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Wycieczka nr 3 

FRANKOPOL - WASILEW SZLACHECKI – WIRÓW  – 

CZEKANÓW  – ŁUZKI – NIEMIRKI - MOŁO ŻEW-

WIRÓW  - WASILEW SZLACHECKI - FRANKOPOL 

 

Dystans:  ok. 24-26 km  

Rodzaj wycieczki: rowerowa 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika:  10-12 lat 

  

 

Fragment mapy przedstawionej  powyżej  za uprzejmą zgodą Wydawcy, pochodzi z Mapy Turystycznej 

„Nadbużański Park Krajobrazowy” wydanie II  poprawione, wydanej przez  Pracownię map i wydawnictw 

turystycznych „MH”  HABA Mirosław , tel. 601-072-894,  e-mail:mh_mapy@wp.pl 
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Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynamy na małej polance, znajdującej się tuż przy hotelu-

restauracji w miejscowości  Frankopol. Bez najmniejszych trudności trafimy na to miejsce, 

gdyż znajduje się około 60 metrów przed mostem, przez który musimy przejechać, chcąc 

dojechać do znanej miejscowości Drohiczyn. Polanka zapewnia wygodny parking kilku 

samochodów, jednakże bez dozoru. Dla tych, którzy boją się o swoje cztery kółka, zawsze 

zostaje parking hotelowy, ale proponowałbym wcześniej zapytać kogoś z obsługi, czy można 

zostawić auto na kilka godzin.  

Wyruszamy jedyną drogą polną, wychodzącą z polanki i chwilę potem dojeżdżamy do 

drogi asfaltowej. Na drodze tej kierujemy się w prawą stronę. Po obu stronach pojedyncze 

zabudowania. Pierwsza miejscowość, którą spotkamy to Wasilew Szlachecki. Po lewej 

stronie szosy mamy okazję zobaczyć na ogrodzonej łące konie i owce (nie te typowe owce w 

kremowym kolorze, ale o mocno brązowej wełnie). Jak widać na zdjęciu (patrz zdjęcie nr 1) 

pogoda na początku wycieczki niezbyt  sprzyjająca na rower. Wilgotno, niezbyt ciepło, 

mgliście, widoczność słaba. Później pogoda znacznie się poprawiła.  

Zdj ęcie nr 1 - Sceneria niczym z filmu grozy 

 

Po krótkiej jeździe dojeżdżamy do skrzyżowania, na którym drogowskaz w prawo  wskazuje 

miejscowość  Wasilew Szlachecki. Jak się później okazuje, droga kończy się w tej wsi. Ale 
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można do niej zajechać, odległość nie jest za duża. Kierując się w stronę Wasilewa, 

zobaczyłem stadko wron siwych. Piszę o tym nie bez powodu, dlatego że w dalszym ciągu 

wiele osób mówiąc wrona ma na myśli kawki lub gawrony. Poniżej przedstawiam zdjęcie 

powyższych gatunków, które jak widać różnią się (patrz zdjęcia nr 2)  . 

 

  

Wrona siwa 
 

Kawka 
 

Gawron 

Zdj ęcia nr 2 - Jak widać są różnice… 

Uwaga: Pochodzenie   zdjęć nr 2 przedstawiono na ostatniej stronie powyższego opisu 

 

Wasilew Szlachecki okazuje się miejscowością  typowo rolniczą, jakich wiele w regionie. 

Ładnie położoną. Jako ciekawostkę można podać, iż nad rzeką Bug w okolicy właśnie 

Wasilewa Szlacheckiego kręcono sceny do  filmu„ Nad Niemnem”. Jak można poczytać w 

internecie, nawet łódź z jednej ze scen została pożyczona od miejscowego rybaka. Po 

