Projekt społeczny
REKONSTRUKCJA
MUROWANEJ DZWONNICY
GRECKOKATOLICKIEJ
W MIEJSCOWOŚCI POLANY SUROWICZNE
(GMINA KOMAŃCZA, POWIAT SANOCKI)
PORTFOLIO PROJEKTU

STRESZCZENIE
Projekt ma na celu rekonstrukcję dachu dzwonnicy greckokatolickiej we wsi Polany Surowiczne w gminie Komańcza (powiat sanocki, województwo podkarpackie). Jest to jedna
z nielicznych materialnych pamiątek po dawnych wsiach łemkowskich w dorzeczu rzeki
Wisłok. Prace przy dzwonnicy prowadzone są społecznie od 2012 roku. Przez ten czas naprawiono zniszczone mury, przygotowano konstrukcję pod montaż dachu oraz zainstalowano prowizoryczne zadaszenie. Pozostała część najważniejsza i najdroższa — odbudowa
dachu w kształcie zbliżonym do pierwotnego. Poszukujemy w związku z tym każdego
wsparcia, przede wszystkim materialnego i finansowego.
Za każdą pomoc będziemy Państwu niezmiernie wdzięczni.

ABSTRACT
You can help to preserve remains of a cultural and historical heritage of a disappearing
ethnic group called Lemkos (Łemkowie). This project’s goal is to reconstruct the roof of
a Greek Catholic belfry. This bell tower is located in a Polany Surowiczne village (commune
Komancza, county Sanok, Podkarpackie voievodeship). It is one of a few material remains
of old Lemkos villages in the basin of river Wislok. A group of dedicated volunteers has
been working on this object since 2012. So far, the walls have been repaired and a structure for the installation of a roof has been assembled. To avoid damage, temporary cover
has been installed. What’s left is the most important and most expensive task: reconstruction of the roof. We are looking for material and financial donations to make this happen.
You can help in the efforts of bringing back to life this unique structure.
Thank you for your generosity.

Stan dzwonnicy przed 2010 rokiem

Stan dzwonnicy w 2015 roku, po naprawie murów i wykonaniu prowizorycznego dachu
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POLANY SUROWICZNE
Polany Surowiczne to obecnie niezamieszkana dolina, niegdyś ludna wieś. Miejscowość
leży we wschodniej części Beskidu Niskiego. Jak większość wsi na tym terenie była zamieszkana prawie wyłącznie przez Łemków. Pod koniec XIX wieku mieszkało tu 665 osób; w
okresie międzywojennym żyło tu już około 1000 mieszkańców w ponad 100 gospodarstwach. We wsi stała drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Archanioła z oddzielną, kamienną dzwonnicą. W 1946 roku wszyscy mieszkańcy 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, przykry los spotkał położony opodal cmentarz. Zarosły go krzaki, a nagrobki zostały poprzewracane i zniszczone.
W roku 1981 w Polanach Surowicznych w budynkach należących do Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Moszczańcu zostało uruchomione schronisko prowadzone obecnie jako „Chałupa Elektryków” przez Stowarzyszenie „Klub Turystyczny Elektryków <<Styki>>”,
związane z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.
Gospodarze schroniska opiekują się terenem cmentarza oraz miejscem po cerkwi. W 1991
roku przeprowadzono gruntowną renowację cmentarza.
Członkowie stowarzyszenia są inicjatorami projektu rekonstrukcji dzwonnicy.
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KALENDARIUM
Ok. 1820 — budowa murowanej dzwonnicy przy o ok. 100 lat starszej drewnianej cerkwi
1946 — wysiedlenie ludności Polan Surowicznych na tereny sowieckiej Ukrainy, początek
dewastacji wsi
Lata 50. XX wieku — zniszczenie cerkwi, rozbiórka drewnianego dachu dzwonnicy

STAN DZWONNICY PRZED REMONTEM (2010)
Pozbawione dachu ściany były poddawane erozji oraz zgubnemu działaniu przyrody. Praktycznie w każdym załomie murów zakorzeniła się roślinność, a wypełnienia między kamieniami w zasadzie nie istniały. Tynki zachowały się tylko na zachodniej elewacji
i systematycznie odpadały. Wieniec murów był pokryty wielocentymetrową warstwą humusu. Rosło na szczycie także kilka dorodnych (o wysokości blisko 10 m) drzew, których
korzenie niszczyły mury. W środku znajdowała się półmetrowa warstwa naniesionej ziemi.

