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АРХІТЕКТУРА ЦЕРКВИ

W cerkwi najwa˝niejszà cz´Êcià jest ołtarz główny (prestoł)
z ustawionym na nim tabernakulum. Przy nim odprawiane sà
czynnoÊci liturgiczne, czyli składanie Ofiary. Jest on duchowym
ogniskiem wyra˝ajàcym całà ide´ domu Bo˝ego, skupiajàcym
wokół siebie społecznoÊç wiernych. Ołtarz główny, ustawiony
w cz´Êci ołtarzowej, jest niedost´pny dla wiernych.

Ołtarze boczne

Євангелисты з церкви в Квятони.

EwangeliÊci z cerkwi w Kwiatoni

Ołtarze boczne w cerkwiach majà zwykle dwukondygnacyjne nastawy z bogatà dekoracjà snycerskà (cz´sto o formach
barokowych lub rokokowych) oraz centralnie umieszczonà ikon´. Poczàtkowo odprawiano przy nich Eucharysti´, ale swe
funkcje liturgiczne pełniły krótko. Od poczàtku XIX wieku przywrócono tradycj´ jednego ołtarza, dlatego obecnie słu˝à jedynie prywatnej pobo˝noÊci. Umieszczane sà w nich ikony
Êw. Mikołaja, Matki Bo˝ej z Dzieciàtkiem, Michała Archanioła,
a niekiedy Opieki Matki Bo˝ej (Pokrow). Z czasem, w zwiàzku
z przenikaniem na tym terenie ponad podziałami wyznaniowymi treÊci znanych z malarstwa łaciƒskiego, na ikonach ołtarzowych pojawiły si´ tak˝e nowe, typowo zachodnie tematy.
WÊród nich znalazła si´ Pieta, Matka Bo˝a Bolesna z Siedmioma Mieczami, NajÊwi´tsze Serce Jezusa, Chrystus Dobry Pasterz, Êw. Barbara oraz Ukrzy˝owanie i Zdj´cie z krzy˝a.
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Над намістныма іконами находит ся ряд святочных ікон,
котры представляют дванадцет найважнійшых свят в часі
цілого літурґічного рока (од народжыня Богородиці до єй
Успіня). Серед них є поміщена центральні над царскыма
воротами ікона Остатньой Вечері, часом з Мандилийоном
(іконом з чудовым одбитьом на хусті Христового лиця).

Ołtarz boczny z Ukrzy˝owaniem w greckokatolickiej cerkwi w Bartnem

Ołtarz główny

Бічний олтар з Розпятьом в грекокатолицкій церкви в Бортным

Ikony z prorokami w cerkwi w Banicy

ZaÊni´cia). WÊród nich jest umieszczona centralnie nad carskimi wrotami ikona Ostatniej Wieczerzy, czasem z Mandylionem
(ikonà z cudownym odbiciem na chuÊcie twarzy Jezusa).
Nad ikonami Êwiàtecznymi wisi rzàd ikon zwany Deesis
(modlitwa wstawiennicza). W Êrodku znajduje si´ ikona Chrystusa Pantokratora Władcy Nieba i Ziemi. Obok Chrystusa stojà w modlitewnej postawie Matka Bo˝a i Êw. Jan Chrzciciel. Po
obu bokach ikony z Chrystusem znajdujà si´ wizerunki 12 apostołów, najcz´Êciej po dwóch na ka˝dej ikonie.
W najwy˝szym rz´dzie ikonostasu ciàgnie si´ rzàd medalionów z prorokami ze Starego Testamentu, a wieƒczy go Ukrzy˝owanie Chrystusa z postaciami Marii i Êw. Jana Ewangelisty.

Іконы з пророками з Баниці/

AR CHI TEK TU RA CER KWI

Над святочныма іконами єст поміщений ряд ікон званий
Деісис (вставеннича молитва). В середині находит ся ікона
Христа Панкратора Цара Неба і Землі. При Христі стоят
в молитовній поставі Мати Божа і Св. Йоан Хреститель. По обох
сторонах іконы з Христом находят ся представліня 12
апостолів, найчастійше по двох на каждій іконі.
В найвыжшым ряді іконостасу тягне ся ряд медалийонів
з пророками зо Старого Завіту, а овінчат го Розпятя Христа
з фіґурами Мариі і Св. Йоана Євангелисты.

