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13. Opis (sytuacja,materiał i konstrukcja, rzut, bryła, ciewacje,wnętrze wyposażenieinstalacje)

12.Autorzy,
historia
obiektu,
określenie
styłu.
Drewniana cerkiew w Gorajcu wzniesiona
została ok. roku 1586 (z tego czasu
pochodzi pierwsza wzmiankaj. Pierwotnie
stanowiła
cerkiew
filiainą
parafii
w

Żukowie, jednakże pomiędzy 1618 a 1630
rokiem
w
samodzielnej

związku
parafii

z

powstaniem
w
Gorajcu
ustanowiona została cerkwią parafialną.
Samodzielna parafia gorajecka istniała do
1792 roku, po czym ponownie świątynię

podporządkowano parafii

w

Żukowie.

Użytkowana
przez
ludność
wyznania
greckokatolickiego do 1947 roku, następnie
przeszła w użytkowanie rzymskokatolickiej
parafii z Cieszanowa. Cerkiew wiełokrotnie
remontowana i rozbudowywana, m.in.: na
przełomie XVII i XVHI wieku (z tego czasu
ikonostas,
w 1816 roku (przebudowa
sanktuarium), w 1835 roku (budowa chóru
śpiewaczego) oraz w latach 1899-1900
kiedy to rozbudowano

świątynię

o ramiona

transeptu (kryłosy). Ponownie gruntowanie
remontowana i częściowo rekonstruowana
w latach 1993 — 2001. Cerkiew w Gorajcu
należy
do
najcenniejszych
zabytków

drewnianej
Polsce.

architektury

cerkiewnej

w

Cerkiew położona w połowie długości dawnej wsi, w sąsiedztwie głównej drogi wiodącej do szosy
Cieszanów - Bełżec, na skłonie skarpy opadającej ku moczarom. Orientowana.
Materiał i konstrukcja
—cerkiew wzniesiona z drewna w konstrukcji zrębowej, na kamiennym
podmurowaniu. Ściany z ociosanych na kant bierwion jodłowych, od zewnątrz częściowo poszyte
gontem (ponad sobotamij. Soboty w formie szerokiego okapu spoczywającego na wydatnych,
sfazowanych rysiach. Nad sanktuarium i nawą zrębowe wierchy, w nawie usztywniony systemem
tramów (ściągów), w sanktuarium z deskową podsufitką. W babińcu strop płaski, belkowy.
Dachy: nad nawą namiotowy czterospadowy nakryty cylindryczną pozorną latarnią zwieńczoną
cebulastą kopułką, nad prezbiterium i babińcem dachy stożkowe, ośmiopołaciowe, wsparte na
ośmiobocznym
zrębowym tamburze,
kryte gontami,
zwieńczone pozornymi
latarniami
z
kopułkami. Chór śpiewaczy wzdłuż zach. ściany nawy, drewniany, wsparty o zręby. Podłoga
deskowa, na legarach. Otwory okienne prostokątne. Okna krosnowe z podziałem szczeblinowym.
Otwory drzwiowe prostokątne. Drzwi jednoskrzydłowe, deskowe, na kowalskich zawiasach
pasowych, drzwi zach. o licu klepkowym.

Rzut —cerkiew trójdzielna, złożona z trzech addycyjnie ustawionych członów o rzucie zbliżonym
do kwadratu,

mieszczących sanktuarium

(prezbiterium),

nawę i babiniec. Nawa, znacznie większa

i szersza od pozostałych członów zlokalizowana centralnie, otwarta do wnętrza sanktuarium i
babińca szerokimi prześwitami. Drzwi w zach. ścianie babińca, pd. ścianie nawy oraz pn. ścianie
prezbiterium.
Bryła —Cerkiew trójdzielna z dominującym zrębem nawy nakrytym brogowym jednozałamowym
wierchem, zwieńczonym cylindryczną pseudolatarnią z cebulastą kopułką zwieńczoną kutym
żelaznym krzyżem. Niższe od nawy zręby sanktuarium
i babińca nakryte
stożkowymi,
ośmiopołaciowymi
dachami, wspartymi
na ośmiobocznym
zrębowym tamburze, zwieńczone
pseudolatarniami
z kopułkami zwieńczonymi kutymi żelaznymi krzyżami. Wokół zewnętrznych

