Historia Dynowa
Najstarsza znana wzmianka ród owa dotycz ca Dynowa pochodzi z 1423 r. Wspomniano
wówczas o niejakim Andrzeju Wernerze de Denow. Nie jest pewne, czy Dynów by ju$
wówczas miastem. Dowody na to pochodz
dopiero z 1429 r. &wiadkami przy
wystawieniu dokumentu lokacyjnego dla wsi K kolówki przez Piotra Lunaka Kmit, byli
rajcy dynowscy okre-leni jako prudentibus viris consulibus Denow (iensibus). Pierwotnie
Dynów nazywany by w ród ach jako "Denow" wzgl,dnie "Denov". Od ko3ca XV w.
pojawia si, ju$ obecna forma nazwy miasta. Jako osad, o charakterze miejskim
wymieniono Dynów expressis verbis w 1438 r. kiedy to wspomniano o opidwn Denow
cum eius subitrbiis. Jak przypuszcza Adam Fastnacht, osadami o charakterze
przedlokacyjnym by o Przedmie-cie Dynowskie oraz znany z przekazów pochodz cych z
XV w. Denowiec. Lokacja Dynowa w pierwszej ;wierci XV w. i jego szybki rozwój
spowodowa , $e na znaczeniu traci; zacz
dawny o-rodek administracyjny wo o-ci w
Bachórzu. Rol, centrum zarz du dóbr stopniowo przejmowa zatem Dynów.
Dynów powsta na terenie starego osadnictwa
ruskiego, które rozwija o si, dynamicznie co
najmniej od XIII w. Osada przed lokacyjna
znajdowa a
si,
na
obszarze
intensywnego
osadnictwa, które w nowszej literaturze przedmiotu
nazywane jest jasielsko-sanockim ugrupowaniem
plemiennym (JS). Fragment doliny Sanu, gdzie w
przysz o-ci powsta; mia dynowski o-rodek miejski
usytuowany by w -rodkowej jego cz,-ci. Na
terenie tym znajdowa y si, siedziby plemienia
L,dzian. Ju$ u schy ku XI w. homogeniczne dot d
pod wzgl,dem kulturowym i j,zykowym terytorium
plemienne L,dzian zosta o przeci,te kordonem Widok na dawny Dynów z Wusiek
granicznym polsko-ruskim. Od czasu rozbioru kraju
nale$ cego do L,dzian rozwija si, on wewn trz dwóch pa3stw wczesnofeudalnych Polski
i Rusi na bazie odmiennych warunków kulturowych. Przedlokacyjna osada z niewielkim
grodkiem wchodzi a pierwotnie w sk ad wo o-ci ruskiej z centrum w Bachórzu. Ruskie
wo o-ci by y jednostkami zarz du terytorialnego, które mocno wros y w miejscow
tkank, osadnicza. Mog one by; porównywalne pod wzgl,dem swojej roli i znaczenia z
polskim systemem grodowym funkcjonuj cym w tym samym czasie. Co ciekawe, $ywot
wo o-ci by
znacznie d u$szy ni$ istnienie Rusi Halicko-W odzimierskiej jako
samodzielnego organizmu politycznego i pa3stwa, które je powo a o do $ycia.
Wspomniane wo o-ci przetrwa y do prze omu XV i XVI stulecia w prawie niezmienionej
formie, przyjmuj c tylko now nazw, powiatu (districnts). Mniejsze powiaty do których
nale$a tak$e districtus bachuriensis, a pó niej denoviensis zanik y dopiero w pocz tkach
XVI w.
Od wczesnego -redniowiecza procesy osadnicze na tym terenie dynamizowane by y przez
przebiegaj cy dolin Sanu stary trakt komunikacyjny wiod cy z Sanoka do Przemy-la.
Trakt ten zapewnia wi,c dogodn komunikacj, z ponadlokalnymi centrami zarz du
administracyjno-gospodarczymi zachodniej cz,-ci Rusi Kijowskiej, a pó niej ksi,stwa
halicko-w odzimierskiego. Przed 1389 r. tereny po o$one w dolinie -redniego biegu Sanu
nale$a y do domeny królewskiej. Dopiero aktem wydanym 22 wrze-nia 1389 r. król
W adys aw Jagie o nada ten obszar wraz z ju$ istniej cymi wsiami (Dubieckiem, Iskani ,
Stupnic i Ruszelczycami) kasztelanowi staro-cie ,czyckiemu i przysz emu wojewodzie
sandomierskiemu i krakowskiemu Piotrowi Kinicie, stwarzaj c doskona e podstawy do
rozwoju wi,kszego kompleksu dóbr. W ten sposób równie$ interesuj cy nas bli$ej teren
zakola Sanu przeszed w r,ce prywatne.
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Cech
charakterystyczn
rozwoju Dynowa na przestrzeni
stuleci od -redniowiecza po schy ek epoki nowo$ytnej by y
cz,ste zmiany w a-cicieli i dzier$awców samego miasta i dóbr
dynowskich. Pierwszym w a-cicielem dóbr bachórskich
zwanych pó niej dynowskimi by Piotr Kmita, kasztelan
lubelski i wojewoda krakowski, zmar y w 1409 r. Jego
maj tek w tym okr,g dynowski odziedziczy po nim Piotr
Lunak Kmita. podczaszy sandomierski. Po jego zgonie w 1430
r. dobra dynowskie na krótko obj syn Jan z Bachórza, który
zmar ju$ w 1434r. Wówczas miasto Dynów i wsie do niego
przynale$ne wzi, a jego siostra Ma gorzata z Denowa. W
latach 1436-1441 toczy a ona s dowy spór o maj,tno-;
dynowsk ze swoim stryjem Miko ajem Kmit . W 1441 r. spór
zako3czy si, przyznaniem Dynowszczyzny Ma gorzacie. Po
-mierci Ma gorzaty z Denowa w 1464 r. Dynów odziedziczy
jej syn Stanis aw Denowski ze zwi zku z Janem Galigyanem.
