Громадський проект
РЕКОНСТРУКЦІЯ МУРОВАНОЇ

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ДЗВІНИЦІ
В ПОЛЯНАХ СУРОВИЧНИХ
(ГМІНА ЯСЛИСЬКА, КРОСНЕНСЬКИЙ ПОВІТ)
ПОРТФОЛІО ПРОЕКТУ

РЕЗЮМЕ
Проект спрямований на реконструкцію даху греко-католицької дзвіниці у селі Поляни
Суровичні у гміні Яслиська (Кросненський повіт, Підкарпатське воєводство). Це одна з
небагатьох матеріальних пам’яток давніх лемківських сіл над річкою Вислок. Роботи
над відновленням дзвіниці тривають з 2012 року. За цей час було відремонтовано
пошкоджені стіни, підготовлено конструкцію для спорудження даху та встановлено
тимчасове накриття. Залишилася найважливіша і найдорожча частина –
реконструкція даху у формі, наближеній до оригінальної. У зв’язку з цим шукаємо
будь-яку підтримку, особливо фінансову та матеріальну.
Ми будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу.

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. 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.

Стан дзвіниці до 2010 року

Стан дзвіниці в 2015 році після ремонту стін і
спорудження тимчасового накриття
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Поляни Суровичні
В даний час Поляни Суровичні – це незаселена долина, а колись було відоме село.
Місцевість розташована у східній частині Низького Бескиду. Як і більшість сіл в цьому
регіоні, Поляни Суровичні були заселені майже повністю лемками. В кінці ХІХ століття
тут проживало 665 людей, у міжвоєнний період – близько 1000 мешканців в більш
ніж 100 господарствах. У селі була дерев'яна греко-католицька церква св. Архангела
Михаїла з окремою кам'яною дзвіницею. У 1946 році всі мешканці села були виселені
до СРСР, на територію нинішньої України. Село обезлюднилося, хати були розібрані,
поля перестали використовуватися. Дерев'яна церква була розібрана також, а з
мурованої дзвіниці зник дерев'яний дах. Схожа неприємна доля спіткала і цвинтар,
розташований неподалік. Він поріс кущами, а надгробки були повалені та знищені.

У 1981 році в Полянах Суровичних в будівлях, які належали PGR (колгоспу) в
Мощанці, була створена туристична база, яке функціонує зараз як «Хатина
електриків». Нею опікується Товариство «Туристичний клуб електриків «Styki»,
пов'язаний з факультетом електротехніки Варшавської політехніки.
Господарі бази стежать за територією кладовища та місцем, де стояла церква. У 1991
році проведено ґрунтовне відновлення кладовища.
Члени Товариства є ініціаторами проекту реконструкції дзвіниці.
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ХРОНОЛОГІЯ
Прибл. 1820 р. – будівництво мурованої дзвіниці біля старої дерев'яної церкви,
старшої на близько 100 років.
1946 р. – виселення мешканців Полян Суровичних на територію Радянської України,
початок спустошення села.
1950-і роки - знищення церкви, руйнування дерев'яного даху дзвіниці.

СТАН ДЗВІНИЦІ ПЕРЕД РЕМОНТОМ (2010)
Стіни без даху піддавалися ерозії та згубному впливу природи. Практично в кожній
щілині вкорінилася рослинність, а з’єднання між каменями фактично не існувало.
Штукатурка збереглася тільки на західному фасаді і систематично опадала. Верхівка
мурів була покрита товстим шаром ґрунту. На вершині також виросло декілька
добротних дерев (висотою близько 10 м), коріння яких руйнувало мури. У середині
дзвіниці був півметровий шар ґрунту.

ПЕРЕБІГ РОБІТ
2010 рік - дерева, які росли на вершині, були зрізані за допомогою служби Польських
електромереж.
2012, травень — виконано дослідження фундаменту, підготовлений проект зі
зміцнення стін та реконструкції верхівки.
2012, липень / серпень — приблизно 60% стін було очищено та закріплено, ґрунт та
сміття вивезено з дзвіниці.
2013 р., серпень — очищено і закріплено решту стін, верхівка була розібрана і
перемурована, на верхівці була встановлена залізобетонна конструкція.
Значну участь у роботах з каменем у 2012-13 роках взяли учасники таборів, організованих
товариством "Магурич" під керівництвом Шимона Моджеєвського.

