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і/Za Êni´ cia). WÊród nich jest umiesz czo na cen tral nie nad car ski -

mi wro ta mi iko na Ostat niej Wie cze rzy, cza sem z Man dy lio nem
(iko nà z cu dow nym od bi ciem na chu Êcie twa rzy Je zu sa). 

Nad iko na mi Êwià tecz ny mi wi si rzàd ikon zwa ny De esis
(mo dli twa wsta wien ni cza). W Êrod ku znaj du je si´ iko na Chry -
stu sa Pan to kra to ra Wład cy Nie ba i Zie mi. Obok Chry stu sa sto -
jà w mo dli tew nej po sta wie Mat ka Bo ̋ a i Êw. Jan Chrzci ciel. Po
obu bo kach iko ny z Chry stu sem znaj du jà si´ wi ze run ki 12 apo -
sto łów, naj cz´ Êciej po dwóch na ka˝ dej iko nie. 

W naj wy˝ szym rz´ dzie iko no sta su cià gnie si´ rzàd me da lio -
nów z pro ro ka mi ze Sta re go Te sta men tu, a wieƒ czy go Ukrzy -
˝o wa nie Chry stu sa z po sta cia mi Ma rii i Êw. Ja na Ewan ge li sty.

Oł tarz głów ny
W cer kwi naj wa˝ niej szà cz´ Êcià jest oł tarz głów ny (pre stoł)

z usta wio nym na nim ta ber na ku lum. Przy nim od pra wia ne sà
czyn no Êci li tur gicz ne, czy li skła da nie Ofia ry. Jest on du cho wym
ogni skiem wy ra ̋ a jà cym ca łà ide´ do mu Bo ̋ e go, sku pia jà cym
wo kół sie bie spo łecz noÊç wier nych. Oł tarz głów ny, usta wio ny
w cz´ Êci oł ta rzo wej, jest nie do st´p ny dla wier nych.

Oł ta rze bocz ne
Oł ta rze bocz ne w cer kwiach ma jà zwy kle dwu kon dy gna -

cyj ne na sta wy z bo ga tà de ko ra cjà sny cer skà (cz´ sto o for mach
ba ro ko wych lub ro ko ko wych) oraz cen tral nie umiesz czo nà iko -
n´. Po czàt ko wo od pra wia no przy nich Eu cha ry sti´, ale swe
funk cje li tur gicz ne peł ni ły krót ko. Od po czàt ku XIX wie ku przy -
wró co no tra dy cj´ jed ne go oł ta rza, dla te go obec nie słu ̋ à je -
dy nie pry wat nej po bo˝ no Êci. Umiesz cza ne sà w nich iko ny 
Êw. Mi ko ła ja, Mat ki Bo ̋ ej z Dzie ciàt kiem, Mi cha ła Ar cha nio ła,
a nie kie dy Opie ki Mat ki Bo ̋ ej (Po krow). Z cza sem, w zwiàz ku
z prze ni ka niem na tym te re nie po nad po dzia ła mi wy zna nio wy -
mi tre Êci zna nych z ma lar stwa ła ciƒ skie go, na iko nach oł ta rzo -
wych po ja wi ły si´ tak ̋ e no we, ty po wo za chod nie te ma ty.
WÊród nich zna la zła si´ Pieta, Mat ka Bo ̋ a Bo le sna z Sied mio -
ma Mie cza mi, NajÊwi´tsze Ser ce Je zu sa, Chry stus Do bry Pa -
sterz, Êw. Bar ba ra oraz Ukrzy ̋ o wa nie i Zdj´ cie z krzy ̋ a.
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Iko ny
Twór cy ikon by li zwa ni pi sa rza mi, bo iko ny si´ pi sze, a nie

ma lu je. By li oni Êci Êle pod po rzàd ko wa ni Cer kwi, a pi sa nie by -
ło po prze dzo ne po stem i mo dli twà. Iko na nie jest bo wiem tyl -
ko zwy kłym ob ra zem re li gij nym, lecz w Êci słym zna cze niu
ob ra zem Êwi´ tym. Uobec nia przed sta wio nà na niej nad przy ro -
dzo nà rze czy wi stoÊç, uka zu jàc wier nym obec noÊç Chry stu sa,
Bo gu ro dzi cy i Êwi´ tych Paƒ skich. 