„zwiedzeniu” Wasilewa możemy wrócić na krzyżówkę, na której skręcaliśmy w prawo albo 

skręcić w lewą stronę  tuż za Wasilewem w drogę piaszczystą  w kierunku Bugu, wtedy  

zjeżdżamy przy dużym parterowym budynku. Ja wybrałem drugi wariant.  Po około 200-300 

metrach droga skręca w kierunku północnym. W oddali po lewej stronie widzimy 

zadrzewienia, jednak większość otaczającego nas terenu to pola uprawne. Po około 100 

metrach dojeżdżamy do drugiej piaszczystej drogi, na której kierujemy się w lewą stronę w 

kierunku zadrzewień. Niespodziewanie po krótkiej jeździe dojeżdżamy do drogi asfaltowej w 

kierunku Wirowa  (po lewej stronie charakterystyczna, czerwona tablica Nadbużański Park 

Krajobrazowy.  Trasa którą zaplanowałem miała prowadzić w kierunku Wasilewa 

Skrzeszewskiego, stąd byłem zmuszony 

skręcić w lewą stronę. Jadąc po obu 

stronach drogi towarzyszyły mi krzaki 

kruszyny pospolitej (patrz zdjęcie nr 3). 

Kruszyna pospolita – niewielkie drzewo lub 

krzew z rodziny szakłakowatych (od 5 do 7 

metrów wysokości).  Bardzo podobna do 

szakłaka pospolitego, ale w przeciwieństwie do 

niego nie posiada cierni. Posiada cienkie pędy, 
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które są delikatne oraz łatwo łamliwe i kruche (stąd pochodzi nazwa). Kolor pędów brązowo-

brunatny, który z czasem przechodzi w kolor szary. Młode pędy nieprzyjemnie pachną zgnilizną.  

Owocem są pestkowce, początkowo zielone, potem stają się czerwone, ciemnofioletowe a na końcu 

czarne. Owoce dla ludzi są trujące, zjedzone w dużych ilościach powodują silne biegunki i wymioty, co 

ciekawe stanowią jednocześnie przysmak dla ptaków. Jako ciekawostkę również dodam, iż kora oraz 

owoce wykorzystywane są  po specjalnym przygotowaniu, w ziołolecznictwie. Kruszyna objęta jest 

częściową ochroną w celu zabezpieczenia roślin przed intensywnym pozyskiwaniem kory do celów 

leczniczych.  

Pora wrócić do naszej trasy. Dojeżdżamy do większego skrzyżowania dróg asfaltowych, na 

którym skręcamy w prawą stronę w kierunku Wasilewa Skrzeszewskiego, do którego chwilę 

potem wjeżdżamy. Muszę przyznać, iż miejscowość zrobiła na mnie dosyć pozytywne  

wrażenie. Gospodarstwa porozrzucane w znacznym odległościach od siebie, duże budynki 

gospodarcze, zasobne domy mieszkalne.  Szeroka droga dojazdowa (nie asfaltowa jeszcze, ale 

bardzo wygodna do jazdy) . Miałem trochę wrażenie, że wjechałem do jakiejś miejscowości, 

położonej gdzieś w Szwecji lub Danii. Po minięciu kilku dużych gospodarstw, widzimy, że 

główna droga odchodzi w lewą stronę. W prawo tuż przy ledwie widocznym znaku 

przystanku autobusowego odchodzi polna ale utwardzona droga, którą dalej podążamy (patrz 

zdjęcie nr 4).   

Zdj ęcie nr 4  Wąska ale wygodna droga do jazdy rowerem. 
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Jak widać na zdjęciu droga ciągnie się odcinkiem prostym przez długi czas (około 1,5 km). 

Tuż po zjechaniu z głównej drogi,  mamy okazję zobaczyć po prawej stronie,  kilka  okazów 

olszy czarnej. Przed nami w odległości około 1 km zobaczymy zabudowania. Jadąc sądziłem, 

iż to miejscowość Wirów , ale  jak się później okazało, to była miejscowość Nowomodna. Po 

lewej stronie drogi ciągnie się różnogatunkowy las (m.in. brzozowy). Po krótkiej ale 

przyjemnej jeździe, dojeżdżamy do małego łuku, na którym kierujemy się w prawą stronę. 

