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Wycieczka nr 42 

NEPLE  i okolice 

Dystans:  ok. 8-9 km  

Rodzaj wycieczki: piesza 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 8 lat 

 

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

turystyczno-krajoznawczej  „Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu” – wydanie I 

(czerwiec 2007 r.), wydanej przez  Pracownię map i wydawnictw turystycznych „MH”  

HABA Mirosław, tel. 601-072-894,  e-mail: mh_mapy@wp.pl 
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 Jedną z ostatnich wycieczek w tym roku, postanowiłem odbyć w okolice znanej 

miejscowości nadbużańskiej tj. Neple. Jako, że podczas ostatniej wycieczki w te regiony 

(wycieczka nr 41), przejechałem tylko skrajem rezerwatu przyrody „Szwajcaria 

Podlaska”, uznawanego za jeden z piękniejszych miejsc na terenie parku krajobrazowego 

„Podlaski Przełom bugu”, postanowiłem wówczas jeszcze raz tu przyjechać i pieszo zwiedzić  

ten rezerwat. Stąd ten dzisiejsza wycieczka. Udało namówić mi się Kacpra i znajomego 

kolegę i razem przyjechaliśmy do Nepli. Proponuję na początku wycieczki zapoznać się z 

krótkim opisem samej miejscowości, założonej wiele  wieków temu. Zanim przejdziemy do 

Opisu, umieszczam poniżej krótki zarys, przedstawiający Neple.   

Neple – wieś, zlokalizowana przy ujściu rzeki Krzna do Bugu około 9 km na północ od Terespola. Jak 

czytamy na stronie Wikipedii, wieś została przed 1430 r.  jako wieś książęca. W latach późniejszych, 

wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli tj. była własnością Niemcewiczów, Mierzejewskich, 

Orzeszków itd. Jednakże Neple stały się sławne, kiedy Kalikst Mierzejewski otrzymał je w posagu żony 

Julii – córki Ignacego Niemcewicza. Mierzejewski założył słynną w całym kraju, cieplarnię, złożoną 

głównie z ogromnych kamelii.  Jak możemy przeczytać w „Słowniku geograficznym Królestwa 

Polskiego  i innych krajów słowiańskich” (link na końcu Opisu) , Kalikst Mierzejewski założył też 

zwierzyniec, w którym znajdowały się żubry z Puszczy Białowieskiej, daniele oraz bażanty. Na 

początku XIX wieku, zbudował on pałac otoczony ogrodem i parkiem. W 1854 r. pałac został 

zniszczony przez ogromny pożar. Warto wspomnieć, iż w Neplach bywał też m.in. Julian Ursyn 

Niemcewicz, pisarz i adiutant Tadeusza Kościuszki. To właśnie do stryja poety należał zespół dworski 

w Neplach, zanim właścicielem został Kalikst Mierzejewski. Ciekawostką jest również fakt, że bywał tu 

również car rosyjski Aleksander I. Jak można poczytać w internecie,  ponoć car miał romans z żoną 

Kaliksta Mierzejewskiego, 

wspomnianą wcześniej Julią. 

Obecnie na terenie dawnego parku 

Niemcewiczów, a później 

Mierzejewskich, znajduje się 

ośrodek „Caritas”. Wiele 

budynków, wchodzących w skład 

zespołu dworskiego, uległo 

zniszczeniu, w tym pałac. 

Nieopodal wejścia do parku, można 

obejrzeć  niszczejący budynek tzw. 

skarbczyk (patrz zdjęcie nr 1), 

który został  

Zdj ęcie nr 1  – Jeden z pozostałych budynków, należących do   zespołu pałacowego 

w Neplach, tzw. Skarbczyk (lamus). 
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zbudowany w 1786 r., a na początku XX wieku przebudowany w stylu neogotyckim. Jeśli chodzi o 

park, stracił on wiele ze swojego wyglądu na przestrzeni lat. Wiele drzew i krzewów wycięto i 

zniszczono, jednakże zachowało się ponad 1000  m.in. grabów, klonów, jesionów itd. Przykładem jest 

aleja grabowa, która wiedzie w kierunku zachodnim, koło nowo wybudowanej szkoły (patrz zdjęcie nr 

2). 

Zdj ęcie nr 2  – Aleja grabowa, pozostałość dawnego parku w Neplach. 

 

Trzeba dodać, iż poza Skarbczykiem zachowało się kilka budynków z dawnego zespołu dworskiego 

m.in. Biwak – parterowy budynek z piętrową fasadą i balkonem, zbudowanym specjalnie dla cara 

Aleksandra I, oraz także neogotycka kaplica z 1828 r. , gdzie pochowano Kaliksta Mierzejewskiego 

oraz jego, tragicznie zmarłego syna, Juliusza Augusta. Niestety, nie udało mi się zrobić zdjęć 

powyższych budynków, jednakże zachęcam do ich obejrzenia (źródła tekstu na końcu Opisu). 