W cer kwiach na te re nie Be ski du Sà dec kie go i Ni skie go za -
cho wa ła si´ nie wiel ka  licz ba naj daw niej szych ikon, po cho dzà -
cych z daw nych iko no sta sów (na przy kład De esis Apo stol skie
z Chry stu sem Wszech wład cà w cer kwiach w Ja strz´ bi ku i Ba -
ni cy, Chry stus w Gro bie w Âniet ni cy oraz Płasz cza ni ca w Kwia -
to ni). Przy kła dy naj star szych ikon z cer kwi z te go ob sza ru
znaj du jà si´ w zbio rach mu ze al nych w Sa no ku, No wym Sà czu
i w Ja Êle.

Nie któ re iko ny z Łem kowsz czy zny ota cza ne sà szcze gól nà
czcià. Jed nà z nich jest umiesz czo na obec nie w oł ta rzu bocz -
nym cer kwi w Be re Êcie i oto czo na kul tem iko na Mat ki Bo ̋ ej
Izbiaƒ skiej w ty pie Po krow (We lon Opie kuƒ czy Mat ki Bo ̋ ej).
Wy ko na no jà w 1721 ro ku z fun da cji grec ko ka to lic kie go pro -
bosz cza Izb, Ja na (Iwa na) Rop skie go, ja ko wo tum za oca le nie
od Êmier ci pod czas na pa du zbój ni ków. Po czàt ko wo znaj do -
wa ła si´ w cer kwi w Izbach, a do Be re stu zo sta ła przy wie zio -
na w 1955 ro ku. W 1984 ro ku przed sta wi cie le So li dar no Êci
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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
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

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). 
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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 де-
ревяний 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. 

Po ło ̋ o ne w do brach bi sku pich „paƒ stwa 
mu szyƒ skie go” Dub ne ko ja rzo ne jest 
z od no to wa nà ju˝ w XIV wie ku Stasz ko wà Wo là. 
Przy wi lej na po now ne osa dze nie wsi, na pra wie wo ło skim, wy -
da ny zo stał w 1603 ro ku Mi cha ło wi Le lu chow skie mu z Le lu cho -
wa przez bi sku pa Sa mu ela Ma cie jow skie go, póê niej sze go
kar dy na ła i pry ma sa Pol ski. W 2 po ło wie XIX wie ku w Dub nem
od no to wa no 288 „dusz ru skich”. W 1935 ro ku by ło tu 55 do -
mów i 350 miesz kaƒ ców.

Cer kiew grec ko ka to lic ka pw. Êw. Mi cha ła Ar cha nio ła.
Obec nie ko Êciół rzym sko ka to lic ki pod tym sa mym 
we zwa niem. 
Cer kiew zo sta ła wznie sio na w 1863 ro ku na miej scu po przed -
niej, spa lo nej. Jest to tra dy cyj na drew nia na Êwià ty nia zbu do wa -
na w sty lu za chod nio łem kow skim. Skła da si´ z trzech cz´ Êci 
– po miesz cze nia oł ta rzo we go, na wy i ba biƒ ca. Nad ba biƒ cem
wzno si si´ przy sa dzi sta wie ̋ a z izbi cà i ba ro ko wà ko pu łà. Na w´
i pre zbi te rium na kry wa jà na mio to we da chy zwieƒ czo ne ba ro ko -
wy mi, ce bu la sty mi heł ma mi z pseu do la tar nia mi. 
W jej wn´ trzu usta wio ny jest po cho dzà cy z prze ło mu XVIII i XIX
wie ku iko no stas z iko na mi z 1895 ro ku au tor stwa An to nie go 
i Mi cha ła Bog daƒ skich. An to ni Bog daƒ ski wykonał m.in. ikony 
w rz´ dzie na miest nym oraz Mo dli tw´ Chry stu sa w Ogrój cu 
z oł ta rza w pre zbi te rium. Naj cen niej sze daw ne iko ny przed sta -
wia jà Ukrzy ̋ o wa nie i Zło ̋ e nie do gro bu.

