszej Hucie Poręby pochodzi dopiero z 1735 r. W 
XVIII w. powstała tu huta szkła.

Wraz z rozwojem osadnictwa kształtowała się rów-
nież na tych terenach sieć administracji kościelnej 
obrządku łacińskiego nastawiona w głównej mierze 
na działalność misyjną. Stąd też bardzo wcześnie 
pojawiają się klasztory franciszkańskie w Sanoku 
i Krośnie. Już król Kazimierz Wielki czynił starania 
mające na celu utworzenie biskupstw na obszarze 
całej ziemi czerwonoruskiej. Jednak dopiero 13 kwiet-
nia 1377 r. papież Grzegorz XI powołał do życia 
diecezję przemyską obejmującą swym zasięgiem zie-
mie sanocką i przemyską. Biskupem ordynariuszem 
został niemiecki franciszkanin, Eryk z Winsen. Przed 
powstaniem biskupstwa na obszarze późniejszej die-
cezji przemyskiej nie było więcej niż dwadzieścia 
kościołów parafialnych. W okresie jego trzydziestu 
lat zarządzania diecezją oraz w całym wieku XV 
powstawały parafie także w dolinie Sanu, fundowane 
przez prywatnych właścicieli miast i wsi.

Przez wieki na omawianym terenie, oprócz Pola-
ków, zamieszkiwali także Rusini, którzy do czasu 
zawarcia unii z Kościołem katolickim byli wyznania 
prawosławnego (1596 r.). Na synodzie w Brześciu Ko-
ściół prawosławny na terenie Rzeczypospolitej uznał 
nad sobą zwierzchnictwo papieża. Zachował jednak 
liturgię obrządku wschodniego i odrębność swojej hie-
rarchii kościelnej. Odtąd wyznawców prawosławia 
akceptujących unię zwano grekokatolikami lub unitami. 
Ich trwałym śladem obecności na tym obszarze są 
piękne drewniane cerkwie.

W XV i XVI w. we wsiach i miastach Pogórza 
Dynowskiego oraz Przemyskiego obserwować można 
było pozytywne skutki powszechnie stosowanej lokacji 
na prawie niemieckim. Coraz większą rolę zaczynają 
odgrywać rzemieślnicy z miast nadsańskich. Zaopatrują 
oni ludność okoliczną w swoje wyroby. Rozwija się 
także handel. Miasta Pogórza znane były w ziemi sa-
nockiej i przemyskiej z organizowanych jarmarków i 
targów tygodniowych. W XV w. na terenie opisywanych 
sześciu gmin istniały aż 4 miasta: Krzywcza, Babice, 
Dubiecko i Dynów.

Krzywcza prawa miejskie otrzymała już w końcu 
XIV w. (1398 r.). W latach 1541 i 1542 dzięki staraniom 
Orzechowskich uzyskała przywileje na jarmarki roczne 
i tygodniowe.

Po pożarze w 1625 r. miasto kupił Marcin Krasicki 
wojewoda podolski i właściciel zamku w Krasiczynie. 
Wybudował w Krzywczy dwór obronny.
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W XVII w. miejscowa parafia w pewnym okresie 
pozostawała w rękach protestantów. W tym czasie 
miasto było ogrodzone parkanami, a dwór i kościół 
stanowiły główne punkty obronne.

Na początku XIX w. Krzywczę wraz z tzw. kluczem 
krzywieckim nabył Józef Benedykt Pawlikowski. 
On to testamentem w 1829 r. po wsze czasy zapisał 
500 dukatów rocznie na Instytut im. Ossolińskich we 
Lwowie. Jego spadkobiercy rentę tę wypłacali aż do 
roku 1939.

Położone nieopodal miasto Babice istniało – jak 
pisze Adam Fastnacht – już w roku 1484. Powstało 
na obszarze wsi o tej samej nazwie. Teren ten był 
ograniczony z trzech stron wysokimi skarpami Sanu, 
jego dopływami oraz wąwozami. O znaczeniu han-
dlowym miasta świadczy m.in. fakt, iż w roku 1553 
król Zygmunt August zwolnił mieszczan babickich od 
ceł królewskich. Trzydzieści lat później Stefan Batory 
rozszerzył ten przywilej.

W roku 1643 sejm Rzeczypospolitej zezwolił na 
składowanie w Babicach win węgierskich. W połowie 
XVIII w. znaczenie miasta wzrosło. Wiązało się to z 
wybudowaniem nowego traktu z Krosna i Dynowa, do 
Przemyśla. W dniach 6 stycznia, 4 maja, 24 sierpnia i 
25 września odbywały się tu jednodniowe jarmarki. 2 li-
stopada 1848 r. spłonął drewniany ratusz. Zniszczeniu 
uległy także księgi miejskie, dokumenty i przywileje.

Trzecim miastem powstałym – między Dydnią 
a Krzywczą – w dolinie Sanu jest Dubiecko. Prawa 
miejskie nadał mu w 1407 r. król Władysław Jagiełło. 
W tym samym roku właściciel miasta wojewoda kra-
kowski Piotr Kmita wystawił pierwszy kościół.

W sąsiedztwie powstałego miasta wzniesiony został 
obronny zamek. W wieku XVI, za sprawą koligacji 
rodzinnych, Dubiecko przeszło w posiadanie słynnej 
rodziny Stadnickich. Jej pobyt w tym mieście to pełne 
rozgłosu czasy związane nie zawsze z dobrą sławą 
rodu.

Za czasów Stanisława Mateusza Stadnickiego mia-
steczko stało się ośrodkiem reformacji. On to w 1551 r. 
wprowadził w miejscowym kościele nabożeństwa w ję-
zyku polskim. W trzy lata później sprowadził tu pro-
boszcza ewangelickiego, Wojciecha z Iłży. Kapryśny 
magnat wkrótce z ewangelika stał się kalwinistą. Miej-
sce Wojciecha z Iłży zajął słynny organizator i ideolog 
kalwinizmu, Franciszek Stankar. Po przejęciu kościoła 
i zorganizowaniu gminy wyznaniowej Stankar stworzył 
w Dubiecku szkołę kalwińską. 

W dubieckim zamku urodził się w roku 1551 
Stanisław Stadnicki, znany później niemal w całej Pol-
sce jako „diabeł łańcucki” (w Łańcucie bowiem osiadł, 
kiedy zamienił swoje dobra z Anną Pilecką). Łamał 
prawo, deptał wszelkie zasady moralne, dopuszczał 
się gwałtów, prowadził wojny z wszystkimi niemal 
sąsiadami, królem, sejmem, a nawet z własną rodziną. 
Z południa sprowadził na swój kraj hordy zbójców 
beskidzkich zwanych z węgierska sabatami. Zginął 20 

sierpnia 1610 r. z rąk Kozaka będącego na służbie u 
jego największego wroga – Opalińskiego.

Położenie miasta na ważnym nadsańskim szlaku 
handlowym spowodowało, że Dubiecko szybko się 
rozwijało. W 1589 r. liczyło 315 mieszkańców, w tym 
24 rzemieślników. Odbywały się tu jarmarki, wypalano 
w Dubiecku wapno. W roku 1588 w drodze kupna 
miejscowość na długo stała się własnością możnego 
rodu Krasickich.

Mieszkający tu na początku XVII w. Jerzy Krasicki, 
starosta doliniański, syn Stanisława – właściciela Kra-
siczyna, zasłynął w ziemi przemyskiej i sanockiej jako 
dziwak i okrutnik. Był w ciągłej wojnie z rodziną, te-
ściem, żoną, synami, sąsiadami, królem, biskupem 
przemyskim. W 1626 r. kazał zburzyć kościół zamkowy 
– bo zasłania widok i utrudnia obronę. Jedenaście lat 
później, na skutek obłędu, dekretem królewskim został 
oddany pod kuratelę rodziny.

Jego zasługą jednak było ozdobienie zamku na wzór 
krasiczyńskiego.

3 lutego 1735 r. urodził się w Dubiecku Ignacy 
Krasicki, późniejszy biskup i największy polski poeta 
epoki Oświecenia. Miejsce swego urodzenia często 
odwiedzał. W 1782 r. w czasie pobytu w Dubiecku tak 
pisał:

 O miejsce słodkie, gdzie się urodziłem!
 W tobie los zrządził pierwszy wątek życia.
 Wyszedłem na świat, co zdano użyłem;
 A czas długiego wśród ludzi przebycia
 To zdziałał; gdyby się można odrodzić,
 Lepiej by było z ciebie nie wychodzić.
W roku 1851 pałac oraz dobra dubieckie drogą mał-

żeństwa przeszły w posiadanie rodziny Konarskich.
Znaczenie miasta było bardzo duże, kiedy w XVIII 

i na początku XIX w. rozwinęło się rzemiosło. Dubiecko 
w roku 1934 utraciło prawa miejskie.

Dynów po raz pierwszy pojawia się w źródłach 
w 1423 r. Według dr Bronisława Jaśkiewicza już 
wówczas był miastem, zwanym przez długi czas De-
now. Położony na starym szlaku nadsańskim ciągną-
cym się z Sanoka do Przemyśla, skrzyżowanym z drogą 
z Przełęczy Dukielskiej, rozwinął się z czasem w zna-
czący ośrodek gospodarczy.

Na przełomie XIV i XV w. obszar Dynowa był 
częścią ogromnego latyfundium magnackiego rodu 
Kmitów, z ośrodkiem w Bachórzu. Po śmierci twórcy 
tego majątku Piotra Kmity – część dóbr z centrum w Dy-
nowie otrzymał jego syn Piotr Lunak. W połowie XV w. 
dobra dynowskie obejmowały 24 wsie.

W roku 1462 istniał w Dynowie kościół rzym-
skokatolicki. W latach 1400-1520 na Uniwersytecie 
Krakowskim studiowało dwunastu mieszkańców Dy-
nowa.

W XV w. Dynów posiadał trzy młyny, jatki rzeźni-
cze oraz skupione w czterech cechach rozwinięte 
rzemiosło (tkactwo, szewstwo, krawiectwo i rymar-
stwo). Około roku 1512 odbywały się tu co roku dwa 

jarmarki. Sto lat później miasto otrzymało prawo składu 
wina węgierskiego. Miasto w tym czasie otoczone było 
wałami obronnymi, w których znajdowały się dwie 
bramy, miało 2 przedmieścia (wzmiankowane w 1436 i 
1441 r.) i drewniany zamek.

Właścicielami Dynowa kolejno byli: Kmitowie, 
Tarnowscy, Wapowscy, Grochowscy, Krasiccy, Ogiń-
scy, Trzeciescy.

W 1569 r. Andrzej Wapowski uzyskał od Zygmunta 
Augusta przywilej pobierania w Dynowie myta, które 
przeznaczano na naprawę dróg, grobli i mostów. 
Wdowa po nim – Katarzyna – wybudowała szpital. 
Z jej fundacji wzniesiono istniejący do dziś murowany 
kościół parafialny w Dynowie.

Pomimo wielu niepowodzeń związanych z panu-
jącymi tutaj zarazami, pożarami, częstymi najazdami 
Tatarów – Dynów na przełomie XVI i XVII w. osiąga 
szczyt swego rozwoju. Zaliczany był w ziemi sanockiej 
do ważniejszych ośrodków miejskich.

Potop szwedzki i najazd wojsk Jerzego Rakoczego 
w 1657 r., podczas którego miasto zostało doszczętnie 
zniszczone, hamują na pewien czas rozwój grodu. Czte-
ry lata później spustoszenia dopełnił znany warchoł 
szlachecki, Mikołaj Ossoliński, który prowadził 
wówczas wojnę z właścicielem Dynowa, Albrechtem 
Grochowskim.

W 1781 r. Dynów trafił w ręce Trzecieskich. Byli oni 
właścicielami  miejscowego majątku aż do wybuchu II 
wojny światowej.

Ożywienie gospodarcze przyniósł wiek XIX. Mia-
sto stało się regionalnym ośrodkiem przemysłu tkac-
kiego. Tu odbywały się znane w ówczesnej Galicji 
targi i jarmarki bydła, koni i płótna. W 1904 r. miasto 
otrzymało połączenie kolejką wąskotorową z Prze-
worskiem. Istniało w ówczesnym Dynowie kilka 
zakładów przemysłowych: browar, rafineria nafty 
i fabryka stearyny. Powstała także Krajowa Szkoła 
Koszykarska. Lata międzywojenne to okres dalszego 
rozwoju. Powstały wówczas: tartak, kopyciarnia. W ro-
ku 1931 miasto liczyło 2980 mieszkańców.

Dawniej Dynów był ważnym ośrodkiem chasy-
dyzmu. W latach 1785-1851 działał tu znany cadyk Cui 
Elimelech Szapiro.

Z wymienionych czterech nadsańskich miast jedynie 
Dynów do chwili obecnej zachował prawa miejskie.

Terytorium Związku Gmin Turystycznych obfituje 
w zachowane drewniane świątynie. Świadczą one swym 
wyglądem zewnętrznym o upodobaniach fundatorów 
i wyrobieniu cieśli oraz artystów działających na tym 
terenie.

Starą metrykę posiada drewniana cerkiew grecko-
katolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, 
według tradycji wzniesiona w latach 1510-1517.

Świątynia ta położona jest malowniczo na szczycie 
zalesionego wzgórza Dębnik, stromo opadającego 
w szeroką dolinę wijącego się w tym miejscu Sanu.

Do roku 1744 użytkowana była przez zakon 

Bazylianów (przeniesiony do Dobromila). Do cza-
sów ostatniej wojny funkcjonowała jako ośrodek 
pielgrzymkowy. W ostatnich latach tradycja ta jest 
kontynuowana.

Z Dębnikiem oraz cerkwią związana jest legenda. 
Zgodnie z podaniem trzykrotnie zabierano się za 
jej budowę u stóp wzgórza i trzykrotnie nieznana 
siła przenosiła nocą materiał budowlany na szczyt. 
Wreszcie budowniczy zrozumieli, że w ten właśnie 
cudowny sposób zostało wybrane właściwe miejsce, 
w którym ma stanąć świątynia. Stara tradycja łączy to 
właśnie miejsce chrześcijańskiego kultu z bijącym na 
zboczu Dębnika cudownym źródełkiem, którego woda 
ma uzdrawiającą moc.

Ulucka cerkiew posiada konstrukcję zrębową z pod-
waliną na kamiennym podmurowaniu. Jest budowlą 
trójdzielną z zamkniętym trójbocznym prezbiterium, 
nakryta pięciopłatowym dachem. Od zachodniej stro-
ny wydatny okap babińca (przedsionka) wspiera 8 słu-
pów z mieczami. Dachy zwieńczają żelazne krzyże 
osadzone w ceramicznych kulach. W środku zachowana 
na północnej stronie nawy XVII-wieczna polichromia 
przedstawiająca sceny z życia Chrystusa.

W 1990 r. przed cerkwią odsłonięto tablicę ku czci 
urodzonego w Uluczu kompozytora, księdza Michała 
Werbyckiego, autora hymnu narodowego Ukrainy. 
Świątynię można zwiedzać. Należy w tym celu udać 
się po klucze do budynku nr 16 w Uluczu (p. Dorota 
Demkowicz).

U podnóża Dębnika wybudowano w 1925 r. 
(w miejscu starszej) cerkiew parafialną greckokatolicką 
pw. św. Mikołaja. Zaraz po wojnie została ona roze-
brana przez pracowników utworzonego w Uluczu 
PGR-u. Obok cerkwi zachowało się kilka kamiennych 
i drewnianych nagrobków z XIX i XX w., pozostałych 
po przycerkiewnym cmentarzu.

Drugim niezwykle cennym zabytkiem drewnianego 
budownictwa sakralnego był XVII-wieczny kościół 
w Grabówce. Pochodził z Grabownicy Starzeńskiej, 
skąd blisko sto lat temu przeniesiony został do Gra-
bówki. Jednonawowa świątynia posiadała wyposaże-
nie (w tym 3 ołtarze) z XVII, XVIII i XIX w. Obrazy 
w roku 1921 zostały przemalowane przez Włodzimierza 
Lisowskiego. Kościół ten spłonął podczas pożaru w 
nocy z 18 na 19 kwietnia 2007 r.

Ważnym zabytkiem Bachórzca jest modrzewiowy 
kościół św. Katarzyny zbudowany w stylu baroku 
karpackiego w latach 1760-1763, fundacji Antoniego 
Krasickiego. Po wybudowaniu w latach pięćdzie-
siątych ub. stulecia nowej murowanej świątyni był 
nieużytkowany.

W ostatnich latach podjęto decyzję o jego kom-
pleksowej restauracji. Przywrócono pokrycie dachu 
gontem, położono drewnianą podłogę, wyremontowano 
krypty, odrestaurowano jeden z rokokowych ołtarzy.

Piękna zachowana drewniana świątynia jest w Pią-
tkowej. Wybudowano ją w 1732 r., w stylu baroko-
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wym. Służyła miejscowej ludności greckokatolickiej 
jako cerkiew parafialna pw. św. Dymitra. Konstrukcji 
zrębowej, trójdzielna, posiada prezbiterium zamknięte 
ścianą prostą, a nawę szerszą.

Świątynia z Piątkowej zwieńczona jest trzema 
ośmiopolowymi kopułami i obwiedziona szerokim 
daszkiem okapowym wspartym na murowanych słu-
pach. Od czasu wojny nie była użytkowana. Całe wy-
posażenie wnętrza zaginęło.

Pięknymi przykładami drewnianej architektury 
sakralnej na terenie omawianych sześciu gmin są 
kościoły w: Jabłonce (1936-1939, w stylu podha-
lańskim), Końskiem (1927, dawna cerkiew parafialna), 
Krzemiennej (1867, d. cerkiew), Krzywem (1759, 
d. cerkiew), Niewistce (1872), Obarzymie (1828, d. 
cerkiew), Temeszowie (1893), Witryłowie (1812, d. 
cerkiew), Siedliskach (1860, d. cerkiew parafialna), 
Warze (1888, d. cerkiew), Reczpolu (1879, d. cerkiew) 
oraz nieużytkowana cerkiew w Babicach (1839).

W Siedliskach – Gdyczynie znajdował się drewnia-
ny kościół z roku 1706, fundacji Teofili z Czartoryskich 
Ogińskiej i Stanisława Pękalskiego (przeniesiony w 
1929 r. z Dylągowej). Został on poważnie zniszczony 
w czasach II wojny światowej. Rozebrano go w roku 
1970.

Od czasów wysiedleń nie jest użytkowana w celach 
kultowych drewniana cerkiew greckokatolicka w Chy-
rzynce (przysiółek wsi Chyrzyna). Wybudowana w 1857 
r., fundacji Adama Starzeńskiego. Podobny los spotkał 
drewnianą cerkiew w Kupnie zbudowaną w latach 
1720-1725. Do roku 1962 użytkowana była jako kościół 
katolicki.

Niezwykle cenna jest drewniana plebania w Dydni 
wybudowana w roku 1917 w stylu podhalańskim (jedy-
na w południowo-wschodniej Polsce).

Najcenniejszym zabytkiem murowanego budowni-
ctwa sakralnego jest kościół pw. św. Wawrzyńca w Dy-
nowie. Wzniesiony staraniem Katarzyny z Maciejo-
wskich Wapowskiej i jej syna Stanisława, kasztelana 
przemyskiego, na początku XVII w., konsekrowany 
w 1617 r. Przebudowany w 1663 r. po pożarze miasta 
w okresie potopu szwedzkiego. Pod koniec XVIII w. 
rozebrano górną część wieży przyległej od zachodu 
do korpusu kościoła. W latach 1891-1894 poddany 
gruntownym pracom restauratorskim.

