
Dzieje zabytkowego zespołu poklasztornego

w Wirowie – obecnie siedziby Domu Pomocy Społecznej

„Pomocna Dłoń”

     Według dostępnych źródeł  w XV wieku dziedzicami  osady zwanej  Vyrowo,
Virowo byli między innymi: Iwaszko, Hrińko, Haczko – prawosławni Rusini. Istniały
tu  świątynie  prawosławne,  a  następnie  cerkiew  obrządku  greko  –  katolickiego
(unicka) ufundowana w roku 1712 przez Jana Godlewskiego – starostę nurskiego.
     Pierwszy kościół rzymsko – katolicki w Wirowie wystawił miejscowy dziedzic
Franciszek  Kuszel  (lub  Kuszell)  w  roku  1799.  Kościół  był  filią  parafii  w
Skrzeszewie.  Budynek był  drewniany i  w roku 1830 spłonął  prawdopodobnie od
uderzenia pioruna.
     „Tenże Kuszel w posty ruskie, a nie łacińskie posyłał po chatach i u kogo nie
znaleziono w garnku mięsa lub słoniny, kazał bić i podobnież kiedy w łaciński post
znaleziono u kogo mięso”.  Był więc jaśnie  pan dziedzic katolikiem żarliwym ale
mało ekumenicznym i nie przebierając w środkach dążył do przekształcenia parafii
unickiej  w  katolicką.  Jego  stosunki  z  proboszczem miejscowej  świątyni  greko  –
katolickiej  były  jak  najgorsze.  Z  informacji  zawartych  w  niektórych  źródłach
(„Chołmski Kalendar”) miał on podczas nieobecności proboszcza unickiego cerkiew
i plebanię rozebrać, ziemię na ich miejscu zaorać. Nawet jeśli nie jest to do końca
prawdą, to stosunek pana Kuszela do greko – katolików wywoływał liczne protesty i
skargi  duchowieństwa  unickiego,  a  także  rozprawę  przed  Świetnym  Urzędem
Cyrkularnym w Siedlcach. 
   Kolejną  tym  razem  murowaną  świątynią  pod  wezwaniem  Św.  Antoniego
Padewskiego  wybudował  w  latach  1833  –  1836  syn  Franciszka,  Antoni  Kuszel.
Budynek później modernizowany i rozbudowywany przetrwał do do dziś. W roku
1883  władze  carskie  zamknęły  świątynię  prawdopodobnie  za  pomoc
prześladowanym  unitom  z  sąsiednich  parafii  greko  –  katolickich  oraz
nieprzestrzeganie  rządowych  zakazów  i  ograniczeń.  Ostatnim  proboszczem
wirowskim był ks. Jankowski.



    Dziesięć lat  później  do Wirowa zostały  sprowadzone mniszki  prawosławne z
Leśnej  Podlaskiej  (obecnie  w  powiecie  Biała  Podlaska).  Niszczejący  kościół
przysposobiono na cerkiew prawosławną.

Wirowska cerkiew prawosławna

 W początkowym okresie klasztor, a właściwie filia monasteru z Leśnej Podlaskiej
borykał się z trudnościami finansowymi. Przeciwdziałać temu usiłuje mnich siedlecki
proterej Naum Miziecki, organizując kwesty i poszukując sponsorów. Także wśród
moskiewskiego kupiectwa.  Sytuację  zmienia  radykalnie  bogata donacja  ostatniego
cara Mikołaja II. Dla monasteru zakupiono dwa okoliczne folwarki, podarowano mu
liczne cenne ikony. Wielkim nakładem kosztów wybudowano budynki  klasztorne,
administracyjne  i  pomocnicze  (obecnie  budynek  główny  „A”,  oraz  „B”  i  „C”).
monumentalny budynek główny wzniesiony został w stylu bizantyjskim, pozostałe
wg wzorów inspirowanych klasycystyczną architekturą rosyjską.



