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W 1993 roku ukazało si´ pierwsze wydanie ksià˝ki
Opuszczone wsie ziemi gorlickiej. Miała ona pełniç funkcj´
przewodnika po terenach południowej cz´Êci powiatu
gorlickiego oraz Âwierzowej Ruskiej z powiatu jasielskie-
go. Zawierała wyniki prac inwentaryzacyjnych przeprowa-
dzonych w latach 1990 i 1991, które miały na celu
zanotowanie i zachowanie dla potomnych ostatnich Êla-
dówmaterialnych po mieszkaƒcach tych terenów, głównie

Nieznajowa. Podczas prowadzonej w 1991 roku inwentaryzacji, kolejno od lewej: Adam Harkawy, Mariola Janowska-Harkawy, Andrzej Piecuch

OPUSZCZONE WSIE ZIEMI GORLICKIEJ
PO 20 LATACH OD PIERWSZEGO WYDANIA

Łemkach. Wydawało si´, ˝e jest to ostatni moment, aby
udokumentowaç to, co jeszcze zostało, zanim wszystko
zniszczy czas i przyroda. Przedmiotem badaƒ było dziesi´ç
wsi: Âwierzowa Ruska, Długie, Radocyna, Lipna, Czarne,
Nieznajowa, Banica koło Krzywej, RegietówWy˝ny, Bielicz-
na i Czerty˝ne. Przy opisie wsi ich granice zostały przyj´te
umownie, gdy˝ właÊciwych nie udało si´ jednoznacznie
ustaliç.

Wstęp

Ksià˝k´ t´ dedykujemy
byłym mieszkaƒcom tych wsi
i ich potomkom.

Autorzy
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na terenie powiatu gorlic-
kiego, jak Czarne, Niezna-
jowa, Lipna, Wołowiec,
Radocyna, Długie, Bart-
ne, Bodaki, Przegonina,
Leszczyny, M´cina, Wa-
pienne, UÊcie Ruskie
(obecnie Gorlickie). Wier-
ni przechodzàcy na pra-
wosławie nie mogli w II
Rzeczpospolitej przej-
mowaç greckokatolickich
cerkwi. Tracili prawo ich
u˝ytkowania w myÊl za-
wartego w 1925 roku

konkordatu, który gwarantował KoÊciołowi greckokato-
lickiemu prawo własnoÊci do wszelkiego rodzaju dóbr
ruchomych i nieruchomych. Budowali wi´c nowe cer-
kwie, zwane te˝ czasowniami, zwykle w bezpoÊrednim
sàsiedztwie starych. Takie Êwiàtynie powstały mi´dzy
innymi w Czarnem, Radocynie, Nieznajowej, Bodakach,
Bartnem, Kwiatoniu, Bielicznej, Lipnej, Długiem, Âwie-
rzowej Ruskiej, Banicy koło Krzywej i Izbach.

CERKWIE

Cerkiew jest zawsze orientowana (łac. oriens –
wschód), to znaczy jej oÊ podłu˝na przebiega z zachodu
na wschód. Zwyczaj takiego usytuowania
budowli został zapo˝yczony od staro˝yt-
nych czcicieli Słoƒca, zwracajàcych si´
w czasie liturgicznej i prywatnej modlitwy
w kierunku wschodu słoƒca. Zasad´ t´
przyj´li wierni w czasach wczesnochrze-
Êcijaƒskich, a nast´pnie zastosowano jà
w KoÊciele ortodoksyjnym przy budowie
Êwiàtyƒ. W taki sposób orientowano tak-
˝e groby chrzeÊcijaƒskie.
Trójdzielny podział cerkwi odpowiada

