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Stowarzyszenie zrzesza osoby zaangażowane w ochronę zabytków, 

dziedzictwa kulturowego  i środowiska przyrodniczego ze 

Stowarzyszenie Magurycz

dziedzictwa kulturowego  i środowiska przyrodniczego ze 

szczególnym uwzględnieniem terenów południowo-wschodniej 

Polski i Karpat. 

Celem obozów (warsztatów) Magurycza jest ratowanie, 

inwentaryzacja i dokumentacja sztuki cmentarnej, krzyży i kapliczek 

przydrożnych oraz wszelkich obiektów sztuki cerkiewnej 

pozostających bez opieki.

Od wielu lat związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki 

Stowarzyszenie 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 

Niezaleznego Zrzeszenia Studentów Wydziału Elektrycznego 
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niegdyś ludna wieś - leży we 

wschodniej części Beskidu 

Niskiego.

Do naszych czasów przetrwała 

tylko ta samotna dzwonnica bez 

dachu. Stanowi ona piękną i 

bezcenną pamiątkę po 

dawnych mieszkańcach i ich 

kulturze.

Dukla

Słowacja

Sanok

KONTAKT I BIEŻĄCE INFORMACJE:
www.polanysurowiczne.waw.pl
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 jest ratowanie, 

inwentaryzacja i dokumentacja sztuki cmentarnej, krzyży i kapliczek 

przydrożnych oraz wszelkich obiektów sztuki cerkiewnej 

pozostających bez opieki.

Stowarzyszenie 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 

Niezaleznego Zrzeszenia Studentów Wydziału Elektrycznego 

PW z roku 1981

Stowarzyszenie Klub Turystyczny Elektryków „Styki”

Polany Surowiczne
Krosno

Polany Obecnie niezamieszkana dolina, 

niegdyś ludna wieś - leży we 

wschodniej części Beskidu 

Niskiego.

Do naszych czasów przetrwała 

tylko ta samotna dzwonnica bez 

dachu. Stanowi ona piękną i 

bezcenną pamiątkę po 

dawnych mieszkańcach i ich 

kulturze.

Dukla

Słowacja

Krosno

Sanok

Polany
Surowiczne

KONTAKT I BIEŻĄCE INFORMACJE:
www.polanysurowiczne.waw.pl
dzwonnica@polanysurowiczne.waw.pl

kulturze.

Remont dzwonnicy
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wspólnie podejmują projekt remontu dzwonnicy przy 

nieistniejącej cerkwi greckokatolickiej w Polanach 

Surowicznych w gm. Komańcza (Beskid Niski).

Stowarzyszenie Klub Turystyczny Elektryków „Styki”
Stowarzyszenie Magurycz

Remont planowany jest na 2 lata.Remont planowany jest na 2 lata.

W roku 2012 naprawiliśmy i 

zabezpieczyliśmy mury.

W tym roku nakryjemy budowlę dachem 

z kopułą. 

Większość prac zostanie wykonana 

siłami społecznymi, rękami miłośników 

i zapaleńców, związanych z Beskidem 

Niskim. Jednak materiały, transport, 

organizacja oraz prace specjalistyczne 

Pieniądze zbieramy na konto:

PKO BP 52 1020 1026 0000 1102 0118 9554
Stowarzyszenie Magurycz, Nowica 13, 38-315 Uście Gorlickie

Koniecznie dopisek:

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE – PROJEKT 2013/PS

Wygląd dzwonnicy w 

okresie międzywojennym

organizacja oraz prace specjalistyczne 

kosztują. 

Prosimy Was o pomoc przy projekcie. 
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