Chwilę później trafiamy na większą drogę asfaltową, prowadząca do Wirowa. Miałem 

świadomość, iż Wirów słynie z zespołu klasztornego, ale zabytki te postanowiłem zobaczyć 

w drodze powrotnej. Tak więc tylko dla zaspokojenia ciekawości, przejechałem miejscowość 

Wirów, żeby zapoznać się z charakterem wsi. Poza tym, mapa wskazywała, na występowanie 

jakiegoś dworku lub zabytkowego budynku, ale na nic nie trafiłem. Oczywiście nie chodziło, 

o budynki poklasztorne, bo one są zlokalizowane w innej części miejscowości. Po zapoznaniu 

się z wyglądem Wirowa, wracamy ponownie w kierunku Nowomodnej. Mijamy po lewej 

stronie drogą z której przyjechaliśmy i dojeżdżamy do rozjazdu dróg. W prawą stronę 

odchodzi droga asfaltowa w kierunku miejscowości Łózki , my naszym zwyczajem 

wybierania dróg trudniejszych, kierujemy się w lewą stronę. W drogę piaszczystą, polną ale 

raczej niezłą do jazdy rowerem. Po prawej stronie widzimy w oddali ścianę lasu mieszanego 

(zresztą po lewej stronie również). Po krótkim chwili, ściana lasu zbliża się do drogi, którą 

jedziemy. Las mieszany z przewagą sosny, ale też możemy zauważyć trochę dębu, brzozy, 

olszy. Ptaków praktycznie nie słychać  ani widać za wyjątkiem jakiegoś popiskiwania. Z 

ciekawostek ornitologicznych zobaczyłem przelatującego w kierunku lasu, myszołowa 

zwyczajnego. Zresztą chwilę potem usłyszałem charakterystyczny głos, prawdopodobnie 

samicy, gdyż był to głos dłuższy i wyższy. Dojeżdżamy do szerszej, piaszczystej drogi, którą 

kierujemy się w prawą stronę w kierunku Czekanowa. Po około 100 metrach, po prawej 

stronie drogi można zobaczyć dwa krzyże (postawione zapewne w różnych odstępach czasu). 

Tuż przy krzyżach rośnie znaczny, pewnie również sędziwy kasztanowiec (patrz zdjęcie nr 

5). 
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Zdj ęcie nr 5   Trochę ten kasztanowiec podobny do wierzby… 

 

Krótki czas po minięciu krzyży, wjeżdżamy do lasu, w którym już z daleka słychać pracujące 

maszyny. Widząc, świeżo ścięte i przygotowane do wywózki  pnie drzew, głównie sosny, 

myślałem, iż poprzyglądam się  na pracę leśników. Jednakże, po dojechaniu na miejsce, skąd 

pochodził dźwięk maszyn, zobaczyłem, że to kilka koparek pracuje przy wykopywaniu 

dużego zbiornika wodnego. Ciekawy jestem, jakie przeznaczenie będzie miał ów zbiornik? 

Może rekreacyjny, któż to wie? My jedziemy dalej, niedługo potem dojeżdżamy do wsi 

Czekanów a dokładnie do krzyżówki z krzyżem pośrodku. Nasza trasa skręca w prawą 

stronę, chwilę potem dojeżdżamy do budynku kościoła. Wcześniej jednak po prawej stronie 

szosy, możemy zauważyć nowy pomnik (2008 r.), poświęcony małżeństwu Alfredzie i 

Bolesławowi Pietraszkom (patrz zdjęcie nr 6). Jak czytamy, zostali wyróżnieni  25 września 

2007 r. medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata,  za uratowanie 17 osób 

pochodzenia żydowskiego,  
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Zdj ęcie nr 6 „Czy ja bym na ich miejscu tak uczynić mógł?” 

 

ukrywając ich w swoim domu na skraju lasu.  Niezmiernie ciekawa jest historia życia 

Państwa Pietraszków, którzy, jak podaje strona internetowa Muzeum Walki i Męczeństwa w 

Treblince, byli  ludźmi prawymi, głęboko wierzącymi i miłującymi ojczyznę, dla których 

słowa – Bóg, Honor i Ojczyzna znaczyły bardzo wiele, miały pokrycie w ich codziennym 

życiu. Więcej można poczytać o tych ciekawych  i bardzo dzielnych ludziach na w/w stronie: 

http://www.treblinka.bho.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=62 

 

 Jak wyczytałem w Internecie, kościół w Czekanowie pw. Św. Andrzeja Boboli został 

zbudowany w latach 1953 - 1955 pod kierunkiem ks. Zygmunta Szymczaka. 01 września 

1990 r. ówczesny biskup siedlecki Jan Mazur, podniósł ją do rangi samodzielnej parafii.      

