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OD PRZEMYŚLA DO DYNOWA – WSPÓLNE 
DZIEDZICTWO KULTUROWE TRZECH NARODÓW 

 

Streszczenie 

Fragment szlaku turystycznego, a także komunikacyjnego, biegnący doliną Sanu od Przemyśla 
do Dynowa, oprócz wyjątkowych walorów krajobrazowych i przyrodniczych, posiada nieocenioną 
wartość historyczną, zabytkoznawczą i kulturotwórczą. Na terenie tym od wieków współegzy-
stowały z sobą trzy kultury: rzymskokatolicka, greckokatolicka oraz judaistyczna. Szczególny ich 
rozwój w Galicji, przejawiający się w organizacji własnego szkolnictwa, działalności wydawniczej 
oraz wszelkich sferach życia społecznego, politycznego i kulturalnego, trwał do chwili wybuchu  
II wojny światowej. 

Tragiczne wydarzenia dziejowe w sposób okrutny obeszły się z mieszkańcami tych ziem, nisz-
cząc w sposób nieodwracalny również obiekty materialne tych kultur, w tym kościoły katolickie, 
cerkwie oraz synagogi, jak również wytwory sztuki użytkowej i rzemiosła. 

Te, które ocalały, stanowią cenne świadectwo rozwoju kultury materialnej tych ziem, będąc 
jednocześnie kolejnym czynnikiem stymulującym rozwój turystyki w tej części Polski. Warto i na-
leży wykorzystać ten potencjał, zwłaszcza że dla wielu stanowi on źródło wiedzy historycznej czy 
kulturoznawczej, innych urzeka swoją tajemniczością, by nie powiedzieć egzotyką. 

Słowa kluczowe: architektura, cerkiew greckokatolicka, kościół katolicki, synagoga, kultura 
żydowska, oświata, szkolnictwo, wielokulturowość 
 
 

FROM PRZEMYŚL TO DYNÓW – THE COMMON 
HERITAGE OF THE THREE NATIONS 

 

Summary 

A part of the tourist and transport trail, running through the San valley from Przemyśl to 
Dynów, apart from its unique landscape and nature qualities, preserves priceless historic, monu-
mental and culture creating values. Roman Catholic, Orthodox and Jewish cultures have coex- 
isted in this area for centuries. Their particular development in Galicia, manifesting itself in the 
organization of own educational system, publishing and in other areas of social, political and 
cultural life lasted until the outbreak of World War II. 

The various tragic events have viciously affected the inhabitants of these lands, also irrevers- 
ibly destroying material facilities of these cultures, including Roman Catholic churches, Ortho- 
dox churches and synagogues as well as works of applied art and craft. 

Those that have been preserved are a valuable evidence of the development of the material cul-
ture of these lands, at the same time being a stimulus for the development of tourism in this part  
of Poland. This potential is definitely worth being used especially that for a number of people it  
is a source of historical or cultural knowledge and it fascinates others with its mysteriousness or  
even exoticism. 
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1. Wprowadzenie 
Współczesna Europa staje się coraz bardziej otwarta i dostępna nie tylko w sferze 

wymiany gospodarczej i politycznej, ale także na płaszczyźnie kultury, sztuki, co de-
terminuje rozwój nowej gałęzi nauki, jaką jest turystyka w różnych formach. Obszar 
doliny Sanu jest enklawą, w której napotykamy ślady współistnienia kilku kultur. Jest  
to zrozumiałe, ponieważ „Brama Przemyska” i rzeka San od wieków stanowiła natu- 
ralną granicę pomiędzy wschodem a zachodem, a zarazem była naturalnym szlakiem 
kupieckim o znaczącym wpływie na rozwój gospodarczy i kulturalny tych terenów. 