 

Wycieczkę zaczynamy, pozostawiając samochód na parkingu tutejszego kościoła, dawnej 

świątyni unickiej, zbudowanej w 1769 r.. Kościół ten podobnie jak inne świątynie unickie, 

został zamieniony w 1873 r. na cerkiew prawosławną, by ostatecznie w 1919 r. stać się 

kościołem rzymsko-katolickim pw. Podwyższenia Krzyża Św. w randze kościoła 

parafialnego (patrz zdjęcie nr 3). 
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Zdj ęcie nr 3  – Kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Neplach. 

 

Zaparkowawszy samochód, kierujemy się do drogi nr 698, mijając po drodze krzyż z tablicą, 

postawiony w 1997 r., poświęcony żołnierzom polskim, walczącym z bolszewikami w 

sierpniu 1920 r., podczas wojny polsko-bolszewickiej (patrz zdjęcie nr 4). Po wyjściu na 

drogę 698, kierujemy się w prawą stronę, w kierunku przepływającej pod nią rzeki Krzny . 

Przechodzimy przez most i kierujemy się w 

lewą stronę, w drogę oznaczoną tablicą 

„O środek Caritas”.   W tym dawnym 

parku, możemy obejrzeć pozostałości 

zabytków, przedstawionych przeze mnie na 

początku niniejszego Opisu. Proponuję 

odbyć spacer po tym dawnym kompleksie 

dworskim, należącym m.in. do rodziny 

Niemcewiczów i Mierzejewskich. Dodam, 

iż jesienna pora roku nie sprzyja oglądaniu bogatego i zróżnicowanego drzewostanu, 

znajdującego się wciąż na terenie parku, latem wygląda to zupełnie inaczej, ale i tak warto do 

niego zajrzeć.  
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Po zwiedzeniu parku wracamy ulicą Parkową w kierunku trasy 698, przechodzimy przez nią 

na drugą stronę i kierujemy się drogą piaszczystą, odchodząca w kierunku znajdującej się w 

pobliżu rzeki Bug. Po krótkim czasie, droga nasza skręca w lewo, mijamy po obu jej stronach, 

bardzo stare wierzby. W międzyczasie zauważymy, że droga poprowadzi nas na otwarte 

tereny rolnicze, by za chwilę ponownie skręcić w lewą stronę. Zauważymy też po prawej 

stronie, rzekę Krzna, która w pobliżu ma ujście do rzeki Bug. Podziwiając piękne krajobrazy 

nadrzeczne, dochodzimy do miejsca, gdzie znajduje się czerwona tablica, informująca, że 

wchodzimy na teren jednego z najładniejszych rezerwatów przyrody tj. Szwajcarii 

Podlaskiej, zwanej Nepelską  (patrz zdjęcie nr 5). 

Teren lekko się wznosi, mijamy po lewej 

stronie słupek graniczny z numerem 163. 

Jak wspominałem w Opisie z poprzedniej 

wycieczki, jak spojrzymy na drugi brzeg 

Bugu, z pewnością zobaczymy tam 

białoruski słupek graniczny z tym samym 

numerem. Rezerwat, przez który 

wędrujemy, słynie też m.in. z  wąwozów, 

które przecinają go w różnych miejscach. 

Jeden z takich wąwozów, mamy okazję zobaczyć po lewej stronie. Pełny jest on zwalonych 

gałęzi i konarów, które najwidoczniej nie mogą być uprzątnięte na terenie rezerwatu  (patrz 

zdjęcie nr 6). 

Dodam, iż przez cały czas 

wędrujemy wąską ścieżką 

(która czasami trochę się 

poszerza), wijącą się pośród 

gęstego zadrzewienia, ale przez 

cały czas biegnąca wzdłuż rzeki 

Bug. W pewnym momencie 

dochodzimy do miejsca, gdzie 

pojawia się charakterystyczny 

dla rezerwatu Szwajcaria 

Podlaska, wysoko położony  

Zdj ęcie nr 6  – Jeden z wielu wąwozów, położonych na terenie Szwajcarii Podlaskiej 

 

brzeg (patrz zdjęcie nr 7). 
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Zdj ęcie nr 7  – Charakterystyczny dla rezerwatu Szwajcaria Podlaska, wysoki i stromy brzeg nad rzeką Bug. 

 

Na jednym z drzew mijamy znak liścia klonowego na białym, okrągłym tle. Jest to 

oznaczenie ścieżki przyrodniczej, zwanej podobnie jak i tutejszy rezerwat przyrody, 

Szwajcarią Podlaską. Jako, że jest to teren nadrzeczny, możemy spotkać również ślady 

żerowania wszędobylskich 

bobrów, które w kilku miejscach 

wyraźnie zaznaczyły swoją 

obecność (patrz zdjęcie nr 8). 

