Wycieczka nr 62

UHRUSK – SIEDLISZCZE – UHRUSK - HNISZÓW
(06.01.2018)
Region: województwo lubelskie: dolina rzeki Bug w okolicy Uhruska
Dystans: ok. 12-14 km
Rodzaj wycieczki: piesza
Stopień trudności: niski, momentami średni (podmokłe tereny)
Minimalny wiek uczestnika: 12 lat

Fragment mapy przedstawionej

powyżej,

pochodzi

z systemu map internetowych

OpenStreetMap (źródło: http://openstreetmap.org/). W/w mapa została dołączona do Opisu
na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC-BY-SA 2.0).
Legenda

i

trasa

wycieczki

została

wprowadzona

przez

autora

w/w

Opisu.
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Witam serdecznie na kolejnej wycieczce krajoznawczej, pierwszej w 2018 r. Podobnie
jak w poprzednim roku, tak i w tym, będziemy kontynuować zwiedzanie różnych atrakcji
województwa lubelskiego, w tym także powędrujemy również wzdłuż rzeki Bug. Dzisiaj
przedstawię opis wycieczki odbytej na początku stycznia, podczas której odwiedziliśmy
bardzo starą miejscowość Uhrusk, a także pospacerowaliśmy w górę rzeki Bug. Aha,
zapomniałem wspomnieć, iż od tego roku wprowadziłem małą innowację, polegającą na tym,
iż oprócz zdjęć, będę starał się umieścić krótki filmik na kanale YouTube, prezentujący
odwiedzane miejsca, atrakcje a także przedstawiające uczestników wycieczki w różnych
zaskakujących sytuacjach. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o wstęp. Zaczynamy naszą
wycieczkę, przypomnę już sześćdziesiątą drugą.
Wycieczkę możemy zacząć od pozostawienia samochodu na parkingu przy tutejszym kościele
pw. Jana Chrzciciela w Uhrusku. Zanim zaczniemy zwiedzanie miejscowości, można
przeczytać krótki opis, który umieściłem poniżej. Z pewnością nie zaszkodzi.
Uhrusk – wieś położona w woj. lubelskim w gminie Wola Uhruska. Bardzo stara miejscowość,
gdyż już na początku XIII wieku pojawiły się pierwsze wzmianki, z których wynika, że już w 1204 r. w
Uhrusku istniał gród (zdjęcie nr 1).
Z kolei według innych źródeł wynika, że w 1214
r. gród został umocniony i odnowiony. Ponadto
książe halicki Roman wzniósł w Uhrusku wieżę
obronną oraz cerkiew prawosławną. Wtedy też
władca ustanowił diecezję uhruską.

W ten

sposób Uhrusk stał się stolicą Księstwa
Włodzimiersko-Halickiego.

Tytułem

tym

miejscowość cieszyła się tylko do 1240 r., kiedy
to

stolica

książęca

i

biskupia

została

przeniesiona do pobliskiego Chełma.
Po rządach władców halickich w 1366 r. cała
ziemia została przyłączona do królewszczyzny,
którą Władysław Jagiełło przekazał bojarowi
ruskiemu

Olechnie

(Aleksandrowi)

Dymitrowiczowi, co zapoczątkowało władanie
rodu Uhrowieckich na tym terenie. Dobra
Zdjęcie nr 1 - Rzeźba przy budynku Uhruskiej szkoły,
symbolizująca 800-lecie istnienia miejscowości.

uhrowieckie pozostały we władaniu aż do końca XVI wieku. Potem Uhrusk już wielokrotnie zmieniał
właścicieli, ostatnim dziedzicem Uhruska był Stanisław Niemirycz aż do 1944 r (źródła tekstu na
końcu Opisu).
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Pomimo, że Uhrusk należy do
bardzo

starych

miejscowości,

niestety nie znajduje się w nim
za wiele atrakcji. Niewątpliwie
jedną z nich jest kościół pw. św.
Jana Chrzciciela, zresztą w
pobliżu

którego

możemy

pozostawić samochód (zdjęcie
nr 2).

Zdjęcie nr 2 - Widok frontu kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Uhrusku.

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Uhrusku – parafia powstała w 1551 r. , w tym czasie powstał
również kościół drewniany, ufundowany przez
ówczesnego

właściciela

dóbr

Mikołaja

Uhrowieckiego. Co ciekawe w latach 15751635

kościół

luterański.

