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Starina – krzyż przydrożny w intencji zmarłych dwóch żołnierzy przy rozminowaniu terenu w 1946 r. 

         

Ostružnica – krzyż przydrożny na terenie nieistniejącej wsi. 
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Ostružnica. Krzyż ufundowany w 2008 r. przez dawnych mieszkańców (z lewej) oraz fragment 
przedwojennego krucyfiksu (z prawej). 
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Zvala. Krzyż przydrożny z 1908 r. – widok ogólny, zbliżenie oraz inskrypcja (poniżej). 
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Zvala – odrestaurowany cmentarz z I wojny światowej.  

 

Zvala – brama wejściowa na teren cmentarza, w tle – kaplica domkowa drewniana. 
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Zvala – nagrobki na cmentarzu. 
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Zvala – widok na drugi cmentarz – brama wejściowa (powyżej) i nagrobki (poniżej). 
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Zvala – krzyż przydrożny z 1880 r. – widok ogólny (powyżej) i zbliżenia na krucyfiks i inskrypcję 
(poniżej). 
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Smolnik – pamiątkowa tablica (z lewej) oraz krzyż przydrożny z 1947 r. – widok ogólny (z prawej) oraz 
detale (poniżej). 
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Smolnik – kaplica w miejscu nieistniejącej cerkwi – widok ogólny (powyżej) oraz wnętrze (poniżej).  
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Smolnik – nagrobki na przycerkiewnym cmentarzu. 
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Smolnik – krzyże na przycerkiewnym cmentarzu – z płaskownika oraz krzyż z nieistniejącej cerkwi (z 
prawej). 

 

Smolnik – odrestaurowany cmentarz z I wojny światowej – tablica, bramka wejściowa i krzyże. 
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Smolnik – krzyż przydrożny. 

 

Vielka Pol’ana – ruiny cerkwi i nagrobki na cmentarzu przycerkiewnym. 
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Vielka Pol’ana – rotunda na cmentarzu z I wojny św. zbudowana z kamieni ze zniszczonej cerkwi. 

 

Vielka Pol’ana – odrestaurowany cmentarz z I wojny światowej.  
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Vielka Pol’ana – widok na odrestaurowany cmentarz z I wojny światowej, w tle ruiny cerkwi z 1784 r. 

 

Vielka Pol’ana – widok na dawny cmentarz przycerkiewny. W tle – ruiny cerkwi z 1784 r. 
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Vielka Pol’ana – zachowane nagrobki na dawnym cmentarzu przycerkiewnym. 
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Vielka Pol’ana – współczesna kapliczka domkowa w miejscu nieistniejącej cerkwi z 1930 r. (poniżej – 
tablica informacyjna) oraz krzyże przydrożne. 
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Vielka Pol’ana – krzyż z 1996 r. fundacji dawnych mieszkańców będących na emigracji (1923 r.). 

        

Vielka Pol’ana –krzyż przydrożny na granicy nieistniejącej obecnie wsi i pamiątkowa tablica. 
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Ruské – pamiątkowa tablica przy granicy nieistniejącej obecnie wsi oraz krzyż przydrożny – 
zbliżenie i widok na dawną wieś (poniżej). 
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Ruské (pod Hrabom) – krzyż przydrożny przy skrzyżowaniu do wsi Ruské – widok ogólny, 

inskrypcja, detal (czaszka Adama u podstawy krucyfiksu). 
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Ruské – bramka wejściowa na teren cmentarza. 

 

Ruské – cmentarz. 
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Ruské – kaplica w miejscu nieistniejącej cerkwi.  
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Ruské – odrestaurowany cmentarz z I wojny św. oraz fragment nagrobka z cmentarza 

przycerkiewnego.  

    

 