2014, травень — було зроблено тимчасовий дах.
2014, жовтень — перероблено дах.
2014/15 — об’єкт формально переходить до Товариства братства греко-католицької
молоді "Сарепта".
2015/16 — узгодження цільової конструкції даху та підготовка проекту реконструкції,
збір ресурсів.
2016-17 — завершення формальних процесів, збір коштів.

ПЛАН ПОДАЛЬШИХ РОБІТ
2018 — відбудова даху (реконструкція купола).
2019 — упорядкування території навколо дзвіниці, а також виконання кам’яної підлоги
всередині об’єкту.

4

ВИТРАТИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ
Всі роботи проводилася на добровільній основі. Ми оцінюємо повну участь
у реконструкції дзвіниці приблизно в 250 людино-днів. Беручи за основу, що ставка
складає 100 злотих на день, вартість добровільних робіт оцінюється у 25 000 злотих. Слід
зазначити, що більшість добровольців приїхали до Полян Суровичних за свій рахунок.
Витрати, пов'язані з придбанням матеріалів, послуг та оренди обладнання під час
трьохрічних ремонтних робіт у 2012-2014 роках складають 21 503,69 злотих.
Теперішня загальна вартість виконаних робіт складає близько 45 000 злотих.
Джерела фінансування:
• Збір коштів на проекти, які виконує Товариство «Магурич».
• Збір коштів на основі договору зі «Студентським колом екскурсоводів у Бескидах» з
Варшави та міжвузівським відділом Польського туристично-краєзнавчого товариства з
Варшави
• Підтримка осіб, які брали безпосередню участь у проекті
• Підтримка від гміни Команча в розмірі 2000 злотих
• Підтримка надлісництва в Риманові у розмірі 200 злотих

Крім того ми отримали нематеріальну допомогу від таких установ та товариств (в
алфавітному порядку):
• Архітектурне бюро "Amar" в Закопаному
• Emitel Sp. z o.o.
• Державний науково-дослідний інститут зоотехніки – експериментальна станція в
Одреховій
• Місцева туристична організація "Beskid niski"
• Інститут європейської культурної спадщини в Мєндзилесю
• Надлісництво в Команчі
• Надлісництво в Риманові
• Добровольча пожежна бригада в Яслиськах
• Польські Електромережі
• Агротуристичний хостел "Zaścianek" в Яслиськах
• Повітове староство в Сяноку
• Товариство «Магурич»
• «Студентське коло екскурсоводів у Бескидах» у Варшаві
• Управління гміни в Яслиськах
• Управління гміни в Команчі
• Видавництво Магазину Мандрівника у Варшаві

Безцінною також була доброзичливість і допомога мешканців, а також підприємців
гміни Яслиська.
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ТЕПЕРІШНІЙ ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТЕРИТОРІЇ НАВКОЛО
ДЗВІНИЦІ
Після 1946 р. територія колишньої церкви та кладовище перейшли у державну
власність. Ініціатори реконструкції дзвіниці зайнялися пошуком нового власника
з таким видом діяльності, яка дозволила б використовувати відновлену пам'ятку
в навчальних та культурних цілях, а також щоб навколишня місцевість була під
постійною опікою. З цією метою звернулися до Товариства братства грекокатолицької молоді "Сарепта", яке діє в районі Нижніх Бескидів, щоб вони взяли
об’єкт на свій баланс. Однією з основних цілей товариства є виховання та освіта греко
-католицької молоді, яка в значній мірі походить з Лемківщини. Наше пропозиція
була сприйнята з великим розумінням і схваленням. Відповідні подання були
зроблені на адресу Повітового Староства у Сяноку.
15 червня 2015 р. у Сяноку був підписаний акт передачі, згідно з яким держава
безкоштовно передає територію, на якій розташована дзвіниця та кладовище,
Товариству «Сарепта». З цього часу «Сарепта» є законним власником землі та
суб’єктом, який, серед іншого, виконує пошуки фінансування подальших робіт.