Nie sposób zrozumieć sztuki ani kultury danego narodu, państwa bez elementarnej 
znajomości jego dziejów. O ile kultura chrześcijańska obrządku rzymskiego jest nam  
raczej znana, gdyż związana jest z historią powstania i rozwoju polskiej państwowości,  
to judaizm, którego wyznawcy stanowili bodaj drugą najliczniejszą wspólnotę wy-
znaniową w granicach dawnej Rzeczypospolitej, pozostaje na ogół poza sferą wiedzy 
powszechnej, podobnie jak w przypadku katolików obrządku greckiego i wyznawców 
prawosławia. Nie bez znaczenia dla rozwoju badań pozostają funkcjonujące dotychczas  
w części społeczeństwa negatywne stereotypy dotyczące obywateli polskich innej naro-
dowości, przy czym problem ten dotyczy zarówno Żydów, jak i Ukraińców, czy szerzej: 
Rusinów. Również dostępna literatura w tym zakresie bywa niejednoznaczna, niekiedy 
wycinkowa, nietłumacząca w przejrzysty sposób wielu kwestii. 

Biorąc pod uwagę powyższe zagadnienia, niniejszy artykuł w mniejszym stopniu 
dotyczy kultury polskiej, jako ogólnie znanej, a skupia się głównie na sprawach doty-
czących kultury ukraińskiej i żydowskiej, jako wspólnego dziedzictwa, stanowiącego  
o charakterze i atrakcyjności turystycznej tych terenów. 

2. Wielokulturowość Galicji 
Profesor Kazimierz Zarzycki w czerwcu 2004 r., opisując wystawę „Galicja” napisał: 

…kulturowe odbicie obszarów zamieszkiwanych przez społeczności wielonarodowościowe jest 
zwykle odbiciem specyficznych relacji międzyludzkich, jakie się na takich terenach kształtują. 
Wspólne przebywanie ludzi o odmiennym pochodzeniu, wyznaniu, tradycjach i zwyczajach.  
W sąsiednich lub takich samych miejscowościach, przy tych samych ulicach, a nawet domach 
stworzą możliwość współdziałania i przenikania się odmiennych kultur i powstania śladów  
nie tylko w lokalnej architekturze, sztuce, literaturze, nauce, ale także w dokumentach1. 

Inny cytat, doskonale charakteryzujący wzajemne relacje pomiędzy dawnymi 
mieszkańcami Galicji, pochodzi z listu od profesora Szewaha Weissa, odczytanego  
w Dubiecku podczas uroczystości 24.06.2010 r.: 

… Urodziłem się w Borysławiu – to całkiem niedaleko od Dubiecka. Przed wojną pano- 
wała tam atmosfera zupełnie multikulturowa. Było barwnie, różnorodnie, ciekawie. Żyliśmy  
razem, wspólnie – nie jeden obok drugiego. Żydzi, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy i kilku 

                                                           
1 K. Zarzycki, Wielokulturowość Galicji w dokumencie archiwalnym, [w:] Wielokulturowy festiwal Galicja, 13–22 

czerwca 2004, katalog wystawy, Przemyśl 2004. 
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Austriaków – razem pracowaliśmy, bawiliśmy się, kłóciliśmy się, ale też wspieraliśmy, kiedy  
było ciężko – to było prawdziwe życie! Borysław, Dubiecko, Drohobycz, Przemyśl, Truskawiec, 
Białystok i wiele innych wschodnich miast i miasteczek – to były miejsca tętniące życiem!  
Pamiętam te rozmowy, zapach potraw, brzmienie rożnych języków, akcentów – to była nie- 
zwykle kreatywna atmosfera, taki zaczarowany świat... I nagle to wszystko zgasło, wydawać  
by się mogło, że na zawsze…2 

Jak podaje Tadeusz Dąbkowski, w 1910 r. w Galicji Wschodniej mieszkało 3791  
tysięcy Rusinów (71,1%), 770 tysięcy Polaków (14,4%), 660 tysięcy Żydów (12,4%), 65 
tysięcy Niemców/Austriaków (1,2%). Według wyznania było to 61,7% grekokatolików, 
25,3% rzymskich katolików, 12,4% Żydów. Są to dane ogólne, proporcje te przedstawiały 
się różnie, w zależności od miejscowości: dla przykładu w Dynowie w 1900 r. mieszkało 
674 rzymskich katolików, 102 grekokatolików i 976 Żydów, a 1921 r. odpowiednio:  
703, 113, 9773. 