PRZEBIEG PRAC
2010 — drzewa rosnące na koronie murów wycięto dzięki pomocy służb Polskich Sieci
Elektroenergetycznych
2012, maj — dokonano ekspertyzy fundamentów obiektu, przygotowano projekt wzmocnienia ścian i przemurowania wieńca

2012, lipiec/sierpień — ok. 60% powierzchni murów zostało wyczyszczonych i zabezpieczonych, wywieziono ziemię i gruz z wnętrza dzwonnicy
2013, sierpień — wyczyszczono i zabezpieczono pozostałą część murów, wykonano rozbiórkę i przemurowanie zwieńczenia, wieniec wzmocniono konstrukcją żelbetową
Prace kamieniarskie w latach 2012-13 były wykonywane ze znacznym udziałem uczestników społecznych obozów, prowadzonych przez Stowarzyszenie Magurycz, nadzorowanych przez Szymona Modrzejewskiego.

2014, maj — wykonano prowizoryczny dach
2014, październik — dokonano poprawek dachu

2014/15 — przeprowadzono proces formalnego przejęcia obiektu przez Stowarzyszenie
Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”

PLAN DALSZYCH PRAC
2016 — uporządkowanie terenu, przygotowanie projektu, gromadzenie środków
2017 — odbudowa dachu (rekonstrukcja kopuły)
2018 — uporządkowanie terenu wokół dzwonnicy oraz wykonanie podłogi kamiennej wewnątrz obiektu
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PONIESIONE KOSZTY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
Wszelkie prace wykonywano społecznie. Łączne zaangażowanie w odbudowę dzwonnicy
szacujemy na ok. 250 osobodni. Zakładając stawkę 100 zł/dzień wartość pracy wolontariuszy oceniamy na 25 tys. zł. Należy zaznaczyć, że większość ochotników przyjechała do Polan Surowicznych na własny koszt.
Wydatki związane z zakupami materiałów i usług oraz wypożyczeniem sprzętu podczas
trzyletnich prac remontowych w latach 2012-2014 to 21503,67 zł.
Dotychczasowa łączna wartość prac wynosi zatem około 45 tysięcy zł.
Źródła dofinansowania:






Zbiórka na cele projektowe prowadzona przez Stowarzyszenie Magurycz
Zbiórka na OPP na podstawie umowy ze Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich w Warszawie oraz Lokalną Organizacją Turystyczną „Beskid Niski” z Krosna
Wsparcie świadczone przez osoby zaangażowane bezpośrednio w projekt
Wsparcie z Urzędu Gminy Komańcza w wysokości 2000 zł
Wsparcie z Nadleśnictwa Rymanów w wysokości 200 zł

Oprócz tego otrzymaliśmy wsparcie w niepieniężnej postaci od następujących instytucji i
stowarzyszeń:

















Stowarzyszenie Magurycz
Biuro Architektoniczne „Amar” w Zakopanem
Międzyleski Instytut Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego
Instytut Zootechniki PIB – Zakład Doświadczalny w Odrzechowej
Wydawnictwo Sklepu Podróżnika w Warszawie
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach
Schronisko Agroturystyczne „Zaścianek” w Jaśliskach
Stowarzyszenie Rozwoju Jaślisk i Okolic
Emitel Sp. z o.o.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie
Nadleśnictwo Rymanów
Urząd Gminy w Komańczy
Starostwo Powiatowe w Sanoku
Towarzystwo Karpackie

Nieoceniona była także życzliwość i pomoc mieszkańców oraz przedsiębiorców z gminy
Jaśliska.

5

AKTUALNY STAN PRAWNY TERENU DZWONNICY
Po roku 1946 teren dawnej cerkwi oraz cmentarza przejął na własność Skarb Państwa.
Inicjatorzy odbudowy dzwonnicy podjęli poszukiwania nowego właściciela o takim charakterze działalności, który pozwoliłby na wykorzystanie odremontowanego zabytku w celach
edukacyjnych i kulturowych oraz na otoczenie terenu stałą opieką. Zwrócono się z pytaniem o wolę przejęcia obiektu do Stowarzyszenia Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta”, działającego na obszarze Beskidu Niskiego, a mającego za jeden z podstawowych celów wychowanie i edukację greckokatolickiej młodzieży, w znacznej części pochodzącej z Łemkowszczyzny. Nasza propozycja spotkała się z bardzo dużym zrozumieniem i aprobatą. Złożono odpowiednie wnioski do Starostwa Powiatowego w Sanoku.
15 czerwca 2015 roku w Sanoku został podpisany akt przekazania w formie darowizny
przez Skarb Państwa placu, na którym znajdują się dzwonnica i cmentarz, stowarzyszeniu
„Sarepta”. Od tej pory „Sarepta” jest prawowitym właścicielem terenu i podmiotem występującym m.in. o dofinansowanie dalszych prac.

Mapa katastralna Polan Surowicznych z ok. 1850 roku (ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu). Zaznaczona cerkiew i dzwonnica.

