
   

Szlakiem Architektury Drewnianej – okolice sanocko-dukielskie

(program wycieczki do bezpłatnego wykorzystania w ramach zadania publicznego

„Wspólnie ocalmy od zapomnienia” realizowanego przy wsparciu finansowym

Województwa Podkarpackiego)

 Zbiórka uczestników w Ustrzykach Dolnych.

 Szczwane - cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy

– prawosławna cerkiew parafialna. Należy do dekanatu Sanok diecezji przemysko

gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

 Rzepedź - cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, drewniana cerkiew z 1824, obecnie

wykorzystywana wspólnie  przez katolików obrządku łacińskiego i  bizantyjskiego.

Cerkiew jest położona w dolinie potokuRzepedka dopływu Osławy. Typowa cerkiew

wschodnio-łemkowska,

 Turzańsk  -  cerkiew  pod  wezwaniem  św.  Michała Archanioła  –  drewniana

parafialna  cerkiew  prawosławna,  (w  swoich  dziejach służyła też  grekokatolikom

i rzymskim katolikom), wzniesiona w latach 1801–1803. Należy do dekanatu Sanok

diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

 Komańcza -  cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej  – aktualnie istniejąca

cerkiew  prawosławna  w  Komańczy.  Świątynia  parafialna.  Należy  do  dekanatu

Sanok  diecezji  przemysko-gorlickiej  Polskiego  Autokefalicznego  Kościoła

Prawosławnego,

 Wisłok Wielki - cerkiew św. Onufrego, dawna cerkiew greckokatolicka wzniesiona

między 1850  a  1853.W  1948  przejęta  przez  Kościół  rzymskokatolicki.  Najpierw

pełniła  funkcję  kościoła  filialnego  parafii  w  Komańczy,  a  od  1989  kościoła

parafialnego parafii św. Onufrego w Wisłoku Wielkim,

 Jaśliska - zespół zabudowy drewnianej z zachowanym układem miasteczka,



 Chyrowa  -cerkiew  Opieki  Bogurodzicy,  dawna  łemkowska  cerkiew

greckokatolicka, wzniesiona w XVIII wieku. Obecnie rzymskokatolicki kościół filialny

pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Obiekt wpisany na listę zabytków w 1985

roku.

 Olchowiec - cerkiew Przeniesienia Relikwii  św. Mikołaja z MyrLicejskich do

Bari w Olchowcu – parafialna cerkiew greckokatolicka, wzniesiona w 1934. Obiekt

wpisany na listę zabytków w 1993,

 Krempna -  cerkiew  św.  św.  Kosmy i  Damiana,  dawna łemkowska  parafialna

cerkiew grekokatolicka. Zbudowana została w latach 1778-1782.Po 1947 przejęta

przez kościół rzymskokatolicki. Obecnie użytkowana jako kościół filialny parafii św.

Maksymiliana Kolbe w Krempnej. Obiekt wpisany na listę zabytków w 1985.

 międzyczasie ognisko z poczęstunkiem lub obiad na trasie.


