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3 lipca w ramach Dni Włodawy odbyło się otwarcie 
Czworoboku na bogato, radośnie i bardzo muzycznie z cudną 
włodawską Kantatą i wieloma innymi atrakcjami. Tutaj pokłon 
w stronę dyrektora Łukasza Zdolskiego i wszystkich pracowników 
Włodawskiego Domu Kultury, którzy to wszystko organizacyjnie 
pospinali. Wielki podziw dla wszystkich wykonawców – solistów, 
muzyków, wspaniałego chóru i dla grupy poetyckiej „Nadbużańskiej 
Frazy”. Szczególne wyrazy uznania należą się mistrzowi batuty, 
Marcinowi Obuchowskiemu.

Otwarcie Czworoboku – środka naszego rycerskiego 
grodu po gruntownej rewitalizacji wypadło pod każdym względem 
okazale. Po prostu bombowo! centrum miasta wygląda teraz 
stylowo i nowocześnie. Tutaj kieruję, ogromne słowa szacunku 
i podziękowań wobec burmistrza Włodawy Wiesława Muszyńskiego, 
który podejmując kluczowe decyzje i nadzorując profesjonalne 
opracowanie niezbędnych dokumentów krok po kroku doprowadził 
do tego, iż przyznano Włodawie na ten cel duże pieniądze z Unii 
Europejskiej. Następnie włodarz naszego miasta sprawnie, terminowo 
i zgodnie ze wszystkimi prawnymi, technicznymi i organizacyjnymi 
procedurami doprowadził całą złożoną, wieloetapową inwestycję 
do szczęśliwego i efektywnego końca. Brawa i szczere uznanie! 
Musimy przy tym pamiętać, iż w realizację inwestycji było 
zaangażowanych wielu fachowców i specjalistycznych firm, instytucji 

– sterty dokumentacji i pozwoleń. Do tego dziesiątki spotkań, 
wyjazdów, negocjacji itd. Finis coronat opus (łac.) – Koniec wieńczy 
dzieło. Najwyższe gratulacje Panie Burmistrzu!

Wyrazy podzięki należą się także naszemu włodawskiemu 
deweloperowi, Prezesowi Wiesławowi Blicharskiemu. Jego firma 

„Handbud” zrealizowała to ważne przedsięwzięcie dla wizerunku 
naszego miasta zgodnie z projektem budowlanym, który notabene 
był pod kontrolą i konserwatora zabytków, i ekologów. Dziękujemy 
Panie Prezesie Wiesławie!
Czworobok – stary zespół kramów i odbywających się tutaj jarmarków 

– dzisiaj jest traktowany jako dawny, unikalny, zabytkowy zespół 
architektoniczny usytuowany na planie kwadratu. Teraz z czterech 
stron jest i piękniejszy i bardziej funkcjonalny. Powstało więcej miejsc 
do parkowania. Przy tym Czworobok jest bardziej zielony i ukwiecony. 
Od zachodu są nowe nasadzenia drzew. Całość ubogacają fontanny, 
wazony z kwiatami, a także rabaty krzewów i kwiatów. Dobrze byłoby, 
gdyby w patio Czworoboku powstała na stałe mała, porządna scena 
z ławkami lub krzesłami dla widzów. Jako że jesteśmy miastem, 
w którym przewija się liczna grupa turystów warto pomyśleć, aby 
Włodawski Dom Kultury, Szkoła Muzyczna i Młodzieżowy Dom 
Kultury wspólnie przygotowali na kolejne wakacje kalendarz 
krótkich występów i koncertów. Mamy liczne grono utalentowanych 
artystek i artystów w różnym wieku, skomponowaną, nagraną, 
wydaną w formie CD „Kantatę o Włodawie”, dwa chóry, młodzież 
w szkole muzycznej, wiele śpiewaczych zespołów. Warto więc naszą 
kulturę prezentować ludziom spoza regionu. Mile widziane byłyby 
też gościnne występy zespołów z Ukrainy czy bardziej znanych 
wykonawców z Lublina i Warszawy. Oczywiście to zależy od funduszy. 
Uważam, że porozumienie w tej sprawie powinny zawrzeć trzy 
samorządy, tj.: Powiat Włodawski, Miasto Włodawa i Gmina Włodawa. 
Tak, żeby miały możliwość prezentacji również inne gminy powiatu 
włodawskiego. Naprawdę mamy co reklamować: zabytkowe świątynie 

– Szlak Trzech Kultur, pomnik Tadeusza Kościuszki, ławeczka Krystyny 
Krahelskiej, do tego wyjątkowe bogactwo przyrodnicze – Poleski 
Park Narodowy, jeziora, lasy i dziki Bug. Są też różne inicjatywy 
okolicznych gmin, prywatnych przedsiębiorców, stowarzyszeń, 
oferta gospodarstw agroturystycznych itp. Wymienię tutaj dwie 
bardzo popularne, wykraczające już poza granice naszego powiatu 
imprezy: „Jarmark Holeński” w Holi i „Dzień Pszczelarza” w Hańsku. 
Takie wakacyjne promocje różnych imprez, walorów turystycznych 
całego powiatu połączone z występami, koncertami nie wymagają 
wielkich nakładów. Apeluję więc do poszczególnych władz gminnych 
w imię dobra wspólnego, czyli rozwoju naszych gmin podejmijcie 
ten temat. Foldery, mapy, informatory o agroturystyce i innych 
atrakcjach są w każdym regionie. Bogate pokazy kulinarne 
z lokalnymi przysmakami organizują kobiece stowarzyszenia przy 
różnych okazjach. W tym roku, w 45. numerze „Wschodu” pisałem 
o książce kucharskiej hrabianki Rozalii Pociejowej z Różanki, w której 
jest około tysiąca przepisów ówczesnej pańskiej, pałacowej 
kuchni z przed 300–400 lat! Zbiór owych przepisów to naprawdę 
zachowany piśmienniczy, kulinarny rarytas na skalę europejską! 
A dla nas tutaj gotowy, wyjątkowy i świetny temat do szerokiej, 
ogólnopolskiej promocji. Godne ubolewania i zastanawiające jest 
to, że nie w Różance czy Włodawie, a w Lublinie przepisy hrabiny 
Rozalii były reklamowane i promowane. Dodam, iż na promocję, 
ochronę dziedzictwa kulinarnego można aplikować o pieniądze z Unii 
Europejskiej, są też różne fundusze i zagraniczne fundacje czy agendy 
rządowe, które udzielają konkretnego wsparcia dla takich cennych 
samorządowych inicjatyw. I pytanie do opinii publicznej, także 
do naszych decydentów. Czy Rozalia Pociej pochodząca z wielkiego 
zasłużonego dla ojczyzny arystokratycznego rodu nie zasługuje 
na trwałe upamiętnienie w postaci pomnika albo choćby jakiejś 
tablicy informującej o jej wspaniałym, nadzwyczajnym kulinarnym 
darze, jaki potomnym po sobie zostawiła? Ja jestem zdecydowanie 
za jak najszerszą i trwałą promocją tej inspiratorki, dobrodziejki 
kulinarnego dzieła, a także nobilitacji i krzewienia w oryginalnej 
niegdysiejszej oprawie różnorakich przepisów w nim zawartych. 
Przecież to nasza historia i bogata na miarę europejską kucharska 
kultura. Szczyćmy się tym w naszym nomen omen rycerskim 
grodzie! To wszystko, o czym piszę powyżej łączy się z dziejami 
Włodawy i Czworoboku. Bo przecież wówczas zajeżdżały tutaj także 
hrabiowskie powozy, a już na pewno szambelani, ochmistrzowie, 
kucharze, majstrowie z dworskich warsztatów i inni dworzanie 
z pałacowej służby do kramic często zaglądali po sprawunki dla 
pałacu i dla siebie. Bez dwóch zdań Nasza Mała Ojczyzna posiada 
wielki potencjał rozwoju turystycznego! Trzeba łączyć siły – razem 
można więcej osiągnąć. Wspólnie, organizacyjnie to wszystko 
bardziej profesjonalnie przemyśleć, skoordynować, zareklamować 
i efektywnie przedstawić. Odwiedzają nas ludzie z całej Polski, 
a do Muzeum Synagogalnego i do Sobiboru przyjeżdżają turyści 
z wielu krajów, dlatego też trzeba to wykorzystać i pokazać im 
nasze wielokulturowe niegdysiejsze i obecne czasy. 

W moim tomie „Polesie. Moja Mała Ojczyzna” znajduje się 
dłuższy, opisowy tradycyjny, z rymami wiersz ujmujący w klimacie 
tamtych czasów dzieje Czworoboku. Przedstawię go w całości:

Aldon Dzięcioł

Drodzy Czytelnicy! Czworobok

Właściciel Włodawy –
Książę Andrzej Sanguszko
rozwój miasta kreował
rezydencję rodu

– zamek tu zbudował.

Rynek usadowił,
dziś Czworobok zwany,
jest tutaj i teraz,
choć wielokrotnie przebudowywany
przetrwał wieków ciernie
i wciąż mieszkańcom służy wiernie!

Dawniej tak opisywany:
czworokątny rynek brukowany
i ozdobione pilastrami dwie bramy.
Wokół kramice i jatki,
a w środku dziedziniec.

Gdzie ongiś drzewiej chadzały,
paniusie, modnisie i chłopki.
O czym mówiły prababki.

Jak legenda niesie
tu z trylogii noblisty
zawadiacki pułkownik kozacki,
Bohun z Wołodyjowskim pojedynkował.
Zaś potem u Arona
żydowskiego medyka – rany kurował.

Stary Czworobok
pamięta także zbór obok.
Tutaj kalwinów synody,
na które delegacje słały
inne prowincje i grody.

Czworobok tragiczne przeżywał chwile,
gdy Tatarzy, Kozacy, Szwedzi
plądrowali palili ówczesne kramice…
Gród rycerską wolą co po dziś w herbie
wciąż na nowo z dumą podnosił przyłbicę.

Przed laty tu krawiec, księgarz, fotograf…
Był i wyszynk ze śledziami i gorzałą.
Na rogu z wróżbami cyganka,
ze śliczną córeczką małą,
w długie szatki i falbanki ubraną.

Kobiety zachodziły do kramów,
po sprawunki do izby
do codziennego użytku,
po jadło, kolonialne przyprawy
i herbaty do napitku.

Były też sukna muśliny,
krawieckie dodatki,
duże i małe guziczki,

mydło, powidło
i gorące bubliczki.

Paniusie zaś do mistrzów
i czeladników zachodziły,
co ze złota, srebra,
skóry gliny i tkaniny
różne cacka tworzyli.
Gwar w Czworoboku,
w czwartki – w jarmarki.

W wyszynkach zakrapiane obiady,
gdzie niejeden Poleszuk zza Buga,
z Szacka czy Małoryty,
nie wiedział, skąd ten gorąc bije,
od kożucha czy okowity.

Wokół brzmiała śpiewna –
Poleszuków i ukraińska i hebrajska 
i polska mowa.
Wiadomo Włodawa
od wieków wielokulturowa.

Choć nie ma już teraz we Włodawie,
cyrulika, rymarza, garncarza 
i stelmacha, szkutnika ani kotlarza…
To pięknie, że dziś dawne klimaty
muzeum bada, pielęgnuje
w wystawach i na festiwalu
perełki dawnej kultury ukazuje.

Ja wierzę, że teraz – włodawska
babcia – przeszłość z młódką przyszłością
w czworoboku odbywa spotkania,
a z nich taki obraz się wyłania:
Po mrokach gwałtów, najazdów,
pożarów i niebytu jest i niech trwa

– złota aura wolności, słońca
i rozkwitu!

Redaktor
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Rekordowe dotacje dla powiatu!
Waldemar Zakrzewski

Łączna wartość przyznanej pomocy przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego w ramach podpisanych umów to ponad 
82 mln zł, z czego wkład z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) to ponad 52 mln zł. Kwota 
przeznaczona na tego typu operacje pochodzi z dodatkowej puli 
środków przyznanej na realizację działań PROW dla województwa 
lubelskiego w kwocie blisko 23,6 mln euro. Wsparcie można było 
otrzymać na prace scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe. 

Pomoc finansową na realizacje scaleń otrzymało pięć 
powiatów: włodawski w kwocie prawie 35,5 mln zł na dwie operacje, 
które będą realizowane w gminach Wyryki (obręby Kaplonosy 
i Kaplonosy–Kolonia – 15.578.440,64 zł) i Urszulin (obręby Babsk, 
Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka – 19.914.348,13 zł); 
chełmski – niemal 18,6 mln zł na cztery operacje (wszystkie w gminie 
Wierzbica); lubartowski nieco ponad 12 mln zł na jedną operację 
(w gminie Ostrówek); łęczyńskie – prawie 11,9 mln zł na jedną 
operację (w gminie Cyców); parczewski – blisko 4,2 mln zł na jedną 
operację (w gminie Dębowa Kłoda).

Operacje zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach 
naboru na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach 
poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
PROW na lata 2014–2020. Na ogłoszony nabór złożono 12 wniosków 
o przyznanie pomocy, w tym trzy z nich nie spełniły wymagań 
formalnych. 

Kolejny sukces powiatu włodawskiego podsumował Adam 
Panasiuk – członek Zarządu Powiatu we Włodawie, odpowiedzialny 
za program scaleń – To ogromne pieniądze, ale też duże wyzwanie, 

gdyż czasu na zrealizowanie operacji mamy stosunkowo niewiele – 
wszystkie wydatki musimy rozliczyć do czerwca w 2025 r. W scaleniu 
to krótki okres, dlatego zagospodarowanie poscaleniowe 
rozpoczynamy już w trakcie trwającego postępowania scaleniowego. 
No i trzeba mieć na uwadze, że obecnie niemal każdego miesiąca 
rzeczywista wartość przyznanej pomocy kurczy się na skutek inflacji, 
która dotyka zwłaszcza branżę drogową. Zatem już na przyszły 
rok planujemy pierwsze wydatki inwestycyjne, ale to dużo zależy 
też od aktywności gmin, na którą bardzo liczę. Bez wątpienia jest 
to ogromna szansa na rozwój tych obszarów.

Na obiekcie Wola Wereszczyńska, Babsk, Nowe Załucze 
i Zawadówka planuje się dokonanie przebudowy i budowy ok. 
24 km dróg, w tym na 6 km dróg ma być nakładka asfaltowa, 
10 km ma być o nawierzchni tłuczniowej, a pozostałe drogi – 
żwirowe. W Kaplonosach i Kaplonosach Kolonii planowanych jest 
do przebudowy i budowy 18 km dróg – 4,5 km asfaltowych, 8 km 
tłuczniowych i 5,5 km żwirowych. To są oczywiście założenia, 
które mogą się w trakcie scalenia zmienić, choć dotychczas, 
na wcześniejszych obiektach, zmiany takie miały charakter 
kosmetyczny. Ze względu na bardzo dużą inflację musimy się 
jednak liczyć z możliwością wybudowania dróg o niższym niż 
planowanym standardzie, choć zawsze dążymy, by łączny kilometraż 
był zachowany. Obecnie znaczna część tych dróg jest w tak złym 
stanie, że pokonać je można tylko traktorem, a zatem niezależnie 
czy uda się nam utrzymać zaplanowany standard, czy też nie, to i tak 
wymienione miejscowości czekają ogromne zmiany, oczywiście 
na plus – dodaje A. Panasiuk.

Rewitalizacja odmieniła oblicze 
Włodawy 

Krzysztof Popko

W niedzielę 3 lipca na placu przy tzw. Czworoboku odbyło się 
uroczyste otwarcie włodawskiego rynku po rewitalizacji. Uroczystość 

– którą poprzedziła msza święta w koście pw. św. Ludwika – rozpoczęła 
się od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego z Chórem Ziemi 
Włodawskiej „Vlodawiensis” przy akompaniamencie Włodawskiej 
Orkiestry Dętej. 
Witając licznie przybyłych gości, Burmistrz Włodawy Wiesław 
Muszyński podkreślał, jak ważna była to inwestycja. 

– „Rewitalizacja Włodawy” to jeden z największych i najważniejszych 
projektów inwestycyjnych w historii naszego miasta, którego wartość 
to ponad 20 mln zł. Realizacja tak wielkiej inwestycji, która zmieniła 
oblicze Włodawy nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego, 
które otrzymaliśmy ze środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 
a także z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji 
Samorządowych – mówił burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.
Nie zabrakło podziękowań dla wszystkich, którzy na przestrzeni 
lat pomagali przygotować i przeprowadzić rewitalizację Włodawy. 

– Dziękuję również mieszkańcom Włodawy, którzy od początku 
żywo interesowali się tą inwestycją. Dziękuję za wszystkie uwagi 
i propozycje. Wspólnie udało nam się ponad podziałami zmienić 
oblicze naszego miasta. Jestem dumny, że mogę byś burmistrzem 
tak pięknego miasta jak Włodawa i jej wspaniałych mieszkańców – 
dodał W. Muszyński.
Również zaproszeni goście z uznanie mówili o efektach rewitalizacji 
Włodawy. Nie brakowało gratulacji i słów uznania. Uroczystość 
zwieńczyła kantata o Włodawie „W kalejdoskopie wspomnień” 
wykonana przez Chóru Ziemi Włodawskiej „Vlodawiensis”. 
Po części oficjalnej rozpoczęły się koncerty w ramach obchodów Dnia 

Włodawy. Na scenie zaprezentowali się lokalni artyści. Gwiazdami 
wieczoru był zespół TAKATU, Cleo i Patrycja Markowska. Kolejną 
okazją do wspólnej zabawy w odnowionym centrum Włodawy był 
Festiwal Sztuk Naturalnych – Zew Natury. 

– Rewitalizacja Włodawy zakończyła się pełnym sukcesem. Najlepiej 
świadczy o tym fakt, że mieszkańcy i turyści chętnie spędzają czas 
w otoczeniu tzw. Czworoboku nie tylko w czasie organizowanych przez 
nas koncertów. Każdego dnia to miejsce tętni życiem. Postaramy się 
w pełni wykorzystać jego potencjał, bo z pewnością jest to wyjątkowo 
piękna wizytówka naszego miasta – podsumowuje W. Muszyński.

Przypomnijmy. Projekt inwestycyjny pn. „Rewitalizacja 
Włodawy” składał się z czterech inwestycji. 
Pierwsza dotyczyła parku u zbiegu ulic Kościelnej i Kościuszki. 
Teren o powierzchni ponad 2 tysięcy metrów kwartowych został 
uporządkowany i gruntownie przebudowany. W miejsce wydeptanych 
pełnych nierówności ścieżek, pojawiły się szerokie, równe alejki. 
Ustawiono przy nich ławki oraz urządzenia placu zabaw dla 
najmłodszych. Pojawiło się również stylowe oświetlenie, które 
dodaje uroku parkowi i pobliskiej cerkwi. Zniknęło rozpadające się 
ogrodzenie. Zastąpiło je nowe z wydzielonymi miejscami, na których 
można usiąść. W ramach odnowienia terenów zielonych posiana 
została nowa trawa oraz posadzone drzewa. 
Druga ze zrealizowanych inwestycji polegała na utworzeniu 
Miejskiego Centrum Monitoringu. Na terenie Włodawy powstało 
38 punktów monitoringu z 82 kamerami w kluczowych ze względu 
na bezpieczeństwo miejscach. Obsługa systemu odbywa się ze 
specjalnie dostosowanego do tego celu pomieszczenia Straży 
Miejskiej gdzie obok ściany 9 ekranów LED wysokiej rozdzielczości 

W dniu 27 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie wręczono dziewięć umów o przyznanie 
pomocy finansowej na realizację operacji typu „Scalanie gruntów” z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Niemal połowę środków otrzymał zdecydowany lider 
w scaleniach – powiat włodawski. Parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i wojewódzkich, samorządowcy i przede 

wszystkim licznie zgromadzeni mieszkańcy Włodawy wzięli udział w uroczystym otwarciu 
zabytkowego centrum miasta po rewitalizacji. Uroczystość połączona była z obchodami Dnia 
Włodawy. 

fot. Waldemar Zakrzewski

fot. Krzysztof Popko
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Rewelacyjny XXIV Jarmark Holeński
znajduje się w pełni cyfrowe stanowisko dyspozytora umożliwiające 
sterowanie wszystkimi kamerami i zapisem nagrań, a także serwery 
z oprogramowaniem umożliwiającym identyfikację osób i tablic 
rejestracyjnych samochodów. 
Kolejnym elementem projektu „Rewitalizacja Włodawy”,było 
utworzenie Powiatowego Centrum Usług Społecznych w budynku 
po byłej jednostce wojskowej przy ulicy Sztabowej. Docelowo 
w tym miejscu świadczone będą usługi społeczne osobom 
niepełnosprawnym w formie opieki dziennej oraz stacjonarnej. 
Funkcjonować tu będą m in. powiatowy ośrodek wsparcia dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi i dom pomocy społecznej. 
Osoby niesamodzielne będą mogły otrzymać wsparcie w postaci 
całodziennej opieki, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz 
aktywizacji w sferze fizycznej intelektualnej oraz społecznej. 
Ponadto z pomieszczeń Powiatowego Centrum Usług Społecznych 
korzystać będą organizacje pozarządowe na potrzeby działalności 
szkoleniowej oraz rozwoju wolontariatu. W Centrum prowadzona 
będzie również działalność kulturalna. Będzie ona dostosowana 
do potrzeb i wymagań osób niepełnosprawnych w celu zapobiegania 
izolacji społecznej, aktywizowania do udziału w życiu społecznym, 

realizacji własnych zainteresowań. Tę inwestycję przeprowadził 
jako partner projektu Zarząd Powiatu Włodawskiego. 
Niewątpliwe jednak najbardziej oczekiwaną przez mieszkańców 
inwestycją była rewitalizacja włodawskiego rynku. To miejsce 
przeszło pełną metamorfozę. Zabytkowemu sercu Włodawy nadane 
zostały nowe funkcje społeczne, gospodarcze i rekreacyjne. Ponad 
hektarowy obszar rynku został gruntownie przebudowany. Pojawiła 
się tu nowa nawierzchnia zarówno placu jak i otaczających rynek 
ulic i chodników. Wybudowane zostały również nowe miejsca 
parkingowe. Wewnątrz Czworoboku powstał kameralny amfiteatr, 
gdzie odbywają się min. mini koncerty. Na zachodniej pierzei rynku 
powstała Fontanna Trzech Kultur podkreślająca wielokulturowe 
dziedzictwo Włodawy. Kolejna fontanna tzw. Dry Plaza znajduje 
się w części południowej. Uporządkowane i odnowione zostały 
również tereny zielone o łącznej powierzchni ponad 1600 metrów 
kwadratowych. Zadbano również o nowe nasadzenia drzew i krzewów. 
Całości dopełnia stylowe podświetlenie, które podkreśla wyjątkowy 
charakter tego miejsca. 

