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Monety

stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

20 z∏
A g 9 2 5 / 1 0 0 0 o ra z
b rà z o wa f a r b a
lustrzany
38,61 mm
28,28 g
64.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej na tle stylizowanego drewna. Pó∏kolem napis:
RZECZPOSPOLITA POLSKA, oznaczenie roku emisji: 2006 oraz:
m.
20 Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: W centralnej cz´Êci stylizowany wizerunek koÊcio∏a
w Haczowie na tle bràzowego stylizowanego drewna. Z lewej
i prawej strony pó∏kolem napis: KOÂCIÓ¸ W HACZOWIE.
Projektant monety: Urszula Walerzak

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
1.000.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-06, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: W centralnej cz´Êci w owalu stylizowany wizerunek
koÊcio∏a w Haczowie. Powy˝ej koÊcio∏a pó∏kolem napis:
KOÂCIÓ¸ W HACZOWIE. Po bokach owalu stylizowane drewno.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Urszula Walerzak

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal

KoÊció∏ w Haczowie
– Zabytki Kultury Materialnej
w Polsce –
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W dniu 13 wrzeÊnia 2006 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety „KoÊció∏ w Haczowie”, o nomina∏ach:
• 20 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold.

KoÊció∏ wzniesiono z drewna jod∏owego, na kamiennej podmurówce.
W poczàtku XVII w. zosta∏ otoczony ziemnym wa∏em, pe∏niàcym
równie˝ funkcj´ obronnà. KoÊcielnà wie˝´, dobudowanà w 1624 r.,
wieƒczy izbica i dach z wie˝yczkà zwieƒczonà cebulastym he∏mem.
KoÊció∏ obiegajà podcienia, tzw. soboty (niskie podcienia otaczajàce
drewniane koÊció∏ki na Âlàsku, Morawach, w Ma∏opolsce. Soboty
podparte sà s∏upkami i przykryte jednospadowym dachem. Z uwagi
na cz´sto znaczne odleg∏oÊci niektórzy wierni przybywali na niedzielnà msz´ ju˝ w sobotni wieczór i oczekiwali do rana gromadzàc
si´ wokó∏ koÊcio∏a. Soboty dawa∏y im schronienie przed opadami
deszczu, wiatrem itp. – nazwa pochodzi od dnia tygodnia – soboty).
KoÊció∏ nakryty jest strzelistym dachem o jednej kalenicy, pod którego
okapem widoczne sà drewniane zaczepy rzeêbione na kszta∏t ludzkich
twarzy. Dach koÊcio∏a ucierpia∏ podczas dzia∏aƒ wojennych w 1914 r.;
odnowiony zosta∏ w rok pó˝niej. KoÊcielne dachy, zadaszenia i Êciany
obite sà gontem. KoÊció∏ jest jednonawowy; od pó∏nocy z prezbiterium sàsiaduje zakrystia. Do nawy przylega skarbiec i kaplica Matki
Boskiej, powsta∏a w koƒcu XVIII w. W wejÊciu do nawy zachowa∏ si´
ostro∏ukowy portal i drzwi z ozdobnymi okuciami z koƒca XV w.

konfesjona∏y, ∏awy o malowanych przedpiersiach oraz ambona.
Wyposa˝enie koÊcio∏a dope∏niajà epitafium marmurowe Anny
z Wybranowskich Trzebiƒskiej zmar∏ej w 1763 r. oraz portret kolatora
(opiekuna i dobrodzieja) Ignacego Urbaƒskiego, zmar∏ego w 1824 r.

