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Od autora

Z roku na rok rośnie zainteresowanie turystów architekturą 
drewnianą. Spełniając te oczekiwania, władze województwa ma-
łopolskiego wyznaczyły w terenie Szlak Architektury Drewnianej, 
który na trwałe wpisał się na listę największych atrakcji turystycz-
nych Małopolski. Wśród ponad 250 obiektów znalazły się kościoły, 
beskidzkie cerkwie, urokliwe dworki, skanseny budownictwa drew-
nianego, przykościelne dzwonnice.

Najpiękniejsze i najciekawsze pod względem wartości historycz-
nej oraz wyposażenia obiekty udostępnione są rokrocznie zwiedza-
jącym w ramach projektu Otwarty Szlak Architektury Drewnianej 
realizowanego przez Małopolską Organizację Turystyczną. W tym 
roku można zwiedzać 58 obiektów, wśród których znajdują się 
m.in. wpisane na listę UNESCO gotyckie świątynie w Binarowej, 
Dębnie Podhalańskim, Lipnicy Murowanej i Sękowej, piękne baro-
kowe kościoły w Szalowej, Iwanowicach Włościańskich i Dąbrowie 
Tarnowskiej, najstarsze łemkowskie cerkwie w Powroźniku, Kwia-
toniu i Owczarach, a także dwory w Laskowej i Świdniku. W wielu 
z obiektów odbywają się koncerty z cyklu Muzyka zaklęta w drew-
nie.

Mam nadzieję, że wędrówka z przewodnikiem pozwoli Państwu 
poznać jakże wspaniałą cząstkę ginącej już architektury drewnianej 
oraz wzbudzi zainteresowanie owym pięknym elementem krajo-
brazu Małopolski.
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Małopolska Organizacja Turystyczna została powołana w 2001 
roku z inicjatywy Samorządu Województwa Małopolskiego jako jed-
na z pierwszych regionalnych organizacji turystycznych w Polsce.

Głównym celem organizacji jest promocja walorów turystycz-
nych Małopolski oraz kreowanie pozytywnego wizerunku regionu na 
krajowych i zagranicznych rynkach. Wszystkie podejmowane przez 
MOT działania wpływają na wzrost ruchu turystycznego w regionie.

Obecnie MOT zrzesza 121 członków. Wśród nich znajdują się sa-
morządy terytorialne, biura turystyki, fundacje, stowarzyszenia, wyż-
sze uczelnie, hotele oraz inne podmioty związane z turystyką. Forma 
prawna MOT, jakim jest stowarzyszenie, pozwala na integrację oraz 
współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w dziedzi-
nie turystyki. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachodzi efekt synergii 
pomiędzy działaniami promocyjnymi samorządów lokalnych oraz 
lokalnej branży turystycznej.

Od 2008 roku imieniu Województwa Małopolskiego MOT za-
rządza Szlakiem Architektury Drewnianej, realizując akcję „Ot-
warty Szlak Architektury Drewnianej”, w ramach której rokrocznie 
udostępnianych jest do zwiedzania kilkadziesiąt obiektów, a zawsze  
w 12 miejscach na szlaku odbywają się koncerty z cyklu „Muzyka Za-
klęta w Drewnie”.

W rankingu branżowego pisma „Rynek Podróży” MOT zajął  
I miejsce wśród wszystkich regionalnych organizacji turystycznych  
w Polsce w 2011 roku.
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ARCHITEKTURA DREWNIANA 
WOJEWóDZTWA MAŁOPOLSKIEgO

Kościoły

Najliczniejszą grupę drewnianych zabytków Małopolski, które znalazły się 
na Szlaku Architektury Drewnianej, stanowią wznoszone w różnych okresach 
kościoły. Typowa drewniana świątynia wykształcona w XIV, a rozpowszechniona 
w XV w. na terenie Małopolski była budowlą dwuczłonową – składała się z prze-
znaczonej dla wiernych nawy oraz węższego od niej prezbiterium, czyli części 
kapłańskiej. Obydwa pomieszczenia były zbliżone wymiarami do kwadratu lub 
prostokąta a prezbiterium najczęściej zamknięte było trójbocznie. Kościoły nie 
posiadały wież. Budowle były zawsze orientowane, czyli zwrócone prezbiterium 
ku wschodowi. Ten charakterystyczny element przetrwał kilka stuleci, również 
w sakralnym budownictwie murowanym. 