(24 lipca) Po okresie pandemii, dzięki zaangażowaniu 
starosty włodawskiego, Jarmark Holeński wrócił z rozmachem 
do kalendarza wydarzeń kulturalnych. Były nieprzebrane tłumy 
turystów, wielu wystawców i moc dobrej muzyki ludowej. Impreza 
połączona była z prawosławną liturgią.
Do ostatniej chwili ważyły się losy tegorocznego 24. Jarmarku, 
bowiem sam skansen chyli się ku ruinie, zaś chętnych do organizacji 
tej imprezy nie było. Sami pomysłodawcy ,państwo Karabowiczowie 
już nie mają siły pociągnąć tak kosztownej i czasochłonnej imprezy. 
W sukurs, by uratować Jarmark, przyszedł jednak starosta Andrzej 
Romańczuk, który pospołu z wójtem gminy Pawłem Kołtunem i dzięki 
błogosławieństwu arcybiskupa prawosławnego Abla zdecydował się 
reaktywować to wydarzenie. Jako że prawosławny odpust odbywa 
się w tym roku 24 lipca, na ten dzień zaplanowano więc tegoroczny 
Jarmark. Główny ciężar przygotowań do imprezy leżał na barkach 
Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie, przy aktywnej 
pomocy ZDP, starostwa i oczywiście państwa Karabowiczów wraz 
z innymi członkami Towarzystwa Miłośników Skansenu Kultury 
Materialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi.
Atrakcji w niedzielę w Holi nie zabrakło, były m.in. wystawy malarskie, 
kiermasze, prezentacja smakołyków regionalnych oraz występy 
zespołów ludowych pogranicza.
Jarmark rozpoczął się o godzinie 9 rano kiermaszem. Było 
można obejrzeć i kupić rzeźby, wyroby garncarskie, kompozycje 
kwiatowe, wyroby ze słomy i wikliny. Nie zabrakło też staroci, 
potraw regionalnych, miodów oraz wyrobów z wosku. Były wyroby 
tkackie i kowalskie, dziesiątki wyrobów domowego i tradycyjnego 
pochodzenia. Poczta wydała z okazji Jarmarku specjalną kartkę 
pocztową z okolicznościowym datownikiem, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, podobnie jak liczne stoiska artystyczne. 
Szczególne zainteresowanie wśród turystów wzbudziła tradycyjna 
procesja wokół małego kościoła, w której uczestniczyły setki 
wiernych. Msza obrzędu wschodniego była koncelebrowana 
pod przewodnictwem abpa Abla. Tuż po godzinie 13:00 na holeńskiej 
scenie w zagrodzie poleskiej skansenu pojawiły się ludowe zespoły 
śpiewacze z Chełmszczyzny, Podlasia i Ukrainy. Wśród gości 
specjalnych byli również parlamentarzyści.

– To jest naprawdę fenomen na skalę europejską, dlatego tak bardzo 
zależało nam, aby w tym roku jarmark się odbył – mówi starosta 

Andrzej Romańczuk, tylko dzięki któremu udało się w tym roku 
zorganizować jarmark. – Takiego drugiego wydarzenie próżno szukać 
w całej Polsce. Dlatego też bardzo się cieszymy, ze po przerwie Jarmark 
wrócił z przysłowiowym hukiem na mapę wydarzeń kulturalnych 
Lubelszczyzny. Niepowtarzalna atmosfera tego miejsca jest znana 
tylko tym, którzy tu są. Kto zaś raz tu przyjechał na pewno będzie 
chciał powracać co roku.
Jarmark w Holi po okresie pandemii wrócił na mapę wydarzeń z wielkim 
hukiem i w iście europejskim wydaniu. Przez dziesięciolecia bowiem 
rozkwitał i stał się jednym z najpiękniejszych polskich jarmarków, 
a także jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalno–etnicznych 
polsko–ukraińskiego pogranicza. Nie przeszkodziła mu ani epidemia, 
ani stany wyjątkowe czy nawet przygraniczna wojna.
Z tegorocznego Jarmarku najbardziej byli zadowoleni goście 
i turyści, którzy nie kryli zadowolenia, że po dwuletniej przymusowej 
przerwie impreza wróciła w pełnej krasie. – To jest bardzo potrzebne 
wydarzenia kulturalne o wyjątkowym klimacie – mówi Katarzyna 
Wojtal, naczelnik włodawskiej Poczty, która jako jedyna instytucja 
wystawiła swoje stoisko. – Nie ma co kryć, że po okresie „posuchy” 
ludzie pragną powrotu do poważnych i ważnych imprez, który niosą 
ze sobą nie tylko element duchowości chrześcijańskiej, ale również 
obrazują całe bogactwo naszej pięknej nadbużańskiej ziemi.
W podobnym tonie wypowiadali się goście spoza powiatu. – Jestem 
tu po raz pierwszy i aż mi wstyd z tego powodu – mówi Józef Zając, 
senator ziemi chełmskiej. – Tak wyjątkowej atmosfery, tylu ludzi, 
wystawców, pięknych regionaliów nie spodziewałem się. To jest 
naprawdę perełka wśród wydarzeń kulturalnych Lubelszczyzny. To 
miejsce, gdzie tradycja łączy się z duchowością w najpiękniejszym 
wydaniu malowanymi ludowymi rękodziełami, ukazywanymi 
smakowitymi regionalnymi potrawami i żywymi ludowymi pieśniami. 
Jarmark Holeński to bowiem wydarzenie kulturalne, religijne, 
międzynarodowe, to jeden z wielu sposobów ocalenia przed 
zapomnieniem tego, co nadbużańskie, to również sposób na szukanie 
jedności, pojednania bratnich narodów słowiańskich, to swego 
rodzaju „pomost porozumienia”.

ul. Rynek - “CZWOROBOK“ fot. Grzegorz Wołoszun

Waldemar Zakrzewski

fot. Waldemar Zakrzewski
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Termomodernizacja Szkoły Podstawowej 
nr 3 staje się faktem

Przeżyli ze sobą 
tyle lat…

Podczas LIX sesji Rady Miejskiej we Włodawie Burmistrz 
Włodawy Wiesław Muszyński wręczył medale przyznane przez 
Prezydenta RP za wieloletnie pożycie małżeńskie. Medale 
otrzymali: Państwo Krystyna i Zbysław Grytczuk (51. rocznica 
ślubu), Państwo Irena i Andrzej Bajuk (51. rocznica ślubu), 
Państwo Lucyna i Eugeniusz Kraśniewicz (55. rocznica ślubu), 
Państwo Stanisława i Jan Kuć (60. rocznica ślubu), Państwo 
Halina i Ryszard Bondyra (51. rocznica ślubu).

Wszystkim Państwu serdecznie gratulujemy i raz jeszcze 
życzymy dużo zdrowia i kolejnych pięknych jubileuszy.

Krzysztof Popko

We wrześniu przyszłego roku zakończy się termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 we 
Włodawie. To już kolejny budynek oświatowy, który zostanie zabezpieczony przed utratą ciepłą, 
co pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów jego ogrzewania. 

– Długo oczekiwana termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 
staje się faktem. Stosowną dokumentację mieliśmy przygotowaną od 
dawna. Czekaliśmy jednak na możliwość pozyskania dofinansowania 
na tę inwestycję. Ostatecznie zdecydowaliśmy się złożyć wniosek w 
ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 

– wyjaśnia burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Wniosek przygotowany przez włodawski ratusz uzyskał 
dofinansowanie. I to nie byle jakie. Pozwoli ono bowiem na pokrycie 
90% kosztów inwestycji. W ogłoszonym przetargu miasto wyłoniono 
wykonawcę, którym została firma „Zaw–Bud”. 26 maja burmistrz, 
Wiesław Muszyński i właściciel firmy Damian Zawisza podpisali 
umowę na przeprowadzenie termomodernizacji SP 3. 
Wynikający z umowy zakres robót obejmuje ocieplenie ścian 
zewnętrznych budynku, piwnic, stropodachu, stropu zewnętrznego 
i ciągów komunikacyjnych. Ponadto wymienione zostaną okna 
drzwi i grzejniki. W ramach inwestycji powstanie również pochylnia, 
która zwiększy dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. 

Wartość inwestycji to 5 670 000,00 zł, z czego 5 103 000,00 zł pokryje 
uzyskane dofinansowanie. To już kolejny budynek oświatowy we 
Włodawie, który przejdzie termomodernizację. W ubiegłym roku 
wyremontowany został budynek Przedszkola Miejskiego nr 1. 

artykuł oraz fot. Krzysztof Popko
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Ekologia przyszłością

Od jak dawna działa wasze gospodarstwo? Dlaczego zdecydowaliście 
się na ekologię?

Marta Panasiuk: Nasze gospodarstwo funkcjonuje od wielu lat, 
w zasadzie to praca kilku pokoleń. My rozpoczęliśmy pracę na własny 
rachunek w 2005 roku. Pierwszym naszym krokiem było przejście 
na ekologię. Dlaczego? To skutek kilku czynników, ale przede 
wszystkim nasza niechęć do stosowania wszelkiego rodzaju chemii. 
Postanowiliśmy też wykorzystać nasze położenie na terenach 
słynących z czystego powietrza, wód i gleb lubelskiego Polesia. 
Rynek żywności ekologicznej dopiero rozwijał się w Polsce, ale 
dawał szansę na przetrwanie i rozwój małym gospodarstwom.

W jakich produktach specjalizujecie się?

Paweł Panasiuk: Specjalizujemy się w uprawie jagodowych, tj. 
truskawek i malin jesiennych, ale prowadzimy też niewielki sad 
owocowy, siejemy pszenicę i gorczycę, na potrzeby przetwórstwa 
i klienta detalicznego uprawiamy warzywa, tj. ogórki, kapustę 
białą, marchew, cebulę, buraki. Cała produkcja w naszym 
gospodarstwie, zarówno pierwotna, czyli uprawy rolne, jak i wtórna, 
czyli przetwórstwo podlega nadzorowi i ścisłej kontroli jednostki 
certyfikującej, a zgodność ze standardami potwierdzona jest 
certyfikatem ekologicznym: PL – EKO– 01–2453.

Przetwarzacie też swoje produkty… 

Marta Panasiuk: Nasze przetwórstwo ma charakter manufaktury, 
czyli opiera się na pracy ręcznej, a nie produkcji przemysłowej. 
Przetwarzamy owoce i warzywa z własnego gospodarstwa, 
korzystając ze starych receptur i tradycyjnej technologii, a proces 
przetwarzania ograniczony jest do minimum. Chodzi o to, aby 
produkt był jak najbardziej naturalny. Stawiamy na jakość! Pragniemy 
zachować niepowtarzalny smak i aromat oraz jak największą ilość 
witamin i minerałów.

Co można u Was kupić?

Marta Panasiuk: W swojej ofercie mamy sezonowo świeże truskawki, 
maliny i ogórki, a także jabłka, marchew, buraki, cebulę i całą gamę 
ekologicznych przetworów, m.in. kiszone ogórki, kiszoną kapustę 
oraz suszone owoce: malinę, truskawkę, jabłko, gruszkę, śliwkę oraz 
suszone zioła: kwiat lipy, kwiat bzu czarnego, pokrzywę, a także 
aromatyczne herbatki malinowo–ziołowe. Naszą aktualną ofertę 
można sprawdzić na facebookowym profilu.

Ekologiczne, czyli jakie?

Paweł Panasiuk: Naturalne, bez chemii, czyli nawozów sztucznych 
i pestycydów, bez glifosatu, bez GMO, bez sztucznych dodatków, 
np. konserwantów, barwników, polepszaczy smaku. 
 Czy to znaczy, że nie stosujecie żadnych nawozów i środków ochrony?
Paweł Panasiuk: Najważniejsze to zadbać o glebę. Zdrowa gleba 
to silne i zdrowe rośliny, które poradzą sobie z chorobami 
i szkodnikami. Wspomagamy się nawozami organicznymi, naturalnymi 
olejkami, wywarami i wyciągami roślinnymi, kupujemy preparaty 
olejowe, wykorzystujemy też naturalnych wrogów szkodników. Nie 
czekamy, aż choroba zaatakuje, bo wtedy często jest już zbyt późno 
i nie mamy narzędzi, aby z nią walczyć. Musimy być krok przed 
chorobą czy szkodnikiem. 

Czym różni się gospodarstwo ekologiczne od gospodarstwa konwencjonalnego? Dlaczego 
certyfikowane produkty ekologiczne są droższe? Czy warto kupować żywność ekologiczną? 
Odpowiedzi na te pytanie spróbujemy znaleźć w rozmowie z przedstawicielami Gospodarstwa 
Ekologicznego Panasiuk w Urszulinie.

Redaktor

Z LITERATURĄ OD WSCHODU ZE „WSCHODEM”

Kilka miesięcy temu otrzymałem od koleżanki, Grażyny Rawickiej jej kolejny tomik wierszy pt.: „Tamitu”. W mojej ocenie jest 
to przemyślana, dojrzała pod względem formy i treści biała poezja, częściowo także z rymami. Przeczytałem z uwagą i w wielu 
wierszach odnajduję ujmujące i przemawiające do mnie frazy ze szczerym, sensownym przekazem i co ważne – są one wartościowe 
w sensie literackim. A oto kilka wybranych przeze mnie utworów:

Sublimacja

Kamfora w dłoni
zamknięta, kryształowa
ciepło rąk uwalnia
do zaniku,
tak jak złe impulsy
ściśnięte wspomnieniami
w twórczych zmaganiach
zamiennie odchodzą.
Księżyc i wino
bezwstydnie
obnażają słabości
samoistna sublimacja
chroni przed nimi
usuwając w ciszę
i mrok podświadomości.

Dzwony

Rozdzierają ciszę,
anielskimi glosami
do modłów wzywają.
Czasami lamentując,
żegnają w drodze ostatniej
marszowo–żałobnie.
Larum też głoszą,
trwożnie dzwoniąc
budzą sumienia uśpione.
Wiwatują podniośle
dźwiękiem dominującym
zwycięstwem kołysane.
Z dymem kadzideł zbłąkane.
Ofiarne tworzą misterium
na kolanach przeżywane.

Nie pytam

Nie pytam o lata…
Same przychodzą
zamykam wspomnienia
w sejfie bez klucza
czarne słońce wypala miłość
czas odbiera powietrze–
Nie pytam o lata
dopóki jestem jeszcze
a moje wiersze z wiatrem pofruną
długą drogą ku zapomnieniu,
nie pytam dlaczego?

Constans

Ślad czasu w kamieniu utrwalony
Jak owad w bursztynie
Po prostu trwa.
Horyzont niedosięgły z brzegu
naszych dni i lat
po prostu jest.
Rzekami żył świat pulsuje
omotany warkoczem przetrwania
po prostu istnieje.
Wolni od oczekiwań
stale
nałogowo kochajmy
wytrwale.

Tożsamość

Naród jak drzewo w ziemię wrośnięte
mocowane korzeniami
życiodajne gdy rozkwita
ocalałe przed wichrami.
Polska to krzyż przydrożny
wiejska w polu droga
gniazda na drzewach
i hejnał z Krakowa.
Słowo to pachnie bzem wiosennym
mieni się latem w zbożowych kobiercach
ale najczęściej i najwięcej
jest w naszych polskich sercach.

Lubart
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Z sercem na dłoni, czyli „Piątka Plus”
Jesteśmy grupą osób początkowo w ogóle się nieznających, 
pomagających w różny sposób, w różnych rejonach Polski 
i na Ukrainie. Do pomagania w tym momencie skłonił nas wybuch 
wojny na Ukrainie.

– „Po prostu, wsiadłem w samochód, pojechałem na Ukrainę, by 
ewakuować ludzi. Pakując do samochodu dzieci i kobiety, myślałem 
tylko o tym, żeby jak najszybciej wywieźć ich z niebezpiecznej strefy” 

– mówi Kamil. – „Żeby z Polski nie jechać na pusto, zacząłem zbierać 
różne potrzebne na Ukrainie produkty, w ten sposób poznałem 
Agnieszkę, Julię, Hanię i Tomka”. Każdy z nas pomaga, robiąc coś 
zupełnie innego. 
Hanna Foelkner organizuje na Pomorzu zbiorki żywności i funduszy 
w sklepach, kościołach, urzędach, wśród przedsiębiorców i znajomych. 
Tomasz Ceynowa działa na Podlasiu oraz współpracuje ze znajomymi 
z Belgii i Niemiec. Ofiarowuje Kamilowi busa, by skuteczniej mógł 
nieść pomoc na Ukrainie. Agnieszka Kuryluk organizuje pomoc we 
Włodawie oraz nawiązuje współpracę z Urszulą Pastusiak, Ivon Grube, 
Janem Ratkowskim, którzy organizują zbiórki rzeczowe w Niemczech 
oraz transporty do Polski, do Włodawy z pomocą humanitarną dla 
uchodźców. Pomoc ta następnie jest przewożona na Ukrainę oraz 
częściowo rozdysponowywana we Włodawie i okolicach. Julia Kuryluk 
działa bezpośrednio, opiekując się przybywającymi uchodźcami, 
udzielając pierwszych wskazówek, rozpoznając najpilniejsze 
potrzeby. Kamil Piątek jeździ do najbardziej niebezpiecznych rejonów 
okupowanej Ukrainy. Pomoc przez niego wieziona dociera od Kijowa 
po Charków, aż do Donbasu. Dojeżdża, m.in. do Mariupola, Izumu, 
Krzywego Rogu i wielu innych miejsc. Organizowaliśmy wówczas 
transporty żywności, leków, ubrań, bielizny, środków higienicznych, 
śpiworów oraz sprzętu wojskowego. 

- W chwili obecnej zmienił się znacznie zakres naszej pomocy dla 
uchodźców – mówi Agnieszka. – Ciągle dbamy o dzieci. Organizujemy 
leki, środki higieniczne, owoce, odzież, obuwie. Służymy pomocą 

A. Kuryluk, K. Piątek

A. Kuryluk, K. Piątek

Produkty ekologiczne są droższe. Skąd ta różnica?

Paweł Panasiuk: Produkcja ekologiczna wymaga ogromnych 
nakładów pracy ręcznej, mnóstwa czasu i wiedzy. Kiedy urosną 
chwasty, nie pryskamy glifosatem, tylko jedzie maszyna, potem 
idziemy z grackami, aby dokładnie wszystko usunąć. I tak kilka 
razy w roku. Poza tym 1–2 razy w tygodniu, w zależności od pogody 
i presji trzeba sprawdzić plantacje. Do tego dochodzą koszty 
certyfikacji i fakt, iż nasze plony są niższe niż w gospodarstwach 
konwencjonalnych.

Skąd mamy wiedzieć, że dany produkt jest ekologiczny?

Marta Panasiuk: Produkty ekologiczne można rozpoznać po ich 
etykietach, na których umieszczone są słowa „ekologiczny”, „bio”, 

„eko” oraz unijne logo produkcji ekologicznej. Tylko takie oznakowanie 
produktu daje gwarancję jegoekologicznego pochodzenia.

W jaki sposób sprzedajecie swoje produkty?

Marta Panasiuk: Dla nas ważny jest kontakt z konsumentem, 
możliwość degustacji produktu. Chcielibyśmy, aby ludzie dostrzegli 
różnice między naszym produktem ekologicznym a marketowym, 
przemysłowym. Sprzedajemy przez Internet, korzystamy z platform 
zakupowych, realizujemy zamówienia telefoniczne i mailowe. 
Zapraszamy też do naszego gospodarstwa.

w usamodzielnianiu się w naszym kraju. Objaśniamy przepisy, 
tłumaczymy funkcjonowanie naszego państwa i urzędów. Pomagamy 
znaleźć mieszkanie, pracę, szkołę, organizujemy pomoc medyczną. 
Musicie mieć świadomość, że nadal przybywają nowi uchodźcy 
i nadal potrzebna jest pomoc. Pomoc zarówno nowym osobom, jak 
i tym, które przebywają już dłużej w naszym kraju. Jest wiele matek 
z dwójką, czy trójką dzieci, które nie mogą podjąć pracy zarobkowej. 
Jedyne ich źródło utrzymania, to tzw. 500+. Dlatego nadal proszę 
wszystkich o wsparcie. Przyda się wszystko. Za małe buty, ubrania, 
mleko modyfikowane dla dzieci. Pomagamy też potrzebującym 
rodzinom w naszym rejonie. Właśnie szykujemy wyprawkę dla 
noworodka z bardzo potrzebującej włodawskiej rodziny. Inna z rodzin 
otrzymała paczkę żywnościową dla dzieci. Staramy się weryfikować 
każde zgłoszenie tak, by pomoc trafiała rzeczywiście do osób 
potrzebujących. Udzielamy konkretnej, celowanej pomocy, zgodnie 
z zaistniałymi potrzebami. Wspieramy rzeczowo, nie finansowo. 
Przyszedł moment, gdy postanowiliśmy zjednoczyć siły i działać 
razem na szerszą jeszcze skalę. I tak w maju zrodził się pomysł, by 
założyć stowarzyszenie. Pomaganie innym to coś, co nas wszystkich 
pochłonęło bez reszty. Zostawiamy swoje codzienne sprawy, by 
nieść pomoc innym i chcemy to nadal robić. Zaczęło się od Ukrainy, 
ale nie zapominamy też o Polsce. Pomagamy Ukraińcom i Polakom, 
głównie dzieciom i kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. Naszym celem jest pomaganie dzieciom, one są naszym 
numerem jeden. Dzieci są najcenniejszymi członkami społeczeństwa, 
ale też najczęściej dotkniętymi nieszczęściem. Chcemy skupić się 
na pomocy najsłabszym i najbardziej potrzebującym. Obecnie 
jesteśmy w trakcie dopełniania ostatnich formalności związanych 
z założeniem stowarzyszenia ”Piątka Plus”.
Jeszcze słowo, skąd taka nazwa. To Kamil Piątek wpadł na pomysł, 
byśmy wszyscy założyli stowarzyszenie. Stąd Piątka, od jego 

nazwiska. A dodatkowo, było nas początkowo pięcioro, więc 
wybraliśmy liczbę pięć. Dołączyły kolejne osoby i dlatego mamy Plus.
Chcemy podziękować wszystkim, których spotkaliśmy na swojej 
drodze i którzy włożyli nawet najmniejszą cząstkę w to „nasze” 
wspólne pomaganie. Każdy z Was jest Bohaterem z sercem na dłoni. 
Mamy nadzieję, że kontynuując naszą pomocową działalność 
w stowarzyszeniu, nadal spotkamy się z równie dużą ofiarnością 
i Waszymi wielkimi sercami. 
Szczególnie dziękuję wszystkim dziewczynom z Włodawy i okolic, 
które po prostu piszą do mnie: „Pani Agnieszko, kupiłam trochę 
jedzenia. Gdzie przywieźć?”. Albo: „Mam po synku buty i kurtki. 
Pani przekaże komuś potrzebującemu”. To są „ciche pomagaczki” 
o ogromnych sercach!
Muszę wymienić, choć część osób, które bezinteresownie, bez pytań, 
po prostu w sercem na dłoni pomogły i pomagają. Kolejność jest 
przypadkowa, Więc podziękowania dla: Starosty Włodawskiego 
Andrzeja Romańczuka, Starosty Puckiego Jarosława Białka, Uli 
Pastusiak, Ivone Grube Ratkowski, Jana Ratkowskiego, Adama 
Panasiuka, Andrzeja Kaliszuka i Eko Różanka, Janusza Kloca, 
Magdaleny Gryglickiej i PCK, Renaty Włostowskiej i WDK, Przeora 
Klasztoru Paulinów o. Marka Nowackiego, Katarzyny Szczepaniak, 
Alicji Nowickiej, Katarzyny Skoczelas, Stacji Ratownictwa Medycznego 
z Włodawy, personelu SOR szpitala we Włodawie, firmy Meblik, 
Wojciecha Góry, Anny Mróz i MDK, Joanny Szczepańskiej, Pauliny 
Zawadzkiej, Joanny Toporkiewicz i SOSW we Włodawie, Jacka 
Jabłońskiego i Nadleśnictwa Włodawa, Eugeniusza Omelczuka, Izabeli 
Lewis, Radosława Słomianego, Robert Maika, Joanny Rzepeckiej, 
Artura i Ireny Sitnik, Marioli Szajewskiej, Magdy Werner, Jarosława 
Garamaja i Bistro Jaga, Kacpra Romańczuka, Mariusza Grabskiego 
i Piotra Arenta i Tras Rowerowych Lublin, Wójta Gminy Krokowa 
Adama Śliwickiego, Łukasza Kozłowskiego, Remigiusza Górniaka 
z Sulejówka, Mireli Klawa z Gdańska, Marii Ceynowa z Jastrzębiej 
Góry, Arturowi Więckowi oraz wszystkim, których nazwisk nie 
jestem w stanie wymienić. Było Was tak wielu. Dziękuję w imieniu 
wszystkich członków „Piątki Plus” – Agnieszka Kuryluk

fot. Ze zbiorów „Piątka plus”
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Odkrywają historię Ziemi 
Włodawskiej

Obecnie obowiązujące polskie prawo umożliwia prowadzenie 
poszukiwań ukrytych bądź porzuconych w ziemi przedmiotów przy 
użyciu detektora metali popularnie określanego wykrywaczem metali 
po spełnieniu kilku warunków, m. in. uzyskaniu zgody właściciela gruntu 
oraz decyzji właściwego terytorialnie konserwatora zabytków. Bardzo 
restrykcyjnie traktowane są osoby nieposiadające takowych zezwoleń, 
które prowadząc poszukiwania w terenie, niejednokrotnie odnajdują 
przedmioty posiadające wartości historyczne i archeologiczne. 
Nie zgłaszając takich znalezisk detektoryści, popularnie nazywani 
poszukiwaczami, sprawiają, że wiedza historyczna jest dużo uboższa, 
a cenne pamiątki trafiają w ręce prywatnych kolekcjonerów i na tak 
zwany „czarny rynek”. 

