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PROBLEMATYKA KONSERWACJI DREWNIANEJ 
ARCHITEKTURY CERKIEWNEJ Z OBSZARU  

POGÓRZA DYNOWSKIEGO 
 
 

Streszczenie 
Drewniane cerkwie Pogórza Dynowskiego stanowią świadectwo wielowiekowej koegzystencji 

dwóch tradycji religii chrześcijańskiej na ziemiach Polski południowo-wschodniej. Wśród zacho-
wanych do dziś obiektów reprezentujących wyjątkowe walory artystyczne i historyczne lokalne- 
go budownictwa wymienić należy przede wszystkim świątynie w Uluczu (gmina Dydnia), Piątko-
wej (gmina Dubiecko), Chyrzynce oraz Babicach (gmina Krzywcza). 

Niestety, wskutek zawiłych losów powojennej historii regionu budowle te są w większości nie-
użytkowane. Część z nich znajduje się obecnie w zaawansowanej ruinie i wymaga natychmiasto- 
wej ingerencji konserwatorskiej. Zaproponowane i omówione w artykule „ekologiczne” podejście  
do konserwacji drewnianych cerkwi Pogórza Dynowskiego jest gwarantem przywrócenia im ich 
dawnej świetności, a także utrzymania ich autentyczności, tożsamości oraz kulturowej integral-
ności. Tym samym proces konserwacji, aktualizujący techniki tradycyjnego ciesielstwa, traktowa- 
ny jest jako transmisja wartości duchowych zapisanych w architektonicznej formie. 

Słowa kluczowe: architektura drewniana, konserwacja, cerkiew, autentyczność 
 
 

THE PROBLEMATIC OF CONSERVATION OF  
THE WOODEN ORTHODOX CHURCHES FROM  

THE DYNOWSKIE FOOTHILLS 
 

Summary 
The wooden orthodox churches from the Dynowskie Foothills are the testimony of the cen-

turies long coexistence of the two traditions of the Christian religion in south-eastern part of  
Poland. Among the preserved to this day objects, that represent a unique artistic and histori- 
cal values of the local building tradition, the temples in Ulucz (municipality Dydnia) Piątkowa 
(municipality Dubiecko), Chyrzynce and Babice (municipality Krzywcza) should be mentioned  
at first. 

Unfortunately, due to the complex fate of post-war history of the region, these buildings are 
largely unused. Some of them are now in advanced ruin and require the immediate conservation- 
al intervention. The proposed and discussed in this article the "ecological" approach to the con-
servation of the wooden churches from the Dynowskie Foothills is a guarantee to return them to 
their former glory, as well as to maintain their authenticity, identity and cultural integrity. Thus,  
the process of conservation, that is actualizing traditional carpentry techniques, is treated as  
a transmission of the spiritual values enshrined in architectural form. 

Keywords: wooden architecture, conservation, orthodox church, authenticity 
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1. Wprowadzenie 

Drewniane cerkwie Pogórza Dynowskiego stanowią świadectwo wielowiekowej 
koegzystencji dwóch tradycji religii chrześcijańskiej na ziemiach Polski południowo-
wschodniej. Ich charakterystyczna sylwetka, będąca konglomeratem wschodnich  
oraz zachodnich form architektonicznych, na stałe wpisała się w pejzaż tych ziem, 
reprezentując lokalne tradycje budownictwa drewnianego. 

Niestety, ostatnie półwiecze nie było łaskawe dla architektury cerkiewnej na oma-
wianym obszarze. W wyniku nowej sytuacji politycznej zaistniałej po II wojnie światowej 
oraz związanym z nią procesem przesiedlenia społeczności greckokatolickich poza gra-
nice Polski, pozostałości kultury pogranicza uległy nieomal kompletnemu zniszczeniu. 
Szczególnie dotkliwie ucierpiały budowle wzniesione z drewna, czyli materiału w swej 
naturze wyjątkowo nietrwałego. Część ze świątyń, które przetrwały do dnia dzisiejszego, 
znajduje się w kompletnej ruinie i wymaga natychmiastowej ingerencji konserwatorskiej. 

Opracowanie odpowiedniej metody ich ratowania, która uchroni je przed dalszymi 
zniszczeniami oraz pozwoli na ich przyszłą adaptację, jest zagadnieniem priorytetowym 
dla regionu. Stosowane rozwiązania i metody konserwatorskie muszą mieć na względzie 
konieczność utrzymania autentyczności, tożsamości i identyczności poszczególnych 
świątyń. Tym samym proces konserwacji powinien być traktowany jako transmisja 
wartości duchowych utrwalonych w architektonicznej formie, a nie tylko jako zacho- 
wanie pozostałości oryginalnego materiału. 