Ściany budowli stawiano w konstrukcji zrębowej, polegającej na układaniu 
belek poziomo jedna na drugiej. Na rogach łączono je za pomocą specjalnych 
nacięć. Nawę i prezbiterium początkowo nakrywały dwa oddzielne dwuspa-
dowe dachy, później połączono je w jednolitą połać, co znacznie wzmacniało 
konstrukcję budowli. Ponieważ nawa i prezbiterium były różnych szerokości  
i tym samym posiadały inne kąty połaci dachowych, wymogło to pewne zmia-
ny konstrukcyjne polegające na obniżeniu bocznych części stropu w nawie  
i powstaniu tzw.  zaskrzynień.

Do kościoła prowadziły dwa wejścia – od strony południowej i zachodniej. 
Zdobiły je portale ostrołukowe lub później wycięte w tzw. ośli grzbiet. 

Bardzo podobnie wyglądał wystrój i wyposażenie świątyni. Ściany oraz 
stropy pokryte były dekoracją malarską, wykonywaną za pomocą specjal-

OBIEKTY OTWARTE W 2012 ROKU 
NA SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ 

W MAŁOPOLSCE
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nych szablonów (patronów), czyli pasów z papieru lub skóry z powycina-
nymi wzorami i ornamentami. Najczęściej były to motywy geometryczne  
i roślinne. Szablon taki przykładało się do drewna, a następnie wycięcia pokrywa-
ło farbą. W ten sposób ściany zapełniały się wielobarwnymi, powtarzającymi się 
kompozycjami. Patrony wielekroć wykorzystywano przy dekorowaniu różnych 
świątyń. W późniejszych czasach ściany zaczęły pokrywać kompozycje i cykle 
figuralne, mające przekazywać wiernym w formie obrazu naukę biblii. Była to tzw. 
Biblia pauperum (Biblia dla ubogich), która w czasach, gdy większość wiernych 
nie potrafiła czytać ani pisać  stanowiła potężne narzędzie edukacyjne.  

Głównym elementem wyposażenia świątyni był gotycki ołtarz (lub ołtarze) 
zestawiany przeważnie z obrazów malowanych na desce. W bogatszych parafiach 
w ołtarzach często umieszczano drewniane rzeźby. Najbardziej rozpowszechnio-
nym typem ołtarza był tzw. tryptyk, składający się z trzech elementów – części 
środkowej (koniecznie z wizerunkiem patrona) oraz ruchomych skrzydeł. 

Ważnym elementem wyposażenia była chrzcielnica, częstokroć wykuta  
w kamieniu. W miejscu styku prezbiterium z nawą, w tzw. łuku tęczy, znaj-
dowała się zazwyczaj rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego, rzadziej cała grupa 
ukrzyżowania (Chrystus, Matka Boska, św. Jan). 

Na przestrzeni wieków bryła świątyni ulegała różnorakim zmianom, głów-
nie przez dodawanie licznych „przybudówek”. Najwcześniej powstały zakrystie 
dobudowywane do prezbiterium od strony północnej. Zakrystia dostępna była 
wyłącznie z wnętrza świątyni, co lepiej zabezpieczało przechowywane w niej 
drogie sprzęty liturgiczne. 