Chcąc zmienić często obowiązujący w społeczeństwie 
negatywny obraz detektorysty – poszukiwacza pod koniec roku 
2021 doszło do spotkania grupy pasjonatów historii i detektorystów, 
w trakcie którego postanowiono powołać do życia „Stowarzyszanie 
Odkrywców Ziemi Włodawskiej”. Członkowie Stowarzyszenia za cele 
swojej działalności postawili sobie odkrywanie, upamiętnianie 
i utrwalanie historii powiatu włodawskiego i sąsiadujących z nim 
terenów, tworzenie pozytywnego wizerunku poszukiwacza – pasjonata 
historii. 

Mimo stosunkowo krótkiego okresu działalności członkowie 
Stowarzyszenia dokonali kilku ciekawych i interesujących odkryć, 
a także przeprowadzili działania zmierzające do upamiętania miejsc, 
które niszczeją i ulegają zapomnieniu, żyjąc już często tylko w pamięci 
i opowieściach starszych ludzi, czasem lokalnych społeczności, 
a upływający czas i przyroda skutecznie ukrywają je przed ludzkim 
wzrokiem.

Swoją działalność członkowie stowarzyszenia rozpoczęli 
od badania informacji dotyczących miejsc pochowków żołnierzy 
polskich i powstańców z roku 1863 – 1864, 1920, 1939 – 1953. Gromadząc 
informacje od różnych osób zlokalizowali kilkanaście miejsc 
pochówków, w tym m.in. groby dowódcy obwodu włodawskiego 

Armii Krajowej śp. majora Romualda 
Kompfa, ps. „ROKICZ”, ostatniego szefa 
sztabu Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz 
śp. majora Jana Jawicza, żołnierza Dywizji 
Strzelców Polskich, następnie Korpusu 
Polskiego w Rosji, adiutanta gen. Lucjana 
Żeligowskiego, uczestnika wojny polsko– 
bolszewickiej, obrońcy Lwowa w 1939 roku, 
wieloletniego adiutanta, oficera sztabowego 
do zleceń Naczelnego Wodza gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego i gen. Tadeusza Bora – 
Kmorowskiego.

Informacja o obu miejscach 
pochówku przekazana została do wiadomości 
Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, 
Starosty Powiatu Włodawskiego, Burmistrza 
miasta Włodawy, dowództwa 2. Lubelskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. 

Przesłane przez Stowarzyszanie Odkrywców Ziemi Włodawskiej 
do Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie informacje stanowiły 
podstawę wszczęcia procedury wpisania mogił śp. majora Romualda 
Kompfa, ps. „ROKICZ” i śp. majora Jana Jawicza do ewidencji grobów 
weteranów walk o wolność i niepodległość Polski w myśl Ustawy z dnia 
22 listopada 2018 roku, co umożliwiłby objęcie obu mogił ochroną 
i ich odrestaurowaniem z funduszy IPN. Ponadto efektem działań było 
w dniu 14 lutego 2022 roku, w 80. rocznicę powstania Armii Krajowej 
uroczyste złożenie wieńców na grobie majora Romualda Kompfa, ps. 

„ROKICZ” przez przedstawicieli władz miasta, żołnierzy 2. Lubelskiej 
Brygady Obrony Terytorialnej, członków lokalnych społeczności 
i członków Stowarzyszenia.

W marcu 2022 roku członkowie Stowarzyszenia zaangażowali 
się i poświęcili swój czas na uratowanie od zapomnienia starego 
cmentarza w Suchawie, miejsca pochówku zarówno Polaków, jak 
i Ukraińców, który został oczyszczony z porastających go chaszczy 
i krzaków. Niestety splotło się to z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie, 
a podjęte działania stanowiły wyraz solidarności z narodem ukraińskim 
w jego walce o wolność i niepodległość. Wymownym i symbolicznym 
ich aspektem był udział w pracach na cmentarzu dwóch kobiet 
uciekinierek z Ukrainy.

Kierując się pasją historyczną, po uzyskaniu zgód właścicieli 
gruntów, działając na podstawie decyzji wydanej przez Lubelskiego 
Konserwatora Zabytków przystąpiono do eksploracji gruntów. Wynikiem 
kilkukrotnych wypraw terenowych było odnalezienie kilkudziesięciu 
różnych przedmiotów, m.in. pierścieni, monet pamiętających czasy 
króla Jana II Kazimierza Wazy, tzw. „Boratynek” monet z okresu 
przedrozbiorowego, istnienia Księstwa Warszawskiego i tych 
świadczących o smutnej historii Polski dotyczącej rozbiorów, obu 
wojen światowych i lat PRL. Wszystkie przedmioty są systematycznie 
ewidencjonowane i opisywane, co wiąże się z ich dalszym przekazaniem 
po upłynięciu terminu poszukiwań Konserwatorowi Zabytków celem 
podjęcia decyzji, co do dalszych ich losów. Cichym pragnieniem 

Robert Tokarski

fot. Zez biorów stowarzyszenia SOZW

fot. Zez biorów stowarzyszenia SOZW

Członków Stowarzyszania Odkrywców Ziemi Włodawskiej jest 
stworzenie trwałej ekspozycji odnalezionych artefaktów na terenie 
Włodawy lub w innej lokalizacji powiatu włodawskiego, do czego 
wytrwale dążą.

Ogromną sensację i zainteresowanie nie tylko wśród 
mieszkańców powiatu włodawskiego, ale również wśród pasjonatów 
historii na terenie kraju wzbudziła historia odnalezionego w kwietniu 
2022 roku nieśmiertelnika polskiego żołnierza, o czym świadczyło 
przeszło 25 tysięcy wyświetleń na Facebooku oraz artykuły w lokalnych 
mediach. Dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Lublinie 
i Wojskowym Biurem Historycznym w Warszawie historia ta zakończyła 
się odnalezieniem rodziny żołnierza, a stowarzyszenie podjęło starania 
o uzyskanie zgody konserwatora zabytków na zwrócenie odnalezionego 
przedmiotu rodzinie. 

Poszukując informacji historycznych dotyczących terenu 
powiatu włodawskiego na przełomie stycznia i lutego 2022 roku 
w rejonie miejscowości Luta, gm. Włodawa zlokalizowany został 
stary zapomniany, praktycznie nieistniejący cmentarz. Konsultacje 
przeprowadzone z kierownictwem Nadleśnictwa Sobibór, potwierdziły, 
że w ewidencji terenów leśnych miejsce to jest oznaczone jako miejsce 

kultu religijnego. Przy współpracy Nadleśnictwa Sobibór, wsparciu 
Zakładu Karnego we Włodawie przystąpiono do działań mających 
na celu upamiętnienie tego miejsca i postawienie tam nowego krzyża. 
Uzyskana wiedza historyczna wskazuje, że jest to miejsce pochówku 
210 mieszkańców Luty i okolic, ofiar epidemii, tzw. „hiszpanki”, 
która panowała na terenach Polski po I wojnie światowej. Znajduje 
to potwierdzanie w mapach niemieckich z 1915 roku, gdzie brak jest 
oznaczeń geograficznych wskazujących na istnienie cmentarza i mapy 
Wojskowego Instytutu Geograficznego z lat 30. XX wieku, gdzie w tym 
miejscu pojawia się oznaczenie cmentarza. Ponadto ustalono, że jest 
on też miejscem pochówku siedmiu żołnierzy Wojska Polskiego 
zamordowanych przez bojówki OUN–UPA przeniesionych i pochowanych 
na tym cmentarzu przez okoliczną ludność. W dniu 17 lipca odbyła 
się msza święta i poświęcanie nowo postawionego w tym miejscu 
przez członków stowarzyszenia krzyża przez księdza proboszcza 
parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie, ks. kanonika 
Mariusza Kota, w której udział wziął wiceminister Marcin Romanowski, 
dyrekcja Zakładu Karnego we Włodawie i Nadleśnictwa Sobibór, wójt 
gm. Włodawa, mieszkańcy wsi Luta, pasjonaci historii i członkowie 
Stowarzyszenia Odkrywców Ziemi Włodawskiej. 

Obecnie Stowarzyszenie bierze czynny udział w projekcie 
realizowanym przez Muzeum –Zespół Synagogalny we Włodawie 
pt. „Włodawskim szlakiem pamięci ofiar zbrodni niemieckich”, 
czego efektem były poszukiwania prowadzone na jednej z działek 
nadbużańskich przy udziale kustosza Muzeum we Włodawie. 

Jak już wspomniano członkowie stowarzyszenia mają nadzieję, 
że wszystkie odnalezione przedmioty znajdą się na trwałej stale 
rozwijającej się ekspozycji, udostępnionej mieszkańcom powiatu 
włodawskiego i licznie odwiedzjącym go turystom. Ekspozycji 
świadczącej o wspaniałej, a czasem zapomnianej historii Ziemi 
Włodawskiej
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Początek XXI wieku, lato ma się ku końcowi, pola poszarzałe 
po żniwach, plony zebrane, podorywka zmieniła kolorystykę pejzażu. 
Słoma nie przedstawia wartości godnej zainteresowania – w bele 
zwinięta służy za punkty obserwacyjne bocianom, drobnemu 
ptactwu do wyłapywania owadów, zaskrońcom jako inkubatory 
do wylęgu potomstwa. Natura w sobie wiadomy sposób najpewniej 
odpowiednio zagospodaruje – jako naczynia połączone w przyrodzie.
To jest obserwacja tu i teraz, ale wspomnienia czynią w głowie 
tumult wielki, porównania, przymiarki do sytuacji, wieku i możliwości. 
Chciałoby się westchnąć, jak różnią się wiosny, czy wakacje 
powojenne od współczesnych.

Najbardziej zakodowana we wspomnieniach jest wiosna, 
Święta Zmartwychwstania Pańskiego – Wielkanoc, przyroda odradza 
się, wiosna jako czas do przetrwania najuboższa, ale wnosi tyle 
optymizmu, radości, jest balsamem na uprzykrzoną, zimową szarość 
i nostalgię. W zanadrzu lato – czas na owoce, szaleństwa wiosny. 
Malarz by określił – świat zmienia szatę graficzną z jaskrawości 
czerwieni, chabru, soczystej zieleni i żółci, przeistacza się w bordo 
owoców, złoto zbóż, bogactwem okapuje zewsząd. Przychodzą 
na świat piękne amorki – rezultat wiosennych rozkoszy, grona 
winorośli kuszą dojrzewającymi owocami – istny „barok–rokoko”. 
Tak, ten bajkowy czas szczególnie zauważalny jest poza miastem. 
Dostrzegają to ci, którzy obserwują świat sercem, umiłowaniem 
przyrody i wyobraźnią. Gdzie jest najłatwiej dostrzec wspomniane 
piękno – na wsi. Kiedy – latem. Psychika człowieka jest najbardziej 
chłonna w dzieciństwie, ciekawość nie zna granic, a młodość 
lekceważy bariery bezpieczeństwa – ot i odpowiedź na nurtujące, 
niby proste pytania.

Do czego zmierzam, trącając poznawanie otaczającego świata 
latem, przez dzieci i młodzież? Lato ma tyle szufladek skrywających 
wspomnienia: żniwa, młocka zboża, zagospodarowanie owoców 
i warzyw, wiele by się wyszukało czynności, ale tak bardzo jest ważny 
czas wakacji. Wspominam moje szkolne wakacje lat pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia, najpewniej nie będą to wspomnienia odbiegające 

od wówczas obowiązującej normy, ale 
z perspektywy czasu i galopujących zmian 
uważam, że warte chwili uwagi.

Wakacje – czas wolny od obowiązku 
chodzenia do szkoły, bez konieczności 
uczenia się tematów dotyczących 
poszczególnych przedmiotów, chciałoby 
się określić czas laby, swobody, 
oczekiwanie na rówieśników z miasta, 
wybierających się do rodziny mieszkającej 
na wsi. Wspomnienia precyzują temat – 
czas nie do końca beztroski. Dzieci 
mieszkające na wsi według wieku miały 
przyporządkowane czynności do wykonania 
w gospodarstwie: od pilnowania gęsi 
i wszelakiego drobiu przed sprytnym lisem, 
a nawet (dotyczyło piskląt) przed srokami 
i wronami, po pasanie bydła. Wymieniam 
czynności, które jako pierwsze ograniczały 
swobodę wiejskich dzieci. W wieku około 

dziesiątego roku życia dochodziło zajmowanie się młodszym 
rodzeństwem, pomoc w gospodarstwie domowym – dotyczyło 
dziewcząt, chłopcy asystowali dziadkowi, tacie, w pracach zaliczanych 
do typowo męskich, oczywiście w wolnych chwilach od wypasu bydła. 
Zapyta ktoś: a kiedy znajdowano czas na wybieganie się, na zabawę? 
To zależało od inwencji i organizacji zajęć przez zainteresowanych. 
Najtrudniej było do okresu sianokosów i żniw. Uciążliwe były miedze 
i obsiane pola, pastwiska między ogrodami czy łąkami. Bydło 
na swój sposób było inteligentne, chwila nieuwagi pilnującego i już 
krowy, owce zamiatały jęzorem koniczynę czy inne zieloności im nie 
dozwolone. Konsekwencje ponosił odpowiedzialny za stado młody 
człowiek, z konsekwencjami bywało różnie, zależało od szacunku 
szkody, humoru gospodarza i szczęścia winowajcy. Po uprzątnięciu 
traw z łąk, zebraniu plonów z pól wszyscy zainteresowani we wsi 
dogadywali się i okresowo nie obowiązywały miedze i zakazy, ku 
ogólnej młodzieży radości. Dzieciarnia bawiła się według upodobań, 
pogody i terenu do zagospodarowania. Kto dysponował piłką, 
czy jakimkolwiek sportowym sprzętem czy pomysłem błyszczał 
wśród całej gromady, pilnujących pasącego się stada. Zabawy były 
kontynuacją tych, które uskutecznialiśmy podczas wychowania 
fizycznego pod nadzorem nauczyciela wf w szkole, tyle że silniejsi 
wprowadzali własne zasady.
Do najczęstszych zabaw należała gra w palanta, pikora, czy dwa 
ognie. Rzadziej, a to z powodu braku odpowiedniej piłki i siatki 
grano w siatkówkę, była jak wszystkie zabawy prowizorką, siatkę 
zastępował sznurek między dwiema tyczkami wbitymi w ziemię, 
a piłkę najczęściej przywozili miastowi letnicy, kontury boiska 
obsypywało się piaskiem. Jeżeli teren pozwalał bawiliśmy się 
w chowanego. Dziewczynki, wykorzystując ślepą ścianę budynku 
grały w dziesiątki (odbijana piłka od ściany w różnych pozycjach 
grającej), klasy czy w gumę. W chłodne dni paliliśmy ogniska i znowu 
zawody przeskakiwania przez ogień, pieczenie chleba, mieliśmy tyle 
pomysłów, że czas umykał i nigdy nie było nudno.
Wspomniałam o paleniu ognisk, a czas to był powojenny, tego typu 

zabawy niosły ze sobą bardzo przykre konsekwencje – dlaczego? 
Młodość, fantazja, ciekawość ma swoje prawa – usypia skutki. 
Po wojnie na łąkach, w lasach, w rowach, gęsto leżały niewybuchy 
różnego kalibru. Chłopcy bawili się w partyzantów, czy wojsko, 
tworzyli grupy, nacierali na siebie z bronią zza krokwi ze stodoły, 
czy wygrzebaną w krzakach. Najniebezpieczniejsze były: amunicja, 
granaty, różnej wielkości pociski, miny wrzucane do palącego się 
ogniska.

Pamiętam koleżankę, którą rodzice opłakiwali, zbierając 
jej szczątki po eksplozji takiego niewybuchu, nie wspomnę, ile 
kalek uszło z życiem po próbie wydobywania prochu z niewybuchu. 
Rodzice nas ostrzegali przed skutkami takich zabaw, tato tak 
obrazowo tłumaczył, że po wojnie polska ziemia, mimo przeszukiwań 
przez odpowiednie służby jest naszpikowana śmiercionośnymi 
niewybuchami jak w misce ziemniaki skwarkami u bogatego 
gospodarza. Co do ziemniaków, doskonale pamiętam, jak latem 
gospodynie podawały do jedzenia chłodnik ze świeżych warzyw, 
czy zupy owocowe z młodymi ziemniakami, okraszonymi cebulką 
w wysmażonej słonince (skwarki), posypane pachnącym świeżym 
koperkiem. Koperek aktualnie rośnie w moim ogródku i ziemniaki, 
ale aromat jakby już nie ten, brakuje przyprawy młodości. Nostalgia 
do tych nie beztroskich czasów, kiedy to kwaśne mleko i wspomniane 
młode ziemniaki miały niepowtarzalny smak, aromat, radość 
i marzenia.

Do ważnych czynności w okresie wakacji należało zrywanie 
owoców na sprzedaż do punktu skupu, który to się znajdował 
w Urszulinie. Tam rodzice moi, jak i wielu sąsiadów sprzedawali 
nadwyżki wiśni, jabłek, czy runa leśnego: czarne jagody, łochynie, 
jeżyny, maliny leśne – ceny adekwatne do urodzaju i zapotrzebowania 
rynku. Wspominam o zrywaniu owoców (wiśni), ponieważ ja wiodłam 
prym w zrywaniu wiśni, a było u nas dużo drzew tego gatunku. 
Utkwiło mi w pamięci, że za sprzedany owoc rodzice kupili dwa 
młode konie (źróbki) – tak były przyjazne, pozwalały mi się wozić 
na oklep, wołaliśmy je: Kasia i Basia, długo nam służyły przy pracach 
gospodarskich. Jeśli chodzi o zbiór runa leśnego, to zarobkowaniem 
tego typu zajmowali się przeważnie dorośli, niemający własnego 
gospodarstwa – wyrobnicy, aby w taki sposób latem i jesienią 
zapracować na zimowe przetrwanie.

Pod koniec lat pięćdziesiątych do wypasu bydła zaczęto 
stosować ulepszenia, na jarmarkach gospodarze zaopatrywali się 
w łańcuchy i żeliwne pale, które wbijano w ziemię, a uczepione 
krowy mimo ograniczonej swobody pasły się w kontrolowany sposób 
na wyznaczonej powierzchni pastwiska. Dzieci, czy ktoś z dorosłych 
domowników już mógł w tym czasie zająć się inną pracą, jednak 
trzeba było przemieszczać bydło, bo plac wypasu był ograniczony, 
zależał od długości przypiętego do karku łańcucha. Sprawę 
wypasu rozwiązały na dobre ogrodzenia pastwiska miedzianym 
drutem, podłączonym do akumulatora. Szczęśliwcy ci, którzy 
mieszkali w zelektryfikowanej wsi, ci opasywali pastwisko, przewód, 
podłączając do sieci elektrycznej (pastuch elektryczny). W taki 
oto sposób skończyło się dzieciom utrapienie funkcji pastuszka 
bydła. Zdarzało się w rodzinach wielodzietnych, że oddawano dzieci 
na służbę za odpłatnością do pasienia bydła albo przyjmowano 
na sezon wypasu bydło na swoje pastwisko, a nadzorem były 
obciążone też dzieci przyjmującego. Kiedy pilnowanie z kijem 
i towarzyszem psem stada odchodziło do lamusa, zdarzało się 
w niedzielę czy inne święto rodzice przy pięknej pogodzie jechali 
furmanką do pobliskiego jeziora, zabierając ze sobą dzieci. Ile było 
radości, biegania po cieplutkiej wodzie – brzegiem plaży, a jak 
smakowało jedzonko przywiezione z domu, wyłożone na kocyku 

w cieniu drzewa przy wodzie. Niby każde wakacje były do siebie 
podobne, ale czasy i wiek wnosiły zmiany. Na wieś wkraczało 
unowocześnianie sposobu gospodarowania a i dzieciństwo też 
doroślało. Rower stawał się podstawowym środkiem lokomocji, 
następnie motocykle i motorowery dominowały na wiejskich 
ścieżkach.

