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Witold Ursyn Niemcewicz 

LOSY KOŚCIOŁÓW NA KRESACH cz I 
NEPLE 

W czerwcu 1990 r. przyjechał niespodziewanie mój kuzyn z Kanady - Karol 
Ursyn Niemcewicz1. Urodzony i wychowany we Francji przeniósł się do Kanady, 
skąd po raz pierwszy przybył do kraju swoich przodków. Postanowiliśmy razem 
szukać ich śladów. Wiedziałem, że graniczna obecnie rzeka Bug podzieliła dawne 

włości Niemcewiczów. Siedziba rodu Skoki wraz z kilkoma folwarkami są po 
stronie białoruskiej, natomiast Neple (w miejscu ujścia Krzny do Bugu) znajdują 
się po stronie polskiej. Pojechaliśmy więc tam. Na przystanku autobusowym 
w Neplach siedziało kilku staruszków. Na zapytanie, czy pozostały tu jakieś pa-
miątki po Niemcewiczach, wskazali na widniejący kościół po przeciwnej stronie 
drogi. Okazało się, że trafiliśmy akurat na kościelnego, który po zorientowaniu się, 
że ma do czynienia z Niemcewiczami, chętnie otworzył świątynię, zapoznał po-

Ks. Prałat Z. Oziembło w otoczeniu przedstawicieli rodu Niemcewiczów 
i ostatnich właścicieli Nepli w 1993 r., po uroczystości poświęcenia tablicy 
upamiętniającej Juliana Ursyn Niemcewicza 
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krótce z historią i poinformował, że Niemcewicze ufundowali dwa kościoły po obu 
stronach Bugu dla swych poddanych, jeden dla unitów, drugi dla katolików. Pro-
boszcz akurat był nieobecny, miał wkrótce powrócić, więc postanowiliśmy zacze-
kać. Okazał się nim ksiądz prałat Zdzisław Oziembło2, wieloletni (od 1955 r.) 
proboszcz w Neplach, wspaniały gawędziarz, rozmiłowany w historii i będący 
prawdziwą skarbnicą wiedzy o Neplach i Podlasiu. Przyjął nas serdecznie, ze sta-
ropolską gościnnością i uraczył opowieściami z przeszłości. Otworzyły się nam 
szeroko oczy ze zdumienia. Otóż już od 1680 r. istniała w Neplach drewniana 
cerkiew unicka. Erygował ją Adam Skoszewski. Natomiast kościół murowany, 
obecny, pod wezwaniem Podwyższenia św. Krzyża został w 1769 r. ufundowany 
przez Franciszka Ursyn Niemcewicza3 i Annę z Korytyńskich4 - ówczesnych dzie-
dziców Nepli (jako kościół unicki). Spoczęli oni również w podziemiach tegoż 
kościoła. W świątyni tej znajdował się duży zbiór portretów niemal całej rodziny 
Niemcewiczów (obecnie nieistniejący). Zachowały się w kościele dwie wmurowa-
ne w ścianę stare tablice z napisami o następującej treści: 

GRÓB 
IEST KOLEBKĄ NIEŚMIERTELNOŚCI 

DLA PODZCIWEGO 
TU LEŻY 

FRANCISZEK URSYN NIEMCEWICZ 
SĘDZIA ZIEMSKI 

WOIEWÓDZTWA BRZESKIEGO 
UMARŁ ROKU 1795 DNIA 30 XBRIS 

ŻYŁ LAT 77 
Y ANNA Z KORYTYŃSKICH 

NIEMCEWICZOWA 
MAŁŻONKAJEGO 

UMARŁA ROKU 1790 DNIA l JANUAR 
ŻYŁA LAT 66 

 
Tablica II 

Tu leży 
Ign. Ursin Niemcewicz5 

Radca Wctwa: Podlas: 
dobry Obywatel Krewny, 

przyjaciel Sąsiad, 
Żałośny brat 

Stan. Ursin Niemcewicz 
Gubernator grodzień: ten mu 
Kamień położył. Żył Lat 57 
Umarł 14go Lipca 1816 ku: 