DUBNE
ДУБНЕ
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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 се-
редині 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. 

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. 

Cerkiew greckokatolicka pw. Êw. Dymitra. 
Obecnie koÊciół rzymskokatolicki 
pw. Macierzyƒstwa NajÊwi´tszej Marii Panny 
Nowà, drewnianà cerkiew wzniesiono w 1861 roku lub znacz-
nie 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.

,
LELUCHOW

ЛЕЛЮХІВ
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Po wsta nie łem kow skie go sank tu arium z cerkwià 
pw. Opieki NajÊwi´tszej Marii Panny (Pokrowy) 
na Âwi´tej Gó rze Ja wor zwià za ne jest z kil ko ma ob ja wie nia mi,
któ re mia ły miej sce głów nie w okre sie mi´ dzy wo jen nym.

Jed ne go z pierw szych ob ja wieƒ do Êwiad czy ła miesz kan ka Wy so wej,
któ rej mà˝ zgi nàł pod czas I woj ny Êwia to wej. Wy bra ła si´ po po moc
do ro dzi ny miesz ka jà cej w sło wac kiej wsi Ci gel’ka. Gdy zna la zła si´ 
w po bli ̋ u gra ni cy, uka za ła si´ jej Mat ka Bo ̋ a, któ ra po wie dzia ła
„Wra caj do do mu, dzie ci b´ dà sy te”. Prze po wied nia si´ speł ni ła: gdy
ko bie ta wró ci ła do do mu, od wie dził jà krew ny z po bli skiej wsi, któ ry
przy niósł so lid ny za pas ˝yw no Êci. 
Ko lej ne go ob ja wie nia do Êwiad czy ły w 1925 ro ku, w dniu Êwi´ ta 
Na ro dze nia Bo gu ro dzi cy, czte ry Łem ki nie z Wy so wej wra ca jà ce 
z rzym sko ka to lic kie go sank tu arium ma ryj ne go w Ga bol to vie. Tak ̋ e 
i one w tym sa mym miej scu uj rza ły na gle ja snoÊç, któ ra po wta rza ła
si´ przy ich ko lej nych po wro tach w to miej sce. Kil ka ra zy, w tym trzy
ra zy z rz´du, Mat ka Bo ̋ a uka za ła si´ ko bie cie pod czas prac po lo -
wych. Wi dze nie miał te˝ czte ro let ni chłop czyk, któ ry w cza sie zbie ra -
nia kwiat ków z pła czem po wie dział ma mie, ̋ e „ja kaÊ »Pa ni« wy cià ga
r´ k´ po kwiat ki i uÊmie cha si´ do nie go”. 
Po wta rza jà ce si´ ob ja wie nia spo wo do wa ły, ˝e z po le ce nia prze my -
skie go bi sku pa grec ko ka to lic kie go Jo za fa ta Ko cy łow skie go do Wy so -
wej przy by ła ko mi sja du chow nych i ze bra ła pod przy si´ gà re la cje
Êwiad ków. Oka za ły si´ one na ty le wia ry god ne, ˝e de cy zjà Ku rii Prze -
my skiej ze zwo lo no wznieÊç w tym miej scu cer kiew.
Drew nia nà Êwià ty ni´ na Êród le Ênej po la nie, w miej scu ob ja wieƒ, zbu -
do wa no w 1929 ro ku. Wznie sio na zo sta ła sta ra niem tu tej szych
miesz kaƒ ców, przy fi nan so wym wspar ciu licz nie przy by wa jà cych 
pàt ni ków. Uro czy sto Êci po Êwi´ ce nia mia ły miej sce 14 paê dzier ni ka,
w dniu Êwi´ ta Opie ki Bo gu ro dzi cy (Po kro wy), a cer kiew kon se kro wał
or dy na riusz grec ko ka to lic kiej die ce zji prze my skiej ks. bi skup Jo za fat
Ko cy łow ski. 
Kil ka ra zy w ro ku w cer kwi od pra wia ne sà uro czy ste na bo ̋ eƒ stwa.
Uro czy stà opra w´ ma jà msze w dniu Êwi´ ta Opie ki Naj Êwi´t szej Ma -
rii Pan ny (Po kro wy), w Êwi´ to Mat ki Bo ̋ ej Siew nej (27 lip ca) i w cza -
sie ob cho dzo nych przez Łem ków Êwiàt Bo ̋ e go Na ro dze nia. W dniu
Êwi´ ta Apo sto łów ÊÊ. Pio tra i Paw ła (12 lip ca) przy cer kwi osa dza ny
jest krzy˝ drew nia ny, przy no szo ny przez wier nych w piel grzym ko wej
pro ce sji co ro ku z in nej pa ra fii. Wa˝ ne uro czy sto Êci ma jà te˝ miej sce
w nie dzie l´ Sa ma ry tan ki (pià ta nie dzie la po Wiel ka no cy). Âwi´ to to
ma zwià zek z do ty czà cà zba wie nia roz mo wà, któ rà Chry stus pro wa -
dził z ko bie tà z Sa ma rii przy stud ni ze êró dłem Ja ku ba. Chry stus jest
wo dà ˝y wà, któ ra ob da rza ˝y ciem wiecz nym, Sa ma ry tan ka zaÊ 
– chrze Êci ja ni nem, któ ry od na lazł wo d´ ˝y cia. 
W tym dniu w zbu do wa nej nad êró deł kiem stu dzien ce Êwi´ co na jest
wo da, któ rà wier ni na bie ra jà do bu te le czek i za bie ra jà ze so bà z wia -
rà o jej cu dow nych wła Êci wo Êciach i uzdra wia jà cej mo cy. èró deł ko to
mia ła wska zaç pod czas jed ne go z ob ja wieƒ Bo gu ro dzi ca ko bie cie,
któ ra wra ca ła z od pu stu w Lucin ie (Sło wa cja). 