ścian obszerny podcień, wsparty na fazowanym rysiach.
Elewacje —ponad podcieniem cerkiew poszyta gontami, w przyziemiu nieosłonięty zrąb.
Wyposażenie — niegdyś bardzo bogate, obecnie zdemontowane i rozproszone. W konserwacji
znajduje się ikonostas z XVII-XVIII wieku, należący do najcenniejszych na Podkarpaciu. Pozostała
część wyposażenia znajduje się w budynku dawnej szkoły podstawowej w Gorajcu, położonym
nieopodal cerkwi. Na ścianie ikonostasowej oraz wewnątrz wierchów nawy i prezbiterium
pozostałości dekoracji małarskiej, której najstarsze fragmenty pochodzą z XVII wieku (częściowo
poddane konserwacji).
Instalacje

—elektryczna, odgromowa.

ł4, Kubatura

15.Powierzchniaużytkowa

ł6. Przeznaczenie
pierwotne

sakralne
ok. 740 m3

17.Użytkowanieobecne

sakralne

ok. 117 m2
19. Stanzachowania(fundamenty,Ścianyzewnętrzne,Ścianywewnętrzne,sklepicnia,stropy,
konstrukcjedachowe,pokrycię dachu,wyposażeniei instalacje)

18.Pracebudowlanei konserwatorskie,ich przebiegi dokumentacja

Cerkiew gruntownie remontowana w latach 1993-1994, 1996 i 1999-2001
w ramach remontu zastępczego prowadzonego przez Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków
w Przemyślu
a następnie
Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie prac odtworzony został
pierwotny wygląd budowli z przełomu XVI i XVII wieku. Prace objęły m.in.
wymianę podmurowania i podwalin, konserwację i częściową wymianę
zrębowych elementów konstrukcyjnych
ścian, wierchów i więżby, likwidację
ramion transeptu, rekonstrukcję pn. i pd. ściany nawy, rekonstrukcję
otworów i stolarki okiennej, uzupełnienie stolarki drzwiowej, wykonanie
nowej podłogi. Równolegle prowadzone były prace przy zabezpieczeniu i
konserwacji dekoracji malarskiej Ściany ikonostasowej. W 2003 roku
cerkiew ponownie udostępniona została wiernym dla cełów kultowych.

Obecny stan zachowania substancji budowlanej określić można
jako bardzo dobry. W złym stanie znajdują się natomiast
fragmenty dekoracji malarskiej wierchów nawy i prezbiterium.

20. Najpiłniejszepostulatykonserwatorskie

Piłnie należy przeprowadzić konserwację dekoracji malarskiej we
wnętrzu cerkwi oraz rozproszonego wyposażenia ruchomego,
które po konserwacji winno znaleźć się we wnętrzu świątyni.
Rozważyć
należy . wprowadzenie
systemu
alarmowego
ostrzegającego o zaistnieniu pożaru.
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235.Zródła ikonograficzne I fotogrzita (rodeaj. nicjsca przechowywania,svunalun )

Inwentaryzacja
Archiwum

cerkwi

ROBiDZ

w Gorajcu,

oprac.

U autora

A. Bocheński

(2000

r.),

w Rzeszowie.
27. Zalsczmki

2 wkladki
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WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwajak w karcie)

;

3. Zawartośćwkładki (nazwaobiektu lub materiałuuzupełniającego)

Plan orientacyjny

GORAJEC

CERKIEW

ZAŁĄCZNIK NR 1

i 9 zdjęć: 1. Widok ogólny od płn., 2. Widok ogólny od

płn.-zach., 3,4. Widok ogólnybabińca.,5. Widok ogólnyod płd.,
6. Babiniec-widok

od zach., 7. Prezbiterium-widok

od wsch.,

8. Płn. elewacja nawy., 9. Wierch nawy.
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WKŁADKA DO KARTY EWIDENCYJNEJ ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

ZAŁĄCZNIK NR 2

|

1. Miejscowość

2. Obiekt (nazwajak w karcie)

GORAJEC

CERKIEW

3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego)

|

8 zdjęć: 1. Fragment wnętrza nawy-widok z chóru śpiewaczego.,
2,3. Wnętrze wierchu nawy., 4. Widok wierchu nawy oraz parapetu chóru

|

śpiewaczego., 5. Wierch prezbiterium., 6. Fragment malarskiej dekoracji
ściany ikonostasowej., 7. Drzwi babińca., 8. Fragment konstrukcji
podtrzymującej podcień.

Wkładkę
założył: mgr inż. Andrzej Sowa
(imię, nazwisko, data)
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