Престіл
Найважнійша част в церкви то престіл з уставленым на ним
кивотом. При ним правлены сут літурґічны діяня, то значыт
складаня Офіры. Є він духовном ватром, котра выражат цілу
ідею Божого дому і концентрує вколо себе суспільніст вірных.
Престіл, уставлений в олтарній части, є недоступний для вірных.

Бічны олтарі

Ikony
Twórcy ikon byli zwani pisarzami, bo ikony si´ pisze, a nie
maluje. Byli oni ÊciÊle podporzàdkowani Cerkwi, a pisanie było poprzedzone postem i modlitwà. Ikona nie jest bowiem tylko zwykłym obrazem religijnym, lecz w Êcisłym znaczeniu
obrazem Êwi´tym. Uobecnia przedstawionà na niej nadprzyrodzonà rzeczywistoÊç, ukazujàc wiernym obecnoÊç Chrystusa,
Bogurodzicy i Êwi´tych Paƒskich.
W cerkwiach na terenie Beskidu Sàdeckiego i Niskiego zachowała si´ niewielka liczba najdawniejszych ikon, pochodzàcych z dawnych ikonostasów (na przykład Deesis Apostolskie
z Chrystusem Wszechwładcà w cerkwiach w Jastrz´biku i Banicy, Chrystus w Grobie w Ânietnicy oraz Płaszczanica w Kwiatoni). Przykłady najstarszych ikon z cerkwi z tego obszaru
znajdujà si´ w zbiorach muzealnych w Sanoku, Nowym Sàczu
i w JaÊle.
Niektóre ikony z Łemkowszczyzny otaczane sà szczególnà
czcià. Jednà z nich jest umieszczona obecnie w ołtarzu bocznym cerkwi w BereÊcie i otoczona kultem ikona Matki Bo˝ej
Izbiaƒskiej w typie Pokrow (Welon Opiekuƒczy Matki Bo˝ej).
Wykonano jà w 1721 roku z fundacji greckokatolickiego proboszcza Izb, Jana (Iwana) Ropskiego, jako wotum za ocalenie
od Êmierci podczas napadu zbójników. Poczàtkowo znajdowała si´ w cerkwi w Izbach, a do Berestu została przywieziona w 1955 roku. W 1984 roku przedstawiciele SolidarnoÊci

Бічны олтарі в церквах мают звыклі двоплянтровы наставы
з богатым сницерскым украшыньом (часто в бароковых або
рококовых формах) і центральні поміщеном іконом. Початково
при них причащали, але своі літурґічны функциі полнили
коротко. Од початку XIX столітя привернено традыцию єдного
олтаря, прото тепер бічны олтарі служат лем особистій
побожности. Поміщены сут в них іконы Св. Миколая, Божой
Матери з Дітятком, Архангела Михаіла, а часом Покровы
Пресвятой Богородиці. В звязку з прениканьом ся на тым
терені понад віроісповіданныма поділами змістів знаных
з латиньского малярства, на олтарных іконах явили ся тіж
новы, тыпово західні темы. Серед них нашла ся Пєта, Болесна
Божа Матір з Семома Мечами, Серце Ісуса, Христос Добрий
Пастыр, Св. Варвара, Розпятя і Знятя з Креста.

Іконы
Творці ікон были называны писарями, бо іконы ся пише, а не
малює. Были они міцно підпорядкуваны Церкви, а писаня было
попереджене постом і молитвом. Ікона не є лем звыклым
реліґійным образом, але в докладным значыню є святым
образом. Здійснює представлену на ній неприродну реальніст,
вказуючы вірным присутніст Христа, Богородиці і Святых.
В церквах на теренах Сандецкого і Низкого Бескіду
захоронило ся невеликє чысло найстаршых ікон, котры
походят з давных іконостасів (на примір Апостольскє Деісис
з Христом Вседержытельом в церквах в Астрябику і Баници,
Христос в Гробі в Сьнітници і Плащениця в Квятони). Приміры
з найстаршых ікон з церкви з того терену находят ся
в музеальных збірках в Саноці, Новым Санчы і Яслі.
Некотры іконы з Лемковины сут особливо поважаны.
Єдном з них є поміщена тепер в бічным олтари церкви в Бересті
і оточена культом Ізбяньской Божой Матери в роді Покровы
(Покровительскій вельон Божой Матери). Была она написана
в 1721 році з фонду грекокатолицкого пароха Ізб, Івана
Ропского, яко одвдячыня за охороніня од смерти в часі нападу
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DUBNE
ДУБНЕ

