Klub Turystyczny Elektryków „Styki”
Stowarzyszenie Magurycz
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich Warszawa
przedstawiają:

DZWONNICĘ

Stoi samotnie od 65 lat, pozbawiona wiernych, opuszczona przez wszystkich.
Systematycznie odzierana z tynku, rozsadzana przez korzenie samosiejek,
smagana ulewnymi deszczami i mrożona srogimi karpackimi zimami.
Dziś wymaga naszej pomocy.

PODARUJ JEJ 1% PODATKU !!!

Tak wyglądała w roku 1926

Tak wygląda dziś

Tak ma wyglądad wkrótce

Remont rozłożyliśmy na dwa lata. W lecie 2012 roku przeprowadziliśmy 1 etap remontu.
Wykonano sondażowe odsłonięcia fundamentów, niwelację terenu oraz rozpoczęto
oczyszczanie i spoinowanie ścian. Prace te wykonali wolontariusze poświęcający swoje urlopy
lub wakacje bez żadnego wynagrodzenia.
W drugim roku nakryjemy budowlę dachem z kopułą. Tu również duża częśd prac wykonana
zostanie siłami społecznymi, ludzi związanych z Beskidem Niskim, Wydziałem Elektrycznym
Politechniki Warszawskiej oraz członków Magurycza i Styków. Jednak materiały, transport i
organizacja kosztują. Także fachowe prace ciesielskie i betoniarskie będą wymagały opłaty.
Dlatego prosimy o pomoc. Każdego. To nasze wspólne dziedzictwo.

JAK PRZEKAZAD 1%? Czytaj na str. 3 tej ulotki !!!
Pieniądze zbieramy również na konto: PKO BP 52 1020 1026 0000 1102 0118 9554
Stowarzyszenie Magurycz, Nowica 13, 38-315 Uście Gorlickie.

(dopisek: „DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE - PROJEKT 2013/PS”)

informacje : www.polanysurowiczne.waw.pl ; facebook.com/polanysurowiczne
kontakt :
dzwonnica@polanysurowiczne.waw.pl

Stowarzyszenie
Magurycz
Stowarzyszenie zrzesza osoby
zaangażowane w ochronę
zabytków, dziedzictwa
kulturowego i środowiska
przyrodniczego ze szczególnym
uwzględnieniem terenów
południowo-wschodniej Polski i
Karpat.
Celem obozów (warsztatów)
Magurycza (odbyło się ich 45!),
organizowanych od 16 lat, jest
ratowanie, inwentaryzacja i
dokumentacja sztuki cmentarnej,
krzyży i kapliczek przydrożnych
oraz wszelkich obiektów sztuki
cerkiewnej pozostających bez
opieki.

Klub Turystyczny Elektryków
„STYKI”
Od wielu lat związany z
Wydziałem Elektrycznym
Politechniki Warszawskiej.
Gromadzi turystów i miłośników
gór - studentów i absolwentów
szkół wyższych. Prowadzi znaną
chatkę turystyczną pełniącą rolę
schroniska - Chałupę Elektryków
w Polanach Surowicznych - dawną
bazę Niezależnego Zrzeszenia
Studentów Wydziału
Elektrycznego PW z roku 1981

Studenckie Koło
Przewodników Beskidzkich
Warszawa
SKPB Warszawa powstało w 1957
roku jako jedna z pierwszych
organizacji studenckich
zajmujących się turystyką
kwalifikowaną wśród młodzieży.
Do dziś jest najliczniejszą
studencką organizacją górską w
stolicy
SKPB organizuje dwie duże
turystyczne imprezy - Beskid Niski
i Połoniny, prowadzi chatkę w
Teodorówce koło Dukli..

Wieś Polany Surowiczne

Obecnie niezamieszkana dolina, niegdyś ludna wieś - leży we wschodniej części Beskidu Niskiego.
Jak większośd wsi na terenie Beskidu Niskiego była zamieszkana przez Łemków.
Pod koniec XIX w. mieszkało tu 665 osób, prawie wyłącznie Łemków - grekokatolików, w okresie
międzywojennym żyło tu już około 1000 mieszkaoców w ponad 100 gospodarstwach.
W dole wsi stała drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła z
oddzielną, kamienną dzwonnicą.
W 1945 wszyscy mieszkaocy zostali wysiedleni do ówczesnego ZSSR, na tereny dzisiejszej
Ukrainy. Wieś opustoszała - chaty rozebrano, pola zamieniły się w nieużytki. Drewniana cerkiew
również została rozebrana, a z murowanej dzwonnicy zniknął drewniany dach z kopułą.
Podobny los spotkał cmentarz. Zarosły go krzaki, a nagrobki zostały poprzewracane i zniszczone.
Cmentarz oraz miejsce po cerkwi pozostają pod opieką Styków od ponad 20 lat. Wykonane
niegdyś społecznymi siłami prace zachowawcze wystarczyły na krótki okres. Kontynuacja jest
konieczna !

Z całej wsi do naszych czasów przetrwała tylko ta samotna dzwonnica bez dachu.
Stanowi ona piękną i bezcenną pamiątkę po dawnych mieszkaocach i ich kulturze.

JAK PRZEKAZAD 1%?
Jeśli korzystacie z programu komputerowego do rozliczania PIT, wystarczy wybrad opcję przekazania
1%. Z listy organizacji należy wybrad Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich z
WARSZAWY (BARDZO WAŻNE: podobne organizacje są w innych miastach). Jeśli wypełniacie PIT
ręcznie, odpowiednią rubrykę zeznania należy wypełnid numerem wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego (nr SKPB Warszawa to 0000108052).
Bardzo ważne: w sekcji „Informacje uzupełniające” należy podad w rubryce „Cel szczegółowy 1%”
hasło: „REMONT DZWONNICY”. Tylko wówczas będzie wiadomo, że dar ma byd przeznaczony
dokładnie na ten cel.
JAK LICZY SIĘ 1%?
Liczy się wg instrukcji na formularzu podatkowym podanej przy rubryce wnioskowanej kwocie
podatku. Zależnie od rodzaju formularza numer tej rubryki jest inny.
CZY ZEZWALAD NA PRZEKAZANIE SKPB DANYCH OSOBOWYCH OFIARODAWCY?
Tak! Wypełniając PIT za 2012 rok wystarczy zakreślid odpowiedni kwadracik i tym samym wyrazid
zgodę na przekazanie danych adresowych podatnika. Gorąco zachęcamy do wybrania tej opcji.
Możemy pozostad w kontakcie z osobami, które nam pomagają. Mamy szansę podziękowad Wam,
poinformowad Was o przebiegu prac.
Nasza dodatkowa prośba: poinformujcie nas na dzwonnica@polanysurowiczne.waw.pl o Waszej
decyzji. Zależy nam na tym, ponieważ wykaz zebranych kwot dotrze do nas w lipcu. A my musimy
znacznie wcześniej planowad prace oraz znad stan finansów naszego projektu. Zapewniamy, że
uzyskane dane nie będą przeznaczone do żadnego innego celu, jak tylko do szacunku naszego
budżetu.
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
Sprawozdania z działalności OPP są jawne. Są dostępne na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Skrócone raporty są na stronie SKPB Warszawa (www.skpb.waw.pl).
PRZYKŁAD FORMULARZA:

WSZYSTKIM NASZYM DOBRODZIEJOM BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

