
 Miejscowość Uličské Krivé leży w pobliżu 49 równoleżnika, w południowej cześci Gór Bukowskich, w dolinie Zbojskiego potoku, przy granicy 

 z Ukrainą. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z roku 1478. W centrum miejscowości znajduje się unikalna, drewniana cerkiew greckokatolicka 

 św. Archanioła Michała z roku 1718 – zabytek kultury narodowej. Perełką miejscowości jest również prawosławna kapliczka, zbudowana około 1965 

roku, przez prawosławnego mnicha (igumena) Ihnatija Čokina, który został przy niej pochowany po swojej śmierci. W miejscowości znajduje się równeż cerkiew 

prawosławna pw. Narodzenia Bogurodzicy. A w okolicy jest kolejny zabytek kultury narodowej – pomnik sapera Václava Linha (ok. 1 km wzdłuż drogi na  

północny-wchód od tego miejsca). Bukowa puszcza Rožok (0,67 km2) jest rezerwatem przyrody od roku 1965 a na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO 

od 2007 (pierwotne bukowe lasy Karpatów). Przy drewnianej cerkwi zaczyna się Szlak Ikon – niebieski szlak turystyczny, który kieruje się w strone kapliczki Ihnatija 

Čokina i łączy trzy połonińskie, drewniane cerkwie: Uličské Krivé, Ruský Potok, Topoľa. Szlak biegnie głównie starymi gazdowskimi ścieżkami, a potrzebne jest 

ok. 4 godzin na jego przejście. 
 

Zanieczyszczenie światłem jest sumą szkodliwych wpływów sztucznego oświetlenia na środowisko naturalne. Źródłem tego zanieczyszczenia jest światło, 

wytwarzane przez człowieka aby sztucznie rozjaśniać nocne ciemności, a przede wszytskim, światło, które nie świeci tam gdzie jest potrzebne (na drogę lub 

chodnik), ale świeci w niebo, do lasu czy ludziom do okien domów. Ma negatywny wpływ na człowieka, zwierzęta i rośliny. U ludzi powoduje utratę synchronizacji 

dobowych rytmów organizmu, co prowadzi do bezsenności, zmęczenia, stresu i nerwic, bólów głowy itp. Może przyczyniać się do zwiększenia zachorowalności na 

raka, zaburzeń ciśnienia krwi, cukrzycy, otyłości i powstawania kamieni żółciowych. Z powodu braku naturalnej ciemności cierpią przede wszytskim ptaki, owady, 

gady i płazy. Zanieczyszczenie światłem powoduje zakłócenia w istniejących ekosystemach i ich wewnętrznych powiązaniach. Musimy więc zrobić wszytsko co 

możliwe, aby zakłócenia nocnego środowiska życia przez niepotrzebne światło były jak najmniejsze. Przecież nie żyjemy tu sami! 

 Село Улич Криве розташовано недалеко 49-ої паралелі в південній частині Буківських гір, біля кордону з Україною, в долині річки 

 Збойський потік. Перша згадка про село є з 1478 року. В центрі села знаходиться унікальний національний культурний пам’ятник – барокова 

 дерев’яна греко-католицька церковця св. Архангела Михаїла з 1718 року. Перлиною села є також православна каплиця приблизно з 1965 

року, яку побудував православний монах ігумен Ігнатій Чокина, котрий біля неї і похоронений. В селі знаходиться також православна церковця Рождества 

Пресвятої Богородиці. В кадастральному районі села є ще один національний культурний пам’ятник – меморіальна таблиця саперу Вацлаву Лінгові 

(приблизно один кілометр від цього місця на північний схід повздовж дороги до села Збой). Буковий праліс Рожок (0,67 квадратних кілометрів) є 

національним природним заповідником від 1965 року, а в списку Світової спадщини ЮНЕСКО записаний в 2007 році (букові первісні ліси Карпат). Від 

дерев’яної церковці починаєтяся Стежка ікон – синя туристична траса, яка веде до каплиці ігумена Ігнатія Чокини і поєднує три дерев’яні церковці (Улич 

Криве – Руський Потік – Тополя). Проходить переважно старими польовими дорогамі і триває приблизно чотири години. 
 

Світлове забруднення це резюме небажаного впливу штучного освітлення на навколишнє середовище. Його джерелом є світло продуковане людиною і 

штучно додане до нічного середовищя. В основному це світло, яке не світить туди, куди потрібно (на дорогу або тротуар), але в небо, на зірки, в ліс або у 

вікна будинків людей. Негативно впливає на людей, тварини і рослини. У людини спричиняє порушення синхронізації добового ритму, що призводить до 

порушення сну, втому, неврози, головного болю і т.п. Може викликати підвищену захворюваність на рак, порушення кров’яного тиску, цукровий діабет, 

ожиріння та утворення каменів жовчного міхуря. Від нестачі темноти особливо страждають птихи, комахи, плазуни та земноводні тварини. Світловим 

забрудненням руйнуються цілі екосистеми і все, що на них нав’язує. Тому нам потрібно зробити все для того, щоб порушення нічного середовища було 

щонайменше. Ми ж тут не живемо самі! 

