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Piątkowa
Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1448 r. Wtedy należała do Kmitów; w wie-
ku XVI właścicielami byli Stadniccy, później  Krasiccy.

Elewacja południowa, kruchta i nawaFot. Krzysztof Pol

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra znajduje się ok. 100 m 
od głównej drogi.

Powstała przed XVIII w. Została odnawiana w roku 1881, a na-
stępnie w latach 1958–1961. Od II wojny nie jest użytkowana. 

To świątynia o konstrukcji zrębowej, trójdzielna, na planie 
trzech kwadratów, na kamiennym podmurowaniu. Nakryta jest 
trzema kopułami na ośmiobocznych bębnach. 

Ściany zostały opasane sobotami, opartymi na słupach z ka-
mienia rzecznego. Ściany powyżej opasania i wszystkie połacie 
dachowe obito gontem.

Wewnątrz znajduje się kamienna posadzka. 
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Na nadprożu głównego wejścia jest napis: „Oddaje się tę cer-
kiew Roku Bożego 1732”. Datę zapisano cyframi arabskimi 
i cyrylicą. Jednak może być to rok remontu lub przebudowy.

Fot. Krzysztof Pol

Piątkowa

Należy do nielicznych na terenie południowo-wschodniej Pol-
ski trójdzielnych cerkwi kopułowych. 

Elewacja południowa, nawa

Elewacja zachodnia
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Fot. Jolanta Pol

Piątkowa

Cerkiew św. Dymitra jest filią Muzeum Budownictwa Ludowe-
go w Sanoku.

Elewacja zachodnia, opasanie nad wejściem

Drzwi do kruchty z ozdobnymi okuciami (elewacja zachodnia) Elewacja wschodnia, prezbiterium
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Kopuła nad kruchtą, elewacja południowa

Pozorna latarnia i krzyż nad kopułą kruchty (fot. z lewej) i nawy (fot. z prawej)

Piątkowa

Fot. Krzysztof Pol

Nawa jest większa od babińca i prezbiterium. Wszystkie części 
mają płaskie stropy. Chór znajduje się w nawie, od zachodu.

Okno w nawie, elewacja południowa
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Piątkowa

Po II wojnie została okradziona, pozbawiona całego wyposaże-
nia. Mimo nieużytkowania jest w dobrym stanie.

Droga do cerkwi św. Dymitra

Elewacja północna

Elewacja południowa

Fot. Jolanta Pol
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Fot. Jolanta Pol

Piątkowa

Obok cerkwi znajduje się kilka starych nagrobków. Na wzgórzu 
przy drodze Jawornik Ruski–Tarnawka stoi murowany kościół 
rzymskokatolicki św. Jana Kantego z lat 30. XX w. (fot. z prawej).