To jednonawowa, późnorenesansowa świątynia. Po 
dwóch bokach nawy kwadratowe kaplice. Wewnątrz 
piękne późnorenesansowe sklepienie, ozdobione sztu-
kateriami i bogate barokowe wyposażenie z XVII/XVIII 
w. W jednej z kaplic obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem 
(tzw. Matka Boża Dynowska), barokowy z XVII w., 
przemalowany, zakryty nowszymi sukienkami.

Otaczany wyjątkową czcią obraz był restaurowany 
w 2001 r. Wykonano dublaż, uzupełnienie warstwy 
malarskiej, usunięto przemalowania z pominięciem 
twarzy Matki Bożej. Prace wykonał Tomasz Tomaszek 
z Łańcuta.

W kościele warto zobaczyć: ambonę barokową 
z pierwszej połowy XVIII w., prospekt organowy 
późnobarokowy z dekoracją rokokową (koniec w. 
XVIII), chrzcielnicę barokową z XVII w. (drewniana 
z herbem Jelita), a także epitafium inskrypcyjne 
Stanisława Wapowskiego, podkomorzego sanockiego, 
fundowane w 1540 r. przez żonę Magdalenę z Jordanów, 
renesansowe, z czerwonego marmuru.

Kościół dynowski otoczony jest murem ze słynną 
murowaną bramą wzniesioną w XVII w., wzorowaną 
na łuku triumfalnym o trzech przejściach zamkniętych 
półkoliście i dekoracją stiukową w płycinach wypeł-
nionych motywami roślinnymi i główkami puttów.
W południowo-zachodnim narożniku znajduje się 
późnobarokowa dzwonnica, wzniesiona w XVIII w. W jej 
przyziemu jest kaplica św. Teresy, sklepiona krzyżowo-
kolebkowo.

Marcin Krasicki ufundował murowany barokowy 
kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Krzywczy. 
Budowany był w latach 1630-1660. Sto lat później był 
gruntownie przebudowany. W roku 1760 świątynię 
konsekrował biskup Wacław Hieronim Sierakowski. 
Wewnątrz są barokowe ołtarze przeniesione w XIX w. 
z kościoła jezuickiego w Przemyślu.

W kościele w Krzywczy jest łaskami słynący obraz 
Matki Bożej Ormiańskiej ze Śniatynia (archidiecezja 
lwowska). Kult Matki Bożej od dawna żywy w Śnia-
tyniu, wznowiono w Krzywczy w roku 1961. Obok 
kościoła późnobarokowa murowana dzwonnica z koń-
ca XVIII w. i klasycystyczna murowana plebania z po-
czątku XIX w.

Osiemnastowieczną metrykę posiadają kościoły 
w Nozdrzcu, Harcie i Babicach. Ten pierwszy, w sty-
lu późnobarokowym, zbudowany został w 1746 r., sta-
raniem ks. Jana Banieckiego. Konsekrował go w roku 
1806 biskup Antoni Gołaszewski (pod wezwaniem św. 
Stanisława Biskupa). Wyposażenie świątyni w Noz-
drzcu jest późnobarokowe i rokokowe z XVIII w.

Obecny kościół parafialny w Harcie zbudowany został 
z kamienia i cegły w latach 1779-1804. Jego fundatorem 
był Ignacy Skrzyński. Wyposażenie wnętrza jest z XVIII-
XX w. Polichromia została konsekrowana w 1970 r. W roku 
1969 miał miejsce pożar we wnętrzu świątyni. Spalił 
się ołtarz główny i prospekt organowy. Obok kościoła 
znajduje się dzwonnica z roku 1889, z zachowanym 
gotyckim dzwonem z początku XVI w.

Fundatorami wybudowanego w latach 1792-1794 
kościoła parafialnego pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Babicach byli Katarzyna i Jerzy Pinińscy. Ozdobą 
wnętrza jest kilka barokowych ołtarzy i oryginalna 
osiemnastowieczna ambona w kształcie Łodzi Piotro-
wej. W murowanej świątyni z Babic czczony jest – już 
od XVIII w. – łaskami słynący obraz Matki Bożej.

Budowanie murowanych świątyń kontynuowano 
także w XIX w., w trudnych czasach zaborów. Pow-
stały wówczas kościoły w: Wesołej (1838-1839, kla-
sycystyczny), Dydni (1876, neogotycki), Bachórzu 

(1871-1873, neoromański, fundacji Wandy Ostrow-
skiej), Tarnawce (1903, neogotycki), Borownicy (1850), 
Izdebkach (1912-1918, neogotycki), Dylągowej (1905-
1911, neoromański), Hłudnie (1906, neogotycki), 
Wołodzi (pocz. XX w., neogotycki, opuszczony).

Także XIX-wieczną i z pocz. XX stulecia metry-
ką legitymują się murowane cerkwie unickie w: Gra-
bówce (1864, pw. św. Mikołaja), Dubiecku (1928, pw. 
Wniebowzięcia Matki Bożej), Krzywczy (1911) i Sko-
powie (1900). Ta ostatnia służy obecnie wiernym Kościoła 
łacińskiego (pw. Matki Bożej Częstochowskiej).

W ubiegłym stuleciu wybudowano murowane kościoły 
w Łubnie (1927, neoromański), Dubiecku (1934-1952, w 
ołtarzu łaskami słynący obraz Matki Bożej Bolesnej z 
XVI w.), Bachórzcu (1956-1961), Drohobyczce (1956-
1960), Nienadowej (1906-1946).

W krajobrazie gmin nadsańskich wyróżniają się 
budowle o charakterze obronnym, rezydencjonalnym. 
Interesujące są także dwory ziemiańskie, chociaż w wię-
kszości nie zachowały się w czystym stylu architekto-
nicznym.

Już tylko w formie ruiny zachował się zamek w Dą-
brówce Starzeńskiej. Jak chce tradycja, ufundować go 
miała królowa Bona dla wojewody Firleja. Rzeczywista 
geneza obiektu nie jest znana. Wiemy tylko, że powstał 
w drugiej połowie XVI w. Położony w dolinie Sanu, na 
zboczu wzgórza, otoczony był nasypem ziemnym i ro-
wem. Zamek murowany z kamienia i cegły. Założony na 
rzucie zbliżonym do kwadratu. Na narożnikach cztery 
baszty. Jedna z nich to baszta królowej Bony, druga 
zaś, połączona z poprzednią budynkiem mieszkalnym 
(obecnie w znacznej części zburzonym) – baszta woje-
wody Firleja. Dzisiaj obie baszty są w stanie ruiny. 
W trakcie południowym mieściła się sklepiona brama 
wjazdowa z otworem obok pomieszczenia z częściowo 
zachowanym sklepieniem kolebkowym.

Baszta zachodnia posiada zachowane piwnice 
z dwoma pomieszczeniami sklepionymi kolebkowo. 
Pawilon wieżowy południowy o trzech kondygnacjach 
(w dolnym są otwory strzelnicze i prostokątne okna) 
wydzielonych nieznacznymi uskokami murów. W naro-
żniku północnym pod basztą są piwnice, prawdopo-
dobnie pochodzące z wcześniejszej budowli.

Legenda mówi, że zamek posiada połączenie w kształ-
cie tunelu z Dynowem, pod dnem Sanu.

W roku 1863 w czasie powstania styczniowego 
przebywali w Dąbrówce dwaj generałowie: Marian 
Langiewicz i Ludwik Mierosławski. Będący wówczas 
właścicielem zamku August Starzeński dowiedziawszy 
się o żandarmach, którzy od Dynowa zbliżali się do Dą-
brówki, zorganizował przywódcom powstania ucieczkę.

Zamek do 1945 r. był częściowo zamieszkany, spa-
lony dwa lata później.

Na wschód od ruin zamku jest park, pełen starych 
drzew. Wytyczony na rzucie prostokąta, ograniczony 
z trzech stron alejami i młodszymi szpalerami grabo-
wymi. W drugiej połowie XVII w. założono ogród 

regularny. W XIX stuleciu przekształcony w park krajo-
brazowy.

Pośrodku parku jest aleja grabowa, która rozszerza 
się półkoliście dookoła wzniesionej pod koniec XIX w. 
(staraniem Julii Starzeńskiej) neoromańskiej kaplicy. 
Od wschodu przebudowany grobowiec Starzeńskich.

Pierwotnie na miejscu kaplicy był grób kasztelana 
przemyskiego, Wapowskiego, zamordowanego przez 
Samuela Zborowskiego. Potem jego zwłoki przeniesio-
no do kościoła parafialnego w Dynowie, zaś pochodzące 
z grobu rzeźbione płyty kamienne miały przed I wojną 
światową służyć jako ławki parkowe.

Z oddalonej o kilka kilometrów Dylągowej, będącej 
w XIX w. także własnością Starzeńskich, pochodził 
nadworny lekarz Zygmunta III Wazy – Bartłomiej Dy-
lągowski (zm. 1653 r.)

Nad doliną Sanu pięknie dominuje klasycystyczny 
pałac w Nozdrzcu wzniesiony z inicjatywy Ludwika 
Skrzyńskiego w roku 1843 (na miejscu starego zamku). 
Prawdopodobnie według projektu samego Aleksandra 
Fredry, przebudowany po zniszczeniach w 1914 r.

Zdewastowany w czasie ostatniej wojny i w la-
tach PRL, po restauracji służy obecnie jako ośrodek 
wypoczynkowy.

Pałac nozdrzecki ma rzadko spotykaną w polskiej 
architekturze asymetryczną bryłę z charakterystyczną 
narożną rotundą (rozpowszechnioną ok. 1800 r. w Anglii).

Na południe od pałacu usytuowana jest kaplica, 
obok niej oficyna z połowy XIX w.

Z rezydencją w Nozdrzcu (miejscowość niegdyś 
nosiła nazwę Nieczujów) związana jest postać głucho-
niemego malarza i pamiętnikarza galicyjskiego pierw-
szej połowy XIX w. – Franciszka Ksawerego Preka. Tu 
w roku 1801 urodził się w rodzinie szambelana dworu 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Mając niespełna siedemnaście lat, F. K. Prek zaczął 
pisać pamiętniki. Wielokrotnie wracał pamięcią do 
miejsca swego urodzenia: Położenie Nozdrzca jest tak 
ładne, brzegi Sanu tak zielone, góry okryte tak wesołymi 
krzewami ....

Najcenniejszym zabytkiem Dubiecka jest pałac. 
Wybudowany w latach 1771-1790 na miejscu 
– prawdopodobnie spalonego w 1750 r. – zamku. Po 
przeróbkach w XIX stuleciu z dawnej świetności ma 
jedynie zachowane sklepione wnętrze na parterze, 
zwane skarbczykiem. Interesujące są również sklepione 
piwnice dawnego skrzydła południowego zamku.

Pod koniec XIX w. przechowywano tu archiwa 
Krasickich i domów spokrewnionych. W roku 1900 od 
strony zachodniej dobudowano do pałacu neogotycką 
oficynę i przebudowano kwadratową basztę. W latach 
I wojny światowej kwaterujące tu wojska rosyjskie 
skradły srebra, emalie, staropolską karabelę, potłukły 
wiele cennych kryształów.

W ostatnich latach pałac w Dubiecku wielokrotnie 
remontowano.
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Przed budowlą stoi pomnik ks. abpa Ignacego 
Krasickiego odsłonięty w dwusetną rocznicę urodzin 
wielkiego poety – 31 VIII 1935 r.

W roku 1958, kiedy zabrano pałac Konarskim oraz 
w latach 1966-1968 przeprowadzono remont i czę-
ściową przebudowę pałacu. Park otaczający dubiecki 
pałac swymi początkami sięga XVIII w. Założyła go 
w stylu angielskim Róża Charczewska. Do dzisiaj 
zachowała się sieć alei i układ geometryczny. Wśród 
starych drzew, a zwłaszcza w cieniu lipy „Ksieni”, two-
rzył strofy swoich wierszy Ignacy Krasicki. Niestety, 
lipa ta stojąca w pobliżu stawu i domu „Krasiczynek”, 
spłonęła w 1935 r.

We wschodniej części parku widoczne są pozo-
stałości fortyfikacji ziemnych z XVI w. Ówczesne 
obwałowania miejskie przebiegały wzdłuż Śliwnickiej 
i Wałowej. Od wschodu obejmowały zamek.

W położonej nieopodal Nienadowej zachował się 
zespół dworski otoczony parkiem krajobrazowym. 
Jego ozdobą jest klasycystyczny murowany dwór z 
pocz. XIX stulecia, zaprojektowany przez Chrystiana 
Aignera. Parterowy z ośmiokolumnowym portykiem.

W nienadowskim dworze u swego dziadka Jana Ne-
pomucena Dembińskiego często gościł w dzieciństwie 
autor „Zemsty” – Aleksander Fredro. Jemu to zawdzię-
czamy opis ówczesnego dworu.

W Gminie Dydnia najbardziej okazały dwór znajduje 
się w Jabłonce. Powstał z końcem XVIII stulecia. 
W otoczeniu jest park obfitujący w starodrzew.

Dwór jabłoński w okresie powojennym został 
poważnie zniszczony. Obecnie po odnowieniu przez 
właściciela Henryka Berendta pełni funkcję pensjonatu.

W sąsiedniej wsi Wydrna znajduje się murowany 
dwór wzniesiony w roku 1845, z inicjatywy Edwarda 
Sękowskiego. Nie uległ dewastacji w czasach PRL-u i w 
dalszym ciągu jest w posiadaniu rodziny Sękowskich.

W okresie międzywojennym w dworze tym mie-
szkał znakomity lwowski chemik, prof. Kazimierz 
Kling. Jego to w dniu 21 lipca 1929 r. odwiedził w Wy-
drnej prezydent RP Ignacy Mościcki.

Profesor Kling w latach 1916-1924 ściśle 
współpracował z innym znakomitym chemikiem, 
prof. Ignacym Mościckim, późniejszym prezydentem 
II Rzeczypospolitej. Przystąpił wówczas do spółki 
„Metan” we Lwowie oraz związanego z nią Instytutu 
Badań Naukowych i Technicznych, w którym kierował 
pracownią analityczną. Wykładał: w Akademii Rolniczej 
w Dublanach (1917-1919), Szkole Politechnicznej we 
Lwowie, Akademii Górniczej w Krakowie (od 1919 r.). 
Uniwersytecie Lwowskim (1920-1929) i Politechnice 
Warszawskiej (1937-1939). Znany był jako wynalazca 
aparatów pomiarowych oraz jako twórca polskiej 
szkoły analityków i metodyków badań ropy naftowej 
i gazu ziemnego.

Właśnie w Wydrnej, wspomnianego już dnia 21 
lipca 1929 r., odwiedził prof. Kazimierza Klinga ser-
deczny jego przyjaciel – prezydent Ignacy Mościcki. 

Świadkami tego niezwykłego wydarzenia m.in. byli: Sta-
nisław Grodzicki (z małżonką) z Bzianki, Ksawery 
Dwernicki z Witryłowa, Józef Ostaszewski z Klim-
kówki, Lesław Dydyński z Krzemiennej, Bolesław 
Dydyński z Dydni, Edward Sękowski z Wydrnej, Nina 
i Lesław Kozłowscy z Lipy, Kazimierz Dwernicki z 
Temeszowa, Zofia Janiszewska z Leszczawy, woje-
woda lwowski hr. Gołuchowski, proboszcz z Dydni 
ks. Kazimierz Lach, Jadwiga Klingowa, adiutant prezy-
denta mjr Jurgielewicz.

Dwory w Jabłonce i Wydrnej w okresie między-
wojennym odwiedził znany literat Melchior Wańko-
wicz. Opisał je w książkach: „Anoda – katoda” i „Ziele 
na kraterze”.

Cennym zabytkiem Izdebek jest usytuowany w par-
ku dwór Bukowskich, następnie Potockich. Swoim 
wyglądem przypomina myśliwski zameczek. Według 
znawców to jeden z najcenniejszych zabytków archi-
tektury rezydencjonalnej z XIX w. Wzniesiony na miej-
scu starszego w drugiej połowie XIX w. Eklektyczny, 
zwrócony frontem ku północnemu zachodowi, na rzucie 
kwadratu. Murowany z cegły, otynkowany, piętrowy z 
podpiwniczeniem. Układ wnętrza jest trzytraktowy. Na 
osi od frontu sień ze schodami krętymi prowadzącymi 
na piętro.

Budowniczym dworu w Izdebkach był zapewne 
Bonawentura hr. Bukowski (1808-1878) – powstaniec 
szlachecki z 1846 r.

Córka Bonawentury – Henryka z hr. Bukowskich 
Zakliczyna herbu Topór – odziedziczyła dwór izdebski. 
Żyła w latach 1852-1939. Owdowiała bardzo młodo. 
Wcześnie też straciła synka Gucia, który zmarł w dzie-
ciństwie. Niepowtarzalny klimat tamtych czasów 
przedstawił jej wnuk – profesor prawa Andrzej My-
cielski w książce „Chwile czasu minionego”. W tym 
barwnie napisanym pamiętniku opisał, jakie wrażenie 
na mieszkańcach Izdebek sprawiło pojawienie się 
w 1912 r. we wsi samochodu będącego własnością jego 
ojca. Henryka z Bukowskich Zakliczyna spoczywa 
w rodzinnym grobowcu na „Wzgórzu Milczenia”, w Iz-
debkach. Obecnie w dworze w Izdebkach mieści się 
Środowiskowy Dom Samopomocy.

Na miejscowym cmentarzu jest również grób 
pułkownika napoleońskiego, Jana Kazimierza Kamie-
nieckiego herbu Pilawa, adiutanta księcia Józefa Po-
niatowskiego. Ostatnie lata swego życia spędził wła-
śnie we dworze w Izdebkach, u swojej córki Felicji 
z Kamienieckich Bukowskiej.

Pod koniec XVIII w. wzniesiono w Bachórzu klasycy-
styczny pałac, murowany. Przed rokiem 1914 w pałacu 
tym znajdowało się wiele cennych przedmiotów, obrazy 
wybitnych malarzy, m.in. Bacciarellego, wartościowe 
książki w bibliotece, w salonie na uwagę zasługiwał 
marmurowy kominek. Wszystko to zostało spalone i zni-
szczone podczas walk w latach 1914-1918.

Zachowały się dwie murowane oficyny z pierwszej 
połowy XIX w. oraz stajnia i owczarnia z tego samego 

okresu. W otoczeniu – park, założony ok. 1835 r. przez 
Wojciecha Stęczyńskiego.

Naprzeciw zabudowań podworskich w kierunku Sanu, 
w tzw. Dębinie, jest grobowiec rodziny Skrzyńskich, 
ozdobiony na szczycie okazałym krzyżem i figurą 
Matki Bożej, pod którą zachował się herb tego rodu. 
W miejscu tym niegdyś od drogi aż do Sanu rosły dęby. 
Od zabudowań dworskich aż do grobowca prowadziła 
aleja wysadzana wzdłuż bzami. Teren ten przez miesz-
kańców Bachórza Ostrówkiem jest także zwany. 
I nazwa i układ terenu pozwalają się tutaj dopatrywać 
jakichś fortyfikacji o metryce średniowiecznej. Być 
może, iż to właśnie tutaj w XIV stuleciu znajdowało 
się gniazdo rodowe Kmitów. Później jednak, kiedy 
to ośrodkiem administracyjnym dóbr dynowskich 
stało się miasteczko Dynów – jak chce miejscowa 
tradycja – w miejscu tym miał się znajdować zameczek 
myśliwski. Nie wiadomo, kiedy został wybudowany w 
Dębinie grobowiec właścicieli Bachórza. Pewne jest, że 
10 stycznia 1927 r. spoczął w tym grobowcu Zdzisław 
Skrzyński (6 III 1846 – 8 I 1927). Jego żona Celina 
z Duninów Borkowskich Skrzyńska (ur. 31 I 1858) 
zmarła 7 stycznia 1934 r. Została także pochowana 
w grobowcu w Dębinie.