Кадастрова карта Полян Суровичних з орієнтовно 1850 року (зі
збірки Державного архіву у Перемишлі). Позначена церква і

Фрагмент карти Військового географічного інституту з 30-их
років ХХ ст.
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ОСНОВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ Є УЧАСНИКАМИ ПРОЕКТУ
Проект здійснюється під почесним патронатом Преосвященного архієпископа Яна
Мартиняка, митрополита Перемисько-Варшавського греко-католицького обряду.
ТОВАРИСТВО БРАТСТВА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ МОЛОДІ "САРЕПТА"
Товариство вірних греко-католицької церкви в Польщі організовує,
серед іншого, реколекційні табори для молоді та сімей, а також
майстер-класи з написання ікон в осередках у Новиці та Команчі.
"Сарепта" є власником дзвіниці та інвестором проекту.
www.bractwosarepta.pl

ТОВАРИСТВО «МАГУРИЧ»
«Магурич» об'єднує людей, які займаються охороною пам'яток та
культурної спадщини, в тому числі на південному сході Польщі.
Метою цієї діяльності є збереження цвинтарного мистецтва,
хрестів та придорожніх капличок, а також інших подібних об'єктів,
що залишаються без нагляду.
www.magurycz.org

ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНИЙ КЛУБ ЕЛЕКТРИКІВ „STYKI”
Клуб пов'язаний з факультетом електроніки Варшавської політехніки,
з 1967 року проводить туристичну діяльність в основному для
Варшавської академічної спільноти. Клуб опікується відомою
туристичною хатиною, відомою як «Хатина електриків» в Полянах
Суровичних.
www.styki.org

МІЖВУЗІВСЬКИЙ ВІДДІЛ ПОЛЬСЬКОГО ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОГО ТОВАРИСТВА
З ВАРШАВИ
Відділ займається, серед іншого, організацією поїздок, проведенням
тренінгів, публікаціями, діяльністю об'єктів для нічлігу, а також
присвоєнням туристичних та краєзнавчих відзнак. Члени організації
об’єднуються в колах та клубах. Міжвузівський відділ має статус
благодійної організації. Завдяки цьому відділу ми можемо збирати
1% податку для нашого проекту.
www.om.pttk.pl
ТОВАРИСТВО "RES CARPATHICA"
Завданням створеного в 2016 році товариства є популяризація знань
про Карпати, проведення наукових досліджень та публікація їх
результатів, робота над охороною природного та культурного
середовища Карпат.
www.rescarpathica.pl
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІХ ДАХУ ДЗВІНИЦІ
Як виглядала дзвіниця перед Другою світовою війною ми знаємо лише завдяки
творам української художниці Олени Кульчицької. Малюнки не дозволяють точно
реконструювати дах споруди. З цієї причини концепція реконструкції заснована на
зображеннях даху вже неіснуючої церкви в Ославиці. Завдяки цьому ми відновимо в
іншому місці елемент колишньої матеріальної культури регіону. Концепція
реконструкції погоджена з Управлінням збереження пам'яток у м. Кросно.

Дзвіниця в Полянах Суровичних, Олена
Кульчицька, 1926
Візуалізація даху дзвіниці

Взірець проекту даху — купол
над бабинцем неіснуючої
церкви в Ославиці

Робочий проект конструкції даху
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ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ
Передбачається, що більшість непрофесійних робіт будуть виконувати добровольці.
Витрати включатимуть:
• придбання матеріалів;
• надання спеціалізованих послуг;
• оренда спеціалізованого обладнання та інструментів (наприклад, риштувань);
• витрати на харчування для добровольців під час реконструкції (розміщення у
власних наметах).

Ми готуємо детальний проект, який дозволить точно визначити ваш бюджет. Перші
оцінки показують, що вартість робіт буде коливатися від 50 до 60 тисяч злотих.

СУПУТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
Листівки, плакати, лекції
Під час акції, спрямованої на просування проекту, було підготовлено низку листівок
та плакатів, які розповсюджувалися в туристичному середовищі та на заходах,
пов'язаних з Низькими Бескидами. Інформація про проект також поширювалася під
час лекцій та профільних чи краєзнавчих зустрічей.
Монографія села
Налагоджено контакти з колишніми мешканцями Полян Суровичних, завдяки чому
було зібрано багатий матеріал, на основі якого планується підготувати монографію
про село. Її авторами будуть фахівці, які спеціалізуються на тематиці Низьких
Бескидів.
Он-лайн веб-камера
Для шанувальників Низьких Бескидів та Полян Суровичних ми маємо намір запустити
веб-камеру з видом на дзвіницю. Камера також буде виконувати функції моніторингу
об’єкту.
Освітня діяльність

