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DREWNIANA CERKIEW W BABICACH JAKO  
ZABYTEK O NIEWYKORZYSTANYM POTENCJALE 

TURYSTYCZNYM. ZALECENIA KONSERWATORSKIE 
ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI  

ŚWIĄTYNI DO NOWEJ FUNKCJI 
 
 

Streszczenie 
Cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach to jeden z najciekawszych obiek-

tów drewnianej architektury sakralnej na terenie Pogórza Dynowskiego. Świątynia zbudowana 
została na miejscu starszej, drewnianej cerkwi w 1839 r. przez cieślę Kozubala spod Krosna.  
Od 1947 r. jest nieużytkowana i znajduje się obecnie w stanie bardzo zaawansowanej ruiny. We 
wnętrzu świątyni zachowała się pokrywająca ściany polichromia ornamentalna oraz imitująca 
architektoniczne podziały, a także pozbawiony ikon ikonostas. W pobliżu cerkwi, od strony 
zachodniej, znajduje się wolnostojąca dzwonnica z 1840 r. 

Budowla wymaga podjęcia natychmiastowych prac konserwatorskich, które zagwarantują  
jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jest to sprawą niezwykle priorytetową, gdyż obiekt  
stanowi jeden z nielicznych zachowanych przykładów lokalnej tradycji budowlanej mniejszości 
kultury ukraińskiej na tych terenach. Pomimo zaawansowanej degradacji świątynia charakte- 
ryzuje się wysokim potencjałem turystycznym, który obecnie nie jest w jakikolwiek sposób 
wykorzystywany. W artykule omówione zostały ogólne zalecenia konserwatorskie dotyczące  
cerkwi w Babicach oraz przeanalizowane możliwości adaptacji świątyni do nowej funkcji. 

Słowa kluczowe: architektura drewniana, cerkiew, konserwacja, polichromia, ikonostas 

 
 

THE WOODEN ORTHODOX CHURCH IN BABICE  
AS A MONUMENT OF UNTAPPED TOURISTIC 
POTENTIAL. THE RECOMMENDATIONS FOR 

CONSERVATION AND ANALYSIS OF POSSIBILITY  
TO ADAPT THE TEMPLE TO THE NEW FUNCTION 

 
 

Summary 

The Greek-Catholic church of the Dormition of Theotokos in Babice is one of the most inter-
esting objects of wooden sacred architecture in the Dynow Foothills. The temple was built on  
the site of an older, also wooden church in 1839 by a carpenter Kozubal from Krosno. Since  
1947 the temple has not been in use and it is now in a very advanced state of ruin. Interior of  
the church is adorned by partially preserved decorative wall polychrome which is imitating the 
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architectural divisions, as well as an iconostasis (frame) without icons. Near the temple, on the  
west side, there is a free-standing bell tower from the 1840s. 

The building requires the urgent conservation work that will ensure its preservation for fu- 
ture generations. It is the utmost priority, because the object is one of the few in this area  
surviving examples of local building traditions of Ukrainian culture minorities. Despite its  
advanced degradation the temple has a high tourist potential, which is currently not utilized in  
any way. The article discusses the general guidelines for the restoration of the church in Babice  
and analyze the possibilities to adapt of the temple to the new function. 

Keywords: wooden architecture, orthodox church, conservation, polychrome, iconostasis 
 

1. Wprowadzenie 

Pośród zabytkowych obiektów Pogórza Dynowskiego szczególne miejsce zajmują 
drewniane świątynie. Stanowią one świadectwo wypracowanych do perfekcji lokal- 
nych tradycji budowlanych oraz ciesielskich i jednocześnie są one odzwierciedleniem 
bogactwa wielokulturowych wartości duchowych spajających te ziemie przez stulecia. 
Reprezentują je dwa niezwykle charakterystyczne typy budowli sakralnych – kościoły 
rzymskokatolickie, wzniesione przez katolickie gminy ludności pochodzenia polskiego 
oraz greckokatolickie cerkwie, pozostawione przez zamieszkujące niegdyś te tereny 
społeczności mniejszości ukraińskich. Jedną z ciekawszych świątyń rzymskokatolickich, 
które przetrwały do naszego czasu, jest pochodzący z XVIII w. modrzewiowy kościół 
parafialny pw. św. Katarzyny w Bachórcu, drugi typ architektoniczny reprezentują  
zaś cerkwie w Uluczu (gmina Dydnia), Piątkowej (gmina Dubiecko), Chyrzynie oraz 
Babicach (gmina Krzywcza). 