Celina i Zdzisław Skrzyńscy mieli m.in. syna Wła-
dysława, który urodził się 21 kwietnia 1873 r. we 
Lwowie. Uzyskał on gruntowne wykształcenie praw-
nicze. Studiował na Wydziale Prawniczym Uniwer-
sytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz w Krakowie 
i Monachium. Swoje dorosłe życie Władysław Skrzyń-
ski poświęcił służbie w dyplomacji. Pełnił odpo-
wiedzialne funkcje dyplomatyczne w austriackich 
placówkach w Hadze, Bernie i Brukseli. W okresie 
kształtowania się niepodległego państwa polskiego 
był wiceministrem spraw zagranicznych (11 IV – 24 
XI 1919 r.). Później, aż do roku 1921, był posłem 
Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie. W latach 1921-
1924 był posłem RP w Watykanie. Kiedy 27 listopada 
1924 r. placówkę tę podniesiono do rangi ambasady, 
został ambasadorem II Rzeczypospolitej przy Stolicy 
Apostolskiej. Od jesieni roku 1924 brał udział w pol-
sko-watykańskich rozmowach przygotowujących 
konkordat. Dokument ten został podpisany 10 II 1925 
r. Władysław Skrzyński był bardzo dobrym dyplomatą. 
O jego pracy na placówce w Watykanie w najwyższych 
słowach uznania wyrażał się bardzo wymagający 
(o trudnym i gwałtownym charakterze) ówczesny pa-
pież Pius XI.

26 grudnia 1937 r., w drugi dzień świąt Bożego Naro-
dzenia, ambasador Skrzyński z małżonką brał udział w 
uroczystym przyjęciu u Orsinich, pod Tivoli. W drodze 
powrotnej w samochodzie stracił przytomność i zmarł 
(wcześniej długi czas leczył się na serce). Jego ciało w 
potrójnej trumnie zostało sprowadzone do Bachórza, 
gdzie został pochowany w rodzinnym grobowcu.

W roku 1944 do Bachórza przybyli żołnierze so-
wieccy. Zdewastowali oni grobowiec Skrzyńskich. 

Trumny wynieśli na zewnątrz, zaś w środku ponoć 
urządzili rzeźnię. Po opuszczeniu przez nich Bachórza 
miejscowi ludzie wnieśli trumny do grobowca, a wej-
ście zabezpieczyli. Dzisiaj jest to miejsce opuszczone, 
czekające na uporządkowanie. Po alei wiodącej do gro-
bowca nie pozostał nawet ślad.

Przykłady architektury dworskiej zachowały się także 
w: Dydni (klasycystyczny dwór murowany z początku 
XIX w.), Końskiem (klasycystyczny, z przełomu XVIII 
i XIX w.), Krzemiennej (pocz. XIX w.), Temeszowie 
(poł. XIX w.), Dynowie (pocz. XIX w.), Krzywczy (1928 r.) 
z częścią murów ze starszego dworu, obecnie mieści się 
w nim ośrodek zdrowia. W dworze krzywieckim pod 
koniec życia rezydentem był znany powieściopisarz 
Jan Zachariasiewicz. Zmarł w Krzywczy w 1906 r. i na 
miejscowym cmentarzu został pochowany), Babicach 
(XIX w., późnoklasycystyczny drewniano-murowany), 
Bachórzcu (1808 r., pałacyk Krasickich) oraz Wybrzeżu 
(XIX w., w dawnym zespole dworskim mieści się ośrodek 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Nadzieja”).

W ponad sześciowiekowych dziejach obecnego 
terenu gmin Dydnia, Nozdrzec, Dynów, Dubiecko, Krzyw-
cza oraz miasta Dynowa najbardziej tragiczne były lata 
II wojny światowej. Już w pierwszych dniach września 
1939 r. wojska niemieckie wkroczyły do miejscowości 
nadsańskich. Krwawe walki obronne pod Dynowem, 
Krzywczą i Dubieckiem stoczyła 11 Karpacka Dywizja 
Piechoty.

W bitwie pod Borownicą zginął płk Beniamin 
Kotarba i kilkunastu jego żołnierzy.

17 września 1939 r. w granice Polski wtargnęła 
Armia Czerwona. Na podstawie umowy obu agresorów 
San stał się granicą niemiecko-sowiecką. Miejscowości 
zasańskie: Ulucz, Hroszówka, Jabłonica Ruska, Huta 
Poręby, Siedliska z Gdyczyną, Wołodź, Dąbrówka Sta-
rzeńska, Dylągowa, Bartkówka, Pawłokoma, Sielnica, 
Piątkowa, Tarnawka, Załazek, Iskań, Bachów, Chyrzyna, 
Kupna – włączono do ZSRR. Pozostały obszar (na 
lewym brzegu Sanu) wszedł w skład utworzonego przez 
Niemców Generalnego Gubernatorstwa.

Z tym tragicznym okresem nierozerwalnie kojarzy 
się pieśń: „Samotny stoję nad Sanem”. Taki stan 
rzeczy trwał blisko dwa lata. W tym okresie Rosjanie 
wzdłuż granicy wybudowali pas umocnień tzw. „Linię 
Mołotowa” (żelbetowych i kamienno-betonowych). 
Nieliczne bunkry zachowały się do chwili obecnej, m.in. 
w Jabłonicy Ruskiej, Uluczu, Bachowie, Pawłokomej, 
Siedliskach, Iskani.

Naprzeciw Linii Mołotowa Niemcy zbudowali 
sieć schronów granicznych (tzw. Rejon Graniczny 
„Galicja”), jednakże w znacząco mniejszej liczbie.

W lecie 1940 r. na skutek denuncjacji został 
aresztowany przez gestapo ks. Kazimierz Lach, pro-
boszcz parafii Dydnia. Oskarżono go o tworzenie 
tajnej organizacji niepodległościowej. Więziony był w 
Sanoku i Tarnowie. Następnie wywieziony został do 
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie otrzy-
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mał numer 5722. Od 12 grudnia 1940 r. był w obozie 
w Dachau. Tam 5 kwietnia 1941 r. zginął męczeńską 
śmiercią.

10 sierpnia 1940 r. hitlerowcy aresztowali pro-
boszcza z Hłudna – ks. Walentego Sobowskiego. Był 
więziony w Tarnowie i Wiśniczu. W oświęcimskim 
obozie otrzymał numer 5792. W połowie grudnia 1940 r. 
przewieziony został do obozu koncentracyjnego w Da-
chau. 19 grudnia 1942 r. oddał życie za Ojczyznę.

Kilka dni po rozpoczęciu agresji na Związek So-
wiecki – 29 czerwca 1941 r. – zamordowany został w 
Równem (dekanat drohobycki) ks. Franciszek Stańko. 
W latach trzydziestych był proboszczem w Tarnawce. 
W tym też czasie budował kościół w Piątkowej.

W nocy z pierwszego na drugiego grudnia 1942 r. 
podczas napadu na plebanię w Harcie został zamordo-
wany długoletni proboszcz tej parafii ks. Andrzej Trzyna.

Wielu mieszkańców tych ziem – uczestników 
wojny obronnej 1939 r. – po kapitulacji znalazło się 
w jenieckich obozach wojennych, Jednym z nich był 
Józef Tucki z Obarzyma. Więziony w Oficerskim 
Obozie Jeńców Wojennych w Murnau. Stamtąd, w dniu 
12 września 1941 r. dokonał w mundurze niemieckiego 
kaprala brawurowej ucieczki. Po 18 dniach złapany na 
terenie Węgier, przekazany został władzom oflagu w 
Murnau. Po pewnym czasie, w trakcie przygotowań do 
kolejnej ucieczki, został przyłapany i wywieziony do 
obozu karnego w Colditz.

Wielu z żołnierzy września dostało się do so-
wieckiej niewoli. W Katyniu zostali zamordowani 
oficerowie: mjr Alfred Fleszar (ur. 16 IX 1890 r. w Nie-
nadowej), por. rez. Marian Ksawery Gergowich (ur. 21 
IV 1912 r. w Śliwnicy, był nauczycielem w Zawadówce, 
w powiecie podhajeckim), por. Antoni Tucki (ur. 20 
I 1915 r. w Dynowie, absolwent Szkół Podchorążych 
Piechoty w Komorowie), ppor. rez. Stanisław Broni-
sław Wanat (ur. 20 VIII 1912 r. w Dydni, absolwent 
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie).

Sowieckie represje nie ominęły także ludności 
cywilnej. Urodzony w Nozdrzcu Michał Toczek 
wraz z rodziną wywieziony został na Sybir, do łagru 
Bieriozowka (kilkadziesiąt kilometrów na północ 
od Omska). Jak pisze jego syn Edward w książce 
„Wspomnienia syberyjskiego zesłańca”: Ojciec nie 
zniósł cierpień, zmarł 15 sierpnia 1941r. i pozostał w 
syberyjskiej tajdze na zawsze.

Ludność żydowska zamieszkująca teren omawia-
nych sześciu gmin przeszła podobną gehennę jak 
wszyscy Żydzi w Generalnym Gubernatorstwie. Niemcy 
od początku rozprawiali się z nimi w sposób wyjątko-
wo okrutny (od 1 XII 1939 r. nosili Żydzi na prawym 
przedramieniu białe opaski z gwiazdą Dawida). 18 
września 1939 r. w Dynowie rozstrzelali około 400 
Żydów, wyłącznie mężczyzn. Tego samego dnia, wie-
czorem, bestialsko spalili żywcem w synagodze 
dynowskiej bliżej nieokreśloną liczbę osób. Masowe 
mordy ludności żydowskiej miały także miejsce w Ba-
chórzu (VIII 1942 r., 6 osób), Krzywem (13 II 1942 r., 8 

osób) oraz w Dubiecku, gdzie w roku 1942 rozstrzelano 
160 Żydów (egzekucja odbywała się na kirkucie, 
tutaj też pochowano ofiary). Żydowskimi nagrobkami 
Niemcy wyłożyli drogę z Dubiecka do Wybrzeża.

Ludność polska nie ograniczała się tylko do bier-
nego oporu. Już w roku 1939 rosły szeregi podziemnej 
armii. Powstał Związek Walki Zbrojnej, który zmienił 
później nazwę na Armię Krajową. Była to najlepiej 
zorganizowana armia podziemna ówczesnej Europy. 
Obszar Pogórza Dynowskiego i Przemyskiego w ca-
łości wchodził w skład Podokręgu AK Rzeszów.

Brzozowski Obwód ZWZ-AK swym zasięgiem 
obejmował m.in. placówki w Domaradzu, Izdebkach, 
Nozdrzcu, Grabownicy i Dydni. Częścią Obwodu 
przemyskiego były placówki w Dubiecku, Krzywczy i 
Birczy.

Natomiast część północna Pogórza Dynowskiego 
objęta była zasięgiem działania placówki w Błażowej. 
Z niej to wydzielono placówkę AK Dynów.

Organizację konspiracyjną mieli także ludowcy, 
skupieni w Rochu i Straży Chłopskiej.

Tragiczne wojenne wydarzenia miały swoje odz-
wierciedlenie w dziejach wszystkich miejscowości 
opisywanych gmin nadsańskich.

W marcu 1944 r. rozegrały się wypadki, które 
wstrząsnęły społecznością Wydrnej, Dydni i Jabłonki. 
Józef Cyparski, partyzant Straży Chłopskiej, uciekając 
przed żandarmerią, ukrył się w domu Stefanii i Woj-
ciecha Cyparskich w Wydrnej, niedaleko kanickiego 
lasu. Wkrótce potem za ukrywanie zbiega polski poli-
cjant granatowy w asyście Niemca i dwóch Ukraińców 
rozstrzelał wszystkich zastanych domowników: 25-
letnią Stefanię i trójkę jej dzieci: 6-letniego Alfreda, 
3-letnią Stanisławę i 5-miesięcznego Tadeusza. Oj-
ciec rodziny przebywał w tym czasie u rodziców w 
Jabłonce. Po powrocie do domu zastał przerażający 
widok. Po aresztowaniu odprowadzony został na po-
sterunek w Krzemiennej i tam po dwóch dniach 
zamordowany. W latach siedemdziesiątych XX w. 
za sprawą rodziny oraz Władysława Rachwalskiego 
ofiarom zorganizowano katolicki pochówek na cmen-
tarzu w Dydni. Uroczystościom przewodniczył ks. 
proboszcz Stanisław Krypel.

Z okresu ostatniej wojny warto wspomnieć o wyda-
rzeniu, które miało miejsce w Izdebkach. Miejscowy 
proboszcz, ks. Jan Obara, zabronił rodzicom nadawania 
na chrzcie nowo narodzonym dzieciom imienia Adolf. 
O takim jego poczynaniu jeden z miejscowych konfi-
dentów doniósł władzom okupacyjnym. Ks. Obara miał 
zostać rozstrzelany. W porę jednak poinformowany 
przez stołującego się na plebanii niemieckiego oficera, 
zdołał uciec. Ukrywał się aż do końca okupacji.

W kwietniu 1944 r. ukraińscy policjanci z poste-
runku w Jaworniku Ruskim aresztowali trzech Polaków 
z Dylągowej. 25 kwietnia żołnierze AK podjęli 
próbę ich uwolnienia. W odwecie Niemcy przeciwko 
mieszkańcom Dylągowej przygotowali akcję zbrojną. 
Dzięki postawie komendanta policji granatowej mjr. 

Kazimierza Mięsowicza i miejscowego proboszcza 
ks. Franciszka Paściaka wieś ocalała (tłumaczono 
Niemcom, że napadu nie dokonali dylągowianie).

Mogiły żołnierzy (z terenu omawianych sześciu 
gmin), poległych na wielu frontach II wojny światowej 
mówią o historycznym dramacie tamtego pokolenia. 
W bitwie pod Monte Cassino polegli: sap. Stanisław 
Czenczek z Wesołej, strz. Walenty Czenczek z Wesołej, 
kan. Jerzy Fedyna z Ulucza, st. strz. Józef Klimowicz 
z Krzemiennej, uł. Edward Wiśniewski z Borownicy. 

Na polskim cmentarzu wojennym żołnierzy 2 Kor-
pusu Polskiego w Loreto pochowani są: uł. Władysław 
Kos z Łubna, st. strz. Wojciech Lach z Dylągowej, kpr. 
Teodor Łańko z Woli Krzywieckiej oraz st. panc. Antoni 
Tadeusz Sowa z Harty.

Tuż po zakończeniu działań wojennych na ziemi 
włoskiej zmarli (prawdopodobnie w wyniku odnie-
sionych ran) żołnierze 2 Korpusu Polskiego: strz. Szy-
mon Klimeczko z Iskani (12 IV 1945 r., pochowany 
na polskim cmentarzu w Bolonii) oraz pochodzący 
z Końskiego mjr Mieczysław Jus (18 VII 1945 r., 
pochowany na polskim cmentarzu w Casamassima).

Pierwsze lata powojenne także były tragiczne 
w skutkach. 28 maja 1946 r. w Temeszowie zginął 
w czasie napadu UPA ks. Józef Skrabalak, kapłan 
archidiecezji lwowskiej. Wraz z nim śmierć ponieśli: 
Jan Kociszewski, Jadwiga Kułak, Józef Bluj, Fran-
ciszek Skrabalak, Franciszek Dziamba, Bronisław 
Kawałek, Stefan Horbulewicz. W pięćdziesiątą rocz-
nicę tych wydarzeń (26 maja 1996) w miejscowym 
kościele ks. bp Stefan Moskwa z Przemyśla poświęcił 
okolicznościową tablicę kamienną.

W roku 1944 proboszczem parafii w Borownicy był 
ks. Józef Kopeć. Z uwagi na konflikty narodowościowe 
placówka ta była bardzo trudna.

12 lipca 1944 r. przyszło do niego na plebanię 
dwóch mężczyzn, którzy twierdzili, że przynoszą list 
od proboszcza z Leszczawy. Był to jednak podstęp. 
Zaskoczony proboszcz został zamordowany kilkoma 
strzałami z broni palnej. Jak pisze ks. Witold Jedynak: 
Po ciało męczennika z Borownicy przyjechało kil-
ku kapłanów. Po nabożeństwie żałobnym trumnę 
położono na wozie i zawieziono do Dynowa. Pogrzeb 
zamordowanego polskiego kapłana stał się wielkim 
wydarzeniem religijno-patriotycznym.

Efektem bratobójczych walk były wydarzenia, które 
miały miejsce niemal we wszystkich miejscowościach 
gmin położonych nad górnym i środkowym Sanem. 
W Pawłokomej w pierwszych dniach marca 1945 r. 
wymordowano 150 mieszkańców narodowości ukraiń-
skiej. Po wielu latach – 13 maja 2006  r. – w duchu 
pojednania odbyło się w Pawłokomej spotkanie pre-
zydentów: Polski – Lecha Kaczyńskiego i Ukrainy 
– Wiktora Juszczenki.

Podczas uroczystości prezydent RP powiedział: 
Umiejmy z miłosierdziem i odwagą modlić się słowami 
– odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom. Odsłonięto wówczas pomnik 
– krzyż i dwie tablice z nazwiskami ofiar, po polsku 
i ukraińsku.

Żołnierze Armii Krajowej „po wyzwoleniu” zwią-
zali się najczęściej z powstałą podziemną organizacją 
WiN (Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”). Byli wśród 
nich: Leon Cag ps. „Wilk”, „Nieznański” z Dynowa 
(kierownik Rady WiN Brzozów), Walenty Marszałek 
z Ulanicy (członek WiN), Wojciech Pyra z Bachórza 
(członek WiN), Jan Banaś ps. „Ptasznik” z Harty, Jan 
Kułak ps. „Skała” z Temeszowa (kierownik Koła WiN 
Dydnia), Tadeusz Kondracki z Jabłonki (kierownik 
Koła WiN), Antoni Bukała z Dylągówki (członek 
WiN), Stanisław Kocaj (b. wójt z Dynowa), Józef 
Kocaj (starosta brzozowski), Franciszek Grzegorzak 
ps. „Motyl” z Dubiecka, Józef Buczyjama, Tadeusz 
Miller, Bronisław Wochanek, Rudolf Mielniczek, Sta-
nisława Musiaczek (wszyscy z Dubiecka i okolic), Jan 
Gieroń z Ruskiej Wsi (obecnie Wybrzeże), Leonard 
Chudzikiewicz z Dynowa.

Leon Cag, nauczyciel z Dynowa, został przez 
Urząd Bezpieczeństwa aresztowany w Katowicach (9 
VII 1947). Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie 15 
marca 1948 r. skazał go na karę śmierci. Później wyrok 
złagodzono – otrzymał 10 lat więzienia. Zwolniony 
w maju 1956 r.

Także wyrok śmierci otrzymał inny dynowianin Le-
onard Chudzikiewicz (aresztowany 24 czerwca 1947 
r. w Dynowie za kierowanie WiN na terenie Dynowa). 
Naczelny Sąd Wojskowy wyrok złagodził – 10 lat wię-
zienia. Zwolniony w roku 1956.