Êwiàtyni jerozolimskiej. Prostokàtne lub

pi´cioboczne prezbite-
rium symbolizuje niebo,
jest salà tronowà Boga
lub salà tronowà Chry-
stusa Króla. Kwadratowa
nawa odpowiada ziemi
i symbolizuje w´drówk´
pielgrzymujàcego ludu
bo˝ego, podà˝ajàcego
z ciemnoÊci ku wscho-
dowi słoƒca, ku Chrystu-
sowi,prawdziwej ÊwiatłoÊci.
Przednawie to odpowied-
nik babiƒca. Ta cz´Êç
Êwiàtyni pierwotnie była
przeznaczona dla kobiet oraz nieochrzczonych, czyli nie-
b´dàcych członkami KoÊcioła, we wczesnym chrzeÊcijaƒ-
stwie tak˝e dla pokutujàcych. Nad babiƒcem wznoszono
wie˝´ z dzwonem.
Wierzono, ˝e miejsce przebywania Pana znajduje si´

podobnie jak raj ziemski na wschodzie i z tamtej te˝ stro-
ny nale˝y oczekiwaç powtórnego przyjÊcia Pana w dniu
ostatecznym. WyjaÊnia to Orygenes, który powiada w ho-
milii do Ksi´gi S´dziów: „Ka˝dy, kto w jakikolwiek spo-
sób przyjmuje na siebie imi´ Chrystusa, staje si´ synem
Wschodu [słoƒca]. […] Któ˝ nie przyzna od razu, ˝e
wschodnia cz´Êç Êwiata wyraênie wskazuje na to, ˝e
w tymwłaÊnie kierunku symbolicznie si´ zwracajàc, nale-

˝y si´ modliç, jak gdyby dusza miała ujrzeç
wschód prawdziwego Êwiatła”.
W Êwiàtyni Herodamiejsce NajÊwi´tsze

oddzielała od miejsca Âwi´tego podwójna
zasłona. W cerkwi rol´ t´ spełnia ikonostas
z ikonami, zasłaniajàcy przedwiernymi Nie-
bo, b´dàce Êwiatem niewidzialnym. Ikony
sà jakby oknami, dzi´ki którym wierni mo-
gà zobaczyç ten Êwiat. Sà łàcznikiemmi´dzy
Niebem a ziemià, wprowadzajà wiernych
w Êwiat nadprzyrodzony, pomagajà im
w skupieniu si´ i modlitwie.
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Florencji mi´dzy cz´Êcià KoÊcioła prawosławnego a Ko-
Êciołem rzymskokatolickim. W jej nast´pstwie powstał
KoÊciół grecko-unicki, który poczàtkowo nie przyjàł si´
w Polsce. Do wprowadzenia unii przyczynił si´ dopiero
synod w BrzeÊciu nad Bugiem w latach 1595 i 1596. Gre-
kokatolicy uznali zwierzchnictwo papie˝a, przyj´li do-
gmaty KoÊcioła rzymskokatolickiego, zachowujàc swojà
liturgi´, odr´bnoÊç hierarchii oraz prawo zezwalajàce
ksi´˝om Êwieckim wchodziç przed ostatnimi Êwi´cenia-
mi w zwiàzki mał˝eƒskie.

Podj´te pod koniec XIX i na poczàtku XX wieku przez
ukraiƒskich przywódców ze Lwowa działania polityczne
zmierzajàce do wzmocnienia ruchu ukrainofilskiego
wiàzały si´ równie˝ z włàczeniem w cały proces duchow-
nych. By obroniç swojà niezale˝noÊç, Łemkowie zmienia-
li wyznanie. Ju˝ w 1911 rokuwewsiachGrab iWyszowatka
(Wyszowadka) przechodzono na prawosławie. Rok póêniej
uni´ porzuciła cz´Êç mieszkaƒców Radocyny, Długiego
i Nieznajowej. W 1928 roku na prawosławie przeszli (wró-
cili do wiary przodków) mieszkaƒcy takich miejscowoÊci