Wracamy na trasę, sądziłem, że istnieje możliwość kontynuowania jazdy drogą polną, 

odchodzącą od kościoła (tak zresztą pokazywała mapa), ale ja tej drogi nie znalazłem. Byłem 

zmuszony zawrócić do znajomego skrzyżowania, na którym skręciłem w prawą stronę. 

Mijamy mały mostek, z nowym chodnikiem i jedziemy dalej, skręcając w prawą stronę w 

kierunku Jabłonnej Lackiej. (drogowskaz pokazuje Jabłonna Lacka 5 km). Mijamy po lewej 

stronie kilkanaście dorodnych świerków (patrz zdjęcie nr 7).   



 8

Zdj ęcie nr 7 Czyż nie są to urokliwe drzewa?  

 

Szybko mijamy Czekanów i wjeżdżamy do wsi Łuzki.  Typowa wieś mazowiecka, 

pomieszanie starych i nowych budynków. Próbowałem znaleźć coś ciekawego w tej 

miejscowości, ale nie udało mi się. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że najwięcej informacji, 

uzyskałbym od mieszkańców, ale podczas moich wycieczek tych jest jak na lekarstwo. 

Dojeżdżamy do trasy Jabłonna Lacka – Wirów. Mijamy ją, kierujemy się dalej prosto w 

kierunku Niemirek drogą szutrową, szeroką i raczej wygodną do jazdy.   Droga prosta jak 

drut. W oddali widać lasy, w oczy rzuca się rozległa przestrzeń. Kolejna miejscowość, którą 

mijamy to Niemirki.  Podobnie jak Łuzki, raczej uboga w atrakcje. Jadąc asfaltową drogą, 

dojeżdżamy do rozjazdu dróg z kapliczką pośrodku. My kierujemy się w prawą stronę, droga 

z asfaltowej przechodzi w utwardzoną drogę piaszczystą.  Mijamy mały betonowy mostek i 

kierujemy się w stronę Mołożewa.  Tuż za mostkiem kilka urokliwych wierzb (patrz zdjęcie 

nr 8).   
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Zdj ęcie nr 8 Czyż nie skłania ta wierzba do zadumy?  
 

Droga wspina się lekko pod górę, przez cały czas towarzyszą nam po obu stronach różne 

krzewy m.in. śliwa tarnina.    

Śliwa tarnina – krzew dorastający do 3 metrów wysokości. W 

krajach germańskich i słowiańskich wierzono, iż tarnina potrafi 

uchronić przez wiedźmami i wampirami. Zarówno kwiaty, liście, 

kora, korzenie i owoce posiadają właściwości lecznicze. Owoce 

tarniny tzw. tarki, zbierane późna jesienią mogą stanowić materiał 

na różnego rodzaju nalewki, dżemy, powidła, soki o właściwościach 

regulujących trawienie i przeciwbiegunkowych. Jako ciekawostkę 

można podać, iż tarki zawierają bardzo dużo węglowodanów, 

kwasów organicznych (m.in. kwasu jabłkowego i cytrynowego) oraz innych substancji, nie do końca            

jeszcze zbadanych. 

 



 10

Dla zainteresowanych możliwościami wykorzystania śliwy tarniny w domowej kuchni podaję 

poniżej link, gdzie autor podał kilka sposobów wykorzystania w/w krzewu: 

http://www.naturaity.pl/apteka-natury/drzewa-i-krzewy/item/468-%C5%9Bliwa-tarnina.html 

 

Wracając do naszej trasy, jadąc wygodną drogą możemy podziwiać rozległe łąki i pola. Po 

około 1,5 km nasza droga skręca ostro w lewą stronę kierunku lasu. To jest kolejny cel naszej 

wycieczki. Krótki czas potem dojeżdżamy do lasu: gęstego, cichego, tajemniczego. Po prawej 

stronie drogi widzimy stary krzyż. 

