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STRESZCZENIE  

Projekt miał na celu rekonstrukcję dachu dzwonnicy greckokatolickiej we wsi Polany Suro-

wiczne w gminie Jaśliska (powiat krośnieński, 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 na-

prawiono zniszczone mury, odbudowano dach w kształcie nawiązującym do tradycyjnych 

form oraz pokryto go blachą. W 2021 roku ponowne nad doliną rozległ się dźwięk dzwonu. 

W 2022 roku ułożyliśmy kamienną posadzkę, wykonaliśmy ogrodzenie oraz zamontowali-

śmy tablice informacyjne. Pozostaje organizacja stałego utrzymania oraz konserwacji. 

Dla naszych prac poszukujemy każdego wsparcia, przede wszystkim materialnego i finan-

sowego.  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 

Jaśliska, county Krosno, 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. Up to date, damaged walls were repaired, the roof was 

reconstructed in a traditional shape and covered with sheet metal. In 2021 again the so-

unds of the bell were heard in the valley.  

We are looking for any assistance with the remaining work, but mostly financial and in 

kind.  We are very grateful for any help.  

Widok na obiekt od wschodu (od strony cerkwi); po lewej stan z roku 2010, po prawej z października 2019 
roku, po odtworzeniu konstrukcji dachu i pokryciu blachą 
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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 zamiesz-

kana prawie wyłącznie przez Łemków. Pod koniec XIX wieku mieszkało tu 665 osób; w 

okresie międzywojennym żyło tu już około 1000 mieszkańców w ponad 100 gospodar-

stwach. We wsi stała drewniana cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem św. Michała Ar-

chanioła z oddzielną, kamienną dzwonnicą. W 1946 roku wszyscy mieszkańcy zostali wy-

siedleni do ówczesnego ZSSR, na tereny dzisiejszej Ukrainy. Wieś opustoszała. Chaty roze-

brano, pola zamieniły się w nieużytki. Drewniana cerkiew również została rozebrana, a z 

murowanej dzwonnicy zniknął drewniany dach z kopułą. Podobny, przykry los spotkał po-

łożony opodal cmentarz. Zarosły go krzaki, a nagrobki zostały poprzewracane i zniszczone. 

W roku 1981 w Polanach Surowicznych w budynkach należących do Państwowego Gospo-

darstwa Rolnego w Moszczańcu zostało uruchomione schronisko prowadzone obecnie ja-

ko „Chałupa Elektryków” przez Stowarzyszenie „Klub Turystyczny Elektryków <<Styki>>”, 

związane z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Członkowie stowarzysze-

nia są inicjatorami projektu rekonstrukcji dzwonnicy. 



4 

KALENDARIUM 

Ok. 1820 — budowa murowanej dzwonnicy przy o ok. 100 lat starszej drewnianej cerkwi 

1945 — wysiedlenie większości ludności Polan Surowicznych na tereny sowieckiej Ukrainy 

1947 — wysiedlenie reszty mieszkańców w ramach akcji „Wisła”, początek dewastacji wsi 

Lata 50. XX wieku — zniszczenie cerkwi i drewnianego dachu dzwonnicy 

STAN DZWONNICY PRZED REMONTEM (2010) 

Pozbawione dachu ściany były poddawane erozji oraz zgubnemu działaniu przyrody. Prak-

tycznie w każdym załomie murów zakorzeniła się roślinność, a wypełnienia między kamie-

niami w zasadzie nie istniały. Tynki zachowały się tylko na zachodniej elewacji 

i systematycznie odpadały. Wieniec murów był pokryty wielocentymetrową warstwą hu-

musu. 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 murach wycięto dzięki pomocy 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 spo-

łecznych obozów Stowarzyszenia Magurycz, nadzorowanych przez Szymona Modrzejewskiego. 

2014, maj — wykonano prowizoryczny dach 

2014/15 — przeprowadzono proces formalnego przejęcia obiektu przez Stowarzyszenie Bractwa 

Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” 

2015, październik  — dokonano poprawek dachu 

2015/16 — uzgodniono kształt docelowej bryły dachu, przygotowano projekt odbudowy, rozpoczę-

to gromadzenie środków 

2016-17 — dokończono procesy formalnych, kontynuowano gromadzenie środków 

2018 — zbiórka funduszy w ramach crowdfundingu, wzniesiono docelową konstrukcję dachu 

2019 — pokryto dach blachą 

2020 — prace znacznie ograniczone, wykonano pierwszą część podestów wewnętrznych 

2021 — dokończenie podestów wewnętrznych, zawieszenie dzwonu 

2022 — ułożenie posadzki w dzwonnicy, montaż ogrodzenia, instalacja tablic informacyjnych 

PLAN DALSZYCH PRAC 

2022/3 — organizacja stałych prac porządkowych i konserwacyjnych 
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PONIESIONE KOSZTY  I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Wszelkie prace wykonywano społecznie. Łączne zaangażowanie w odbudowę dzwonnicy 

szacujemy na ok. 600 osobodni. Zakładając stawkę 100 zł/dzień wartość pracy wolontariu-

szy oceniamy na 60 tys. zł. Należy zaznaczyć, że ochotnicy przyjeżdżali do Polan Surowicz-

nych na własny koszt. 