Począwszy od końca XVI w. do kościołów od strony zachodniej zaczęto 
dostawiać kwadratowe wieże. Wznoszono je w konstrukcji słupowo-ramowej, 
polegającej na łączeniu ze sobą pionowych, poziomach i ukośnych belek. 
Powstawał w ten sposób szkielet obijany z zewnątrz deskami lub gontem. 
Wieże miała pochyłe, zwężające się ku górze ściany i nadwieszone pięterko, 
tzw. izbicę (w której znajdowały się dzwony) wystającą ponad jej dolne piętro. 
Izbicę nakrywał zazwyczaj ostrołukowy hełm. Taka konstrukcja wieży była 
bardzo odporna na drgania powstające w trakcie dzwonienia. Drugim, znacz-
nie mniejszym i skromniejszym akcentem wysokościowym była wieżyczka 
na sygnaturkę. 

Innym elementem zmieniającym bryłę kościoła były soboty, czyli zadaszone 
podcienia, obiegające nawę i prezbiterium, a niekiedy również wieżę. Początkowo 
spełniały one rolę ochronną przed wilgocią, później wykorzystywano je jako 
różnorakie składziki i magazynki. Czasami stanowiły schronienie dla wiernych 

przybywających z odleglejszych miejsc, a także spełniały funkcje liturgiczne 
– odprawiano w nich m.in. Drogę Krzyżową.

Teren kościelny zazwyczaj otoczony był drewnianym ogrodzeniem lub 
kamiennym murem, a obok samej świątyni rozsiane były nagrobki. Całości 
dopełniały liczne drzewa mające chronić budowle m.in. przed uderzeniami 
piorunów, a dzisiaj nadające im malowniczości.  

Tak ukształtowana bryła świątyni przetrwała następne stulecia i duża część 
opisanych powyżej elementów architektury, jak również wystroju jest dziś wi-
docznych w najstarszych i najcenniejszych małopolskich świątyniach. Należą 
do nich m.in. cztery kościoły wpisane na listę UNESCO: Binarowa, Dębno 
Podhalańskie, Lipnica Murowana, Sękowa oraz świątynie w Jodłowniku, Szyku, 
Woli Radziszowskiej, Zawadzie. Szczególnie cenny jest również kościół w Kra-
kowie-Mogile – jedyny w Małopolsce przykład drewnianej gotyckiej świątyni 
o układzie trójnawowym, nawiązującym do architektury romańskiej.

Późniejsze, nowo powstające świątynie coraz bardziej ulegały trendom 
panującym w budownictwie murowanym. Szczególnie wyraźnie zaznaczyło się 
to w dobie baroku, kiedy kościoły starały się naśladować i w miarę możliwości 
odwzorowywać charakterystyczne elementy obiektów murowanych. Widoczne 
jest to zarówno w bryłach zewnętrznych świątyń (rozbudowane, dwuwieżowe 
fasady, baniaste hełmy z latarniami, szczyty z wolutowymi zdobieniami), jak 
również architekturze wnętrza (trójnawowe korpusy, potężne, częstokroć 
spiralne kolumny, detale ciesielskie) oraz wystroju (iluzjonistyczne malarstwo, 
barokowe zdobnictwo). Szczególne miejsce zajmuje tu kościół w Szalowej, 
wręcz perfekcyjnie odwzorowujący klasyczną barokową trójnawową świątynię 
z dwuwieżową fasadą. O dbałości o szczegóły niech świadczy fakt, iż wykonany 
został dokładny model budowli znajdujący się obecnie w Muzeum Narodowym 
w Krakowie. Z innych obiektów doby baroku opisanych w przewodniku warto 
odwiedzić kościoły w Więcławicach Starych, Iwanowicach Włościańskich,  
Dąbrowie Tarnowskiej i Mętkowie. Ciekawym obiektem jest również świątynia 
w Skawinkach, wzniesiona na planie krzyża równoramiennego.

Z później wznoszonych (często w stylu eklektycznym) budowli warto zwie-
dzić ogromną świątynię w Zawoi oraz kościół w Bukowinie Tatrzańskiej.