Po

funkcjonował
zniszczeniu

jako

zbór

drewnianego

kościoła, został w 1671 r. wzniesiony nowy
kościół pw.

św. Jana Chrzciciela. Niektóre

źródła podają, że kościół został zbudowany w
latach 1676-1678 r. Po pożarze w 1807 r.
kościół został odbudowany i powiększony w
latach 1833-1838 r. We wnętrzu możemy
obejrzeć interesujące rzeźby i obrazy np.
znajdujący się w ołtarzu głównym obraz Matki
Bożej

Szkaplerznej

w

srebrnej

sukience

(zdjęcie nr 3). Przy kościele możemy zobaczyć
również inne zabytki np. dzwonnicę z końca
XIX wieku i organistówkę z 1930 r. (źródła
tekstu na końcu Opisu).
Zdjęcie nr 3 - Wnętrze uhruskiego kościoła, w tym
widok głównego ołtarza.

Nieopodal kościoła, w odległości około 100 metrów, zobaczymy następną atrakcję Uhruska
tj. cerkiew prawosławną pw. Zaśnięcia NMP (zdjęcie nr 4).
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Cerkiew

prawosławna

pw.

Zaśnięcia NMP w Uhrusku – jak
pisałem

wcześniej,

parafia

prawosławna w Uhrusku powstała
w 1218 r.

W dawnych źródłach

możemy znaleźć wzmianki o cerkwi
i tutejszym klasztorze pw. św.
Daniela, pochodzące z lat 1220 1268 r. Jak możemy przeczytać na
tablicy informacyjnej , znajdującej
się przy cerkwi, obecny budynek
świątyni został wzniesiony w 1849
Zdjęcie nr 4 - Zabytkowa cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny w Uhrusku.

r. nieopodal starszej, drewnianej cerkwi, którą rozebrano w czasie budowy nowej, ze względu na zły
stan techniczny . W czasie I i II Wojny Światowej, świątynia była niszczona, a w latach 1920-1927 i
1966 odnawiana. Co ciekawe, we wnętrzu znajduje się pięcioosiowy ikonostas

z 1875 r. oraz

osiemnastowieczne obrazy, przeniesione z rozebranej w 1938 r. cerkwi w Zbereżu (źródła tekstu na
końcu Opisu).

Po obejrzeniu niestety tylko z zewnątrz cerkwi, podążamy drogą asfaltową dalej, przy czym
mijamy wieś

Uhrusk, by

około 10 minut drogi później
do

dotrzeć

następnej

miejscowości tj. Siedliszcza.
Prawie na samym początku
wsi,

po

prawej

stronie

znajduje się, istniejący już w
I połowie XIX wieku, mały
cmentarz

prawosławny,

dawniej unicki (zdjęcie nr 5).
Zdjęcie nr 5 - Mały cmentarz prawosławny w Siedliszczu k/ Uhruska.
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Jak możemy przeczytać na tablicy informacyjnej, znajdującej się przy cmentarzu, do dzisiaj
zachowało się kilkanaście nagrobków z I połowy XX wieku w formie schodkowych cokołów
zakończonych krzyżem. Obecnie cmentarz należy do parafii prawosławnej we Włodawie i
służy w dalszym ciągu nielicznym mieszkańcom wyznania prawosławnego, zamieszkujących
te tereny. Przechodząc przez Siedliszcze, nie sposób nie zauważyć znacznej ilości starych,
drewnianych

domów.

Oczywiście wiele z nich uległo
na przestrzeni lat modernizacji,
jednakże

i

tak

możemy

podziwiać stare budownictwo w
wielu przypadkach, nawet z
początku XX wieku (zdjęcie nr
6).

Podobno w Siedliszczu

możemy zobaczyć nawet około
40 starych domów.
Zdjęcie nr 6 - Przykład starego budownictwa mieszkalnego we wsi Siedliszcze.

Około 500-600 metrów dalej dojdziemy do starej remizy strażackiej, przy której znajduje się
podniszczony pomnik poświęcony żołnierzom radzieckim, walczącym w tych okolicach w
1944 r. (zdjęcie nr 7). Jak widać na zdjęciu,
tablica pomnika jest mocno zniszczona przez
czas.

Napisy

pomniku,
piaszczysta,

prawie

odchodzi
którą

nie

widoczne.

w lewą
będziemy

stronę
się

Przy
droga

poruszać.