Oba typy budowli, a szczególnie drewniane cerkwie, urzekają nie tylko dosko- 
nałością formy i rozwiązań architektonicznych, ale też, a może przede wszystkim, 
niezwykłą estetyką na stałe już kojarzącą się z tradycyjnym pejzażem okolic doliny  
Sanu. Niestety, zawiłe dzieje historii nie były łaskawe dla spuścizny kultury cerkiewnej 
Polski południowo-wschodniej, która po roku 1947 pozostawiona została bez opieki  
i ulegała powolnemu zniszczeniu. Wśród popadających w ruinę obiektów znalazły  
się tym samym drewniane greckokatolickie świątynie Pogórza Dynowskiego. Z upły- 
wem czasu część budowli została mniej lub bardziej zabezpieczona przed kompletną 
degradacją, aczkolwiek nadal istnieją takie, które wymagają natychmiastowych prac 
zabezpieczających. Jedną z najbardziej zagrożonych niechybnym zawaleniem jest  
cerkiew w Babicach. 

W niniejszym opracowaniu wykonano analizy historyczne i stylistyczno-formalne 
drewnianej cerkwi w Babicach oraz pozostałości jej oryginalnego wyposażenia, jak 
również przeprowadzono rozpoznanie stanu zachowania obiektu. Wyciągnięte wnioski 
pozwoliły na sformułowanie propozycji podstawowych rozwiązań konserwatorskich 
mających zapewnić uratowanie zabytku przed całkowitą ruiną oraz analizę możli- 
wości i zasadności adaptacji świątyni do ewentualnej nowej funkcji. Proponowane 
rozwiązania, mające na celu zachowanie cerkwi w Babicach dla przyszłych pokoleń, 
stanowią jednocześnie próbę utrwalenia niematerialnych wartości tradycyjnej kultury 
ludowej ziem Pogórza Dynowskiego.  
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2. Drewniana cerkiew w Babicach 

2.1. Informacje podstawowe 

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach znaj- 
duje się w południowo-zachodniej części miejscowości, na niewielkim wzniesieniu,  
stromo opadającym w stronę doliny rzeki San (fot. 1). Świątynia otoczona jest po-
zostałościami starodrzewu. 
 

 

Fot. 1. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

 
Wedle lokalnej tradycji budowla została wzniesiona w 1839 r. przez cieślę Kozubala 

spod Krosna jako filialna cerkiew greckokatolickiej parafii w Skopowie1,2 [14]. Stanęła  
ona wówczas na miejscu wcześniejszej, również drewnianej świątyni3. Nieopodal  
cerkwi, od strony zachodniej (przesunięta lekko w kierunku płd. względem jej osi), 
usytuowana została wolno stojąca drewniana dzwonnica z 1840 r. [8], wykonana  
w konstrukcji szkieletowej (fot. 2). 

                                                           

1. Zgodnie z zachowanymi informacjami historycznymi na początku XVI w. w Babicach istniała samodzielna 
parafia prawosławna, która najprawdopodobniej w niedługim czasie po zawarciu Unii Lubelskiej została 
przekształcona na greckokatolicką. Jednakowoż z powodu znacznego zmniejszenia się ilości ludności 
pochodzenia ukraińskiego zamieszkującej miejscowość została ona przemianowana w 1785 r. na filię parafii 
greckokatolickiej w Skopowie (informacja z: P. Haszczyn „Ścieżka Historyczna Babic – Przystanek 3”). 