Wakacje nam się zamieniały na urlopy, stawaliśmy się 
absolwentami. Marzenia o świecie, który otwierał swoje podwoje 
przed młodzieżą, a szczególnie tą młodzieżą wiejską, kiedy 
to po zdanych egzaminach wstępnych do szkół ponadpodstawowych, 
decydowaliśmy o własnym zawodzie, wymarzonej pracy i kochającej 

– szczęśliwej rodzinie.
Los pisze nam, każdemu z osobna życiorys ale reasumując daje 
każdemu z nas wszystkiego po trosze – mamy wspomnienia, czas 
je wybiela, koloryzuje, są momenty, które wolałoby się ominąć, 
takie jest życie.

Mijają kolejne wakacje, urlopy, żegnają nas młodsi 
współpracownicy, wręczając nam decyzję emerytalną i aby do zimy, 
a następnie kolejna wiosna. Życzmy sobie nawzajem wiele jeszcze 
pięknie przeżytych wiosen, a ja będę wspominała moje wakacje 
z czułością, w przekonaniu, że to najciekawszy i najbardziej beztroski 
okres mojego życia. 

Póki co mamy jesień…
„WRZESIEŃ”

Miesiąc wrzesień cóż przynosi?
Spójrzmy – deszczem ziemię rosi.
Ciągle pada – to nie rosa, to ulewa,
mało który ptaszek śpiewa.
Wiele ptaków odleciało,
młode ptaki gdzieś dorosną,
znów powrócą do nas z wiosną.

Pola szare, poorane,
nie spotkamy już bociana.
Las pozbywa się zieleni,
każdy listek się czerwieni.
Z wiatrem fruwa jak motylek,
patrz na ziemi leży tyle.

Liście, trawy w lesie, to istna kołderka,
spod niej – szukać należy uważnie,
wiele grzybów zerka.
Są podgrzybki, borowiki, koźlaki,
kurki, gąski i maślaki,
już jesteśmy pewni,
że będą z nich świąteczne przysmaki.
Grzyb dla gości to delecja,
w Wigilię na naszym stole
grzyb – polska tradycja.

Zrobiło się smutno na polu, przed chatą,
ale pewnie wrzesień nam jeszcze przyniesie,
ciepłe i słoneczne – POLSKIE BABIE LATO.

Wakacje mojego dzieciństwa
Maria Kozłowska

Młócka w Woli Wereszczyńskiej, lata 50. ze zbiorów Adama Panasiuka
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„Patrzeć na lazur nieba nad głową” Z biliotecznej półki
Teresa Kubik, wiceprezes Stowarzyszenia Twórców Kultury 
Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie, jest poetką, 
której utwory zostały docenione, m.in. na Międzynarodowym 
Trójstyku Literackim. 

Jak mówi, nie często bierze udział w konkursach. Na III 
Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza w 2021 roku 
zgłosiła się, aby „przekonać się, czy prosty wiersz rymowany może 
zostać zauważony”, jak tłumaczy. Jury tego konkursu, organizowanego 
w ramach Trójstyku, przyznało poetce z Wyryk–Adampola trzecią 
nagrodę za wiersz „Sen o poleskim weselu”. Przewodniczący jury, 
Waldemar Michalski, poeta, krytyk literacki, eseista, publicysta, 
redaktor, podkreślił, że niełatwym zadaniem było umieszczenie 
opisu barwnego wiejskiego wesela, z wszystkimi jego elementami 
i obrzędowością, w zaledwie dwudziestu wersach, i to pisanych 
rymem. Jego ocena to potwierdzenie, że niekoniecznie trzeba iść 
nurtem współczesnego wiersza białego, z zachowaniem wszelkich 
reguł sztuki – stwierdza pani Teresa.

Od czterech lat Teresa Kubik należy do grupy poetyckiej 
„Nadbużańska fraza”. Udział w życiu literackim lokalnych twórców 
to bogate doświadczenie i okazja do dzielenia się również swoją 
twórczością. Do stowarzyszenia wstąpiła po rozmowach z artystami 
włodawskimi: rzeźbiarzem Janem Pawłowskim oraz rzeźbiarką, 
malarką i poetką Władysławą Wójcik. – Obie z Władzią mamy zupełnie 
inny styl pisania, ale podobnie postrzegamy świat, więc rozmowy 
z nią są bardzo inspirujące, zwłaszcza że jest ona uznaną rzeźbiarką, 
a poezję uprawia już od dawna – mówi T. Kubik.

Duży wpływ na twórczość pani Teresy miały plenery 
malarsko–rzeźbiarskie, szczególnie te w 2015 i 2016 roku, których 
organizacją zajęła się jako pracownik Nadleśnictwa Włodawa. 
Miała za zadanie nie tylko przygotować wydarzenie, ale i oficjalnie 
je rozpocząć – wówczas do słów powitania dołączyła napisany przez 
siebie wiersz. Wierszem także zakończyła plener. – W trakcie pleneru 
obserwowałam pracę twórców, która bardzo mi zaimponowała. 
Widziałam, jak powstają obrazy i rzeźby. Przekonałam się również, 
że lokalni artyści to bardzo interesujący ludzie – mówi poetka. Takie 
były początki jej spotkań ze środowiskiem lokalnych twórców. To 
wtedy poznała również osoby piszące, zrzeszone w „Nadbużańskiej 
frazie”, a kiedy otrzymała zaproszenie od koordynatorki tej 
grupy poetyckiej Czesławy Michańskiej, stała się uczestniczką 
comiesięcznych spotkań, organizowanych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. Czesława, emerytowana nauczycielka i bibliotekarka, 
nie rozstaje się z książkami, jest mądrą życiowo osobą, która ze 
spokojem prowadzi spotkania, z uwagą wysłuchuje prezentowanych 
tekstów, zgłasza uwagi, zawsze z charakterystycznym dla siebie 
ciepłem, podchodzi nawet do trudnych spraw, bo i takich nie 
brakuje – stwierdza Kubik.

W opublikowanej trzy lata temu książce poetyckiej 
„Sześćdziesiąt snów życia” zawarła teksty świąteczne, patriotyczne, 
romantyczne, jednak najwięcej jest wierszy w rozdziale „Upływa 
szybko życie”. Napisała: „Słowami wyrazisz wszystko/ One ci mogą 
dodać skrzydeł/ I zranić mogą duszę/ Zawsze rozważnie używaj 
słów/ Bo one kiedyś wrócą”. I w innym utworze: „Ciężko i ciemno/ 
w duszy jak w czeluści,/ jak kamień myśl przygniata./ Wypełznąć 
jak wąż w zieleni bezkres,/ wić się wśród kolorowych kwiatów,/ 

patrzeć na lazur nieba nad głową”.
Recenzentami jej poezji są nie tylko członkowie 

„Nadbużańskiej frazy”, ale także wnuki. To one zainspirowały 
do pisania tekstów dla najmłodszych. I tak powstały trzy książeczki, 
które jeszcze czekają na publikację. Są to wierszyki, zgadywanki 
i kołysanki dla dzieci. „Aaa kotki dwa, zaśnij Ty, to zasnę ja./ 
Zamknij oczka, przytul misia,/ pomyśl o laleczce. Ja ubranko 
przygotuję/, poczytam książeczkę (...)”. Wśród tekstów pisanych 
z myślą o najmłodszych znalazł się i taki: „Taki jeż straszny zwierz,/ 
nie przytulisz, bo ukłuje,/ nie pogłaskasz, bo opluje./ Gdy go 
spotkasz, co z nim robić?/ Czy z nim można się pobawić?/ Jeśli 
bawić, no to jak,/ przecież patrzy dziwnie tak (...)”. 

W kręgu zainteresowań literackich Teresy Kubik pozostaje 
człowiek. Jak sama opowiada, w latach młodości los często stawiał 
na jej drodze ludzi starszych, którym nie odmawiała rozmowy 
i pomocy. Była to jej babcia, a także, m.in. znajoma kobieta oraz 
sąsiadka. Ze spotkań z seniorami czerpała mądrość życiową, 
uczyła się pokory, a z czasem wysłuchane wspomnienia natchnęły 
ją do pisania. Inspiracją są też dzieła literatury polskiej, do których 
powraca z radością oraz otaczająca przyroda, a zwłaszcza las. Duży 
wpływ na postrzeganie świata i sposób pisania wywiera środowisko 
twórców zrzeszonych w STKN. Pomagając w organizacji warsztatów 
artystycznych dla osób niepełnosprawnych czy „Artystycznego lata” 
dla dzieci i młodzieży, poetka ma okazję do tego, aby obserwować 
rozwój twórczy młodych ludzi, rozmawiać o ich artystycznych 
potrzebach oraz przekazać informacje o tym, co stowarzyszenie 
może im zaoferować. Natomiast plenery malarsko–rzeźbiarskie, 
odbywające się w siedzibie stowarzyszenia, stają się prawdziwą 
ucztą artystyczną, ponieważ jest to miejsce magiczne, posiadające 
niesamowity klimat do pracy twórczej, ocenia poetka. – Drugiego 
takiego miejsca we Włodawie nie ma – zaznacza Kubik.

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie wzbogaciła swoje 
zbiory o kolejne tomy Słownika gwar Lubelszczyzny pod redakcją 
naukową prof. dr hab. Haliny Pelcowej [1] – opracowanie wyjątkowe, 
ciekawe , wzbogacone ilustracjami i mapami. Słownik gwar 
Lubelszczyzny wydaje się być nieocenionym źródłem informacji 
dla regionalistów , teatralnych grup obrzędowych oraz wszystkich, 
którzy są zainteresowani gwarowym językiem.
Każdy z dziewięciu tomów stanowi odrębną całość tematyczną, 
opiera się na jednakowych zasadach metodologicznych oraz 
w każdym zostaje zachowany układ alfabetyczny haseł. Jak 
pisze we wstępie autorka „Przedmiotem badań są gwary regionu 
lubelskiego zagrożone nie tylko utratą ciągłości pokoleniowej, 
ale narażone na całkowity zanik. Zachowanie tkwiącego w nich 
bogactwa leksykalnego to powinność wobec regionu i przyszłych 
pokoleń, obowiązek zachowania tego, co jeszcze można ocalić nim 
bezpowrotnie, wraz z odchodzącymi ludźmi, odejdzie w niepamięć. 
Ochrona przed zapomnieniem tego skarbu „ małych ojczyzn” jest 
obowiązkiem humanistów i humanistyki”.
Szósty tom Słownika gwar Lubelszczyzny zatytułowany Pokarmy 
[2] zawiera 2560 haseł dotyczących tradycyjnych potraw ludowych 
głównie z mąki, mleka kaszy, warzyw strączkowych, owoców, mięsa. 
Ale znajdziemy tam również nazwy naczyń kuchennych, części pieca, 
sposobów, w jaki przygotowywano potrawy, czy też pieczono chleb. 
Hasła nawiązują też do życia codziennego lubelskiej wsi, obyczajów 
związanych z porami roku, świętami kościelnymi i rodzinnymi. A oto 
wybrane pojęcia gwarowe istne „smaczki” pochodzące z okolic 
Włodawy, związane z pokarmami.

Bieda zupa – zupa z kartofli, cebuli, marchwi, czosnku, kapusty, 
klusków, zaprawiana mąką i tłuszczem (okolice Chełma, Uhrusk);
Bodnia – pękate naczynie z klepek do kiszenia kapusty 
i przechowywania innych produktów. (Wyryki);
Bucka – podłużna , okrągła forma, miara masła (Korolówka)
Cedziłka – lniana szmatka do przecedzania mleka (Korolówka , 
Stary Brus)

[1] Halina Pelcowa :.Urodziła się w Szczebrzeszynie, gdzie ukończyła Liceum 
Pedagogiczne. Po maturze podjęła studia na filologii polskiej, które ukończyła 
w 1974 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych (promotor: prof. dr hab. 
Teresa Skubalanka) uzyskała w 1982 roku, doktora habilitowanego w 1995 roku, 
a tytuł profesora nauk humanistycznych w 2002 roku.
Publikuje jako Halina Pelcowa
Główne kierunki badawcze: dialektologia, historia języka, problematyka 
regionalna, socjolingwistyka, etnolingwistyka, historia mówiona, polszczyzna 
potoczna. Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół 
różnorodnych zagadnień gwarowych i historycznojęzykowych, a w szczególności 
dziedzictwa językowo–kulturowego oraz problemów leksyki gwarowej 
regionu lubelskiego, wzajemnych relacji gwar i języka ogólnopolskiego oraz 
związków językowych polsko–wschodniosłowiańskich, a także przemian 
cywilizacyjno–kulturowych ostatnich lat i ich wpływu na zachowania językowe 
mieszkańców wsi. Problematyka badawcza dotyczy zarówno szeroko pojętej 
sytuacji językowo–kulturowej i obyczajowej współczesnej wsi, jak i zagadnień 
teoretyczno–metodologicznego opisu gwar i polszczyzny potocznej w aspekcie 
geograficznym, onomazjologiczno–semantycznym i kulturowym.
Prace nad Słownikiem gwar Lubelszczyzny są kontynuowane. W roku 2014 ukazał 
się kolejny, drugi tom: Słownik gwar Lubelszczyzny, t. II. Rolnictwo: Transport 
wiejski. Rośliny okopowe i paszowe. Gleby i rodzaje pól. Uprawa lnu i konopi. Zbiór 
siana (Lublin 2014), w roku 2015 tom trzeci: Słownik gwar Lubelszczyzny, t. III, Świat 
zwierząt (Lublin 2015), w roku 2016 tom czwarty: Słownik gwar Lubelszczyzny, t. 
IV, Sad i ogród warzywny. Budownictwo i przestrzeń podwórza (Lublin 2016).
[2] Słownik gwar Lubelszczyzny , t. VI Pokarmy Wydawnictwo UMCS 2, Lublin 
2019, pod redakcją naukową prof. Dr hab. Haliny Pelcowej

Czyhun – Żeliwny garnek do gotowania (Hańsk)
Gładyszka – gliniany garnek na mleko z jednym uchem (Zahajki 
pow. Włodawa)
Gnieciuch – placek z mąki żytniej lub pszennej z dodatkiem sody, 
pieczony na fajerkach (Wola Uhruska, Zbereże ,Stulno )
Hreczuchy – placki z mąki na drożdżach, smażone na oleju lub smalcu
Jacznik – zupa z pęczaku, suszonych grzybów i warzyw (Szuminka 
k. Włodawy)
Juszka – zupa z przewagą ziemniaków (Macoszyn , Mszanna, Stulno, 
Bytyń)
Kruczek – narzędzie służące do przegarniania żaru pod płytą 
kuchenną (Wyryki, Suchawa , Dańce)
Makowert – tłuczek do ziemniaków (Lubień, Żuków, Wyryki, 
Korolówka, Suchawa, Zbereże)
Młyniec – drążek do obracania kamienia żaren (Orchówek, Suchawa)
Osuchy – placki z tartych ziemniaków (Wyryki, Lubień)
Pieróg z duszą – pieróg pieczony w piecu , nadziewany makiem, 
fasolą, owocami (Suszno, Korolówka)
Szczodranik – bułeczka, rogalik lub obwarzanek z makiem wypiekany 
na Nowy Rok i na Trzech Króli, rozdawany dzieciom chodzącym 
po kolędzie (Sosnowica, Lubień)
Świniuszka – zupa z siekanych liści lebiody zalana mlekiem lub 
okraszona słoniną (Uhrusk)

W kolejnych odcinkach przybliżymy słownictwo gwarowe 
związane tematycznie z człowiekiem i rodziną, higieną, chorobami, 
meblami i sprzętami domowymi. Zapraszamy do lektury.

Joanna Szubstarska

Teresa Kubik, fot. J. Szubstarska

Dorota Redde–Sawczuk
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Twórczość Romana Bransteattera

50–lecie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie

Roman Brandstaetter jako Żyd z urodzenia, a sercem Polak 
i katolik wybrał niełatwą drogę samorealizacji. Należał on do 
twórców o podwójnej świadomości kulturowej: polskiej i żydowskiej. 
Twierdzi się, że ponadto dostrzec można dziedzictwo kultury 
śródziemnomorskiej oraz myśli franciszkańskiej w jego twórczości. 
Niewątpliwie wspomniana podwójna przynależność wzbogacała 
jego pisarstwo. „Życie, wiara i pisanie złączyły się u Brandstaettera 
w nierozerwalną całość będącą motorem wszelkich poczynań”[1]

Przejdźmy zatem do omówienia dwu tomów poezji Brandstaettera. 
Szczegółowej analizie zostanie poddany język poetycki w obu 
zbiorach wierszy Królestwo  trzeciej świątyni i w Pieśni  o moim 
Chrystusie. Spróbujemy zestawić ze sobą środki artystyczne i 
zaprezentować ich zastosowanie w obu dziełach poety. Na wybór 
środków poetyckich ma wpływ światopogląd piszącego oraz jego 
zasób wiedzy, a szczególnie przekazywane treści. Dopiero później 
ujawnia się sposób ujęcia i wykreowania relacji z odbiorcą. 
Królestwo trzeciej świątyni jest  przedwojennym zbiorem wierszy 
opublikowanych w 1934 roku. Utwory stanowią nawiązanie do 
narodu żydowskiego i jego historii. Stwierdzić przy tym należałoby, 
że czytelnik nie poruszający się swobodnie w tajnikach tradycji 
żydowskiej i bogactwa tej kultury oraz religijności będzie miał 
trudności w odczytaniu i odpowiedniej interpretacji utworów 
Brandstaettera. W takiej sytuacji czytelnik być może odczyta to, co 
ujawnione, ale nie odkryje sensu ukrytego. Istotnym zagadnieniem, 
które trzeba omówić, dotyczy znajomości Biblii. Poeta wielokrotnie 
nawiązuje do Księgi Świętej. Podejmuje tematy obecne w biblijnych 
historiach, przywołuje psalmy, będące uwielbieniem Boga oraz 
wykorzystuje postaci pojawiające się pierwotnie na kartach Pisma 
Świętego. Ma to niesamowity wpływ na odczytywanie tej poezji.
Jedyna w swoim rodzaju Pieśń o moim Chrystusie została 

„wyśpiewana” przez poetę, a następnie opublikowana w 1960 
roku. Należy więc do literatury powojennej. Z pewnością jest 
poetyckim odczytaniem oraz rozwinięciem wydarzeń ewangelicznych. 
Językiem liryki obrazuje relacje człowieka z rzeczywistością Nowego 
Testamentu. Brandstaetter w następujący sposób wypowiadał się na 
temat swojego dzieła: „Pieśń o moim Chrystusie jest pieśnią o Bogu 
wśród ludzi dwudziestego wieku. O tym, jak człowiek dwudziestego 
wieku reaguje, jak postrzega i przyjmuje Chrystusa. To jest poemat 
o czasach bieżących. O Bogu w naszych obecnych czasach. Pieśń 
o moim Chrystusie wyszła z określonych założeń. Jest to poemat 
obarczony całym garbem naszej cywilizacji, naszej kultury”[2] Dzieło 
poety zrodziło się jako stadium przygotowawcze do napisania książki 
o Jezusie z Nazaretu. Jak sam autor mówi: „Miałem ogromną potrzebę 
wypowiedzenia tego mojego obrazu Boga, który ja widzę i czuję”[3]

Najpiękniejszym i najgłębiej zakorzenionym dziedzictwem 
Brandstaettera była Biblia. Z pewnością jego utwory nasycone są 
nawiązaniami do Świętej Księgi, do chrześcijańskiej tradycji i kultury. 
Istotna jest konwencja literacka w tomikach Brandstaettera, która 
osadzona jest w kulturze polskiej i żydowskiej. Przede wszystkim 
jednak konwencja poezji Brandstaettera opiera się na wyraźnych 

[1] B. Strzelec, Odkrywanie Brandstaettera. Nad „Pieśnią o moim Chrystusie”, 
Rzeszów 2004, s. 29.
[2] Cytat za: J. Góra OP, Był jak przechodzień do domu Ojca, Poznań 1997, s. 85.
[3] Tamże, s. 93.

nawiązaniach do Biblii. Rozpoznawalność konwencji literackiej 
możliwa jest tylko w kontekście tradycji literackiej. Konwencja 
stanowi most porozumienia między autorem i odbiorcą. Dzięki temu 
czytelnik jest w stanie odczytać treść przekazywaną przez poetę i 
zrozumieć ją zgodnie z jego oczekiwaniami. Wracając do roli, jaką 
odgrywała Biblia w życiu pisarza, jego żona Regina, wypowiadała 
się w następujący sposób: „Roman nigdy z Biblią się nie rozstaje. 
Zachowuje się tak, jakby doszedł już do przekonania, że wszystkie 
inne książki „są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej 
Księgi”. […] Biblia jest jego pierwszą nauczycielką. Na Biblii uczył się 
czytać i pisać. Ona uczyła go myśleć, szukać prawdy i mądrości. Z 
niej zaczerpnął tę trudną umiejętność, jak prosić o pokorę– no, z nią 
różnie niekiedy bywało– o odpuszczenie grzechów i o przebaczenie. 
To Biblia nauczyła go kochania i modlitwy. Życia. Wszystkiego. Toteż 
teraz siedzi nad Biblią jak nad rodzinną historią albo jak nad mapą, 
na której zaznaczone są szlaki tej wędrówki, jaką przebył przez 
całe swoje życie, a które wszystkie opisane są tam w szczegółach. 
Czyta je więc bez końca, jak księgę o sobie, o swojej przeszłości, 
ale i przyszłości”[4]. Bez wątpienia słowa te były przypieczętowane 
całym życiem Brandstaettera. 

Wspaniałym świadectwem wiary i przeżywania przez artystę 
Biblii jest utwór, który został zawarty w Księdze modlitw dawnych i 
nowych. Warto go zaprezentować, bowiem daje on obraz żydowskiego 
poety tworzącego w języku polskim. 