Poleg on w czasie wyprawy wojennej na &l sk w 1475 r., a
Jakub i Antoni Trzeciescy. ca y maj tek przej
wówczas jego syn Jan Denowski,
podkomorzy sanocki. Mimo ma $e3stwa z Jadwig Zarembiank zmar bezpotomnie w
1493 r. Na drodze spadku dobra dynowskie obj,li wtedy jego bracia cioteczni Miko aj i
Piotr Rzeszowscy, synowie Filipa z Kerkowa. Ju$ jednak w 1496 r. sprzedali oni miasto
Dynów z przedmie-ciami Janowi Amorowi Tarnowskiemu. Samo miasto jednak
pozostawa o przez kilka najbli$szych lat w dzier$awie Jadwigi, wdowy po Janie
Denowskim, a pó niej jej brata Jana Zaremby z Kalinowej. Od 1518 r. przez kilka
nast,pnych lat posesorem Dynowa by Stanis aw Stadnicki. W 1523 r. Jan Amor
Tarnowski sprzeda dobra dynowskie Piotrowi i Hieronimowi Wapowskim. W drugiej
po owie XVI w. w a-cicielk Dynowa by a Katarzyna Wapowska, a po nie jej syn Jan
Stanis aw Wapowski. Po jego zgonie w 1632 r. Dynów przej syn Karol Wapowski, który
w 1644 r. sprzeda miasto i okoliczne dobra Olbrachtowi Grochowskiemu. W nast,pnych
latach Dynów i klucz dynowski zakupi Marcin Konstanty Krasicki kasztelan przemyski. Po
jego zgonie w 1672 r. maj,tno-; dynowska przypad a Jerzemu Krasickiemu, synowi z
drugiego ma $e3stwa z El$biet Korniaktówn . Jerzy Krasicki zmar w 1687 r. i wówczas
Dynów dosta si, wdowie po nim Teofili z Czartoryskich. Wkrótce wysz aona powtórnie za
m $ po-lubiaj c Grzegorza Antoniego Ogi3skiego, pó niejszego hetmana wielkiego
litewskiego. Po -mierci Grzegorza Antoniego Ogi3skiego w 1709 r. dobra dynowskie
przypad y jego córce Eufrozynie, która niebawem wysz a za m $ za Piotra Paca. Pó niej
maj,tno-; dynowska przypad a ich córce Felicji zam,$nej z Piotrem O$arowskim. W 1781
r. Adam Poni3ski sprzeda te dobra w imieniu dziedziczki Felicji z Paców O$arowskiej
Stanis awowi Trzecieskiemu. Po nim dziedziczyli kolejno: Józef, Zbigniew i Stefan
Trzeciescy. Rodzina Trzecieskiech pozostawa a w a-cicielami miasta, a od po owy XIX w.
wi,kszej w asno-ci ziemskiej a$ do 1944 r.
Dok adna data lokacji Dynowa na prawie
magdeburskim nie jest znana. Na podstawie
dost,pnych przekazów ród owych przypuszcza;
jednak mo$na, $e Dynów zosta obdarzony
magdeburgi jeszcze w pierwszej ;wierci XV
stulecia". Przesuwanie czasu lokacji miasta na
XIV w. jak to uczyni Mieczys aw Ksi $ek nie
znajduje $adnego potwierdzenia w zachowanych
materia ach ród owych. W rzeczy samej Autor
ten nie przedstawi
jakichkolwiek dowodów
potwierdzaj cych
tak
tez,.
Szczególnie dynamiczny rozwój przestrzenny
Dynowa mia miejsce w XV w. Jeszcze z pierwszej Rynek, lata mi dzywojenne.
po owy tego stulecia (1436 i 1441 r.) pochodz
wzmianki o dwóch przedmie-ciach. Jedno z nich mo$na z ca pewno-ci identyfikowa; z
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obecnym Przedmie-ciem Dynowskim na pó nocny-zachód od centrum Dynowa.
Wspomniana osada to przyk ad a3cuchówki o podziale anowym. Najpewniej w drugiej
po owie XV w. dawna osada przedlokacyjna o nazwie Denowiec zosta a wch oni,ta przez
wspomniane Przedmie-cie Dynowskie. Denowiec by niewielk
wiosk
le$ c
nad
potokiem o tej samej nazwie i posiadaj c w XV w. m yn i folwark. Jeszcze mniejsz
osad
by o Przedmie-cie Zamkowe zwane zamiennie Przygrodziem (XVIII w.).
Znajdowa o si, ono przy pó nocnej granicy miasta i pe ni o funkcje us ugowe dla dworu.
Na pocz tku lat 80. XVIII w. sta o tam zaledwie 8 domostw. Do-; szybko rozwija o si,
równie$ Przedmie-cie zwane Sanockim lub W,gierskim, które le$a o na po udnie od
miasta
lokacyjnego.
Czas erygowania parafii aci3skiej w Dynowie nie jest
dotychczas
dok adnie
znany.
Pierwszy
ród owo
udokumentowany -lad istnienia organizacji ko-cielnej w
Dynowie
pochodzi
dopiero
z
1448
r.
W tym$e roku zanotowano bowiem miejscowego plebana o
imieniu Strzesko. Wydaje si,, $e fundacja parafii i ko-cio a
musi by; jednak nieco starszej metryki i si,ga zapewne
pierwszej ;wierci XV stulecia, je-li nie jeszcze wcze-niejszego
okresu. Kolejnym znanym po wspomnianym wy$ej plebanie
dynowskim by ks. Aleksy. Jemu to w a-nie w 1462 r. i
ko-cio owi pod wezwaniem Naj-wi,tszej Panny Marii
ówczesna dziedziczka Dynowa Ma gorzata nada a w wieczyste
u$ytkowanie wie- swoj
Ulanic,. W zamian za te
dobrodziejstwa pleban Aleksy i jego nast,pcy zobligowani
zostali do odprawiania mszy -wi,tych we wszystkie
poniedzia ki i -rody za zbawienie duszy donatorki. W 1604 r.
Ko ció! Parafialny pod
ówczesna w a-cicielka miasta Katarzyna Wapowska i jej syn
wezwaJan Stanis aw Wapowski ufundowali na miejscu starego
niem w. Wawrzy&ca,
ko-ció ka nowy, murowany ko-ció pod wezwaniem -w.
1950.
Wawrzy3ca. &wi tyni, t, konsekrowa w 1617 r. arcybiskup
lwowski Jan Andrzej Pruchnicki. W XVII i XVIII w. w sk ad parafii rzymsko-katolickiej w
Dynowie wchodzi o równie$ Przedmie-cie Dynowskie oraz Bartkówka, Ulanica i cz,-;
Bachórza. Drugi ko-ció sta na przedmie-ciu za Bram W,giersk i zwi zany by ze
szpitalem (przytu kiem) dla ubogich". &wi tynia ta powsta a przypuszczalnie na prze omie
XV i XVI w. i by a zbudowana z drewna oraz kryta gontem. Trzeci, najmniejszy ko-ció ek
p.w. -w Krzy$a usytuowany by przy drodze do Bachórza. W drugiej po owie XVIII w. nie
odbywano w nim ju$ nabo$e3stw z powodu znaczej dewastacji -wi tyni.