2. Patronem cerkwi w Skopowie i Babicach była rodzina Radomyskich z Babic (informacja z: P. Haszczyn 
„Ścieżka Historyczna Babic – Przystanek 3”). 

3. Dotychczasowe analizy historyczne nie pozwoliły na jednoznaczne ustalenie, czy wcześniejsza budowla 
uległa całkowitemu zniszczeniu (np. spaleniu), czy też została rozebrana przed postawieniem nowej, obecnej 
świątyni. 
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Fot. 2. Wolno stojąca drewniana dzwonnica znajduje się nieopodal greckokatolickiej cerkwi  
pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach 

Źródło: fot. T. Tomaszek 

 

Świątynia była remontowana w 1888 r.4 i od tego momentu użytkowana bez 
większych przekształceń, aż do czasu II wojny światowej5. Po jej zakończeniu, w wy- 
niku zmian geopolitycznych skutkujących wysiedleniem społeczności ukraińskich  
w 1947 r. poza granice Polski, cerkiew pozostała opuszczona i powoli przez kolejne 
dziesięciolecia popadała w ruinę [8]. Obecnie grozi całkowitym zawaleniem. 
 
 

                                                           

4. W źródłach podawane są różne daty remontu. I tak na rok 1888 wskazuje między innymi „Cerkiewnik Polski” 
(http://cerkiewne.tematy.net/karta_obiektu.php?obiekt_id=104) czy Piotr Haszczyn w: „Ścieżka Historyczna 
Babic – Przystanek 3” (http://www.krzywcza.eu/babice/cerkiew-w-babicach.html), natomiast na lata  
1889–1890 Magdalena i Artur Michniewscy oraz Marta Duda (Cerkwie drewniane Karpat. Polska i Słowacja, 
Wydawnictwo Rewasz, Pruszków, 2003, s. 208). 

5. Według schematyzmu duchowieństwa greckokatolickiego liczba grekokatolików w Babicach kształtowała się 
od 200 osób w 1872 r. do 410 w 1918 r. i 409 w 1936 r. 
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2.2. Opis inwentaryzacyjny 

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach 
zbudowana została w konstrukcji zrębowej. Jest to budowla orientowana, pozornie 
jednoprzestrzenna, od wschodu zamknięta trójbocznie, o długości 17,70 m i szero- 
kości 9,10 m. Do głównej bryły dostawiona jest od zachodu kruchta (o konstrukcji 
słupowej) połączona z nawą „na słup”. Od północy wzbogacona była o zakrystię  
(obecnie niezachowaną) (fot. 3). 
 

 

Fot. 3. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach; widok od strony płn. –  
na ścianie ślady po niezachowanej zakrystii 

Źródło: fot. T. Tomaszek 

 
Belki ścian pozyskane są z drewna iglastego, zaś podwalina (o średnicy przekroju  

35 x 35 cm) z drewna dębowego. Zastosowane zostały węgłowania na zamek (z krytym 
czopem). Wedle zachowanych śladów przypuszczać można, iż podwalina niezachowanej 
zakrystii była węgłowana do północnej podwaliny, zaś belki jej wschodniej i zachodniej 
ściany mocowane były „w wręby” w północnej ścianie cerkwi. Zrąb ścian cerkwi spięty 
jest od góry oczepem. Na tym samym poziomie co oczep, równolegle do jego płn.  
i płd. belek, umiejscowione są belki łączone na zamek i podparte wewnątrz budowli 
słupami (każda trzema). Belki oczepu oraz dodatkowe belki na słupach stanowią 
bezpośrednie oparcie konstrukcji dachowej. Słupy wewnątrz głównej części cerkwi  
tworzą charakterystyczny podział przestrzeni, wprowadzając boczne pseudo-nawy  
o szerokości 150 cm każda (ryc. 1, fot. 4). Dla usztywnienia konstrukcji zrębu ścian  
zostały założone dodatkowe wzmocnienia w postaci lisic. I tak na ścianie południowej 
znajdują się one w trzech miejscach, natomiast na ścianie północnej w dwóch [14]. 
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Ryc. 1. Rysunek inwentaryzacyjny cerkwi w Babicach – przekrój 

