METRYKA STANOWISKA
BINAROWA, kościół p.w. św. Michała Archanioła
Lokalizacja: Binarowa 409, gmina Biecz, powiat gorlicki, woj. małopolskie
Funkcja: Kościół
Chronologia: ok. 1500 r.
Numer w rejestrze
r.
Zabytków: A-22, L.K.S. MB-4-22-48
– decyzja Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z 24.11.1948
HISTORIA OBIEKTU i OKREŚLENIE STYLU: Kościół po raz pierwszy odnotowany został w r.
1415, obecny wzniesiono ok. 1500. W r. 1596 od zachodu do jego nawy dostawiono wieżę, a
na początku XVII w. otoczono go sobotami. W okresie 1602–1608 wzniesiono wieżyczkę na
sygnaturkę. W latach 1641–1650, na fali kontrreformacyjnej działalności Kościoła, dokonano
gruntownej przebudowy: do nawy od północy dostawiono kaplicę Aniołów Stróżów, a wieża
otrzymała nowe zwieńczenie; przekształceniu uległo też wnętrze świątyni, przebudowano
chór muzyczny, powiększono otwory okienne, w miejsce wcześniejszej polichromii patronowej na ścianach wykonano nową, ﬁguralną dekorację malarską. W czasie remontu w r. 1892
rozbudowano przyziemie wieży. Po 1908 dachy nawy i prezbiterium oraz górne partie wieży
pokryte zostały blachą ocynkowaną, szalunek gontowy ścian zastąpiono deskowaniem, a
zaskrzynienia w nawie podparto arkadami ﬁlarowymi. Od lat dziewięćdziesiątych XX w.
prowadzone są prace nad przywróceniem stanu kościoła sprzed r. 1908.
OPIS: Kościół usytuowany jest w centrum wsi, w zakolu potoku Sitanka, wśród starych drzew.
Wzniesiono go z drewna jodłowego, w konstrukcji zrębowej (wieńcowej), a wieżę w konstrukcji słupowo-ramowej. Na zewnątrz ściany i dachy pokryte są gontami. Dwuspadowy dach
posiada wspólną dla prezbiterium i nawy kalenicę oraz miękkie załamanie połaci w dolnej
części. Prezbiterium jest prostokątne, zamknięte trójbocznie. Od południa przylega do
niego zakrystia o rzucie zbliżonym do prostokąta, dostępna zarówno z prezbiterium, jak i z
zewnątrz kościoła. Szersza od prezbiterium prostokątna nawa, oddzielona od niego prostokątnym otworem tęczy ze sfazowaną belką tęczową na wspornikach, podzielona została na
trzy części poprzez wprowadzenie ﬁlarowych arkad wzmacniających zaskrzynienia. Chór w
nawie wsparty jest na dwóch sfazowanych słupach i ozdobiony wyrzynanym w desce
ornamentem. Do nawy od południa przylega kruchta, a od północy kaplica Aniołów Stróżów,
wzniesiona na rzucie zbliżonym do prostokąta, o wejściu w formie zamkniętej łukiem arkady.
Od zachodu przystawiona została czworoboczna wieża z kruchtą w przyziemiu. Wnętrze
kościoła nakrywają stropy płaskie (w nawie z oszalowanymi zaskrzynieniami), a doświetlają
pary okien umieszczone w południowych ścianach nawy i prezbiterium oraz w ścianie północnej kaplicy. Portal z prezbiterium do zakrystii ma wykrój prostokątny, ujęty jest sfazowanym i
dekorowanym geometrycznym ornamentem obramieniem.
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