Z parafi dynowsk -ci-le zwi zane s dzieje miejscowego szkolnictwa. Szko a parafialna
zacz, a dzia a; ju$ zapewne w drugiej po owie XV w. Ta pierwsza szko a dynowsk
znajdowa a si, w ogrodzie nieopodal wikarówki. Placówka ta funkcjonowa a w pierwszej
po owie XVII w. w oparciu o fundacj, mieszczanki dynowskiej Chudzikiewiczowej.
Pierwsza znana wzmianka o szkole parafialnej pochodzi dopiero z 1640 r. Szko a
parafialna funkcjonowa a jeszcze w pierwszej po owie XIX stulecia, kszta c c kiladziesi t
uczniów.
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Wed ug W. Oozi3skiego wspomniany wy$ej Jan Stanis aw
Wapowski zorganizowa w 1603 r. g o-ny "triumf" na rynku
dynowskim z okazji urodzin swojej córki. G ównym punktem
ca ej fety by a walka byków na specjalnie przygotowanej
p ycie rynku (zamkni,to i zabudowano wszystkie ulice
wychodz,ce z rynku). Ca a impreza zako3czy a si, jednak
tragedi gdy$ w jej trakcie nic obesz o si, bez ogólnego
pija3stwa, a -miertelnego postrza u dozna
dworzanin
Wapowskiego-Miko aj
Paw owski
.
Brak bli$szych informacji odno-nie stanu gospodarki miejskiej
Dynowa w XV w. Pewne jednak jest, $e miasto rozwija o si,
do-; szybko na przestrzeni ca ego wspomnianego stulecia.
Wiadomo, $e w 1434 r. na Przedmie-ciu Dynowskim istnia
ju$ folwark. Z 1489 r. zachowa a si, wzmianka mówi ca, $e
folwark ten iacet in eodern suburbio in rnonte ante ipsius
curiam uam habet circa opidum Dewon. Zatem usytuowany
by on w bezpo-redniej blisko-ci dworu na tym samym
miejscu, co pó niejszy folwark i zespó dworski Trzecieskich z Wn trze nieistniej+cej ju,
XIX w. W 1459 r. w Dynowie funkcjonowa y dwa m yny Synagogi w Dynowie.
wodne. Jeden z nich znajdowa si, przy potoku Denowiec we wsi o tej samej nazwie.
M yn ten wymieniono w dokumencie z 5 czerwca 1470 r. wystawionym przez Stanis awa
z Denowa dla Dobies awa Kmity, w którym gwarantowa mu terminowe zap acenie sumy
250 grzywien. Warto-; tego m yna szacowano w 1496 r. na 98 grzywien.

Fragment dawnego zabudowania
Dynowa.

Dla -cis o-ci trzeba wyja-ni;, $e ostatni napad
oddzia ów tureckich na ziemie Korony w tym
okresie mia miejsce w listopadzie 1498 r., a Turcy
dotarli tylko do Sambora zmuszeni przez
ekstremalne warunki atmosferyczne do odwrotu.
Od 1512 r. odbywa y si, w Dynowie dwa jarmarki
ustanowione przez króla Zygmunta I. Jeden
organizowano w dniu -w. Wawrzy3ca (10
sierpnia), a drugi w trzecim dniu po oktawie
-wi,ta Trzech Króli. Zanika y one na przestrzeni
XVII stulecia natomiast ich miejsce zaj, y jarmarki
odbywaj ce si, cyklicznie w terminach: 3 luty, 19
marca, 2 maja, 9 wrze-nia, 15 listopada i 6
grudnia. Wspomniane jarmarki by y miejscem
lokalnej wymiany towarów, g ównie pochodzenia

rolniczego.
W pocz tkach XVI stulecia Dynów by ju$ ca kiem sporym o-rodkiem miejskim na terenie
zachodniej cz,-ci województwa ruskiego. W 1508 r. miasto ui-ci o na rzecz skarbu
pa3stwa sum, 121/2 grzywien. Szacuje si,, $e ówczesny Dynów zamieszkiwa o oko o
710 osób zamieszkiwuj cych w 142 domostwach. Je-li do tej liczby dodamy kilkudzisi,ciu
(wraz ze s u$b by o to 40-50 osób) mieszka3ców dworu i zabudowa3 folwarcznych, to
oka$e si,, $e populacja Dynowa si,ga a w pierwszych latach XVI w. 750-760 osób. W tym
czasie by wi,c Dynów trzecim miastem pod wzgl,dem liczby mieszka3ców w ziemi
sanockiej po Kro-nie, Sanoku i Brzozowie. T wysok pozycj, w rozwoju demograficznym
utrzymywa Dynów przez ca e XVI stulecie. W 1589 r. w mie-cie zamieszkiwa o 784 ludzi
nie licz c kilkudziesi,ciu osób z dworu. Liczba budynków mieszkalnych osi gn, a w tym
okresie 157. W ci gu nast,pnego pó wiecza post,powa nadal do-; szybki wzrost liczby
mieszka3ców miasta. Pod koniec lat 20. XVII w. Dynów liczy ju$ 1059 osób. W 1653 r.
Dynów osi gn kulminacyjny punkt swojego rozwoju demograficznego. Populacja miasta
wzros a wówczas do 1098 ludzi. Ten poziom zaludnienia zosta przekroczony dopiero w
drugiej po owie XVII w. Sta o si, tak na skutek wielu przyczyn z których najistotniejsze to
niszcz ce dzia ania wojenne, epidemie chorób zaka nych i ogólny, g ,boki kryzys
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gospodarczy n,kaj cy Rzeczpospolit
nast,pnego stulecia.

w drugiej po owie XVII i w pierwszych dekadach

Do-; dynamicznie rozwija o si, równie$ rzemios o. Ju$ przed 1425 r. odnotowano
funkcjonowanie warsztatu szewskiego, a w 1459 r. istnienie jatek szewskch i rze niczych
. W 1589 r. w Dynowie pracowa o 20 rzemie-lników w tym 6 szewców, 4 piekarzy, 3
krawców, 3 garncarzy, 2 rze ników, 2 kowali oraz jeden aziebnik. Brak informacji
odno-nie skutków napadów tatarskich i tureckich na prze omie XV i XVI w. dla gospodarki
miasta. Twierdzenie Bronis awa Ja-kiewicza o zniszczeniu Dynowa w 1503 r. przez
Tatarów i Turków nie znajduje $adnego potwierdzenia w przekazach ród owych.