2. Drewniane cerkwie Pogórza Dynowskiego 

Wśród zachowanych do dzisiaj drewnianych cerkwi Pogórza Dynowskiego na 
szczególną uwagę zasługują świątynie w Uluczu (gmina Dydnia), Piątkowej (gmina 
Dubiecko), Chyrzynce oraz Babicach (gmina Krzywcza). 

Cerkiew greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu (obecnie filia Mu-
zeum Budownictwa Ludowego w Sanoku) pierwotnie wchodziła w skład zabudowań 
klasztornych unickiego zakonu bazylianów i wedle lokalnej tradycji została wybudowana 
w latach 1510–1517 (fot. 1). Natomiast bazując na przeprowadzonych z inicjatywy  
MBL w Sanoku badaniach dendrochronologicznych, czas erekcji świątyni określa się  
na 1659 r.1 

Cerkiew w Uluczu jest jedną z niewielu zachowanych na terenie Polski drewnianych 
świątyń reprezentujących archaiczne cechy konstrukcyjne i funkcjonalne, typowe dla 
wczesnego budownictwa cerkiewnego. Wnętrze świątyni zdobią pozostałości figuralnej 
polichromii z lat 1682–16832. 

                                                           
1 Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. II (M–Ż), red. K. Zieliński, Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”, Rzeszów 2011, s. 120–121. 
2 Ibidem, s. 120–121. 
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Fot. 1. Cerkiew greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

 
Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Piątkowej (nieużytkowana od 1947 r.) została 

zbudowana prawdopodobnie w 1732 r. (rok ten wyryto na nadprożu głównego portalu, 
jednak analiza cech architektonicznych pozwala przypuszczać, że budowla powstała 
znacznie wcześniej, a wspomniana data wskazuje jedynie na czas jej przebudowy3). 
Świątynia należy do trójdzielnych cerkwi kopułowych, nielicznie zachowanych na te- 
renie południowo-wschodniej Polski (fot. 2, 3). Na zewnątrz otoczona jest wydatnym 
okapem, wspartym na kamiennych słupach, otynkowanych zaprawą wapienną. Całe 
wyposażenie świątyni skradziono (przetrwała jedynie ikona namiestna z końca XVII w.  
z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela)4. 
 

 

Fot. 2. Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Piątkowej (widok od strony płn.-wsch.) 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

                                                           
3 Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. II, op. cit., s. 36–37. 
4 Ibidem, s. 36–37. 
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Fot. 3. Cerkiew greckokatolicka św. Dymitra w Piątkowej (widok od strony płd.-zach.) 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

 
Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce (obecnie nieużytko-

wana, częściowo zrujnowana) została wybudowana w 1857 r. dzięki fundacji Adama  
hr. Starzyńskiego (fot. 4). We wnętrzu (na ścianach i stropie) pokryta jest polichromią  
z 1911 r. o motywach figuralnych i architektonicznych, autorstwa malarza Andrzeja 
Demkowycza (fot. 5). Po wysiedleniu autochtonicznej ludności w 1947 r. wykorzysty- 
wana była jako owczarnia. W 2010 r. Lokalna Organizacja Turystyczna „Wrota Karpat 
Wschodnich” z Birczy rozpoczęła starania o jej wydzierżawienie na cele muzealne  
z zachowaniem funkcji sakralnych5. 

Unikalnym elementem architektonicznym dla cerkwi w Chyrzynce była zrębowa 
przegroda ikonostasu pomiędzy nawą a sanktuarium (fot. 6). Rozwiązania tego typu 
spotkać można tylko w najstarszych drewnianych cerkwiach z XVI i XVII w., np. Ra-
drużu. Ściana taka stanowiła element konstrukcji budynku, a zarazem umieszczano  
na niej elementy ikonostasu6. 
 

                                                           
5 Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. I (A–Ł), red. K. Zieliński, Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”, Rzeszów 2011, s. 44. 
6 Ibidem, s. 44. 
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Fot. 4. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce  
(stan z lipca 2013 r.; zdjęcia wykonane podczas remontu bryły architektonicznej) 

Źródło: fot. T. Tomaszek 

 
 

 

Fot. 5. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce – polichromia z 1911 r.  
autorstwa Andrzeja Demkowycza 

Źródło: fot. T. Tomaszek 
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Fot. 6. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce – polichromia z 1911 r. 
autorstwa Andrzeja Demkowycza (w tle pozostałości zrębowej przegrody ikonostasu pomiędzy 

nawą a sanktuarium) 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

 
Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach (nieużytkowana od  

1947 r.) zbudowana została na miejscu starszej, drewnianej cerkwi w 1839 lub 1840 r.  
przez cieślę Kozubala spod Krosna (fot. 7). Świątynia znajduje się obecnie w stanie za-
awansowanej ruiny. Pokrywająca ściany polichromia ornamentalna i architektoniczna  
jest w bardzo złym stanie (fot. 8, 9). Pomiędzy nawą a sanktuarium stoi pozbawiony  
ikon ikonostas7. 
 