Wydatki związane z zakupami materiałów i usług oraz wypożyczeniem sprzętu podczas 

prac remontowych w latach 2012-2022 to ok. 110 tys. zł. 

Dotychczasowa łączna wartość dotychczas wykonanych prac wynosi około 170 tys. zł. 

Źródła dofinansowania: 

 Zbiórki na cele projektowe prowadzona przez stowarzyszenia Magurycz i Sarepta 

 Zbiórka na OPP na podstawie umowy ze Studenckim Kołem Przewodników Beskidzkich w Warszawie 

oraz Oddziałem Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie 

 Wsparcie świadczone przez osoby zaangażowane bezpośrednio w projekt 

 Projekt crowdfundingowy www.wspieram.to/polanysurowiczne, kwota zbiórki netto 14420 zł. 

 Wsparcie z Urzędu Gminy Komańcza w wysokości 2000 zł 

 Wsparcie z Nadleśnictwa Rymanów w wysokości 1200 zł 

Oprócz tego otrzymaliśmy wsparcie w niepieniężnej postaci od następujących instytucji 

i stowarzyszeń (w kolejności alfabetycznej nazw): 

 Biuro Architektoniczne „Amar” w Zakopanem 

 Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona” w Krakowie 

 Zespół „Dom o Zielonych Progach” 

 Emitel Sp. z o.o. 

 „Farfurnia”  w Zawadce Rymanowskiej 

 „Gutkowa Koliba” w Lipowcu koło Jaślisk 

 Instytut Zootechniki PIB – Zakład Doświadczalny w Odrzechowej 

 Stowarzyszenie Magurycz 

 Międzyleski Instytut Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego 

 Nadleśnictwo Komańcza 

 Nadleśnictwo Rymanów 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Jaśliskach 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Posadzie Jaśliskiej 

 Polskie Radio Rzeszów 

 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

 Wydawnictwo PTR Kartografia 

 Wydawnictwo Sklepu Podróżnika w Warszawie 

 Starostwo Powiatowe w Sanoku 

 Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie 

 Urząd Gminy w Jaśliskach 

 Urząd Gminy w Komańczy 

 Schronisko Agroturystyczne „Zaścianek” w Jaśliskach 

 

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

terze działalności, który pozwoliłby na wykorzystanie odremontowanego zabytku w celach 

edukacyjnych i kulturowych oraz na otoczenie terenu stałą opieką. Zwrócono się z pyta-

niem o wolę przejęcia obiektu do Stowarzyszenia Bractwa Młodzieży Greckokatolic-

kiej „Sarepta”, działającego na obszarze Beskidu Niskiego, a mającego za jeden z podsta-

wowych celów wychowanie i edukację greckokatolickiej młodzieży, w znacznej części po-

chodzącej z Łemkowszczyzny. Nasza propozycja spotkała się z bardzo dużym zrozumie-

niem 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.   

Od 1 stycznia 2017 roku, po korekcie granic administracyjnych, Polany Surowiczne znajdu-

ją się w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska. 

 

 

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

Fragment mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego z lat 30. XX w,.  

file:///E:/Turystyka/PolanySurowiczne/Remont/www/www.sarepta.pl
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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 kulturo-

wego m.in. na terenie południowo-wschodniej Polski. Cel działania to ratowanie 

sztuki cmentarnej, krzyży i kapliczek przydrożnych oraz innych podobnych obiektów 

pozostających bez opieki. 

www.magurycz.org 

 

STOWARZYSZENIE „KLUB TURYSTYCZNY ELEKTRYKÓW 

<<STYKI>>” 

Klub związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej, od 1967 roku prowa-

dzi działalność turystyczną głównie dla warszawskiego środowiska akademickiego. Klub 

prowadzi znaną chatkę turystyczną — Chałupę Elektryków w Polanach Surowicznych, 

miejsce bazowe dla ekipy projektowej. 

www.styki.org 

 

FUNDACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Celem Fundacji jest ochrona i promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako ele-

mentu europejskiego dziedzictwa kulturowego. Fundacja realizuje swoje cele poprzez 

organizację prac konserwatorsko-restauratorskich oraz prowadzenie działalności edu-

kacyjnej, wydawniczej, filmowej itp. Korzysta z grantów instytucji publicznych i firm 

prywatnych. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego (OPP), dzięki której może-

my zbierać fundusze na nasz projekt w ramach tzw. 1%. 