19 października 1950 r. UB aresztowało Mariana 
Kocaja z Harty. Pół roku później otrzymał wyrok: 
dwukrotną cząstkową karę śmierci. Na podstawie 
amnestii z 22 II 1947 r. zamieniono na 15 lat więzienia. 
Zwolniony został 29 lutego 1956 r.

Funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa areszto-
wali także dynowskiego kapelana Armii Krajowej 
ks. Stanisława Kluza (w czasie wojny jako jeden z 
pierwszych ukończył tajną podchorążówkę, w dynow-
skim kościele organizował zakonspirowane nieszpory 
połączone z patriotycznymi kazaniami). Po wyroku 3 
lata był więziony w słynnym więzieniu we Wronkach.

W połowie marca 1945 r. w wyniku sowieckiej pro-
wokacji w Dynowie aresztowano 60 osób. Wysele-
kcjonowanych w sanockim więzieniu w kwietniu 1945 r. 
wywieziono do łagrów w Związku Sowieckim. Ich lista 
zawiera 41 nazwisk.

W latach powojennych w wyniku działań władz 
komunistycznych greckokatolicka ludność w liczbie 
około 150000 osób z obecnej południowo-wschodniej 
Polski została wysiedlona do ZSRR oraz na tzw. ziemie 
odzyskane (zachodnia i północna część Polski). Ten 
sam los spotkał unitów zamieszkujących omawiane 
tereny. Opuszczone przez nich cerkwie zaczęły popadać 
w powolną ruinę, wystawione na zbezczeszczenie, 
świętokradztwo.
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O opuszczone i niszczejące cerkwie – pisała 
Małgorzata Rudnicka w książce „Cerkwie grecko-
katolickie w diecezji przemyskiej po roku 1945” – ktoś 
musi się upomnieć. Diecezja przemyska miała do tego 
pełne prawo i z prawa tego postanowiła skorzystać. 
Cel był prosty: nie dopuścić, by cerkwie padły ofiarą 
politycznych i administracyjnych decyzji, lecz by nadal 
służyły Kościołowi i jednocześnie pozostały zabytkiem 
niezwykłej architektury ....

Spośród 173 cerkwi, do których diecezja przemyska 
uzyskała dostęp w okresie powojennym, aż 168 jest 
faktycznie używanych i służą jako kościoły parafialne, 
dojazdowe lub pomocnicze. Wśród nich są drewniane 
świątynie w Krzemiennej, Krzywem, Obarzymie, 
Witryłowie, Końskiem, Reczpolu, Siedliskach oraz mu-
rowana w Skopowie.

Działo się to w czasach, kiedy ordynariuszem diecezji 
przemyskiej był abp Ignacy Tokarczuk (1966-1993). 
Rozumiał on doskonale potrzeby Kościoła żywego 
wiernych, którzy niejednokrotnie do świątyni mieli 
wiele kilometrów. Jego inicjatywa budowy nowych 
kościołów – mimo sprzeciwu ówczesnych władz – była 
możliwa dzięki zaangażowaniu księży i wiernych. Na 
omawianym terenie wybudowano wówczas świątynie 
w: Laskówce (1972), Ulanicy (1971-1974), Bachowie 
(1977), Piątkowej (1976), Rudawcu – Izdebkach (1981), 
Magierowie – Wesołej (1981-1985), Niebocku (1980-
1981), Słonnem (1982-1989), Warze (1981-1985), 
Nienadowej Dolnej (poświęcony w 1990 r.), Dąbrówce 
Starzeńskiej (1983-1986), Harcie Górnej (1984-1987), 
Bartkówce (1984-1989), Pawłokomie (1986-1991), 
Uluczu, Ujazdach – Wesołej (1982-1986).

Następca abpa Tokarczuka – metropolita przemyski 
abp Józef Michalik kontynuuje to zadanie. Poświęcił 
oddane do użytku kościoły w Wydrnej, Średniej (1988-
1995), Hucisku Nienadowskim (1992-1994), Hucie 
Poręby oraz Niewistce (2004). Obecnie budowane są 
kościoły w Siedliskach, Grabówce i Temeszowie.

Bogate ślady przeszłości ziemi nadsańskiej zawarte 
są także w pomnikach. Najstarszym z nich jest obelisk 
z roku 1862 na cmentarzu w Nozdrzcu, upamiętniający 
zniesienie pańszczyzny.

Na dynowskim rynku w 1910 r., z okazji 500. ro-
cznicy bitwy pod Grunwaldem, wzniesiono pomnik 
króla Władysława Jagiełły.

Przed pałacem w Dubiecku jest pomnik (popiersie) 
księcia poetów Ignacego Krasickiego, wzniesiony 
w dwusetną rocznicę urodzin poety.

Na rynku dubieckim usytuowany jest pomnik mar-
szałka Józefa Piłsudskiego z roku 1934. Upamiętnia 
20. rocznicę wymarszu drużyny strzeleckiej Ziemi Du-
bieckiej. Zrekonstruowany w 1992 r.

W Harcie i Dydni są pomniki upamiętniające strajki 
chłopskie w 1937 r. Natomiast w Dynowie (koło ko-
ścioła), Jabłonce i Warze z inicjatywy mieszkańców 
wybudowano monumenty poświęcone największemu 
z Polaków – Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

Ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy o doniosłych 
wydarzeniach i ludziach związanych z historią regionu, 
narodu i państwa pełnią kopce pamięci.

W Izdebkach kopiec upamiętnia szczególne wyda-
rzenie historyczne, jakim było uchwalenie Konstytucji 
3 Maja. W roku 1921 mieszkańcy wsi dla upamiętnienia 
tego doniosłego wydarzenia (130. rocznica) na polu 
pani Zakliczyny z Bukowskich usypali kilkumetrowy 
kopiec. U jego podnóża, na betonowym postumencie, 
osadzona jest tablica.

Z rodem Skrzyńskich związany jest kopiec kryjący 
rodzinne mauzoleum. Usytuowany jest na rozległych 
łąkach w Bachórzu, na niewielkim wzniesieniu między 
parkiem dworskim, drogą główną a Sanem. Z uwagi 
na zachowane wiekowe dęby miejsce to zwane jest 
Dębiną.

Na wierzchołku bachórskiego kopca jest kamienny 
krzyż. Stoi na cokole na którym wyryto napis: Zmiłuj 
się nad nami.

Nad wejściem do krypty czuwa Matka Boża. Na 
portalu grobowca zachował się herb Skrzyńskich. To 
romantyczne miejsce owiane jest legendami o napadzie 
Tatarów na Bachórz.

Dynowszczyzna wielokrotnie pojawia się w litera-
turze. Ze względu na swoją burzliwą historię omawiane 
tereny stanowiły inspirację wielu utworów. Z początku 
XX w. ukazało się – dwutomowe dzieło Władysława 
Łozińskiego pt. „Prawem i lewem. Obyczaje na Czer-
wonej Rusi w pierwszej połowie XVII w.” Na kartach 
tej książki jedną z ciekawszych postaci jest urodzony w 
1551 r. w Dubiecku słynny awanturnik Stanisław Sta-
dnicki, zwany później diabłem łańcuckim.

Innym bohaterem dzieła jest Jacek Dydyński 
z Niewistki, stolnik sanocki, lisowczyk. O nim to autor 
pisał: ... rodzaj zajazdowego kondotiera, który oddawał 
się na usługi braci szlachty, potrzebujących jego szabli 
i jego doświadczenia.

Właściciel Niewistki, z racji swojej sławy zwany 
„Jackiem nad Jackami” został uwieczniony w seria-
lu telewizyjnym „Rycerze i rabusie” (scenariusz Jó-
zefa Hena wg jego książki „Przypadki starościca 
Wolskiego”), nakręconym w 1984 r.

3 lutego 1735 r. w dubieckim pałacu urodził 
się wybitny poeta i pisarz polskiego oświecenia ks. 
Ignacy Krasicki, późniejszy biskup warmiński (1766) 
i arcybiskup gnieźnieński (1795). Wspomnieniami 
swoimi często wracał do miejsca swego urodzenia 
i dziecięcych lat, m.in. w utworach: „Podróż z War-
szawy”, „Powrót do Warszawy”.

Częstym gościem pałacu w Dubiecku była Elżbieta 
Drużbacka (1695-1765), poetka epoki saskiej. Była 
autorką wierszy lirycznych, a także utworów o cha-
rakterze satyrycznym i sielankowym. Chętnie pisała 
poematy epickie.

Gościł także w Dubiecku Franciszek Karpiński 
(1741-1825), najwybitniejszy poeta sentymentalny pol-
skiego oświecenia, zwany poetą serca. Swój tu pobyt 

utrwalił w wierszu „Podróż z Dubiecka na skałę”. 
Karpiński jest także autorem pieśni „Kiedy ranne wstają 
zorze”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy” oraz kolędy 
„Bóg się rodzi”.

Dubiecki pałac to miejsce częstego pobytu poety 
i geografa Wincentego Pola (1807-1872), autora 
„Pieśni o ziemi naszej”. W utworze „W imienniku 
na Krasiczynku” przypomniał urodzenie tu Ignacego 
Krasickiego.

Wincenty Pol bywał częstym gościem w Bachórzu, 
w dworze Ksawerego Krasickiego. Podczas jednego 
ze spotkań gospodarz opowiedział poecie historię o 
Mohorcie, którą tenże wykorzystał w znanym poemacie 
„Mohort” (1855).

W pałacu dubieckim bywali także: powieściopisarz 
Józef Ignacy Kraszewski oraz poeta i rzeźbiarz Teofil 
Lenartowicz.

Z rodziny Krasickich pochodził Aleksander uro-
dzony w Dubiecku w 1807 r. (zm. w 1883 r.). Był 
głównie historykiem i heraldykiem, również publicystą 
i poetą sławiącym piękno rodzimego krajobrazu.

Nienadowa to miejsce urodzenia Marii Dembińskiej, 
matki Aleksandra Fredry – komediopisarza, poety i pa-
miętnikarza.

Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 r. w Su-
rochowie k. Jarosławia, zmarł 15 lipca 1876 r. we Lwowie. 
W dzieciństwie często przebywał w nienadowskim 
dworze, będącym wówczas własnością jego dziadka 
Jana Nepomucena Dembińskiego. W autobiograficznej 
powieści – pamiętniku „Trzy po trzy” tak wspominał 
swoje tu pobyty: W Nienadowej majętności ojca mojej 
matki, mieszkali niegdyś rodzice moi. Tam pamięć moja 
błądzi w mgłach dzieciństwa. ... Życie westchnieniem; 
szczęśliwym ..., przestrogą, .... cierpiącym pociecha, ... 
Nie ma już kaplicy w Nienadowej ... Dom nowy ... Mój 
wuj nie żyje ... Nienadowa taka jaka była, aczkolwiek 
zamglona, została lubym dla mnie wspomnieniem.

Do Nienadowej autor „Zemsty” i „Ślubów panień-
skich”  wracał też w wierszu „Ach, któż na widok ...”.

Przy wejściu do pałacu w Nozdrzcu jest tablica 
pamiątkowa poświęcona Franciszkowi Ksaweremu 
Prekowi (1801-1864), urodzonemu tu malarzowi, 
pamiętnikarzowi i podróżnikowi. Pozostawił bogatą 
dokumentację Galicji z połowy XIX w. zawartą w 15 
tomach pamiętników . Znakomity autentyzm, niezwykły 
zmysł obserwacji, szeroki wachlarz tematyczny i pię-
kny stylowo język stanowią o wartości dzieła. Jak 
pisał prof. Henryk Barycz: Prekowi zawdzięczamy 
odtworzenie wielu widoków współczesnego życia, prze-
kazanie szeregu podobizn ówczesnych wybitnych oso-
bistości.

Pracą wiejskiej nauczycielki związała się z Dynow-
szczyzną poetka Maria Bartusówna (1854-1885). W latach 
1881-1882 uczyła w szkole w Nienadowej, zaś później 
w dubieckiej szkole. Tam powstał jej wiersz „Ostatni 
raz”, jak pisze Janusz Michalak: jakby na odjezdne, 
w przeczuciu bliskiej śmierci.

Liryki Marii Bartusówny ukazywały się w czaso-
pismach warszawskich i galicyjskich (w 1876 r. wyda-
no w zbiorze „Poezje”). Była też autorką dramatu 
w 5 aktach pt. „Wanda” (opublikowany w 1884 r.).

Z Krzywczą – miejscem zamieszkania związany 
był Jan Zachariasiewicz, dziennikarz, poeta, powieścio-
pisarz, urodzony 1 września 1823 r. w Radymnie. Już 
w wieku dwudziestu kilku lat współpracował z prasą 
lwowską. Jako poeta debiutował w roku 1847 – „So-
netami do M”. Znany był jako autor kilkudziesięciu 
tomów prozy powieściowej, m.in. książek: „Czerwona 
czapka” (1869), „Tajny fundusz” (1869), „Chleb bez 
soli” (1872), „Noc królewska” (1872), „Święty Jur” 
(t. 1-3 1862), „Jarema” (1863), „Sąsiedzi” (1858), „Na 
kresach” (1860), „Marcjan Kordysz” (1865).

O popularności powieści Jana Zachariasiewicza 
świadczy fakt, iż w latach 1886-1888 ukazały się one w 
zbiorze „Wybór pism”, w 11 tomach.

Zmarł 7 maja 1906 r. Pochowany na cmentarzu w 
Krzywczy.

Po II wojnie światowej ukazały się drukiem dwieście 
powieści Zachariasiewicza: „Jarema” (1951 i 1957) 
oraz „Człowiek bez jutra” (1952).

Wiele realiów, spostrzeżeń z Dynowa przełomu 
XIX i XX w. odnotował Jan Trzecieski w wydanych 
w roku 1907 – „Pamiętnikach i wspomnieniach z ziemi 
sanockiej”.

W roku 1990 przed cerkwią w Uluczu odsłonięto 
tablicę ku czci urodzonego tutaj księdza Michała Wer-
byckiego (1815-1870), autora hymnu narodowego 
Ukrainy. Ten ukraiński duchowny przez trzydzieści lat 
był proboszczem parafii greckokatolickiej w Młynach 
k. Lubaczowa. Tam zmarł i na miejscowym cmentarzu 
został pochowany (kamienny nagrobek w kształcie liry).

Dynów to miejsce urodzenia ukraińskiego pisarza 
Jarosława A. Hałana (27 VII 1902). W roku 1928 
ukończył studia w Krakowie. Zginął we Lwowie w 
1949 r.

Z początkiem lat trzydziestych XX w. w dworze 
w Wydrnej przebywał u profesora Kazimierza Klinga 
znany prozaik i publicysta Melchior Wańkowicz (1892-
1947). Swoje wrażenia z podróży opisał w dwóch 
książkach. W „Zielu na kraterze” znajduje się poniższy 
fragment: Nocowaliśmy w Wydrnej u profesorstwa 
Klingów. Ona, córka Wandy Siemaszkowej, wielkiej 
aktorki. Klingowie mieli drugiego Forda, który nazywał 
się Bonifacy. Kacperek (samochód M. Wańkowicza – 
przyp.autora) zżył się z nim równie dobrze jak my 
z Klingami.

Z kolei w książce „Anoda – katoda” w rozdziale 
zatytułowanym „Ziemia krośnieńska”, Melchior Wań-
kowicz tak zanotował:

Jesteśmy naprzód w Wydrnie, cacku wypielęgno-
wanym przez właściciela, profesora politechniki Klin-
ga, jednego z najbliższych współpracowników prezy-
denta Mościckiego.
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W drodze powrotnej pisarz odwiedził inne miej-
scowości w regionie: Stamtąd jedziemy do Jabłonki 
Kraińskich. Dziadek pana Kraińskiego był jednym 
z dwu wspólników aptekarza Łukasiewicza, który zwró-
cił się do ziemian o poparcie swojego wynalazku. Stąd 
w rodzinie tej są tradycje naftowe....

W latach międzywojennych w przysiółku wsi Pią-
tkowa zwanym Pracówką budowano murowany kościół. 
Z tej okazji w 1939 r. w Przemyślu ukazała się książka 
Leona Kucharskiego – „Żyj Pracówko. Wierszowana 
kronika – szopka osnuta na tle budowy kościoła i szkoły 
polskiej w Piatkowej – Pracówce”.

Interesującym przyczynkiem do dziejów Gminy 
Nozdrzec są wspomnienia Andrzeja Mycielskiego za-
warte w książce „Chwile czasu minionego”. Opisuje 
w niej autor dwór w Izdebkach oraz niepowtarzalny 
klimat tego miejsca związany z Henryką Zakliczyną 
z Bukowskich (1852-1939).

Na cmentarzu w Bachórzu odwiedzał czasem 
grób ojca znany dziennikarz amerykański – polskiego 
pochodzenia – Bolesław Wierzbiański. Nieżyjący 
już kierownik miejscowej szkoły Bolesław Bielec 
pisał o nim: Bolesław Wierzbiański, uczony, działacz 
społeczny, polityk, dziennikarz na skalę światową, to 
syn naczelnika stacji wąskotorowej w Bachórzu.

Urodził się 16 XI 1915 r. w Bachórzu. Ukończył 
gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie. 
Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszaw-
skim, w Szkole Nauk Politycznych i w Columbia 
University.

Pracę dziennikarską rozpoczął w „Światpolu”, „Is-
krze”, Polskim Radiu. Z Polski wyjechał we wrześniu 
1939 r. przez Rumunię do Francji. Do Anglii przybył 
pod koniec czerwca 1940 r. Redagował serwis Polskiej 
Agencji Prasowej „Światpol”, informując o sprawach 
Polski i wschodnioeuropejskich.

W roku 1956 przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. 
Prowadził agencję prasową Foreign News Service 
(1958-1965), obsługującą ponad 300 pism w świecie, 
które informowały o polityce radzieckiej i sytuacji 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

W roku 1971 został współzałożycielem „Nowego 
Dziennika” wraz z „Przeglądem Polskim” i anglo-
języcznym „New Horizon”. Do 2000 r. był redaktorem 
naczelnym tych pism. Aż do śmierci pozostał ich 
głównym wydawcą.

B. Wierzbiański był honorowym prezesem Sto-
warzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz laureatem 
dziennikarskiej Nagrody im. Bolesława Prusa. Od 
rządu polskiego otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą 
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. We wrześniu 
1999 r. otrzymał najwyższe polskie odznaczenie pań-
stwowe – Order Orła Białego. Zmarł w kwietniu 2003 r.

Profesor Zbigniew Brzeziński we wspomnieniu 
pośmiertnym pisał o nim:

Bolesław Wierzbiański był wybitnym Polakiem oraz 
wybitną osobistością w życiu Polonii amerykańskiej. 

Jego wyjątkowym osiągnięciem było stworzenie, 
bez szerokiego zaplecza finansowego i społecznego, 
niezwykle udanej gazety polskiej na emigracji. Pomimo 
trudności osiągnął wyjątkowy sukces, który pozostanie 
jego spuścizną.

W sąsiedniej miejscowości Bachórzec 19 kwietnia 
1873 r. urodził się August z Siecina hrabia Krasicki. 
Ukończył uniwersytet we Fryburgu i Akademię Leśną 
w Tharandt (Saksonia). W roku 1914 został posłem do 
Galicyjskiego Sejmu Krajowego. Po wybuchu I wojny 
światowej jako oficer rezerwy armii austriackiej został 
przydzielony do pułku Landszturmu. Na własną prośbę 
4 września 1914 r. został przeniesiony do austriackiej 
Komendy Legionów Polskich. Brał czynny udział 
w życiu politycznym odradzającego się państwa pol-
skiego. Służbę wojskową po wielu latach zakończył 
jako rotmistrz 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich. Zmarł 
w Krakowie 7 lipca 1946 r. Jeszcze za jego życia – w roku 
1934 – we Lwowie opublikowane zostały jego dzienniki 
z kampanii rosyjskiej z lat 1914-1916.