 
Po upadku Powstania Styczniowego nasiliły się okrutne prześladowania ludu 
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unickiego, katolicyzmu 
i polskości. W 1873 r. 
władze rosyjskie odebra-
ły kościół w Neplach 
i zamieniły go w prawo-
sławną cerkiew. Stan taki 
utrzymywał się aż do 
wybuchu I Wojny Świa-
towej. Ofensywa wojsk 
niemieckich sprawiła, że 
pop Jewgienij Malerow 
wraz z częścią parafian 
opuścił Neple aby już 
nigdy nie powrócić. 
Działania wojenne spo-
wodowały uszkodzenie 
dachu oraz frontonu 
kościoła. W 1919 r. na-
stąpiło poświęcenie świą-
tyni i przekształcenie jej 
w kościół katolicki. 
W następnych latach 
dokonano częściowej 
restauracji kościoła. 
Pierwszym proboszczem 
był ks. Jan Nojszewski 
a od 1955 r. ks. prałat 
Zdzisław Oziembło, 
którego zasługi są wręcz 
nieocenione (dla kościoła 

i regionu). 
Dobudowano chór, zainstalowano organy, zelektryfikowano i pomalowano ko-

ściół, wykonano nowy dach i pokryto miedzianą blachą itd. 
Do późnej nocy słuchałem z Karolem niezwykle ciekawych opowieści z prze-

szłości związanych z Neplami. Tu przebywał często Julian Ursyn Niemcewicz6 
i pisał swoje pamiętniki (pod lipą, która jeszcze istnieje), tu dwukrotnie gościł 
cesarz Aleksander I, tu znajdował się wspaniały park krajobrazowy, porównywany 
(jak podaje Aftanazy) do ogrodów Villi Pallavicini pod Genuą. Na marginesie 
nadmieniam tylko, że Neple zmieniały właścicieli i przeszły drogą spadku od 
Niemcewiczów do Orzeszków. Julia z Orzeszków wniosła te dobra w posagu do 
Mierzejewskich. Neple zasłynęły szeroko z chwilą gdy stały się siedzibą Kaliksta 
Mierzejewskiego, posiadacza ogromnych dóbr. Pomijam niezmiernie ciekawą 
historię Nepli (odsyłam do piśmiennictwa), ponieważ nie stanowi ona tematu ni-

Tablica poświęcona pamięci Juliana Ursyn 
Niemcewicza  



KRESOWE STANICE 41 

niejszego opracowania. 
W 1829 r. zbudowana została w parku dworskim kaplica w stylu neogotyckim 

pod wezwaniem św. Juliusza. Postawił ją Kalikst Mierzejewski swojemu przed-
wcześnie zmarłemu synowi. Sam również spoczął obok niego w 1854 r. w kaplicy. 
O tragedii Kaliksta i Julii Mierzejewskich oraz ich syna mówi tablica wmurowana 
w tylnej części kaplicy. Oto jej treść: 

„Juliuszowi Augustowi Urodzonemu na D.6. Listopada o godzinie 10. w wje-
czor 1817 r. w Neplach, którymu Chrzesnym Ojcem był Alexander Cesarz Rossij-
ski Król Polski na D.27. Kwietnia 1825. Zmarłymu na D.12. listopada 1828 r. po 
35 dnjowej chorobje w Terespolu. Przeżył zatem lat 11. tylko D.6. godzin 9. Ro-
dzice Kalixt i Julia z Orzeszków Mierzejewscy Ukochanemu Dzjecięcju swojemu 
Cnotliwymu Chłopczynje przykładnymu i dobrymu. Na wjeczną pamiątkę żalu 
swego po nim Kamień ten stawiają. Kto był Ojcem i Matką a stracił ostatniego 
Syna Pojmie ich smutek.” 

Podczas II Wojny Światowej kaplica została poważnie uszkodzona. Przed cał-
kowitym zniszczeniem zabezpieczył ją długoletni proboszcz ks. prał. Zdzisław 
Oziembło. Dzięki wysiłkowi proboszcza i ofiarności miejscowego społeczeństwa 
odbyła się też dnia 18 lipca 1993 r. podniosła uroczystość w Neplach z udziałem 
licznego duchowieństwa, wiernych oraz przedstawicieli rodu Ursyn Niemcewi-
czów i ostatnich właścicieli Nepli. Podczas uroczystej Mszy św. poświęcono 
umieszczoną w kościele nową tablicę o następującej treści: 

„Ku wiecznej pamięci Juliana Ursyn Niemcewicza, wielkiego patrioty, wybit-
nego męża stanu, publicysty, poety i historyka. Ur. w 1758 r. zm. w 1841 r. 
Wdzięczni parafianie. 18.07.1993r.” 

