Szlakiem Architektury Drewnianej – od Ustrzyki Dolne po Ulucz
(program wycieczki do bezpłatnego wykorzystania w ramach zadania publicznego
„Wspólnie ocalmy od zapomnienia” realizowanego przy wsparciu finansowym
Województwa Podkarpackiego)

 Zbiórka uczestników Ustrzyki Dolne.
 Liskowate - Cerkiew Narodzenia Najświętszej Panny Marii w Liskowatem drewniana greckokatolicka cerkiew, wzniesiona we wsi Liskowate w miejscu
wcześniejszej cerkwi, wzmiankowanej już w roku 1564.
 Wojtkowa - Cerkiew Narodzenia NMP, drewniana dawna parafialna cerkiew
greckokatolicka,

wybudowana

w

1910.

W

1973

przejęta

przez

kościół

rzymskokatolicki i użytkowana jako kościół parafialny w tutejszej parafii pw.
Maksymiliana Kolbe.
 Roztoka - drewniana cerkiew greckokatolicka pw Opieki NMP. Cerkiew została
zbudowana w 1936 r. na miejscu wcześniejszej cerkwi z 1822 r. Jest to cerkiew
zbudowana na planie krzyża greckiego, z centralną kopułą na ośmiobocznym
bębnie.
 Kuźmina - Cerkiew św. Dymitra, dawna filialna cerkiew greckokatolicka,
postawiona z drewna w 1814. Po 1947 świątynia przejęta przez kościół
rzymskokatolicki i użytkowana jako kościół parafialny Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Obiekt wpisany na listę zabytków w 1982.
 Hołuczków -Cerkiew św. Paraskewii, drewniana filialna cerkiew greckokatolicka
z I pol. XIX w.,
 Siemuszowa - Cerkiew Przemienienia Pańskiego, drewniana filialna cerkiew
greckokatolicka z 1841r.,

 Tyrawa Solna - Cerkiew św. Jana Chrzciciela w Tyrawie Solnej – drewniana
parafialna cerkiew greckokatolicka, wzniesiona w 1837r. Od 1946 obiekt
użytkowany jest przez kościół rzymskokatolicki,
 Mrzygłód - Zachowany układ miasteczka z drewnianą architekturą wokół rynku,
 Hłomcza -Cerkiew Soboru NMP, drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka.
Została zbudowana (w miejscu starszej drewnianej cerkwi, wizytowanej w 1836
przez biskupa Jana Snihurskiego) w 1859, odnowiona w 1910. Obok cerkwi
wzniesiono w tym samym czasie murowaną dzwonnicę, w której wiszą trzy dzwony,
w tym jeden z 1668,
 Łodzina - Cerkiew Narodzenia NMP,drewniana filialna cerkiew greckokatolicka.
Cerkiew zostaławybudowana w 1743. Wewnątrz kompletny ikonostas. Świątynię
remontowano w 1875 roku,
 Dobra – Cerkiew św. Mikołaja składająca się z dwóch obiektów: cerkwi pw.
Podwyższenia Krzyża Pańskiego oraz wieży - dzwonnicy bramna,
 Ulucz - Cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego położona jest na wzgórzu
Dębnik nad Sanem. Według tradycji powstała w latach 1510-1517 i do niedawna
uważana była za najstarszą drewnianą cerkiew w Polsce,
 Łodyna - Cerkiew św. Michała – dawna cerkiew greckokatolicka, wzniesiona
w 1862
 międzyczasie ognisko z poczęstunkiem lub obiad.