Wśród licznych ludzi pióra, którzy w okresie od 
II wojny światowej otarli się o Dynowszczyznę bądź 
tych, od zawsze tu mieszkających a publikujących 
swoje dzieła, godni wymienienia są: Józef Tucki (ro-
dem z Obarzyma), Feliks Pisarewski-Parry („Orły i re-
szki”), Mieczysław Kocyłowski („Byłem żołnierzem 
Żubryda”), Jarosław Cholewka („Wspomnienia mojego 
życia”), Janusz Szuber z Sanoka, Kazimierz Michańczyk 
z Grabownicy, Augustyn Baran z Izdebek („Głowa 
wroga”, „Tau tau”, „W pełni księżyca”, laureat wielu 
ogólnopolskich konkursów literackich), Józef Cupak 
z Wary (dwa tomiki poetyckie: „Stoję i słucham szumu 
wierzb nad Sanem”, „Jeszcze mi wiosną nacieszyć się 
dajcie”), Jan Organ z Izdebek, Wanda Pilch z Babic, 
Urszula Uryć z Harty (tomiki poetyckie „Naszyjnik 
z koralików lat”, „Rozkołysana trzcina”), Danuta Bie-
lec z Bachórza, Bogdan Miś z Dydni, Hermina Zu-
bel z Niebocka (tomik poetycki „Kto was będzie tak 
kochał, gdy mnie nie będzie na świecie”), Maria Teresa 
Fejdasz z Grabówki, Urszula Skrabalak z Temeszowa 
(tomik poetycki „Ty odwzajemnisz me uczucia”), 
Krystyna Hardulak-Pobidyńska z Dydni, Andrzej 
Gliwa, Marta Bylicka, Stanisław Hadam z Bartkówki 
(„Nad Sanem i na Wołyniu”), Bronisław Jaśkiewicz, 
Janusz Michalak, Mieczysław Krasnopolski z Dynowa, 
Krystyna Dżuła, Jerzy Bauer („Wieki chmurne i gór-
ne”), Michał J. Kryczko, Jerzy F. Adamski, Elżbieta 
Klaczak-Łach, Ewa Hadam, Magdalena Gołąb, Maria 
Radoń, Mariusz Choma, Maciej Jurasiński, Andrzej 
Stankiewicz, Bronisława Krasiczyńska, Janina Ju-
rasińska, Małgorzata Tarczyńska-Góra, Adam Ka-
miński, Przemysław Kunysz, Adam Klimczyk, Jacek 
Grzegorzak.

Od 15 lat Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju 
Regionu Dynowskiego (Towarzystwo Przyjaciół Dy-
nowa) jest wydawcą miesięcznika „Dynowinka”. 
W Gminie Dydnia od przeszło pięciu lat ukazuje się 
drukiem kwartalnik „Nasza Gmina Dydnia”.

Z regionu dynowskiego wywodzą się także ludzie, 
którzy odnoszą znaczące sukcesy muzyczne. Jednym 
z najlepszych tenorów w Polsce jest Paweł Skałuba 
z Harty. W 1993 r. został najmłodszym finalistą Mię-
dzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Placido 
Domingo w Paryżu. Trzy lata później był już pierwszym 
tenorem Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Zadebiutował 
tam partią Ernesta w operze „Don Pasquale” G. Do-
nizettiego. Gościł na wielu festiwalach muzycznych 
w Polsce i Europie. Koncertował w Kanadzie i USA. 
Od roku 2002 jest jednym z „trzech polskich tenorów”.

Również z Harty pochodzi kilkunastoletni pianista 
Rafał Gudyka. Mimo młodego wieku ma już na 
swoim koncie wiele znaczących sukcesów: I nagroda 
na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. 
J. Zarębskiego w Warszawie (2007) i II nagroda w pre-
stiżowym XIII Ogólnopolskim Młodzieżowym Tur-
nieju Pianistycznym im. H. Czerny-Stefańskiej w Ża-
ganiu (2008).

Dyrygentem znakomitej orkiestry Sinfonietta So-
nora Akademii Muzycznej w Katowicach jest pocho-
dzący z Niebocka – Jarosław Wolanin. Studia muzy-
czne ukończył z wyróżnieniem. W latach 2001-2002 
był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Jest założycielem i dyrygentem chóru ka-
meralnego Silesia Singers w Katowicach.

W 2004 r. cały świat obiegła wiadomość, że Na-
grodę Nobla w dziedzinie fizyki – za pracę dotyczącą 
asymptotycznej swobody w teorii silnych oddziaływań 
między cząstkami elementarnymi – zdobyli naukowcy 
z USA: Dawid H. Politzer, Dawid Gross oraz Frank 
Wilczek, który jest wykładowcą Massachussets Insti-
tute of Technology.

Prof. F. Wilczek jest polsko-włoskiego pochodzenia. 
Korzenie jego rodziny sięgają nadsańskich Babic. 24 
listopada 2007 r. na zaproszenie dyrektora miejscowej 
szkoły Piotra Haszczyna po raz pierwszy w życiu odwie-
dził Babice.

Region dynowski – to miejsce urodzenia wielu 
duchownych różnych wyznań.

W Hłudnie w 1915 roku przyszedł na świat jeden 
z patriarchów Autokefalicznej Prawosławnej Cerkwi 
Ukrainy – Wołodymir Jarema. Jego kościelne imię 
to Dymitrij. Zwierzchnikiem Kościoła był do 2000 r. 
(ten niekanoniczny Kościół prawosławny wywodzi się 
z prawosławnej diaspory ukaraińskiej w USA oraz w 
Europie Zachodniej).

Wara zaś to miejsce urodzenia jezuity o. Mieczy-
sława Kożucha SI (26 V 1948 r.). W latach 1990-1996 
był prowincjałem Prowincji Polski Południowej Księży 
Jezuitów.

Jednym z najwybitniejszych znawców problematyki 
Kościoła unickiego jest ks. prof. Stanisław Nabywaniec 
z Krzywego. Wśród jego najważniejszych prac  znaj-
dują się: „Greckokatolicka diecezja przemyska w la-
tach 1772-1795” (1992), „Uniccy biskupi przemyscy 
1610-1692, „Szkice biograficzne” (1995), „Unicka 

archidiecezja kijowska w okresie rządów metropolity 
arcybiskupa Felicjana Filipa Wołodkowicza 1762-
1778” (1998).

Lata młodzieńcze spędził w Dynowie późniejszy 
wicepremier Zbigniew Szałajda. Tutaj uczęszczał do 
Liceum Ogólnokształcącego. W okresie 1980-1981 był 
ministrem hutnictwa. Rok później został mianowany 
wicepremierem. Funkcję tę pełnił do 19 września 1988r.

Z Sielnicy pochodzi notariusz brzozowski Roman 
Karaś. W latach 1993-1997 był senatorem Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Mieszkańcem Reczpola jest wice-
marszałek województwa podkarpackiego Stanisław 
Bajda. W poprzedniej kadencji (2002-2006) pełnił fun-
kcję starosty przemyskiego.

W dziedzinie sportowej mieszkańcy gmin nad-
sańskich także osiągali znaczące sukcesy. We wrześniu 
1926 r. w Nowym Jorku pochodzący z Nozdrzca 
M. Toczek wraz z A. Królikiewiczem i K. Szoslandem 
zdobyli Puchar Narodów w jeździectwie. W pokonanym 
polu znaleźli się zawodnicy z Francji, Belgii, Kanady, 
Holandii, Hiszpanii i USA.

W ostatniej dekadzie XX stulecia znaczące sukcesy 
w wędkarstwie muchowym osiągał Franciszek Szajnik 
z Dynowa. W 1990 r. w Walii zdobył mistrzostwo 
świata. Trzy lata później w Kanadzie wywalczył drugie 
miejsce na świecie.

Najbardziej znanym rzeźbiarzem w regionie jest 
Bogusław Kędzierski z Dynowa (absolwent słynnej 
szkoły Kenara w Zakopanem). Tworzy w drewnie, 
kamieniu, betonie i metalu. Liczne prace znajdują się 
w zbiorach galerii w kraju i poza granicami (Japonia, 
USA, Australia). Rzeźby B. Kędzierskigo są w kościo-
łach w Częstochowie, Dydni, Nowej Sarzynie, Kra-
kowie, Dynowie oraz w Belgii, Francji i w zbiorach 
watykańskich. Jego autorstwa są pomniki: Poległych w 
Krzywczy, Strajków Chłopskich w Dydni oraz w Harcie.

Nieopodal własnego domu – przy ulicy ks. Ożoga 
14 – posiada galerię „Pniak” wraz z pracownią. Wśród 
wielu prac prezentuje słynne podkarpackie Madonny.

Właścicielami drugiej w Dynowie prywatnej galerii 
„Na Zabramie” są małżeństwo Jolanta Pyś-Miklasz 
(uprawia malarstwo sakralne, pejzaże, portrety, maluje 
biżuterię na kamyczkach) i rzeźbiarz Janusz Miklasz. 
Prócz prac gospodarzy można tu także podziwiać 
witraże Jacka Pysia.

W Jabłonce, w odległości ok. 2 km od głównej drogi, 
znajduje się galeria malarstwa „Kopaniska”. Mieszka 
tutaj i tworzy Dorota Wasylewicz-Krynicka (autorka 
wielu prac malarskich i graficznych, w tym także ikon). 
Z jabłońskiej galerii rozciąga się wspaniały widok na 
Dydnię, Jabłonkę, Krzemiennę i Krzywe.

Częstym organizatorem wystaw czasowych (m.in. 
malarstwa, rysunku, rzeźby) jest powstała we wrześniu 
2002 r. Izba Regionalna w Krzywem, w budynku szko-
ły. Jej kustoszem jest Bogusława Krzywonos.

Jednym z zadań Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Dubieckiej jest propagowanie dziedzictwa kultury. Dla



20 21

tej formy działalności przeznaczono budynek dawnej 
cerkwi. Po wyremontowaniu utworzono w niej Kresowy 
Dom Sztuki. Można tu obejrzeć obrazy, zdjęcia, a także 
uzyskać informacje o historii i kulturze tych ziem.

Atrakcją Dubiecka jest także Muzeum Skamie-
niałości i Minerałów Roberta Szybiaka. Ta prywatna 
kolekcja liczy ponad 2000 eksponatów, w tym m.in. ciosy 
i zęby mamuta, kamienne odciski zwierząt, kolorowe 
minerały, odciski rybich szkieletów, skamieniałe ka-
wałki drewna, muszle, amonity.

Filią Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 
jest greckokatolicka cerkiew w Uluczu, na wzgórzu 
Dębnik.

Ludzi obdarzonych różnego rodzaju talentami 
w gminach Związku Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego nigdy nie brakowało. Są tutaj rzeźbiarze, 
malarze, wikliniarze, hafciarki, koronkarki, pisankarki, 
specjalistki od pieczywa obrzędowego, wyrobów z bi-
bułki.

W Dynowie malarstwo i grafikę uprawiają: Ma-
rek Fara, Małgorzata Galej, Anna Warchał, Dawid 
Kędzierski, Paweł Dziura, Paweł Kozioł, Magda Dżuła, 
Joanna Nosal, Dorota Kłak, Sławomir Żuk, Grzegorz 
Hardulak. Autorami zdjęć prezentujących piękny kra-
jobraz są: Daniel Gąsecki, Mariusz Choma, Antoni 
Iwański i Piotr Pyrcz.

W Gminie Nozdrzec działają następujący twórcy 
ludowi: Zofia Potoczna z Izdebek i Paweł Rebizak 
z Nozdrzca (malarstwo), rzeźbiarz Marek Duda i Stefan 
Szerszeń z Izdebek, Halina Habrat z Wary (hafciarstwo 
i koronkarstwo), pisankarka Zofia Gładysz z Izdebek 
oraz hafciarki: Beata Knap, Barbara Starzak, Helena 
Starzak, Czesława Tarnawska z Nozdrzca, Alicja Kłak, 
Halina Jagusztyn z Hłudna i Danuta Pilch z Wary.

Znany rzeźbiarz z Hłudna – Marek Szpiech od kil-
ku lat już nie żyje. Podobnie i Adolf Milczanowski 
z Ulucza. Rzeźby tego ostatniego do dzisiaj zadziwiają 
koneserów.

W Gminie Dydnia znanym rzeźbiarzem jest Henryk 
Cipora z Krzywego. Malarstwem i rzeźbiarstwem 
zajmuje się Tomasz Kułak z Wydrnej. Rzeźbiarstwem 
parają się także: Małgorzata Lenarczyk z Niebocka, 
Piotr Szul z Obarzyma, Józef Siwiecki z Wydrnej oraz 
pochodzący z Niebocka Adam Gromek. Pisankarką 
i specjalistką od pieczywa obrzędowego jest Janina 
Zubel z Jabłonki. Hafciarstwo to specjalność Haliny 
Florko, Iwony Piegdoń, Grażyny Maślak, Danuty 
Wójcik, Reginy Baran, Danuty Baran z Końskiego, 
Haliny Skawińskiej z Wydrnej, Krystyny Pytlowany 
z Witryłowa, Agaty Suchan z Grabówki, Wandy Żak z 
Niebocka. Bibułkarstwem zajmuje się Teresa Mazur z 
Grabówki.

 W Gminie Dynów najbardziej znanymi artystami 
są: Anna Kucz, Janina Cichocka z Dylągowej, Ka-
zimiera Dudka z Ulanicy, Zofia Radoń z Pawłokomy 
(bibułkarstwo), pisankarstwo – Krystyna Banaś z Pa-
włokomy, Małgorzata Pancerz i Józefa Cichy z Dylą-

gowej, Kazimiera Dudka i Iwona Kędzierska z Ulanicy, 
rzeźbiarstwo – Wacław Skubisz z Bachórza, malarstwo 
– Wanda Kaszycka-Muła z Dylągowej. Haftowanie, 
wyszywanie i szydełkowanie to zajęcie Janiny Paszko 
z Pawłokomy, Zofii Pieróg z Dylągowej i Iwony Kę-
dzierskiej z Ulanicy.

Warto jeszcze wspomnieć o nieżyjącym już Ka-
zimierzu Tarnawskim, malarzu ludowym z Bachórza.

Nie można pominąć artystów działających w Gmi-
nie Dubiecko: Helena Maszczak z Przedmieścia Du-
bieckiego (malarstwo), Anna Nowak z Piątkowej 
(rysunek i malarstwo), Mariusz Dziaczyński z Przed-
mieścia Dubieckiego (rzeźba), Danuta Śliwińska 
ze Śliwnicy (hafciarstwo) i Ewa Pasiecznik (prace 
gipsowe).

W Gminie Krzywcza działa prężnie duża grupa 
twórców. Wśród nich malarstwem zajmują się: 
Karolina Kowalska, Beata Wąsowicz, Karol Palczak 
z Krzywczy, Danuta Sapa z Ruszelczyc, Adam Rubin 
z Babic (obrazy malowane na szkle). Krajobrazy 
rysowane ołówkiem wykonuje Michał Trawnicki 
z Krzywczy. Rzeźbiarstwo uprawia Stanisław Wojtylak 
z Chyrzyny. Hafciarstwo to domena Ewy Rubin, Marii 
Kucz, Marii Płowieckiej z Babic, Agnieszki Strojek 
z Reczpola. Pisanki wykonują: Dorota Kwaśna i Re-
nata Krzywińska z Woli Krzywieckiej, Małgorzata 
Dudzińska, Agnieszka Lis, Katarzyna Wojtowicz 
i Ewa Pająk z Reczpola, Małgorzata Minorowicz ze 
Skopowa oraz Alicja Jureczko z Babic. Beczki, be-
czułki lub donice są dziełem Henryka Rogosza z Woli 
Krzywieckiej.

Tradycje muzyczne kultywują: kapela ludowa 
„Dynowianie, kapela podwórkowa „Tońko” z Dynowa, 
kapela „Młoda Harta”, kapela „Bachórzanie”, kobiecy 
zespół śpiewaczy „Pogórzanki” z Pawłokomy, ka-
pela „Przepióreczka” z Niebocka, młodzieżowy zespół 
pieśni i tańca „Kalina” z Niebocka, zespół śpiewaczy 
„Wiktorianki” z Ruszelczyc, chór „Gloria” z Babic 
(wywodzi się z ludowego zespołu śpiewaczego „Ba-
biczanki”), kapela „Warzanie” oraz kapela ludowa 
„Ostrzewianie” z Nozdrzca.

Przy ochotniczych strażach pożarnych w Dydni, 
Nozdrzcu, Dynowie , Harcie działają orkiestry dęte.

W Dynowie od roku 1922 istnieje Amatorski 
Zespół Teatralny. Powstał z inicjatywy Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Kolejnymi jego kiero-
wnikami i reżyserami byli: Władysław Biega, Jan 
Węgrzyn, Janina Jurasińska oraz Krystyna Dżuła. 
Repertuar jest różnorodny. Aktorzy z Dynowa z po-
wodzeniem wystawiali: „Gwiazdę Syberii”, „Królowę 
przedmieścia”, „Zemstę Cygana”, „Damy i huzary”, 
„Sublokatorkę”, „Warszawiankę”, „Balladynę”, „Anty-
gonę”, „Betlejem polskie”, „Kwiaty dla matki”, „Mi-
sterium Męki Pańskiej”, „Gościa oczekiwanego”, „Jak 
Czecha w Dynowie swatali”.

W środowisku dynowskim od roku 1997 działa 
kabaret „NASZ”. Autorem tekstów jest Maciej 

Jurasiński. Wśród osiągnięć kabaretu godne wymie-
nienia są: IV miejsce w Ogólnopolskich Spotkaniach 
Kabaretów Wiejskich w Osjakonie, II miejsce w ka-
tegorii piosenki kabaretowej w XIX Ogólnopolskich 
Spotkaniach Kabaretów Wiejskich w Sycowie (2002).

Kilka lat temu powołano do życia w Dynowie 
– Stowarzyszenie „De-Novo”. Jest wynikiem pasji 
młodych ludzi – twórców teatru. Poprzez różne 
formy działalności stowarzyszenie stawia na rozwój 
kultury polskiej, promowanie twórców i artystów 
oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Dynowa 
i okolic. Efektem tej społecznej pracy są spektakle 
plenerowe prezentowane w okresie wakacji. Dotych-
czas zostały wystawione widowiska: „Sen nocy 
letniej”, „Teatr w butach”, „Skrzypek na dachu”, „Dy-
nowskie kolędowanie”, „Alicja w krainie czarów”. Te 
artystyczne wydarzenia znakomicie wkomponowały 
się w kulturalną ofertę miasta nad Sanem.

Od 1967 roku Dynów jest corocznie organizatorem 
Dni Pogórza Dynowskiego.