Ród Ursyn Niemcewiczów reprezentowali: Józef z Montrealu, Witold z Golu-
bia - Dobrzynia oraz Irena i Jan Wilczyńscy z Bydgoszczy (Karol nie przybył na 
uroczystość). Ostatnich właścicieli Nepli reprezentowały dwie panie7. 

 
SKOKI 

Podczas mojej kolejnej podróży na Kresy Wschodnie we wrześniu 1997 r. po-
stanowiłem wyjaśnić sprawę losów drugiego po Neplach kościoła, którego funda-
torami byli moi przodkowie. Już w 1990 r. upewniłem się, będąc w Neplach, że po 
przeciwnej stronie Bugu istniał w przeszłości kościół. Potwierdzało to piśmiennic-
two. Aftanazy w „Dziejach rezydencji na dawnych Kresach Rzeczypospolitej” 
pisze, cytuję: „Na wprost bramy wjazdowej, po drugiej stronie drogi, stał ów za-
znaczony na oglądanym przez Kraushara widoku kościół, wybudowany również 
przez Marcelego Niemcewicza8, który przy okazji przyczynił się także do przejścia 
swoich poddanych z obrządku greckokatolickiego na rzymski. W podziemiach tej 
świątyni spoczęły zwłoki fundatora i jego potomków” - koniec cytatu. Bardziej 
dosadnie opisuje to Zbyszewski w książce „Niemcewicz od przodu i tyłu”. Cytuję: 
„Dziedzic wybudował naprzód w Skokach kościół obok cerkwi, potem popa prze-
pędził, a cerkiew rozwalił” - koniec cytatu. 
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Tak więc, dzięki uprzejmości p. Józefa Porzeckiego z Grodna, znalazłem się 
ponownie w Skokach (w 1994 r. podczas pierwszego pobytu w tej miejscowości 
wyjaśniałem losy pałacu Niemcewiczów, który ostał się - w opłakanym stanie - 
dzięki używaniu go w charakterze szkoły). 

Kierując się opisem z „Dziejów rezydencji”, na wprost nie istniejącej już bra-
my wjazdowej, tuż po drugiej stronie drogi znajdował się wówczas „magazin” 
(sklep wielobranżowy z przybudówkami). Udałem się na zaplecze i zauważyłem 
w pobliżu niewielkie wzniesienie porośnięte trawą, z której wyzierał gruz cegieł 
i kamienie. Wzniesienie otaczał starodrzew a na nim stał dziwny budynek współ-
czesny z białej cegły, gospodarczy, częściowo zapadnięty. Zaintrygowany tym 
widokiem postanowiłem to wyjaśnić. Pan Porzecki zagadnął po rosyjsku wycho-
dzącego ze sklepu staruszka, który już zamierzał odjeżdżać na rowerze. Ten odpo-
wiedział czystą, kresową polszczyzną, że tak, pamięta doskonale jednowieżowy 
kościół Niemcewiczów, który stał na wzniesieniu i do którego uczęszczał. Kościół 
przetrwał szczęśliwie I i II Wojnę Światową. Dopiero w latach 50 władze sowiec-
kie (przewodniczący kołchozu) nakazały go rozebrać, a cegłę zużyto na budowę 
świniarni. Szczątki Niemcewiczów spoczywających w podziemiach świątyni ule-
gły profanacji. Na miejscu rozebranego kościoła wybudowano budynek, który miał 
służyć jako przechowalnia owoców. Zapadł się on jednak po pewnym czasie i stąd 
jego obecny dziwny kształt. Dzięki, poczciwy staruszku, który wyjaśniłeś nam 
smutną i tragiczną historię kościoła w Skokach. Neple miały więcej szczęścia 
i kościół w nich służy dotychczas wiernym. A może to była kara Boża za nietole-
rancję religijną fundatora? 