 

Źródło: P. Haszczyn, „Ścieżka Historyczna Babic – Przystanek 3”; 
http://www.spbabice.edu.pl/pdf/sciezka_historyczna.pdf) 
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Fot. 4. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach; wnętrze od strony chóru 
śpiewaczego, widoczny podział na pseudo-nawy uzyskany przy pomocy słupów 

Źródło: fot. T. Tomaszek 

 
Ściany cerkwi pobite są od zewnątrz pionowym deskowaniem z listwowaniem. 

Podwaliny natomiast zostały osłonięte wąskim daszkiem okapowym opartym na  
ryglach i pobitym gontem. 

Wedle przekazów źródłowych [14] oraz wstępnego rozeznania in situ budowla była 
pierwotnie osadzona na kamiennym podmurowaniu (ryc. 1), obecnie zachowanym 
jedynie fragmentarycznie. 

Główny korpus świątyni (nawa i sanktuarium) zwieńczony jest dachem jed- 
nokalenicowym pokrytym blachą (oryginalnie gontem [11]), pięciopołaciowym,  
z półszczytem od zachodu. Więźba dachowa wykonana jest w konstrukcji stolco- 
wo-krokwiowej. Stolce ustawione zostały na belkach spinających płd. i płn. partię  
oczepu [16]. Ciekawym, wyróżniającym się optycznie elementem architektonicznym 
wkomponowanym w więźbę dachową jest znajdująca się na środku kalenicy ośmio-
boczna pseudo-latarnia (konstrukcji słupowej) zakończona ostrosłupowym daszkiem 
(krytym podobnie blachą), (ryc. 1). 

Kruchta dostawiona od strony zachodniej do głównej bryły budowli zwieńczona  
jest dwuspadowym dachem krytym gontem. Konstrukcję jej dachu stanowi krokwio- 
wa więźba [16]. 

Pod okapem cerkwi, na całej długości ściany zachodniej, znajduje się „kształtowo” 
wyrzynana deska. 

We wnętrzu cerkwi, wzdłuż jej zachodniej ściany i na całej jej szerokości, umiej-
scowiony został chór śpiewaczy. Znajduje się on na wysokości 300 cm od poziomu  
gruntu (podłogi), ma wysięg 140 cm i wsparty jest dwoma słupami w części czołowej  
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i dwoma przy ścianie zachodniej (ryc. 1). Posiada balustradę wykonaną z pełnych  
desek [16]. Na chór prowadzą drewniane schody przylegające do zachodniej ściany  
(od strony płd. nawy). 

Sanktuarium z jednoprzestrzennej bryły budowli zostało wydzielone przy pomocy 
kurtynowej ściany z desek (będącej jednocześnie konstrukcją ikonostasu) (fot. 5). 
Wewnętrzna przestrzeń świątyni ograniczona jest od góry płaskim, obniżonym po  
bokach i wspartym na słupach stropie. 

Wolno stojąca, drewniana dzwonnica usytuowana w pobliżu cerkwi wykonana 
została w konstrukcji szkieletowej. Jej struktura, wzniesiona na centralnym planie 
kwadratu, posiada pionowe ściany szalowane deskami. W górnej części wzbogacona 
została pozorną izbicą o lekko pochylonych ścianach. Zwieńczona jest dachem na-
miotowym przykrytym gontem (fot. 2). 
 