Nieistniejàca ju˝ cerkiew
greckokatolickiej pw. Êw. Jana

Chrzciciela w Âwierzowej Ruskiej

Cerkiew pw. Êw. Michała Archanioła w Bielicznej

Cerkiew w Czarnem Cerkiew w Bielicznej
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KAMIENIARSTWO

Ciekawa jest symbolika samego kamienia – materia-
łu, z którego wykonywano krzy˝e. Jego trwałoÊç wska-
zuje na istnienie ponadludzkiej siły i pot´gi, a Êwiat
kryjàcy si´ poza tym materialnym zjawiskiem napełniał
człowieka pierwotnego religijnym l´kiem. Kamieƒ poło-
˝ony na grobie zmarłego miał stanowiç obron´ przed
duchami z królestwa zmarłych bàdê go ochroniç przed
wrogimi mocami. Takà rol´ odgrywały na przykład pre-
historyczne dolmeny na obszarach zamieszkałych przez
Celtów. Czasami wykonywano w nich tak zwany otwór
dla dusz, który miał umo˝liwiç duchowi zmarłego wyj-
Êcie z grobu, co równie˝ dowodzi wiary ludów pierwot-
nych w ˝ycie po Êmierci. Kamieƒ jako trwały materiał
słu˝ył do uwiecznienia rzeczy wielkich, jak na przykład
przykazaƒ bo˝ych, które otrzymał Moj˝esz.
Intencje, fundatorzy i miejsca sytuowania krzy˝y by-

ły takie same jak w wypadku kapliczek. Najpi´kniejsze,

proste w formie, kamienne krzy˝e z rzeêbà ukrzy˝owa-
nego Chrystusa stojà przy drogach lub na grobach.
Na Łemkowszczyênie wi´kszoÊç figur przydro˝nych,

krzy˝y i nagrobków powstała we wsiach w południowej
cz´Êci powiatu gorlickiego. Kamieniarstwo rozwin´ło si´
w Êródgórskich dolinach wsi Bartne, Przegonina (obec-
nie Bodaki), Pstrà˝ne oraz Wapienne. Pewnà grup´ krzy-
˝y wykonali tak˝e artyÊci cechowi, głównie Wojciech
Serwoƒski z Gorlic. Niektóre proste w formie rzeêby,
przedstawiajàce Ukrzy˝owanego bàdê figury Êwi´tych wy-
konywali artyÊci ludowi, a nawet ˝arniarze. Poczàtki ka-
mieniarstwa w Bartnem si´gajà XVI wieku, wtedy to we
wsi osiedlili si´ bracia Boroszowicze, kamieniarze z po-
bliskiej wsi Jasionka, trudniàcy si´ wyrobem ˝aren i ka-
mieni młyƒskich. Szczytowym okresem rozwoju był XIX
wiek, kiedy to prawie w ka˝dej rodzinie trudniono si´ ka-
mieniarstwem. Dla ułatwienia i przyspieszenia pracy two-
rzono spółki rodzinne bàdê sàsiedzkie, czasami tylko
w celu wydobycia i przetransportowania surowca z ka-

mieniołomu do wsi, czasami na
czas dłu˝szy do pracy przy wszyst-
kich etapach obróbki kamienia.
Do najwybitniejszych twórców lu-
dowych działajàcych na tych tere-
nach w XIX i XX wieku nale˝à:
Matej Cirkot, Wasyl Gracoƒ, Iwan
Dutkanycz, Stefan Felenczak, Osif
Tarbaj, Iwan Kozak, Dymitro Ko-
pacz i Iwan Szatyƒski.
Najlepszym materiałem pod

wzgl´dem gatunkowym był wydo-
bywany na wschodnich i północ-
nych zboczach Magurycza Wiel-
kiego (777 m n.p.m.) piaskowiec
zwany siwyj kamiƒ.
Innym nieco gorszym, lecz