Niedługo potem dojdziemy do mostku na rzece
Uherce (dopływ Bugu), który jak się okazało był
w znacznym stopniu zalany wodą (zdjęcie nr 8).
Zresztą sam moment przejścia przez ten mostek,
przypomnę

jedyny

w

promieniu

kilku

kilometrów, uwidoczniłem na krótkim filmiku,
który możecie obejrzeć

na kanale

YouTube

(link na końcu Opisu).
Zdjęcie nr 7 - Zniszczony przez czas, pomnik żołnierzy radzieckich w Siedliszczu.
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Zdjęcie nr 8 - Zalany wodą mostek na rzece Uherce (dopływie Bugu).

Po pokonaniu mostka, przy czym nie obeszło się bez zamoczenia obuwia, wędrujemy dalej,
by niewielki czas później dojść do brzegu rzeki Bug (zdjęcie nr 9). Jak widać na zdjęciu, na
drzewach możemy zauważyć
porastające je jemioły, których
w

tych

okolicach
bardzo

zaobserwujemy

dużą

ilość. Jak zwykle, tak i teraz po
dotarciu do brzegu rzeki, coś
przekąsimy

i

wypijemy

obowiązkową kawkę, ale tym
razem z termosu. Po posileniu
ruszamy dalej w górę rzeki,
jednakże plan polegający
Zdjęcie nr 9 - Brzeg rzeki Bug w okolicy miejscowości Siedliszcze.
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na wędrowaniu wzdłuż brzegu nie został zrealizowany ze względu na znajdujące się w
różnych miejscach lokalne rozlewiska, które niestety konieczne okazały się do obchodzenia
(zdjęcie nr 10).

Zdjęcie nr 10 - Znajdujące się na polach rozlewiska, skutecznie uniemożliwiały wędrówkę wzdłuż rzeki Bug.

Chcąc nie chcąc, musieliśmy odejść od rzeki i teraz wędrujemy po terenach łąkowych,
omijając rozlewiska. Po przejściu około 1-1,5 kilometra, teren jakby się trochę podnosił, więc
tym samym rozlewisk można zauważyć jakby mniej. Jednak po przejściu następnego odcinka,
okazało się, że rozlewiska występują w dalszym ciągu, zresztą skutecznie chroniąc przed
nami brzeg Bugu. Oczywiście dodam, iż warunki panujące na tym terenie mogą być zupełnie
inne o innej porze roku, osobiście spodziewałem się i zresztą liczyłem na lekki mróz i śnieg
występujący na polach. Stworzyłoby to zupełnie inne warunki do wędrowania, gdyż albo
części rozlewisk nie byłoby w ogóle, albo po prostu by zamarzły.
Ale wracając do naszej wycieczki, od czasu do czasu udało nam się dojść do Bugu i nawet
chwilę powędrować wzdłuż jego brzegu. W takim właśnie momencie trafiliśmy na
ciekawostkę przyrodniczą tj, dwie powalone przez bobry olsze czarne, co ciekawe, rosnące
jedna obok drugiej (zdjęcie nr 11).
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powalone

Obserwując
drzewa,

nie

sposób

podziwiać te sympatyczne
zwierzęta,

krytykowane

przez wielu rolników, za ich
zdolności w przegryzaniu
naprawdę dużych drzew.
Jednakże

wiele

razy

podczas naszych wędrówek
przy Bugu, zauważyliśmy
często

ślady

żerowania

bobrów, które na skutek
Zdjęcie nr 11 - Ciekawie powalone przez bobry, rosnące koło siebie olsze czarne.

całkowitej ochrony, bardzo się rozmnożyły i w wielu miejscach, przyczyniając się do zmiany
tamtejszych warunków przyrodniczych.
Dodam, iż nadbużańskie okolice miejscowości Siedliszcze to głównie łąki, czyli tereny
otwarte, bardzo przyjemne do wędrowania (zdjęcie nr 12).
mieliśmy

Podczas naszej wycieczki

okazję

zaobserwować

różne

gatunki ptaków: np. gęsi,
kaczki

a

także

prawdopodobnie

parę

bielików.
Naszym
było

zamierzeniem
dojście

miejscowości

do

Hniszów,

ale zastane warunki oraz
towarzysząca

nam

od

czasu do czasu rzeczka
Zdjęcie nr 12 - Ciekawe do zwiedzania nadbużańskie łąki pomiędzy
Siedliszczem a Hniszowem.

