
Łopienka 
Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Baligród1. Cerkiew greckokatolicka pw. św. 

Paraskewii została zbudowana w 1757 r.2. W 1817 r. została częściowo przebudowana, a w 
latach 1819 i 1853 - wyremontowana. Była to budowla drewniana, trójdzielna, w typie 
bojkowskim. Każdy z trzech elementów nakrywał niski dach namiotowy, z jednym załomem 
nad nawą. Cerkiew otaczało wypuszczone poddasze zwane sobotami. W świątyni znajdował 
się ołtarz wielki Najświętszej Panny Bolesnej (...). Na boku lewym obraz Matki Najświętszej 
łaskami i cudami słynący, korona srebrna na Matce Najświętszej i druga na Panu Jezusie 
(...)3.  

W połowie XIX w. wzniesiono nową cerkiew. Inicjatorem budowy był miejscowy ksiądz, 
Andrzej Ławrowski (1811-1857), którego po śmierci pochowano w pobliżu cerkwi w krypcie 
pod kaplicą grobową. Cerkiew została wymurowana według typowych austriackich 
schematów. Nieznana jest jej data budowy, gdyż poszczególne elementy powstawały w 
różnym okresie. Prawdopodobnie cerkiew dobudowano do wcześniejszej kapliczki, 
stanowiącej dziś niską absydę, a w końcowym etapie został dobudowany babiniec (przed 
1852 r., gdyż w takiej formie cerkiew została zaznaczona na planie katastralnym). W okresie 
międzywojennym cerkiew pokryto dachem z blachy.  

W Łopience odbywały się do II wojny światowej największe w regionie odpusty. Profesor 
dr hab. J. Kitowski4 podaje, iż już w 1757 r. Strzeleccy, herbu Jastrzębiec ufundowali 
murowaną cerkiew parafialną pw. św. Paraskewii, w której umieszczono słynącą łaskami 
ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Nie wiadomo dokładnie kiedy pojawiła się w Łopience 
cudowna ikona Matki Bożej. Interesujący opis odpustu w Łopience z początku XIX w 
zamieścił w Mężu Szalonym Z. Kaczkowski5. Odpusty odbywały się trzy razy w roku: 28 
sierpnia, 21 września i 14 października. ...Więc zaraz za cerkwią murowaną, która starymi 
otoczona drzewy, wraz z obszernym dziedzińcem i księżymi zabudowaniami, stoi na 
wyniosłym pagórku i stąd od południa, jakby umyślnie od ręki zrobionym tarasem, otoczoną 
się być wydaje, przy wszystkich drogach i ścieżkach porozsiadały się baby przekupki z różnego 
rodzaju naczyniami, garnkami, rynkami, malowanymi łyżkami, sitkami, skopcami i innym 
podobnym towarem; dalej Żyd z solą (...) dalej młody chłopak od beskidu, smukły jak sosna, 
w małym, czarnym, okrągłym kapeluszu, w skórzanych do lekkiej nogi przysznurowanych 
sandałach, stoi nad stosem drewnianych fujarek (...) Trochę dalej nad samym już potokiem 
rozległy się różnego rodzaju szatry, namioty i budki, w których czerwoni na twarzach 
szynkarze i wymowni żydzi sprzedają gorzałkę i piwo. Niżej żydowscy kupcy od Krakowa i 
Białej z bawełnianymi towarami (...) Szlązacy z płótnami, obrusami, (...) Węgrzy z bławatami, 
jedwabiami i olejkami (...) Przed drzewami otaczającymi dom Boży, o kilka kroków jeden od 
drugiego, siedzieli księża spowiednicy, mając każdy przed sobą stoliczek drewniany, na który 
odchodzący od spowiedzi po groszu rzucali, w jednej ręce trzymając stułę i zasłaniając nią 
usta spowiadających się, drugą ręką naciskających się odganiali. Przed drzwiami cerkwi po 
obydwu stronach stały dwa wielkie stoły, za którymi siedzieli dwaj wikariusze i z pomocą kilku 
diaków czy innych sługusów od naciskających się do nich z taką siłą, że aż się wywracali 
niektórzy i suknie darli na sobie, a który się docisnął, rzucał prędko, co miał, czy kilka groszy, 
czy kawał płótna księdzu zaś powiadał swoje nazwisko i intencję, co znowu ksiądz do rejestru 
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zaciągał...6. 
Według tradycji ikona Matki Bożej Łopieńskiej była kopią innej łaskami słynącej ikony z 

Krechowa (k. Przemyśla). W Krechowie znajdował się Monastyr Bazylianów, założony w 1620 
r. przez pustelnika Joela Schimnika. Klasztor ufundował Stanisław Żółkiewski, hetman wielki 
koronny7. W monasterskiej cerkwi pw. św. Mikołaja znajdowała się cudowna ikona Matki 
Bożej (Fot. 1 A). Pierwotnie znajdowała się ona w monastyrze Przemienienia Pańskiego w 
okolicach Werchratej k. Rawy Ruskiej, założonym na początku XIV w. Do tego monastyru 
została sprowadzona w 1682 r. z monastyru w Zamościu przez ihumena Izaaka Sokolskiego8. 
Wkrótce wizerunek Matki Bożej zasłynął licznymi cudami. Przy monastyrze odbywały się 
liczne jarmarki (pięć razy do roku). Ikona została ogłoszona cudowną w 1685 r. dekretem 
biskupa lwowskiego Józefa Szumlańskiego. Po zlikwidowaniu w 1810 r. monastyru w 
Werchracie, ikonę przeniesiono uroczyście do Krechowa9. O dużym kulcie ikony świadczą jej 
kopie w regionie (m.in. w Uhercach, Komańczy).  