Już wyłącznie statystyczne dane pokazują, jak wielka różnorodność etniczna, 
wyznaniowa i kulturowa występowała na wschodnich krańcach późniejszej II Rzeczy-
pospolitej. Wielu mieszkańców tych ziem posługiwało się ponadto więcej niż jednym 
językiem – na co dzień posługiwanie się językiem ruskim deklarowało blisko 59% 
mieszkańców, językiem polskim – prawie 40%, przy czym należy zwrócić uwagę na  
fakt, że Żydzi w ankietach deklarowali posługiwanie się językiem polskim, gdyż jidysz  
w tamtym czasie uznawany był za gwarę języka niemieckiego4. W miastach większość 
stanowili Polacy i Żydzi. Wsie najczęściej zamieszkiwali Ukraińcy. Życie codzienne to-
czyło się przy wzajemnym poszanowaniu dla tradycji i kultury innych obrządków, w wie-
lu miejscowościach, np. w Dubiecku, Polacy, Żydzi i Ukraińcy mieszkali przemieszani, 
gdyż nie było w nich osobnych dzielnic narodowościowych5. W Dubiecku istniał ponadto 
piękny zwyczaj zapraszania przez kahał (gminę żydowską) w dniu świąt państwowych 
delegacji złożonej z dubieckich mieszczan na wspólną modlitwę do bożnicy, a w czasie 
wizytacji parafii łacińskiej przez biskupa przemyskiego delegacja żydowska wraz z ra-
binem tworzyła rodzaj komitetu powitalnego, przy czym honorem dla Żydów było, aby 
być pierwszymi pośród witających6. Dodać należy, że również wspólne nabożeństwa 
Polaków i Ukraińców w tych stronach nie były odosobnione. We wsiach, w których nie 
było kościoła, Polacy uczestniczyli w nabożeństwach w cerkwi. 

3. Szkolnictwo 
Społeczność żydowska, przykładająca dużą wagę do wykształcenia, posiadała własny 

system szkolnictwa. W większych miastach tworzono jesziwy, czyli szkoły talmudycz- 

                                                           
2 List od Pana Profesora Szewaha Weissa, który został odczytany w Dubiecku podczas uroczystości 24.06.2010 r., 

„Dubiecko.blogspot.com”, 27 czerwca 2010 r., http://dubiecko.blogspot.com/2010/06/list.html (dostęp: 
18.07.2013). 

3 K. Chłapowski, Dzieje Dubiecka, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1983, s. 53, 73. 
4 T. Dąbkowski, Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej 1912–1923, s. 28–29, 71 (na podstawie spisu 

ludności z 1910 r.). 
5 K. Chłapowski, Dzieje…, op. cit., s. 53. 
6 Ibidem, s. 70–71. 
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ne, na czele których stali rabini7. W Przemyślu działały m.in. tzw. Wysoka Jesziwa,  
szkoła Żydowskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Tarbut”, w mniejszych 
miejscowościach, jak np. w Dubiecku, dzieci żydowskie, z braku innych możliwości, 
uczęszczały do polskiej szkoły powszechnej8. 

Spośród szkół żydowskich, funkcjonujących w różnych latach w samym tylko 
Przemyślu wymienić należy m.in. utworzone w 1919 r. Żydowskie Towarzystwo Szkoły 
Ludowej i Średniej, Bursę Żydowskiej Młodzieży Rękodzielniczej, Towarzystwo Zawo-
dowe Młodzieży Żydowskiej, będącego szkołą zawodową dla kobiet żydowskich, oraz 
zakłady wychowawcze o charakterze religijnym dla młodzieży. 

Z zagadnieniem szkolnictwa ukraińskiego w tej części Rzeczypospolitej wiąże  
się zwłaszcza działalność ukraińskiej organizacji kulturalno-oświatowej „Proświta”, 
założonej we Lwowie w 1868 r. Ta prężnie działająca organizacja w 1929 r. posiadała  
w Galicji Wschodniej 84 filie i 2916 czytelni9. W znakomitej większości były to oddziały 
terenowe, biblioteki i czytelnie. Organizacja czynnie brała udział w przygotowywaniu 
obchodów świąt i uroczystości narodowych, ponadto – zgodnie z misją oświatową – 
organizowała kursy dla analfabetów. Wydawała również własne czasopismo „Pyśmo 
Proświty”, które w 1922 r. zmieniło nazwę na „Narodnia Proświta”. 