Dok adna analiza wszystkich podstawowych róde historycznych pozwala stwierdzi;, $e
oko o -w. Micha a (29 wrze-nia) 1502 r. Dynów zosta zaatakowany przez czambu y
Tatarów krymskich. Podczas tej inkursji ordy3cy spustoszyli m.in. okolice Jaros awia i
Rzeszowa. Natomiast w 1503 r. nie by o $adnego najazdu tatarskiego, a tym bardziej
tureckiego na województwo ruskie.
Za amanie spo eczno-gospodarcze z drugiej po owy
XVII w. dotkn, o mocno gospodark, miejsk
Dynowa. Je-li jeszcze w 1640 r. Dynów op aca
cznie 153 z i 4 grosze szosu, a w mie-cie nie
wykazano wówczas $adnych zniszcze3 w substancji
mieszkalnej, to ju$ w 15 lat pó niej stan
gospodarki i zabudowy miejskiej pogorszy si, w
sposób znacz cy. W 1655 r. poborcy podatkowi
odnotowali, $e na skutek po$aru spali y si, 4
domostwa natomiast a$ 14 by o zdewastowanych.
W czasie inwazji armii siedmiogrodzkiej ksi,cia
Jerzego II Rakoczego na Rzeczpospolit w 1657 r.
do Dynowa wdar y si, znaczne si y jazdy Rynek w Dynowie.
w,gierskiej dowodzone przez Franciszka Istwana.
Wydzielony kontyngent siedmiogrodzki licz cy 1000 ludzi dokona oko o 19-20 lutego
1657 r. rabunków i gwa tów w samym mie-cie i okolicach Dynowa. Wiadomo, $e
nieprzyjaciel zniszczy wówczas zamek stoj cy na skarpie w pó nocno-wschodniej cz,-ci
miasta oraz, $e spalono ko-ció parafialny -w. Wawrzy3ca (ko-ció odbudowano w 1663
roku z inicjatywy biskupa przemyskiego Stanis awa Sarnowskiego). Oddzia y Istwana
podpali y równie$ cz,-; zabudowy miasta, dokonuj c wielu grabie$y zarówno w jego
centrum jak i na przedmie-ciach ~. Skutki tego napadu musia y by; rzeczywi-cie
powa$ne skoro w dokumencie taryfy podymnego miast ziemi sanotkiej z 1662 r.
wykazano zaledwie 19 opodatkowanych domostw nale$ cych do mieszczan".
Katastrofalnie zmniejszy a si, w tym czasie populacja Dynowa wynosz c w 1662 r. tylko
136 osób, co stanowi o 14,2 % stanu zaludnienia z 1648 r Ogólne zubo$enie pog ,bia y
jeszcze wysokie kontrybucje i rekwizycje dokonywane przez w asne oddzia y koronne
przechodz ce traktem nadsa3skim i w,gierskim. W pocz tkach pa dziernika 1672 r.
okolice Dynowa zosta y spl drowane przez czambu y tatarskie kierowane przez nureddina
so tana Saf, Gereja. Po tej napa-ci w mie-cie zosta o 10, a na Przedmie-ciu Dynowskim
6 dornów podlegaj cych opodatkowaniu.
Dok adniejsze dane odno-nie zaludnienia miasta i Przedmie-cia Dynowskiego ujawnia
dokument pog ównego ziemi sanockiej z 1676 r. Potwierdza on wcze-niej przytoczone
informacje o dramatycznym spadku liczby mieszka3ów Dynowa. Wed ug tego spisu
sporz dzonego w dniu 15 czerwca 1676 r. i podpisanego przez podstaro-ciego
dynowskiego Aleksandra Grzegorskiego w miasteczku nale$ cym wówczas do Marcina
Krasickiego kasztelana przemyskiego zamieszkiwa o 47 osób-gospodarzy wymienionych
imiennie wraz z ma $onkami wzgl,dnie wdów i wdowców. Odr,bn kategori obj,to
grup, arendarzy (polskich i $ydowskich), których by o w tym czasie 6. W dworze na
Przedmie-ciu Dynowskim zamieszkiwa natomiast niewymieniony z imienia szlachcic
Olcza3ski z ma $onk oraz Anna Zakrzewska i Oukasz Pogonicz. O cznie szacowa; mo$na
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zatem, $e liczba mieszka3ców Dynowa wraz z pomini,tymi w spisie dzie;mi wynosi a
oko o 130-140 osób ( cznie z dworem). Ze wspomnianego spisu wiadomo równie$, i$ w
mie-cie funkjonowa y wówczas 4 warsztaty rzemie-lnicze. W rejestrze wymieniono wszak
cie-l, (B a$ej Smoron), kowala (Oukasz Szaynowicz), garncarza (Pawe Frankowicz) i
stolarza (Grzegorz Sielest). Swoje us ugi -wiadczy te$ miejsowym mieszczanom nie
znany z imienia cyrulik $ydowski. W porównaniu do stanu odnotowanego w 1589 r. liczba
rzemie-lników dynowskich spad a a$ o 16 (80 %). Wielki spadek w zaludnieniu miasta i
drastyczne ograniczenie produkcji rzemie-lniczej obrazuj doskonale skal, kryzysu w
jakim znalaz si, Dynów i jego gospodarka.
Prób
wyj-cia
z
kryzysu
spowodowanego
zniszczeniami
wojennymi
i
wprowadzenia
gospodarki miejskiej na tory szybszego rozwoju by
przywilej wydany dla Dynowa przez jego w a-ciciela
Grzegorza
Antoniego
Ogi3skiego
chor $ego
litewskiego w dniu 20 kwietnia 1691 r. Ju$ we
wst,pie tego dokumentu Ogi3ski zaznaczy , $e
nadaje miastu wolno-ci w celu szybszej jego
rekonstrukcji gospodarczej po spustoszeniach
dokonanych w 1657 r. podczas wojny w,gierskiej .
Mieszczanie zostali zwolnieni z obowi zku naprawy
drogi wiod cej z Dynowa do Bachórza, o co mieli
dba; odt d arendatorzy miejscy. Dynowianie mieli
Pokój dla niada& - Restauracja,
jednak nadal troszczy; si, o stan mostu na
Jan K dzierski.