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. ˇ

GORA JAWOR
ГОРА ЯВІР
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KRZYZE Z BODAKOW I BARTNEGO
КРЕСТЫ З БОДАКІВ І БОРТНОГО

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.

Bart ne wraz z sà sied ni mi miej sco wo Êcia mi, 
w tym Prze go ni nà i Bo da ka mi, ju˝ od po ło wy XVII wieku
by ło jed nym z głów nych oÊrod ków ka mie niar stwa 
na Łem kowsz czyê nie.
Do wy do by cia ka mie nia i je go ob rób ki two rzo ne by ły kil ku oso -
bo we ze spo ły. Ka mieƒ po zy ski wa no z ka mie nio ło mów na zbo -
czach Ma gu ry cza i Kor nut. Wy twa rza ne wy ro by, m.in. ka mie nie
młyƒ skie i do ˝a ren, ka mien ne krzy ̋ e przy dro˝ ne i cmen tar ne,
ku te z jed ne go blo ku ka mie nia ka plicz ki oraz ma ce wy, jesz cze
dziÊ spo tkaç mo˝ na przy dro gach i na cmen ta rzach wiej skich 
w wie lu miej sco wo Êciach w bli˝ szej i dal szej oko li cy, a na wet na
Sło wa cji. WÊród ar ty stów ka mie nia rzy naj bar dziej zna ny mi byli
Ma tej Cyr kot, Wa syl Gra coƒ, Iwan Dut ka nycz z Bart ne go i Osif
Tar baj z Bo da ków.  

. ,



KOTAN
КОТАН

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, західньо-
лемківского, 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 Панкра-
тором. По обох странах той іконы поміщены сут іконы
12 апостолів, од горы сут іконы пророків.