Innym znaczącym organem było założone w 1873 r. Naukowe Towarzystwo im. 
Tarasa Szewczenki, dokładające ogromnych starań na rzecz utworzenia uniwersytetu 
ukraińskiego, wydające książki, pisma i periodyki. 

Ważnymi instytucjami były: Grekokatolicka Duchowna Akademia we Lwowie, 
Ukraińskie Towarzystwo Pedagogiczne „Ridna Szkoła”, stowarzyszenie kulturalno- 
-oświatowe „Ridna Chata” oraz organizacje o charakterze sportowym: „Sokił”, towa-
rzystwo gimnastyczno-przeciwpożarnicze „Łuh” i wiele innych10. 

4. Prasa i reklama prasowa 
Znaczącymi ośrodkami wydawniczymi przed wojną były Warszawa i Lwów. Gazety  

i czasopisma wydawane były głównie w językach: niemieckim, polskim, rosyjskim. Prasa 
mniejszości narodowych w Polsce, wydawana w latach 1918–1939, liczyła ponad 3500 
tytułów, z czego najliczniejszą grupę stanowiła prasa żydowska i ukraińska11. Warto  
przy tym nadmienić, że pewna część z nich redagowana była w języku polskim. 

Tytuły gazet żydowskich dostępnych w Przemyślu to m.in. syjonistyczny „Volsk-
freund”, „Der Przemysler Yid” – pismo ultraortodoksyjnej organizacji Agudat Izrael,  
„Der jüdischer Weg”, „Das judische Wort” i inne. 

Największa ilość czasopism ukraińskich drukowana była we Lwowie (402 tytuły),  
lecz gazety wydawane były również w mniejszych miastach, w tym m.in. w Przemyślu  

                                                           
7 M. Horn, Szkolnictwo, [w:] Żydzi polscy – dzieje i kultura, red. M. Fuks, Z. Hoffman, M. Horn, J. Tomaszewski, 

Interpress, Warszawa 1982, s. 28. 
8 K. Chłapowski, Dzieje…, op. cit., s. 70. 
9 M. Feliński [Rajmund Różycki], Ukraińcy w Polsce odrodzonej, Warszawa 1931, s. 108–110. 
10 M. Kurek, Mniejszość ukraińska w II Rzeczypospolitej. Liczebność, rozmieszczenie, struktura społeczno-zawodowa, 

organizacje, „Rosjapl.info”, http://www.rosjapl.info/ukraina/ukraincy_w_ii_rp.php#sdendnote25sym (do-
stęp: 04.07.2013). 

11 W.M. Kolasa, Kierunki badań nad prasą mniejszości narodowych 1918–1939, [w:] Klio, t. 22 (3), Kraków 2012,  
s. 59–60. 
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(16 tytułów)12. Według Edwarda Misiły liczyły się zwłaszcza trzy tytuły: dziennik  
„Diło”, „Nowyj czas” i „Ukrajińśki Wisti”13, chociaż poczytny był również wydawany  
we Lwowie proukraiński „Nasz Łemko” i krynicki „Łemko”, dofinansowywany przez 
władze państwowe. 

Prasa w okresie międzywojennym wywierała znaczący wpływ na życie, sztukę,  
ale także handel, przemysł, rzemiosło i spółdzielczość, będąc głównym nośnikiem 
informacji, w tym reklamy. Korespondenci z innych małych miast i miasteczek za-
poznawali czytelników pism z działalnością towarzyską, położeniem materialnym  
różnych grup społecznych, pisali o wyglądzie swoich miast. Bardzo dobrze orientowali  
się w zagadnieniach i czynnikach sprzyjających rozwojowi kulturalnemu i gospodar-
czemu, wpływających na pozytywne przeobrażenia w tym zakresie. Cytując jednego  
z korespondentów gazety „San” z 1879 r., opisującego Mościska: …miasteczko nasze nie 
odgrywające żadnej politycznej roli, ani też większej społecznej, znane dotychczas w kraju  
tylko ze sławnych jarmarków na konie14, stwierdzić należy, że mieszkańcy potrafili również 
krytycznie ocenić własny udział w życiu politycznym i społecznym kraju. Ważną rolę 
spełniały także wszelkiego rodzaju afisze i obwieszczenia uliczne, stanowiące źródło 
szybkiej i bezpośredniej informacji. 