Denowcu przy Bramie Przemyskiej. Dodatkowo
Ogi3ski postanowi zwolni; ich od obowi zku naprawy drogi biegn cej do b oni miejskich
w kierunku D brówki. O ki owe (prata civitatensia} zosta y nadane na wieczne czasy na
rzecz obywateli Dynowa. Zwolniono tak$e mieszczan z szarwarków za wyj tkiem budowy
wa ów przeciwpowodziowych od strony Sanu. Znacznym u atwieniem dla mieszczan by o
te$ zast pienie obowi zku odbywania podró$y w asnymi wozami na $yczenie dworu
obligatoryjn piesz wypraw nie dalej jednak ni$ na odleg o-; l mili (oko o 7 km). Du$e
znaczenie mia a tak$e likwidacja podatku od posiadanych wo ów i ogrodów. Aby wesprze;
program odbudowy domów Ogi3ski zezwoli na pobieranie drewna z okolicznych lasów.
Istotne by o równie$ obdarznie mieszczan wy czno-ci na palenie gorza ki i produkcj,
innych alkoholi. Podkre-li; nale$y, $e przywilej ten by znacz cym wsparciem dla
zubo$a ych mieszka3ców Dynowa otwieraj c realne perspektywy na rozwój ca ego
organizmu miejskiego. Niestety te bez w tpienia m dre i potrzebne decyzje w a-ciciela
miasta nie zosta y do ko3ca wykorzystane. Na przeszkodzie stan, y jednak okoliczno-ci
obiektywne zupe nie niezale$ne od mieszczan dynowskich i posesora miasta. By y nimi
dzia ania wojenne III wojny pó nocnej i zwi zane z nimi rabunki i rekwizycje wojskowe w
pierwszych latach XVIII w. oraz liczne kl,ski elementarne (powodzie, szara3cza).
Wiadomo, $e w dniu 19 litopada 1702 r. genera szwedzki Magnus Stenbock wys a z
Rzeszowa na Dynów 300 osobowy oddzia jazdy. Podjazd ten mia schwyta; Grzegorza
Ogi3skiego, który sta po stronie króla Augusta II. Nie mog c dosta; starosty
wo kowyskiego Szwedzi poprzestali na spaleniu Dynowa i z upieniu okolicznych dóbr.
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W omawianym okresie w sytuacji zastoju i stagnacji
ekonomicznej coraz wi,ksze znaczenie w $yciu spo ecznogospodarczym miasta zyskiwa a spo eczno-; $ydowska.
Pierwsi Kydzi pojawili si, w Dynowie ju$ w pierwszej po owie
XVI w. i od tego czasu ich ilo-; do-; szybko wzrasta a. Ju$ w
po owie XVII w. na terenie miasta zamieszkiwa o 435 Kydów,
którzy zajmowali 53 domy. Uwag, zwraca fakt wielkiej
dynamiki tej grupy ludno-ci do której w tym czasie nale$a o
ju$ 34,3% domów przyrynkowych. Pod koniec tego wieku
istnia a ju$ zapewne drewniana synagoga w po udniowowschodniej cz,-ci miasta nazywana mniejsz szko . Do
pocz tków XVIII w. ukszta towa a si, ulica zwana Kydowsk ,
która
przebiega a
za
po udniowo-wschodnim
blokiem
zabudowy rynkowej. Na przedmie-ciu zwanym Zabram
usytuowany by du$y, niezadrzewiony kirkut (po wschodniej
stronie drogi do Sanoka). Drugi, znacznie mniejszy cmentarz
$ydowski powsta pó niej w pobli$u Sanu na Karolówce.
T. Dudu z Dynowa,
Jeszce w pocz tkach XVIII w. wzniesiono na nowym miejscu
S!up Graniczny 1939 rok za wa em miejskim now , drewnian ale znacznie wi,ksz
synagog, . W 1727 r. na placu wykupionym od mieszczki Katarzyny Pysiowej wystawiono
a ni, $ydowsk . Oko o 1785 r. spo eczno-; gminy $ydowskiej w Dynowie liczy a 590
osób, co stanowi o 26,8 % wszystkich mieszka3ców miasta. W pierwszej po owie XIX w.
dzia a w miasteczku znany cadyk Cui Elimelech Szapiro.
Od 1772 r. Dynów podobnie jak ca e województwo ruskie zosta o w czone w granice
monarchii habsburskiej. W 1781 r. Adam Poni3ski sprzeda maj,tno-; dynowsk (w
imieniu dziedziczki Felicji z Paców O$arowskiej) Stanis awowi Trzecieskiemu. Odt d a$ po
lata drugiej wojny -wiatowej rodzina Trzecieskich by a w a-cicielem Dynowa i dóbr
dynowskich.
Od po owy XVIII w. Dynów rozwija si, coraz szybciej wychodz c z d ugotrwa ego kryzysu
zapocz tkowanego wojnami z po owy poprzedniego stulecia. Wed ug zas uguj cych na
zaufanie danych administracji austriackiej z 1777 r. Dynów liczy ju$ wtedy 1537
mieszka3ców '. Podkre-li; warto, i$ w po owie XVIII w. Dynów by najwi,kszym na
terenie ziemi sanockiej o-rodkiem produkcji ku-nierskiej (pracowa o tu 17 rzemie-lników
tej specjalno-ci)" Oko o 1785 r. na terenie Dynowa, Przedmie-cia Dynowskiego i
przysió ka Igioza odnotowano a$ 2203 osób z których 1493 (67,8 %) stanowili katolicy,
590 cz onkowie miejscowej gminy izraelickiej (26,8%), a 120 by o Rusinami (5,4 %). W
1772 r. na Przedmie-ciu Sanockim przy drodze na Sanok sta a drewniana cerkiew unicka
p.w. Jerzego M,czennika*, W owym czasie miejscowa parochia nale$a a do dekanatu
bircza3skiego. W 1844 r. wzniesiono now drewnian , cerkiew nie zmieniaj c wezwania.
Przetrwa a ona zaledwie 60 lat, gdy$ ju$ w 1910 roku wystawiono cerkiew murowan . Do
rozwoju osiedla zwanego Igioza przyczyni si, hrabia Ignacy Józef Parys, który naby te
tereny od rodziny Trzecieskich w 1789 r.. Sama nazwa tej nowej cz,-ci Dynowa pochodzi
od pierwszych liter pierwszego imienia chrzestnego oraz pierwszych liter imienia hrabiego
Parysa (Ignacy, Grzegorz, Józef. Onufry, Zygmunt,
Adam).