Fragment mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego z lat 30. XX w,.
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GŁÓWNE ORGANIZACJE BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE
Honorowy patronat nad projektem objął Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Jan Martyniak,
Metropolita Przemysko-Warszawski Obrządku Greckokatolickiego.

STOWARZYSZENIE BRACTWA MŁODZIEŻY GRECKOKATOLICKIEJ „SAREPTA”
Wspólnota wiernych Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce organizuje m.in.
wakacyjne obozy rekolekcyjne dla młodzieży i rodzin oraz warsztaty
pisania ikon w ośrodkach w Nowicy i Komańczy.
„Sarepta” jest właścicielem terenu dzwonnicy i inwestorem projektu.
www.bractwosarepta.pl

STOWARZYSZENIE MAGURYCZ
Magurycz zrzesza osoby zaangażowane w ochronę zabytków i dziedzictwa kulturowego m.in. na terenie południowo-wschodniej Polski.
Cel działania to ratowanie sztuki cmentarnej, krzyży i kapliczek przydrożnych oraz innych podobnych obiektów pozostających bez opieki.
Przewodniczący Magurycza Szymon Modrzejewski jest laureatem nagrody UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego Europa Nostra 2011.
www.magurycz.org

STOWARZYSZENIE „KLUB TURYSTYCZNY ELEKTRYKÓW <<STYKI>>”
Klub związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, od 1967
roku prowadzi działalność turystyczną głównie dla warszawskiego środowiska
akademickiego. Klub prowadzi znaną chatkę turystyczną — Chałupę Elektryków
w Polanach Surowicznych.
www.styki.org

MIĘDZYLESKI INSTYTUT EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Celem Instytutu jest kształtowanie zrównoważonego rozwoju społecznego w obszarach dotkniętych brakiem zachowania ciągłości dziedzictwa
kulturowego. Działania obejmują m.in.. dziedzinę konserwacji architektury.
Instytut organizuje warsztaty, kursy, szkolenia, wykłady, konferencje oraz
prowadzi działalność muzealną i wydawniczą.
http://strony.toya.net.pl/bikds1/MIEDK/

ODDZIAŁ MIĘDZYUCZELNIANY PTTK W WARSZAWIE
OM PTTK zajmuje się m.in. organizacją wyjazdów, prowadzeniem szkoleń,
publikacją wydawnictw, prowadzeniem obiektów noclegowych oraz weryfikacją odznak turystycznych i krajoznawczych. Członkowie zrzeszają się w
kołach i klubach. OM ma status OPP. Dzięki Oddziałowi możemy zbierać na
nasz projekt 1% podatku.
www.om.pttk.pl
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PROJEKT REKONSTRUKCJI DACHU DZWONNICY
Jak wyglądała dzwonnica przed II wojną, wiemy jedynie dzięki pracom ukraińskiej artystki
Oleny Kulczyckiej. Rysunki nie pozwalają na precyzyjne odtworzenie dachu obiektu. Dlatego też podczas prac nad projektem odnoszono się przede wszystkim do rozwiązań stosowanych w okolicy. Jako wzór przyjęto banie cerkiewne z Wisłoka Dolnego (dachy nad babińcem i nawą). Ich kształt dostosowano do wymiarów dzwonnicy.

Dzwonnica w Polanach Surowicznych,
Olena Kulczycka, 1926

Wizualizacja dachu dzwonnicy

Koncepcja konstrukcji dachu (aut. Piotr Kłoda), zgodna z
rozwiązaniami typowymi dla architektury łemkowskiej cerkwi
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Wzorzec projektowy —
kopuła nad babińcem cerkwi w Wisłoku Dolnym

SZACOWANE KOSZTY PROJEKTU
Zakłada się, że większość prac niespecjalistycznych będzie wykonana społecznie przez wolontariuszy. Koszty obejmą:





zakup materiałów;
świadczenie specjalistycznych usług;
wynajem specjalistycznych urządzeń i narzędzi (np. rusztowanie);
koszty wyżywienia wolontariuszy podczas prac remontowych (noclegi we własnych
namiotach).

Obecnie przygotowujemy szczegółowy projekt, który pozwoli na dokładne wyznaczenie
budżetu. Pierwsze szacunki wskazują, że koszty prac będą wahały się między 60 a 80 tys.
złotych.