równie˝ podatnym tworzywem
był drobnoziarnisty piaskowiec
wydobywany w Kornutach (obec-
nie rezerwat) w paÊmie Magury
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frontowej cokołów kapliczek i krzy˝y umieszczone były
zwykle kamienne Êwiàtki (obecnie zostały z nich wykra-
dzione). Na cokołach cmentarnych umieszczano epitafia
lub inskrypcje. Âciana frontowa oraz boki cokołów zdo-
bione sà niekiedy płaskorzeêbami, ich autorzy, artyÊci lu-
dowi, nie sà znani. Wn´ki zamkni´te sà łukami pełnymi,
ostrymi, trójlistnymi lub wkl´sło-wypukłymi. Niekiedy
cokół nie ma podstawy i stoi bezpoÊrednio na płycie.

Epitafium – ozdobna tablica ku czci zmarłego, zawie-
rajàca poÊwi´cony mu napis, czasem portret lub scen´ fi-
guralnà.

Głagolica – alfabet staro-cerkiewno-słowiaƒski, naj-
starsze pismo słowiaƒskie, stworzone w latach 862–863
przez Cyryla, oparte na ówczesnej minuskule (małych li-
terach) greckiej, wyparte przez cyrylic´. W głagolicy za-
pisano Pismo Âwi´te przeło˝one z greckiego na dialekt
bułgarsko-macedoƒsko-ruski.

Cyrylica – alfabetyczne pismo słowiaƒskie, którego
twórcà był Cyryl bàdê jeden z jego uczniów Klemens
Ochrydzki. Oparte na bizantyƒsko-greckiej majuskule
(du˝ych literach) i niektórych literach hebrajskich, roz-
powszechnione wÊród południowych i wschodnich Sło-
wian i Rumunów.

Grażdanka – alfabet b´dàcy modyfikacjà cyrylicy,
wprowadzony w Rosji na poczàtku XVIII wieku, u˝ywa-
ny do dziÊ.

Cyryl i Metody – uznani za Êwi´tych, prowadzili
prac´ misyjnà w IX wieku. Ich działalnoÊç miała olbrzy-
mie znaczenie dla hamowania zaborczej ekspansji nie-
mieckiej na wschód. Wià˝e si´ z nimi rozwój j´zyka,
piÊmiennictwa i kultury słowiaƒskiej. W 1980 roku pa-
pie˝ Jan Paweł II ogłosił Cyryla i Metodego patronami
Europy.

Alfabet cerkiewnosłowiaƒski i polski

Cyrylica

W kamieniołomie na Maguryczu Wielkim
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Свіржова Руска

Â 1-1. Cmentarz wiejski

Do cmentarza dochodzi Êcie˝ka od drogi prowadzàcej z przeł´-
czy Majdan, przez Âwierzowà do Âwiàtkowej Wielkiej. DojÊcie
z przeł´czy zajmuje około 50 minut. Przy stojàcej po lewej stro-
nie drogi figurze przydro˝nej, przedstawiajàcej Âwi´tà Rodzin´,
nale˝y skierowaç si´ w prawo, na zachód, przez potok Âwie-
rzówka, po około 2 minutach marszu widaç le˝àcy na wzniesie-
niu cmentarz oraz miejsce po cerkwi.

1 – 1926;

2 – 1936;

3 – 1917;

4 – uszkodzony;

5 – 1924;

6 – 1916

(uszkodzony);

7 – 1927;

8 – 1920;

9 – 1919;

10 – 1918;

11 – 1904 (łaciƒski);

12 – 1938;

13 – 1922;

14 – 1907;

15 – 1883;

16 – 1900

(˝eliwny);

17 – 1921;

18 – 1905

(uszkodzony);

19 – 1919;

20 – 1921.

W 1991 roku zinwentaryzowano

20 zachowanych krzy˝y nagrobnych:

Najstarszy krzy˝ pochodzi z 1883 roku

(kamienny, prawosławny). Cmentarz zo-

stał wyremontowany pod koniec lat 90.

