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Parafię w Haczowie utworzył pod koniec XIV wieku król Władysław Jagiełło. 
Haczowski kościół zbudowany jest z drzewa modrzewiowego i jodłowego. 
Jest on najstarszym drewnianym kościołem o konstrukcji zrębowej (wień-
cowej) w Polsce - ściany składają się z ułożonych poziomo belek łączonych 
w narożach bez użycia gwoździ, a także największym gotyckim drewnianym 
kościołem w Europie.
Znajduje się w nim figura Matki Boskiej Bolesnej (gotycka pietà), która we-
dług legendy pochodzi z około 1400 roku i “przyszła wodą” rzeki Wisłok w 
trakcie powodzi, zatrzymując się pod haczowskim kościołem. 
Na terenie placu znajduje się zabytkowy, drewniany spichlerzyk plebanii.
Kościół w Haczowie posiada soboty - niskie podcienia wsparte na słupach 
i przykryte jednospadowym dachem. Służyły one do gromadzenia się wier-
nych w sobotni wieczór, którzy czekali na poranną mszę świętą. Soboty da-
wały im schronienie przed opadami deszczu, przed wiatrem itp.
Najcenniejsze wyposażenie kościoła: pierwotny późnobarokowy ołtarz 
główny z końca XVII w. z umieszczoną w nim gotycką rzeźbą Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem (I ćw. XVI w.), który znajduje się w nowej świątyni, cztery 
ołtarze rokokowe z II połowy XVIII w., gotyckie rzeźby 
z XV w., w tym najcenniejsza pietà z 1400, malowane krzyże konsekracyjne 
z I poł. XV w., kamienna chrzcielnica z XVI w, gotyckie portale, szczególnie 
jeden z misternymi okuciami drzwi.

Haczów

Trasa: Odrzykoń - Prządki - Haczów

Znajdź ten detal!
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Drewniany kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych powstał najprawdo-
podobniej przed 1470 r., ponieważ najwcześniejsza pewna wzmianka o jego 
istnieniu pochodzi właśnie z 1470 r. Jest on zbudowany w stylu gotyckim i 
ma charakter obronny.
Teren kościoła otacza drewniane ogrodzenie z murowanymi kapliczkami z 
XIX w. Obok kościoła znajduje się zespół drewnianych zabudowań plebań-
skich: wikarówka sprzed 1699 r. stanowiąca muzeum parafialne, a także la-
mus i organistówka.
Najcenniejsze wyposażenie kościoła: ołtarz główny z 1700 r. z obrazem Ad-
oracji Matki Boskiej z połowy XVII w., dwa późnobarokowe ołtarze bocz-
ne z XVII wieku (lewy z rzeźbą Madonny z lat 1515–20 - pozostałość póź-
nogotyckiego tryptyku), późnorenesansowa ambona z 1604 r., drewniana 
chrzcielnica z I poł. XVIII w., belka tęczowa z barokową Grupą Pasji.

Trasa: Jasienica Rosielna- Blizne - Golcowa
Blizne
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Podpisz główne części kościoła!
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Cerkiew św. Paraksewy wzniesiona została pod koniec XVII w. Położona jest 
na owalnym wzgórzu nad potokiem Radrużka. Wraz z dzwonnicą otoczo-
na jest murem - dzięki temu posiada charakter obronny. Zbudowana jest z 
drewna jodłowego i dębowego. Co ciekawe: cerkiew wznosili katoliccy cieśle, 
którzy korzystali z ciesielstwa późnogotyckiego.
W burzliwych czasach XVII wieku cerkiew odgrywała również rolę warow-
ni, w której chronili się mieszkańcy podczas najazdów tatarskich.
W 2012 roku Cerkiew pw. Paraksewy znalazła się na liście World Monu-
ments Watch jako jeden ze stu cennych zabytków na świecie zagrożonych 
zniszczeniem.
Cerkiew w Radrużu kryje niesamowitą legendę. Mówi się, że w okresie ta-
tarskich najazdów, Maria Dubniewiczowa, żona radruskiego wójta – Wasyla 
Dubniewicza, została porwana, aby zaraz stać się sułtanką. Po 27 latach, ku 
zdziwieniu mieszkańców wioski, a przede wszystkim swojego męża-wójta, 
wróciła w rodzinne strony. Zmieszanie Dubniewicza było jednak o tyle wiel-
kie, że znalazł się on w nietypowej sytuacji - myśląc, że jego żona nie prze-
żyła, zdążył powziąć za żonę kolejną kobietę! Wasyl był tak przybity całą tą 
sytuacją, że w ramach wiecznej pokuty (w końcu posiadał dwie żony!) kazał 
pochować się pod progiem cerkwi - przez to każdy wchodzący do wnętrza 
świątyni miał deptać jego grób. Okazuje się jednak, że mogiła, która znajduje 
się przy bocznym wejściu, należy do ojca ówczesnego wójta – Eljasza Dub-
niewicza.