Poło˝one w dobrach biskupich „paƒstwa
muszyƒskiego” Dubne kojarzone jest
z odnotowanà ju˝ w XIV wieku Staszkowà Wolà.
Przywilej na ponowne osadzenie wsi, na prawie wołoskim, wydany został w 1603 roku Michałowi Leluchowskiemu z Leluchowa przez biskupa Samuela Maciejowskiego, póêniejszego
kardynała i prymasa Polski. W 2 połowie XIX wieku w Dubnem
odnotowano 288 „dusz ruskich”. W 1935 roku było tu 55 domów i 350 mieszkaƒców.
Cerkiew greckokatolicka pw. Êw. Michała Archanioła.
Obecnie koÊciół rzymskokatolicki pod tym samym
wezwaniem.
Cerkiew została wzniesiona w 1863 roku na miejscu poprzedniej, spalonej. Jest to tradycyjna drewniana Êwiàtynia zbudowana w stylu zachodniołemkowskim. Składa si´ z trzech cz´Êci
– pomieszczenia ołtarzowego, nawy i babiƒca. Nad babiƒcem
wznosi si´ przysadzista wie˝a z izbicà i barokowà kopułà. Naw´
i prezbiterium nakrywajà namiotowe dachy zwieƒczone barokowymi, cebulastymi hełmami z pseudolatarniami.
W jej wn´trzu ustawiony jest pochodzàcy z przełomu XVIII i XIX
wieku ikonostas z ikonami z 1895 roku autorstwa Antoniego
i Michała Bogdaƒskich. Antoni Bogdaƒski wykonał m.in. ikony
w rz´dzie namiestnym oraz Modlitw´ Chrystusa w Ogrójcu
z ołtarza w prezbiterium. Najcenniejsze dawne ikony przedstawiajà Ukrzy˝owanie i Zło˝enie do grobu.

38

Положене в єпископскых добрах «мушыньского
ключа». Дубне лучене є з однотуваном уж
в XIV столітю Сташковом Вольом.
Привілей на нове осаджыня села, на волоскым праві,
выданий остал в 1603 році Михалови Лелюховскому
з Лелюхова през єпископа Самуеля Мацєйовского,
пізнійшого кардинала і примаса Польщы. В 2
половині XIX столітя в Дубнім однотувано 288
«рускых душ». В 1935 році было гев 55 хыж і 350
жытелів.
Грекокатолицка церков пп. Св. Архангела Михаіла.
Тепер римокатолицкій костел під тым самым
покровительом.
Церков была побудувана в 1863 році на місци
попередньой, спаленой. Є то традыцийний деревяний храм збудуваний в західньолемківскым
стылю. Складат ся з трьох части – престольного
поміщыня, храму вірных і притвора. Над притвором
взносит ся величезна вежа з навершником вежы
і бароковом баньом. Храм вірных і олтарну част
накрывают шатровы дахы овінчены бароковыма,
цибулястыма гелмами з псевдолітарнями.
В середині уставлений є іконостас з іконами з 1895
рока авторства Антонього і Михала Боґданьскых,
а походит з перелому XVIII i XIX столітя. Антоній
Боґданьскій написал м.ін. іконы в намістным ряді
і Молитву Ісуса Христа в Гефсиманьскым Саді
в олтарній части. Найціннійшы давны іконы
представляют Розпятя і Зложыня до гробу.
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LELUCHOW
ЛЕЛЮХІВ

Pierwsza wzmianka o Leluchowie pochodzi z XIV stulecia.
W 1583 roku biskup krakowski Piotr Myszkowski
odnowił Łukaszowi Ludkowi z Leluchowa spalony
w po˝arze przywilej na sołtystwo w Leluchowie.
W 2 połowie XIX wieku Leluchów liczył 347 „dusz ruskich”,
natomiast w 1935 roku było tu 65 (lub 80) domów i około 400
mieszkaƒców.