XX wieku



Długie

D 2-6. Kapliczka przydro˝na postumentowa, kamienna, z wn´-
kà od frontu, z 1869 roku. Zniszczona

8382

Долгe

D 2-5. Kapliczka przydro˝na postumentowa, kamienna, z wn´-
kà od frontu, z 1907 roku. We wn´ce znajdujà si´ fragmenty ka-
miennego krzy˝a prawosławnego (1991)



112

Радоцина

R 3-14. Pamiàtkowy głaz piaskowcowy.
Tabliczka na głazie upami´tnia leÊniczego zamordowanego przez UPA w cza-
sie II wojny Êwiatowej. Głaz le˝y przy drodze, nieopodal hotelu nadleÊnictwa

R 3-13. Cokół z piaskowca, o który oparta była cz´Êç krzy˝a ka-
miennego, prawosławnego. Zinwentaryzowany w 1991 roku.
Stał przy skrzy˝owaniu dróg, przy drodze do Lipnej. Na Êcianie
frontowej znajdował si´ płaskorzeêbiony krzy˝ prawosławny.
Obecnie stoi w Szaƒcu Sakralnej Sztuki Łemkowskiej

Radocyna
Schemat odległoÊci

i czasów przejÊç

1991r.

LeÊniczówka

Bacówka 1991 r.

13A

14

3A

R3B



Lipna

L 4-9. Krzy˝ przydro˝ny kamienny, prawosławny, na cokole
z piaskowca. Na Êcianie frontowej cokołu płaskorzeêba przedsta-
wiajàca Matk´ Boskà z Dzieciàtkiem, wykonana przez gorlickie-
go artyst´ Wojciecha Serwoƒskiego
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L 4-10. Krzy˝ przydro˝ny kamienny, prawosławny, na cokole
z piaskowca. Na Êcianie frontowej cokołu płaskorzeêba przedsta-
wiajàca Matk´ Boskà z Dzieciàtkiem

124

Липна

L 4-7. Cokół kamienny bez krzy˝a. Na froncie cokołu Êlady pła-
skorzeêby. W 1991 roku w młodniku. Obecnie trudny do odszu-
kania w g´stym lesie

L 4-8. Cokół kamienny bez krzy˝a. Nad cokołem umieszczony
metalowy pr´t



Czarne

C 5-3. Krzy˝ przydro˝ny kamienny, prawosławny, na cokole
z piaskowca, z 1913 roku.
Obecnie brak krzy˝a. Na Êcianie frontowej cokołu znajduje si´
zniszczona przez działania atmosferyczne płaskorzeêba z przed-
stawieniem Matki Boskiej z Dzieciàtkiem. Wykonawcà krzy˝a był
gorlicki artysta Wojciech Serwoƒski

133

C 5-4. Kapliczka przydro˝na postumentowa, kamienna, z wn´-
kà od frontu, zwieƒczona krzy˝em prawosławnym, kamiennym,
z 1923 roku

132

Чорне

C 5-1. Krzy˝ przydro˝ny kamienny, prawosławny, na cokole
z piaskowca, z 1928 roku

C 5-2. Kapliczka przydro˝na domkowa, kamienna, zwieƒczona da-
chem namiotowym, krytym blachà. Wewnàtrz kapliczki wykonana
w latach 70. XX wieku polichromia o treÊci religijnej. Od lewej:
Wyp´dzenie szatana z raju, Zmartwychwstanie, Zwiastowanie



6. Nieznajowa/Незнаєва
WieÊ poło˝ona w dolinie cz´Êciowo nadWisłokà, cz´Êciowo nad potokiem

Zawoja, b´dàcym jej dopływem, na wysokoÊci 430–470 m n.p.m. Otoczona
od północy Uhercem (707 m), od południa Feszkówkà (657 m), a od zacho-
du ˚ydówkà (665 m).