Cerkwie

Rejon Gorlic i Nowego Sącza charakteryzuje się nagromadzeniem łemkow-
skich cerkwi. Cechuje je duża różnorodność architektoniczna, w większości 
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jednak reprezentują tzw. typ północno-zachodni różnych okresów bądź 
świątynie tej grupy przerobione w późniejszym czasie. Najstarszy wariant tego 
typu charakteryzuje się trójdzielnym układem, na który składają się nawa, 
prezbiterium oraz babiniec. Ułożone na jednej osi pomieszczenia wymiarami 
były zbliżone do kwadratu, przy czym nawa jest najszersza. Babiniec lub jego 
część objęte były słupami pochyłej wieży, zwieńczonej oddzielnym pięterkiem 
– izbicą. Wieże, podobnie jak w kościołach rzymskokatolickich,  wznoszono 
w konstrukcji słupowo-ramowej. Często otoczone były niskim, oszalowanym 
obejściem – zachatą. Nawa i prezbiterium nakryte były wysokimi namiotowy-
mi, łamanymi uskokowo dachami, przy czym uskoki były równej wielkości. 
Wieńczyły je – podobnie jak wieżę – baniaste hełmy z pozornymi latarniami. 
Ich wnętrza nakryte były kopułami namiotowymi. Do najpiękniejszych przy-
kładów tego typu należą cerkwie w Owczarach, Kwiatoniu i Powroźniku.

Począwszy od 4 ćw. XVIII w. bryły cerkiewne uległy pewnym zmianom po-
legającym m.in. na wydłużeniu nawy, a zwłaszcza babińca. Dachy namiotowe 
posiadały uskoki w nierównych odstępach, a prezbiteria często zamknięte były 
trójbocznie. Cerkwie o podobnych bryłach stawiano również w XIX w. Jedną  
z nich możemy zobaczyć w Skwirtnem.

Inaczej wyglądają cerkwie zbudowane w tzw. stylu powszechnym, zwanym 
inaczej schyłkowym, rozpowszechnionym na całej Łemkowszczyźnie głównie 
w XIX w. Budowle te charakteryzują się dwuspadowymi dachami (oddzielnymi 
dla nawy i prezbiterium), które zastąpiły wcześniejsze dachy namiotowe, oraz 
brakiem baniastych hełmów. Często na kalenicy nawy wznosi się wieżyczka 
na sygnaturkę. Akcentem pionowym jest wysoka wieża. Wnętrza nakryte są 
zazwyczaj płaskimi stropami. Należy tutaj dodać, że wiele starszych cerkwi 
otrzymało taki wygląd w czasie remontów czy przebudów. Do grupy świątyń 
stylu schyłkowego należą m.in. cerkwie w Banicy i Bodakach.

Swoje piętno na drewnianym budownictwie cerkiewnym Galicji,  
w tym również dzisiejszej Małopolski, odcisnął XX w., a głównie lata 20.  
i �0. Był to czas poszukiwania tzw. ukraińskiego stylu narodowego. Cerkwie 
wznoszone w tym stylu nie są jednorodne.  Jeden z wariantów reprezentują 
bezwieżowe cerkwie trójdzielne. Poszczególne części świątyni wznoszono na 
osi wzdłużnej, przy czym nawa była najpokaźniejsza zaś prezbiterium i babiniec 
mniejsze i niższe. Wszystkie części nakryte były kopułami, największa wznosiła 
się nad nawą. Cerkwie takie zobaczymy m.in. w Bartnem. Warto również zwie-
dzić cerkiew w Gładyszowie z 19�8 r. (nieopisana w przewodniku) wzorowaną 
na sakralnym budownictwie huculskim, którego głównymi założeniami było 

stawianie obiektów na planie krzyża greckiego z wielką kopułą umieszczoną 
na skrzyżowaniu jego ramion oraz małymi baniami na ramionach. 

Wnętrza cerkwi – kopuły, stropy i ściany – zazwyczaj pokrywa polichro-
mia ornamentalna, figuralna i architektoniczna. Do najczęściej spotykanych 
przedstawień figuralnych należą Trójca Święta, Opieka Bogurodzicy, podobizny 
ewangelistów oraz patronów Rusi – św. Olgi i św. Włodzimierza.