Po kilkuset metrach las kończy się, 

po obu stronach zostają tylko 

przydrożne zadrzewienia np. 

wierzby oraz krzewy np. głogu. Po 

drodze mijamy odbijającą w prawą 

stronę drogę, my w dalszym ciągu 

kontynuujemy jazdę prosto w 

kierunku Mołożewa. W końcu 

osiągamy kolejną miejscowość 

zaplanowana na naszej trasie.   

Zdj ęcie nr 9 Budynek, z którym łączy mnie sporo wspomnień.  
 

Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, po czym kierujemy się w lewą stronę. Po krótkiej jeździe 

przez wieś, trafiamy na kolejną drogę asfaltową. Na wprost nas ukazuje się duży brązowy 

budynek, z którym łączą mnie pewne wspomnienia zresztą jak i cała miejscowość zapadła mi 

głęboko w pamięci. Dlaczego? Dlatego, że tutaj uczestniczyłem już nie pamiętam, czy raz czy 

dwa razy w letnim obozie ornitologicznym. Mieliśmy bazę w pobliskim rezerwacie, o którym 

napiszę niebawem. W dużym brązowym budynku, mieliśmy wykupione obiady. Wówczas 

mieścił się tam Ośrodek Pomocy Społecznej.  Obecnie budynek stoi opustoszały, a szkoda bo 

ma bogatą historię (patrz zdjęcie nr 9).     

 Został wybudowany w 1904 roku przez mniszki z położonego w sąsiedniej wsi (tj. Wirowa) 

monastyru (prawosławnego klasztoru), które ustanowiły tutaj swoją fili ę. W budynku 

znajdowała się szkoła, internat, przytułek dla ubogich dzieci a także nawet lekarz. Jako, że w 

okolicy większość mieszkańców była unitami, mniszki poprzez swoją działalność prowadziły 

walkę o rząd dusz i faktyczne, a nie przymusowe nawracanie z katolicyzmu na prawosławie.  

Sam Mołożew  również posiada bogatą historię. Jak podają źródła w Internecie (m.in. 

http://www.zsokolowa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=39:z-dziejow-

dobr-mooew&catid=3:skarbiec-ziemi&Itemid=4. Analiza posiadanych dokumentów 

pozwoliła ustalić, iż właścicielem dóbr mołożewskich pod koniec XV wieku był Wojciech 
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Mołożewski a następnie jego potomkowie. Przez setki lat miejscowość przechodziła z rąk do 

rąk. Podobnie działo się to z innymi miejscowościami w tym regionie. Więcej o dziejach 

Mołożewa możemy przeczytać w artykule, do którego link przedstawiłem powyżej.  

 

Czas wracać do kontynuowania naszej wycieczki.  Obecnie w Mołożewie znajdują się dwa 

rezerwaty przyrody. Jeden to Skarpa Mołożewska – 2 hektarowy rezerwat florystyczny, 

chroniący rzadkie gatunki roślin ciepłolubnych porastających wysoką skarpę Bugu oraz 

ciekawszy dla mnie, Wydma Mołożewska – prawie 64 hektarowy rezerwat, utworzony w 

1987 r. w celu ochrony stanowisk lądowych rzadkich gatunków ptaków. Tak jak 

wspomniałem wcześniej, rezerwat Wydma Mołożewska miałem okazję oglądać kilka razy. 

Aby do niego trafić, trzeba przy opisywanym przeze mnie brązowym budynku, skręcić w 

lewo i zjechać w dół w kierunku widocznej po prawej stronie bramy, która powinna być 

otwarta. Sposobów zwiedzania tego rezerwatu jest kilka. Można skierować się bezpośrednio 

w kierunku Bugu  (od bramy w lewą stronę) lub podążyć na wprost w kierunku widocznego 

w oddali lasu. Chcąc nacieszyć się przestrzenią a także w nadziei zobaczenia ciekawych 

gatunków ptaków, proponuję wybrać drugi wariant    (patrz zdjęcie nr 10).     