Wędrując ścieżką przyrodniczą, 

zauważymy, że czasami brzeg 

obniża się, by po chwili 

ponownie się wznieść. Również 

sama rzeka nie jest jednolicie 

szeroka, w niektórych miejscach 

zauważymy znaczne jej  

Zdj ęcie nr 8  – Spotykane często nad Bugiem, ślady żerowania bobrów. 
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zwężenia, przez co krajobraz jest jeszcze bardziej urozmaicony. Po drodze mijamy kolejny 

słupek graniczny. Jak sami zauważymy, widoki są oszałamiające. Trasa jest bardzo 

malownicza, dodam, że  rezerwat Szwajcaria Podlaska liczy 24 ha i został utworzony w 

1995 r. Jak możemy wyczytać w internecie (m.in. na stronie http://www.ciekawepodlasie.pl  - 

link na końcu Opisu), celem jego utworzenia jest ochrona cennego krajobrazu oraz  

zbiorowisk roślinnych (m.in. lasów łęgowych wierzbowo-topolowych). Jako uzupełnienie 

dodam, że w rezerwacie rosną również inne gatunki drzew, które zresztą mijamy, wędrując 

np. sosna pospolita, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna itd.   W pewnym momencie docieramy 

do bardziej odkrytego miejsca, gdzie znajduje się duży wąwóz, którego proces powstawania 

opisany jest na tablicy, znajdującej się w pobliżu  (patrz zdjęcie nr 9). 

Po pokonaniu wąwozu, 

ponownie naszym 

oczom ukaże się 

przepiękna panorama 

nadbużańska (patrz 

zdjęcie nr 10). W tym 

miejscu 

proponowałbym zrobić 

sobie krótką przerwę 

np. na posiłek, gdyż 

dzięki temu będziemy  

 

 

Zdj ęcie nr 9  – Kolejny wąwóz na terenie rezerwatu „Szwajcaria Podlaska”. 

 

mogli „nasycić się przepysznymi” widokami rzeki Bug. Po krótkiej przerwie, odchodzimy od 

Bugu, kierując się ponownie w kierunku miejscowości Neple. Rozglądając się po okolicy, 

zauważymy, że w pobliżu tablicy informacyjnej, objaśniającej proces powstawania 

wąwozów, znajdują się betonowe pozostałości dawnej wiaty turystycznej. Spoglądając na  to, 

myślę sobie dlaczego nie ma chęci ani woli, żeby takie elementy infrastruktury turystycznej 

odbudowywać. Jestem przekonany, że rezerwat Szwajcaria Podlaska, jest licznie odwiedzany 

przez cały rok. Fajnie byłoby sobie siąść na ławeczce, przy stole, coś zjeść itd. Trochę się 

dziwię, że w czasach, kiedy z Unii Europejskiej wpłynęło do Polski na różne cele ogromne 

ilości pieniędzy, nikt o tym nie pomyślał. Zresztą jak później zobaczymy, nie tylko dotyczy to 

wiaty turystycznej, która kiedyś tu stała, ale również innych obiektów, ale o tym później. 
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Zdj ęcie nr 10  – Jeszcze jeden przepiękny widok na rzekę Bug  w rezerwacie Szwajcaria Podlaska k/ Nepli. 

 

Podążając dalej, zobaczymy iż ponownie towarzyszy nam czerwony szlak turystyczny. Po 

przejściu około 500-

600 metrów 

dochodzimy do 

kolejnej atrakcji tych 

okolic, tj. 

radzieckiego czołgu 

T-34, postawionego 

na wysokim 

postumencie (patrz 

zdjęcie nr 11).  Jak 

wyczytałem w 

internecie, niegdyś 

toczyły się duże 

spory pośród  

Zdj ęcie nr 11  – Dawny radziecki czołg T-34, jako lokalna atrakcja w okolicach Nepli. 
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lokalnej społeczności, czy tą pamiątkę należy zostawić, czy też usunąć, jako spuściznę po 

dawnym systemie. Ostatecznie wygrały głosy argumentujące, że jest to ciekawostka regionu, 

z pewnością przyciągająca turystów. Następny etap naszej wycieczki to przejście przez drogę 