Głównym elementem wyposażenia cerkwi jest ikonostas, czyli drewniana 
konstrukcja z wmontowanymi w nią ikonami. Ikonostasy zazwyczaj posiadają 
piękną dekorację snycerską. Całość stanowi jakby ścianę oddzielającą prezbite-
rium, czyli niebo niedostępne dla zwykłych śmiertelników, od nawy, czyli ziemi. 
Ikony poumieszczane są w ikonostasie w ten sposób, że tworzą kilka rzędów. 
Dolny rząd zajmują duże ikony namiestnie. Pierwsza z prawej obrazuje wezwa-
nie świątyni, następna to zazwyczaj Chrystus Nauczający, dalej Matka Boska  
z Dzieciątkiem i z lewej strony ikona świętego szczególnie czczonego w danym 
regionie (w opisanych w książce obiektach jest to zazwyczaj św. Mikołaj). 
Ikony namiestnie oddzielone są od siebie carskimi wrotami (pośrodku) oraz 
wrotami diakońskimi po bokach. Powyżej ikon namiestnich znajduje się 
rząd prazdników, czyli małe ikony przedstawiające poszczególne święta roku 
liturgicznego. Na środku tego rzędu często umieszczone jest przedstawienie 
Ostatniej Wieczerzy. Powyżej znajduje się rząd Deesis, który tworzą postacie 
apostołów, przedstawione parami oraz Chrystus Pantokrator pośrodku. Na 
ostatni rząd składają się mniejsze ikony z postaciami patriarchów i proroków. 
Całość wieńczy Ukrzyżowanie. Powyższy układ spotkamy w większości cerkwi 
na opisywanym terenie. 

Z pozostałego wyposażenia cerkwi należy koniecznie zobaczyć ołtarze. 
W prezbiterium umieszczony jest ołtarz główny, często nakryty ozdobnym 
baldachimem, a czasami także mały ołtarzyk przy ścianie, tzw. żertwiennik. 
W nawie zazwyczaj znajdują się ołtarze boczne, umieszczone przy ścianach. 
Do podstawowego wyposażenia cerkwi należą także ikony poumieszczane na 
ścianach, krzyże i chorągwie procesyjne. 

Dwory

Wśród obiektów udostępnionych w 2012 r. do wziedzania znalazły się 
również budowle reprezentujące architekturę świecką. Są to dwory w Laskowej  
i w Świdniku stanowiące jedne z najpiękniejszych w Polsce przykładów drew-
nianego budownictwa dworskiego z XVII i XVIII w.



Kościół pw. św. Erazma
w Barwałdzie Dolnym

Świątynia wzniesiona została pod koniec XVIII w. z fundacji Jana Bi-
bersteina Starowieyskiego, właściciela starostwa barwałdzkiego. W latach 
�0. XX w. dostawiono do niej kruchtę od zachodu.

Kościół składa się z nawy, węższego od niej, zamkniętego trójbocznie 
prezbiterium oraz wieży. Ciekawostką jest fakt, że starsza od reszty świątyni 
wieża wznosi się nie jak w większości kościołów drewnianych od zacho-
du, ale od wschodu, przylegając do prezbiterium. Składa się z trzech kon-
dygnacji (różnej wysokości) oddzielonych małymi daszkami okapowymi. 
Zwieńczona jest hełmem baniastym z latarnią. W jej przyziemiu znajduje 
się zakrystia. Ściany wszystkich części świątyni oszalowane są pionowo de-

skami. Nawa nakryta jest dachem dwu-
spadowym, prezbiterium zaś dachem 
wielospadowym. Dachy zostały pobite 
gontami.