 

Fot. 5. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – widok na sanktuarium 
oddzielone od nawy kurtynową ścianą ikonostasową (obecnie pozbawioną ikon) 

Źródło: fot. T. Tomaszek 

2.3. Polichromia wnętrza cerkwi 

Wnętrze cerkwi pokrywa temperowa polichromia (częściowo najwyraźniej pa-
tronowa), o charakterze ornamentalnym oraz imitującym podziały architektoniczne  
i powierzchnie kamienne (marmoryzacja), (fot. 6). Jej stan zachowania jest krytyczny  
i wymaga ona podjęcia natychmiastowych prac zabezpieczających (fot. 7, 8, 9). 
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Fot. 6. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – pokrywająca ściany 
polichromia o charakterze ornamentalnym oraz imitującym podziały architektoniczne, obecnie  

w bardzo złym stanie – widok na ścianę południową nawy oraz sanktuarium (ścianę ikonostasową) 

Źródło: fot. T. Tomaszek 

 

 

Fot. 7. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – mocna zniszczona, 
osypująca się wraz z zaprawą polichromia nad chórem muzycznym 

Źródło: fot. T. Tomaszek 
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Fot. 8. Cerkiew greckokatolicka pw. 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. 9. Cerkiew greckokatolicka pw. 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 
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2.4. Wyposażenie wnętrza 

Pierwotnie we wnętrzu cerkwi w Babicach znajdował się bogato zdobiony iko- 
nostas oraz typowe elementy ruchome dla wyposażenia świątyni greckokatolickiej. 
Według dostępnych informacji zawartych w materiałach penetracyjnych z 1963 r.  
i dotyczących cerkwi w Babicach, kapliczki w Babicach oraz miejscowości Babice [11],  
a także protokołów zdawczo-odbiorczych z 1963 r., dotyczących przejęcia majątku  
cerkwi w Babicach6 (ryc. 2), większość cennych elementów wyposażenia ruchomego 
świątyni została przewieziona wiosną 1963 r. (kwiecień i maj) do Wojewódzkiej  
Składnicy Zabytków Ruchomych w Łańcucie, przekształconej później w Dział Sztuki 
Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie. 
 

Ryc. 2. Protokół przejęcia zabytków ruchomych z cerkwi w Babicach z roku 1963 – fotokopia; 
oryginał przechowywany w archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie 

 

Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie 

 

                                                           

6. Protokoły zdawczo-odbiorcze z 1963 r., dotyczące przejęcia majątku cerkwi w Babicach, przechowywane są  
w archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie. 
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Z informacji zawartych w materiałach penetracyjnych wynika, że już w momencie 
inwentaryzacji wyposażenia cerkwi, czyli jeszcze przed jego przewiezieniem do zbio- 
rów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie, odnotowano zaginięcie 
niektórych elementów ruchomych. I tak w dokumencie wspomniane jest na przykład,  
iż brakowało podówczas jednego obrazu z dolnego rzędu ikonostasu [11]. 

Ostatecznie do zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie  
trafiły następujące elementy (przechowywane w magazynie do dnia dzisiejszego)7: 

♦ ikona Deesis, 
♦ ikona św. Mikołaj, 

♦ ikona Zaśnięcie Marii, 

♦ ikona Umilenie, olej na płótnie8 oraz ikona Hodigitria, tempera na desce, 

♦ ikona Spas, olej na płótnie9 oraz ikona Deesis, tempera na desce, 

♦ ikona Dwaj Apostołowie (św. Piotr i św. Paweł), olej na płótnie, 

♦ ikona Ostatnia Wieczerza, 
♦ medalion Emmanuel, 

♦ chorągiew św. Mikołaj/MB Bolesna, 

♦ chorągiew Archanioł Michał/Serce Jezusa, 

♦ feretron Umilenie/Chrzest Chrystusa, 

♦ krucyfiks drewniany, 

♦ krucyfiks ścienny drewniany, 
♦ krzyżyk drewniany, złocony, wieńczący ikonostas, 

♦ rama ikony, 

♦ lampka oliwna – 2 sztuki, 

♦ lichtarz drewniany trójramienny (22 x 17) – 3 sztuki, 

♦ lichtarz drewniany polichromowany (39 x 14, 45 świec) – 3 sztuki, 

♦ tkaniny liturgiczne, 
♦ zapiski parafialne, 

♦ fragment obramowania dolnej części ołtarza, 

♦ bordiura obrusa, biała, haftowana (23 x 61), 

♦ epitrachelion (280 x 14,5), 

♦ ornament drewniany polichromowany (85 x 21), 

♦ kinkiet, żelazo kute, 
♦ zapiski luźne 13szt. 