Pomimo funkcjonujących na rynku tytułów prasowych, ważną formą informacji  
w tym czasie były obwieszczenia odczytywane z ambon kościołów lub w domach 
modlitwy. Pewną wiedzę wnosiła prasa lokalna o charakterze religijnym lub w formie 
praktycznych poradników. 

5. Sztuka 
Obecność Żydów polskich w sztuce, a szczególnie w malarstwie odnotowana zo- 

stała stosunkowo późno, bo dopiero w drugiej połowie XIX w. Wynikało to z zakazu 
kanonicznego zawartego w pięcioksięgu Mojżesza, który zabraniał Żydom tworzenia 
figuratywnych dzieł: Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest  
na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Żydzi 
nader rzadko naruszali zakaz biblijny, a wyobraźnia artystyczna i talent plastyków ży-
dowskich wypowiadać się miały jedynie w postaci zdobnictwa roślinnego i symbolach 
wyrażonych w drewnie, metalu, haftach i kamiennych płaskorzeźbach (fot. 1). Wyjąt- 
kiem były przedstawienia lwów i saren na starych przedmiotach związanych z kultem15. 

Spośród dzieł sztuki ukraińskiej, na omawianym obszarze, prócz cerkwi, do na- 
szych czasów zachowały się stosunkowo nieliczne elementy wyposażenia świątyń,  
w tym ikonostasy, ikony, przedmioty i szaty liturgiczne. Niestety, działania wojenne, 
polityka powojenna władz PRL, a często po prostu zwykłe zaniedbanie i brak wiedzy 
spowodowały, że spora ich część uległa zniszczeniu. To, co pozostało, można obecnie 
obejrzeć, podążając Szlakiem Ikon Doliny Sanu, cenna jest zwłaszcza licząca ok. 700  
sztuk kolekcja ikon eksponowana w Muzeum Historycznym w Sanoku (fot. 2). Warte 

                                                           
12 M.W. Kolasa, Kierunki badań nad prasą…, op. cit., s. 72. 
13 Ibidem, s. 73, za: E. Misiło. 
14 Ibidem, s. 97. 
15 M. Horn, Szkolnictwo, [w:] Żydzi polscy…, op. cit., s. 71. 
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uwagi jest również Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu czy Muzeum 
Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, które nie leży co prawda w dolinie Sanu, ale mo-
żna tam obejrzeć tradycyjną łemkowską chyżę wraz z wyposażeniem, budynki gospodar-
cze oraz zbiór sprzętów codziennego użytku i przedmiotów liturgicznych zachowanych ze 
starej cerkwi, rozebranej w 1962 r. 
 

 
Fot. 1. Fragmenty ekspozycji judaików  

w Muzeum Ziemi Przemyskiej.  
Fot. Dariusz Delmanowicz 
Źródło: www.biznesistyl.pl 

 
Fot. 2. Fragment ekspozycji ikon w Muzeum 

Historycznym w Sanoku.  
Fot. Jacek Karczmarz 

Źródło: commons.wikomedia.org 

6. Architektura 
Małe miasta galicyjskie w ostatnim 25-leciu XIX w. liczyły przeciętnie od trzystu  

do ponad czterystu domów przy liczbie ludności wynoszącej od 2 tys. do około 5 tys. 
mieszkańców. Liczba 2 tys. mieszkańców uważana była za granicę, od której zaczynał  
się miejski charakter miejscowości16. W obrębie rynku i przyległych uliczek przewa- 
żały gęsto ustawione domy drewniane. Na peryferiach występowała luźna zabudowa. 
Dominującymi w krajobrazie budowlami były kościoły rzymskokatolickie, cerkwie 
greckokatolickie i synagogi. Często występowały także budowle świeckie, jak ratusz, 
pałac, zamek lub zabudowania dworskie. Rzadkością do końca XIX w. były murowane 
domy mieszkalne. Wyjątek stanowi miasto Przemyśl, które jako twierdza miało nieco  
inny układ urbanistyczny. 