 

Fot. 7. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

                                                           
7  Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. I, op. cit., s. 9. 
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Fot. 8. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – pokrywająca ściany  
ornamentalna i architektoniczna polichromia, obecnie w bardzo złym stanie – widok na sanktuarium 

i pozbawiony ikon ikonostas 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

 

 

Fot. 9. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – pokrywająca ściany 
ornamentalna i architektoniczna polichromia, obecnie w bardzo złym stanie – widok na chór 

Źródło: fot. T. Tomaszek 
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W pobliżu cerkwi, od strony zachodniej, znajduje się wolno stojąca dzwonnica  
z 1840 r. Zbudowana została na planie kwadratu, w konstrukcji słupowej z pozorną  
izbicą i o lekko pochylonych ścianach8. 

3. Problematyka konserwacji bryły architektonicznej 

Drewno, czyli materiał, z którego wzniesiono omawiane tu cerkwie, to substancja 
organiczna, niezwykle podatna na procesy korozji środowiskowej oraz biodegradacji.  
Tym samym proces degradacji architektury drewnianej następuje w znacznie szybszym 
tempie, niż ma to miejsce w przypadku budowli wykonanych z materiałów trwałych,  
jak kamień czy cegła. 

Zatrzymanie procesu degradacji tkanki drzewnej w naturalnych warunkach jest 
praktycznie niemożliwe. Wszelkie próby ingerencji w jej strukturę przy pomocy używa-
nych obecnie w konserwacji materiałów syntetycznych okazują się być niezadawalające  
i krótkotrwałe. Wedle zaleceń „The Principles for the Preservation of Historic Timber 
Structures” („Zasady Ochrony Historycznych Budynków Drewnianych”)9 decyzja o uży- 
ciu żywic syntetycznych do konserwacji drewna powinna być podejmowana z wielką 
ostrożnością i tylko wtedy, kiedy inne metody (tradycyjne) są niemożliwe do wykonania 
lub są niewystarczające. 

Jak wykazują doświadczenia konserwatorskie, np. krajów skandynawskich, jakie-
kolwiek odejście od tradycyjnych materiałów i technik na korzyść używania tworzyw 
syntetycznych w konsekwencji doprowadza niemal za każdym razem do przyśpieszo-
nego procesu degradacji10. Tym samym metody te spotykają się z szeregiem zastrzeżeń,  
a w szczególności stawiają w wątpliwość autentyczność, tożsamość oraz integralność 
obiektu zabytkowego, na którym zostają realizowane. 

Mając to na względzie, należy dążyć do stosowania tradycyjnych technik i technologii 
w procesie konserwacji architektury drewnianej, a zdegradowany materiał powinien  
być wymieniany na materiał nowy, przygotowany w tradycyjny sposób. Sprawdzone 
technologie, opracowane i doskonalone na przestrzeni wieków, są autentycznym świa-
dectwem minionych epok oraz skarbnicą wiedzy na temat sposobu obróbki drewna, 
konstrukcji budynków czy lokalnych rozwiązań architektonicznych. Wykorzystanie tej 
wiedzy poprzez jej praktyczną implementację podczas konserwacji to nie tylko oddanie 
należytego hołdu pokoleniom minionym, ale również zachowanie autentyzmu tradycji 
budownictwa drewnianego oraz jego charyzmy w oddziaływaniu na odbiorcę. Tym 
samym powtarzając rozwiązania znane i stosowane od stuleci, przedłużony zostaje na-
turalny ciąg życiowy budynków, bez zafałszowań i zmian degradujących ich oryginalny 

                                                           
8 Leksykon Drewnianej Architektury Sakralnej Podkarpacia, t. I, op. cit., s. 9–10. 
9 Dokument ten, dotyczący zasad ochrony budowli drewnianych, został oficjalnie zaadaptowany przez 

Generalne Zgromadzenie ICOMOS w Guadalajara (Meksyk) w październiku 1999 r. 
10 I. Holmstrom, Restaureringsideologiarna och det hantverksbaserade underhallet, Nordisk arkitekturforskning, 1,  

(1993), s. 12–13. 
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charakter11. Oparty na tych założeniach sposób działania konserwatorskiego nazwany 
został przez Larsena i Marsteina12 „podejściem ekologicznym”13. 