Перша згадка про Лелюхів походит з XIV столітя.
В 1583 році краківскій єпископ Піотр Мышковскій
одновил Лукачови Людкови з Лелюхова спалений
в пожарі привілей на шолтыство в Лелюхові.
В 2 половині XIX столітя Лелюхів рахувал 347 «рускых
душ», а в 1935 році было гев 65 (або 80) хыж
і приближні 400 мешканців.
Грекокатолицка церков пп. Св. Димитрия.
Тепер римокатолицкій костел пп.
Материньства Пресвятой Дівы Мариі.
Нову, деревяну церков збудували в 1861 році або
в дост великій міри перебудували попередню. Є то
традыцийна, деревяна тридільна лемківска церков,
побудувана на выдолженым пляні, з высоком вежом,
котра є уставлена в продолжыню притвора. В середині находит ся іконостас з іконами Віктора Зомпга
(1873 рік) і два бічниы олтарі. Єден посвячений Св.
Миколайови, а другій – Матери Божій Неусыпаючой
Помочы. Малярскє украшыня выконал в 1873 році
Віктор Зомпг.

Cerkiew greckokatolicka pw. Êw. Dymitra.
Obecnie koÊciół rzymskokatolicki
pw. Macierzyƒstwa NajÊwi´tszej Marii Panny
Nowà, drewnianà cerkiew wzniesiono w 1861 roku lub znacznie przebudowano wczeÊniejszà. Jest to tradycyjna, drewniana
trójdzielna cerkiew łemkowska zbudowana na planie wydłu˝onym, z wysokà wie˝à ustawionà w przedłu˝eniu babiƒca. We
wn´trzu znajduje si´ ikonostas z ikonami Wiktora Zompha
(1873 rok) oraz dwa ołtarze boczne. Jeden poÊwi´cony Êw.
Mikołajowi, a drugi – Matce Bo˝ej Nieustajàcej Pomocy. W tym
samym roku Wiktor Zomph wykonał tak˝e dekoracj´ malarskà.
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GORA JAWOR
ГОРА ЯВІР