Małe miasta galicyjskie cechowały ciasne uliczki, place rynkowe – rzadko w całości 
brukowane – i ogólnie niski stan sanitarny, co ma odzwierciedlenie w opisach litera-
turowych oraz prasowych tamtego okresu. Dopiero w początkach XX w. małe miasta 
zaczęły nabierać cech miejskich. 

A. Czechowicz przedstawia następujący opis miasteczka galicyjskiego: …przybysz  
ze wsi po przekroczeniu rogatek widział przede wszystkim mury, na całym mieście kamień, 
elektrykę, wodę co sama leci z wodociągu. Błota nie ma, woda po największym deszczu nie stoi17. 
 

                                                           
16 J. Hoff, Wygląd małych miast galicyjskich w XIX i na początku XX wieku, [w:] Rozwój przestrzenny miast galicyjskich 

położonych między Dunajcem a Sanem w okresie autonomii galicyjskiej, Wydawnictwo Regionalnego Ośrodka 
Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, Jasło–Rzeszów, 2001, s. 98–99. 

17 A. Czechowicz, Droga do szkoły, [w:] Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza w Łańcucie. Szkice historyczne, 
sylwetki, wspomnienia, pod red. Stefana Inglota, Warszawa 1965, s. 241. 
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7. Z biegiem Sanu – od Przemyśla do Dynowa 

7.1. Przemyśl 

Do ciekawych zabytków architektury żydowskiej należy Synagoga Zasańska w Prze-
myślu, zbudowana w latach 1890–1892 przez architekta Wojciecha Wituszyńskiego (fot. 3). 
Budynek został wzniesiony na planie prostokąta, we wschodniej części znajdowała się 
główna sala modlitewna, a w zachodniej przedsionek z babińcem na piętrze. W narożniku 
południowo-zachodnim posadowiona została przybudówka kryjąca schody na babiniec. 
Podczas II wojny światowej wnętrze synagogi zostało zdemolowane, po wojnie siedzibę 
miały tam instytucje: PKS i MPK. W latach 1962–1963 przeprowadzono gruntowny 
remont, niszcząc ostatnie polichromie. W 1994 r. trwały próby urządzenia tutaj gale- 
rii sztuki oraz sali wystawowej sztuki żydowskiej, niestety, bez powodzenia. Obecnie 
budynek jest opuszczony i zaniedbany. W lepszym stanie zachowała się wybudowana  
w latach 1919–1918 Nowa Synagoga w Przemyślu, (Scheinbacha), mieszcząca obecnie 
bibliotekę. Przemyśl jest miastem licznych zabytków. Spośród wielu warte zwiedzenia  
są również Archikatedra Przemyska, kościół oo. Franciszkanów pw. św. Marii Magda- 
leny i Matki Bożej Niepokalanej (fot. 4), cerkiew i klasztor pw. Matki Bożej Bolesnej  
oo. Bazylianów (fot. 5) oraz stary i nowy cmentarz żydowski (fot. 6). 

7.2. Krzywcza 

Przed 1939 r. w Krzywczy funkcjonowało ok. 30 sklepów, kilka piekarni, cukiernia, 
masarnia oraz dwa zajazdy prowadzone przez ludność pochodzenia żydowskiego.  
W okresie międzywojennym Żydzi zakupili drewniany dom podcieniowy z przeznacze-
niem na mieszkanie dla rabina18. Budynek ten zachował się do dzisiaj. Po wojnie działała 
tam restauracja, istniało także kółko Towarzystwa Rolniczego. 

Prócz Żydów Krzywczę zamieszkiwali również grekokatolicy. Parafia należała do 
greckokatolickiego dekanatu pruchnickiego. Miejscem kultu była cerkiew Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Krzywczy w stylu eklektycznym, oddana do użytku w 1911 r., 
zbudowana na miejscu starej drewnianej z 1841 r., która spłonęła w 1906 r. (fot. 7).  
W tym okresie, tj. w 1921 r., Krzywczę zamieszkiwało 323 grekokatolików19. Od czasu 
wysiedlenia ludności ukraińskiej w 1947 r., cerkiew jest opuszczona i zdewastowana,  
w latach 60. XX w. była częściowo wykorzystywana jako magazyn. W Krzywczy warto 
zobaczyć ponadto barokowy kościół Narodzenia NMP oraz zespół dworski z XVII–XX w. 
(fot. 8). 