                                                           

7. Przedstawiony spis został wykonany na podstawie: 
1) Protokół przejęcia zabytków ruchomych z cerkwi w Babicach z roku 1963 (przechowywany w archiwum 

Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie); (patrz: ryc. 2). 
2) Inwentarz elementów ruchomych z cerkwi w Babicach zgromadzonych w Dziale Sztuki Cerkiewnej Muzeum-

-Zamku w Łańcucie (przechowywany w archiwum Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie). 
8. Już po przewiezieniu do Działu Sztuki Cerkiewnej i po wykonaniu analiz konserwatorskich okazało się,  

że ikona Umilenie (olej na płótnie) przyklejona jest na licu innej ikony, namalowanej na podłożu drewnianym. 
Ikony zostały rozwarstwione i spod ikony Umilenie odsłonięto ikonę Hodigitria. Tym samym obecnie w zbio-
rach przechowywane są dwie ikony, wcześniej stanowiące jeden element ikonostasu. 

9. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku ikony Spas (olej na płótnie). Przykrywała ona ikonę Deesis 
(tempera na desce). Ikony również zostały rozwarstwione i obecnie przechowywane są jako dwa oddzielne 
przedstawienia niegdyś stanowiące pojedynczy element ikonostasu. 
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Przykładowe elementy zgromadzone w zbiorach Działu Sztuki Cerkiewnej Mu- 
zeum-Zamku w Łańcucie przedstawiają zdjęcia (fot. 10, 11). 
 

 

Fot. 10. Chorągiew procesyjna – awers: Archanioł Michał, olej na płótnie, II połowa XIX w.,  
wymiary: 130 x 170; przywieziona z cerkwi w Babicach w 1963 r., przechowywana w zbiorach  

Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie 
Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie 

 

 

Fot. 11. Feretron – Umilenie, olej na drewnie, II połowa XIX w., wymiary: 75 x 129; przywieziony  
z cerkwi w Babicach w 1963 r., przechowywany w zbiorach Działu Sztuki Cerkiewnej  

Muzeum-Zamku w Łańcucie 
Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie 
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Pomimo przewiezienia większości ruchomych elementów z cerkwi w Babicach  
do zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie w jej wnętrzu  
do dnia dzisiejszego znajdują się pozostałości pierwotnego wyposażenia, takie jak:  
rama ikonostasu z elementami snycerki (będąca jednocześnie formą ściany kurty- 
nowej wydzielającej sanktuarium od nawy); polichromowana mensa ołtarzowa oraz 
tabernakulum (fot. 12). 

Z protokołu spisanego dnia 22 października 1966 r.10 wynika, że w cerkwi pozo-
stawiono kilka elementów, które nie trafiły do zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Mu-
zeum-Zamku w Łańcucie w 1963 r. (ryc. 3). We wspomnianym protokole znajduje się 
również informacja, iż cerkiew została wówczas zabezpieczona (zamknięta na kłódkę) 
(ryc. 3). Niestety (oprócz ramy ikonostasu, mensy ołtarzowej oraz tabernakulum), 
pozostałe wymienione w dokumencie elementy nie zachowały się do naszych czasów. 
 