Ko taƒ po raz pierw szy po ja wił si´ w do ku men tach 
w 1581 ro ku i od no to wa ny wów czas zo stał 
ja ko wieÊ kró lew ska na le ̋ à ca do sta ro stwa biec kie go. 
W 1931 ro ku by ły tu 52 go spo dar stwa i 316 miesz kaƒ ców,
głów nie gre ko ka to li ków.

Cer kiew grec ko ka to lic ka pw. ÊÊ. Ko smy i Da mia na.
Obec nie ko Êciół rzym sko ka to lic ki 
pw. Êw. An to nie go Pa dew skie go. 
Drew nia na, trój dziel na, sza lo wa na gon ta mi cer kiew po cho dzi 
z 1782 ro ku lub po czàt ku XIX wie ku. W na wie i pre zbi te rium
za cho wa ły si´ ła ma ne ko pu ły na mio to we. Nad ba biƒ cem wzno si
si´ wy so ka wie ̋ a z ba nia stym heł mem i pseu do la tar nià. Pre zbi -
te rium i na w´ na kry wa jà na mio to we, ła ma ne da chy z pseu do -
la tar nia mi i ko puł ka mi. Cer kiew ta za li cza na jest do gru py
naj bar dziej re pre zen ta tyw nych przy kła dów daw ne go, za chod -
nio łem kow skie go bu dow nic twa sa kral ne go. Była wzo rem dla
obiek tu, któ ry zo stał usta wio ny w sek to rze łem kow skim w Mu -
zeum Ar chi tek tu ry Lu do wej i ˚y cia Wiej skie go we Lwo wie.
We wn´ trzu cer kwi znaj du je si´ frag ment ba ro ko we go iko no -
sta su, w któ rym zachowało si´ De esis z Tro nu jà cym Chry stu sem.
Z obu stron tej iko ny umieszczone sà ikony 12 apo sto łów, u gó -
ry sà iko ny pro ro ków.

,
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RZEPEDZ
РЕПЕД

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. Овін-
чают 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 вежа-
дзвінниця з 1824 рока.

For mal nie Rze pedê za ło ̋ o na zo stała w 1526 ro ku ja ko
wieÊ kró lew ska na pra wie wo ło skim. Przy wi lej 
na lo ka cj´ wcze Êniej u˝y wa nych te re nów wy dał 
sta ro sta sa noc ki Mi ko łaj Wol ski, a otrzy mał go Ja rosz
Miej szew ski, szlach cic wy wo dzà cy si´ z ro du wo ło skie go. 
W 1921 ro ku wieÊ li czy ła 141 do mów i 817 miesz kaƒ ców, w tym
745 gre ko ka to li ków, 44 rzym skich ka to li ków i 28 ̊ y dów. W 1931
ro ku by ło 145 go spo darstw i 963 miesz kaƒ ców.

Cer kiew grec ko ka to lic ka pw. Êw. Mi ko ła ja Bi sku pa.
Drew nia na cer kiew re pre zen tu je wschod ni typ cer kwi łem kow -
skiej zwa ny osław skim. Wznie sio no jà w 1824 ro ku na pla nie
wy dłu ̋ o nym, z nie znacz nie szer szà na wà. Jej zràb jest jed na-
ko wej wy so ko Êci, a wszyst kie cz´ Êci na kry wa nie wy so ki dach 
o wspól nej ka le ni cy. Zwieƒ cza jà go ba ro ko we wie ̋ ycz ki 
z pseudola tar nia mi, ko puł ka mi i me ta lo wy mi krzy ̋ a mi.
We wn´ trzu znajduje si´ nie kom plet ny iko no stas po cho dzà cy 
z okre su bu do wy Êwià ty ni. De ko ra cja ma lar ska przed sta wia
m.in. wi dok tu tej szej cer kwi przed prze bu do wà w 1896 ro ku.
Obok stoi drew nia na, trój kon dy gna cyj na wie ̋ a-dzwon ni ca 
z 1824 ro ku.
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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.