 The village of Uličské Krivé is located near the 49th parallel in the southern part of Bukovské Hills, in the valley of Zbojský brook close to 

 the Ukrainian border. The first mention comes from the year 1478. The national cultural monument, a unique wooden Greek Catholic Temple 

 of St.  Archangel Michael from the year 1718 is situated in the village center. A jewel of the village is also the Orthodox Chapel built in 1965 by 

Orthodox monk, Igumen, Ihnatij Čokina, who is buried beside it. Moreover, the Orthodox Temple of the Nativity of the Most Holy Mother of God is found in 

the village. The cadastral area of the village comprises another cultural monument, a memorial to pyrotechnist Václav Linha (approximately 1km North-East). 

The primeval beech forest Rožok (0.67 km2) has been a national natural reserve since 1965 and was included in the UNESCO list of World Heritage in 2007 

(Primeval Beech Forests of the Carpathians). The Icon Route, a blue touristic path starting at the wooden temple and leading to the Chapel of Ihnatij Čokina 

connects three Poloniny wooden temples, Uličské Krivé – Ruský Potok – Topoľa. The visit of mainly old farmer pathways lasts approximately four hours. 
 

Light pollution combines adverse effects of artificial lighting into the environment. Its source is light which is man made and artificially added to the night 

environment. It´s mainly the light that is not lit where we need it (on the road or sidewalk) but on clouds, stars, forest, people´s windows. It has negative effect on 

man, animals, also plants. To people it causes disorder of the synchronization of daily rhythms leading to sleeping disorder, tiredness, neuroses, headaches, etc. 

It can also cause an increased occurrence of cancer, high blood pressure, diabetes, obesity, and gallstones. Mainly birds, insects, reptiles and amphibians suffer 

from lack of dark. Whole eco-systems and their links are disrupted by light pollution. Therefore, we should do all we can to distort the night scenery in the least 

possible way. We are not alone here! 

P A R K   T M A V E J   O B L O H Y   P O L O N I N Y 

Svetelné znečistenie v Parku tmavej oblohy Poloniny 

 Obec Uličské Krivé sa nachádza v blízkosti 49. rovnobežky, v južnej časti Bukovských vrchov, v doline Zbojského potoka 

 pri štátnej hranici s Ukrajinou. Prvá zmienka je z roku 1478. V strede obce sa nachádza unikátna gréckokatolícka drevená 

 cerkov sv. archanjela Michala z roku 1718 – národná kultúrna pamiatka (NKP). Skvostom obce je aj pravoslávna kaplnka, 

postavená okolo roku 1965 pravoslávnym mníchom (igumenom) Ihnatijom Čokinom, ktorý je pri nej pochovaný. V obci sa nachádza 

aj pravoslávna cerkov Narodenia Presvätej Bohorodičky. V katastrálnom území obce je aj ďalšia NKP – pomník pyrotechnikovi 

Václavovi Linhovi (asi 1 km severovýchodne popri ceste od tohto miesta). Bukový prales Rožok (0,67 km2) je národnou prírodnou 

rezerváciou od roku 1965 a v zozname svetového dedičstva UNESCO od 2007 (pôvodné bukové lesy Karpát). Pri drevenej cerkvi 

začína Chodník ikon – modrý turistický chodník, ktorý pokračuje ku kaplnke Ihnatija Čokinu a spája tri poloninské drevené cerkvi 

(Uličské Krivé – Ruský Potok – Topoľa). Jeho prehliadka, prevažne starými gazdovskými cestami, trvá asi 4 hodiny. 
 

Svetelné znečistenie je súhrn nepriaznivých vplyvov umelého osvetlenia na životné prostredie. Jeho zdrojom je svetlo, vyrobené 

človekom a umelo pridávané do nočnej krajiny. Je to predovšetkým svetlo, ktoré nesvieti tam, kam potrebujeme (na cestu alebo 

chodník), ale do oblakov, na hviezdy, do lesa a do okien ľudí. Negatívne pôsobí na človeka, živočíchy aj rastliny. U človeka 

spôsobuje poruchu synchronizácie denných rytmov, čo vedie k poruchám spánku, únave, neurózam, bolestiam hlavy a pod. Môže 

spôsobovať zvýšený výskyt rakoviny, poruchy krvného tlaku, cukrovku, obezitu a vznik žlčových kameňov. Nedostatkom tmy trpia 

predovšetkým vtáky, hmyz, plazy a obojživelníky. Svetelným znečistením sú narušené celé ekosystémy a väzby v nich, preto by sme 

mali urobiť všetko preto, aby bolo narušenie nočného prostredia čo najmenšie. Nežijeme tu totiž sami! 