Wymiana zdegradowanych drewnianych elementów (lub ich części) jest z sukcesem 
realizowana od lat na wielu obiektach architektury cerkiewnej w Polsce. Przykładem 
mogą być omawiane tu świątynie w Uluczu czy Chyrzynce (fot. 10, 11). Problematycznym 
pozostaje jednak sposób wyznaczania zakresu wymiany zdegradowanego materiału. 
Wizualna inspekcja jest metodą nieskuteczną przy określaniu stopnia zniszczeń poszcze-
gólnych elementów konstrukcyjnych. W związku z tym należy poddać je szczegółowym 
badaniom rezystograficznym14, dzięki którym uzyskane zostaną wyczerpujące dane na 
temat stanu zachowania każdej z belek (drewnianego elementu) w całym jego przekroju. 
 

 

Fot. 10. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce (stan z lipca 2013 r.; podczas 
remontu bryły architektonicznej). Usunięta z dolnych belek zrębu ścian powierzchniowa warstwa 

zdegradowanej tkanki drzewnej 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

 

                                                           
11 W ten sposób zachowana zostaje „wartość życia lub istnienia budynku w czasie” (ang. „living value”), która 

wydaje się być jedną z wartości najważniejszych do utrzymania w przypadku zabytkowej architektury. 
12 K.E. Larsen, N. Marstein, Conservation of Historic Timber Structures. An ecological approach, Butterworth-

Heinemann Series in Conservation and Museology, Reed Educational and Professional Publishing Ltd., Great 
Britain 2000. 

13 W oryginale „an ecological approach to preservation”. 
14 Badania rezystograficzne, wykonywane z użyciem rezystografu IML-RESI F400-S, pozwalają na określenie  

stanu zachowania tkanki drzewnej w elementach konstrukcyjnych. Zastosowana metoda badawcza oparta jest  
na pomiarze oporu skrawania podczas nawiercania elementu. Wiercenia wykonywane są cienkim, 
elastycznym wiertłem o średnicy 2 mm. Uzyskane wyniki zostają zapisane (osobno dla każdego punktu 
pomiarowego) w formacie wykresów zależności amplitudy oporu od głębokości odwiertu. 
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Fot. 11. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce (stan z lipca 2013 r.; podczas 
remontu bryły architektonicznej). Wstawki z nowego drewna w dolnej belce zrębu ściany 

Źródło: fot. T. Tomaszek 

 
Kolejnym zagadnieniem, niezwykle ważnym z punktu widzenia zachowania au-

tentyczności budowli drewnianej, jest sposób wykonania podmurówki. Jak wykazują 
badania przeprowadzone przez autora opracowania, pierwotnie drewniane cerkwie na 
terenach Podkarpacia spoczywały jedynie na luźno ułożonych dużych otoczakach. Ce-
glane podmurówki, które dziś powszechnie występują pod wieloma obiektami, zostały 
wykonane wtórnie, prawdopodobnie podczas późniejszych remontów. Tym samym 
przypuszczać należy, że nie stanowią one tradycyjnego rozwiązania technologicznego,  
a jedynie jego modyfikację15. 

Stosowane nagminnie pod drewnianymi cerkwiami Pogórza Dynowskiego w ostat-
nich latach podmurówki z kamienia łączonego zaprawą wydają się być kolejną mody-
fikacją oryginalnych rozwiązań i zaprzeczać autentycznym technologiom. Dodatkowo  
ze względu na wysoką higroskopijność warstwy zaprawy tego typu podmurówki nie 
izolują drewna podwaliny od wilgoci gruntowej i wymagają stosowania poziomych, 
dodatkowych izolacji w postaci, np. warstw papy (czyli nieoryginalnych rozwiązań 
technologicznych) (fot. 12). 
 

                                                           
15 Dotychczas szczegółowemu rozpoznaniu poddane zostały technologie wykonania podmurówki drewnianych  

cerkwi łemkowskich i bojkowskich. Informacje o tym znaleźć można [w:] R. Brykowski, Łemkowska drewniana 
architektura cerkiewna w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej, Ossolineum, Wrocław 1986, s. 31–32. Autor 
podaje, że pierwotnie na suchym, piaszczystym gruncie jedynie w narożach podkładano większe kamienie. 
Natomiast ciągły fundament z kamieni polnych zakładano na gruncie mniej suchym oraz przy zastosowaniu 
na podwalinę drewna mniej odpornego na wilgoć. Fundament ceglany zaś zaczęto wprowadzać późno, bo 
dopiero w czasie remontów od końca XIX w. 
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Fot. 12. Cerkiew greckokatolicka Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu – podmurówka z kamienia 
łączonego zaprawą, wykonana podczas remontu świątyni; pod podwaliną pozioma izolacja  

w postaci warstwy papy 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

 
Postuluje się wobec tego, aby przywrócić oryginalne rozwiązania technologiczne  

i osadzać drewniane cerkwie jedynie na luźnych, niepołączonych zaprawą otoczakach. 