Biblio, ojczyzno moja,
Biblio, moja ziemio polska,
Galilejska
I franciszkańska,
O wy, Księgi mojego dzieciństwa,
Pisane dwujęzyczną mową,
Polską hebrajszczyzną,
Hebrajską polszczyzną,
Dwutomową,
Świętą
I
Jedyną.
(Biblio, ojczyzno moja…)[5] 

Poeta zawarł bogactwo swojej wiary i przekonań w poezji. 
Dziedzictwo Biblii, które zostało przekazane Brandstaetterowi i 
głęboko zakorzenione w jego duszy jest kluczem do odczytania 
jego twórczości. 
W wierszu Walka z Rybą skrzydlatą, stanowiącym część tryptycznego 
Prologu pochodzącego z Pieśni o moim Chrystusie, poeta daje 
świadectwo odczucia rzeczywistości Nowego Testamentu przez Żyda. 
Można tu wyraźnie zaobserwować ślady nowego wymiaru sacrum: 

A stało się to w noc,
Która była łabędziem wydarzeń
Śpiewających we mnie,
Ale trudnych do zdefiniowania
Jak wszystko, co jest bardzo bliskie.
(Walka z Rybą skrzydlatą, w. 97–101)[6] 

[4] Tamże, s. 58.
[5] R. Brandstaetter, Księgi modlitw dawnych i nowych, Poznań 1996, s. 17.
[6] Fragmenty utworów, które będę cytować pochodzą z tomu: Pieśń o moim 

Początek lat 20. XXI w. we Włodawie to czas, w którym 
zbiegają się znaczące dla historii miasta rocznice. Na uwagę zasługują 
jubileusze półwiecza, dotyczące włodawskich placówek oświaty 
i wychowania. Można je rozpatrywać w wymiarze instytucjonalnym 
i infrastrukturalnym. Ten drugi aspekt stanowi przedmiot szczególnego 
zainteresowania w niniejszym artykule. Porządkując omawiane 
rocznice chronologicznie warto wspomnieć, iż w 2020 r. minęło 
50 lat od oddania do użytku nowego budynku Zespołu Szkół 
Zawodowych przy ul. Modrzewskiego. Był to pierwszy wybudowany 
po II wojnie światowej obiekt szkolny w mieście. W 2022 r. przypada 
50. rocznica uruchomienia Państwowego Zakładu Wychowawczego 

(obecnie Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy). Ulokowano go 
w wyremontowanym budynku przy ul. Partyzantów, wzniesionym 
w 1936 r. dla Szkoły Powszechnej nr 3, a od 1946 r. zajmowanym przez 
szkołę zawodową. 50 lat temu, we wrześniu 1972 r. uroczyście otwarto 
nowy gmach Szkoły Podstawowej nr 2. Pod koniec tego samego roku 
do użytku oddano siedziby przedszkola i żłobka Nadbużańskich 
Zakładów Garbarskich, zlokalizowane przy ulicach Przechodniej 
i Partyzantów. Chociaż garbarskie przedszkole i żłobek zlikwidowano 
w latach 90., jednak pozostałe po nich budynki służą do dziś Miejskiej 
Bibliotece Publicznej (75–lecie instytucji w 2021 r.) oraz Młodzieżowemu 
Domowi Kultury (70–lecie w 2023 r.).

Marta Ładak

Renata Anisiewicz

Z Chrystusem łączyło poetę semickie pochodzenie, a w 
związku z tym całe dziedzictwo kultury, z której się wywodził. 
Pisarz miał świadomość realiów historycznych i geograficznych, 
znał mentalność rodu swoich przodków, a nawet znał mowę, w 
której Ewangelia była głoszona. Całą swoją wiedzę na ten temat 
wykorzystał w stworzonych dziełach. Traktował nawet znajomość 
Biblii jako swój obowiązek. Interpretacji Księgi Świętej dokonywał 
z perspektywy człowieka, który wychował się na pograniczu dwóch 
kultur: judaistycznej i chrześcijańskiej, żydowskiej i polskiej. Z całą 
pewnością prezentowane z tej pracy dwa tomiki poezji Brandstaettera 
są odzwierciedleniem tego swoistego dwugłosu poety. Jego żona, 
będąc w roli bezpośredniej obserwatorki, w przepiękny sposób 
komentuje ten aspekt jego życia i zarazem twórczości: „Z jednej 
strony stara kultura żydowska, starotestamentowa, nieokiełznana 
i niespokojna, a z drugiej strony– ta polska, franciszkańska, 
grecko–rzymska, podkarpacka, nasza, swojska, nowotestamentowa. 
Te dwie natury siedzą w nim naraz i szukają dla siebie ujścia. Jedna 
zwalcza drugą, bo zdają się one sobie przeciwne i zdają się ze sobą 
walczyć. Ale kiedy zmęczone walką jakoś się połączą ze sobą (…), 
to wtedy mąż pisze najlepsze rzeczy”[7].
Dokonując analizy formy zastosowanej przez pisarza w niektórych 
utworach znajduje ona  uzasadnienie w tradycji, z jaką utożsamiał się 
Brandstaetter. W jego przypadku jest zrozumiałe, że sięgnął po pieśń. 
Bez wątpienia miał na to wpływ fakt nieustannego przebywania w 
żywym kontakcie ze Słowem Natchnionym. Słowo pieśń jest zawarte 
w tytule tomu poetyckiego Pieśń o moim Chrystusie. Nawiązanie 
do tego gatunku jest rezultatem poszukiwań odpowiedniej formy 
dla wyrażenia uczuć religijnych i dylematów moralnych. Pieśń jest 
zakorzeniona w tradycji judeochrześcijańskiej, miała utrwalone 
miejsce w kulturze Izraelitów. Istotne jest, że poeta był Semitą 
obciążonym bagażem doświadczeń wielu pokoleń, sięgających 
korzeniami czasów starotestamentowych. Należy podkreślić, iż 
Stary Testament zawiera zbiór takich pieśni religijnych, określany 
mianem Psałterza. Psalmy odzwierciedlają relacje Bóg–człowiek. 
Sfera obrazowania jest w nich zespolona z życiem narodu wybranego. 
Autor w tomikach Królestwo trzeciej świątyni i w Pieśni o moim 
Chrystusie wprost poprzez tytuły nawiązuje do Księgi Psalmów. 
W przedwojennym tomie poezji są dwa psalmy: Psalm 1933 i 
Psalm goryczy i gniewu. Oba nasycone są osobistymi przeżyciami 

Chrystusie, Warszawa 1976.
[7] Cyt. za: J. Góra OP, dz. cyt., s. 58–59.

i refleksjami podmiotu lirycznego, z którym utożsamia się sam 
poeta. Jest to potwierdzone słowami zawartymi na początku Psalmu 
goryczy i gniewu (Ja, Roman Brandstaetter, Żyd z pokolenia Judy). 
Przedstawia niejako w tych utworach swoją autobiografię i okrutną 
historię narodu żydowskiego. Zwraca się bezpośrednio do Pana (tu: 
Jahwe), przedstawiając swoje myśli i tragedię. Jest to więc swoista 
forma modlitwy, jak również oddanie chwały Panu. Podkreślić 
należy, iż stosuje wiele określeń związanych z religią judaistyczną. 
Widoczna jest w tych psalmach, ale także w całym tomie Królestwo 
trzeciej świątyni, przyroda Izraela. Natomiast w Pieśniach o moim 
Chrystusie można zaobserwować różnicę, która jest szczególnie 
widoczna w formie bezpośredniego zwrotu do Stwórcy (tutaj 
jest określany Bogiem). W religii katolickiej charakterystyczne 
jest też postrzeganie Chrystusa jako Syna Bożego, natomiast w 
judaizmie traktowany był jako jeden z braci Żydów ( w Psalmie 1933: 

„miał twarz podobną do twarzy moich braci”). Tomik wydany po 
wojnie przesycony jest chrześcijaństwem. Trafnie ujęła ten aspekt 
Zofia Jasińska, mówiąc o Pieśni o moim Chrystusie, że: „skupia się 
bardziej bezpośrednio i prawie wyłącznie na życiu Jezusa i kartach 
Ewangelii”[8]. Konsekwencją zaakceptowania przez Brandstaettera 
Nowego Testamentu i uznania wypełnienia Obietnicy Pańskiej 
zawartej w Starym Testamencie było przyjęcie wiary katolickiej. 
Aczkolwiek religia żydowska zachowała swą aktualność w twórczości 
pisarza także po owym wydarzeniu. 
 Należy zwrócić uwagę, iż nie tylko po pieśń, psalm i 
przypowieść, gatunki obecne w obu tomikach poetyckich, sięga 
Brandstaetter, ale również po elegię[9], list, balladę oraz modlitwę, 
które obecne są w Królestwie trzeciej świątyni. Elegia wywodzi 
się z tradycji kultury śródziemnomorskiej. Jest to utwór liryczny 
o treści poważnej, refleksyjnej, utrzymany w tonie smutnego 
rozpamiętywania, dotyczący najczęściej spraw osobistych lub 
problemów egzystencjalnych[10]. Można więc zauważyć, iż elegia 
staje się najodpowiedniejszym gatunkiem, dzięki któremu poeta 
wyraża tęsknotę za ojczyzną. Właściwie jest to świadomość rozdarcia, 
jakie przeżywa podmiot liryczny między tym, co polskie a tym, co 
żydowskie. 

[8] Zob. Z. Jasińska, Inspiracja i wyraz religijny w twórczości Romana 
Brandstaettera, „W drodze” 1981, nr 2,   s. 31.
[9] Zob. R. Brandstaetter, Elegja, [w:] tenże, Królestwo trzeciej świątyni, 
Warszawa 1934, s. 9–10.
[10] Zob. J. Sławiński, hasło: elegia, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. 
Okopień–Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Wrocław 2005, 
s. 126.
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Spośród wymienionych wyżej instytucji na szczególną uwagę 
zasługuje Szkoła Podstawowa nr 2. Jeżeli przyjmiemy za moment 
jej powstania rok szk. 1929/30, kiedy dokonano podziału istniejącej 
wówczas we Włodawie Publicznej Szkoły Powszechnej na 2 osobne 
placówki nr 1 i nr 2, to stwierdzimy, że współcześnie jest to najdłużej 
działająca instytucja edukacyjna w mieście[1]. Ograniczona objętość 
artykułu nie pozwala na zgłębienie szczegółów ponad 90–letniej 
historii szkoły, jednak przy okazji 50. rocznicy oddania do użytku 
budynku przy ul. Kopernika warto przyjrzeć się wybranym aspektom 
bazy lokalowej nestorki oświaty we Włodawie. Nadmienić należy też, 
iż w 2022 r. przypada 50–lecie nadania szkole imienia Komisji Edukacji 
Narodowej. Jest to zarazem najdłużej funkcjonujące imię spośród 
wszystkich nadanych włodawskim placówkom edukacyjnym[2].

Zanim przejdziemy do sytuacji lokalowej „dwójki” spójrzmy 
na genezę infrastruktury oświaty we Włodawie. Początki szkolnictwa 
w mieście datowane są na XVII w. i dotyczą szkół elementarnych 
o charakterze wyznaniowym [3] Mieściły się one w obiektach 
należących do zboru kalwińskiego, kahału żydowskiego oraz parafii 
rzymskokatolickiej (od XVIII w.) i greckokatolickiej (XIX w.). Odrębnego 
lokum nie posiadała też pierwsza rządowa szkoła elementarna 
powołana na bazie szkoły parafialnej w 1818 r., funkcjonująca 
w pomieszczeniach wynajętych w klasztorze paulinów. Działała 
w nim do roku 1853/54. Osobnym budynkiem dysponowała natomiast 
utworzona przez władze carskie ok. 1854 r. unicka szkoła parafialna. 
Jednak i ten obiekt został w 1862 r. zabrany na potrzeby wojska, 
a placówkę zlikwidowano. W 1866 r. władze rosyjskie zadecydowały 
o otwarciu dwóch nowych szkół elementarnych – dwuklasowej męskiej 
i jednoklasowej żeńskiej. Umieszczone zostały one w opuszczonym 
po kasacie zakonu klasztorze paulinów. Dopiero pod koniec XIX w. 
szkoła męska doczekała się własnej siedziby, którą wybudowano 
na placu przy obecnej ul. Szkolnej, należącym dziś do Miejskiego 
Przedszkola Integracyjnego. Przed I wojną światową, w 1913 r. powstały 
we Włodawie jeszcze trzy jednoklasowe koedukacyjne szkoły 
elementarne. Każda z nich korzystała z pomieszczeń wynajmowanych. 
Ponadto w mieście działało ok. 25 żydowskich chederów, czyli szkółek 
religijnych dla chłopców.

Pierwszą po odzyskaniu przez Polskę niepodległości szkołę 
we Włodawie powołano w roku szk. 1918/19. Utworzona wówczas 
Publiczna Szkoła Powszechna znalazła lokum w drewnianym budynku 
dawnej szkoły carskiej przy ul. Szkolnej. Obiekt ten składał się 
z pięciu izb i z trudem zaspokajał rosnące potrzeby edukacyjne 
włodawian[4]. Warunki te skłoniły Zarząd Miejski do poprawy stanu 
infrastruktury oświatowej we Włodawie. Podjęte działania skutkowały 
pozyskaniem ofiarowanego przez hr. Zamoyskiego placu u zbiegu ulic 

[1] W roku szk. 1929/30 powstała także Dokształcająca Szkoła Zawodowa, 
której kontynuatorem jest obecny Zespół Szkół Zawodowych nr 1. Po przerwie 
wojennej szkoła zawodowa wznowiła działalność w 1946 r., podczas gdy 
Szkoły Powszechne nr 1 i nr 2 pracowały już od roku 1944/45. Dlatego 
Szkołę Podstawową nr 2 uznać można za najdłużej funkcjonującą szkołę we 
Włodawie.
[2] Pierwszą szkołą we Włodawie, której nadano imię była Szkoła 
Podstawowa nr 1. W latach 1968–1989 patronował jej Józef Kiełb. Nadania 
imion pozostałym szkołom miały miejsce w następujących dniach: I LO im. 
Tadeusza Kościuszki – 28.10.1977, ZSZ nr 1 im. II Warszawskiej Brygady Saperów 

– 9.09.1979, II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – 12.10.1996, Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga – 11.10.1997, Specjalny Ośrodek 
Szkolno–Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego – 24.10.2012. Patronów 
posiadały też funkcjonujące w latach 1999–2019 Publiczne Gimnazja – nr 1 im. 
ks. Stanisława Konarskiego i nr 2 im. Zamoyskich
[3] Szerzej o początkach szkolnictwa we Włodawie w artykule D. Szewczuka, 
2012, Szkoły we Włodawie w początkach XX wieku [w:] M. Bem, A. Duszyk, K. 
Latawiec (red.), Włodawa. Szkice z dziejów miasta w XX stuleciu, Starostwo 
Powiatowe, Włodawa, s. 45–64.
[4] Po II wojnie światowej drewniany budynek z okresu zaborów służył jako 
mieszkania nauczycielskie; pod koniec lat 60. został zlikwidowany.

Piłsudskiego i Szkolnej, na którym wybudowany został murowany 
gmach o osiemnastu izbach lekcyjnych i siedmiu specjalnych[5]. Do 
użytku Publicznej Szkoły Powszechnej we Włodawie oddano go 
w 1925 r. Gdy w roku szk. 1929/30, w związku ze wzrastającą liczbą 
uczniów, dokonano jej podziału na dwie odrębne placówki, szkołę 
nr 1 ulokowano na I i II piętrze budynku, zaś szkoła nr 2 objęła 
parter. Dalszy wzrost liczby dzieci skłonił Magistrat do powołania 
Publicznej Szkoły Powszechnej nr 3 oraz budowy dla niej nowego 
gmachu, który powstał w 1936 r. przy pl. Musztry (obecnie róg ul. 
Partyzantów i Jana Pawła II)[ S. Michalski, 1939, Włodawa. Monografia 
statystyczno–gospodarcza, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.[6].

W okresie II wojny światowej działalność wszystkich szkół 
została zawieszona. Powołana w tym czasie z inicjatywy Władysława 
Dyrka Polska Szkoła Powszechna (z ograniczonym do wybranych 
przedmiotów programem nauczania) nie otrzymała prawa wstępu 
do gmachu przy ul. Piłsudskiego, w którym uruchomiono szkołę 
ukraińską. Lekcje odbywały się w dawnej szkole żydowskiej przy ul. 
Sokołowej, w budynku byłej Szkoły Powszechnej nr 3 przy pl. Musztry, 
a później we wspomnianym już starym drewnianym obiekcie przy 
ul. Szkolnej.

Tuż po zakończeniu działań wojennych we Włodawie władze 
miejskie rozpoczęły przygotowania do organizacji roku szk. 1944/45. 
Istniejącą w czasie wojny szkołę powszechną podzielono na Publiczną 
Szkołę Powszechną nr 1 oraz nr 2 i ponownie umiejscowiono w budynku 
przy ul. Piłsudskiego. Podobnie jak przed wojną „jedynka” znalazła 
się na I i II piętrze, zaś „dwójka” na parterze. W tej lokalizacji obydwie 
szkoły funkcjonowały przez cztery lata. Szkoła nr 2 posiadała 
do własnej dyspozycji osiem izb lekcyjnych o łącznej powierzchni 
ok. 420 m2. Korzystało z nich w tym czasie rocznie ok. 320 uczniów 
uczęszczających do 8–10 oddziałów[ Historyczne dane statystyczne 
zawarte w artykule pochodzą z zasobów Archiwum Państwowego 
w Lublinie, Oddział w Chełmie, dalej jako APLOCh – Akta Szkoły 
Podstawowej nr 2 we Włodawie.[7]. Podczas wizytacji szkoły jej warunki 
lokalowe oceniano jako zadowalające.

W 1948 r. Ministerstwo Oświaty podjęło decyzję o połączeniu 
dotychczasowych gimnazjów i liceów oraz części szkół powszechnych 
i utworzeniu z nich 11–letnich szkół ogólnokształcących. Obejmowały 
one siedem lat nauki na poziomie podstawowym i 4–letnią edukację 
na poziomie średnim. Pozostałe szkoły powszechne prowadzić miały 
tylko 7–letnie kształcenie podstawowe. Wprowadzana reforma 
oznaczała konieczność reorganizacji szkolnictwa i związane z tym 
zmiany lokalowe.

W strukturę jedenastolatki we Włodawie weszła Szkoła 
Powszechna nr 1 oraz dotychczasowe gimnazjum i liceum funkcjonujące 
do 1948 r. we własnym gmachu przy ul. Szkolnej (ryc. 1). Został on 
wybudowany przed II wojną światową i oddany do użytku w grudniu 
1938 r. Gimnazjum korzystało z niego do sierpnia 1939 r. Podczas 
wojny obiekt zajęły władze okupacyjne. Po wojnie gimnazjum i liceum 
wznowiło w nim działalność. W wyniku reformy z 1948 r. na siedzibę 
szkoły 11–letniej przeznaczono budynek przy ul. Piłsudskiego, 
co wymusiło zamianę lokalizacji szkoły nr 2 i 4–letniego odtąd 
liceum. Przebieg przeprowadzki Szkoły Powszechnej nr 2 kronikarz 
szkolny opisał następująco: „Pierwsze dni naszego pobytu w szkole, 
tj. 2, 3, 4 IX 1948 r. były zajęte przenoszeniem inwentarza szkolnego 

[5] 35 lat Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włodawie. Jubileusz 35–lecia oraz 
likwidacji szkoły, 2002, Szkoła Podstawowa nr 1, Włodawa.
[6] S. Michalski, 1939, Włodawa. Monografia statystyczno–gospodarcza, 
Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
[7] Historyczne dane statystyczne zawarte w artykule pochodzą z zasobów 
Archiwum Państwowego w Lublinie, Oddział w Chełmie, dalej jako APLOCh – 
Akta Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie.

do nowego budynku. Wszystkie ławki, stoliki, obrazy i tym podobne 
rzeczy były przenoszone na naszych barkach, gdyż przed rozpoczęciem 
roku szkolnego byliśmy powiadomieni, iż dostaniemy furmanki, a gdy 
nadszedł dzień rozpoczęcia nauki furmanki nie przyszły, a więc 
musieliśmy wszystko przenosić sami. Każdy starał się, aby jak najwięcej 
przenieść stolików lub ławek. Po doprowadzeniu do ładu i porządku 
naszej szkoły, naukę rozpoczęliśmy normalnie, od dn. 5 IX 1948 r.”.[ 
Kronika szkolna – rękopis w archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 we 
Włodawie.[8]

Dzięki zamianie „dwójka”, nosząca w roku 1948/49 nazwę 
Publiczna Ogólnokształcąca 7–klasowa Szkoła Powszechna Stopnia 
Podstawowego [9], po raz pierwszy w historii uzyskała budynek 
przeznaczony wyłącznie do własnej dyspozycji. Stan techniczny obiektu, 
choć stosunkowo nowego (zaledwie 10–letniego), był taki w jakim 
pozostawili go Niemcy. Wymagał remontu obejmującego: naprawę 
dachu, okien, uzupełnienie tynków na ścianach sal i korytarzy, ułożenie 
podłóg, poprawę elewacji zewnętrznej. Nie działały zdewastowane 
przez okupanta instalacje: elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna[10]. 
Ubikacja znajdowała się w drewnianym ustępie na podwórzu szkolnym, 
a wodę pobierano z pompy na zewnątrz gmachu. Jeszcze w tym samym 
roku wykonano najbardziej niezbędne prace remontowe, wystarczające 
na tyle, że podczas wizytacji szkoły budynek oceniono jako „wygodny, 
wewnątrz czysto i schludnie utrzymany”[11]. Liczący 1350 m2 powierzchni 
obiekt dysponował ośmioma izbami lekcyjnymi i dwiema pracowniami 
(przyrodniczą i prac ręcznych) oraz salką gimnastyczną w suterenie. 
Posadowiony był na działce o powierzchni ok. 5,6 tys. m2, której 
część wykorzystywano jako boisko szkolne. Warunki te zaspokajały 
potrzeby 7–9 oddziałów rocznie, które w najbliższych latach zaczęły 
pobierać naukę w gmachu przy ul. Szkolnej.

Istotne dla funkcjonowania „dwójki” było przemianowanie jej 
w roku 1951/52 na placówkę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Świecki 
z założenia charakter szkół TPD, powoływanych wówczas w Polsce, 
wywołał popłoch wśród wielu rodziców, którzy masowo zaczęli 
przenosić swoje dzieci z dotychczasowych szkół obwodowych do innych 
szkół. Taki exodus odnotowano też we włodawskiej „tepedówce”, 
gdzie liczba uczniów spadła z ponad 300 w poprzedzającym zmianę 
roku 1950/51 do 180 rok później. Paradoksalnie jednak przełożyło 
się to na względnie komfortowe warunki pracy szkoły, do której 
w następnych kilku latach uczęszczało nie więcej niż 280 dzieci 
w 7–8 oddziałach.