Powstanie łemkowskiego sanktuarium z cerkwià
pw. Opieki NajÊwi´tszej Marii Panny (Pokrowy)
na Âwi´tej Górze Jawor zwiàzane jest z kilkoma objawieniami,
które miały miejsce głównie w okresie mi´dzywojennym.
Jednego z pierwszych objawieƒ doÊwiadczyła mieszkanka Wysowej,
której mà˝ zginàł podczas I wojny Êwiatowej. Wybrała si´ po pomoc
do rodziny mieszkajàcej w słowackiej wsi Cigel’ka. Gdy znalazła si´
w pobli˝u granicy, ukazała si´ jej Matka Bo˝a, która powiedziała
„Wracaj do domu, dzieci b´dà syte”. Przepowiednia si´ spełniła: gdy
kobieta wróciła do domu, odwiedził jà krewny z pobliskiej wsi, który
przyniósł solidny zapas ˝ywnoÊci.
Kolejnego objawienia doÊwiadczyły w 1925 roku, w dniu Êwi´ta
Narodzenia Bogurodzicy, cztery Łemkinie z Wysowej wracajàce
z rzymskokatolickiego sanktuarium maryjnego w Gaboltovie. Tak˝e
i one w tym samym miejscu ujrzały nagle jasnoÊç, która powtarzała
si´ przy ich kolejnych powrotach w to miejsce. Kilka razy, w tym trzy
razy z rz´du, Matka Bo˝a ukazała si´ kobiecie podczas prac polowych. Widzenie miał te˝ czteroletni chłopczyk, który w czasie zbierania kwiatków z płaczem powiedział mamie, ˝e „jakaÊ »Pani« wyciàga
r´k´ po kwiatki i uÊmiecha si´ do niego”.
Powtarzajàce si´ objawienia spowodowały, ˝e z polecenia przemyskiego biskupa greckokatolickiego Jozafata Kocyłowskiego do Wysowej przybyła komisja duchownych i zebrała pod przysi´gà relacje
Êwiadków. Okazały si´ one na tyle wiarygodne, ˝e decyzjà Kurii Przemyskiej zezwolono wznieÊç w tym miejscu cerkiew.
Drewnianà Êwiàtyni´ na ÊródleÊnej polanie, w miejscu objawieƒ, zbudowano w 1929 roku. Wzniesiona została staraniem tutejszych
mieszkaƒców, przy finansowym wsparciu licznie przybywajàcych
pàtników. UroczystoÊci poÊwi´cenia miały miejsce 14 paêdziernika,
w dniu Êwi´ta Opieki Bogurodzicy (Pokrowy), a cerkiew konsekrował
ordynariusz greckokatolickiej diecezji przemyskiej ks. biskup Jozafat
Kocyłowski.
Kilka razy w roku w cerkwi odprawiane sà uroczyste nabo˝eƒstwa.
Uroczystà opraw´ majà msze w dniu Êwi´ta Opieki NajÊwi´tszej Marii Panny (Pokrowy), w Êwi´to Matki Bo˝ej Siewnej (27 lipca) i w czasie obchodzonych przez Łemków Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. W dniu
Êwi´ta Apostołów ÊÊ. Piotra i Pawła (12 lipca) przy cerkwi osadzany
jest krzy˝ drewniany, przynoszony przez wiernych w pielgrzymkowej
procesji co roku z innej parafii. Wa˝ne uroczystoÊci majà te˝ miejsce
w niedziel´ Samarytanki (piàta niedziela po Wielkanocy). Âwi´to to
ma zwiàzek z dotyczàcà zbawienia rozmowà, którà Chrystus prowadził z kobietà z Samarii przy studni ze êródłem Jakuba. Chrystus jest
wodà ˝ywà, która obdarza ˝yciem wiecznym, Samarytanka zaÊ
– chrzeÊcijaninem, który odnalazł wod´ ˝ycia.
W tym dniu w zbudowanej nad êródełkiem studzience Êwi´cona jest
woda, którà wierni nabierajà do buteleczek i zabierajà ze sobà z wiarà o jej cudownych właÊciwoÊciach i uzdrawiajàcej mocy. èródełko to
miała wskazaç podczas jednego z objawieƒ Bogurodzica kobiecie,
ˇ ie (Słowacja).
która wracała z odpustu w Lucin
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Возникніня лемківского санктуария з церковом
пп. Покровы Пресвятой Богородиці на святій Горі Явір
звязане є з парома обявлінями, котры мали місце головні
в меджевоенным перйоді.
Єдного з першых обявлінь досвідчыла жытелька Высовой,
котрой муж згынул в часі І світовой війны. Выбрала ся по поміч
до родины, котра мешкала в словацкым селі Цегелка. Коли
нашла ся недалеко границі вказала ся єй Божа Матір, котра
повіла: «Вертай до хыжы, діти будут сыты». Пророчество ся
сполнило: коли жена вернула домів, одвиділ ю хтоси з родины
з поблиского села і принюс порядний запас пожывы.
Наступного обявліня досвідчыли в 1925 році, в ден свята
Народжыня Богородиці, штырі Лемкыні з Высовой, котры
вертали з римокатолицкого марийного санктуария
в Ґабольтові. Они тіж в тым самым місци несподівані взріли
ясніст, котра повтаряла ся при іх наступных поворотах в тото
місце. Пару разы, в тым три раз під ряд, Божа Матір вказала ся
жені в часі польовых робіт. Виджыня мал тіж штырьолітній
хлопец, котрий в часі збераня квітків з плачом повіл мамі, же
«якіса «Пані» вытігат до него руку по квіткы і усміхат ся до него».
Повтаряючы ся обявліня спричынили ся до того, же
з рекомендациі грекокатолицкого перемыского єпоископа
Йозафата Коциловского до Высовой приіхала комісия
духовных і зобрала під присягом реляциі свідків. Были они на
тівко достовірны, же Перемыскій Уряд Католицкого Єпископа
рішыл про будову церкви в тым місци.
Деревяний храм на поляні серед ліса, в місци проявлінь,
збудувано в 1929 році. Збудуваний остал старанями гевсых
мешканців, при фінансовым спертю чысленні прибываючых
паломників. Празник посвячыня мал місце 14 жолтня, в ден
свята Покровы Богородиці, а церков посвятил ординарий
перемыской грекокатолицкой єпархіі єпископ Йозафат
Коциловскій.
Пару разы в році в церкви правит ся торжественны службы.
Торжественну оправу мают службы в ден свята Покровы
Пресвятой Богородиці, в свято Успіня Пресвятой Богородиці
і в часі обходженого през Лемків свята Рождества Христового.
В ден свята Апостолів СС. Петра і Павла (12 липця) при церкви
осаджадний є деревяний крест, котрий приносят вірны
в поломничой процесиі што рока з інчой парохіі. Важны
праздникы мают тіж місце в неділю Самаританкы (пята неділя
по Великодни). Тото свято має звязок з бесідом, котру
Христос вюл з женом з Самариі при студни з джерелом
Якова. Христос є жывом водом, котра дає вічне жытя,
Самаританка – християнином, котрий нашол воду жытя.
В тым дни в збудуваній над джерелком студенці святит ся
воду, котру вірны наберают до фляшочок і заберают зо собом
з віром про єй чудесны властивости і оздоровлюючу силу.
Тото джерелко мала вказати жені, котра вертала з кєрмешу
в Люцині (Словация) в часі єдного з обявлінь Богородиця.
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KRZYZE Z BODAKOW I BARTNEGO
КРЕСТЫ З БОДАКІВ І БОРТНОГО

