
Zespół synagogalny tworzy wielka synagoga, mała syna-
goga i dom kahalny, w których obecnie mieści się Mu-
zeum Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego.

Późnobarokowy kościół poaugustiański pw. św. Jana 
Jałmużnika – Sanktuarium Maryjne w Orchówku wznie-
siony został w latach 1770‒1777 przez mistrza kamie-
niarskiego Grzegorza Cybulskiego według projek-
tu Pawła Fontany. W kościele znajduje się otoczony 
czcią obraz Matki Boskiej Pocieszenia z przełomu XVII 
i XVIII w. Dodatkową atrakcją kościoła jest możliwość 
zwiedzenia podziemnych krypt oraz podziwiania pano-
ramy Orchówka z widokiem na bużysko z 28-metrowej 
wieży widokowej.

Cerkiew prawosławna pw. Narodzenia NMP fundacji 
hrabiego Augusta Zamoyskiego wybudowana została 

w latach 1840‒1842. Przebudowana w latach 1893‒1895 
otrzymała styl bizantyjsko-klasycystyczny. Wewnątrz 
znajduje się polichromia z 1822 r., ikonostas z 1843 r. 
oraz ikony z XVII i XVIII w.

Rynek z „Czworobokiem” to zespół „kramnic” – daw-
nych kramów i jatek. „Czworobok” wzmiankowany 
był już w 1786 r. Ulegał licznym przekształceniom aż 
do końca lat 90. XX w. Obecnie czworobok to zespół 
parterowych, sklepionych ze sobą budynków handlo-
wych z dwiema bramami.

Kontakt do przewodników jest dostępny na stronie in-
ternetowej www.okuninka-biale.pl w zakładce Przewod-
nicy lub w punktach Informacji Turystycznej we Włodawie 
i w sezonowym Punkcie Informacji Turystycznej w Oku-
nince nad Jeziorem Białym.

• Punkt Informacji Turystycznej „Grażka II”
ul. Rynek 4, 22-200 Włodaw, tel. 82 5722 069

• Punkt Informacji Turystycznej,
ul. Partyzantów 25, 22-200 Włodawa, tel. 668 180 746

• Sezonowy Punkt Informacji Turystycznej
Okuninka IV 187, tel. 880 564 552

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”

Okuninka XIII-1, 22‒200 Włodawa
poleskadolinabugu@poczta.fm

www.dolina-bugu.pl
www.sladami-przeszlosci.pl 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Podmiot odpowiedzialny za treść: Stowarzyszenie "Poleska Dolina Bugu"

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Podróże w czasie 
po Poleskiej Dolinie Bugu

Włodawa
Orchówek 

Kościół pw. św. Jana Jałmużnika w Orchówku 

Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia



Miasto Włodawa położone jest w środkowo-wschodniej 
Lubelszczyźnie, nieopodal trójstyku granic Polski, Biało-
rusi i Ukrainy. Leży nad graniczną rzeką Bug oraz jej lewo-
brzeżnym dopływem – Włodawką.

Do drugiej wojny światowej mieszkańcy Włodawy wyzna-
wali różne religie, mówili różnymi językami i reprezen-
towali różne kultury. Dziś pozostały po nich świątynie 

– resztki wspaniałej kultury i cmentarze, ostatnie ślady 
wielokulturowej przeszłości regionu.

Historia kościoła pw. św. Ludwika we Włodawie związa-
na jest z dziedzicem dóbr włodawskich – Ludwikiem Po-
ciejem, który sprowadził tu paulinów. Ufundowany przez 
nich kościółek został spalony w czasie potopu szwedz-
kiego w 1706 r. Obecny, dzieło dwóch architektów: Józefa 
Pioli – zaprojektował klasztor i fundamenty kościoła, na-
tomiast Pawła Fontany – kościół, budowany z przerwami 
od 1733 do 1780 r. w stylu późnobarokowym.

Synagoga jest jednym z najcenniejszych zabytków ży-
dowskiej architektury w Polsce. Zbudowana w stylu baro-
kowym w latach 1764‒1774 składa się z wielkiej sali z szafą 
ołtarzową i eksponatami związanymi z kulturą żydowską. 

Kościół pw. św. Ludwika we Włodawie

Wnętrze kościoła
pw. św. Ludwika we Włodawie

Wnętrze synagogi
we Włodawie

Wnętrze cerkwi pw. Narodzenia NMP we Włodawie 

Synagoga we Włodawie 