Uherka, której nie sposób było pokonać, gdyż była za szeroka i głęboko do przejścia, zmusiły
nas do powrotu do miejscowości Siedliszcze, do mostku, zaprezentowanego na zdjęciu nr 8.
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Tak więc wędrowaliśmy pośród łąk, od czasu do czasu przechodząc przez rozlewiska,
podziwiając tutejszą przyrodę nadbużańską. Np. minęliśmy piękną wierzbę, porośniętą przez
jemioły, która swoim wyglądem zwróciła moją uwagę (zdjęcie nr 13).

Zdjęcie nr 13 - Częściowo uschnięta wierzba, porośnięta jemiołami.

W pewnym momencie trafiliśmy na drogę polną,
która już poprowadziła nas do wspomnianego
wcześniej mostku na Uherce. Dodam, iż wędrując
początkowo staraliśmy się omijać wodniste
tereny, ale po pewnym czasie było nam wszystko
jedno. Tam gdzie woda sięgała do kostek, nie
chciało

nam

się

takich

przechodziliśmy przez

miejsc

omijać

i

nie, mocząc buty i

skarpetki. Nie miało to dla nas

większego

znaczenia. A przyznam się, iż nawet czasami
przynosiło ulgę dla stóp. coś w rodzaju chłodnego
masażu, tak w przypadku przejścia przez zalany
mostek w okolicy wsi Siedliszcze (zdjęcie nr 14).
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Po wyjściu na drogę asfaltową w Siedliszczu w okolicy starej remizy strażackiej, kierujemy
się z powrotem w kierunku pozostawionego w Uhrusku, samochodu. Wracając jeszcze raz
możemy zwrócić większą uwagę na stare zabudowania, z których część z pewnością pochodzi
z początku XX wieku. Przed nami jeszcze jedna atrakcja, którą warto zobaczyć tj. jeden z
najstarszych dębów na Lubelszczyźnie tzw. dąb Bolko. Znajduje się on w miejscowości
Hniszów, do której mieliśmy dojść , idąc wzdłuż rzeki Bug. Ale rozlewiska i rzeczka Uherka
pokrzyżowały nam plany, przez co postanowiliśmy po prostu podjechać samochodem, po
dojściu do Uhruska.
Dąb „Bolko” znajduje się niedaleko szosy, jak obliczyli naukowcy, jego wiek sięga ok. 400
lat (zdjęcie nr 15).
Dąb jest w doskonałej formie,
zresztą jak możemy przeczytać
na tablicy informacyjnej, w ciągu
ostatnich 60 lat jego obwód
wzrósł o 174 cm.
Nazwa

Bolko

pochodzi

prawdopodobnie od imienia syna
jednej z właścicielek folwarku,
który tragicznie zmarł w wieku
13 lat pod koniec XIX wieku.
Dąb posiada 874 cm obwodu i
szerokość korony ok 35 metrów.
Zaprezentowane zdjęcie nie odda
w pełni jego wielkości i ogromu,
jednakże stojąc pod nim, z
pewnością pomyślimy o

Zdjęcie nr 15 - Najstarszy dąb na Lubelszczyźnie, 400 letni dąb Bolko z Hniszowa.

dawnych czasach i wydarzeniach, których dąb Bolko był niemym świadkiem. To już koniec
dzisiejszej wycieczki. Mam nadzieję, że ktoś zechce udać się naszym śladem. Jeśli tak, to
życzę lepszej aury tj. większej ilość śniegu i większego mrozu (żeby można bezpiecznie
przejść

po

zamarzniętych

rozlewiskach).
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Uwagi, komentarze lub inne spostrzeżenia, którymi chcielibyście się podzielić, proszę
kierować na: roweroweprzygody@gmail.com
Życzę Przyjemnej Wycieczki…

Autor

Dokumentacja zdjęciowa:
 Zdjęcia nr: wszystkie zdjęcia – Autor

Źródła internetowe (linki):
 Miejscowość Uhrusk
o http://www.wolauhruska.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemi
d=64
o https://pl.wikipedia.org/wiki/Uhrusk
 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Uhrusku
o https://diecezja.siedlce.pl/parafie/parafia-sw-jana-chrzciciela-6/
o Przewodnik POLSKA EGZOTYCZNA II, autor Grzegorz Rąkowski (wydanie
książkowe)
 Cerkiew pw. Zaśnięcia NMP w Uhrusku
o https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Zaśnięcia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Uhru
sku

 Link do filmu pt. Wycieczka nr 62
o https://www.youtube.com/watch?v=7eRG6qPhYVM
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