Дзвіниця в Полянах Суровичних разом з церквою у Вислоку Долішньому буде
єдиним збереженим матеріальним свідченням про сакральну архітектуру лемків в
долині річки Вислок. Товариство «Сарепта», завданням якого є виховання та
духовний розвиток молоді, має намір використати місце та проект у навчальних
цілях. У майбутньому планується створити постійні інформаційні дошки та
забезпечити місце круглорічним доглядом.
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ФОТОДОКУМЕНТАЦІЯ
2012 рік

У травні 2012 року проведено дослідження
фундаментів для оцінки якості конструкцій. Було
встановлено, що фундаменти в доброму стані
і не вимагають додаткових укріплень.
У липні та серпні 2012 року була проведена перша частина реставрації мурів. Стіни
були промиті, видалена штукатурка, а щілини між каменями було ретельно
заповнено. З середини дзвіниці було вивезено близько півметра ґрунту та сміття.
Нам вдалося відновити близько 60% поверхні стін (зовні і всередині).

10

Стан дзвіниці після робіт в 2012 році

2013 рік
У серпні 2013 року було завершено реконструкцію стін. Найвища частина стіни
висотою півметра була перемурована і підсилена залізобетонним кільцем. Також
всередині дзвіниці була залита бетонна основа (як стяжка для майбутньої кам'яної
підлоги).
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Ліквідація порожнини у стіні над
входом - реконструкція арки

Стан вершини стін після завершення робіт

Стан дзвіниці після робіт в 2013 році
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2014 рік
У травні 2014 року над стінами був зведений тимчасовий дах. Дах був накритий
руберойдом. Встановлено громовідвід, який буде перенесений на верхівку під час
наступних етапів реконструкції.
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У жовтні 2014 р. були внесені зміни у накритті даху. Дах був оброблений бітумним
мастилом. У 2015 році була замінена частина накриття. Як передбачалося, дах мав
служити на не більше 2-3 років.

Актуальний стан дзвіниці (2015)

Хрест з купола церкви в Полянах Суровичних. Зліва стан на початку, праворуч після
реконструкції. Відновлення хреста в основному фінансується за рахунок пожертвувань
колишніх мешканців села та їх нащадків, які сьогодні проживають в Україні. Цей хрест буде
вінчати відбудований дах.
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КОМАНДА, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ПРОЕКТ ВІДБУДОВИ
Вітольд Гжесік (Варшава) – координатор робіт
о. Ян Піпка (Криниця) – керівник Товариства «Сарепта»
Шимон Моджеєвський (Новиця) – керівник Товариства «Магурич»
Яцек Гутовський (Яслиська)
Марек Корніцький (Варшава)
Петро Клода (Лодзь)
Пьотр Марцінішин (Варшава) – секретар Товариства «Сарепта»
Малгожата Маміца (Краків)
Ева Вашкевич (Краків)

ІНФОРМАЦІЯ І КОНТАКТИ
Інтернет сторінка : www.polanysurowiczne.waw.pl
Сторінка на Facebook : https://www.facebook.com/polanysurowiczne
Контакт e-mail: dzwonnica@polanysurowiczne.waw.pl
Телефон : +48 515 146 316

ПІДТРИМКА ПРОЕКТУ
Роботу на проектом можна підтримати, перерахувавши пожертву на рахунок:

Stowarzyszenie Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej „SAREPTA”
ul. Zdrojowa 8, 33-380 Krynica Zdrój
Bank Zachodni WBK S.A.

76 1500 1559 1215 5003 7213 0000
Обовязково вказати: Darowizna na ochronę dóbr kultury - Polany Surowiczne
Пожертвування на згадані вище цілі можуть бути відраховані з податку в річному розрахунку
податку на доходи фізичних осіб згідно з загальними принципами
(деталі на http://www.bractwosarepta.pl/wesprzyj-nas/darowizna)

ПЕРЕКАЗ 1% ПОДАТКУ
Відповідно до Закону про благодійні організації, можна перерахувати 1% податку на
Міжвузівський відділ Польського туристично-краєзнавчого товариства (OM PTTK)
у Варшаві. Номер KRS, який слід вписати у податковому формулярі: 0000191794.
Обовязково вказати в розділі „Додаткова інформація”:
„REMONT DZWONNICY W POLANACH SUROWICZNYCH”.

———————
Щодо інших видів допомоги, будь ласка, зв'яжіться з нами відповідно до вище
зазначеної інформації. Дякуємо щиро за будь-яку допомогу!

Data aktualizacji: 24 lutego 2018
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