
Vel’ka Pol’ana 
Parafia w miejscu, diecezja preszowska1. Cerkiew murowana pw. św. Michała Archanioła 

zbudowana była w 1784 r., w miejscu drewnianej świątyni również pod tym wezwaniem. W 
spisie murowanych cerkwi Hostovickiego dekanatu z roku 1798 r. pisze, że cerkiew 
budowano przez 3 lata przy wsparciu mieszkańców wsi, w tym m.in. Gabriel Džofko – 134 
florénov, Ján Džofko – 34 florénov i Ján Moščák – 34 florénov2. Podczas I wojny światowej w 
1915 r. wieża cerkwi została bardzo uszkodzona i po wojnie już nie była odbudowana (ryc. 1, 
fot. 1-2). Z materiału zrujnowanej wieży wykonano w 1917 r. pomnik-rotundę na pobliskim 
cmentarzu wojennym z I wojny światowej3 (fot. 3 -4).  
 

W 1926 r. rozpoczęto budowę nowej, murowanej cerkwi pw. św. Michała Archanioła na 
nowym miejscu. Budowa świątyni trwała do 1930 r.4 Podczas walk przesuwającego się w 
1944 r. przez wieś frontu II wojny światowej doszło do dużych zniszczeń cerkwi. Jej 
odbudowę podjęto dopiero w 1968 r. po przyjściu nowego proboszcza – ks. Mirona 
Podhajeckého. W 1969 r. wzniesiono nową wieżę, postawiono nową więźbę dachową, nową 
fasadę i zrekonstruowano wnętrze5. W 1986 r. odbudowywana cerkiew została zburzona ze 
względu na budowę zbiornika wody pitnej „Starina”. 

 

 
Ryc. 1. Viel’ka Pol’ana – cerkiew zniszczona w czasie walk z I wojny św. (stan na 1915 r.). Źródło: 
tablica infromacyjna.  
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Fot. 1. Viel’ka Pol’ana – ruiny cerkwi pw. św. Michała Archanioła z 1784 r. (fot. G. Holly). 

 

Fot. 2. Dawny cmentarz przycerkiewny. W tle – ruiny cerkwi z 1784 r. 
 



  

Fot.3. Rotunda na cmentarzu z I wojny św. zbudowana z kamieni ze zniszczonej cerkwi. 

 

Fot. 4. Odrestaurowany cmentarz z I wojny światowej.  
 