Bartne wraz z sàsiednimi miejscowoÊciami,
w tym Przegoninà i Bodakami, ju˝ od połowy XVII wieku
było jednym z głównych oÊrodków kamieniarstwa
na Łemkowszczyênie.
Do wydobycia kamienia i jego obróbki tworzone były kilkuosobowe zespoły. Kamieƒ pozyskiwano z kamieniołomów na zboczach Magurycza i Kornut. Wytwarzane wyroby, m.in. kamienie
młyƒskie i do ˝aren, kamienne krzy˝e przydro˝ne i cmentarne,
kute z jednego bloku kamienia kapliczki oraz macewy, jeszcze
dziÊ spotkaç mo˝na przy drogach i na cmentarzach wiejskich
w wielu miejscowoÊciach w bli˝szej i dalszej okolicy, a nawet na
Słowacji. WÊród artystów kamieniarzy najbardziej znanymi byli
Matej Cyrkot, Wasyl Gracoƒ, Iwan Dutkanycz z Bartnego i Osif
Tarbaj z Bodaków.

Бортне разом з сусідуючыма місцевостями,
в тым Прегонином і Бодаками, уж од половины
XVII столітя, было єдным з головных осередків
каменярства на Лемковині.
До выдобытя каменя і його обробкы творены были
парунадцетоособовы групы. Камін здобывано зо
скален на убочах Маґурича і Корнут. Вытваряны
выробы, м.ін. млиньскы камені і до млинків, камяны
придорожны і цмонтерны кресты, куты з єдного
бльока каменя капличкы і мацевы, іщы гнеска мож
стрітити при дорогах і на сельскых цмонтерях
в вельох місцевостях в ближшій і дальшій околици,
адже і на Словациі. Серед артыстів каменярів
найбарже знаныма сут Матвій Циркот, Василь
Ґрацонь, Іван Дутканич з Бортного і Йосиф Тарбай
з Бодаків.
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KOTAN
КОТАН

Kotaƒ po raz pierwszy pojawił si´ w dokumentach
w 1581 roku i odnotowany wówczas został
jako wieÊ królewska nale˝àca do starostwa bieckiego.
W 1931 roku były tu 52 gospodarstwa i 316 mieszkaƒców,
głównie grekokatolików.
Cerkiew greckokatolicka pw. ÊÊ. Kosmy i Damiana.
Obecnie koÊciół rzymskokatolicki
pw. Êw. Antoniego Padewskiego.
Drewniana, trójdzielna, szalowana gontami cerkiew pochodzi
z 1782 roku lub poczàtku XIX wieku. W nawie i prezbiterium
zachowały si´ łamane kopuły namiotowe. Nad babiƒcem wznosi
si´ wysoka wie˝a z baniastym hełmem i pseudolatarnià. Prezbiterium i naw´ nakrywajà namiotowe, łamane dachy z pseudolatarniami i kopułkami. Cerkiew ta zaliczana jest do grupy
najbardziej reprezentatywnych przykładów dawnego, zachodniołemkowskiego budownictwa sakralnego. Była wzorem dla
obiektu, który został ustawiony w sektorze łemkowskim w Muzeum Architektury Ludowej i ˚ycia Wiejskiego we Lwowie.
We wn´trzu cerkwi znajduje si´ fragment barokowego ikonostasu, w którym zachowało si´ Deesis z Tronujàcym Chrystusem.
Z obu stron tej ikony umieszczone sà ikony 12 apostołów, u góry sà ikony proroków.