Przejechawszy około 1-1,5 km, widoczną na zdjęciu drogą, dojeżdżamy w końcu do Bugu 

oraz lasu, którego wygląd 

jest dla nas nagrodą, za 

trudy podróży. Idealne 

miejsce, żeby usiąść, 

pomyśleć,  coś  zjeść. Za 

każdym razem, jak 

trafiam w to miejsce 

ogarnia mnie dziwne 

uczucie, że to miejsce jest  

 
 
 
 
 
 

Zdj ęcie nr 10 Naszym celem jest las widoczny w oddali. 
 

jakieś szczególne, wyjątkowe.  Nie będę się dalej rozwodził, mam nadzieję, iż drogi  turysto, 

sam coś podobnego odczujesz (patrz zdjęcie nr 11).     
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Zdj ęcie nr 11 Może zdjęcie tego nie odda, ale naprawdę jest to wyjątkowe miejsce.  

 

Pora wracać do naszej wycieczki. Jako, że plan naszej wycieczki przewiduje powrót do 

Mołożewa, stąd jesteśmy zmuszeni wrócić do wejścia do rezerwatu. Możemy wrócić tą samą 

drogą, którą przyjechaliśmy  albo tak jak ja  zrobiłem, przejść się,  prowadząc rower  wzdłuż 

rzeki.  Droga dłuższa, mniej wygodna ale dzięki temu zobaczyłem duże stado żurawi oraz 7 

czapli białych. Żurawie już wcześniej widziałem, ale takiego dużego stada (około 130 szt.), 

spacerującego wśród traw, to jeszcze nie.  Ponadto czaple białe też często się nie widzi. 

Sądziłem, iż jest to raczej rzadki ptak spotykany wyłącznie podczas przelotów. Przeczytałem 

ku mojemu zdziwieniu w Internecie, że obecnie spotyka się także czaplę białą jako gatunek 

nielicznie lęgowy w Polsce. Poniżej zdjęcia prezentujące oba gatunki. (patrz zdjęcia nr 12).  

  



 13

 

 

Żuraw Czapla biała 

Zdj ęcia nr 12 

Źuraw - (zdjęcie autorstwa Marka Szczepanka-  licencja Creative Commons)  

Czapla biała – (zdjęcie autorstwa Calibasa – licencja Creative Commons) 

     

Po około 40 minutach w zależności od tempa marszu, dochodzimy do miejsca, skąd 

rozpoczęliśmy zwiedzanie rezerwatu. Warto rzucić okiem na ładnie prezentujący się w 

pobliżu wysoki brzeg Bugu. Wspomnę z nostalgią, iż skarpa ta była miejscem doskonałej 

zabawy w czasie trwania letniego obozu studenckiego.  To chyba wszystko jeśli chodzi o 

rezerwat Wydma Mołożewska, teraz kierujemy się w kierunku Wirowa , mając budynek 

dawnego  Ośrodka Pomocy Społecznej po lewej stronie, kierujemy się na południe. Droga 

początkowo pod górę. Jadąc, zauważymy oznaczenie niebieskiego szlaku turystycznego. Po 

około 2 km dojeżdżamy do Wirowa do budynków poklasztornych. Warto zwrócić uwagę na 

piękną o tej porze, aleję lipową  im Jana Pawła II  (patrz zdjęcie nr 13).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj ęcie nr 13 Aleja lip im. Jana Pawła II w Wirowie. 
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Dawny kompleks budynków klasztoru prawosławnego obejmuje Dom Pomocy 

Społecznej, Pensjonat i Kancelarię Parafialną.  

Poniżej przedstawiam krótki opis powyższych miejsc, w którym zawarłem według mnie 

najistotniejsze informacje wybrane z Wikipedii oraz innych źródeł. Nie mniej jednak, 

zachęcam do poczytania np. w internecie historii tego miejsca. 