W życiu społeczno-kulturalnym Związku Gmin 
Turystycznych Pogórza Dynowskiego istotną rolę 
pełnią gminne ośrodki kultury. Ciekawymi zbiorami 
mogą podzielić się biblioteki. Szkoły (średnie, gim-
nazja i podstawowe) prócz działalności dydaktyczno-
wychowawczej organizują imprezy sportowe i kul-
turalne. Placówki oświatowe wydają gazetki szkolne. 
Organizują plenery malarskie i rzeźbiarskie oraz rajdy 
turystyczne. Opiekę edukacyjną sprawuje ofiarna kadra 
nauczycieli. Warto odnotować, że na terenie Związku 
Gmin znajdują się liczne obiekty sportowe. Funkcjonują 
kluby piłkarskie rozwijające zainteresowania dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Aktywną działalność społeczną prowadzą ocho-
tnicze straże pożarne. Mają one bardzo długą i bogatą 
tradycję. Niektóre jednostki OSP powstały jeszcze na 
przełomie XIX i XX w. 

Ważną funkcję integracyjną w poszczególnych 
środowiskach pełnią koła gospodyń wiejskich. Ich 
członkinie biorą aktywny udział w organizowaniu 
okolicznościowych uroczystości.

Tereny Związku Gmin Turystycznych Pogórza 
Dynowskiego położone są w mikroregionie parków 
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i 
licznych rezerwatów przyrody.

Przez obszar Związku Gmin wiodą trzy oznakowane 
szlaki piesze: Szlak Niebieski, Szlak Zielony i Szlak 
Żółty.

Atrakcyjnym dla turysty jest Szlak Ikon wiodący 
od Sanoka, przez Hłomczę i Łodzinę. Dalej przebiega 
przez Witryłów, skąd kładką na Sanie wiedzie do cer-
kwi w Uluczu.

Wytyczony kilka lat temu Szlak Architektury Drew-
nianej biegnie przez miejscowości znane z cennych 
drewnianych świątyń (Jabłonka, Obarzym, Ulucz, Ba-
chórzec oraz plebania w stylu podhalańskim w Dy-
dni).

Prawym brzegiem Sanu wiedzie Szlak Nadsańskich 
Umocnień tzw. Linia Mołotowa. Trasa długości ok. 150 
km ciągnie się od Soliny do Przemyśla. W niektórych 
wsiach zachowały się bunkry wybudowane przez Zwią-
zek Sowiecki w latach 1940-1941.

Atrakcją turystyczną Pogórza Dynowskiego jest pociąg 
turystyczny „Pogórzanin”, relacji Przeworsk – Dynów (przez 
Kańczugę, Jawornik Polski, Bachórz). Za miejscowością 
Szklary trasa kolejki przebiega przez jedyny w Polsce tunel 
na kolejach wąskotorowych (602 m).

Z myślą o kajakarzach utworzono szlak wodny 
„Błękitny San”. Nad ich bezpieczeństwem czuwa św. 
Krzysztof z wybudowanej w roku 1794 kapliczki 
w Babicach, w miejscu zwanym „Pod Figurą”. Legenda 
głosi, że pewnego dnia poganin Reprobus pomagał 
przedostać się na drugi brzeg Sanu małemu dziecku. 
W trakcie przeprawy stawało się ono coraz cięższe. 
Przenoszącemu, mimo słusznej postawy, groziło uto-
nięcie. Kiedy wyczerpany znalazł się na drugim brzegu 
rzeki dziecko powiedziało: Jezus Chrystus był twoim 
ciężarem. Potem Jezus ochrzcił Reprobusa, nadając 
mu imię Krzysztof – co po grecku znaczy: Niosący 
Chrystusa.

W będących przedmiotem niniejszego opracowania 
nadsańskich gminach można znaleźć dosłownie wszy-
stko: piękne krajobrazy i miejsca do wypoczynku, zna-
komite tereny do pieszych i kolarskich wędrówek.

Mieszkańcy tego wyjątkowego regionu to ludzie 
pełni pasji życia, umiłowania stron rodzinnych, potra-
fiących dla swojej Małej Ojczyzny wznieść się ponad 
zawiłości dnia codziennego. To dzięki nim gminy 
nadsańskie rozwijają się i coraz bardziej pięknieją.

Drodzy Czytelnicy. Za pośrednictwem tego albumu 
zapraszamy do pełnego wrażeń spaceru po pięknej ziemi 
Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

W imieniu
Zgromadzenia

Związku Gmin Turystycznych 
Pogórza Dynowskiego

 Jerzy F. Adamski
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The Association of Districts of Pogórze Dynowskie

The Association of Districts of Pogórze Dynowskie was 
farmed in 1996.

The districts situated in the territory of Pogórze 
Dynowskie, as having similar geographical and tourist 
advantages, created a certain organization which aims 
at joing efforst to promote the region and bring its best 
qualities into prominence. Among these advantages there 
are: a picturesque mountainous landscape, a magnificent 
river San winding ist way through the fields, a narrow-gauge 
railway and, last but not least, fresh air and healthy country 
food. The Association wants to add a wide range of various 
artistic events to these natural advantages. It also intends to 
offer facilities for organizing summer and winter holidays and 
disseminate knowledge about the benefits ensuing from the 
development of agrotourist farms. The Association hopes that 
these activities will contribute to the economic development 
of the whole region.

The District of Dubiecko
Dubiecko is one of the oldest places in the region, it was 

mentioned in written documents as early as in the 14th century. 
Actually, it is much older – the proof of it is a settlement from 
early Midle Age’s (9-11 th century) which was established 
on the right back of the San. The Krasickis had remarkable 
impact on the history – a great Polish poet Ignacy Krasicki 
(born 3. 2. 1735), a bishop of Varmia. Nowadays the district 
of Dubiecko consists of: Dubiecko, Przedmieście Dubieckie, 
Nienadowa, Śliwnica, Hucisko Nienadowskie, Drohobyczka, 
Kosztowa, Bachórzec, Winne-Podbukowina, Wybrzeże, 
Słonne, Łączki, Sielnica, Iskań, Piątkowa, Załazek, Tarnawka. 
The district has excellent conditions for the development of 
tourism. Thousands of people visit the picturesque banks of 
the San looking for rest and relaxation. Słonnne and Słonne-
Łączki are very wellknow because of the salty springs and a 
specific microclimate (the air abounds in iodine here). Słonne 
is a meeting place of artists – of painters from entire Poland. 
You may visit the old settlement in Wybrzeże or see one of the 
most beautiful Greek Catholic churches in Poland located in 
Piątkowa. Another place of interest of the area is the peatbog 
(Winne-Podbukowina) with various rare species of plants 
as e.g. an insectivorous Venus`s flytrap. Moreover in the 
district of Dubiecko it is possible to see: palace-park teams 
in Bachórzec and Wybrzeże; larch, baroque small church in 
Bachórzec; Greek Catholic church in Dubiecko (at present 
Borderland House of the Art). In transparent waters of the San 
river it is possible to notice the diversity of species of fishes: 
from trouts, bream, perches, pike for eels. The district of 
Dubiecko is the district friendly and respecting their traditions 
and the natural environment people.

The District of Dydnia
The Dydnia Commune located in the San River-basin, is 

unusually attractive taking into account it`s touristist qualities. 
Numerous strands of hills (exceeding the height of 500 meters) 
divide valleys of rivers and streams. On the San River, through 

which one can cross with a ferry in the Krzemienna village 
– or with the pendant foot-bridge in Wirtyłów lie superb places 
for rest and various forms of recreation.Tourists, infatuated in 
beauty of this region, buy more and more often recreational 
plots along the San River, on which they build holidday 
cottages. In many places there are precious minuments 
– witnesses of long-ago and recent, not seldom stormy 
history making events in this region lying on the borderland of 
Polish, Ruthenian, and Ukrainian influences.This is why both 
lovers of nature and monuments, anglers, hunters, kayakers, 
whethercyclists and the all who wish to spend their free 
time in silence and clam, will find something for themselves 
here. Perhaps the most beautiful examples of sacrosanct 
architecture in the land of Dydnia are wooden romancatholic 
churches and eastern orthodox  churches. The oldest of them 
is orthodox church of Christ`s Ascension (Ascension of the 
Lord) in Ulucz. A number of wooden sacrosanct  buildings 
also has unique character: parish church of God`s Mother 
of Częstochowa in Jabłonka, parish church of Przemienienia 
Pańskiego (Transfiguration of the Lord) in Końskie, associated 
church of Virgin Mary Queen of Poland in Krzemienna, 
associated churchof Matki Boskiej Łaskawej (Virgin Mary 
the Marciful) in Krzywe, associated church of Zwiastowania 
NMP (Annunciation of Virgin Mary) in Obarzym. A complex 
but interesing history of the Land of Dydnia can be read by 
studying the remains of the old secular architecture: classical 
brick manor hause in Dydnia, classical brick manor house in 
Jabłonka, classical brick-mansion in Końskie, brick manor 
house in Wydrna. The unquestionable vaiue of the Land of 
Dydnia is its magnifiicent foothill landscape.  Sophisticated 
treasures of wildlife encourage tourists torelax and marvel 
the natural  beaty. The values of the region originate from 
the diverse geological structure of the land, unigue landscape 
and precious natural habitants and wildlife preservation areas 
have the largest tourist and sightseeing potential.

The town of Dynów – the the capital of Pogórze 
Dynowskie

The river San, that has flowed steadilynorth, here turns 
sharply east towards Przemyśl. Dynów – the only place in 
Pogórze with civic rights, is situated nearby, in the scenic 
valley. Main advantages of this land are a picturesque 
geographical situation, a San river, the uncontaminated 
natural environment, numerous historical monuments, tourist 
trails. The town has excellent conditions for the development 
of tourism. Dynów is put on the Przemysko-Dynowski Area 
of the Protected Landscape and in the Przemyskie Foothills 
Landscape Park. During walks in forests on Dynów it is 
possible to meet: roe deers, foxes, wild boar, sometimes 
deers or salamandres and buzzard, sparrow-hawk and Ural 
tawny owl. We can see a lot of rare kinds of the flora, like for 
example: Turk’s cap lily, bear’s garlic and many varieties of 
orchises. Today the town is an unofficial capital of Pogórze 
Dynowskie, its economic centreproviding jobs for many   
people. Dynów has long-lasting cultural traditions. The range 
of cultural activies it offers nowadays is also highly varied. 
Among these there are: theatre established 80 years ago,

choir, brass archestra, cabaret „Ours”, modern musik band 
and numerous artistic groups in local schools. Dynów is 
pround  of its artists, such as: sculptor Bogusław Kędzierski 
a graduate of the famous Kenar`s scholl in Zakopane and 
glass-painter Marek Pyś. Another distinguished inhabitat of 
the town is the world champion in bait fishing – Franciszek 
Szajnik. Convenient communication routes join Dynów with 
Rzeszów and Przemyśl during the tourist season  you may 
also use a historical narrow-guage railway from Przeworsk 
which runs through a beautiful countryside and the tonnel 
near Szklary. Once you visit the town and learn more about 
ist rich and turbulent history as well as about go fishing on the 
banks of the San, to sunbathe and relax.

The District of Dynów
The district of Dynów is situated in the middle of 

the Podkarpackie region, in the valley of the San. In the 
territory of Lanscape Park of Pogórze Dynowskie there 
are the following villages: Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, 
Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Ulanica, Pawłokoma 
and Wyręby. The area of 119 square metres is populated 
by over 7,500 people. The district is a typically agricultural 
area. Cultivated lands constitute 9 316 hectares. Owners of 
an agricultural farms attach great significance to meintenance 
orchards. Main advantages are: fresh air and ecological farm 
products well as excellent conditions for fishing, canoeing, 
cycling, hiking, camping and other form or relaxation. Above 
river banks grey herons and black storks walk and on fields 
it is possible to see partridges and pheasants. Neighbouring 
forests abound in berries and mushrooms and sunny slopes 
supply memedicinal herbs. As for interesting historical 
monunents, you can see the remaining part of the medieval 
Castle in Dąbrówka Starzeńska and excavations in Bachórz 
supervised by the Jagiellonian University in Cracow. The 
leasure time or holiday it is possible to spend in agrotouristic 
farms, which number increase every year in the district of 
Dynów. We will be glad to entertain you in our district.

The District of Nozdrzec
Nozdrzec is one of the district belodging to the 

Association of District of Pogórze Dynowskie. The history of 
the village itself dates back to the year 1436 when it was first 
mentioned in official documents. The village is situated in a 
very beautiful part of the Podkarpacie region. The abundance 
of forests and mountaints, the river San, fresh air, ecologically 
pure food and convenient access to communication routes 
make it an attractive place for tourists. In the district there is 
a palace  adapted for receiving tourists, woth volleyball and 
tennis courts nearby. On the banks of the river San there are 
numerous places suitable for camping, and the river, shallow 
and vast, invites adulst and children to swim in ist waters. 
The hills surrounding the village offer good conditions for 
paragliding and hang gliding, one may also organize and mark 
cycling moto cross routes as well as routes for hikers here. 
The district of Nozdrzec and its surroundings are famous for 
musical traditions. Nozdrzec and Wara have their folk bands. 
The district of Nozdrzec can boast about the artistic works 

of writers and poets. There are eight agrotouristic farms. Not 
only tourist advantages but also the hospitality, contributing 
to the fact that agrotouristic farms are being visited by guests 
not only from entire Poland but also from foreign countries.  

 
The District of Krzywcza
10 villages of this community occupying the area of 94,47 

km2 (square kilometers) and inhabited by approximately 5200 
inhabitants are situated along the banks of the picturesque 
river San and it’s tributaries on afforested hills reaching up to 
395 meters upon the sea level.

The Krzywcza community is one of 160 communities of 
the Podkarapckie county, placed in it’s south – eastern part 
and is one of 10 communities of the Przemyśl district situated 
in it’s western part by the district road Przemyśl – Domaradz, 
number 884.

Almost 60 km2 of the community’s area is placed in the 
borders of the Foothills of Przemyśl Landscape Park, the 
remaining area lies in the lag of this park. The forest occupies 
43% of the area of the community and 49% of this area are 
arable lands so it occurs that the community is a typical 
agricultural place and there is no factory which could be the 
source of the pollution. The majority of inhabitants work in 
the agriculture, producing ecological food for their own benefit 
and for the tourists. The climate of the foothills, which is mild 
with the features of continental climate, is ideal for cultivating 
such crops. An additional virtue of the community is that it 
lies about 100 km from the centre of beautiful Bieszczady 
Mountains. The great advantage of the area of the community 
is unpolluted air, water and unspoilt grounds, so this is not by 
an accident that we can find there many praised species of 
animals or plants that don’t exist in any other place. This area 
is a home to some species of birds signed in the program 
“NATURE 2000”. There are also numerous nature reserves 
situated there. 

Apart form enlisted above virtues of nature, the tourists 
can also rely on politeness and hospitality of local inhabitants 
which cultivate the centuries old cultural traditions. Every 
tourist can be sure of proper welcome in already existing and 
still enlarging tourist and sports centres. 

The strategy of the community’s development is 
expressed in it’s motto: “The Krzywcza community is a very 
beautiful land rich in cultural, natural and historical values with 
developing agriculture, services and tourism”. 

Undertaken activities aim at encouraging the tourists to 
visit the community and to visit numerous architectural and 
sacral monuments situated there or in neighboring villages.

The whole territory of the community is a true oasis 
for investors from the tourist industry as well as from food 
industry dealing with producing and processing healthy food. 
Every relevant idea concerning investments will be fully 
approved by the local community.

We invite everyone to visit the Krzywcza community, if 
you come here at least one time you will surely come back 
because you will praise everything which other places are 
lacking.
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Kaplica pw. św. Andrzeja Boboli z 1938 r. w Końskiem.
Chapel of St. Andrew Bobola from 1938 in Końskie.
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Cerkiew filialna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu – według podań wzniesiona w latach 1510-1517 po trzykrotnym cudownym 
przeniesieniu materiału budowlanego z podnóża góry na sam szczyt, obecnie datowana na połowę XVII w., z XVII-wieczną polichromią. 
W jej otoczeniu tablica pamiątkowa poświęcona urodzonemu we wsi ks. Michałowi Werbyckiemu, autorowi muzyki do hymnu Ukrainy.

Orthodox church of Ascensions of the 
Lord in Ulucz, according to the legend 
it was erected in 1510-1517 after triple 
miraculous transfer of building materials 
from the bottom to the very top of the hill, 
presently dated to mid 17th century with 
a 17th century polychrome. Near the 
church there is also a stone momento 
table dedicated to Michał Werbycki 
– author of the Ukraine´s national 
anthem.
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Zachowany ikonostas pochodzący z cerkwii w Uluczu obecnie 
znajdujący się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
Maintained ikonostas from the orthodox church in Ulucz, presently 
exposed in the museum of the Folk Architecture in Sanok.
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◄ Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem z 1927 r. z trzema późnobarokowymi ołtarzami 
oraz sprzętami z XVIII i XIX w.
Parish church of Transfiguration of the Lord in Końskie from 1927, former orthodox parish church of the same 
name, with three late baroque altars and furnishings from 18th and 19th century. 

XIX-wieczna murowana kapliczka w Witryłowie.
19th century built schrine in Witryłów.
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Kościół parafialny pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Jabłonce z lat 
1936-1939, ufundowany przez dziedziców 
Kraińskich, nawiązujący architekturą bryły 
do stylu podhalańskiego.
Parish chuch of God’s Mother 
of Częstochowa in Jabłonka from 
1936-1939, founded by Kraiński 
squires, designed in the architecture 
style of Podhale.
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Klasycystyczny dwór murowany w Jabłonce z końca XVIII w., przebudowany po 1914 r., z zachowanymi kominkami. 
Obiekt, w którym gościł Melchior Wańkowicz.
Classical brick manor house in Jabłonka from 18th century, rebuilt after 1914.

Klasycystyczny murowany dwór w Końskiem z przełomu XVIII i XIX w., własność Korczyńskich i Reitzensteinów, niedawno odrestaurowany, 
otoczony XVIII-wiecznym parkiem z dwoma zarośniętymi stawami.
Neoclassical brick-mansion from the turn of 18th and 19th century; once the property of Korczyński and Reitzenstein Families, at present 
restored; in environment scenery an 18th-century park with two unshaved ponds and with a brick-annexe.
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◄ Murowany dwór w Wydrnej z 1845 r., wzniesiony przez Edwarda Sękowskiego, przebudowany pod koniec XIX w., 
miejsce pobytu prezydenta RP Ignacego Mościckiego, prof. Kazimierza Klinga oraz Melchiora Wańkowicza.
Brick manor house in Wydrna from 1845, erected by Edward Sękowski, rebuilt at the end of 19th century, a former place 
of residence of Ignacy Mościcki the president of Poland, professor Kazimierz Kling and Melchior Wańkowicz.

(str. 48) Kościół filialny pw. Zwiastowania Pańskiego w Obarzymie z 1828 r., z polichromią z I połowy XIX w.
Associated church of Annunciation of Virgin Mary in Obarzym from 1828, former associated orthodox church of Transfiguration 
of the Lord, with a polychrome from the first half of 19th century.

Przydrożna kapliczka w Jabłonce.
Roadside schrine in Jabłonka.
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Kościół filialny pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krzemiennej z 1867 r., z barokowym ołtarzem głównym i dwoma rokokowymi 
ołtarzami bocznymi.
Associated chuch of Virgin Mary Queen of Poland in Krzemienna from 1867, with baroque main altar and two rococo transept altars. 

Kościół filialny pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Temeszowie z 1893 r., wzniesiony w miejscu poprzedniego z roku 1830.
Associated church of  Our Lady Sharp Gate in Temeszów (1893). Built in place of former from 1830.
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Późnoklasycystyczny pałac w Nozdrzcu z 1843 r., 
zbudowany według projektu Seweryna Fredry, spalony 
w 1915 r. przez oddziały rosyjskie, przebudowany około 
1920 r. Obecnie ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy.
Late classical brick palace in Nozdrzec from 1843, 
designed by Seweryn Fredro, burnt down by the Russian 
army in 1915, rebuilt in 1920. At present serves as 
a conference recreations cent.
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◄ Neorokokowa, murowana kaplica (1889 r.) z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Nozdrzcu, 
wchodząca w skład zepołu pałacowego.
Neorococo chapel from 1889 with painting of St. Mary with Child in Nozdrzec.