DZIAŁANIA STOWARZYSZONE
Ulotki, plakaty, prelekcje
W trakcie akcji popularyzującej projekt przygotowano szereg ulotek i plakatów, rozdawanych w środowisku turystycznym oraz na imprezach związanych z Beskidem Niskim. O projekcie informowano także podczas prelekcji i spotkań środowiskowych oraz krajoznawczych.
Monografia wsi
Nawiązano szereg kontaktów z dawnymi mieszkańcami Polan Surowicznych, dzięki czemu
został zebrany bogaty materiał, na podstawie którego planowane jest przygotowanie monografii wsi. Jej autorami będą krajoznawcy specjalizujący się w tematyce Beskidu Niskiego.
Kamera internetowa on-line
Dla miłośników Beskidu Niskiego i sympatyków Polan Surowicznych zamierzamy uruchomić kamerę internetową z widokiem on-line na najbliższe okolice dzwonnicy. Kamera będzie jednocześnie pełniła rolę monitoringu obiektu.
Działalność edukacyjna
Dzwonnica w Polanach Surowicznych obok cerkwi w Wisłoku Dolnym będzie jedynym zachowanym materialnym świadectwem łemkowskiego budownictwa sakralnego w dorzeczu rzeki Wisłok. Stowarzyszenie Sarepta, którego misją jest wychowanie i rozwój duchowy młodzieży, zamierza wykorzystać miejsce i projekt w celach edukacyjnych. Planuje się
w przyszłości ustawienie stałych tablic informacyjnych oraz otoczenie miejsca całoroczną
opieką.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
ROK 2012

W maju 2012 dokonano próbnych odkrywek fundamentów w celu oceny jakości konstrukcji. Stwierdzono, że fundamenty są niezagrożone i nie wymagają dodatkowych wzmocnień.
W lipcu i sierpniu 2012 wykonano pierwszą część konserwacji murów. Umyto ściany, odbito odpadające tynki i dokładnie uszczelniono przestrzeń między kamieniami. Ze środka
wywieziono warstwę około pół metra ziemi i zanieczyszczeń. Udało się odnowić około
60% powierzchni ścian (zewnątrz i wewnątrz).
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Stan dzwonnicy po pracach w 2012 roku

ROK 2013
W sierpniu 2013 dokończono odnawianie ścian. Najwyżej położone pół metra ścian zostało
przemurowane i wzmocnione żelbetowym wieńcem. Z betonu wykonano również posadzkę
wewnątrz dzwonnicy (jako wylewkę pod docelową kamienną podłogę).
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Likwidacja ubytku w murze ponad
wejściem — odtworzenie łuku

Stan wieńca murów po zakończeniu prac

Stan dzwonnicy po pracach w 2013 roku
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ROK 2014
W maju 2014 zbudowano nad murami prowizoryczny dach. Dach pokryto papą. Zakopano
instalację odgromową, będzie wyprowadzona na szczyt w dalszej części odbudowy.
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W październiku 2014 dokonano poprawek w pokryciu dachu. Zabezpieczono dach lepikiem. W zamierzeniu dach ma przetrwać nie więcej niż 2-3 lata.

Aktualny stan dzwonnicy (2015)
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ZESPÓŁ PROWADZĄCY PROJEKT ODBUDOWY
Witold Grzesik (Warszawa) – koordynator prac
Ks. Jan Pipka (Krynica) – przewodniczący Stowarzyszenia „Sarepta”
Szymon Modrzejewski (Nowica) – przewodniczący Stowarzyszenia Magurycz
Piotr Kłoda (Łódź) – przewodniczący MIEDK
Ewa Waszkiewicz (Kraków)
Małgorzata Mamica (Kraków)
Marek Kornicki (Warszawa)

Radosław Bratos (Warszawa)
Piotr Marciniszyn (Warszawa) – sekretarz Stowarzyszenia „Sarepta”

INFORMACJE I KONTAKT
Strona internetowa: www.polanysurowiczne.waw.pl
Strona na Facebooku: https://www.facebook.com/polanysurowiczne
Kontakt e-mail: dzwonnica@polanysurowiczne.waw.pl
Telefon: +48 515 146 316

WSPARCIE DLA PROJEKTU
Prace projektowe można wesprzeć wpłacając darowiznę na konto:
Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „SAREPTA”
ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica Zdrój
Bank Zachodni WBK S.A.

76 1500 1559 1215 5003 7213 0000
Koniecznie dopisek: Darowizna na ochronę dóbr kultury - Polany Surowiczne
Darowizna na powyższy cel może być odliczona od podatku w rocznym rozliczeniu PIT zgodnie
z ogólnymi zasadami (szczegóły na http://www.bractwosarepta.pl/wesprzyj-nas/darowizna)

PRZEZNACZENIE 1% PODATKU
W ramach ustawy o OPP można przeznaczyć 1% podatku poprzez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (OM PTTK) w Warszawie. Nr KRS
do wpisania w formularzu podatkowym: 0000191794.
Koniecznie dopisek w sekcji „Informacje uzupełniające”:
„REMONT DZWONNICY W POLANACH SUROWICZNYCH”.
———————
W sprawach innych form pomocy prosimy o kontakt zgodnie z powyższą informacją.
Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy!
Data aktualizacji: 25 lutego 2016
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