Wzrostowy trend potencja u demograficznego
Dynowa trwa do po owy XIX w. W 1850 r.
populacja Dynowa wynosi a ju$ 2529 osób
natomiast liczba domostw 475 ". W drugiej po owie
tego stulecia dynamika zaludnienia znacznie
zmala a m.in. na skutek takich czynników jak
epidemie chorób zaka nych, cz,ste po$ary,
wzrastaj ca emigracja w celach zarobkowych, a
tak$e zmiany osi dro$nych w okolicach Dynowa.
Mimo to w 1900 r. liczba mieszka3ców Dynowa
wzros a do 3105 osób. Wspomnianemu wzrostowi
ludno-ci miasta towarzyszy y w XIX w. przemiany Ochotnicza Stra, Po,arna, lata 30
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socjotopograficzne. Zwi,kszaj ca si, szybko liczba Kydów dynowskich wykupowa a i
zajmowa a coraz wi,ksz ilo-; domów przyrynkowych. Spo eczno-; $ydowska trudni a si,
przewa$nie drobnym handlem i rzemios em. W ko3cu XIX w. Kydzi, których by o wówczas
1440
stanowili
ju$
prawie
50
%
wszystkich
mieszka3ców
miasta.
W pierwszej po owie XIX w. znacz cym przemianom ulega a zabudowa przyrynkowa. W
tym czasie rozbiórce poddano ostatnie budynki drewniane stoj ce w rynku. Analiza mapy
okolic Dynowa z 1861 r. dowodzi, $e w pierwszej po owie XIX w. rozwój przestrzenny
organizmu
miejskiego
post,powa
raczej
wolno.
Pewne zmiany w zabudowie centralnej cz,-ci miasta zaistnia y po po$arach, które mia y
miejsce w 1870 i 1904 r. Kl,ska po$aru z 5 sierpnia 1870 r. zniszczy a 41 budynków
mieszkalnych i 2 gospodarcze, a straty materialne szacowano na 100.000 koron.
Natomiast po$ar, który wybuch w 1904 r. strawi a$ 104 domy przewa$nie drewniane.
Jeszcze w 1889 r. powsta a w Dynowie ochotnicza stra$ po$arna, a jej pierwszym
naczelnikiem zosta Ludwik Giebu towicz . Pocz tkowo jednostka ta liczy a 28 stra$aków i
dysponowa a sprz,tem w postaci 2 sikawek dwuko owych, 3 beczkowozów i 12 drabin.
Pewne
o$ywienie
gospodarcze
Dynowa
obserwowane by o w drugiej po owie XIX w. Do-;
$ywo rozwija si, drobny handel opanowany
g ównie przez ludno-; $ydowsk . W 1870 r. w
miasteczku reprezentowane by y 11 specjalno-ci
rzemie-lnicze. Najwi,cej by o szewców i rze ników
(po 12 rzemie-lników) oraz krawców (10) i
piekarzy (5). O cznie w Dynowie czynnych by o
wówczas 64 warsztaty rzemie-lnicze. W 1891 r.
powsta o w Dynowie Towarzystwo Zaliczkowe
za o$one
przez
miejscowe
ziemia3stwo
i
Fragment Pisma S+du Powiatowego
inteligencj,. Mimo pogarszaj cej si, koniunktury
w Dynowie
gospodarczej w ostatniej ;wierci XIX w. za spraw
dziedzica dóbr dynowskich Stefana Trzecieskiego, syna Zbigniewa Trzecieskiego powsta o
kilka nowych zak adów przemys owych i przetwórczych. W 1890 r. w obr,bie maj tku
Zbigniewa Trzecieskiego znajdowa o si, 5 karczem i jeden folwark, a powierzchnia
gruntów ornych wynosi a 510 morgów i 1414 s $ni . Na terenie Igiozy nale$ cej wówczas
do Juliusza Schlaittera by folwark na którym uprawiano 154 morgi i 295 s $ni pól
ornych. W ko3cu XIX i na pocz tku XX w. Stefan Trzecieski uruchomi cegielni,, zak ady
ceramiczne oraz du$y m yn nazwany na cze-; $ony inwestora "Leoni ". M yn ten stoj cy
przy obecnej ulicy Grunwaldzkiej zosta sprzedany pó niej Leopoldowi Wola3skiemu,
który zmieni go w latach 30. na tartak. Funkcjonowa on do lat 60. ubieg ego wieku. W
1881 r. Dynów posiada ju$ 3700 mieszka3ców w tym 1200 Kydów i 200 Rusinów
(Ukrai3ców) . W 1867 r. po otrzymaniu przez Galicj, autonomii dosz o do spolszczenia
o-wiaty. W 1875 r. szko a trywialna zosta a przekszta cona w dwuklasow , w 1878 r. w
czeroklasow , a w 1895 r. w pi,cioklasow . W 1897 r. powsta a szko a jednoklasowa na
Przedmie-ciu Dynowskim. W 1901 r. uko3czono budow, nowej szko y murowanej z 8
klasami i kancelari . W okresie mi,dzywojennym placówka ta dzia a a jako
siedmioklasowa
szko a
powszechna.
Rang, i presti$ miasteczka podnios o utworzenie w 1886 r. s du powiatowego, a w 1895
r. urz,du podatkowego. Od 1904 r. Dynów posiada po czenie kolejowe z Przeworskiem.
Inwestorem w skotorowej linii kolejowej by o Galicyjskie Towarzystwo Prezemyshi
Cukrowniczego w Przeworsku. Cho; ta nowa linia kolejowa przyczyni a si, do aktywizacji
gospodarczej okolic Dynowa tylko w niewielkim stopniu, polepszy a jednak komunikacj,
miasta z Przeworskiem, a po-rednio z innymi o-rodkami miejskimi na magistrali
kolejowej Kraków-Lwów.
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W XIX w. i w pierwszych dekadach nast,pnego
stulecia rynek pe ni nadal rol, centralnego miejsca
w miasteczku. Cho; z rynku znikn stary budynek
ratusza, to jednak pe ni a ona wa$n funkcj, placu
lokalnej wymiany towarowej. Targi odbywa y si, w
XIX w. w poniedzia ki, pó niej w czwartki. P yta
rynku posiada a nawierzchni, $wirow i cz,-ciowo
brukow . W 1910 r. w adze municypalne i
spo eczno-; polska Dynowa chc c uczci; 500
rocznic, bitwy pod Grunwaldem wystawi y w rynku
istniej cy do dzi- pomnik króla W adys awa
Jagie y. W latach 20 i 30. XX stulecia centrum
Dynowa wraz z rynkiem i wa$niejszymi ulicami Towarzystwo Sokó!