Село Котан по раз перший явило ся в документах
в 1581 році і однотуване остало втовды
яко королівскє село, котре належало
до біцкого староства.
В 1931 році были гев 52 ґаздівкы і 316 мешканців,
головні грекокатоликів.
Грекокатолицка церков пп. СС. Космы і Дамяна.
Тепер римокатолицкій костел
пп. Св. Антонього Падеревского.
Деревяна, тридільна, шалювана ґонтами церков
походит з 1782 рока або початку XIX столітя. В храмі
вірных і олтарю захоронили ся ламаны шатровы бані.
Над притвором взносит ся высока вежа з банястым
гелмом і псевдолітарньом. Олтар і храм вірных
накрывают шатровы, ламаны дахы з псевдолітарнями
і банями. Тота церков зачысляна є до групы
найбарже представничых примірів давного, західньолемківского, сакрального будовництва. Была взором
для обєкту, котрий остал уставлений в лемківскым
секторі в Музею Народной Архітектуры і Сельского
Жытя во Львові.
В середині церкви є част барокового іконостасу,
в котрым захоронило ся Деісис з Христом Панкратором. По обох странах той іконы поміщены сут іконы
12 апостолів, од горы сут іконы пророків.

,
RZEPEDZ

,
SMOLNIK NAD OSLAWA
,

СМОЛЬНИК НАД ОСЛАВОМ
Smolnik nad Osławà powstał na poczàtku
XVI stulecia. W 1511 roku hetman wielki koronny Mikołaj Kamieniecki, starosta sanocki
i wojewoda krakowski, nadał prawo zało˝enia
wsi osadêcy – kniaziowi Jackowi Kulczyckiemu.
W 1890 roku odnotowano w Smolniku 1092 wiernych obrzàdku wschodniego. W 1931 roku były tu
172 gospodarstwa i 1116 mieszkaƒców.
Cerkiew greckokatolicka pw. Êw. Mikołaja,
obecnie koÊciół rzymskokatolicki
pod tym samym wezwaniem.
Murowana Êwiàtynia zbudowana została w 1806 roku. Jej klasycystyczna architektura nawiàzuje do bryły
wiejskich koÊciołów, których typ okreÊlano jako Landspfarrkirche. Zbudowana jest na planie wydłu˝onym,
z niewielkim prezbiterium, szerszà nawà i z nadbudowanà nad wejÊciem wie˝à. Jej dachy zwieƒczajà barokowe wie˝yczki.
We wn´trzu znajduje si´ ciekawe wyposa˝enie, w tym
ikonostas pochodzàcy z okresu budowy Êwiàtyni, ołtarz główny (prestoł) z poczàtku XIX stulecia oraz trzy
ołtarze boczne.

РЕПЕД

Formalnie Rzepedê zało˝ona została w 1526 roku jako
wieÊ królewska na prawie wołoskim. Przywilej
na lokacj´ wczeÊniej u˝ywanych terenów wydał
starosta sanocki Mikołaj Wolski, a otrzymał go Jarosz
Miejszewski, szlachcic wywodzàcy si´ z rodu wołoskiego.
W 1921 roku wieÊ liczyła 141 domów i 817 mieszkaƒców, w tym
745 grekokatolików, 44 rzymskich katolików i 28 ˚ydów. W 1931
roku było 145 gospodarstw i 963 mieszkaƒców.

Смольник над Ославом возник на початку XVI столітя.
В 1511 році гетман великій коронний Міколай Камєнєцкій,
саноцкій староста і краківскій воєвода, надал право
заложыня села льокаторови – князьови Яцкови
Кульчыцкому.
В 1890 році однотувано в Смольнику 1092 вірных східнього
обрядку. В 1931 році были гев 172 ґаздівкы і 1116 мешканців.

Cerkiew greckokatolicka pw. Êw. Mikołaja Biskupa.
Drewniana cerkiew reprezentuje wschodni typ cerkwi łemkowskiej zwany osławskim. Wzniesiono jà w 1824 roku na planie
wydłu˝onym, z nieznacznie szerszà nawà. Jej zràb jest jednakowej wysokoÊci, a wszystkie cz´Êci nakrywa niewysoki dach
o wspólnej kalenicy. Zwieƒczajà go barokowe wie˝yczki
z pseudolatarniami, kopułkami i metalowymi krzy˝ami.
We wn´trzu znajduje si´ niekompletny ikonostas pochodzàcy
z okresu budowy Êwiàtyni. Dekoracja malarska przedstawia
m.in. widok tutejszej cerkwi przed przebudowà w 1896 roku.
Obok stoi drewniana, trójkondygnacyjna wie˝a-dzwonnica
z 1824 roku.