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. 

Smol ni k nad Osła wà po wstał na po czàt ku 
XVI stu le cia. W 1511 ro ku het man wiel ki ko -
ron ny Mi ko łaj Ka mie niec ki, sta ro sta sa noc ki 
i wo je wo da kra kow ski, nadał pra wo za ło ̋ e nia
wsi osadê cy – knia zio wi Jac ko wi Kul czyc kie mu. 
W 1890 ro ku od no to wa no w Smol ni ku 1092 wier -
nych ob rzàd ku wschod nie go. W 1931 ro ku by ły tu
172 go spo dar stwa i 1116 miesz kaƒ ców.

Cer kiew grec ko ka to lic ka pw. Êw. Mi ko ła ja,
obec nie ko Êciół rzym sko ka to lic ki 
pod tym sa mym we zwa niem.
Mu ro wa na Êwià ty nia zbu do wa na zo sta ła w 1806 ro -
ku. Jej kla sy cy stycz na ar chi tek tu ra na wià zu je do bry ły
wiej skich ko Êcio łów, któ rych typ okre Êla no ja ko Land -
spfar r kir che. Zbu do wa na jest na pla nie wy dłu ̋ o nym,
z nie wiel kim pre zbi te rium, szer szà na wà i z nad bu do -
wa nà nad wej Êciem wie ̋ à. Jej da chy zwieƒ cza jà ba ro -
ko we wie ̋ ycz ki.
We wn´ trzu znaj du je si´ cie ka we wy po sa ̋ e nie, w tym
iko no stas po cho dzà cy z okre su bu do wy Êwià ty ni, oł -
tarz głów ny (pre stoł) z po czàt ku XIX stu le cia oraz trzy
oł ta rze bocz ne. 

SMOLNIK NAD OSLAWA
СМОЛЬНИК НАД ОСЛАВОМ

,
, ,
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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. 

Ku lasz ne od no to wa ne zo sta ło w do ku men tach 
w la tach 1538 i 1545. For mal ny przy wi lej na lo ka cj´
osa dy na pra wie wo ło skim „na szu ro wem ko rze nyu”
uzy skał Stecz Ru sin w 1546 ro ku od Mi ko ła ja Wol skie go
sta ro sty sa noc kie go. 
W 1921 ro ku we wsi by ło 86 go spo darstw i 498 miesz kaƒ ców,
w tym 466 gre ko ka to li ków, 3 rzym skich ka to li ków i 29 ˚y dów. 

Cer kiew grec ko ka to lic ka pw. Êw. Mi cha ła Ar cha nio ła. 
Po 1949 ro ku u˝yt ko wa na by ła wspól nie 
przez gre ko ka to li ków i rzym skich ka to li ków.
Wy mie nia si´ kil ka dat wska zu jà cych na bu do w´ cer kwi, w tym
rok 1906 lub 1912. Nie ste ty Êwià ty nia spło n´ ła w 1974 ro ku.
Re pre zen to wa ła wschod ni typ cer kwi łem kow skiej. Zbu do wa na
by ła na pla nie wy dłu ̋ o nym, z bocz ny mi ry za li ta mi na wo wy mi 
i trój bocz nie za mkni´ tym pre zbi te rium, do któ re go od pół no cy
do bu do wa na by ła nie wiel ka za kry stia. Rów nej wy so ko Êci bry ła
cer kwi na kry ta by ła ka le ni co wym da chem z umiesz czo ny mi na
nim trze ma wie ̋ ycz ka mi zwieƒ czo ny mi spłasz czo ny mi heł ma mi
oraz la tar nia mi. 
Do cza sów współ cze snych za cho wa ła si´ mu ro wa na, zbu do wa -
na na pla nie oÊmio bo ku na po czàt ku XX wie ku dzwon ni ca. Na -
kry ta jest spłasz czo nym, ce bu la stym heł mem. 