(Ko-ciuszki,
Mickiewicza,
Soko a,
Krzywa
i
Bernacka) posiada y ju$ murowan zabudow,, Ulice te pokryte by y nawierzchni
szutrow . W okresie mi,dzywojennym na terenie Dynowa funkcjonowa o kilka ma ych
zak adów przemys owych: m.in. fabryczka stearyny, browar, tartak i kopyciarnia. W 1908
r. powsta o w Dynowie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokó ".
W okresie mi,dzywojennym prowadzi o ono
bibliotek, i zespól teatralny. Posiada o ono tak$e
sal,
gimnastyczn .
W dniu 13 wrze-nia 1939 r. Dynów zosta zaj,ty
przez oddzia y Wehrmachtu id ce od po udnia.
Okupacja niemiecka trwa a do 28 lipca 1944 r.
kiedy do Dynowa wkroczy y sowieccy $o nierze
nacieraj cy od wschodu. Ju$ 18 wrze-nia 1939 r.
Niemcy dokonali pierwszej masowej egzekucji na
miejscowych Kydach morduj c oko o 300-400 osób
Noc z 18 na 19 wrze-nia Niemcy spalili tak$e
synagog, wraz z oko o 200 sp,dzonymi tam
Kydami. Ocala
z pogromu ludno-; $ydowsk
Chór Ko cielny w Dynowie
okupanci deportowali w pa dzierniku 1939 r. na
prawy brzeg Sanu zaj,ty przez Armi, Czerwon . W latach 1939-1944 na terenie Dynowa
zniszczone
zosta y
73
budynki
murowane
i
36
drewnianych.
W 1946 r. liczba ludno-ci Dynowa wynosi a 4961 lecz ju$ do 1950 r. zmala a do zaledwie
3520 osób . Do 1964 r. populacja miasta nieznacznie spada a, by w nast,pnych latach
stopniowo wzrasta;. W 1971 r. odnotowano 3717 mieszka3ców Dynowa. W 1950 r.
wybrukowano rynek na powierzchni 400 m kwadratowych. Do lat 60. XX w. uko3czono
modernizacj, ci gów komunikacyjnych biegn cych przez miasto z now nawierzchni
smo ow
i asfaltow . Oddano te$ do u$ytku kilkaset metrów chodników oraz
przeprowadzono prace melioracyjne, tworz c sie; rowów odwadniaj cych. W 1964 r.
zosta y uko3czone prace przy elektryfikacji miasta. W 1990 r. Dynów liczy ju$ 5743
mieszka3ców.
Bartkówka
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Dok adny czas powstania wsi nie jest znany.
Pierwsz znan wzmiank -wiadcz c o istnieniu
Bartkówki jest zapis z 1427 r. mówi cy o
dokonaniu zastawu tej$e osady przez Miko aja
Kmit, za sum, 60 grzywien Piotrowi Lunakowi
Kmicie. Na podstawie tego lakonicznego przekazu
mo$na stwierdzi;, $e wioska ju$ wówczas istnia a
oraz, $e ju$ wówczas przedstawia a spor warto-;.
Jak wi,kszo-; okolicznych wsi Bartkówka powsta a
zapewne w pierwszej ;wierci XV w. Pierwszym
znanym w a-cicielem wsi by wspomniany ju$
Miko aj Kmita, od 1433 r. piastuj cy urz d
kasztelana przemyskiego.Po -mierci Piotra Lunaka San pod Dynowem
Kmity w 1430 r.i krótkim 4-letnim okresie rz dów
Jana z Bachórza Kmity Bartkówk, obj, a córka Piotra Lunaka Ma gorzata z Denowa.
Musia a ona jednak procesowa; si, o dobra dynowskie w tym o Bartkówk, ze swoim
stryjem Miko ajem Kmit , kasztelanem przemyskim. Spór trwa od 1436 do 1441 r. kiedy
to ostatecznie na mocy ugody wioska przesz a na Miko aja Kmit,". Po -mierci Miko aja
Kmity w 1448 r. dziedzicem wsi zosta brat stryjeczny Ma gorzaty z Denowa Dobies aw
Kmita z Wi-nicza, pó niejszy kasztelan biecki i wojnicki. W 1464 r. Dobies aw Kmita
zastawi Bartkówk, za 100 z w,gierskich swojemu dworzaninowi Andrzejowi Ga ce.
Dopiero w 1476 r. Kmita ju$ jako wojewoda lubelski sprzeda wie- wraz z so ectwem za
sum, 100 grzywien Leonardowi z Pobiedna ~. Nie jest jednak pewne, czy przedmiotem
transakcji by a ca a, czy te$ cz,-; wsi. Za tym drugim rozwi zaniem przemawia fakt, $e
po -mierci Dobies awa Kmity, która nast pi a w 1478 r. dokonano podzia u dóbr. Na
mocy dzia u dóbr z 1484 r. Bartkówka oraz Bachórzec z Paw okom przypad y bratankom
nieboszczyka Piotrowi, Stanis awowi i Andrzejowi Kmitom (synom Jana Noska Kmity).
Przed 1497 r. Bartkówka by a w asno-ci Andrzeja Kmity. W 1497 r. zosta a ona
przekazana wdowie po wspomnianym Andrzeju - Barbarze. W 1589 r. Bartkówk,
wymieniono jako posesj, rodziny Stadnickich do których nale$a y te$ m.in. wsie
D brówka, Bachórzec i Paw okom .
W XV w. Bartkówka by a wsi -redniej wielko-ci i wci $ rozwijaj c si,, nale$ c do parafii
w Dynowie. Brak niestety bli$szych informacji odno-nie potencja u demograficznego i
gospodarki wsi. W pierwszej po owie XV w. wie- liczy a zapewne nie wi,cej jak
kilkudziesi,ciu mieszka3ców i kilkana-cie domostw. Ze wsi pobierano dziesi,ciny i
meszne na rzecz plebana dynowskiego. Wiadomo, $e ju$ w pierwszych dziesi,cioleciach
istnienia osady jej mieszka3cy nie byli wolni od niepokojów. W 1447 r. wie-niacy z
Bartkówki zostali napadni,ci przez 80 mieszczan dynowskich, którzy kierowani byli przez
tamtejszych rajców. W czasie tych zaj-; dosz o krwawych porachunków i gwa tów. Ofiar
zaj-; pad jeden kmie; z Bartkówki zamordowany przez rozjuszony t um oraz so tys
Indrzich z dwoma synami, których raniono. W 1515 r. we wsi uprawiano 6 anów pól
ornych. Zyski przynosi a karczma natomiast m yn by spustosza y . W 1530 i 1536 r.
odnotowano, i$ area pól uprawnych wynosi 5 A ana oraz, $e nadal funkcjonowa a
karczma ri. W po owie XVI w. (1552 r.) na terenie wsi istnia o 19 cha up oraz karczma.