Nakryte płaskimi stropami wnętrze ozdobione jest polichromią figu-
ralną, ornamentalną i roślinną wykonaną pod koniec XVIII w. Najpiękniej 
prezentują się stropy ze scenami figuralnymi – w nawie widzimy Przemie-
nienie Pańskie, w prezbiterium zaś Zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. 
Najstarszym zabytkiem świątyni jest późnogotycki krucyfiks z poł. XVI w. 
umieszczony na belce tęczowej. Pozostałe wyposażenie pochodzi głównie  
z doby baroku. Ołtarz główny wykonany został pod koniec XVIII w., 
umieszczony jest w nim obraz św. Erazma. W lewym ołtarzu bocznym 
znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI w. ozdobiony sukien-
kami z XVIII w. W drugim ołtarzu bocznym 
Serce Pana Jezusa. Z innych elementów wypo-
sażenia warto zwrócić uwagę na kamienną, ba-
rokową chrzcielnicę, rokokowe organy z 1770 r. 
oraz kamienną kropielnicę z 1842 r. 

Msze św. w niedzielę:
7.�0, 9.�0, 11.00
Tel. do parafii: �� 872 20 28
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Cerkiew greckokatolicka
pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu

Cerkiew w Kwiatoniu zbudowana została prawdopodobnie w XVII w., 
jednak tradycja jako datę budowy przekazała nam 1700 r. W 174� r. do świą-
tyni dobudowana została wieża. W XIX i XX w. cerkiew była kilkakrotnie 
remontowana. Obecnie użytkowana jest jako świątynia rzymskokatolicka 
należąca do parafii w Uściu Gorlickim. 

Cerkiew uznawana jest za klasyczny i najpiękniejszy przykład północ-
no-zachodniego łemkowskiego budownictwa sakralnego w Polsce. Świą-
tynia jest trójdzielna, składa się z nawy, węższego od niej prezbiterium 
oraz babińca skrytego pod wieżą. Nawa i prezbiterium nakryte są wyso-
kimi namiotowymi, łamanymi dachami. Szczególnie pięknie prezentuje 

się bardzo wysoka wieża o pochyłych, 
zwężających się ku górze ścianach. Jej 
górne piętro – izbica – odeskowana jest 
pionowo, deski zakończone są u dołu 

ozdobną koronką. Wszystkie części cerkwi zwieńczone są baniastymi heł-
mami z pozornymi latarniami. Ściany, dachy oraz hełmy pobite są gontem, 
co dodaje świątyni wyjątkowej malowniczości. 

Wnętrze cerkwi nakryte jest łamanymi kopułami namiotowymi (nawa  
i prezbiterium) oraz stropem płaskim (babiniec). Zdobi je polichromia ar-
chitektoniczna i figuralna. Na kopule nawy widnieje scena Przemienienie 
Pańskie oraz przedstawienia ewangelistów. Warto również zwrócić uwagę 
na dużą scenę Opieka Bogurodzicy na stropie babińca. Na ścianach obok 
ikonostasu podobizny św. Olgi i św. Włodzimierza.

Z wyposażenia uwagę zwraca głównie piękny 
ikonostas wykonany przez Michała Bogdańskie-
go w 1904 r. W prezbiterium znajduje się ołtarz 
główny z XIX w., pod wieżą stoi kamienna kro-
pielnica z 1750 r.  

Msze św. w niedzielę: 
9.00 (co druga niedziela)
Tel. do parafii: 18 �5� 07 20
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Kościół pw. św. Michała Archanioła
w Dębnie Podhalańskim

Kościół zbudowany został w 2. poł. XV w. W 1601 r. dobudowana zo-
stała wieża, a jeszcze później całość otoczono podcieniami, czyli tzw. so-
botami. Potem świątynia nigdy nie była przebudowywana, dzięki czemu 
przetrwała do naszych czasów w niezmienionym kształcie i jest dzisiaj jed-
nym z najcenniejszych drewnianych kościołów w Polsce. W 200� r. wpisa-
na została na listę UNESCO.