W XVI wieku zwana Nieznanowà. Zało˝ona dokumentem z 4 listopada
1646 roku, wydanym przez Zygmunta I dla Stecza Oleksa ze wsi Âwiàtkowa.
Dokument pozwalał w lasach królewskich koło rzeki Nieznanowa lokowaç
wieÊ na prawie wołoskim. èródła podajà, ˝e nazwa wsi pochodzi od nazwy
osobowej Nieznan lub Nieznaj. Prof. Zdzisław Stieber klasyfikuje jà w grupie
nazw majàcych mieszane polskie i ruskie pochodzenie.

W 1581 roku wieÊ była własnoÊcià Stadnickich, a w XVIII wieku przeszła
w r´ce Siemieƒskich. W czasie I wojny Êwiatowej zostały spalone niemal
wszystkie budynki. W 1927 roku wi´kszoÊç mieszkaƒców powróciła do prawo-
sławia.

W 1936 roku mieszkało tu 220 prawosławnych, oÊmiu grekokatolików,
20 rzymskich katolików i trzech ˚ydów. W 1945 roku łemkowscy mieszkaƒcy
Nieznajowej wyjechali na Ukrain´. Osiedlili si´ w rejonie Kałusza, na Podolu
i na Wołyniu. Natomiast mieszkajàcy we wsi Polacy zamieszkali w sàsiednim
Czarnem. Pozostałych we wsi trzech Łemków wysiedlono w 1947 roku na zie-
mie zachodnie.

W 1930 roku, nieopodal cerkwi greckokatolickiej została wzniesiona cer-
kiew prawosławna pw. ÊÊ. Kosmy i Damiana. Wkrótce przeniesiono do niej ze
Êwiàtyni greckokatolickiej mi´dzy innymi XVII-wieczny ikonostas i cz´Êç wy-
posa˝enia. Niestety nie zachowały si´ fotografie i nieznany jest wyglàd cerkwi
prawosławnej. Wiadomo jedynie, ˝e wznieÊli jà cieÊle ludowi, którzy wrócili
do form zrozumiałych dla wiernych, czyli cerkwi wie˝owej zbli˝onej w sylwet-
ce, bryle i detalu architektonicznym do tego, co stworzyli ich ojcowie
i dziadowie (w tym samym stylu była cerkiew w Izbach, której wyglàd znamy
z zachowanej archiwalnej fotografii). Po 1947 roku cerkiew prawosławna stop-
niowo niszczała i została rozebrana około 1960 roku.

Dom przeniesiony z Lipnej, obok góralska bacowka (1991).
W widłach Wisłoki i Zawoi stoi jeden dom i bacówka góralska, wykorzystywana podczas
wypasu owiec (1991). Podobnie jak w 1991 roku, tak˝e obecnie, w byłej leÊniczówce,
jedynym ocalałym przedwojennym budynku wsi, znajduje si´ schronisko studenckie (czyn-
ne w sezonie letnim)
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Незнаєва

N 6-7. Miejsce po cerkwi pw. ÊÊ. Kosmy i Damiana.
Znajduje si´ obok cmentarza wiejskiego (N 6–6)

Cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1780 roku przez cieÊl´
Teodora Rusinka z Waradki (lub Biesiadki), o czym miała infor-
mowaç inskrypcja na nadpro˝u i tragarzu z nawy. Była to budow-
la trójdzielna, z wie˝à słupowo-ramowà o Êcianach pochyłych,
z pozornà izbicà, której słupy noÊne ujmowały babiniec, otoczona
wokół zachatà. W nawie i prezbiterium kopuły namiotowe, ła-
mane uskokowo. Hełm wie˝y o podstawie kopulastej, wie˝ycz-
ki baniaste, z pozornymi latarniami. Typ północno-zachodni,
wariant starszy. Uwa˝ana za jednà z najpi´kniejszych cerkwi łem-
kowskich. Zawaliła si´ w latach 1963–1964, jej wie˝´ rozebrano
w 1973 roku. Zachował si´ tak˝e drewniany portal (odrzwia) z tej
cerkwi pochodzàcy z okresu budowy, czyli około 1780 roku, ura-
towany przez Józefa Madzika, który przewiózł go pod sianem
furmankà do Bartnego i ukrył w swoim gospodarstwie. Obecnie
znajduje si´ w greckokatolickiej cerkwi w Bartnem, filii Muzeum
Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach. Zachowany
portal zamkni´ty jest łukiem trójlistnym, sznurowym. Zdobià go