Pomnik przyrody – miłorząb japoński przy zespole parkowym w Nozdrzcu.
Nature monuments – japanese gingko in Nozdrzec.
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◄ Wiosna w Izdebkach. 
     Spring in Izdebki.

Miejscowość  Nozdrzec – widok z samolotu.                                                                                          
Nozdrzec – a bird’s eye view.

Kładka nad Sanem w Warze.  
Footbridge over the San river in Wara.
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◄ Murowany, późnobarokowy kościół parafialny z 1746 r. pw. św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu. 
Obok świątyni murowana dzwonnica z 1845 r. w kształcie potrójnej arkady z XVI-wiecznym gotyckim dzwonem.
Built late baroque parish church of St. Stanisław in Nozdrzec from 1746, with late barogue altars.

Kościół parafialny pw. Matki 
Bożej Królowej Polski 
w Siedliskach. Dawna cerkiew 
parafialna pw. św. Michała 
Archanioła. Obecnie nieużywany.
Parish church of Virgin Mary 
Queen of Poland in Siedliska 
from 1860, former orthodox 
parish church of St. Michael 
the Archangel. At present 
deserted.

Okolice Nozdrzca.
Neighbourhood of Nozdrzec.
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◄ XIX-wieczny dwór w stylu 
eklektycznym w Izdebkach. 
Obecnie mieści się w nim 
Środowiskowy Dom Samopomocy.
Eclectic brick palace in Izdebki from 
the second half of 19th century, 
it has the look of a hunters’ house. 
At present Environmental house 
of mutual aid.  

Pałac Potockich w Izdebkach od strony stawu.
Manor house of the Potocki Family in Izdebki.

►Neogotycki kościół
w Wołodzi, wzniesiony w 1905 r., 
obecnie opuszczony.
Neoromanic church in Wołodź from 
1905. At present deserted.
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Kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP oraz śś Piotra 
i Pawła w Izdebkach. W centrum ołtarza głównego znajduje 
się malowany na desce obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem 
z końca XVII w. przeniesiony z miejscowej cerkwi 
greckokatolickiej. 
Parish Churches of Annunciation of Virgin Mary 
and of St. Peter and Paul in Izdebki, with late baroque 
furnishings, containing a 17th century icon of Holy Mary 
moved from the old ruined eastern orthodox church.   
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Miasteczko Dynów – widok z ulicy ks. J. Ożoga. 
Small town Dynów – view from the Ożóg street.
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◄ Późnorenesansowy kościół pw. św. Wawrzyńca to najcenniejszy zabytek Dynowa. Wzniesiony staraniem obecnych właścicieli 
Dynowa – Katarzyny Wapowskiej i jej syna Stanisława. Po licznych przebudowach to jednonawowy kościół z transeptem, bocznymi 
kaplicami oraz bogatym wnętrzem.
Late Renaissance parish church of St. Lawrence from 1663 in Dynów. The church was built owing to the efforts of the heirs of the town: 
Katarzyna Wapowska and her son Stanisław, the castellan of Przemyśl. Single-nave temple with side chapels.

Jeden z detali zdobiących wejście boczne do kościoła.
Architectural detail on the church.
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◄ Wewnątrz kościoła bogate barokowe wyposażenie z XVII i XVIII w. W ołtarzu głównym znajduje się barokowy krucyfiks z XVII w. 
W ołtarzu bocznym w jednej z kaplic umieszczony jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (Matka Boża Dynowska) z XVII w. 
Inside, the visitors may admire beautiful vault, richly ornamented with moulding, from the late Renaissance period. Baroque fittings 
come from the 17th and 18th century. Special attention should be paid to the altar, in the centre of which an early-Baroque painting 
of St. Mary with Child from the 18th century is located, which is referred to as the Dynów Mother of God. 

Murowana, renesansowa brama główna wzorowana na łuku triumfalnym. 
Ozdobiona jest dekoracjami stiukowymi o motywach roślinnych i główkami puttów.
A renaissance gate in the shape of a triumphal arch at the church in Dynów.
The gate is decorated with the stucco decoration.
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Dynowski Rynek w wiosennej odsłonie.
The main squere of Dynów in spring.

Pomnik Władysława Jagiełły z 1910 r., postawiony w 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
The monument of King Władysław Jagiełło in Dynów from 1910.
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Zabytkowy tabor kolejki wąskotorowej na dworcu w Dynowie. W sezonie turystycznym (od maja do września) kursuje na trasie Przeworsk 
– Dynów pokonując 602-metrowy tunel w Szklarach.
Narrow-gauge railway that goes between Dynów and Przeworsk is a great attraction of the region. This Local Przeworsk Line is 42 km 
long. Crossing the only one in Poland, 602 meters long, narrow-gauge tunnel, is a real attraction. In the summer season the railway runs on 
Saturdays and Sundays only.

Zimowy widok Sanu.
The San river in winter.

Zabytkowe kapliczki na ulicy Głębokiej w Dynowie.
Historic shrine in the Głęboka street in Dynów.
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◄ Późnobarokowy kościół pw. św. Mikołaja w Harcie. 
Wzniesiony w latach 1779-1804 z fundacji Ignacego 
Skrzyńskiego.
Late baroque church of St. Mikołaj in Harta. The church 
was built in years 1779-1804 of foundations of Ignacy 
Skrzyński.

Ołtarz główny odnowiony w 1967 r. po pożarze świątyni.
Main altar of the church in Harta.

Przydrożna kapliczka w Harcie. 
Roadside shrine in Harta.
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◄ W Harcie znajduje się wiele urokliwych kapliczek 
i krzyży pochodzących z przełomu XIX i XX w. – jeden z nich 
w przysiółku Wysoka. 
In Harta we find many attractive chapels and crosses from revine 
of 19th and 20th century. One of them in Wysoka Nook.  

Kopiec – mauzoleum rodu Skrzyńskich usytuowany w tzw. „Dębinie”. Szczyt kopca zwieńczony jest okazałym krzyżem i figurą Matki Boskiej.
Hillock – mausoleum of the family Skrzyński situated in so-called „oak wood”.
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Neoromański kościół parafialny pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP w Bachórzu, z lat 1871-1873.
The parish church of St. Adalbert and the Immaculate Conception in Bachórz, built in the years 1871-1873. 

►Pomnik postawiony w hołdzie 
poległym w strajkach chłopskich.
Monument put in hamage of  
peasants fallen in strikes. 

Okolice Ulanicy.
Neighbourhood of Ulanica.
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◄ Miejscowość Bachórz – widok z samolotu.
Bachórz – a bird’s eye view.

►Pamiątkowy krzyż na wzgórzu „Parasol” w Bachórzu.
Commemorative cross on the hill „Umbrella” in Bachórz.

Malownicze zakole Sanu – okolice Dynowa i Bachórza.
Picturesque bend of San river – parts of Dynów and Bachórz. 
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Neoromańska kaplica grobowa Starzeńskich 
z końca XIX w. w Dąbrówce Starzeńskiej. 
Fragment architektury kaplicy.
The neo-roman tomb chapel of the Starzeński 
Family from the turn of 19th century in Dąbrówka 
Starzeńska. 
Part of the chapel architecture.
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◄ Ruiny zamku z II połowy XVI w. w Dąbrówce Starzeńskiej. Południowo-zachodnia baszta.
The ruins of the castle in Dąbrówka Starzeńska from the second half of the 16th century South-western tower.

Panorama miejscowości Dąbrówka Starzeńska.
A landscape of Dąbrówka Starzeńska.
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Pałac Krasickich w Dubiecku, wybudowany pod 
koniec XVIII w. w miejscu dawnego zamku. 
Przed pałacem – popiersie Ignacego 
Krasickiego, które zostało ustawione w dwusetną 
rocznicę urodzin poety.
Palace of the Krasicki Family in Dubiecko, built 
at the end of 17th century. Monument to Ignacy 
Krasicki in Dubiecko.
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Murowana cerkiew greckokatolicka w Dubiecku. Obecnie mieści się w niej Kresowy Dom Sztuki.
Built, orthodox church in Dubiecko. At present the seat of the Borderland House of the Art.

Murowany, klasycystyczny dwór Dembińskich w Nienadowej w otoczeniu którego 
są dwie murowane oficyny oraz kordegarda.
Built, classical manor hause of Dembiński Family in Nienadowa.
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Kościół parafialny z lat 1934-1952 pw. Niepokalanego Serca 
NMP w Dubiecku to dominująca w krajobrazie architektonicznym 
miejscowości świątynia, która stoi na miejscu wcześniejszych 
drewnianych kościołów.
We wnętrzu kościoła znajduje się XV-wieczna gotycka kropielnica 
i inne elementy wyposażenia z poprzednich świątyń.
Parish church built in 1934-1952 of Heart Holiest Lady Mary 
in Dubiecko the tample predominating local architectonic 
landscape. Who stands on place of earliest wood church. Inside of 
the church located 15th  century gothic.     

► Widok na prospekt organowy.
Organs at the church.
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Modrzewiowy kościół św. Katarzyny w Bachórcu, wybudowany w latach 1760-1763 w stylu baroku 
karpackiego. We wnętrzu znajdują się neobarokowe polichromie z XIX w., których fragment przedstawia 
fotografia obok.
Larch church of St. Catherina in Bachórzec, built between 1760-1763 in architectural style of Carpathian 
Baroque. Inside 19th century neobaroque paintings. Fragment presented one a photo.
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◄ Pamiątkowy obelisk w Bachórcu. 
     Commemorative monument in Bachórzec.

XIX-wieczna drewniana kapliczka w Piątkowej.
The 19-th century wooden shrine in Piątkowa.
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Barokowa cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra 
z 1732 r. w Piątkowej.
(obok) Jeden z krzyży na przycerkiewnym cmentarzu.
Baroque orthodox church of St. Dymitr from 1732 in 
Piątkowa.
Cross on the graveyard by the orthodox church.
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Widok na Słonne z miejscowości Łączki. 
View on Słonne from Łączki. Kładka na rzece San na Wybrzeżu.

Footbridge over the  San river on Wybrzeże.
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◄  Dwór w Krzywczy zbudowany w 1928 r., w którym obecnie mieści się ośrodek zdrowia. W otoczeniu byłego dworu znajduje się park 
z pomnikowymi drzewami.
Manor house in Krzywcza from 1928. At present health centre. 

Greckokatolicka cerkiew pw. Narodzenia NMP w Krzywczy, budowana w latach 1841-1843. Swoją uwagę zwraca zdobioną elewacją 
i wydatną kopułą.
Orthodox church of Birth of Holy Lady Mery in Krzywcza, from 1841-1843. Pays attention with elevation details and big copula.
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Barokowy kościół parafialny pw. Narodzenia NMP z 1625 r. w Krzywczy, fundacji Marcina Krasickiego. Późnobarokowa dzwonnica z 
końca XVIII w.
Parish baroque church of Birth of Holy Lady Mery from 1625 in Krzywcza, of foundation of Marcin Krasicki. Late baroque belfry from the 
turn of 18th century.

Kościół filialny (d. cerkiew) pw. Matki Boskiej Częstochowskiej z 1900 r. w Skopowie. Obok dzwonnica z tego samego roku.
Associated chuch of God’s Mother of Częstochowa from 1900 in Skopów. Former orthodox church. Beside belfry from the same year.  

◄ Przydrożna kapliczka w okolicach Średniej. 
     Roadside shrine in Średnia.
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Panorama Babic. 
A panorama Babice.

◄ Kapliczka z figurą w Reczpolu.
     Shrine with figure in Reczpol.

Prom samochodowy na Sanie w Krzywczy.
Car ferry on the San river in Krzywcza.
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Późnobarokowy kościół św. Trójcy z 1794 r. 
w Babicach. W narożnikach ogrodzenia znajdują się 
dwie murowane dzwonnice. Na jednej z nich dzwon 
z 1645 r.
Late Baroque church of St. Trinity from 1794 
in Babice. 
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Wnętrze kościoła w Babicach. W kościele znajduje się 
XVIII-wieczna kazalnica w kształcie Łodzi Piotrowej, kilka 
barokowych ołtarzy oraz chrzcielnica z czarnego marmuru.
The interior of church in Babice. 
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◄ XIX-wieczna kapliczka z figurą św. Krzysztofa w Babicach, 
usytuowana na skarpie opadającej do Sanu.  
The 19th century shrine with figure of St. Christopher in Babice, situated 
on the escarpment on the San river.

Wnętrze drewnianej filialnej cerkwi greckokatolickiej pw. Zaśnięcia 
Bogarodzicy z 1839 r. w Babicach. 
Interior of associated wooden orthodox church of Falling Asleep 
Mother of God (1839).
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Panorama miejscowości Krzywcza.
A landscape of Krzywcza.

Okolice Bachowa.
Neighbourhood of Bachów.
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Jadło regionalne.
Regional victuals.

Wystawa wieńcy dożynkowych i rękodzieła ludowego 
podczas dożynek.
Exhibition  of  hervest wreaths  and folk handicraft products  
during the harvest festival.
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Młodzieżowa Kapela Ludowa „Młoda Harta” z Harty.
„Młoda Harta” Youth Folk Band from Harta.

Jeden z obrzędów regionalnych 
prezentowanych podczas 
występu „Młodej Harty” 
(na stronie sąsiedniej i obok).
Regional ceremony during the 
performance of the Youth Folk 
Band „Młoda Harta” – (on the 
neighbour side and beside).
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Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Kalina” z Niebocka.
„Kalina” Youth Song and Dance Ensemble from Niebocko.

Kapela Ludowa „Bachórzanie” z Bachórza. 
„Bachórzanie” Folk Band from Bachórz.

Kapela Ludowa „Warzanie” z Wary.
„Warzanie” Folk Band from Wara.
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Kapela Ludowa „Dynowianie” z Dynowa.
„Dynowianie” Folk Band from Dynów.

Od kilkudziesięciu lat miasto Dynów jest organizatorem imprez „Dni Pogórza Dynowskiego”, które nawiązują do bogatej tradycji i kultury 
ludowej tego terenu.
For years the town Dynów has been the organizing  body of the celebrations of the „Dynowskie Foothills` Days”, which alludes to the rich 
cultural traditions of folk culture of the region.

Kapela Podwórkowa „Tońko” z Dynowa.
„Tońko” Music Group from Dynów.

Gmina Dydnia organizuje dorocznie Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Dzieci Gór i Dolin” w Niebocku.
The Dydnia Commune organises an annual International Folk Festival „Children of Mountains and Valleys” in Niebocko.
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Ekspozycja Izby Regionalnej w szkole w Krzywem.
The Regional Chamber in the school in Krzywe.

◄ Chata z okolic Niebocka przeniesiona do Skansenu w Sanoku.
Cottage from surroundings Niebocko transferred to the museum of the Folk 
Architecture in Sanok.
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Ikona autorstwa malarki Doroty Wasylewicz-Krynickiej z Jabłonki.
Icon made by the painter Dorota Wasylewicz-Krynicka from Jabłonka.

Galeria „Na Zabramie”.
„Na Zabramie” Gallery. 

Dorota Wasylewicz-Krynicka w swojej prywatnej galerii.
Dorota Wasylewicz-Krynicka in her private gallery.
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Muzeum Skamieniałości i Minerałów w Dubiecku, którego założycielem i opiekunem jest Robert Szybiak. Powyżej eksponat z muzeum. 
Museum of Fossil and Minerals in Dubiecko, founded and caried by Robert Szybiak. Above exhibit item from that museum.

Bogusław Kędzierski rzeźbi w drewnie, kamieniu, betonie i metalu.  
Bogusław Kędzierski sculptures in timber, stone, concrete and metal.

Prywatna galeria „Pniak” Bogusława Kędzierskiego.
„Pniak” private gallery of Bogusław Kędzierski.
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Koncert tenora Pawła Skałuby z Filharmonią Rzeszowską na dynowskim rynku.
Concert of the tenor Paweł Skałuba on the Dynów market.

Wnętrze Kresowego Domu Sztuki podczas uroczystości.
Inside of the Borderland House of the Art during celebrations. 

Scena z „Porwania Sabinek” Amatorskiego Zespołu Teatralnego działającego przy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” w Dynowie. 
Episode from presentation „Sabinki Adducting” of Amateur Theatre Group which exists together with „Sokół” Gymnastic Association 
in Dynów.

Plenerowe widowisko „Teatr w Butach” Stowarzyszenia De-Novo.
Open-air show „Theatre in Boots” Association De-Novo.
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Obraz „Drewniana cerkiew w Dubiecku” autorstwa Marii Stachurskiej.
Painting „Wooden orthodox church in Dubiecko” made by the painter of Maria Stachurska.

Obraz „Zabudowa centrum 
Dubiecka” autorstwa 
Mariusza Komorowskiego.
Painting „Houses in the 
centre of Dubiecko” made 
by the painter of Mariusz 
Komorowski.

Obraz „Poczta w Dubiecku” autorstwa Marii Stachurskiej.
Painting „The Post Office in Duciecko” made by the painter of Maria Stachurska.

Obrazy powstałe podczas 
pleneru malarskiego 
„Z przeszłości w 
teraźniejszość” 
organizowanego przez 
Urząd Gminy w Dubiecku.
Paintings made during the 
open air painting „From 
the past to present Times” 
organized by department of 
Dubiecko community.
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Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.)
Common snowdrop
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Zasobna w walory kulturowe, krajobrazowe i przy-
rodnicze Ziemia Pogórza Dynowskiego i Przemy-
skiego ma bardzo dużo do zaoferowania wszystkim 
tym, którzy chcą na niej wypoczywać. Na Pogórzach 
czekają na „odkrycie” naturalne skarby przyrody. Ob-
szary przyrodnicze o nieprzeciętnych walorach były 
i są wartością ponadczasową, a także są magnesem 
przyciągającym turystów. Wciąż czarują zarówno 
bogactwem: flory, fauny, krajobrazów, osobliwości 
geologicznych i przyrodniczych.

Na obszarze Związku istnieje wiele form ochrony 
przyrody, są to: Park Krajobrazowy Pogórza Prze-
myskiego, Obszary Chronionego Krajobrazu (Prze-
mysko-Dynowski OChK i Wschodniobeskidzki OChK), 
rezerwaty przyrody („Brzoza Czarna” w Reczpolu, 
„Broduszurki” w Bachórcu i Winnem-Podbukowinie, 
planowane: „Kozigarb” w Bachórcu, „Przełom Sanu” 
w Niewistce), a także obszary zaliczone do Europejskiej 
Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Nie brakuje także 
przyrodniczych atrakcji dla turystów w postaci ścieżek 
przyrodniczych (ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna 
„Winne-Podbukowina” w rezerwacie „Broduszurki”, 
ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Kopaniny” w Dą-
brówce Starzeńskiej, ścieżka dydaktyczna „Janicze” 
w Niewistce) oraz szlaków turystycznych (Szlak 
Niebieski, Szlak Zielony, Szlak Żółty, Szlak Wodny 
„Błękitny San”, Szlak Nadsańskich Umocnień, Szlak 
Architektury Drewnianej, Szlak Ikon, Szlak „Trzy 
Ścieżki Tożsamości”).

