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 Cerkiew w Łabowej wiosną

 Cerkiew w Łabowej zimą

 Greckokatolicką cerkiew p.w. Opieki NMP w Łabowej zbudowano 
w 1784 r. z fundacji Lubomirskich. Budynek świątyni jest postawiony z kamienia 
i otynkowany. Przykrywa go blaszany, siodłowy dach, nad kaplicami uformowany 
w kopuły, który zdobi pięć wieżyczek z latarniami. Nad wszystkim góruje baniasty 
hełm wieży z latarnią. Wewnątrz znajduje się polichromia figuralna i ornamentalna 
wykonana w 1944 r. przez ukraińskiego malarza W. Kryczewskiego.
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GRUPA  FOTOGRAFICZNA
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 Cerkiew w Hańczowej zimą

 Cerkiew w Blechnarce zimą

 Cerkiew w Piorunce

 Cerkiew w Banicy

 Cerkiew w Izbach

 Greckokatolicka cerkiew w Hańczowej pochodzi z pierwszej połowy XIX w. 
Reprezentuje typ budownictwa zachodniołemkowskiego. Po 1947 r. zdewastowana, 
a w 1956 r. przeznaczona do rozbiórki. Została jednak uratowana i od 1958 r., 
użytkują ją prawosławni.
 Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Blechnarce zbudowano w 1801 r. 
z kamienia rzecznego. Wyremontowano ją w latach 1958-60. Wewnątrz znajduje 
się polichromia i ikonostas z 1865 r. Pierwotnie greckokatolicka, obecnie 
prawosławna.

 Drewnianą cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Piorunce zbudowano 
w 1798 r. w typie budownictwa zachodniołemkowskiego. Świątynia ta szalowana 
gontem posiada konstrukcję zrębową oraz wieżę konstrukcji słupowej. 
Zachowane wyposażenie cerkiewne pochodzi z XVIII-XIX w., a polichromia 
figuralna z 1930 r.
 Greckokatolicka cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Banicy zbudowana została 
w 1787 r., a w 1898 r. gruntownie przebudowana w wyniku czego utraciła pierwotny 
wygląd. Jest trójdzielna, konstrukcji zrębowej. Wewnątrz znajduje się ikonostas 
z 1757 r. 
 Klasycystyczna cerkiew pw. św. Łukasza w Izbach powstała w 1888 roku. 
Budynek świątyni jest murowany i otynkowany. Do dziś wewnątrz zachowały się 
jedynie fragmenty ikonostasu z lat 1887-88. Do 1947 r. znajdował się tu łaskami 
słynący obraz Matki Boskiej Izbiańskiej, który później trafił do Berestu. 



 Cerkiew w Kwiatoniu 

 Cerkiew w Skwirtnem

 Cerkiew w Banicy przedwiośniem 

 Cerkiew w Banicy jesienią 

 Cerkiew w Banicy przedwiośniem 

 Greckokatolicka cerkiew w Kwiatoniu zbudowana została w 1700 r. Wieżę 
do niej dobudowano w 1743 r. Świątynia ta pw. św. Paraskewi jest trójdzielna, 
konstrukcji zrębowej. Dach kryty gontem wieńczą trzy cebulaste hełmy. Wewnątrz 
znajduje się ikonostas 1904 r. oraz polichromia z XVIII w.
 Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Skwirtnem zbudowano w 1837 r. w typie 
budownictwa zachodniołemkowskiego. Wewnątrz posiada polichromię figuralną 
i ornamentalną z 1900 r.



 Cerkiew w Czarnej zimą 

 Cerkiew w Czarnej wiosną

 Cerkiew w Czarnej latem

 Cerkiew w Czarnej latem

 Cerkiew w Brunarach zimą 

 Cerkiew pw. św Dymitra w Czarnej zbudowano w 1764 r. w typie budownic-
twa zachodniołemkowskiego, przebudowano w pierwszej połowie XIX w. Jest to 
drewniany bydynek o konstrukcji zrębowej z wieżą konstrukcji słupowej. We-
wnątrz znajduje się ikonostas i polichromia z pierwszej połowy XIX w.

 Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Michała Archanioła w Brunarach Wy-
żnych zbudowana została w roku 1797, a powiększona w latach 1830-31. Posiada 
konstrukcję zrębową z wieżą konstrukcji słupowej. Wyposażenie wnętrza pocho-
dzi z XVIII-XIX w.: barokowy ikonostas z XVIII w., oraz polichromia ścienna 
z XVIII i drugiej połowy XIX w.