 
WOŁCZYN 

Będąc w 1997 r. w Brześciu z p. Józefem Porzeckim postanowiliśmy przy oka-
zji zapoznać się z losem kościoła w pobliskim Wołczynie. Na północny zachód od 
Brześcia, w miejscu gdzie Pulwa wpada do Bugu, znajdowały się dobra wołczań-
skie. Właściciel Wołczyna, Jarosław Sołtan, wybudował tam cerkiew w 1586 r. 
i wyposażył. Następni właściciele, Gosiewscy, wznieśli tam w 1639 r. pierwszy 
drewniany kościół katolicki. Wołczyn nadal zmienia licznych właścicieli. Byli 
nimi między innymi Sapiehowie, Czartoryscy, Poniatowscy. Stanisław Poniatow-
ski (ojciec króla Stanisława Augusta) był znakomitym gospodarzem. W 1733 r. 
ufundował on wspaniały kościół, podobno według projektu architektów włoskich, 
który przetrwał aż do II Wojny Światowej. Świątynia konsekrowana została 
w 1734 r. W 1732 przyszedł na świat w Wołczynie przyszły król Stanisław August 
Poniatowski (ten, który przyczynił się do ostatecznej likwidacji Polski). W 1866 r., 
po upadku Powstania Styczniowego, mściwi zaborcy zamieniają kościół na cer-
kiew prawosławną. Dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. kościół zwró-
cono ludności katolickiej. W 1938 r. sprowadzono tam po cichu z kościoła św. 
Katarzyny w Leningradzie trumnę ze szczątkami króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, gdzie spoczywała od czasu pogrzebu w 1798 r. Trumnę ze szczątkami 
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króla złożono bez rozgłosu 
w jednej z krypt kościoła (w 
północno-zachodniej niszy). 

Kiedy przybyłem tam 
z p. Józefem we wrześniu 1997 
r. kościół, a właściwie jego 
ruina, przedstawiał żałosny 
widok. Strop świątyni już daw-
no się zapadł, wewnątrz rumo-
wisko, ściany jeszcze stały , ale 
również groziły upadkiem. 
Teren wokół kościoła był dla 
bezpieczeństwa ogrodzony 
żerdziami. W pobliżu kościoła 
widniały jeszcze nieliczne po-
rozbijane pomniki z polskimi 
napisami. Pustki wokoło, ani 
żywej duszy. Nie można było 
nikogo o nic zapytać. Sławna 
rezydencja Czartoryskich 
w Wołczynie już dawno nie 
istniała. Podobno był też 
w Wołczynie kiedyś klasztor... 
Widzieliśmy trochę starych 
drzew (może to były resztki 
wspaniałego parku, którym 
ongiś opiekował się ogrodnik 
Richter?). 

Jak podaje Gawlikowska-Piśniak po 1947 r. kościół przeznaczono na kołcho-
zowy magazyn. Składowano w nim nawozy sztuczne. Od tego czasu szybko postę-
pował proces destrukcji. Nie konserwowany dach i wieża runęły około 1971 r. do 
wnętrza kościoła. 

Powstała Fundacja Kultury Polskiej w 1988 r. zajęła się sprawą szczątków mo-
narchy. Powołano komisję polsko-białoruską, której celem było sprowadzenie 
szczątków do kraju. W 1989 r. do pracy przystąpili archeolodzy. Znaleziono 
przedmioty związane z pochówkiem, w tym części oryginalnej trumny z 1798 r. 

Fabian Roztworowski (w uzupełnieniu artykułu Ireny Artisz „Król Stanisław”) 
podaje, że trzej archeolodzy z Grodna, przeprowadzając badania w krypcie woł-
czyńskiej, wydobyli z niej strzęp królewskiego płaszcza, kawałek wstęgi ordero-
wej, obcas skórzany, haftowany srebrem polski orzeł i gwóźdź. Wszystkie te 
przedmioty przekazano komisji polskiej. Archeolodzy polscy po dalszych bada-
niach wydobyli z krypty kawałek ostrogi, posrebrzanej i pozłacanej materii, cztery 
polskie orły i inne drobiazgi. Wszystko, co pozostało z pochówku króla, zostało 

Autor przed frontonem kościoła w Wołczynie 
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następnie przewiezione do 
Polski w 1989 r. Komisja 
polsko-białoruska miała 
kontynuować swoją dzia-
łalność i jej zadaniem 
było ratowanie obiektu. 