7.3. Dubiecko 

Miejscowość notowana jest w dokumentach od 1358 r. W 1921 r. ludność żydowska 
liczyła 977 osób. W tym okresie były tu 2 bożnice. Nie było osobnej dzielnicy żydowskiej. 
Według spisu z 1921 r. liczba mieszkańców miasteczka wynosiła 1794, w tym 977 osób 

                                                           
18 P. Haszczyn, Żydzi w Krzywczy, „Krzywcza.eu”, http://www.krzywcza.eu/historia-zydzi-w-krzywczy.html 

(dostęp: 18.07.2013). 
19 S. Kryciński, Słownik miejscowości, [w:] Pogórze Przemyskie (przewodnik), Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 

Pruszków 2007, s. 266. 
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wyznania mojżeszowego, 703 rzymskokatolickiego oraz 113 greckokatolickiego. Wśród 
ludności żydowskiej wielu było rzemieślników: stolarzy, szklarzy, blacharzy, krawców 
zrzeszonych w cechach. W dniach świąt państwowych odbywane nabożeństwa miały 
często charakter wspólnotowy20. 

Najpiękniejszym zabytkiem Dubiecka jest niewątpliwie zespół zamkowo-parkowy,  
w którym obecnie mieści się hotel, centrum konferencyjne i restauracja. Parafia rzym-
skokatolicka przechodziła burzliwe dzieje. Obecna świątynia pochodzi z lat 1934–1952. 
Warta zobaczenia jest cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego zbudowana w 1927 r.  
na miejscu wcześniejszej drewnianej z 1774 r. (fot. 9). W latach 90. XX w. została ona 
odzyskana przez cerkiew greckokatolicką i użyczona na lokalną galerię sztuki. Obiekt 
bożnicy nie istnieje. Został rozebrany w 1939 r. nakazem władz okupacyjnych21. 

7.4. Bachórz 

Bachórz leży na północnym brzegu Sanu koło Dynowa. Według spisu z 1921 r. wieś  
ta liczyła 149 domów i 853 mieszkańców (829 rzymskich katolików, 12 grekokatolików  
i 12 izraelitów). Obecny murowany kościół w stylu neoromańskim wzniesiony został  
w 1871 r., natomiast murowana cerkiew greckokatolicka, pochodząca z 1846 r., została 
rozebrana po II wojnie światowej. Ocalała jedynie greckokatolicka plebania z połowy  
XIX w., a także zabytkowy zespół dworski z tego samego okresu. Świątyń wyznania 
mojżeszowego w Bachórzu nie było22. 

7.5. Dynów 

Jak podaje serwis internetowy „Polin”, w XIX w. Żydzi stanowili blisko połowę 
mieszkańców miasta, natomiast w okresie międzywojennym do gminy żydowskiej 
należało kilka synagog, domów modlitwy, mykwa, kilka szkół religijnych oraz dwa 
cmentarze23. Do obecnych czasów na tzw. nowym cmentarzu żydowskim zachowały się 
cztery macewy, warto zobaczyć ponadto pozostałości dworu Trzecieskich oraz kościół  
z I połowy XVII w. pw. św. Wawrzyńca (fot. 10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20 S. Kryciński, Słownik miejscowości…, op. cit., s. 190–192. 
21 M. Kuźma, Dubiecko, historia, „Sztetl.org.pl”, http://www.sztetl.org.pl/pl/city/dubiecko/?print=1 (dostęp: 

18.07.2013). 
22 S. Kryciński, Słownik miejscowości…, op. cit., s. 150–152. 
23 Dynów, „Polin.org.pl”, http://www.polin.org.pl/cities/26/info/ (dostęp: 18.07.2013). 
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Fot. 3. Przemyśl, Synagoga Zasańska, stan na 2013 r. 
Źródło: fot. M. Rymar 