Prawosławny kompleks klasztorny

Budynek klasztorny „B”

 Z  tego  okresu  pochodzi  także  drewniana  plebania  z  charakterystycznymi
rzeźbionymi dekoracjami okien. W 1904 roku wystawiono murowaną cerkiew pod
wezwaniem  Św.  Serafina  (obecnie  dom  parafialny).  Już  w  roku  1898  filia
leśniańskiego  monasteru  przekształca  się  w  samodzielną  wspólnotę  zakonną  pod
nazwą „Wirowska Wszechmiłującego Zbawiciela Żeńska Pustelnia”.
    Przełożoną  klasztoru  zostaje  księżna  Anna  spowinowacona  z  carską  rodziną
Romanowych.  Księżna  Anna  zmarła  w  wieku  38  lat  i  została  pochowana  obok
cerkwi. Na terenie klasztoru był także grób archimandryty Arkadija. W 2001 roku
szczątki  z  tych  grobów  zostały  ekshumowane  i  przeniesione  na  cmentarz  przy
monasterze na Świętej Górze Grabarce. Po księżnej Annie przeoryszami były jeszcze
księżna Szachowskaja – matka Sofia oraz matka Zuzanna.



       Wirowskie mniszki prowadziły działania na rzecz okolicznej ludności w zakresie
opieki  nad  sierotami,  nauki  czytania  i  pisania  (oczywiście  w  języku  rosyjskim),
pomocy  medycznej,  porad  w  zakresie  agrotechniki  itp.  Działalność  ta  miała
niewątpliwie  charakter  rusyfikacyjny  i  propagujący  prawosławie.  Jednego  roku
matuszka  Anna  ogłosiła,  że  odda  okolicznym  gospodarzom  na  całe  lato  swoich
wychowanków do pomocy w gospodarstwie. Miała nadzieję, że jej pupile zaszczepią
w  nowych  środowiskach  kult  prawosławia  (był  warunek,  by  w  dni  świąteczne
gospodarz przywoził ucznia do cerkwi), spopularyzują język rosyjski. Kiedy jesienią
chłopcy wrócili do Wirowa okazało się, że odwykli od rozmów po rosyjsku i bardzo
się „opolaczyli”. Podobnych eksperymentów więcej nie ponawiano.
     W 1916 roku do Wirowa przybywają zakonnice Zgromadzenia Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej  Maryi Panny. W 1919 roku zostaje reaktywowana rzymsko
-katolicka parafia. Siostry Niepokalanki także zajmują się pomocą medyczną, naukę
czytania  i  pisania  dzieci  i  dorosłych.  W  latach  1922  –  1932  prowadzą  Szkołę
Powszechną oraz Seminarium Nauczycielskie.



       Ostatnią dyrektorką (1928 - 1932) była siostra Maria Wołowska. Zginęła w
czasie II wojny światowej i w 2001 roku została przez Jana Pawła II zaliczona w
poczet błogosławionych, co upamiętnia tablica w holu budynku głównego DPS. W
1932 roku Wirów opuszczają siostry Niepokalanki, a ich miejsce zajmują członkowie
Zgromadzenia Rodziny Maryi. Prowadzą sanatorium dla „dzieci gruźliczych”, domu
dziecka, szkołę powszechną. Dom dziecka przetrwał czas niemieckiej okupacji, aż do
roku 1946.

Budynek główny w okresie powojennym

    Po  II  wojnie  światowej  w  poklasztornych  obiektach  Wirowa  utworzono
Państwowy Dom Dziecka, który działał w latach 1947 – 1958. W końcu 1958 roku
uchwałą  Prezydium  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  w  Warszawie  powołano
zamknięty  Zakład  Leczniczo  –  Wychowawczy  dla   Alkoholików.  Zakład  ten
funkcjonował do 1990 roku.
        Obecnie w Wirowie znajduje się Dom Pomocy Społecznej „Pomocna Dłoń”.
Dysponuje  105  miejscami  dla  osób  dorosłych  niepełnosprawnych  intelektualnie.
Pierwotnie DPS posiadał odział w pobliskim Mołożewie, który po pożarze w 1996
roku został zlikwidowany.
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