4. Problematyka konserwacji wystroju malarskiego 

Większość drewnianych cerkwi z terenów Pogórza Dynowskiego posiada pozosta-
łości oryginalnego wystroju malarskiego. W przypadku cerkwi w Uluczu polichromia 
zachowała się jedynie fragmentarycznie, natomiast w cerkwiach w Chyrzynce i Babi- 
cach nadal pokrywa nieomal całe ich wnętrze. Niestety, stan zachowania polichromii  
w przypadku tych ostatnich jest bardzo zły (fot. 13). Szczególnie dotyczy to zrujnowanej 
cerkwi w Babicach, która wymaga natychmiastowej ingerencji konserwatorskiej (fot. 14). 

Ze względu na zaawansowaną degradację znacznej części drewnianych elementów 
konstrukcyjnych pokrytych polichromią w cerkwi w Babicach niezbędna jest ich wymiana 
na elementy nowe (fot. 15, 16). Tym samym koniecznym jest wykonanie miejscowego 
transferu polichromii z tych elementów. 
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Fot. 13. Cerkiew greckokatolicka św. Szymona Słupnika w Chyrzynce – polichromia na stropie 
nawy, wykonana w 1911 r. przez Andrzeja Demkowycza; widoczne miejscowe zabezpieczenia 

osypującej się warstwy malarskiej przy pomocy bibułki japońskiej 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

 

 

Fot. 14. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – mocno zniszczona, osypująca 
się wraz z zaprawą polichromia nad chórem muzycznym 

Źródło: fot. T. Tomaszek 
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Fot. 15. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – zaawansowana degradacja 
części drewnianych elementów konstrukcyjnych stropu nawy pokrytych polichromią (uszkodzenia 

powstałe wskutek przeciekającej wody z dziurawego dachu powyżej) 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

 

 

Fot. 16. Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – zaawansowana degradacja 
drewnianych elementów konstrukcyjnych pokrytych polichromią na stropie nawy oraz ścianie 

południowej; od południa, tuż przy ścianie, widoczna dziura w stropie i dachu 
Źródło: fot. T. Tomaszek 



Tomasz Tomaszek 

110 

Przeprowadzone analizy wykazały, że najlepszym rozwiązaniem konserwatorskim 
będzie przeniesienie na nowe podłoże warstwy malarskiej jednocześnie z leżącą pod nią 
warstwą zaprawy oraz wierzchnią warstwą oryginalnego podłoża. Ze względu na znacz-
ne osłabienie wytrzymałości mechanicznej, spowodowanej zaawansowaną degradacją 
drewna, pozostałość warstwy oryginalnego podłoża transferowanego elementu wymaga 
wzmocnienia strukturalnego. Wykonać go należy, stosując impregnację strukturalną,  
np. roztworem żywicy syntetycznej Paraloid B72. 

Po wykonaniu wzmocnienia strukturalnego pozostałości warstwy oryginalnego 
drewna, stanowiącej bezpośrednie podłoże dla przenoszonej warstwy malarskiej, 
transferowane elementy należy zamocować „na nowo” w oryginalnym miejscu do 
wymienionych elementów konstrukcji cerkwi. Tym samym utrzymana zostanie auten-
tyczność oryginalnej kompozycji malarskiej i przywrócony pierwotny wystrój wnętrza. 

5. Podsumowanie 

Zaproponowane i omówione powyżej „ekologiczne” podejście do konserwacji drew-
nianych cerkwi Pogórza Dynowskiego jest gwarantem utrzymania ich autentyczności, 
tożsamości oraz kulturowej integralności. Tym samym proces konserwacji, aktualizujący 
techniki tradycyjnego ciesielstwa, traktowany jest jako transmisja wartości duchowych 
zapisanych w architektonicznej formie. To, co zostaje zachowane, to nie tylko fizyczna 
pozostałość struktury. Uchwycony zostaje kulturowy zamysł, który poprzez swoje 
powtórzenie ma szansę pozostać na zawsze utrwalony. 
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