malowane postacie Êwi´tych apostołów Piotra i Pawła. W górnej
cz´Êci pionowych belek widoczne sà litery greckie, b´dàce ini-
cjałami Jezusa Chrystusa. W górnej cz´Êci odrzwi, na poziomej
belce, umieszczona jest ryta wgł´bnie, przedzielona kwiatowym
motywem, pisana niewprawnà r´kà cyrylicà, czy te˝ alfabetem
staro-cerkiewno-słowiaƒskim, data zakoƒczenia budowy cerkwi
– 4 sierpnia 1780 (od lewej do prawej strony: P – roku, Б – bo-
˝ego. Ă oznacza liczb´ 1, Ψ – 700,∏ – 80. AВГ8CTA – augusta,
czyli sierpnia i Δ – czyli cyfra 4).

Polichromie portalu cerkwi w Nieznajowej: Êw. Piotr i Êw. Paweł. Pisany cyrylicà napis w górnej cz´Êci portalu z Nieznajowej

Zachowany tragarz cerkwi z Nieznajowej z napisem, ˝e zbu-
dował jà cieÊla Teodor Rusinko z Waradki staraniem ówczesnego
duchownego Nieznajowej i całej nieznajowskiej gromady
w 1780 roku



Banica koło Krzywej

B 7-9. Cokół kamienny,
bez krzy˝a, z 1886 roku

Cerkiew (czasownia) pw. ÊÊ. Apostołów Piotra i Pawła stan z roku 1976
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Баниця

B 7-7. Krzy˝ zniszczony, trudny do okreÊlenia (1991), poło˝o-
ny 5 m poni˝ej krzy˝a 7–6. Obecnie wyremontowany Staraniem
Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Krzywa z udziałem konserwa-
tora zabytków

B 7-8. Cerkiew (czasownia) pw. ÊÊ. Apostołów Piotra i Pawła
Znajduje si´ około 300 m na północ od „GoÊciƒca Banica”, idàc w gór´ poto-
ku. Zachowały si´ resztki dachu zwieƒczone kopułà

Prawdopodobnie została
przeniesiona z pobliskiego
Małastowa, gdzie w 1805 ro-
ku wybudowano murowanà
Êwiàtyni´. Âwiadczà o tym
Êlady przeniesienia z innego
miejsca i wtórnegomonta˝u
(1991). Według ks. Romana
Dubeca była to czasownia prawosławna zbudowana w latach 30.
XX wieku, po przejÊciu w 1928 roku znacznej cz´Êci mieszkaƒ-
ców Banicy na prawosławie. Została uroczyÊcie poÊwi´cona 16
lipca 1933 roku z udziałem licznie zgromadzonych wiernych.
Konsekracji dokonał ks. Antoni Krynicki ze Âwiàtkowej wspól-
nie z innymi duchownymi.
Zło˝ona była z dwu zr´bowych prostokàtnych cz´Êci; szerszej
i dłu˝szej oraz nieco wy˝szej zbli˝onej do kwadratu nawy i przy-
legajàcego od wschodu sanktuarium. Naw´ nakrywało sklepie-
nie Êl´gowe, którego kształt powtarzał dach namiotowy,
czterospadowy. WczeÊniej od zachodu przylegało do nawy jesz-
cze jedno pomieszczenie o konstrukcji słupowej. Była to typowa
cerkiew „dwudzielna” z jednym wierchem, czyli zr´bowà kopu-
łà wieƒczàcà naw´. Kopuła miała najprostszy czworoboczny
kształt bez załamów.