Kres funkcjonowania szkół TPD przyniosły przemiany 
polityczne w kraju z 1956 r., które skutkowały przekształceniem 

„tepedówek” w szkoły podstawowe z własnym obwodem szkolnym. 
W roku 1956/57 przywrócono „dwójce” numer oraz nadano nazwę 
Szkoła Podstawowa nr 2. Wraz ze stopniowym powrotem dzieci 
zamieszkałych w obwodzie liczba uczniów zaczęła rosnąć. W roku 
1956/57 przekroczyła 300, w kolejnym naukę rozpoczęło 464 dzieci, 
a dwa lata później było ich już 500. Przekładało się to na liczbę 
oddziałów, którą – przy tym samym zasobie lokalowym – zwiększono 
z dziewięciu w roku 1956/57 do dwunastu w roku następnym. 
Utworzenie trzynastego oddziału w roku 1958/59 wiązało się z wejściem 
szkoły w tryb pracy dwuzmianowej, co wyraźnie zwiastowało już 
pogarszanie warunków funkcjonowania placówki. Niekorzystną 

[8] Kronika szkolna – rękopis w archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 we 
Włodawie.
[9] W latach 1949/50–1950/51 oficjalna nazwa to Publiczna Siedmioklasowa 
Szkoła Podstawowa, a w latach 1951/52–1955/56 – Szkoła Ogólnokształcąca 
Stopnia Podstawowego TPD.
[10] APLOCh, Akta Szkoły Podstawowej nr 2, Karta inwentaryzacyjna budynków 
i lokali szkół wg stanu na 1 XI 1948 r.
[11] APLOCh, Akta Szkoły Podstawowej nr 2, Sprawozdanie z wizytacji szkoły 
podstawowej we Włodawie z 5 IV 1948 r.

sytuację lokalową „dwójki” pogłębiał napływ coraz liczniejszych 
roczników wyżu demograficznego z lat 50. oraz nadany jej status 
szkoły zbiorczej, w ramach którego musiała zapewnić edukację 
na poziomie klas wyższych dla dzieci z pobliskich terenów wiejskich 
(np. Suszno, Orchówek). W roku 1961/62 liczba uczniów przekroczyła 
700, a oddziałów wyniosła 17. Liczebność oddziałów (17) mimo rosnącej 
liczby dzieci w pierwszej połowie lat 60. nie zmieniała się. W tym czasie 
szkoła pełną parą pracowała już na dwie zmiany. Wykorzystywane były 
wszystkie izby lekcyjne, łącznie z pomieszczeniami zaadaptowanymi 
na sale dydaktyczne w suterenie. Intensywna eksploatacja wpływała 
degradująco na stan techniczny budynku, co najsilniej odczuwało 
się w zawilgoconej, zagrzybionej, słabo doświetlonej suterenie[12]. 
Niewiele pomagały wykonywane jedynie doraźnie remonty. Standard 
obiektu coraz bardziej odbiegał także od stosowanego w budownictwie 
w latach 60. Zmorą, wspominaną do dzisiaj przez uczniów, były np. 
ropowane drewniane podłogi w klasach, które niszczyły gumowe 
podeszwy butów.

Kolejne wyzwanie dla infrastruktury szkolnictwa 
podstawowego przyniosła reforma edukacji likwidująca jedenastolatki 
i wydłużająca nauczanie na tym poziomie do ośmiu lat. Pierwsze klasy 
VIII pojawiły się w szkolnych murach w roku 1966/67. W pękającej 
w szwach „dwójce” liczba uczniów przekroczyła wówczas 800 w 21 
oddziałach. Rok później oddziałów było już 24. Konieczny stał się 
wynajem dodatkowych pomieszczeń, np. na zapleczu stadionu. 
Problemy demograficzne i lokalowe nie omijały też szkoły nr 1, która 
po reformie rezydowała kątem w gmachu LO. Apogeum liczby uczniów 
w obydwu włodawskich podstawówkach odnotowano w roku 1967/68, 
gdy wyniosła ona 1398 (587 – szkoła nr 1, 811 – nr 2) w 42 oddziałach.

Mimo że pod koniec lat 60. do szkół stopniowo zaczął wkraczać 
niż demograficzny, na dłuższą metę nie mógł on stanowić panaceum 
na trudności lokalowe oświaty we Włodawie. Wraz z budową garbarni, 
rozpoczętą na przełomie lat 60. i 70. w ramach krajowego programu 
aktywizacji małych miast, oczekiwano bowiem sporego napływu 
do Włodawy nowych mieszkańców, zwłaszcza ludzi młodych z dziećmi 
w wieku szkolnym. Być może ta inwestycja przyspieszyła decyzję 
o budowie nowej szkoły, o którą władze miasta i powiatu zabiegały 
bezskutecznie od co najmniej połowy lat 60. Nowy większy gmach 
stać się miał siedzibą szkoły nr 2. Stary budynek przy ul. Szkolnej 
przeznaczono docelowo dla niemającej własnego lokum szkoły nr 
1. Taka roszada wynikała zapewne ze statusu szkoły zbiorczej, jaki 
już posiadała „dwójka” i dalszych ministerialnych planów tworzenia 
zbiorczych szkół gminnych, skupiających w dużych placówkach 
młodzież z terenów wiejskich całych gmin.

Dlaczego nową szkołę zlokalizowano przy ul. Kopernika? 
Szukając odpowiedzi na to pytanie należy sięgnąć pamięcią do początku 
lat 60. XX w. Nie bez przyczyny obecna ul. Kopernika nazywała się 
wówczas Stodolna. Znajdowało się bowiem przy niej, ukształtowane 
we wcześniejszych dziesięcioleciach, skupisko stodół należących 
do mieszczan włodawskich[13]. Były to obiekty drewniane, w większości 
kryte słomą. Drewniane zabudowania, w tym mieszkalne, przeważały 
też przy leżącej na południowy wschód od ul. Stodolnej, równoległej 
do niej ul. Mieszczańskiej (obecnie Konopnickiej) oraz w dalszym 
otoczeniu. Łatwopalna zabudowa, nie tylko tego terenu, sprzyjała 
pożarom, o czym włodawianie przekonywali się niejednokrotnie. 

[12] APLOCh, Akta Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie, Sprawozdanie 
i zalecenia powizytacyjne z 23 III 1967 r.
[13] Drugie skupisko stodół mieszczańskich we Włodawie znajdowało się 
na tzw. Obszarze, obejmującym teren na wschód od cmentarza parafialnego, 
ograniczony współczesnymi ulicami Wiejską (od południa) i Lubelską  
(od północy). Stodoły te zostały spalone przez Niemców podczas nalotów 
w 1939 r.
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Najbardziej tragiczny w skutkach w powojennej historii miasta, 
a jednocześnie kluczowy dla późniejszego zagospodarowania rejonu 
ul. Stodolnej był pożar, który miał miejsce we Włodawie w świąteczną 
środę 22 lipca 1964 r. Rozpoczął się on od zaprószenia ognia w budynku 
mieszkalnym położonym na rogu ulic Nadstawnej i Okunińskiej. 
Warunki termiczne związane z panującym upałem przyczyniły 
się do wzniecenia burzy ogniowej, która rozprzestrzeniła pożar 
w kierunku północno–zachodnim. Ogień strawił część zabudowań 
ul. Mieszczańskiej oraz większość drewnianych stodół położonych 
przy ul. Stodolnej.

Tragedia ta legła u podstaw opracowania nowego planu 
zagospodarowania terenu pogorzeliska. Miejsce stodół zajęła 
jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Dla jej rozwoju wytyczono 
dodatkowo nową ul. Lipową, biegnącą pomiędzy ulicami Stodolną 
i Mieszczańską (równoległe do nich) oraz ul. Klonową, łączącą Stodolną 
z Lipową. Część terenu pomiędzy Stodolną a Lipową, o powierzchni 
8934 m2, przeznaczono pod zabudowania nowej szkoły podstawowej.

Lokalizacja szkoły w tym miejscu wiązała się także 
z przewidywanym w przyszłości rozwojem miasta w kierunku 
południowo–zachodnim i zapewnieniem uczniom z tego rejonu 
dobrego dostępu do placówki szkolnictwa podstawowego. W wyniku 
realizacji tych planów w latach 70. XX w. powstało osiedle domów 
jednorodzinnych (osiedle Kraszewskiego), położone na południe 
od szosy chełmskiej.

Wznoszenie nowej szkoły rozpoczęto w 1970 r. Wykonawcą 
robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego (PBRol) we 
Włodawie, a kierownikiem budowy – Jan Kuchta (fot. 1). W pierwszym 
roku budowy powstał wykop pod budynek oraz zalano jego fundamenty. 
Większość prac budowlanych zrealizowano w 1971 r. Warto zwrócić 
uwagę na słabo jeszcze zmechanizowaną technologię robót, np. 
wykorzystywanie do transportu pionowego windy przyściennej, 
a nie jak obecnie żurawia budowlanego. Mimo to prace postępowały 
szybko, a odbiór techniczny obiektu odbył się bez opóźnień w 1972 
r. Dodajmy, że część materiałów budowlanych dostarczali na plac 
budowy okoliczni mieszkańcy w czynie społecznym.

Nowy gmach szkolny liczył trzy kondygnacje oraz 
podpiwniczenie o łącznej powierzchni 2751 m2 (fot. 2). Był murowany 
z cegły i otynkowany, przestronny z dużymi, widnymi pomieszczeniami. 
W budynku znalazło się 15 izb lekcyjnych o powierzchni 50 m2 każda 
(osiem na I piętrze i siedem na II), a także trzy ponad 60–metrowe 
pracownie: biologiczna i zajęć praktyczno–technicznych na parterze 
oraz fizyczno–chemiczna na II piętrze. Pracownie posiadały zaplecza 
na pomoce dydaktyczne. Kancelarię szkoły i pokój dyrektora 
umieszczono na paterze, zaś pokój nauczycielski i gabinet 
wicedyrektora na I piętrze. Siedziba administracji i księgowości 
mieściła się na II piętrze.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że gmach Szkoły Podstawowej 
nr 2 był pierwszym obiektem szkolnym w historii Włodawy 
wyposażonym od początku we własną salę gimnastyczną (o pow. 178 
m2) wraz z zapleczem (szatnie, prysznice, pokój socjalny nauczycieli, 
magazynek sprzętu sportowego). Do obiektów sportowych prowadził 
łącznik, w którym znalazły się gabinety lekarski i dentystyczny. 
Spośród innych pomieszczeń wymienić należy ulokowane na parterze: 
bibliotekę, świetlicę szkolną pełniącą jednocześnie rolę stołówki, 
kuchnię, zaplecze woźnych oraz szatnie. W piwnicy przewidziano, 
oprócz kotłowni, miejsce na ziemniaki. Ponadto urządzono w niej 
harcówkę.

Nowa szkoła posiadała instalację elektryczną, wodociągową 
i kanalizacyjną. Choć dziś wydaje się to oczywiste, warto przypomnieć, 
że na początku lat 70. XX w. Włodawa nie miała jeszcze rozbudowanej 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nie było istniejącej obecnie 
oczyszczalni ścieków, a jej funkcję pełnił osadnik (dół) Imhoffa 
zlokalizowany przy ul. Nadstawnej[14]. Jego wydolność wraz z rozwojem 
miasta sukcesywnie malała, nie byłby więc w stanie przyjąć kolejnej 
ilości ścieków z nowego obiektu szkolnego. Budowa szkoły wymogła 
więc powstanie drugiego dołu Imhoffa i łączącej ją z nim kanalizacji. 
Osadnik, z którego szkolne ścieki po oczyszczeniu odprowadzano 
do Włodawki, wybudowano na lewym brzegu rzeki na północ 
od obecnego drewnianego mostu łączącego ul. Działkowców 
z ogrodami działkowymi. Kierownikiem tych robót był Emil Tonderys

Niezwykle ważne dla funkcjonowania szkoły jest także 
ogrzewanie. W starym budynku przy ul. Szkolnej ciepła dostarczały 
piece kaflowe zlokalizowane w każdej sali. Ich rozpalenie należało 
do codziennych obowiązków woźnych w chłodnej porze roku. Nowy 
gmach wyposażono w kotłownię (w piwnicy) i instalację centralnego 
ogrzewania we wszystkich pomieszczeniach, a obowiązki woźnych 
przejęli zatrudnieni do pracy w kotłowni palacze.
Przed rozpoczęciem nauki szkoła została wyposażona w nowe meble 
i pomoce dydaktyczne. W każdej sali znalazło się po 20 dwuosobowych 
stolików uczniowskich, biurko dla nauczyciela i inne meble. Pozostałe 
pomieszczenia również zostały umeblowane. Pełnym wyposażeniem 
poszczycić mogła się też sala gimnastyczna, zaopatrzona w nowy 
sprzęt gimnastyczny i do gier zespołowych.

Szkoła została uroczyście otwarta w piątek 1 września 1972 
r. Jak wspomina szkolny kronikarz, „aura tego dnia szczególnie nie 
sprzyjała w tej doniosłej uroczystości. Dzień był pochmurny, wietrzny 
i zacinał rzęsisty deszcz”[15]. Mimo to uczestniczący w niej uczniowie, 
nauczyciele i rodzice zgromadzili się na placu szkolnym w oczekiwaniu 
na gości honorowych, którzy po przybyciu o godz. 8.10 zajęli miejsca 
na przygotowanej dla nich scenie. Wśród zaproszonych znaleźli się: 
kurator Okręgu Szkolnego Roman Drogomirecki, naczelnik szkolnictwa 
podstawowego H. Sierpińska, I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR 
we Włodawie Adam Mrozowski, sekretarz propagandy Kazimierz Piróg, 
przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Bogdan 
Zalewski, inspektor szkolny Eugeniusz Bober, przewodniczący Miejskiej 
Rady Narodowej Stanisław Kotowski, dyrektor PBRol Tadeusz Garbaciak, 

[14] R. Anisiewicz, 2020, „Cuchnące miasto” – historia fekaliów we Włodawie, 
Wschód. Kwart. Społ.–Kult., 2(38), s. 23–26.
[15] Kronika szkolna – rękopis w archiwum Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie.

przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Rudko. Uroczystość 
prowadził dyrektor szkoły Jan Tychoniewicz. Po wysłuchaniu kilku 
przemówień szkoła otrzymała imię Komisji Edukacji Narodowej. 
Ceremoniału nadania imienia dokonał kurator Drogomirecki. Następnie 
goście oraz rodzice przeszli przed główne wejście do budynku, gdzie 
nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, po czym wewnątrz obiektu 
odsłonięto tablicę upamiętniającą patrona. W czasie gdy zaproszeni 
goście zwiedzali szkołę uczniowie wysłuchali przemówienia ministra 
oświaty nadawanego przez radio oraz obejrzeli część artystyczną. 
Dopiero później udali się do sal lekcyjnych.

Naukę w nowej szkole rozpoczęło 736 uczniów w 21 oddziałach. 
Grono pedagogiczne liczyło 35 nauczycieli, w tym pięciu mężczyzn. 
Funkcję dyrektora pełnił wspomniany Jan Tychoniewicz, zaś zastępcą 
był Kazimierz Olesiejuk. Kancelarię prowadziła Zofia Toczkowska. 
Szkoła zatrudniała trzynastu pracowników administracji i obsługi.

Teren wokół budynku szkolnego został zagospodarowany 
dopiero w kolejnym roku szkolnym. W ramach prac wykonanych 
w czynie społecznym zniwelowano i uporządkowano plac pod boisko, 
zamontowano urządzenia sportowe do siatkówki i koszykówki, 
przygotowano miejsce i nawieziono ziemię uprawną pod ogródek 
biologiczny, przed budynkiem od strony ulicy założono zieleńce 
o powierzchni 2160 m2 oraz zasadzono drzewka.

Budowa nowej szkoły pociągnęła za sobą także zmianę nazwy 
ulicy, przy której została ona zlokalizowana. Budynek powstał przy 
ul. Stodolnej, odzwierciedlającej w nazwie charakter zabudowy jaka 
występowała tu w minionych dziesięcioleciach. Pod takim adresem 
w 1972 r. rozpoczęła także swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 2. 
Historyczna nazwa kontrastowała zapewne z nową zabudową tej części 
miasta. Okazja do jej zmiany nadarzyła się już w 1973 r., kiedy Polska 
i świat obchodziły 500–lecie urodzin Mikołaja Kopernika. Obchodom 
towarzyszyło wiele wydarzeń, także przedsięwzięć materialnych (np. 
odbudowa Fromborka). Włodawskim śladem jubileuszu wielkiego 
polskiego astronoma, widocznym do dziś, jest nazwa ulicy, przy 
której wzniesiono nową szkołę, zmieniona na wniosek jej uczniów.

Dzięki nowoczesnej siedzibie warunki lokalowe „dwójki” 
uległy diametralnej poprawie. Gmach był większy, ale nie na tyle, 
by zapewnić możliwość pracy jednozmianowej. Już w pierwszym 
roku 6 z 21 oddziałów uczyło się po południu. Gdy po kilku latach 
do szkoły wszedł kolejny wyż demograficzny praca wielozmianowa 
stała się takim samym problemem jak w dawnym budynku przy ul. 
Szkolnej. Wyposażenie i stan techniczny obiektu były jednak daleko 
lepsze niż w starej szkole.

W ciągu 50 lat istnienia budynku przy ul. Kopernika, 
w zależności od potrzeb poddawano go bieżącym remontom, jak 
również większym przeróbkom, np. termomodernizacji lub podłączeniu 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zmianom podlegała też struktura 
organizacyjna szkoły, dla której stanowił on siedzibę, dostosowywana 

do aktualnych wymogów organizacyjnych oświaty. W latach 1975/76–
1982/83 „dwójka” działała jako Zbiorcza Szkoła Gminna. Po reformie 
edukacji z 1999 r. była 6–klasową szkołą podstawową. Obecnie, 
podobnie jak przed 50 laty, gmach „jubilat” mieści 8–klasową Szkołę 
Podstawową nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej 

Ku pamięci potomnych warto odnotować, że w 50. roku 
funkcjonowania szkoły nr 2 przy ul. Kopernika (rok szk. 2021/22) 
uczęszczało do niej 468 uczniów, pobierających naukę w 21 
oddziałach (klasy I–VIII) oraz 25 dzieci w oddziale przedszkolnym. 
Grono pedagogiczne liczyło 53 nauczycieli, w tym 12 mężczyzn. 
Funkcję dyrektora pełnił Wiesław Symoniuk, zaś zastępcą była 
Janina Parafiniuk. Sekretariat szkolny prowadziła Róża Markowska. 
Szkoła nie mogłaby też funkcjonować bez pięciu innych pracowników 
administracji oraz dziesięciu obsługi i dwóch pielęgniarek.

Szkoła Podstawowa nr 2 w budowie. Kierownicy: Emil Tonderys i Jan Kuchta.
Źródło: Kronika szkolna.

Ryc. 1. Siedziba Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Szkolnej w latach 1948–1972.
Źródło: Kronika szkolna. Autor szkicu nieznany.

Szkoła Podstawowa nr 2 w sierpniu 2022 r. Widok od strony boiska.
Autor: R. Anisiewicz

Fot. 2. Nowy gmach Szkoły Podstawowej nr 2 w 1972 r. Widok od ulicy.
Źródło: Kronika szkolna.
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Kolejne renowacje na cmentarzu w Wereszczynie 30. rocznica powrotu paulinów do Włodawy.
Kult Matki Bożej Jasnogórskiej we Włodawie.

Działalność „Wereszczyńskiego Gościńca” przedstawiałem 
na łamach kwartalnika „Wschód” już kilkakrotnie. Żeby zobrazować 
krótko naszą działalność przedstawię tylko kilka liczb. Od 2012 roku 
udało nam się odnowić na zabytkowym cmentarzu w Wereszczynie 
mogiłę żołnierzy polskich, poległych w 1920 i 1939 roku, trzy 
grobowce, sześć nagrobków i siedem płyt nagrobnych. Prace te 
pochłonęły łącznie 194.957,76 zł, przy czym zaznaczę, że członkowie 
stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzeń, a koszty delegacji 
i poczty ponoszą z własnej kieszeni. Wszystko, co uzbieramy, 
przekazujemy wyłącznie na prace renowacyjne. 

Nasze dokonania z 10 lat działalności to także efekt starań 
w pozyskiwaniu środków z dotacji instytucji krajowych i unijnych. 
Nie inaczej ma być w tym roku. W renowacji trzech nagrobków 
rodziny Hempel wspiera nas ponownie Powiat Włodawski i Lubelski 
Węgiel „Bogdanka” w ramach inicjatywy pracowniczej „Bogdanka 
aktywnie zaangażowana”. Z kolei grobowiec rodziny Nazarewiczów 
pragniemy sfinansować dzięki dotacji Ministerstwa Kultury 
i Ochrony Zabytków. W tym miejscu pragnę podziękować całemu 
Zarządowi stowarzyszenia, a także osobom, które przyczyniły 
się do zakończenia naszych starań o dofinansowania sukcesem – 
przede wszystkim Kamili Grzywaczewskiej, za pomoc w uzyskaniu 
dofinansowania MKiDN oraz Piotrowi Sarama, pośredniczącym 
w programie LW „Bogdanka”. Jednak każde dofinansowanie wymaga 
wkładu własnego, a w przypadku naszego stowarzyszenia w tym roku 
wkład własny wyniesie łącznie aż 41 tys. zł!!! Choć stowarzyszenie 
posiada środki zebrane w zeszłorocznej kweście, to jednak brakująca 
do sfinansowania całości prac kwota jest jeszcze spora.

Zachęcamy zatem wszystkich chętnych do wsparcia naszych 
działań. Prowadzimy zbiórkę internetową, którą znajdziecie Państwo 
na pomagam.pl/wereszczyn–hempel. Można też wpłacać darowizny 
bezpośrednio na rachunek stowarzyszenia: 75 8191 1026 2002 2000 
0707 0001, podając w tytule przelewu „renowacje”. Tradycyjnie 
będziemy też kwestować na cmentarzu na początku listopada.
Wybór tegorocznych obiektów do odnowienia podyktowany był 

złym stanem technicznym, ale też i dokonaniami pochowanych. 
Rodzina Hemplów jest wielce zasłużona nie tylko w historii parafii 
Wereszczyn, ale też w dziejach Polski. Aleksander Hempel, wzorem 
swoich przodków, brał aktywny udział w walkach o niepodległość 
ojczyzny. Najpierw w kampanii napoleońskiej, walcząc m.in. 
pod Lipskiem. W czasie powstania listopadowego dowodził 
szwadronem 4. pułku ułanów. W uznaniu za bohaterskie szarże 
w bitwach pod Długosiodłem i Wilnem otrzymał Złoty Krzyż Virtuti 
Militari. Po małżeństwie z Marią Bogdanowicz, której rodzice byli 
właścicielami dóbr Puchaczów, osiadł w Brzezinach, a następnie 
zakupili dobra Tarnów (obecnie gm. Wierzbica) w parafii Wereszczyn. 
W dworze Hemplów długi czas mieszkał Oskar Kolberg, etnograf, 
który z tego miejsca prowadził badania, przedstawione w dziele 
etnograficznym „Chełmskie”. Badania etnograficzne Kolberga 
nad zwyczajami chełmskiego i lubelskiego ludu kontynuowała 
Maria Hempel, córka Aleksandra i Marii, która po śmierci rodziców 
zarządzała majątkiem Tarnów. Szczególne zasługi Maria Hempel 
położyła na płaszczyźnie botaniki. Brała również aktywny udział 
w powstaniu styczniowym, udzielając powstańcom pomocy 
medycznej, noclegu i zapewniając wyżywienie. Po zlicytowaniu 
majątku Tarnów Maria mieszkała w Nadrybiu u swojego bratanka 
Jana Bogdanowicza, znanego powstańca styczniowego. Zatem 
renowacja wspomnianych nagrobków to nie tylko dbałość o lokalne 
dziedzictwo kulturowe, ale też wspaniała lekcja historii i patriotyzmu 
i przypomnienie potomnych o wybitnych postaciach, zamieszkujących 
w przeszłości na tych terenach.
Z kolei grobowiec Nazarewiczów jest w tak złym stanie, że w każdej 
chwili może się zawalić. Spękania płyty grobowej są tak duże, 
że szczeliny zabezpiecza się coraz pianką montażową, by w woda 
nie zalała komory grobowej. Także rodzina Nazarewiczów wniosła 
duży wkład w życie kościoła i parafii, fundując m.in. obraz Matki 
Boskiej Wereszczyńskiej, znajdujący się w ołtarzu głównym kościoła. 
Będziemy niezmiernie wdzięczni za wszelką okazaną nam pomoc, 
wsparcie finansowe i rozpowszechnianie naszych zbiórek.