Minęło 8 lat. Podczas 
naszej obecności nie za-
uważyliśmy żadnych 
śladów restauracji kościo-
ła, prócz zabezpieczenia 
terenu prowizorycznym 
ogrodzeniem z żerdzi. 

Opuszczaliśmy Woł-
czyn ze smutkiem. 

 
PODZIĘKOWANIE 
 
Dziękuję Wielebnemu 

Księdzu Prałatowi Zdzi-
sławowi Oziembło z Ne-
pli, który udzielił mi licz-
nych informacji i natchnął 
do pisania oraz dziękuję 
Panu magistrowi historii 
Józefowi Porzeckiemu, 
prezesowi Zarządu Ob-
wodowego Związku Pola-
ków na Białorusi w Grod-

nie, za pomoc i umożliwienie mi odbycia podróży po Kresach, dzięki którym mo-
gło powstać niniejsze opracowanie. 

Autor 
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Tylna część kościoła w Wołczynie. Stan z 1997 r 
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PRZYPISY 
 
1. Karol Ursyn Niemcewicz urodzony w 1932r. w Levignac (Francja), syn Sta-

nisława i Janiny, zmarł w 1996 r. w Żurominie (Polska). Pochowany na Powąz-
kach w Warszawie. 

2. Ks. prał. Zdzisław Oziembło ur. w 1919 r. w Grabinach, ukończył Szkołę 
Podchorążych Artylerii w Zambrowie. Bierze udział w kampanii wrześniowej. 
Podczas okupacji prowadzi tajne nauczanie. Po wojnie wstępuje do Wyższego 
Seminarium Duchownego. Od 1955 r. obejmuje parafię w Neplach, gdzie jest 
proboszczem przez 37 lat. Pasjonat-historyk. Zgromadził masę materiału dotyczą-
cego Nepli i okolic oraz bohaterskiej walce Unitów z caratem - część opublikował. 

3. Franciszek Ursyn Niemcewicz (1718 - 1795), cześnik brzeski w latach 1750 
- 1764, poseł brzeski na sejm 1750, w 1764 sędzia kapturowy brzeski, syn Alek-
sandra, miecznika brzeskiego. 

4. Anna z Korytyńskich Ursyn Niemcewiczowa, cześnikowa brzeska, żona 
Franciszka, siostra poety Onufrego Korytyńskiego. 

5. Ignacy Ursyn Niemcewicz (1761 - 1816), syn Franciszka, odziedziczył po 
nim Neple. Absolwent szkoły rycerskiej, szambelan króla Stanisława Augusta 
i radca woj. podlaskiego. Zmarł bezżennie i majątek przeszedł na jego siostrę Ele-
onorę, zamężną za Benedyktem Orzeszką, a po niej na jej córkę Julię. 

6 Julian Ursyn Niemcewicz (1758 - 1841), syn Marcelego i Jadwigi z Sucho-
dolskich. Pisarz i publicysta; działacz Stronnictwa Patriotycznego, współredaktor 
„Gazety Narodowej i Obcej”, sekr. T. Kościuszki (1794); członek Rządu Narodo-
wego 1831; komedia polityczna „Powrót posła”, bajki polityczne, ulotne pisma 
antytargowickie, „Śpiewy historyczne”, powieści; „Pamiętniki czasów moich”. 

7. Maria Alegranza, córka ostatniej dziedziczki z Nepli - Zofii Bułhak Jelskiej, 
a wnuczka Lubomira Dymszy, posła do Dumy III i IV w latach 1907- 1915 (przy-
jechała z Włoch). Drugą panią, która przyjechała z p. Marią Alegranzą, była jej 
krewna Janina Smolicz, córka (wnuczka?) któregoś z braci Lubomira Dymszy. 

8. Marceli Ursyn Niemcewicz, poseł brzeski na sejm elekcyjny 1764, syn Alek-
sandra, miecznika brzeskiego, brat Franciszka, cześnika. 