 
 

  

Fot. 4. Przemyśl, kościół oo. Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny i Matki Bożej Niepokalanej 
Źródło: fot. M. Rymar 
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Fot. 5. Przemyśl, cerkiew pw. Matki Bożej Bolesnej w Przemyślu oo. Bazylianów 
Źródło: fot. M. Rymar 

 
 

 

Fot. 6. Przemyśl, macewa na nowym cmentarzu żydowskim 
Źródło: fot. M. Rymar 
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Fot. 7. Krzywcza, cerkiew pw. Narodzenia NMP 
Źródło: fot. M. Rymar 

 
 

 

Fot. 8. Dwór w Krzywczy, obecnie siedziba NFZ 
Źródło: fot. M. Rymar 
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Fot. 9. Dubiecko, cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
Źródło: fot. M. Rymar 

 
 

 

Fot. 10. Dynów, kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca 
Źródło: fot. M. Rymar 
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8. Podsumowanie 
Biorąc pod uwagę względy historyczne i kulturowe, współczesne tendencje w rozwoju 

i formowaniu nowoczesnej tkanki osadniczej i gospodarczej powinny wszędzie tam,  
gdzie to jest możliwe, starać się związać przeszłość z teraźniejszością, uwzględniając  
rys urbanistyczny, architektoniczny, sztukę i kulturę we wszystkich jej odmianach. To 
właśnie różnorodność i tolerancja jest najlepszym czynnikiem rozwoju cywilizacyjnego. 

Obecnie o zachowanie spuścizny kulturowej, w tym niematerialnej, dbają liczne 
związki i stowarzyszenia, m.in. Związek Ukraińców w Polsce (w latach 1956–1990 
Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne), Stowarzyszenie Ukraiński Dom Naro-
dowy, Towarzystwo Ukraińców Podkarpacia w Zapałowie i szereg innych. Organizacje  
te promują kulturę ukraińską w Polsce poprzez organizację imprez, festiwali, projekcji 
filmów, obecne są w prasie, telewizji i rozgłośniach radiowych. 

Szczególna w charakterze jest działalność Stowarzyszenia Ukraiński Dom Naro- 
dowy, powstałego w 1900 r. pod nazwą Towarzystwo Narodnyj Dim (ukr. Товариство 
Нарoдний Дім) i będącego jedną z czołowych instytucji ukraińskiego życia narodowe- 
go i kulturalnego w Przemyślu. Towarzystwo to w latach 1945–1989 zawiesiło swoje 
funkcjonowanie, zasługą jego jest zwłaszcza oddanie do użytku w 1904 r. budynku przy 
ul. Kościuszki 5, będący do dziś symbolem znaczenia społeczności ukraińskiej Przemyśla. 

Mówiąc o kulturze i sztuce judaistycznej, wydaje się, że obecnie jednym z większych 
problemów w kwestii poznawczej jest brak znajomości języka jidysz i hebrajskiego, co  
ma duże znaczenie zwłaszcza w przypadku słowa pisanego. Problem potęguje fakt, że 
dawni żydowscy mieszkańcy tych ziem podczas okupacji zostali eksterminowani i jako 
społeczność na tym terenie praktycznie przestali istnieć. 

Język ukraiński na wschodzie Polski jest względnie obecny i jako język słowiański 
fonetycznie bliższy jest polskiemu, stąd też w tym obszarze problem wydaje się mniej- 
szy, zwłaszcza w obliczu działalności szkół ukraińskich czy też licznych stowarzyszeń 
propagujących kulturę ukraińską. 

Niniejszy zarys kultur osadniczych na przełomie XIX i XX w., chociaż niepełny  
i bardzo skrótowy, ma na celu sprowokowanie do próby spojrzenia na współczesną 
rzeczywistość przez pryzmat spuścizny kulturowej zamieszkałych tu niegdyś naro- 
dów i analizy procesu przekształceń społecznych minionego okresu w świetle różnych 
uwarunkowań: religijnych, własnościowych, historycznych i gospodarczych. Fakt tej 
ogromnej różnorodności jest niewątpliwie wielkim atutem dla promowania walorów 
turystycznych doliny Sanu. 
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