49. ROVNOBEŽKA ● 49th  parallel ● 49. równoleżnik ● 49-та паралель 

Gréckokatolícka drevená cerkov v Uličskom Krivom a jej interiér (ikonostas) 
● Wooden Greek Catholic Temple (tserkov) in Uličské Krivé and its interior (iconostasis) ● 

● Uličské Krivé – Drewniana cerkiew greckokatolicka w i jej wnętrze (ikonostas) ● 

● Дерев’яна греко-католицька церковця в Улич Кривому та її інтер’єр (іконостас) ● 

Pravoslávna kaplnka I. Čokinu 
● Orthodox chapel of Ihnatij Čokina ● 

● Prawosławna kaplica Ihnatija Čokina ● 

● Православна каплиця Игнатия Чокину ● 

Pravoslávna cerkov v Uličskom Krivom a jej interiér (ikonostas) 
● Orthodox Temple in Uličské Krivé and its interior (iconostasis) ● 

● Uličské Krivé – Cerkiew prawosławna w i jej wnętrze (ikonostas) ● 

● Православна церковця в Улич Кривому та її інтер’єр (іконостас) ● 

www.szaa.org 

www.astrors.sk 

Tento projekt  

sa uskutočnil 

vďaka podpore: 

Slovenský zväz astronómov amatérov 

www.izera-darksky.eu 

http://poloniny.svetelneznecistenie.sk 

Katastrálne územie obce Uličské Krivé 
● Cadastral territory of the village Uličské Krivé ● 

● Obszar miejscowości Uličské Krivé ● 

● Кадастральний район села Улич Криве ● 

www.ulicskekrive.ocu.sk 

Obec Uličské Krivé 

Light pollution in the Poloniny Dark-Sky Park ● Zanieczyszczenie światłem w Parku Ciemnego Nieba Połoniny ● Світлове  

забруднення в Парку темного неба Полонини 
Aj keď Park tmavej oblohy Poloniny je najtmavším miestom na Slovensku, svetelné znečistenie zasahuje aj do tejto oblasti  

● Even though the Poloniny Dark-Sky Park is the darkest place in Slovakia, light pollution affects this area as well ● 

● Chociaż Park Ciemnego Nieba Połoniny jest najciemniejszym miejscem na Słowacji, zanieczyszczenie światłem dociera i to tego obszaru ● 

● Хоч Парк темного небa Полонини є найтемніше місце на Словаччині, світлове забруднення поширюється і до цієї території ● 

Typické zdroje svetelného znečistenia ● Typical sources of light pollution ● Typowe źródła zanieczyszczenia światłem ● Типові джерела світлового забруднення 

Osvetlenie pravoslávnej cerkvi v Stakčíne  
● Lighting of the Orthodox Temple in Stakčín ● 

● Oświetlenie cerkwi prawosławnej w Stakčíne ● 

● Освітлення православної церкві у Стащині ● 

Obchodné centrá 
● Shopping centers ● 

● Centra handlowe ● 

● Торгові центри ● 

Reklamné zariadenia 
● Advertising equipments ● 

● Tablice reklamowe ● 

● Рекламне обладнання ● 

Kostol – Hurbanovo 
● Church – Hurbanovo ● 

● Kościół – Hurbanovo ● 

● Костел – Гурбаново ● 

Most – Vrbice (Česká rep.) 
● Bridge – Vrbice (Czech Republic) ● 

● Most – Vrbice (Czechy) ● 

● Міст – Врбіце (Чехія) ● 

Verejné osvetlenie 
● Public lighting ● 

● Oświetlenie publiczne ● 

● Освітлення міських вулиць ● 

Foto: P. Ďuriš Hviezdna obloha v Parku tmavej oblohy Poloniny ● Starry sky in the Poloniny Dark-Sky Park ● Rozgwieżdżone niebo w Parku Ciemnego Nieba Połoniny ● Зоряне небо в Парку темного неба Полонини ● 

Pozadie: DMSP Satellite, Úprava: A. Hänel, P. Rapavý; Mapa: P. Begeni 

Foto: J. Kondziolka Foto: J. Kašpar Foto: J. Kondziolka Foto: P. Dolinský Foto: J. Kondziolka Foto: J. Kondziolka Foto: M. Piroš 

Pomník (Václav Linha) 
● Memorial (Václav Linha) ● 

● Pomnik (Václav Linha) ● 

● Меморіал (Вацлав Лінга) ● 

Foto: V. Šifra 

49. rovnobežka prechádza aj nasvieteným Spišským hradom 
● The 49th parallel also passes through the illuminated Spiš Castle ● 

● 49 równoleżnik przebiega również przez oświetlony Zamek Spiski ● 

● 49-та паралель проходить також через освітлений Спишський Град ● 

Pozadie: Google maps ©2011 Google - Obrázky ©2011 DigitalGlobe, Cnes/Spot Image, GeoEye, Eurosense/Geodis Slovakia; Úprava: P. Begeni 

Poloniny Dark-Sky Park ● Park Ciemnego Nieba Połoniny ● Парк темного неба Полонини 

Prales Rožok (UNESCO) 

 ● Primeval forest Rožok (UNESCO) ● 

● Las pierwotny Rožok (UNESCO) ● 

● Праліс Рожок (ЮНЕСКО) ● 

Foto: P. Rapavý 

Foto: P. Rapavý 
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