Ostatni odpust w Łopience odbył się w 1943 r. Cerkiew została opuszczona po 
wysiedleniach mieszkańców wsi w roku 1946. Łaskami słynącą ikonę Matki Bożej wraz z 
wyposażeniem uratował ks. Proboszcz Stopa, przenosząc ją w 1947 r. do dawnej cerkwi 
greckokatolickiej w Polańczyku (fot. 1 B). Natomiast sześciokątna, kolorowa posadzka została 
zerwana i ułożona w kościele w Terce. Podpisaniem wyroku na cerkiew było zerwanie blachy z 
dachu w 1955 r. Taki właśnie stan zastał Ryszard Brykowski, który dotarł do Łopienki we 
wrześniu 1955 r., w ramach ogólnopolskiej akcji inwentaryzacji zabytków sztuki (ryc. 1, 2). 
Obok pustej już cerkwi stała murowana kapliczka i drewniana, zrębowa dzwonnica. 
Zachowało się także kilka drewnianych chat. Od 1955 r. rozpoczęto działania na rzecz 
ratowania przed dalszym niszczeniem cerkwi w Łopience10, którą przerwała tragiczna śmierć 
Łotoczki podczas wyprawy w Hindukusz. Proces niszczenia cerkwi przyśpieszyli pasterze, 
którzy w jej murach trzymali owce i bydło. Wkrótce cerkiew została przeznaczona do 
rozbiórki. W propozycjach z 1978 r. Wydziału Kultury i Sztuki Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Krośnie, dotyczących niezagospodarowanych obiektów pocerkiewnych, 
zapisano: dokonanie rozbiórki ekipą Nadleśnictwa Cisna. Uzyskany kamień przeznaczyć na 
remont dróg leśnych11. Termin rozbiórki wyznaczono do końca października 1979 r. Nadzieja 
na uratowanie cerkwi pojawiła się w 1982 r., kiedy to Akademicki Klub Turystyczny Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego założył w dolinie Łopienki bazę turystyczną. Tu zaczęli 
zbierać się ludzie, którzy chcieli ocalić świątynię. Ich sojusznikiem stało się Towarzystwo 
Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej. W 1992 r. na wyremontowanych murach 
zrekonstruowano więźbę dachową, zgodnie z dawnym wyglądem cerkwi, a w 1993 r. – 
nakryto blachą (fot. 2).  

Do II wojny światowej cerkiew należała terytorialnie do parafii Wołkowyja, w latach 
powojennych była oficjalnie wpisana do parafii Cisna. Dziś terytorialnie należy do Gminy Cisna 
i do niedawna pełniła funkcję kościoła filialnego pw. św. Paraskewii (parafia rzymskokatolicka 
w Górzance).  
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Cerkiew została wpisana do Rejestru Zabytków 16 marca 1973 r. pod numerem A-708 
(Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, s. 57-58; karta zielona - kz) wraz z kaplicą z XIX w. (kz). 
Wyposażenie cerkwi po 1947 r. zostało przeniesione do cerkwi w Polańczyku (obecnie 
kościół rzymskokatolicki). Są to: ołtarz główny z XVIII/XIX w. z łaskami słynącą ikoną Matki 
Bożej (Umilenie) z XVII w., tondem Święta Trójca (karta biała – kb, wg KZ, s. 84) oraz św. 
Anna ucząca Maryję czytać z XVIII w. (kb).  
 

           

Fot. 1. Ikona Matki Bożej w monastyrze bazylianów w Krechowie na Ukrainie (fot. G. Holly) – z lewej i 
Matka Boża Łopieńska (ikona z XVIII w., koronowana w 1999 r. w ołtarzu głównym kościoła-
sanktuarium) w Polańczyku (fot. G. Holly) – z prawej. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1. Łopienka. Opuszczona 
cerkiew greckokatolicka z 1757 
r. (lata 90. XX w). Źródło: 
Kaszuba Z. Za górą. Materiały 
do wystawy o odbudowie 
cerkwi w Łopience (archiwum 
BdPN). 



 

 

Ryc. 2. Łopienka, koniec lat 50. Tak wyglądała zrujnowana cerkiew pw. św. Męczennicy Paraskewii 
fot. ze zbiorów Krzysztofa Potaczały /Krzysztof Potaczała /INTERIA.PL 

 

Fot. 2. Łopienka. Dawna cerkiew greckokatolicka obecnie kościół rzymskokatolicki (fot. G. Holly).  