Drewniane, zr´bowe (wznoszone z poziomych bali drewnianych,
po∏àczonych w naro˝nikach ∏àczeniami ciesielskimi) katolickie
koÊcio∏y na ziemiach polskich sà Êwiatowym fenomenem, zjawiskiem unikalnym, ÊciÊle zwiàzanym z europejskimi wartoÊciami
duchowymi i lokalnà tradycjà budowlanà. W 2003 r. koÊcio∏y
w Binarowej, Bliznem, D´bnie Podhalaƒskim, Haczowie, Lipnicy
Murowanej i S´kowej zosta∏y wpisane na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Wybrane Êwiàtynie
kryjà wyjàtkowo pi´kne wn´trza, obrazujàce przemiany sztuki
europejskiej od gotyku po póêny barok i czasy nowo˝ytne, przemawiajàce do nas kompletnymi i jednorodnymi wystrojami z epoki.
AtrakcyjnoÊç Êwiàtyƒ jest te˝ nieroz∏àcznie zwiàzana z po∏o˝eniem
w malowniczych Êródgórskich dolinach, wÊród lasów i pól. Polskie
koÊcio∏y drewniane to wyjàtkowe po∏àczenie cech kulturowych
cerkiewnego Wschodu i koÊcielnego Zachodu. By∏y budowlami
o szczególnym znaczeniu. Elitarnymi, lecz powszechnie obecnymi
w krajobrazie. Swà kompozycj´ przestrzennà wywodzà z przej´tych
wraz z katolicyzmem wymogów kanonicznych, a wszystkie od stuleci
pe∏nià funkcje liturgicznà i kultowà. Sà materialnym znakiem to˝samoÊci miejscowej wspólnoty, a zarazem obiektem reprezentacyjnym,
skupiajàcym niegdyÊ ambicje fundatorów i twórców. Przypomnieç
tu trzeba, ˝e budownictwo drewniane na ziemiach polskich si´ga
prehistorii. W dawnej Polsce z drewna wznoszono wszelkie budowle,
tak˝e te rezydencjonalne i sakralne. Jednak stopniowo drewno jako
budulec wychodzi∏o z u˝ycia. DziÊ budownictwo drewniane ginie,
ale jego najlepsze przyk∏ady budzà zachwyt i szacunek.
Szczególne miejsce wÊród tych wspania∏ych budowli zajmuje
koÊció∏ pod wezwaniem Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Maryi Panny
i Êw. Micha∏a Archanio∏a w Haczowie ko∏o Krosna (województwo
podkarpackie). WieÊ Haczów zosta∏a lokowana przez Kazimierza
Wielkiego oko∏o 1352 r. jako wieÊ królewska. Parafia by∏a wzmiankowana w êród∏ach po raz pierwszy w 1388 r. Tutejszy koÊció∏
parafialny nale˝y do najwi´kszych i najstarszych Êwiàtyƒ drewnianych w Europie i jest uznawany za najstarszà na Êwiecie Êwiàtyni´
drewnianà o konstrukcji zr´bowej. Gotycki koÊció∏ wzniesiono
w po∏owie XV w. Poczàtkowo uwa˝ano, i˝ pochodzi z ok. 1624 r.
i zosta∏ wzniesiony podczas odbudowy wsi po najeêdzie tatarskim.
Odkrycie oryginalnej gotyckiej polichromii pozwoli∏o przesunàç
datowanie koÊcio∏a na XV stulecie.
KoÊció∏ wzniesiono w historycznym centrum wsi, na wysokiej skarpie
nad korytem Wis∏oka. Strzelista bry∏a dominuje w panoramie wsi.

Strop oraz Êciany wn´trza haczowskiej Êwiàtyni pokrywajà polichromie
pochodzàce z kilku okresów. Najstarsze sà malowane na zr´bie Êcian
krzy˝e konsekracyjne (tzw. zacheuszki, czyli miejsca, które zosta∏y
namaszczone przez biskupa podczas poÊwi´cenia koÊcio∏a)
z po∏owy XV w. Monumentalna dekoracja figuralna, wykonana
oko∏o 1494 r., pokrywa Êciany nawy i prezbiterium, a pierwotnie
równie˝ pokrywa∏a stropy. W prezbiterium znajduje si´ cykl M´ki
Paƒskiej, a na Êcianie pó∏nocnej prezbiterium sceny Zabójstwa
Êw. Stanis∏awa, Koronacji NajÊwi´tszej Marii Panny i wizerunek
Micha∏a Archanio∏a. W dolnej partii dekoracji wyst´pujà iluzjonistyczne draperie. Na Êcianach nawy umieszczono dekoracje figuralne
z wizerunkami m. in. Êwi´tych Heleny, Marii Magdaleny, Ma∏gorzaty,
Zofii oraz Êw. Sebastiana. Na Êcianie pó∏nocnej nawy dominuje
monumentalna postaç Êw. Krzysztofa. Zachowa∏a si´ gotycka
polichromia stropu, odkryta w formie 11 luênych desek na poddaszu
koÊcio∏a, przedstawiajàca Chrystusa.
Ruchome wyposa˝enie koÊcio∏a zosta∏o zdemontowane w zwiàzku
z pracami badawczymi i konserwatorskimi. DziÊ trwa przywracanie
jego pe∏nego blasku. Po konserwacji powróci∏y do wn´trza koÊcio∏a
trzy barokowe o∏tarze z XVII w. S∏ynàca ∏askami gotycka Pieta
z oko∏o 1400 r. oraz barokowy krucyfiks z belki t´czowej znajdujà si´
w nowym koÊciele. Tam te˝ przechowywany jest jeden z barokowych
o∏tarzy. We wspó∏czesnym o∏tarzu g∏ównym drewnianej Êwiàtyni
umieszczono póênogotyckà rzeêb´ Matki Boskiej z Dzieciàtkiem
z poczàtku XVI w. Do kaplicy bocznej koÊcio∏a powróci∏ o∏tarz
Chrystusa Mi∏osiernego, z koƒca XVII w., dzie∏o warsztatu kroÊnieƒskiego. Z kroÊnieƒskich warsztatów pochodzà te˝ barokowe

KoÊció∏ w Haczowie jest imponujàcym przyk∏adem naszego dziedzictwa
kulturowego. Trwajàc od wieków w podgórskim krajobrazie
nieustannie przypomina, ˝e budownictwo drewniane to nieod∏àczny
element polskiego pejza˝u – tak˝e duchowego.

Roman Marcinek,
Regionalny OÊrodek Badaƒ
i Dokumentacji Zabytków w Krakowie

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