Natomiast w 1589 r. rewizorzy lustruj cy wie- zapisali, i$ miejscowi ch opi uprawiali
cznie 5 anów ziemi ornej, a podatki op aca y 3 rodziny komornicze dysponuj ce byd em
i 2 komornicze bez inwentarza $ywego. U schy ku XVI w. Bartkówka by a ju$ w asno-ci
Katarzyny Wapowskiej i jej syna Jana Stanis awa Wapowskiego. Po jego -mierci w 1632
r. dobra dynowskie wraz z Bartkówka obj jego syn Karol. Ju$ w 1644 r. Karol Wapowski
sprzeda miasto Dynów i klucz dynowski Albrechtowi Grochowskiemu. Nast,pnie zakupi
je kasztelan przemyski Marcin Konstanty Krasicki. Po jego zgonie w 1672 r. dobra
dynowskie z Bartkówka dzier$y jego syn z drugiego ma $e3stwa (z El$biet
Korniaktówn ) Jerzy Krasicki. Po jego z kolei zej-ciu w 1687 r. dobra dynowskie trzyma a
wdowa po nim Teofila z Czartoryskich. Po rych ym powtórnym zam $pój-ciu tej$e za
Grzegorza Antoniego Ogi3skiego Bartkówka sta a si, jego w asno-ci . W 1640 r. w
Bartkówce uprawiano 5 anów ziemi ornej, a podatki uiszcza y 3 rodziny komornicze z
byd em oraz 2 komornicze nie dysponuj ce byd em K. W 1655 r. area pól uprawnych
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zmniejszy si, do 4 !/2 anów na skutek zniszczenia jednego gospodarstwa jeszcze w
1651 r. W 1674 r. do skarbu Rzeczypospolitej wp yn podatek podymnego z 15 domostw
stoj cych we wsi . Co ciekawe w Dynowie opodatkowanych by o wówczas tylko 5 domów.
Na tej podstawie wnioskowa; mo$na, $e szcz,-liwym trafem Bartkówka omin, a tragedia
jesiennego napadu Tatarów krymskich z 1672 r. Po -mierci Grzegorza Antoniego
Ogi3skiego jako hetmana wielkiego litewskiego w 1709 r. dobra dynowskie przypad y
jego córce Eufrozynie, która niebawem wysz a za m $ za Piotra Paca. Pó niej maj,tno-;
dynowska przypad a ich córce Felicji zam,$nej z Piotrem O$arowskim. W 1781 r. Adam
Poni3ski sprzeda te dobra w imieniu dziedziczki Felicji z Paców O$arowskiei Stanis awowi
Trzccieskiemu. Oko o 1785 r. Bartkówk, zamieszkiwa o 496 osób z których a$ 486 by o
katolikami, a 10 osób nale$a o do gminy izraelickiej.
W 1855 r. w a-cicielem maj tku w Bartkówce by Ludwik Skrzy3ski za- w 1890 r.
Seweryn Skrzy3ski. Ten ostatni posiada w 1890 r. tutaj dwie karczmy oraz jeden folwark
z area em pól ornych 262 morgów i 1098 s $ni.
W drugiej po owie wrze-nia 1939 r. teren wsi zaj, y oddzia y Armii Czerwonej, a rzeka
San sta a si, na mocy dwustronnych umów sowiecko-niemieckich now
granic
pa3stwow mi,dzy 111 Rzesz a ZSRR. Ju$ w kwietniu 1940 r. ca a ludno-; Bartkówki
zosta a wysiedlona przez w adze sowieckie na tereny Wo ynia i Polesia. Przesiedlenie
miejscowej ludno-ci wi za o si, z akcj budowy na prawym brzegu Sanu systemu
umocnie3 i fortyfikacji na -wie$o wytyczonej granicy. W listopadzie 1946 r. wie- zosta a
prawie w ca o-ci spalona przez Ukrai3ców.
W 1991 r. w Bartkówce powsta a parafia pw. &w. Bart omieja wydzielona z parafii
rzymsko-katolickiej w Dynowie. W latach 1984-1989 wzniesiono we wsi nowy murowany
ko-ció wed ug projektu in$yniera W. Mazurka. &wi tynia ta zosta a konsekrowana przez
biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka w 1989 r. W 1997 r. liczba mieszka3ców wsi
wynosi a 1000 osób.

Opracowano na podstawie za!+cznika Nr 4 do Uchwa!y Nr XXXXI/260/02 Rady Miasta
Dynowa z dnia 9 pa>dziernika 2002 roku – „Studium warto ci kulturowych miasta
Dynowa“ -Andrzej Gliwa
Uwaga: Zdj cia zosta!y zamieszczone ze wzgl du na ich warto D historyczn+ – nie wszystkie wi c zachowuj+
zgodno D tematyczn+ z opracowaniem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwa Przyjació Dynowa.
Zwraca si, do wszystkich mieszka3ców Dynowa i wszystkich, którzy z Dynowa pochodz , a mieszkaj w kraju
lub zagranic oraz sympatyków tego miasta o przekazywanie do tworzonego w Dynowie Muzeum Regionalnego
Pogórza Dynowskiego dokumentów, zdj,; starych widokówek oraz innych rzeczy zwi zanych z tym regionem i
miastem.
Adresy kontaktowe:
Anna, Jaros aw Mol – Zespó Szkó Zawodowych
36-065 Dynów ul. Polna 3
skr.pocz.11
tel. (016) 652-10-45
tel/fax (016) 652-10-43
dynowzsz@poczta.onet.pl
zsz1dynow@poczta.onet.pl
Jerzy Bylicki - Urz d Miasta Dynowa
36-065 Dynów, ul Rynek 2
Tel. 0(…)16 652-10-93
Fax. 0(…)16 652-11-13
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