Cokół stoi na łàce, do której
mo˝na dojÊç od przystanku
PKS w Banicy, kierujàc si´
w stron´ Wołowca, po przejÊciu
około 200 m, przed potokiem,
nale˝y skr´ciç w lewo, w kie-
runku północnym, na starà
drog´ prowadzàcà z Banicy do
Bartnego. Po przejÊciu około
400 m, po prawej stronie, scho-
dzàc z drogi przez potok na łà-
k´, dochodzi si´ do cokołu.
W 2012 roku przewrócony co-
kół le˝ał na skraju łàki.



8. Regietów Wyżny/Ре�єтів Выжній
WieÊ poło˝ona nad potokiem Regetówka na wysokoÊci 530–610 m n.p.m.

Otoczona od południa i południowego zachodu stokami Jaworzyny Koniecz-
niaƒskiej (881 m), Jaworzynki (869 m), Koziego ˚ebra (847 m), od północy
Rotundà (771 m).
Zało˝ona prawdopodobnie w XIV wieku, za czasów Kazimierza Wielkie-

go, wchodziła w skład „paƒstwa Gładyszów”, noszàcego nazw´ Dominium
Ropae. W XVIII wieku była wsià szlacheckà, stanowiła własnoÊç Anny Cieƒ-
skiej z Ankwiczów.
Pierwsza pisana wzmianka pochodzi z 1589 roku, kiedy uposa˝ono cer-

kiew regetowskà, nale˝àcà do probostwa w Haƒczowej. W latach 1623, 1629
i 1665 wymieniana jako Regetów, w 1855 roku pojawiła si´ jako Regetów Wy-
˝ny (łemkowskie Regetiw) i w takiej formie wyst´powała do 1968 roku.
Nazwa wywodzi si´ od nazwy potoku Rzegotów (1359 rok), która pocho-

dzi od słów rzegotaç lub grzechotaç.
W 1888 roku wieÊ liczyła 547 mieszkaƒców. W 1935 roku we wsi było 421

grekokatolików. W 1947 roku mieszkaƒców wysiedlono na ziemie zachodnie,
wczeÊniej kilka osób wyjechało na Ukrain´.
W Regietowie Wy˝nym w 2012 roku zostały odnalezione dwa niekom-

pletne obiekty zabytkowe, a na cmentarzu wiejskim nr 8–5 ustawiono dwa
nowe krzy˝e. Zbudowano i poÊwi´cono symbolicznà wie˝´ dzwonnic´.



Regietów Wyżny
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Ре�єтів Выжній

Nagrobki na cmentarzu w Regietowie Wy˝nym



Bieliczna
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Білична

Cerkiew pw. Êw. Michała Archanioła, stan w 1978 roku
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Czertyżne
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Чертыжне

C 10-3. Cmentarz wiejski

Plan cmentarza (1991)

Krzy˝e w 1991

1 – ˝eliwny, uszkodzony

2 – krzy˝ z 1905

3 – krzy˝ drewniany

Le˝y około 2 km od przeł´czy Lipka, przy drodze po prawej
stronie. W czasie inwentaryzacji w 1991 roku stwierdzono, ˝e
zachowały si´ trzy krzy˝e nagrobne: ˝eliwny prawosławny
(uszkodzony), krzy˝ z 1905 roku, drewniany prawosławny
i trudne do zidentyfikowania fragmenty. Cmentarz odnowiony
został przede wszystkim staraniem rodziny Madzelanów,
dawnych mieszkaƒców Czerty˝nego oraz Gminy UÊcie Gor-
lickie. Pierwsze prace przeprowadzono w 1994 roku (wykonano
ogrodzenie), nast´pne w latach 2005–2010. Na cmentarzu
spoczywajà mi´dzy innymi Łukasz Madzelan i Michniewicz Sycz.
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