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego jest 
jednym z największych parków krajobrazowych w Pol-
sce, jego obszar obejmuje 61.862 ha. Na terenie ZGTPD 
Park obejmuje swoim zasięgiem 23 miejscowości 
położone w większości w prawobrzeżnej części rzeki 
San w gminach: Dubiecko, Dynów, Krzywcza oraz 
Mieście Dynów. Poza Związkiem są to także gminy: 
Bircza, Fredropol, Krasiczyn oraz część Gminy Prze-
myśl. Zdecydowanie większą część powierzchni Par-

ku, bo aż 64% zajmują lasy administrowane przez 
Nadleśnictwa: Bircza, Dynów, Kańczuga i Krasiczyn. 
Lasy Parku pokryte są jodłą (38%), sosną (26%) oraz 
bukiem (22%). W wyższych partiach Parku znajdują się 
lasy jodłowo-bukowe, natomiast w niższych partiach 
lasy wielogatunkowe z dębem, grabem, lipą i klonem. 
W dolinach rzecznych rosną lasy z wiązem, jesionem 
oraz dębem szypułkowym, występują też świerki i ja-
wory. Flora Parku to jednak nie tylko lasy. Występuje 
tutaj ponad 900 gatunków roślin naczyniowych, z czego 
63 gatunki podlegają ścisłej lub częściowej ochronie. 
Do najbardziej cennych objętych całkowitą ochroną 
należą: kłokoczka południowa, lilia złotogłów, skrzyp 
olbrzymi, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, 
bluszcz pospolity. Niezwykle atrakcyjną porą roku 
w Parku jest wiosna, gdy kwitną śnieżyczki, przyla-
szczki, zawilce czy storczyki. Lato i jesień obfite są 
w jagody i grzyby. Bogata jest także fauna żyjąca w 
Parku. Stwierdzono tu wiele chronionych gatunków ryb, 
płazów i gadów, ptaków oraz ssaków, do których należą: 
orzeł przedni, orlik krzykliwy, dzięcioł trójpalczasty, 
puchacz, puszczyk uralski, nocek Bechsteina, bóbr 
europejski, żbik, żaba dalmatyńska. W Parku można 
spotkać także jelenia karpackiego, sarnę, dzika, rysia, 
żbika, traszkę karpacką, żmiję zygzakowatą, bociana 
czarnego, czaplę siwą, myszołowa i wiele innych.

Na terenie ZGTPD znajdują się fragmenty dwóch 
Obszarów Chronionego Krajobrazu: Przemysko-Dy-
nowski oraz Wschodniobeskidzki. Obszar Wschodnio-
beskidzki obejmuje swoim zasięgiem część niezwykle 
malowniczej i interesującej pod względem history-
czno-kulturowym Gminy Dydnia i Nozdrzec. Obszar 
Przemysko-Dynowski obejmuje Gminy: Krzywcza, Du-
biecko, Dynów oraz Miasto Dynów.

Znajduje się także Obszar Specjalnej Ochrony 
Ptaków ostoja „Pogórze Przemyskie” wchodzący 
w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
Obejmuje on obszar 18 163,1 ha na terenach Gmin: 
Dubiecko, Dynów, Krzywcza oraz Miasta Dynów. Poza 
Związkiem zajmuje on 65 366,3 ha i prawie całkowicie 
pokrywa się z granicami Parku Krajobrazowego Po-
górza Przemyskiego. W ostoi „Pogórze Przemyskie” 
występuje około 30 gatunków ptaków z załącznika 
I Dyrektywy Ptasiej, 7 gatunków z Polskiej Czerwonej 
Księgi, natomiast gniazduje około 112 gatunków ptaków. 
Obszar ten w okresie lęgowym zasiedla co najmniej 
1% populacji krajowej takich gatunków ptaków jak 
bocian czarny, dzięcioł białogrzbiety, orlik krzykliwy, 
orzeł przedni, puchacz, puszczyk uralski, trzmielojad. 
Gęsto występują: bocian biały, derkacz, dzięcioł czarny, 
gąsiorek, muchołówka białoszyja, muchołówka mała.

Ważną formą ochrony przyrody są też rezerwaty, 
których na terenie Związku jest dwa: rezerwat „Bro-
duszurki” (torfowiskowy) w Bachórcu i Winnem-Pod-
bukowinie oraz rezerwat „Brzoza Czarna” (florystyczny) 
w Reczpolu.

Rezerwat „Broduszurki” zajmuje powierzchnię oko-
ło 25.91 ha. Utworzony został w celu zachowania uni-
katowego torfowiska wysokiego i przejściowego. Na 
terenie rezerwatu występuje obszar boru bagiennego, 
który sprzyja rozwojowi rzadkich gatunków roślin 
(m.in. rosiczka okrągłolistna, narecznica grzebieniasta 
czy gwiezdnica bagienna) oraz występowaniu licznym 
reprezentantom owadów, płazów, gadów ptaków (padalec, 
zaskroniec, żmija, zygzakowata, bażant, kuropatwa, lis, 
kuna leśna, sarna).

Rezerwat „Brzoza Czarna” zajmuje powierzchnię 
2.60 ha. Utworzony został w celu zachowania natural-
nego środowiska rzadko występującej w Polsce brzozy 
czarnej.

Projektowany rezerwat „Kozigarb” ma zajmować 
33.30 ha. Celem jego utworzenia ma być ochrona góry 
meandrowej z ciekawą rzeźbą i zbiorowiskiem grądu 
subkontynentalnego, rzadkiego na Pogórzu zbiorowiska 
kwaśnej buczyny górskiej oraz aleją dębowo-bukową.

Wstępny projekt objęcia ochroną rezerwatową terenu 
o powierzchni 119.5 ha „Przełom Sanu pod Niewistką” 
w miejscowości Wara i Niewistka, który ma chronić 
ciekawy krajobraz leśny przełomowego odcinka Sanu 
ze zbiorowiskiem grądu subkontynentalnego.

Jako kolejny do objęcia ochroną wyróżnia się obszar 
o powierzchni ok. 180 ha „Przełom Sanu pod Wołodzią” 
– w miejscowości Wołodź. Teren ten obejmuje niezwy-
kle malowniczy fragment przełomowego odcinka Sanu 
oraz część zbocza pasma Czerteż. W wyższych partiach 
dominuje podgórska forma żyznej buczyny karpackiej, 
niższą część porasta grąd.

Powyżej Przełęczy Użockiej na terytorium Ukrainy, 
w miejscu gdzie Bieszczady Wschodnie oddzielają 
się od Zachodnich swoje źródło ma rzeka San. Jako 
najdłuższy dopływ Wisły jest jedną z największych 
i najzasobniejszych w wodę rzek karpackich.

San którego długość wynosi 443 km, wypływa 
koło miejscowości Sianki i kieruje się ku północnemu 
zachodowi, przepływa przez Bieszczady, północno-
wschodni skraj Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-
Sanockich, przełamuje się przez Góry Słonne (w re-
jonie Sanoka) i płynąc ku północy, przecina Pogórze. 
W rejonie Dynowa skręca ku wschodowi i płynie 
w tym kierunku aż po Przemyśl. Minąwszy to miasto, 
zmienia kierunek swojego biegu na północno-
zachodni, wpływa na obszar Kotliny Sandomierskiej, 
kierując się ku Wiśle, do której wpływa poni-               
żej Rozwadowa, między wioskami Łopiszowem          
i Dąbrówką, ok. 10 km na północ od Sandomierza.

San jest rzeką górsko-nizinną z trzema dolinnymi 
odcinkami biegu.

Bieg górny – część źródłowa rzeki (Kotlina Dźwi-
niacza), to płytko rozcięte równiny poziomu dolinnego 
(650-750 m n.p.m.) sięgającego po Przełęcz Użocką, 
otoczone płatami wyższych wzniesień. Część zachodnia 
obszaru źródłowego, to asymetryczna bruzda Krywego 
– Stolnika, gdzie gęsto rozcięty stok pasma połonin 
kontrastuje z podcinanym wypukłym stokiem Otrytu 
(odcinek przełomowy doliny). Źródłowe odcinki Sanu, 
płynącego przeważnie równolegle do struktur, położone 
są na wys. około 700 m n.p.m., a u wylotu Bieszczadów 
tylko około 400 m n.p.m. Jest to rejon Pogórza Le-
skiego i obniżenia Polany, część Hoszowskich Gór Ru-
sztowych.

W górnym (bieszczadzkim) odcinku San zasilają 
liczne potoki, m.in. Halicz, Hulski, Solinka z Wetliną, 
Wołkowyja, Jabłonka, Hoczewka i inne. W Zasławiu 
pod Zagórzem do Sanu wpływa Osława, której ,,V” 
kształtna przeważnie dolina oddziela Beskidy Za-
chodnie od Wschodnich. W swym górnym biegu na 
przestrzeni 55 km, San stanowi granicę z Ukrainą.

Charakterystyczną cechą obszaru górnego Sanu 
(Bieszczady) jest kratowy układ sieci rzecznej i ru-
sztowy układ pasm górskich.

Bieg środkowy zaznacza się od przełomu rzeki 
przez Góry Słonne (odcinek przełomowy: Sanok, Trep-
cza, Międzybródź, Liszna). Dolina poszerza się i rzeka 
częściej meandruje, mija Mrzygłód i Tyrawę Solną, 
a potem Dobrą Szlachecką i wkracza na obszar Pogórza 
Karpackiego, na tę jego część, która nosi nazwę Po-
górza Dynowskiego. Jest to zespół łagodnych wzgórz o 
wysokości od 350-450 m n. p. m., zbudowanych z utwo-
rów fliszowych (głównie piaskowców i łupków), pocię-
tych dolinami rzek i potoków karpackich. Pogórze 
Dynowskie tworzy stosunkowo jednolity i monotonny 
krajobrazowo płat terenu. Urozmaicają go liczne doliny 
o zboczach wypukło wklęsłych i płaskich dnach w od-
cinkach dolnych, zaś w partiach źródłowych mają profil
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,,V” kształtny, a zbocza ostro wycinające się w spła-
szczenia wododziałowe.

San w rejonie Dynowa skręca ku wschodowi 
i meandrując wśród wzgórz Pogórza, dociera do Prze-
myśla. Jednym z charakterystycznych meandrów tego 
odcinka doliny jest stary meander Sanu i góra zakolowa 
w rejonie Dubiecka. Z dopływów Sanu na odcinku od 
Sanoka po Przemyśl na uwagę zasługuje Sanoczek 
(dopływ lewobrzeżny) i Wiar (dopływ prawobrzeżny), 
odwadniający Pogórze Przemyskie. W dolinie Sanu 
można dostrzec terasy, czyli spłaszczenia, występujące 
nad sobą stopniami, świadczące o kolejnych etapach 
zmian poziomu dna doliny.

Jednak najbardziej charakterystyczną cechą doliny 
Sanu w jej górnym i środkowym biegu (odcinek 
bieszczadzki i strefa Pogórza) są niezwykłe walory 
krajobrazowe, które pozostają na długo w pamięci 
każdego, wrażliwego na piękno przyrody, człowieka, 
który chociaż raz przejechał samochodem trasą np. 
z Soliny przez Lesko, Zagórz, Sanok, Trepczę, Mię-
dzybródź, Mrzygłód, Dobrą do Ulucza, lub szosą przez 
Sanok, Grabownicę, Krzemienną, Nozdrzec, Dynów, 
Dubiecko, Babice, Krzywczę, Kuńkowce, Ostrów do 
Przemyśla.

Bieg dolny – za Przemyślem San wkracza w zgoła 
inną krainę, a jego dolina staje się szeroka, z wy-
stępującymi w niej bagnistymi łąkami. Po lewej, 
zachodniej stronie doliny, widnieje skraj Pogórza 
z równinami terasowymi, pokrytymi lessem, i wyżej 
położonymi wysoczyznami przykarpackimi z po-
krywami lessu. Jest to południowo-wschodni skraj 
Wysoczyzny Kańczuckiej. W rejonie Przemyśla prawy 
skraj doliny Sanu stanowi Wysoczyzna Chyrowska. 
Docierają tu małoodporne iły i piaski miocenu za-
padliska przedkarpackiego. Utwory eoliczne (lessy 
i pokrywy stokowe) otulają starsze osady rzeczne, 
tworzące równinny teras.

Na odcinku między Przemyślem i Radymnem San 
meandruje w szerokiej dolinie. Występują tu liczne 
starorzecza (stare zakola rzeki), charakterystyczne dla 
okolic Hurka, Torek, Medyki, Sośnicy i Grabowiec. 
Korytu Sanu towarzyszy po stronie wschodniej szeroki 
wał powodziowy, 2-4 m wyższy od równiny terasy. 
Po wschodniej (prawobrzeżnej) stronie Sanu wpada 
kilka ważnych dopływów, m.in.: Wiszenia, Szkło, 
Lubaczówka, Tanew i Bukowa. Zbierają one wody 
z zachodnich stoków Roztocza, którego grzbietami 
przebiega dział wodny II rzędu. Po zachodniej (le-
wobrzeżnej) stronie w rejonie Tryńczy i Dębna, San 
przejmuje swój największy dopływ Wisłok oraz szereg 
mniejszych cieków. Od ujścia Wisłoka rozpoczyna się 
żeglowny odcinek, zaznaczający się na przestrzeni 90 
km. W przeszłości odcinek ten był dłuższy i rozpoczynał 
się od Jarosławia. Po niegdysiejszych żeglownych 
i spławnych czasach pozostali do dziś słynni flisacy z 
Ulanowa, miejscowości położonej przy ujściu Tanwi 
do Sanu. Po przyjęciu Wisłoka San płynie spokojnie

szeroką doliną pomiędzy Płaskowyżem kolbuszowskim 
a Płaskowyżem Tarnogrodzkim, w rejonie Sieniawy po 
prawej stronie i Leżajska po lewej.

Wody Sanu oraz jego dopływów to przede wszy-
stkim środowiska życia wielu gatunków ryb. Według 
Nowickiego w całym dorzeczu Sanu wyróżnić można 
trzy krainy rybne, a mianowicie: krainę pstrąga, brzany 
oraz leszcza.

Środkowy San zaliczany jest do krainy brzany. 
W wodach Sanu, na odcinku od zbiornika zaporowego 
w Myczkowcach do rejonu Przemyśla na pierwszy 
plan wysuwa się świnka (Chondrostoma nasus), dalej 
brzana (Barbus barbus), kleń (Leuciscus cephalus) 
oraz certa (Vimba vimba) i ukleja (Alburnus alburnus). 
Mniej licznie występuje brzanka (Barbus meridionalis), 
pstrąg potokowy (Salmo trutta m. fario), piekielnica 
(Alburnoides bipunctatus), śliz (Neomacheilus barba-
tulus), jelec pospolity (Leuciscus leuciscus), okoń 
(Perca fluviatilis), płoć (Rutilus rutilus), boleń (Aspius 
aspius), węgorz (Anquilla anquilla) i miętus (Lota 
lota). Między Dynowem a Przemyślem występuje ta-
kże leszcz (Abramis brama), karp (Cyprinus carpio), 
szczupak (Esox lucius) oraz sandacz (Stizostedion lu-
cioperca). Środkowy San to także miejsce bytowania 
dwóch gatunków kiełbi: kiełbia białopłetwego (Gobio 
albipinnatus) i kiełbia Kesslera (Gobio kessleri). Do tej 
pory oba gatunki były rejestrowane w Polsce rzadko, 
przy czym kiełb Kesslera stwierdzany był tylko w zlew-
ni Sanu. W Sanie odnotowano jedno z pierwszych 
w Polsce stanowisk występowania kozy złotawej (Sa-
banejewia aurata). Koza złotawa umieszczona jest na 
liście zwierząt chronionych i w „Polskiej czerwonej 
księdze zwierząt”. Uważana jest za jeden z najrzadziej 
spotykanych gatunków ryb w Polsce.

Dorzecze Sanu cechuje rzadko spotykane bogactwo 
krajobrazowe, florystyczne i faunistyczne, a krainy 
fizjograficzne, przez które przepływa San, należą do 
jednych z piękniejszych w Polsce. Z tego względu 
zasługują w pełni na szczególną ochronę, a zwłaszcza 
rzeka San, stanowiąca oś regionalnego systemu przy-
rodniczego.
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Muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis)
Collared Flycatcher

Dzięciołek (dzięcioł mały) (Dendrocopos minor)
Lesser Spotted Woodpecker
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Gąsiorek (dzierzba gąsiorek) (Lanius collurio)
Red-backed Shrike

Dzięcioł średni (Dendrocopos medius)
Middle Spotted Woodpecker
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◄ Czapla siwa (Ardea cinerea) 
     Grey Heron

Czapla siwa w locie. 
Grey heron in flight.

Pliszka siwa (Motacilla alba)
White Wagtail
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Pióronóg zwykły (Platycnemis pennipes)
White-legged Damselfly

Świtezianka błyszcząca, świtezianka lśniąca (Calopteryx splendens)
Banded Demoiselle
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Sarniątko
Fawn

Sarna, sarna europejska (Capreolus capreolus)
 Roe Deer
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Widok na Dynów i rzekę San ze wzgórza Winnica.
A view of Dynów and the San river from the Winnica hill.
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Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
Sand Lizard

Rezerwat „Kozigarb”.
Reserve „Kozigarb”.
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◄ Rezerwat torfowiskowy „Broduszurki” w Bachórcu. 
The „Broduszurki” peat bog reserve in Bachórzec.

Żaba wodna (Rana esculenta) 
Edible Frog

Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia L.)
Drosera rotundifolia 
i Iglica mała (Nehalennia speciosa) 
Nehalennia speciosa
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Kleń (Leuciscus cephalus)
European chub

Jelec (Leuciscus leuciscus)
Common dace
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Zawilec gajowy (Anemone nemorosa  L.)
Anemone nemorosa

Przylaszczka pospolita (trojanek, trójczak, wilcza stopa) (Hepatica nobilis Mill.)
Anemone hepatica (common names: Kidneywort, liverwort, pennywort, Common Hepatica)
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◄ Miodunka ćma (Pulmonaria obscura) wśród leśnych drzew.
     Christmas Cowslip

Lepiężnik różowy (Petasites hybridus)
Common Butterbur

Kraśnik sześcioplamek (Zygaena filipendulae)
Six-spot Burnet
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Chaber bławatek (Centaurea cyanus L. )
Cornflower

Mak polny (Papaver rhoeas)
Common Poppy

►Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)
Colchicum autumnale
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Dostojka latonia (Issoria lathonia)
Queen of Spain Fritillary

Pszczoła (Apis)
Honey bee

►Rusałka pokrzywnik (Aglais urticae)
Small Tortoiseshell
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◄ Leśny strumyk wiosną.
Forest brooklet in spring.

Runo leśne.
Forest Fleece.

Mleczaj rydz (rydz) (Lactarius deliciosus)
Saffron milk cap
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Borowik szlachetny 
(Boletus edulis)
Porcini mushroom

Opieńka (Armillaria)
Honey fungus
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◄ Tygrzyk paskowany 
(Argiope bruennichi)
Wasp spider

Na szlaku „Trzy ścieżki tożsamości: 
środowisko, historia, kultura”. 
On the trail „Three Paths of Identity: 
The Environment, The History, The 
Culture”.  

Cis pospolity (Taxus baccata L.)
Taxus baccata
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Retorty drzewne w okolicy Hroszówki.
Charcoal retors in Hroszówka. 

Padalec zwyczajny (Anguis fragilis)
Slow worm
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Wilk (Canis lupus)
Wolf 

Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 
Fire Salamander
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