Trzydzieści lat temu, w 1992 roku, po 128 latach od carskiej 
kasaty, paulini powrócili do Włodawy. Były to bardzo pracowite 
trzy dekady. Dziś już zarówno kościół, jak i klasztor w pełni można 
nazwać wizytówką miasta, podobnie jak w latach ich świetności, 
tj. w XVIII wieku.

Świętowanie takich rocznic to niewątpliwie dziękczynienie 
Panu Bogu, to także czas podsumowań i wreszcie spoglądanie 
wstecz, ku początkom. U paulińskich początków zawsze stoi Maryja. 
Początkiem zakonu w Polsce jest Jasna Góra. Z tamtego klasztoru szli 
zakonnicy zakładać kolejne miejsca swojego życia solus cum Deo solo 
(sam na sam z Bogiem), bo tak brzmi nasza dewiza. Dlatego chcemy, 
aby włodawskie świętowanie było wdzięcznym zwróceniem się ku 
Bogu przez Maryję, która wszędzie wędruje razem z nami. A właściwie 
to, Ona zabiera nas ze sobą. Centrum obchodów trzydziestolecia 
była uroczysta msza św. pod przewodnictwem ojca generała zakonu, 
która odbyła się 28 sierpnia o godz. 10:30. 2 lipca w sam dzień 
rocznicy powrotu paulinów do swego klasztoru, uczciliśmy powrotem 
historycznego obrazu Matki Bożej. Nie wiadomo dlaczego znalazł 
się poza kościołem i ołtarzem dla niego wybudowanym i został 
zastąpiony innym obrazem. Teraz powrócił na swoje miejsce, tam, 
gdzie był czczony przez prawie 300 lat.

Kult Matki Bożej Jasnogórskiej we Włodawie sięga zapewne czasów 
fundacji klasztoru paulinów (1698). Nie minęło wówczas jeszcze pół 
wieku od słynnej obrony Jasnej Góry podczas najazdu szwedzkiego, 
zwanego Potopem. Sanktuarium utwierdziło już swoją rangę 
duchowej stolicy Narodu. Paulini polscy od wieków podtrzymują 
zwyczaj, według którego wyruszając z Jasnej Góry, by zakładać nowy 
klasztor, zabierają ze sobą kopię jasnogórskiej ikony. Z pewnością 
nie inaczej było i we Włodawie. 

I tak oto przybyła Królowa nad Bug w znaku swego słynnego 
wizerunku. Pozostała w historii tego miasta. Świadectwem znaczenia 
tej obecności jest nie tylko osobny ołtarz, jaki zbudowano dla Matki 
Bożej w kościele św. Ludwika, ale także liczne precjoza, którymi 
z miłością ozdabiano Jej obraz. Do dziś zachowała się kunsztowna 
sukienka na obrazie oraz wota - podziękowania za otrzymane łaski. 
Trzysta lat modlitwy przed tym obrazem, to historia wielu pokoleń - 
dzieje matek zawierzających Maryi swoje dzieci, Polaków wołających 
o ratunek dla upadającej Ojczyzny, szukających wspomożenia 
w walce powstańczej, to echo łkań męczeńskich Unitów, to historie 
znane i ukryte, modlitwy zapisane jedynie w Sercu Matki. Właśnie 
ta historyczna obecność obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w życiu 
naszego miasta daje nam powód, by nazywać Ją Włodawską. 

Adam Panasiuk o. Marek Nowacki OSPPE

Grobowiec Nazarewiczów od frontu
Płyta Aleksandra Hempla przez kilkadziesiąt lat znajdowała
się pod ziemią
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I właśnie pod takim tytułem powrócił ten obraz na swoje dawne 
miejsce. Samemu wprowadzeniu wizerunku Matki Bożej do kościoła 
towarzyszył śpiew Akatystu. 2 lipca wykonano go w całości, później 
pozostanie z nami jako cotygodniowe, sobotnie nabożeństwo 
śpiewane w pięciu częściach, po jednej w każdą sobotę.
Jeśli ktoś nie zetknął się jeszcze z tym starożytnym i pięknym 
śpiewam, warto tu krótko o nim opowiedzieć. Pierwsze obszerne 
opracowanie tego nabożeństwa w języku polskim ukazało się 
pod redakcją J. S. Gajka w 1980 roku. Tak redaktorzy i wydawcy owej 
broszury opowiedzieli o Akatyście:

„Hymn Akatyst” ku czci Bogarodzicy, prawdziwy klejnot 
patrystycznej poezji maryjnej, nie bez racji nazywany najpiękniejszym 
i najstarszym hymnem całej chrześcijańskiej literatury, poprzez wieki 
ożywiał i kształtował pobożność maryjną chrześcijan bizantyjskiego 
Wschodu. Zrodzony bardziej w sercu Kościoła niźli w umysłach 
uczonych nie ma on właściwie swego imienia. Imię nadał mu 
Kościół. Nazywa się go po prostu Akatyst (gr. akáthistos), co oznacza 
hymn śpiewany „stojąco”, na znak szacunku dla Słowa Wcielonego 
i wdzięczności dla Jego Dziewiczej Matki, „Walecznej Hetmanki”. 
Pochodzenie hymnu pozostaje właściwie nierozstrzygnięte. Tradycja 
przypisywała autorstwo Akatystu Romanowi Pieśniarzowi (gr. 

Melodos). Dziś wszakże opinie uczonych na ten temat są podzielone. 
Jakiekolwiek by nie było pochodzenie Akatystu, jest on dziś 
własnością całego Kościoła i świadkiem żywej przez wieki maryjnej 
pobożności ludu chrześcijańskiego.

Hymn skomponowany najprawdopodobniej z okazji święta 
Zwiastowania w pobożności ludowej Bizancjum zdobył sobie 
szczególną popularność po cudownej, przypisywanej wstawiennictwu 
Bogarodzicy, obronie Konstantynopola przed Awarami w roku 626. 
Wtedy to do istniejącego już hymnu dodano kondakion 1, mający 
charakter dedykacji, a całość stała się na wpół oficjalnym hymnem 
dziękczynnym Kościoła bizantyjskiego.
Dziękczynny charakter Akatystu i jego wielka popularność wśród 
wiernych uczyniły zeń z biegiem czasu oficjum wotywne ku czci 
Bogarodzicy, celebrowane przy różnych okazjach w ciągu całego roku.
Na Zachód Akatyst dotarł poprzez Italię południową i Rzym ok. 
VIII wieku. Przetłumaczony na łacinę w Wenecji, ok. roku 800, 
zaczął wywierać przemożny wpływ na łacińską poezje maryjną 
średniowiecza, włącznie z ukształtowaniem się litanii maryjnej. 
W czasach nowożytnych poczęto na nowo odkrywać Akatyst poprzez 
przekłady na języki narodowe.

Ostatnie lata przyniosły na Zachodzie ponowne odkrycie 
Akatystu i to nie tyle wśród uczonych, 
co w szerokich kręgach wiernych. Odkryto 
w nim szlachetną poezję liturgiczną zdolną 
wyrazić i trafnie kształtować modlitewne 
uczucia współczesnego człowieka 
w stosunku do Chrystusa i Jego Dziewiczej 
Matki.”
Trzydziesta rocznica powrotu paulinów 
do Włodawy stała się impulsem, by 
modlitwę Akatystu pozostawić w naszym 
kościele jako stałe nabożeństwo maryjne. 
Nieustanny śpiew dziękczynienia jest 
kontynuacją serdecznej więzi włodawian 
z Jasnogórską Królową. Ufność w Jej 
skuteczne orędownictwo prowadzi nas 
wreszcie do zawierzenia naszego miasta 
i parafii opiece Tej, która wskazuje nam 
drogę do Syna. To zawierzenie powtarzane 
ciągle wraz z Akatystem będzie jak refren 
naszej codzienności, powracający pośród 
wszystkich jej spraw. Oby pod płaszczem 
opieki Maryi była to zawsze codzienność 
Boża.

Przy obrazie Maryi umieściliśmy 
specjalnie przygotowaną i ozdobioną tubę. 
Kryła ona w sobie Akt Zawierzenia Włodawy 
Matce Bożej. Było to być świadectwo 
obecnego pokolenia włodawian, 
umieszczone tam, abyśmy zawsze pamiętali 
i przychodzili do Maryi ze wszystkimi 
naszymi sprawami. 2 lipca każdy mógł 
podpisać się pod tym Aktem. Mamy 
nadzieję, że kolejne pokolenia będą ten 
zwyczaj kontynuować, że kiedyś, po latach, 
wiedzione świadectwem wiary swoich 
dziadków, także będą zawierzać rodziny 
i całe miasto Tej, która trwa tu przez 
stulecia.

Redaktor

Z NOTATNIKA NADBUŻAŃSKIEGO AFORYSTY SATYRYKA

Pewnego razu do rabina przychodzi Żyd i płacze mu: „Rebe, 
ja już nie mogę wytrzymać, mam tak źle w życiu, tłoczymy się 
z żoną i dzieciakami w małym domku, trudno nam i w ogóle 
bieda”. Rabin myśli, myśli i mówi: „Sprowadź sobie do domu 
teściową i wróć za tydzień”. Po tygodniu Żyd przychodzi. Rabin 
pyta go, czy pomogło, a Żyd, że nie, że jest jeszcze gorzej, 
bo żona i teściowa się kłócą o to, jak wychować dzieci, jak 
porządki robić, co gotować do jedzenia. Rabin poleca zatem 
Żydowi wziąć do domu kozę i wrócić za tydzień. Mija tydzień, 
Żyd niewyspany, zmęczony i zatroskany przychodzi. Okazuje się, 
że nie dość, że ciasno i źle, i hałas, i gderanie to jeszcze smród, 
bród i koza wszystko nadgryza. Rabin udziela zatem ostatniej 
rady: „Odpraw teściową i wygoń kozę, a potem wróć po tygodniu”. 
Mija kolejny tydzień i Żyd przychodzi. Rabin pyta go, jak tam 
mu się wiedzie, a ten zadowolony odpowiada: „No Rebe, teraz, 
to ja mam jak w raju”.

***

Dawno temu przychodzi Żyd do Urzędu Stanu Cywilnego i mówi, 
że chce zmienić nazwisko.
- Na jakie?
- Chciałbym się nazywać Kowalski.
- A jak się pan teraz nazywa?
- Malinowski.
- Panie, po co to panu, dlaczego chce pan to zmienić?
- Widzi pan, bo jak się mnie wtedy zapytają o poprzednie nazwisko, 
to chcę powiedzieć – „Malinowski”.

***

Izrael, Icek stawia się przed komisje wojskową:
- Wyobraź sobie taką sytuację poborowy: znaleźliście się na polu 
walki, a przed wami stoi Arab, co robicie?
- Odbezpieczam karabin i zabijam go.
- Dobrze, druga sytuacja: To samo pole walki, ale przed wami 
pojawia się dwóch Arabów.
- Odbezpieczam karabin i zabijam ich.
- Dobrze, trzecia sytuacja, ale teraz macie Araba z prawej, z lewej 
i przed sobą. Co robicie?
- Też odbezpieczam karabin i strzelam do nich krótkimi seriami.
- Dobrze, a teraz macie przed sobą cała drużynę Arabów i czołg. 
Co robicie?
- Strzelam, a jak ich zabiję odbezpieczam granat i likwiduję czołg.
- Świetnie!
- A czy ja mogę zadać pytanie?
- Tak.
- To ja sam będę służył w tej armii?!

***

- Muszę powiedzieć, że moja żona jest wspaniała! - oświadcza 
Rozenbaum na przyjęciu urodzinowym małżonki. Matka odciąga 
go na bok i mówi:
- Jak mogłeś powiedzieć, że ta twoja ruda, wredna wiedźma jest 
wspaniała?
- Ależ mamusiu, ja nie powiedziałem, że jest wspaniała. Ja 
powiedziałem, że muszę tak powiedzieć.

***

 Żydowska wdowa wspomina zmarłego męża: „Ach, wspaniały 
mężczyzna, braki w wielkości nadrabiał szybkością”.

***

Przychodzi młody mężczyzna do szpitala i mówi do lekarza:
- Proszę mnie wykastrować!
- A czy dobrze pan to sobie przemyślał? To zabieg mający poważne 
konsekwencje i nieodwracalny!
- Tak, panie doktorze, wiem! Proszę kastrować!
Po zabiegu lekarz pyta pacjenta:
- Co wpłynęło na podjęcie przez pana tak nietypowej decyzji?
- A, bo doktorze ożeniłem się niedawno. Żona jest Żydówką. No 
to musiałem.
- Zaraz, to może pan chciał się obrzezać?
- No tak. A jak ja mówiłem?

***

Dwóch żebraków siedzi na chodniku we Włoszech. Jeden z nich 
trzyma duży krzyż, a drugi dużą gwiazdę Dawida. Obaj trzymają 
wyciągnięte kapelusze na datki pieniężne. Ludzie przechodzą, 
spoglądają długo na żebraka z Gwiazdą Dawida, ale nikt mu nic nie 
wrzuca, natomiast za każdym razem zbiera coś żebrak z krzyżem. 
Idzie zakonnik, stanął i z daleka przygląda się żebrakom. W końcu 
podchodzi do tego z gwiazdą Dawida i mówi:
- Nie zdajesz sobie sprawy, że to chrześcijański kraj? Nie otrzymasz 
tu żadnej jałmużny, trzymając gwiazdę Dawida. Żebrak zwraca się 
do tego z krzyżem:
- Ty, Jakow, patrz, kto próbuje nas uczyć, jak się robi interes.

Wkrótce odbędzie się oczekiwany, barwny, bogaty włodawski XXII Festiwal Trzech Kultur z festiwalowym jarmarkiem. Z tej okazji 
zaprezentuję kilka żydowskich utworów satyrycznych:
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Jak Mikołaj Rej żywota w Wereszczynie zażywał

Pomóżmy misjonarzom

Strażacy Świętowali 120-lecie swojej działalności

Po przedstawieniu historii rodu Wereszczyńskich, w tym 
najbardziej znanego przedstawiciela tego rodu bpa kijowskiego 
Józefa Wereszczyńskiego, pragnę podzielić się informacjami 
o Mikołaju Reju, którego życie w Wereszczynie opisał wspomniany 
biskup.

Rej posiadający tu rozległe dobra (m.in. w Hańsku, Kulczynie 
i Kołaczach), otrzymane jako wiano Zofii Kościeniównej. W ich 
skład wchodził także największy dział Wereszczyna, który mógł 
być nadany jeszcze kasztelanowi chełmskiemu Wańce z Pustowia, 
czyli pradziadkowi Zofii. Rej z zamiłowania był myśliwym i rybakiem, 
więc odkupywał od drobnej szlachty kolejne łany, by stworzyć dla 
siebie rozległy teren rybacko-łowiecki. Uchodził za najbardziej 
niezgodnego sąsiada w okolicy, gdyż prawie ze wszystkimi prowadził 
procesy sądowe. Raz wydał swoim służkom polecenie zaorania pola 
należącego do Andrzeja Hańskiego, sędziego ziemskiego chełmskiego. 
Ponadto zabrał mu zboże z młyna i wyłowił ryby ze wspólnego 
stawu. Oczywiście Hański odpłacał mu tym samym, a spór trwał 
ponad 10 lat i zakończył się dopiero po śmierci poety. W ramach 
zemsty na swoim sąsiedzie Rej posunął się do zabrania czterech 
rojów pszczół z pola należącego do chłopa Hapona Borsuka, tylko 
dlatego, że był poddanym sędziego. 

Ciekawe szczegóły o Reju podał Józef Wereszczyński w dziele 
pt. „Gościniec pewny niepomiernym moczygębom, a omierzłym 
wydmikuflom świata tego, do prawdziwego obaczenia, a zbytków 
swych pohamowania”: Z tych niepomierników natrząsa się w pisaniu 

swem i on polski poeta Rey stary, który choć też sam rad dobrze 
pił i iadł, bo był Fegon prawy, tegom ia dobrze znał, bo często 
u podsędka chełmskiego oyca mojego dla używania myślistwa 
bywał. Abowiem zawżdy kiedy iedno przyjechał, pudło śliw iako 
korzec krakowski, miodu praśnego pół rączki, ogórków surowych 
wielkie nieckółki, grochu w strączkach cztery magierki, na każdy 
dzień na czczo to zawżdy ziadał. A potem z chlebem garniec mleka 
ziadłszy, iabłek z kopę, a pół tryfusa gniłek spazszy, do tego sztukę 
mięsa albo raczey cztery świeżego wezbrawszy, półmiskom kilkom 
czupryny wzmiąwszy, kapuście kwaśney potem dorobił, mało iuż 
o żabki włoskie dbał. Potem, gdy do ugaszenia pragnienia przyszło, 
gdybych o tem pisał szeroko, byłoby nieiednemu śmieszne, bo iako 
rad iadał potrawy trefne, także też rzadko piyał piwo dobre, ieno 
gorzkie, kwaśne, naostatek i mętne, a gdy trafił do kogo na łotrowskie 
piwsko, to pił aż mu w karku trzeszczało, a też nieraz mu się trafiało, 
że to smaczne piwko iako słodki wrzód z gardła się mu nazad 
dobywało, a ieszcze sobie ust nie utarł, a przedsię wolał, aby mu pełną 
iną nalano, i inszych upominał aby też spełnili; pana gospodarza 
nie przepominano, to ono piwsko znowu przed gośćmi i przed 
gospodarzem wychwalał i aż do nieba wynosił, i nie wyiechał nigdy 
z domu tego, aż wypił z gośćmi i z gospodarzem wszystko, acz 
to było gościom, a nawięcey panu gospodarzowi brzydko. Acz tego 
niewiem, ieśli gdzieindziey w pomiernem życiu się kochał, ale w ziemi 
Chełmskiey wiele iadał i piyał.

Po uroczystej Mszy Św., zgodnie z ceremoniałem strażackim, 
spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego rozpoczęto 
meldunkiem, który złożył dowódca uroczystości, naczelnik OSP 
Włodawa druh Waldemar Makarewicz na ręce Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie Mariana Starownika. 

Zaproszonych gości powitał Franciszek Gruszkowski – Prezes OSP 
we Włodawie. Na zaproszenie odpowiedzieli m.in.: senator RP 
Józef Zając, poseł RP Jacek Czerniak, poseł RP Krzysztof Grabczuk, 
wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie Marian 
Starownik, bryg. Tomasz Podkański z-ca lubelskiego komendanta 
wojewódzkiego PSP w Lublinie, bryg. Paweł Basaj – komendant 
powiatowy PSP we Włodawie.

Kolejnym etapem uroczystości było wręczenie odznaczeń 
i wyróżnień. 
Złotą odznaką za zasługi dla pożarnictwa województwa lubelskiego 
odznaczony został sztandar jednostki OSP Włodawa.

Medalem Bolesława Chomicza odznaczony został Jerzy Mutwicki. 
Wyróżnienie przyznano za zasługi dla rozwoju i umacniania związku 
OSP RP oraz za długoletnią społeczną służbę. 
Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali 
druhowie: Waldemar Makarewicz, Wiesław Muszyński, Cezary 
Zdolski, Piotr Sielaszuk oraz Roman Gawęda.
Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali 
druhowie: Sławomir Ciepałowicz, Wojciech Chomik, Maciej Dragan, 
Piotr Krynica, Krystian Szewczyk, Łukasz Szewczyk, Mateusz 
Żelechowski, Stanisław Chudziak, Piotr Żelechowski oraz Czesław 
Tomaszewski.
Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali 
druhowie: Marcin Bartosik, Dariusz Kunaszyk, Król Weronika, Joanna 
Makarewicz, Paweł Wszendyrówny oraz Janusz Mrok.
Srebrną odznaką za zasługi dla pożarnictwa województwa 
lubelskiego zostali odznaczeni druhowie: Paweł Matczuk, Tadeusz 
Olszewski. Brązową odznaką został uhonorowany Andrzej 
Romańczuk. 

Zachęcamy do włączenia się w zbiórkę funduszy na samochód 
terenowy z napędem na cztery koła dla misji ojców Paulinów 
w Centocow w RPA.

 Ojcowie Paulini obsługują w RPA 14 punktów duszpasterskich 
i posługują poza terenem misji, odprawiają Msze święte w kaplicach 
i w glinianych chatach wśród plemienia Zulusów. Przybywają 
z posługą, ale też służą miejscowej ludności poprzez transport 
do szpitala, a także organizują pomoc żywnościową dla najbardziej 
potrzebujących. Zakonnicy docierają do wiosek szutrowymi drogami, 
które są często w złym stanie, szczególnie po deszczach. Do 
dyspozycji mają samochody terenowe z napędem na jedną oś, 
które nie zawsze sprawdzają się w trudnych warunkach, zwłaszcza, 
że latem deszcz pada prawie codziennie. Na misji m.in. posługuje o. 
Paweł Kaczmarek OSPPE, duszpasterz z parafii św. Ludwika.

 Zachęcamy do wsparcia misjonarzy w zakupie samochodu 
z napędem 4x4. Koszt jest niebagatelny - 140 tys. zł. Zbiórka 
stacjonarna we Włodawie będzie prowadzona na zasadach zbiórki 
publicznej do puszki na stoisku KGW z Okuninki podczas Festiwalu 
Trzech Kultur w dniach 23-25 września. Można również wpłacić 
pieniądze na konto: 70 1140 1889 0000 2212 3200 1006 mBank, tytuł 
do przelewu: samochód misja RPA.

Adam Panasiuk

Joanna Szubstarska

Fot. Renta Włostowska

Redaktor

Uroczysta Msza Św., odznaczenia, gratulacje - tak świętowała 120. lecie nieprzerwalnej 
społecznej działalności na rzecz ochrony mienia, życia i zakładów pracy Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej we Włodawie. Do udziału w jubileuszu zostały zaproszone władze Związku OSP 
Rzeczpospolitej Polskiej, władze Państwowej Straży Pożarnej, duchowni, parlamentarzyści, 
dyplomaci, samorządowcy, przedsiębiorcy i sponsorzy, przedstawiciele służb mundurowych, 
radni miasta i powiatu. W uroczystościach wzięły także udział poczty sztandarowe z oddziałów 
gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do krajowego systemu 
ratownictwa gaśniczego z Hanny, Hańska, Starego Brusa, Urszulina, Woli Uhruskiej, Gminy 
Włodawa, Różanki i Wyryk oraz poczet sztandarowy Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie.
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Odznaką wzorowego strażaka 
uhonorowano druhny: Edyta Górecka, Edyta 
Osiejuk, Elżbieta Wołczko.