Cerkiew w Czarnej latem

Cerkiew w Brunarach zimą Cerkiew w Brunarach zimą 



Napisali o nas:
http://foto-festiwal.org/2007/index.php?d=notka050702    » 07.05.2007 | Najmłodsi 
fotografowie 
Wystawa zbiorowa - „Beskidzkie cerkwie - sześć pór roku”   lokalizacja wystawy: Hotel 
„Continental” (Hol), ul. Nitribitta 4;     wernisaż: sobota 14.07.2007, godz. 11:00.
W tym roku podczas Festiwalu zobaczymy również wystawę młodzieżowego koła 
fotograficznego „Koty Podróżne” pod kierunkiem Piotra Krzysztonia. Ekspozycja będzie 
dotyczyć pięknych okolic Krynicy-Zdroju skąd pochodzą młodzi fotografowie. 
„Koty Podróżne” to młodzi pasjonaci fotografii, którzy od pierwszej edycji Festiwalu 
chętnie zwiedzają prezentowane wystawy i biorą udział w warsztatach. Na co dzień 
zgłębiają tajniki fotografii pod okiem Piotra Krzysztonia, który nie szczędząc wysiłków 
organizuje dla nich ciekawe zajęcia i plenery. Koło działa przy SP i Gimnazjum we 
Florynce (Gmina Grybów), zważywszy zaś na wiek jego uczestników, rezultaty ich 
pracy są imponująco dobre.
- Przez dwa lata przemierzaliśmy w wolnym czasie, za własne pieniądze, odległe wsie, 
nieraz w bardzo trudnym terenie, w bardzo różnych warunkach atmosferycznych 
– a uczestnikami projektu były przecież 10 – 14 letnie dzieci – wspomina Piotr Krzysztoń.  
To poświęcenie w zestawieniu z doskonałą znajomością topografii Beskidu 
Sądeckiego i Beskidu Niskiego zaowocowało kolekcją zdjęć ujętą w krajoznawczą 
wystawę zbiorową pod tytułem: „Beskidzkie cerkwie – sześć pór roku”, 
szczególnie godną polecenia tym wszystkim, którzy chcieliby zapoznać się 
z Sądecczyzną.
„Koty Podróżne” będą w tym roku gościem specjalnym Festiwalu Fotografii 
Przyrodniczej i Krajobrazowej - lipiec 2007 Krynica-Zdrój.
 
****************************************
Uczestnicy i niektóre osiągnięcia grupy:
Katarzyna Motyka - lider grupy - czerwiec 2007 – II miejsce w VI Ogólnopolskim 
Konkursie Fotograficznym im. Jana Bułhaka „Pejzaże wokół mojego miasta”,  
III miejsce w konkursie „Obiekty sakralne”  Warszawa – wrzesień 2006,
Beata Motyka - uczennica IV klasy Szkoły Podstawowej we Florynce,
Joanna Motyka - uczennica I klasy Gimnazjum we Florynce,
Ewa Koperniak - uczennica I klasy Gimnazjum we Florynce – III OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS FOTOGRAFICZNY ”CZTERY PORY ROKU W OBIEKTYWIE” Nagroda 
główna w kategorii ZIMA,
Agnieszka Pajor - uczennica I klasy Gimnazjum we Florynce,
Sylwia Siuta - uczennica I klasy Gimnazjum we Florynce.
 
kontakt: Piotr Krzysztoń, Gimnazjum we Florynce, 33-332 Florynka, 
tel. 0-18-447-16-22, telefon prywatny kom. 509-509-754, omegapress@pro.onet.pl lub 
piotr.krzyszton@interia.pl;
zdjęcia można zakupić w formie elektronicznej lub odbitek do formatu 30x45 cm.

 Greckokatolicka cerkiew pw. św. Paraskewi w Czyrnej zbudowano w 1892 r. 
wg projektu austriackiego architekta Delavo. Jest to budynek drewniany z wieżą 
wznoszącą się nad kruchtą. Znajduje się tu dwudziestowieczny ikonostas, ołtarzyk 
z XVII w. oraz inne wyposażenie.

Informacje pochodzą z książek Zbigniewa Muzyka „Cerkwie Sądecczyzny”, „Cerkwie Ziemi Gorlickiej” 
dostępnych na www.wydawnictwo-koliber.pl

 Cerkiew w Czyrnej przedwiośniem 

 Cerkiew w Czyrnej jesienią



album sfinansowany przez Urząd Gminy w Grybowie

album wydany z okazji wystawy „Kotów Podróżnych”
„Beskidzkie cerkwie - sześć pór roku” - 2007

cerkiew we Florynce - obecnie kościół rzymsko-katolicki