Kościół składa się z nawy, węższego od niej prezbiterium oraz wieży. 
Całość obiegają zaszalowane podcienia. Nawa i prezbiterium nakryte są 
wspólnym, wysokim dachem, na którego kalenicy wznosi się wieżyczka 
sygnaturkowa. Wieża o pochyłych ścianach w górnej kondygnacji posiada 

nadwieszone pięterko, tzw. izbicę. Na-
krywa ją ostrosłupowy hełm. Wszyst-
kie dachy oraz ściany pobite są gontem. 
Wyjątek stanowi górna część wieży 

oszalowana pionowo deskami wyciętymi od dołu w ozdobną koronkę.
Nakryte płaskimi stropami wnętrze zdobi polichromia wykonana za 

pomocą specjalnych szablonów zwanych patronami. Malowidła pochodzą 
z końca XV i z XVI w. Najstarszym zabytkiem świątyni jest gotycki krzyż  
z ok. 1�80 r. umieszczony na belce tęczowej. Uwagę zwiedzających przyku-
wa jednak ołtarz główny z pocz. XVI w. W polu środkowym Matka Boska  
z Dzieciątkiem, Św. Michał Archanioł i Św. Katarzyna. Na skrzydłach 
postacie świętych oraz sceny Męki Pańskiej. Ołtarze boczne barokowe,  
w lewym gotyckie figury Matki Boskiej oraz 
świętych: Barbary, Katarzyny, Doroty i Cecy-
lii. Do gotyckiego wyposażenia należą także: 
drewniane tabernakulum, rzeźba św. Miko-
łaja na ścianie nawy, drewniana ambona oraz 
piramidalne zwieńczenie chrzcielnicy.

Msze św. w niedzielę:
8.00, 11.00
Tel. do parafii: 18 275 17 97
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Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny w Iwkowej

Kościółek cmentarny w Iwkowej reprezentuje grupę najstarszych drew-
nianych obiektów sakralnych w Małopolsce. Wzniesiony został pod koniec 
XV w. Mimo iż w XX w. był kilkakrotnie odnawiany, zachował się do dzisiaj 
prawie w niezmienionej postaci.

Świątynia składa się z nawy, węższego od niej, zamkniętego trójbocznie 
prezbiterium oraz wieży. Ściany wszystkich części oszalowane są pionowo 
deskami, ich łączenia zakryto wąskimi listwami. Niska wieża pozbawiona 
jest izbicy, praktycznie nie wyodrębnia się z bryły świątyni tworząc z nią 
jedną całość. Kościół nakryty jest blaszanym wspólnym dachem wielospa-
dowym. Na jego kalenicy wznosi się wieżyczka sygnaturkowa. Z ciesiel-

skich detali architektonicznych zacho-
wały się gotyckie portale z końca XV w. 
Szczególnie piękny jest portal zachodni 
wycięty w trójlistny łuk. Warto również 

zwrócić uwagę na ostrołukowy otwór tęczy.
Wnętrze nakryte zostało płaskimi stropami. Ściany ozdobione są póź-

norenesansową polichromią z 1629 r. najlepiej zachowaną w prezbiterium. 
W górnym pasie widać sceny pasyjne, w dolnym zaś postacie  apostołów. 
Do najcenniejszych zabytków należy krzyż z XV w. oraz figury Matki Bo-
żej i św. Jana Ewangelisty umieszczone na belce tęczowej. Ołtarz główny 
barokowy z 1688 r. Znajdują się w nim późnogotyckie rzeźby Matki Bożej  
i św. Elżbiety, w zwieńczeniu Wniebowzięcie NMP. Dwa ołtarze boczne  
z 2. poł. XVII w. z obrazami św. Antoniego Padewskiego i Ukrzyżowania.  
W oknie prezbiterium znajduje się mały witrażyk z Matką Bożą Apoka-
liptyczną. Jest to kopia oryginalnego 
gotyckiego witrażyka znajdującego 
się obecnie w Muzeum Diecezjalnym  
w Tarnowie. Na wieży dzwon z 1541 r.

Msze św. w niedzielę
odprawiane są sporadycznie
Tel. do parafii: 14 684 4� 27
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