https://dziedzictwo.org 
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PROJEKT REKONSTRUKCJI DACHU DZWONNICY 

Jak wyglądała dzwonnica przed II wojną, wiedzieliśmy jedynie dzięki pracom ukraińskiej 

artystki Oleny Kulczyckiej. Rysunki nie pozwalały na precyzyjne odtworzenie dachu obiek-

tu. Z tego powodu projekt dachu oparł się o wizerunki dachu nieistniejącej już cerkwi 

w Osławicy. Dzięki temu odtworzyliśmy, choć w innej lokalizacji, element dawnej kultury 

materialnej regionu. Koncepcja odbudowy była uzgodniona z Urzędem Konserwatora Za-

bytków w Krośnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzwonnica w Polanach Surowicznych,  
Olena Kulczycka, 1926 

Kształt dachu dzwonnicy po odbudowie 

Roboczy projekt konstrukcji dachu 

Wzorzec projektu dachu — ko-
puła nad babińcem cerkwi w 

Osławicy (nieistniejącej) 
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SZACOWANE KOSZTY UTRZYMANIA 

Główny zakres prac związanych z utrzymaniem to: 

 bieżąca konserwacja; 

 koszenie trawy na terenie cmentarza i cerkwiska. 

Roczne koszty prac szacowane są na ok. 4 tys. złotych. 

 

DZIAŁANIA STOWARZYSZONE 

Ulotki, plakaty, prelekcje 

W trakcie akcji popularyzującej projekt przygotowano szereg ulotek i plakatów, rozdawa-

nych w środowisku turystycznym oraz na imprezach związanych z Beskidem Niskim. O pro-

jekcie informowano także podczas prelekcji i spotkań środowiskowych oraz krajoznaw-

czych. 

Monografia wsi 

Nawiązano szereg kontaktów z dawnymi mieszkańcami Polan Surowicznych, dzięki czemu 

został zebrany bogaty materiał, na podstawie którego planowane jest przygotowanie mo-

nografii wsi.  

Jej autorami będą krajoznawcy specjalizujący się w tematyce Beskidu Niskiego. 

Działalność edukacyjna 

Dzwonnica w Polanach Surowicznych obok cerkwi w Wisłoku Dolnym jest jedynym zacho-

wanym materialnym świadectwem łemkowskiego budownictwa sakralnego w dorzeczu 

rzeki Wisłok. Na terenie ustawiono stałe tablie informacyjne poświęcone historii wsi oraz 

odbudowie obiektu. Stowarzyszenie Sarepta, którego misją jest wychowanie i rozwój du-

chowy młodzieży, zamierza wykorzystać miejsce i projekt w celach edukacyjnych.  

 

 



10 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

ROK 2012 

 

W maju 2012 dokonano próbnych odkrywek funda-

mentów w celu oceny jakości konstrukcji. Stwier-

dzono, że fundamenty są niezagrożone i nie wyma-

gają dodatkowych wzmocnień.  

W lipcu i sierpniu 2012 wykonano pierwszą część konserwacji murów. Umyto ściany, od-

bito 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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Stan dzwonnicy po pracach w 2013 roku 

Likwidacja ubytku w murze ponad 
wejściem — odtworzenie łuku 

Stan wieńca murów po zakończeniu prac 
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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 lepi-

kiem. W 2015 roku wymieniono część pokrycia. W zamierzeniu dach miał przetrwać nie 

więcej niż 2-3 lata.  

Stan dzwonnicy (2015) 

Krzyż z kopuły cerkwi w Polanach Surowicznych. Po lewej stan zastany, po prawej ten sam krzyż 
po renowacji, umieszczony już na kopule odbudowanego dachu dzwonnicy  

ROK 2017 

W roku 2017 odnowione zostały krzyże z Polan Surowicznych, przechowane w schronisku 

we wsi przez ponad 30 lat. Odnowienie krzyża było w znacznej mierze finansowane z dat-

ków dawnych mieszkańców wsi i ich potomków, mieszkających dziś na Ukrainie.  
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ROK 2018 

W lipcu i sierpniu 2018 roku odbudowano drewnianą konstrukcję dachu wg przygotowane-

go wcześniej projektu, wzorującego się na formie dachu nad babińcem nieistniejącej cerkwi 

w Osławicy. Pracę wykonywała wynajęta ekipa ciesielska z Dukli. 

Zadaniem członków projektu było zdemontowanie prowizorycznego dachu, bezpośrednie 

wsparcie fachowców, dostarczanie materiału oraz kontrola zgodności prac z przygotowa-

nym projektem. 