Radruż

Trasa: Horyniec Zdrój - Radruż
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Cerkiew pw. św. Archanioła Michała została zbudowana w 1757 r. Była to 
świątynia prawosławna, która po podpisaniu paktu unii brzeskiej zmieniła 
wyznanie razem z mieszkańcami wsi.
Najcenniejsze wyposażenie kościoła: z pierwotnego wyposażenia zacho-
wał się niekompletny ikonostas z 1670 r. z uzupełnionymi innymi ikonami 
(prawdopodobnie przywiezionymi do Świątkowej Małej po wysiedleniach 
ikonami z cerkwi z pobliskiego Rostajnego) w sposób niezgodny z tradycyj-
ną kompozycją, fragment ołtarza bocznego z ikoną Ukrzyżowania z 1843 r. 
malowaną przez Wasyla Fedaka oraz m.in. naścienne ikony Sąd Ostateczny z 
1653 r. i Wóz Ognisty z XVII w.za.

Cerkiew w Kotani wzniesiona została w 1782 r. Ta grekokatolicka cerkiew 
stanowi filię parafii w Krempnej. 
W 1963 r. wokół cerkwi utworzono lapidarium z 22 zabytkowych kamien-
nych nagrobków i figur przydrożnych z Nieznajowej, Żydowskiego i Ciecha-
ni). Cerkiew otacza ogrodzenie z gontowym daszkiem i bramą z XIX w.

Cerkiew pw. św Kosmy i Damiana w Krempnej powstała w latach 1778-1782. 
Wzniesiona została na miejscu wcześniejszej cerkwi, która stała tam aż 275 
lat. Do budowy wykorzystane zostały również materiały ze starszej świątyni.
W przedsionku cerkwi znajduje się feretron z rzeźbioną figurą ubranej w 
szaty, z prawdziwymi włosami Matki Boskiej.

Świątkowa Wielka

Kotań

krempna

Trasa: Świątkowa Wielka - Kotań - Krempna
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Jakie drzewa poznajesz na trasie wędrówki?

Przyklej najbardziej charakterystyczne
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Cerkiew Opieki Bogurodzicy w Chyrowej powstała prawdopodobnie w 1780 
r (na nadprożu portalu babińca umieszczona została data 21 czerwca 1780 
r.), choć istnieją również przypuszczenia, że murowane prezbiterium i zakry-
stia wybudowane zostały wcześniej -  nawet w 1707 r.
Miejscowa historia głosi, że w Chyrowej na jednym z drzew w cudowny spo-
sób pojawił się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Mimo prób zabrania 
obrazu na Słowację wrócił on jednak do Chyrowej. Uznano to za cud i dla 
obrazu wybudowano specjalnie świątynię. W okresie międzywojennym do 
cudownego obrazu odbywały się liczne pielgrzymki.

Chyrowa

Trasa: Olchowiec - Chyrowa
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Dopasuj nzwy ikonostasu

Matka Boska Modląca się, Deesis, 
Patriarchowie, Prazdniki,
Carskie Wrota, Predella, Ostatnia 
Wieczerza, Wrota Południowe, Iko-
na chramowa, Prorocy, Zwiastowa-
nie, Ewangelicy, Chrystus Nauczają-
cy, Wrota Północne
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Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu jest jedną z 
najstarszych zachowanych  drewnianych świątyń Kościoła Wschodniego w 
Polsce. Powstała w 1615 r.
Reprezentuje rzadko spotykany typ cerkwi z galerią obiegającą kaplicę nad 
babińcem. Pod okapem dolnej kondygnacji znajdują się soboty. Świątynia 
posiada drewnianą dzwonnicę z XVII wieku, która przeniesiona została do-
piero 1993 r. ze wsi Torki k. Medyki. Oryginalna dzwonnica została zniszczo-
na podczas I wojny światowej.
Najcenniejsze wyposażenie kościoła: malowidło ścienne z 1735 r., z rozbudo-
waną, wielostrefową sceną Sądu Ostatecznego, znajdujące się na południo-
wej ścianie nawy, ikonostas z k. XVII w. z ikonami z XVII i XVIII w., prestoł 
pochodzący z XVIII wieku.

Chotyniec

Trasa: chotyniec - młyny
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Narysuj plan cerkwi, co jest w niej charakterystycznego?
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Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu według doniesień po-
wstała w latach 1510-1517 i do niedawna była uważana za najstarszą drew-
nianą cerkiew w Polsce. Badania dendrologiczne wykazały jednak, że cer-
kiew powstała w 1659 r. z drewna ściętego o rok wcześniej.
Świątynia posiada soboty po obu stronach nawy, połączone szerokimi pod-
cieniami przed babińcem, wspartymi na ośmiu słupach z mieczami.
Według miejscowej legendy cerkiew miała powstać u stóp wzgórza Dębnik, 
w miejscu, gdzie dziś stoi murowana kapliczka. Zwieziono tu materiały bu-
dowlane, lecz te nazajutrz znikły. Odnaleziono je na szczycie wzgórza i z tru-
dem zwieziono na dół. Sytuacja powtórzyła się po raz drugi i trzeci. Wtedy 
uznano to za znak z nieba i cerkiew zbudowano tam, gdzie w cudowny spo-
sób trafiły materiały.

ulucz

Trasa: ulucz- dobra - Mrzygłód
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Znajdź jakiś element konstrukcyjny, narysuj go  i zastanów się do 
czego słyżył

słupy z mieczami, na zrąb, rysie, galeria, gont
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Miejsce na zdjęcia i zapiski
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