Prawosławny Monaster (klasztor) żeński Chrystusa Zbawiciela w Wirowie  -  W II połowie XIX 

wieku w rosyjskim kościele prawosławnym wystąpił znaczny wzrost klasztorów (manasterów) żeńskich 

i męskich. Powstawały one na terenach przejętych przez Rosjan w toku trzech zaborów. Klasztory te 

należały do klasztorów tzw. niekontemplacyjnych, ukierunkowanych na pracę społeczną, a dzięki 

znacznej pomocy finansowej, którą otrzymywały od rodziny carskiej i bogatych rosyjskich 

arystokratów, miały za zadanie szerzyć prawosławną  religię i kulturę rosyjską. Innymi słowy była  

nienarzucana siłą,  rusyfikacja. Tak właśnie powstał klasztor Chrystusa Zbawiciela w Wirowie, jako 

filia istniejącego już klasztoru żeńskiego w Leśnej.  Początkowo 10 mniszek zamieszkały w dwóch 

domach, zaś na cerkiew zaadoptowały dawny kościół rzymskokatolicki.   

Od samego początku mniszki kierowały się dewizą: wszystko dla innych, nic dla siebie. Dowodem na 

to jest fakt, jak podaje Wikipedia, w pierwszej fazie działania klasztoru mniszki zaopiekowały się 

trzydziestką najuboższych dzieci. Dzięki finansowej pomocy księży prawosławnych (organizowali 

zbiórki) oraz pomocy cara Mikołaja II Romanowa, został wybudowany nowy znacznych rozmiarów 

budynek klasztoru, który istnieje do dzisiaj, obecnie mieści się w nim Dom Pomocy Społecznej (patrz 

zdjęcie nr 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdj ęcie nr 14 Budynek dawnego klasztoru prawosławnego w Wirowie.  
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Przez lata działalności, klasztor urósł w siłę i zyskał na znaczeniu. Jak wyczytałem w internecie, na 

początku XX wieku, klasztor składał się z 200 mniszek, które zarządzały m.in. 4 szkołami, hotelem, 

pralnią, introligatornią, sierocińcem dla 320 dzieci, przychodnią lekarską itd.  

Obok budynku dawnego klasztoru możemy zobaczyć także budynek dawnej cerkwi prawosławnej pw. 

Świętego Serafina, obecnie mieści się tam Kancelaria Parafialna (patrz zdjęcie nr 15)  

 

Zdj ęcie nr 15  Dawna cerkiew prawosławna, obecnie kancelaria parafialna w Wirowie.  

 

Tuż przy dawnym klasztorze możemy również zobaczyć mały kościółek pw. Św. Antoniego, 

dawniej kościół unicki, wybudowany w latach 1833-1836 r. (patrz zdjęcie nr 16).   

Zwiedziwszy zespół poklasztorny 

kierujemy się dalej w kierunku Wasilewa, 

kierując się niebieskim szlakiem 

(wracamy na główną drogę – tą którą 

przyjechaliśmy z Mołożewa i jedziemy na 

południe. Po drodze mijamy drogę 

odchodzącą w kierunku Łuzek, my 

jedziemy prosto. Po przejechaniu ok. 1 

km skręcamy w lewą stronę przy  

Zdj ęcie nr 16  Kościół pw. Św. Antoniego w Wirowie. 
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znajomej tablicy Nadbużański Park Krajobrazowy . Piszę znajomej, gdyż rano ją mijaliśmy. 

Droga kręci, prowadzi koło małej żwirowni. Tuż za żwirownią możemy skręcić w lewo po 

kilkudziesięciu metrach. Ukaże się nam ładny widok  na panoramę Bugu, szkoda tylko, że 

większość  widoku zasłonięta jest krzakami. Prawdopodobnie jest to miejsce oznaczone na 

mapie słoneczkiem, oznaczające punkt widokowy. Kilka lat temu, jak nie było tyle krzaków, 

rzeczywiście widok musiał być przedni. Nasyciwszy oczy nadbużańską panoramą, wracamy 

na naszą drogę. Dojeżdżamy do Wasilewa Szlacheckiego, gdzie skręcamy w prawą stronę i 

dojechawszy do głównej drogi, skręcamy w lewą stronę. To już koniec naszej wycieczki, 

mam nadzieję, że się podobała. I oczywiście zapraszam wkrótce na następną.  

 

 

 
Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę dużo radości z wycieczki.  

Autor 
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