 

Fot. 12. Cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – pozostałości pierwot- 
nego wyposażenia świątyni: rama ikonostasu z elementami snycerki, polichromowana mensa 

ołtarzowa oraz tabernakulum 
Źródło: fot. T. Tomaszek 

 
 
 
 
 
 

                                                           

10. Protokół z dnia 22 października 1966 r., informujący o stanie wyposażenia cerkwi oraz jej zabezpieczeniu 
(zamknięciu na kłódkę), jest uzupełnieniem spisanych trzy lata wcześniej protokołów zdawczo-odbiorczych 
podczas zwózki elementów wyposażenia cerkwi w Babicach do zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum- 
-Zamku w Łańcucie. 
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Ryc. 3. Protokół z dnia 22 października 1966 r. informujący o stanie wyposażenia cerkwi oraz jej 
zabezpieczeniu (zamknięciu na kłódkę) – fotokopia; oryginał przechowywany w archiwum Działu 

Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie 

Źródło: Muzeum-Zamek w Łańcucie 

 

3. Ogólne zalecenia konserwatorskie 

Ze względu na bardzo zaawansowane zniszczenia i silną degradację materiału 
budowlanego (drewno) znaczna część elementów cerkwi w Babicach musi zostać 
wymieniona na elementy nowe. W celu precyzyjnego wyznaczenia zakresu całkowi- 
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cie zdegradowanych elementów, które muszą ulec wymianie, należy przeprowadzić 
szczegółowe badania rezystograficzne11. 

Mając na względzie konieczność zachowania autentyczności budowli zabytkowej, 
nowe elementy powinny zostać przygotowane w tradycyjny sposób i przy użyciu tra-
dycyjnych technologii obróbki drewna [5, 6]. Postuluje się równocześnie przywrócenie 
oryginalnych rozwiązań technologicznych w przypadku podmurówki i tym samym 
osadzenie cerkwi jedynie na luźnych, niepołączonych zaprawą otoczakach. Koniecznym 
będzie również wykonanie analiz ustalających oryginalny materiał zastosowany do 
pokrycia dachu cerkwi i zalecany do zastosowania podczas konserwacji. 

Ze względu na zaawansowaną degradację większości drewnianych elementów 
pokrytych polichromią i tym samym konieczność ich wymiany na elementy nowe, 
niezbędnym będzie wykonanie miejscowego transferu polichromii [7]. Najlepszym 
rozwiązaniem konserwatorskim będzie przeniesienie na nowe podłoże warstwy 
malarskiej, jednocześnie z leżącą pod nią warstwą zaprawy oraz wierzchnią warstwą 
oryginalnego podłoża [7]. 

4. Problematyka adaptacji cerkwi w Babicach 

Pomimo bardzo zaawansowanych zniszczeń, które doprowadziły obiekt do nie- 
mal kompletnej ruiny, cerkiew w Babicach pozostaje nadal zabytkiem o niezwykle 
istotnym znaczeniu dla ziem Pogórza Dynowskiego. Dzięki swojej prostej bryle 
architektonicznej i wyrafinowanej polichromii wnętrza, reprezentującej typowy dla  
tego regionu styl malarstwa ludowego, odzwierciedla w swym charakterze tradycje 
nieomal zupełnie dziś już nieobecnego na terenach Podkarpacia lokalnego, wiejskiego 
budownictwa sakralnego. Dodatkowo stanowi świadectwo bogactwa kulturowego 
terenów pogranicza, gdzie jeszcze przed II wojną światową koegzystowały ze sobą 
społeczności rzymskokatolickie oraz greckokatolickie. 

Tym samym jest cerkiew w Babicach budowlą nie tylko o znamienitych walorach 
estetycznych oraz historycznych, ale też obiektem o znaczącym potencjale turystycz- 
nym. To właśnie zabytki takie jak cerkiew w Babicach świadczą o niepowtarzalnym 
charakterze tych ziem i z biegiem czasu nabrały nieomal symbolicznego znaczenia. 
Priorytetowym zadaniem zatem jest podjęcie natychmiastowych prac konserwator- 
skich zapewniających uratowanie świątyni przed całkowitym zawaleniem, a następnie 
zaadaptowanie jej do funkcji gwarantującej jej właściwe wykorzystanie w przyszłości. 