Demontaż prowizorycznego dachu 

Budowa konstrukcji nośnej oraz szkieletu ściany 
kolankowej (izbicy) 

Oczep —zwieńczenie słupów, w których zostanie 
osadzony tzw. król 

Impregnacja materiału 

Montaż pierwszych słupów  
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Przygotowanie części króla — osadzenie dwóch 
górnych cebuli 

Gzymsy nad latarnią (powyżej kopuły) 

Widok z góry na rusztowania 

Krążyny, nadające kształt głównej kopule 

W czerwcu 2018 roku z Urzędu Gminy w Jaśli-

skach dotarła do nas niespodziewana wiado-

mość o odzyskaniu dzwonu, który wg wszelkich 

danych pochodzi z Polan Surowicznych. Wła-

dze gminy zapewniły nas, że po zakończeniu 

remontu dzwon będzie mógł wrócić do Polan 

Surowicznych. Dzwon przez 3 lata był przecho-

wywany w Urzędzie Gminy, gmina również 

wsparła prace renowacyjne. 
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ROK 2019 

W lipcu 2019 roku pokryto dach blachą. Prace blacharskie wykonywała specjalistyczna fir-

ma z Długiego koło Jedlicz pod kierunkiem właściciela Romana Drąga. Prace zakończyły się 

w terminie.  

Praca społeczna zespołu to ustawienie i rozebranie rusztowania, uzupełnienie drewnianego 

poszycia dachu, wykonanie szalunku izbicy oraz montaż uziemienia. 

Montaż rusztowania 

Uzupełnianie poszycia dachu 

Impregnacja desek 
pod szalunek izbicy 

Montaż parapetów pod izbicą 

Prace blachar-
skie przy głów-

nej cebuli 

ROK 2019 
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Widok na dzwonnicę i dolinę Polan Surowicznych w kierunku wschodnim bezpośrednio po zakończeniu prac 

blacharskich w lipcu 2019 roku 

Szalunek izbicy 

Górne cebulki dachu i latarnia przed 
i po pokryciem blachą 

Przygotowanie elementów 
pokrycia 
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ROK 2020 

W roku 2020 w dobie pandemii działania były bardzo okrojone. W sierpniu rozebrano tym-

czasowe pomosty wewnątrz obiektu i zbudowano docelowe konstrukcje (ok. 40% projek-

tu). Odsłonięto także kolejny odcinek kamiennego chodnika prowadzącego do świątyni. 

Planowana na październik kontynuacja działań nie doszła do skutku. 

ROK 2021 

Na przełomie kwietnia i maja ukończono wszystkie wewnętrzne konstrukcje, w tym ele-

menty mocowania dzwonu. 4 maja 2021 roku został przywieziony z Urzędu Gminy w Jaśli-

skach i umieszczony na powrót pieczołowicie odnowiony dzwon. Późnym popołudniem po 

74 latach w dolinie Polan Surowicznych znów zabrzmiał jego dźwięk.  
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ROK 2022 

Rok 2022 był poświęcony przede wszystkim montażowi ogrodzenia. W maju zabetonowano 

kotwy pod słupki. W październiku wykonano resztę prac. Zakup słupków oraz materiałów 

łączących został sfinansowany przez fundatorów. Na każdym słupku umocowano tabliczkę 

z informacją o fundatorze. Ponadto w maju ułożono wewnątrz posadzkę kamienną, zaś je-

sienią zainstalowano tablice informacyjne o odbudowie obiektu, historii wsi oraz o cmenta-

rzu. Postawiono i zabezpieczono jedyny krzyż przydrożny zachowany w dolinie. 
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Stan na październik 2022 
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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 

Mirosław Grobelny (Granica k. Pruszkowa) 

Jacek Gutowski (Lipowiec k. Jaślisk) 

Marek Kornicki (Warszawa) 

Małgorzata Mamica (Kraków) 

Piotr Marciniszyn (Warszawa)  - członek Stowarzyszenia „Sarepta” 

Kamil Skóra (Glinik Polski) 

Ewa Waszkiewicz (Kraków) 

INFORMACJE I KONTAKT 

Strona internetowa: https://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 

Wpłaty przez OPP (tzw. 1 %): 

Zbiórkę prowadzi Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.  

KRS: 0000439624, koniecznie dopisek: Dzwonnica w Polanach Surowicznych  

Darowizny: 

Prace projektowe można wesprzeć poprzez 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) 

 

——————— 

W sprawach innych form pomocy prosimy o kontakt zgodnie z powyższą informacją. 

Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy! 

Data aktualizacji: 18 października 2022 

http://www.polanysurowiczne.waw.pl
https://www.facebook.com/polanysurowiczne
mailto:dzwonnica@polanysurowiczne.waw.pl
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Dzwon, dar emigrantów z Ameryki, odlany w Preszowie w 1927 roku  

Dzwonnica, za nią miejsce po cerkwi św. Michała Archanioła (stan z 2021) 