Грекокатолицка церков пп. Св. Миколая, тепер
римокатолицкій костел під тым самым покровительом.
Муруваний храм был збудуваний в 1806 році. Його
класыцистычна архітектура навязує до брылы сельскых
костелів, котрых тып окрысляно яко Landspfarrkirche.
Збудуваний є на выдолженым пляні, з невеликым олтарьом,
шыршым храмом вірных і з надбудуваном над входом
вежом. Його дахы овінчают бароковы вежычкы.
В середині находит ся інтересуюче опоряджыня, в тым
іконостас, котрий походит з перйоду будовы храму, головний
престіл з початку XIX столітя як тіж три бічны олтарі.

Формальні Репед была основана в 1526 році
яко королівскє село на волоскым праві. Привілей
на льокацию скорше ужываных теренів выдал
саноцкій староста Міколай Вольскій, а отримал
го Ярош Мєйшевскій, дворянин, котрий выводил ся
з волоского рода.
В 1921 році село рахувало 141 хыж і 817 мешканців,
в тым 745 грекокатоликів, 44 римокатоликів і 28
Жыдів. В 1931 році было 145 ґаздівок і 963
мешканців.
Грекокатолицка церков пп. Св. Єпископа Миколая.
Деревяна церков репрезентує східній тып лемківскых
церкви званий ославскым. Збудувано ю в 1824 році
на выдолженым пляні, з кус шыршым храмом вірных.
Єй зруб є єднакой высокосты, а вшыткы части
накрыват невысокій дах о спільній каленици. Овінчают го бароковы вежычкы з привидныма літарнями,
банями і желізныма крестами.
В середині є некомплетний іконостас, котрий походит
з перйоду будовы храму. Малярскє украшыня
представлят м.ін. тоту церков перед перебудовом
в 1896 році. При церкви стоіт триплянтрова вежадзвінниця з 1824 рока.
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KULASZNE
КУЛЯШНЕ

Куляшне было однотуване в документах в роках 1538 і 1545.
Формальний привілей на льокацию кольоніі на волоскым
праві «na szurowem korzenyu» отримал Стеч Русин
в 1546 році од Міколая Волоского саноцкого старосты.
В 1921 році в селі было 86 ґаздівок і 498 мешканців, в тым 466
грекокатоликів, 3 римокатоликів і 29 Жыдів.
Грекокатолицка церков пп. Св. Архангела Михаіла .
По 1949 році была ужыткувана спільні през грекокатоликів
і римокатоликів.
Вымінят ся пару дат, котры вказуют на будову церкви, в тым
1906 або 1912 рік. На жаль храм спалил ся в 1974 році.
Репрезентувал він східній тып лемківской церкви. Збудуваний
был на выдолженым пляні, з бічныма навовыма ризалітами
і трибічні запертым олтарьом, до котрого од пілночы была
добудувана невелика різниця. Рівной высокосты брыла была
накрыта каленицьовым дахом з поміщеныма на ним трьома
вежычками овінченыма сплащеныма гелмами і літарнями.
До сучасных часів захоронила ся мурувана, збудувана на
осмобічным пляні з початку XX столітя дзвінниця. Накрыта
є сплащеным, цибулястым гелмом.

Kulaszne odnotowane zostało w dokumentach
w latach 1538 i 1545. Formalny przywilej na lokacj´
osady na prawie wołoskim „na szurowem korzenyu”
uzyskał Stecz Rusin w 1546 roku od Mikołaja Wolskiego
starosty sanockiego.
W 1921 roku we wsi było 86 gospodarstw i 498 mieszkaƒców,
w tym 466 grekokatolików, 3 rzymskich katolików i 29 ˚ydów.
Cerkiew greckokatolicka pw. Êw. Michała Archanioła.
Po 1949 roku u˝ytkowana była wspólnie
przez grekokatolików i rzymskich katolików.
Wymienia si´ kilka dat wskazujàcych na budow´ cerkwi, w tym
rok 1906 lub 1912. Niestety Êwiàtynia spłon´ła w 1974 roku.
Reprezentowała wschodni typ cerkwi łemkowskiej. Zbudowana
była na planie wydłu˝onym, z bocznymi ryzalitami nawowymi
i trójbocznie zamkni´tym prezbiterium, do którego od północy
dobudowana była niewielka zakrystia. Równej wysokoÊci bryła
cerkwi nakryta była kalenicowym dachem z umieszczonymi na
nim trzema wie˝yczkami zwieƒczonymi spłaszczonymi hełmami
oraz latarniami.
Do czasów współczesnych zachowała si´ murowana, zbudowana na planie oÊmioboku na poczàtku XX wieku dzwonnica. Nakryta jest spłaszczonym, cebulastym hełmem.
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