Podczas uroczystości druh Wiesław 
Muszyński – Burmistrz Włodawy wręczył 
nagrody rzeczowe przyznane OSP Włodawa 
w postaci kamery termowizyjnej oraz namiotu 
pneumatycznego. W swoim przemówieniu 
podkreślał: Jesteśmy bardzo dumni z naszych 
druhen i druhów. Wszystkim byłym i obecnym 
strażakom zasilających nasze szeregi oddajemy 
ogromny szacunek pamiętając jednocześnie 
wszystkich tych, których już z nami nie ma. 
Nagrodę, którą mam przyjemność dziś wręczyć 
przypieczętowano uchwałą Rady Miejskiej. Wasz 
olbrzymi wkład i pracę społeczną docenia cała 
rada i z tego miejsca chciałbym podziękować 
także tym, którzy nie wyjeżdżając na codzienne 
akcje tak wiele serca wkładają w funkcjonowanie 
naszej jednostki OSP. 
Chciałbym również podziękowaniem specjalnym 
wyróżnić druhny i druhów OSP Włodawa Włodawa. 
Moje podziękowania kieruję w stronę druha 
Franciszka Gruszkowskiego, druha Andrzeja 
Sielaszuka, druha Bogusława Prostka, druha 
Jerzego Mutwickiego, druha Józefa Matczuka, 
druha Sławomira Ciepałowicza, druha Łukasza 
Buhmana, druha Stefana Kazuro, druha Janusza Grytczuka, druha 
Czesława Demczuka, druha Waldemara Moszczyńskiego, druha 
Zbigniewa Teodorowicza, druha Waldemara Makarewicza, druhny 
Weroniki Król, druha Macieja Dragana, druha Krystiana Szewczyka, 
druha Marka Sielaszuka oraz druha Cezarego Zdolskiego. 

Wystąpienie prezesa OSP Włodawa – Franciszka 
Gruszkowskiego było historyczną podróżą przez 120 lat działalności 
jednostki. Nawiązując do tej kilku pokoleniowej działalności druh 
Franciszek zaznaczał: 12 dekad to dużo czasu. To sporo pracy na rzecz 
naszych mieszkańców. Chciałbym wspomnieć oficerów pożarnictwa, 
którzy w poprzednim czasie wkładali najwięcej trudu w tworzenie tej 
jednostki. Mam na myśli tych, którzy odeszli czyli druha Antoniego 
Janczewskiego, majora Zbigniewa Ciepałowicza, Zdzisława Marciohę, 

oraz tych, którzy są jeszcze z nami wśród nich 
Stanisław Edward Morawski, Paweł Matczuk oraz 
Paweł Basaj. Bardzo dziękuję radnym rady miasta. 
Nie szczędziliście środków, żeby wspierać nasze 
działania. Szczególne podziękowania kieruję 
w stronę naszego druha i zarazem burmistrza 
miasta Wiesława Muszyńskiego za wsparcie 
i pracę na rzecz naszej jednostki. 

Podczas uroczystości poczet honorowy wystąpił 
w składzie: chorąży Paweł Wszendyrówny, 
dowódca pocztu Joanna Makarewicz, druhna 
Edyta Górecka.
Obsługę muzyczną zabezpieczyła Włodawska 
Orkiestra Dęta pod batutą Stanisława Chudziaka 
z prezesem Stowarzyszenia Orkiestra Dęta we 
Włodawie, panem Andrzejem Rysz.

HISTORIA OSP WŁODAWA

Pierwsze wzmianki o Włodawie odnotowano w kronice 
Halicko Wołyńskiej w roku 1242. Prawa miejskie Włodawa otrzymała 
około 1534 roku. Miasto zamieszkiwali Polacy, Rusini i Żydzi. Włodawa 
należała do najstarszych miast nad środkowym Bugiem. Od początku 
powstania aglomeracji miejskiej, miasto rozwijało się bardzo powoli. 
Wielokrotnie Włodawa była niszczona przez wojny ze Szwedami, 
Tatarami i Kozakami, którzy w 1648 roku niemal całkowicie spalili 
miasto. Wtedy spłonęły zabudowania, kościół drewniany, zamek 
i zbiór kalwiński. 

W 1775 r. Książę Józef Poniatowski w Susznie wydał dokument: 
„Dyspozycja dla miasta Włodawy względem ognia”, w którym 
zalecono prowadzenie całodobowych dyżurów trzy osobowych. Dla 
gospodarstw obowiązkowo wyznaczono posiadanie drabiny, tłumicy 

i zawsze napełnionego wodą wiadra o pojemności 10 litrów. Miasto 
zostało podzielone na sotnie czyli strefy liczące po 100 gospodarstw.

Włodawę nawiedzały liczne pożary, a jeden z większych, 
który miał miejsce w 1902r był impulsem do założenia Towarzystwa 
Ochotniczej Straży Ognia.
Straż powstała 18 czerwca 1902 roku, a w następnym roku została 
przyjęta w poczet Carsko Rosyjskiego Towarzystwa Pożarniczego. 
Pierwszymi Prezesami byli Ignacy Gołkowski,Wincenty Świrski 
i P. Jefimow, a Naczelnikami - Jan Piasecki, Tomasz Kozak i S. 
Mikulczewski. Straż liczyła 108 członków czynnych, posiadała 3 
sikawki ręczne, 9 odcinków węża, 8 beczek na wodę, 10 wiader, 2 
drabiny, 13 bosaków i 12 toporów. Posiadany sprzęt przechowywano 
w prywatnej szopie Naczelnika Góranina przy ul. Koziej (obecnej 
Witosa).
W 1926 roku Straż otrzymała działkę przy ul. Solnej (obecnie 
Czerwonego Krzyża) na której wybudowano remizę z wieżą ze 
wspinalnią do suszenia węży i odbywania ćwiczeń.
W 1923 roku mieszkańcy z dobrowolnych składek ufundowali Sztandar, 
który przetrwał do dzisiaj. W 1957r został odrestaurowany, a z okazji 
tego Jubileuszu został ponownie odnowiony.
W latach 1927 i 1928r straż otrzymała motopompę i samochód 
gaśniczy.
W dniu 26 lutego 1928r na Zjeździe Delegatów powołano Związek 
Okręgowy Straży Pożarnych, który znacząco wpływał na rozwój 
Strażactwa podniesienie sprawności do działań w walce z ogniem 
wszystkich jednostek na terenie ówczesnego powiatu. W omawianym 
okresie poza działaniami p-poż straż prowadziła kwesty uliczne, 
szkolenia, powołano Żeńską i Młodzieżową drużynę pożarniczą.

W okresie okupacji niemieckiej pełniono dyżury. Strażacy 
posiadali przepustki wydane przez Niemców zezwalające 
na poruszanie się w godzinach policyjnych, a wyjazdy poza miasto 
wymagały dodatkowej zgody okupanta. W wyzwolonej Ojczyźnie 
następował dynamiczny rozwój Ochotniczego Strażactwa, poza 
działalnością przeciwpożarową, strażacy zorganizowali teatr 
amatorski, orkiestrę Dętą, strażacki chór męski, startowali 
w zawodach sportowo pożarniczych, powołali MDP i harcerską 
Drużynę Pożarniczą.

Po 1950 roku działalność bojowa OSP zostaje powoli 
ograniczana na rzecz tworzonej Zawodowej Straży Pożarnej, która 
powołana zostaje przy Komendzie Straży Pożarnej w 1972 roku 
przejmując jednocześnie budynek, sprzęt i samochody gaśnicze z OSP.
Do akcji wyjeżdżają jako jednostka trzeciorzutowa. Po 20 latach 

w dniu 1 lipca 1992 roku powołana została Państwowa Straż Pożarna. 
Z którą łączyły i łączą OSP dobre zasady współpracy i codziennego 
współdziałania.

Większe działania przeciwpożarowe:

Działania przedwojenne – 21.03.1937r Piszcza pow. Luboml-
spłonęło 11 dom mieszkalnych, 15 stodół 25 innych zabudowań-
uczestniczyli OSP Włodawa, Szack, Luboml. 20.04.1938 – Sławatycze 

- spłonęło 46 domów - uczestniczyli OSP Włodawa, Domaczewo, 
Sławatycze, Brześć i straż zawodowa Brześć. Od 20.04.40 
do 15.04.1944 gaszono 20 różnych pożarów. 6 czerwiec 1943 r ul. 
Wyrykowska- obecna - Tysiąclecia PP gaszono pożar 39 domów 
i 60 innych zabudowań. 

22 lipca 1964 r duży pożar budynków mieszkalnych 
i gospodarczych we Włodawie przy ul. Zabagonie. Po 1991r- pożar 
suszarni chmielu w Różance, pożary lasów w Różance, Orchówku, 
Suchawie, budynku wielorodzinnego przy ul. Trębackiej we Włodawie, 
pożary zakładów produkcyjnych przy ul. Korolowskiej, Przemysłowej, 
Żołnierzy WiN oraz w Susznie, budynki gospodarcze szpitala. Średnio 
odnotowywaliśmy ponad 10 wyjazdów rocznie.

Dzisiaj OSP Włodawa posiada sprzęt specjalistyczny, w tym 
zakupiona w 2011 roku lodź hybrydowa na podwoziu co umożliwiło 
utworzenie działającej sekcji wodnej. W 2012 roku KP PSP przekazała 
jednostce samochód IVECO. W 2019 roku OSP otrzymała za zgodą 
komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorza 
Alinowskiego samochód ciężki - Jelcz GCBA 5/24. Został on 
wyposażony w brakujący ale niezbędny sprzęt dzięki pomocy Pana 
Burmistrza Wiesława Muszyńskiego i Dyrektora MPGK Huberta 
Ratkiewicza. Również dużą pomoc w wyposażeniu OSP Włodawa 
otrzymała od Ministra dr. Marcina Romanowskiego. Euroregion BUG 
doposażył jednostkę w ramach projektów w sprzęt specjalistyczny 
do ratowania życia.
23 grudnia 2019r OSP WŁODAWA została włączona do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Przy OSP dzisiaj działa Kobieca Drużyna Pożarnicza 
i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. 
W sumie rzeszonych jest 95 strażaków w tym 6 honorowych, a 30 
z nich jest przeszkolonych mogących brać odział w działaniach. Wielu 
strażaków PSP po służbie jest czynnymi członkami stowarzyszenia.

Fot. Renta Włostowska

Fot. Renta Włostowska

Fot. Renta Włostowska
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Jak Kargul z Pawlakiem, czyli o 
relacjach sąsiedzkich

Włodzimierz Czeżyk

Nasze miasta coraz bardziej się rozbudowują. Wielu z nas 
pragnie inwestować w swoje niepowtarzalne i jedyne w swoim 
rodzaju „siedlisko”. Wsie i osady nie mają już tak zwartej zabudowy, 
jak to było dawniej. Zauważalne jest zjawisko budowania domów jak 
najbliżej lasów, jezior itp., o ile jest to zgodne z planem zabudowy 
zagospodarowania przestrzennego. W miastach następuje moda 
na tereny zielone, jak najbardziej naturalne, z oczkami wodnymi, 
małymi stawami czy też zagospodarowanie bulwarów rzecznych. 
Nam ludziom te rzeczy wychodzą świetnie, a co na to nasi mniejsi 
bracia? Ptaki, ssaki i inne grupy systematyczne zwierząt nauczyły 
się żyć obok ludzi i wykorzystywać nowe, często korzystne warunki 
do zamieszkania, życia i wychowania kolejnych pokoleń. Nie dziwi 
nas, że spotykamy: kawki, gawrony, gołębie miejskie, sierpówki, 
grzywacze, jerzyki, jaskółki, wróble, mazurki, szpaki, kaczki krzyżówki, 
dzięcioły, zięby, pleszki, kwiczoły, kosy, sójki i sroki zarówno w dużych 
miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Nie jest również 
zaskakujące, że w miastach coraz częściej możemy obserwować: 
lisy, dziki, sarny i kuny. Owady, pająki i mięczaki, także stale z nami 
sąsiadują, szczególnie w ogródkach działkowiczów, budząc ich 
niepokój. Poszczególne gatunki zwierząt upodobały sobie tereny 
miejskie jako idealne środowisko, chociaż zastępcze. Kawki, jerzyki, 
gołębie miejskie (potomkowie gołębi skalnych), pustułki i sokoły 
wędrowne wykorzystują wysokie budownictwo jako namiastkę 
skał w naturalnych siedliskach. Inne zwierzęta znajdują w nowych 
warunkach teren do życia, gdzie łatwiej niż w warunkach naturalnych 
można znaleźć nie tylko schronienie, ale także łatwo dostępny 
pokarm. Jakie są nasze relacje z dzikimi sąsiadami? Wiadomo, 
że gryzonie: myszy i szczury są przez człowieka już od czasów króla 
Popiela tępione jako nosiciele chorób, ale już nasz największy gryzoń 
bóbr, na terenach podmiejskich z rzekami i ciekami wodnymi ma 
się doskonale, stanowiąc przyrodniczą atrakcję, pod warunkiem, 
że nie zasiedla prywatnych działek. Żerujące pomiędzy blokami 
dziki budzą u jednych sympatię, a u innych strach i niepokój. Sarny 
prawie nie są zauważane, zaś do lisów i kun zdążyliśmy się już 
przyzwyczaić. Niestety właściciele samochodów, gdzie pod maską 
zrobiła sobie kryjówkę kuna i przegryzła kable instalacji z wiadomych 
przyczyn nie są nastawieni do tych zwierząt pozytywnie. Wprost 
przeciwnie sytuacja przedstawia się w przypadku przyjaznych jeży, 
budzących zawsze sympatię zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. 
Sensację godną wzmianki w prasie i telewizji budzą wizyty łosi 
w miastach, a niekiedy też jeleni. Dziki, jelenie czy łosie stanowią 
zagrożenie wypadkowe nie tylko na drogach, ale także w terenie 
zabudowanym. Co możemy zrobić, aby sąsiedztwo zwierząt nie 
było dla nas uciążliwe? Na przykład budujmy domki dla ptaków 
w postaci skrzynek lęgowych i umieszczajmy je w odpowiednich 
miejscach w naszych ogrodach. Na początku sezonu lęgowego, 
gdy nie chcemy, aby na oknach zagnieździły się jaskółki montujmy 
odstraszacze, aby zagnieździły się w innych lokalizacjach. Nie 
wykonujmy remontów budynków podczas sezonu lęgowego 
w miejscach, gdzie stwierdziliśmy gniazda ptaków. Przy remontach 

elewacji wysokich budynków nie zapominajmy o zamontowaniu 
modnych ostatnio budek dla jerzyków. Zabezpieczajmy nasze oczka 
wodne w taki sposób, aby miały łagodne spadki i wyjścia, np. dla jeży. 
Nie pozostawiajmy niezabezpieczonych dołów i wykopów, w które 
wpadają małe ssaki oraz pożyteczne płazy. Dbajmy o odpowiednie 
zabezpieczenie śmieci, które wabią zwierzęta. Bardzo ważną 
kwestią jest dokarmianie zwierząt w przestrzeni miast. Wiele z nich 
wykorzystuje okazję najedzenia się podczas dokarmiania przez 
ludzi. Gołębie miejskie, kaczki krzyżówki, wiewiórki, dziki, lisy i wiele 
innych gatunków zwierząt łatwo przyzwyczaja się do dokarmiania. 
Nie należy ich dokarmiać, aby nie prowokować niebezpiecznych 
sytuacji. W trudnych zimowych warunkach warto pomagać ptakom, 
rozwieszając karmniki i robić to systematycznie w trakcie sezonu. 
Dla mniejszych ptaków w miastach, największymi wrogami znacznie 
ograniczającymi ich liczebność są koty domowe. Pomimo tego, 
że w środowisku domowym zachowują się jak puszyste maskotki, 
to poza domem są doskonałymi drapieżnikami. Trzeba dbać o swoje 
koty i nie wypuszczać ich poza teren posesji. W takich miastach, gdzie 
w pobliżu domostw występują sarny oraz można spotkać jelenie, nie 
należy budować ogrodzeń z zaostrzonymi elementami. Pomimo tego, 
że jesteśmy przyzwyczajeni do sąsiedztwa zwierząt, w przypadku 
gdy są chore i niepłochliwe, nie należy do nich podchodzić blisko 
i ich dotykać. Trzeba o takich faktach powiadamiać odpowiednie 
służby. Nie należy także odsłaniać zaobserwowanych gniazd ptaków, 
zabierać do domu piskląt podlotów. Można jedynie takiego pisklaka 
posadzić na drzewie poza zasięgiem kotów. Na koniec artykułu warto 
poruszyć kwestię obecności gawronów w naszym mieście. Zachęcam 
do traktowania tego gatunku z wyrozumiałością, szczególnie 
do już gnieżdżących się osobników. Notuje się duży spadek ich 
liczebności w ostatnich latach. A przecież to one wybierają pędraki 
z naszych trawników oraz okolicznych pól. Są bardzo ciekawymi 
oraz inteligentnymi ptakami, które w przypadku obecności chorego 
osobnika pomagają mu przetrwać. Jadąc samochodem, uważajmy 
również na jeże, które często giną pod kołami w szczególności 
wieczorem, nad ranem i nocą, kiedy są najbardziej aktywne. 
Ptaki miejskie, oprócz sów, aktywne są w ciągu dnia, zaś większe 
zwierzęta prowadzą życie nocne, dlatego tylko niektórzy z nas 
mają świadomość ich obecności w mieście. Warto obserwować 
życie zwierząt w warunkach miejskich, poznawać ich zachowanie, 
co pozwoli nam zrozumieć naszych małych sąsiadów. Okazuje się, 
że nie trzeba wybierać się na daleką wyprawę w głąb lasu, aby 
zaobserwować coś interesującego, często wystarczy po prostu 
wyjść z domu. Jesteśmy świadkami kolonizowania miast przez 
coraz nowe gatunki zwierząt. Można zgłębiać temat występowania 
dzikich zwierząt w miastach obok nas zdecydowanie dłużej i wyjść 
poza ramy artykułu, mając własne spostrzeżenia na ten temat. 
Nasze lokalne działanie pomoże koegzystować zwierzętom i nam 
ludziom w harmonii.



Sezon na grzyby w pełni! Nic dziwnego, że w naszym kąciku kulinarnym serwujemy pyszności, które przy odrobinie chęci da się z nich 
wyczarować. W tym numerze serwujemy Wam drodzy Czytelnicy najpyszniejsze dania z prawdziwków, podgrzybków, kurek, gąsek, i kozaków i mamy 
cichą nadzieję, że zwolenników tych aromatycznych smakołyków wśród Was nie zabraknie. Jeśli nie macie grzybów wymienionych w przepisach 
zawsze możecie poeksperymentować i dodać wasze ulubione… 

3 szklanki kaszy gryczanej ugotować w tradycyjny sposób, tzn. na szklankę kaszy wziąć 1,5 do 2 szklanek wody. Gotować, aż kasza zmięknie, wchłonie 
wodę. Uważać, aby nie przypalić. Kaszę tak przygotowaną należy trzymać w cieple, aby „doszła”. Grzyby suszone, najlepiej prawdziwki i najlepiej 
dużo (mogą być także trzony) ugotować w osolonej wodzie przez 10 - 15 min Gotować w większej ilości wody, gdyż z wywaru przyrządzimy sos. 
Usmażyć 8 dużych cebul na złoty kolor (nie przypalić!). Ugotowane grzyby przepuścić przez maszynkę. Wymieszać kaszę ze zmielonymi grzybami 
i usmażoną cebulą. Dosolić i dodać pieprzu. Farsz nakładać na obgotowane liście kapusty białej (może być także włoska) Przed zawijaniem ściąć 
grube nerwy liścia - lepiej się zwija. Uformowane gołąbki układać w brytfannie posmarowanej tłuszczem i wyłożonej liśćmi kapusty. Nie dolewać 
wody. Jest jej dość w kapuście. Zapiekać ok. 45 min w piekarniku. Sos przygotować tradycyjnie: do grzybowego wywaru wrzucić trochę zmielonych 
grzybów, dodać mąki i śmietany. Zagotować. Gołąbki podawać polane sosem grzybowym. 
 

Wykonianie:
Grzyby oczyścić z ziemi, starannie opłukać, cienko pokroić. Tłuszcz rozgrzać, dodać obraną, pokrojoną w kostkę cebulę, zasmażyć, włożyć grzyby, 
wlać 2-3 łyżki wody, udusić pod przykryciem. Gdy będą miękkie, oprószyć mąką, zagotować (powinny być gęste), dodać sól i pieprz, połączyć ze 
śmietaną, dodać koperek i siekaną natkę pietruszki, wymieszać, wyłożyć na salaterkę. 

Wykonianie:
Grzyby oczyścić z ziemi, starannie opłukać, cienko pokroić. Tłuszcz rozgrzać, dodać 
obraną, pokrojoną w kostkę cebulę, zasmażyć, włożyć grzyby, wlać 2-3 łyżki wody, udusić 
pod przykryciem. Gdy będą miękkie, oprószyć mąką, zagotować (powinny być gęste), 
dodać sól i pieprz, połączyć ze śmietaną, dodać koperek i siekaną natkę pietruszki, 
wymieszać, wyłożyć na salaterkę. 

Wykonianie:
Grzyby dokładnie oczyścić, opłukać, pokrajać w paski, włożyć do rondla, dodać tłuszcz, 
obraną posiekaną cebulę i dusić 30 - 40 minut. Gdy będą miękkie, zagęścić mąką, 
doprawić do smaku solą i pieprzem, zagotować. Wlać śmietanę, dodać koperek, dokładnie 
wymieszać. Ziemniaki ugotować, przyrządzić puree. Jaja roztrzepać, osolić, wylać na 
rozgrzany tłuszcz na patelnię. Gdy masa zacznie się ścinać, mieszać ostrożnie łyżką, 
aby jajecznica się nie przypaliła. Jajecznicę ułożyć na ogrzanym okrągłym półmisku, z 
wierzchu położyć duszone grzyby, dookoła obłożyć ziemniakami puree.

Składniki: 
• 80 dag grzybów,
• 2 dag tłuszczu 5 dag cebuli,
• 1 - 2 dag mąki, sól, pieprz,
• 1 łyżka siekanego koperku i natki pietruszki, 
• 1/8 litra śmietany.

Składniki: 
• Składniki: 80 dag grzybów, 
• 2 dag masła lub margaryny, 
• 5 dag cebuli, 
• 2 dag tłuszczu. 
• 2 dag mąki, 
• sól, pieprz, 
• 1 łyżka siekanego koperku i natki pietruszki. 

Składniki: 
• 80 dag grzybów,
• 5 dag cebuli,
• 2 dag tłuszczu,
• 1/8 litra śmietany, sól, pieprz,
• 2 dag mąki, 80 dag ziemniaków,
• 4-5 łyżek mleka,
• 6 jaj, 2 dag margaryny,
• 1 łyżka siekanego koperku lub natki pietruszki.

GOŁĄBKI Z GRZYBAMI

BOROWIKI, KURKI DUSZONE

GĄSKI, KOZAKI DUSZONE

GRZYBY Z JAJECZNICĄ I ZIEMNIAKAMI 

Smaki Polesia