Problem adaptacji budynku zabytkowego stanowi wyzwanie już sam w sobie.  
Jak bowiem zapewnić właściwe użycie takiego obiektu, minimalizując jednocześnie 
wpływ na zmianę jego autentycznego charakteru i oryginalnej funkcji. Zagadnienia te 
wydają się być szczególnie istotne w przypadku budowli sakralnej, o której specyfice 
decydują zawsze wartości niematerialne stojące u podstawy jej kreacji. 

                                                           

11. 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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Największą szansą dla drewnianej cerkwi w Babicach będzie umieszczenie jej na  
liście obiektów uwzględnionych na szlaku architektury drewnianej województwa 
podkarpackiego. Tym samym świątynia będzie miała szansę stać się budynkiem  
o charakterze quasi-muzealnym. Bez wątpienia posiada ona odpowiedni potencjał,  
aby pełnić funkcję obiektu o samodzielnym turystycznym znaczeniu, którego atrak-
cyjność zapewni zainteresowanie jego zwiedzaniem. 

Aby jednak na stałe cerkiew w Babicach weszła na listę istotnych obiektów archi-
tektury drewnianej województwa podkarpackiego, nieodzownym jest, aby zostały 
spełnione podstawowe wymogi zapewniające jej turystyczną atrakcyjność. Wśród  
nich najważniejszymi wydają się: 

1. konserwacja estetyczna polichromii, 

2. restytucja ikonostasu oraz pozostałych elementów ruchomych zmagazynowanych 
obecnie w muzeach do wnętrza świątyni, a następnie odpowiednie ich zabezpieczenie, 

3. przystosowanie wnętrza do zwiedzania, np. zapewnienie odpowiedniego oświetlenia, 

4. zagospodarowanie najbliższego otoczenia (terenu wzgórza, na którym usytu- 
owana jest cerkiew) – wykonanie ogrodzenia terenu, odpowiednie oświetlenie, 

5. zagwarantowanie podstawowej infrastruktury turystycznej, jak np. parking  
nieopodal obiektu czy publiczna toaleta, 

6. wykonanie właściwej interpretacji historyczno-architektonicznej – zastosowanie 
odpowiedniego systemu informacji turystycznej (tablice informujące, oznakowana 
ścieżka turystyczna, zestaw wyczerpujących informacji historycznych o cerkwi,  
jak i o miejscowości Babice), 

7. przystosowanie wnętrza cerkwi jako przestrzeni do organizacji ewentualnych  
wystaw czasowych, wystaw okolicznościowych, auli koncertowej, np., demonto- 
wana scena muzyczna, 

8. zagwarantowanie utrzymania przez cerkiew religijnego charakteru wnętrza – 
przystosowanie do możliwości wykonywania/kontynuacji obrzędów religijnych. 

5. Podsumowanie 

Drewniana cerkiew w Babicach ma wciąż szansę, by być ocaloną. Tej szansy nie 
można zmarnować, bo wraz z materialnymi pozostałościami świątyni pójdą w nie- 
pamięć nieuchwytne wartości duchowe. Te zaś stanowią fundament wielowiekowej 
lokalnej tradycji i bez nich utracimy na zawsze prawdziwą tożsamość obszaru Pogórza 
Dynowsko-Przemyskiego. 

Podziękowania 

Autor niniejszego artykułu składa szczególne podziękowania Panu Jarosławowi 
Giemzie, kierownikowi Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie, za 
życzliwą pomoc i cenne uwagi dotyczące cerkwi w Babicach oraz Panu Witowi Woj-
towiczowi, Dyrektorowi Muzeum-Zamku w Łańcucie, za zgodę na opublikowanie  
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zdjęć elementów wyposażenia cerkwi w Babicach znajdujących się w zbiorach Działu 
Sztuki Cerkiewnej Muzeum-Zamku w Łańcucie oraz zamieszczenie cyfrowych kopi 
archiwalnych dokumentów. 
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