698 na drugą stronę i dalsza wędrówka piaszczystą drogą, która jest kontynuacją ścieżki 

przyrodniczej „Szwajcaria Podlaska”.  Po drodze mijamy uprawy kukurydzy, która o tej 

porze roku jest już ścięta i zebrana. Podczas ostatniej wycieczki, wspomniałem o sposobie 

ochrony przed licznymi w tym regionie dzikami, stosowanym przez okolicznych 

mieszkańców. Otóż ogradzają oni pola uprawne drutem kolczastym (mniej więcej na 

wysokości 60 -70 cm), który dodatkowo podłączają do prądu. Zapewne jest to rozwiązanie 

skutecznie chroniące pole przed dzikami oraz innymi zwierzętami leśnymi np. sarnami, 

chociaż one podejrzewam są w stanie przeskoczyć tak niskie ogrodzenie. W pewnym 

momencie nasza droga skręca w lewą stronę i po łuku prowadzi nas do zadrzewienia leśnego, 

gdzie znajduje się tajemniczy obiekt tzw. Kamienna Baba (patrz zdjęcie nr 12). 

Zdj ęcie nr 12  – Tajemnicza kamienna figura w okolicy Nepli tj. Kamienna Baba. 

 

Jak można wyczytać w internecie, pochodzi ona prawdopodobnie z XV wieku (w tym czasie 

figura została wyrzeźbiona).  
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Kierując się od miejsca z Kamienną Babą w dół, w kierunku Nepli, zauważymy kolejne 

betonowe elementy, tym razem pozostałość po dawnej drewnianej wieży widokowej, z której 

jak pamiętam kilka lat temu, można było zobaczyć szeroką  panoramę okolic Nepli. Po wieży 

została tylko tablica informacyjna oraz te właśnie betonowe filary. Szkoda, że nie została 

odbudowana ponownie. Jednak osobiście nie tracę nadziei, że wreszcie ktoś zastanowi się, że 

właśnie takie elementy turystyki przyciągają turystów.  

Kierując się w dół w kierunku widocznej w odległości około 300 metrów drogi asfaltowej, 

dochodzimy do niej i kierujemy się następnie w prawą stronę, by odszukać kolejną atrakcję 

regionu tj. rezerwat przyrody „Czapli Stóg”.  Pamiętam kilka lat temu, próbowaliśmy z 

moim kolegą, Sławomirem odnaleźć ten rezerwat, ale bez skutku. Jak można przeczytać w 

internecie, w rezerwacie tym, możemy zobaczyć kolonię lęgową czapli siwej, składającej się 

w kilkudziesięciu gniazd, umieszczonym wysoko na drzewach.  

Na tej wycieczce udało nam się go odnaleźć. Żeby do niego trafić, musimy przez jakiś czas 

podążać drogą asfaltową, która wije się raz w prawą, raz w lewą stronę. Mijamy po  prawej 

stronie pojedynczy dom mieszkalny, przy okazji zauważamy, że teren staje się leśny, pojawia 

się las sosnowy.  Dochodzimy do zakrętu drogi, gdzie po obu jej stronach znajdują się dwa 

budynki mieszkalne, przy czym tuż przed budynkiem z prawej strony, odchodzi ścieżka, w 

którą musimy się udać. Droga piaskowa,  początkowo prowadzi pod górę. Krótki czas potem 

dochodzimy do miejsca, gdzie zobaczymy tablicę informacyjną z nazwą, poszukiwanego 

rezerwatu (patrz zdjęcie nr 13). 

Niestety, chodziliśmy dosyć 

długo po terenie rezerwatu i 

wzdłuż, i w poprzek ale na 

żadną kolonię czapli siwej nie 

trafiliśmy. A szkoda, gdyż z 

chęcią pokazałbym Kacprowi. 

Sam rezerwat jako środowisko 

leśne, bardzo przyjemny do 

wędrówki, można tam zobaczyć 

stare drzewostany świerkowe i 

sosnowe. Rezerwat został utworzony w 1987 r. i ma powierzchnię prawie pięciu hektarów. 

Jak podają źródła internetowe (np. wspomniana już wcześniej strona 

http://www.ciekawepodlasie.pl  - link podaj ę na końcu Opisu), oprócz czapli siwej rezerwat 

chroni również inne gatunki ptaków.  
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Może ktoś inny będzie miał więcej szczęścia. Po spacerze po terenie rezerwatu Czapli Stóg, 

wracamy do drogi asfaltowej i kierujemy się z powrotem w kierunku Nepli. To już powoli 

koniec naszej wycieczki, przed nami jeszcze około 2 kilometrów powrotu do kościoła, pod 

którym pozostawiliśmy samochód. Po wyjściu na drogę 698, skręcamy na niej w prawą 

stronę, doprowadzi nas bezpośrednio do wsi Neple. Na zakończenie dodam, iż przy kościele, 

znajduje się tablica pamiątkowa, poświęcona Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi, który 

urodził się w pobliskich Skokach w 1758 r. Tak jak wspomniałem wcześniej w niniejszym 

Opisie, stąd pochodziła rodzina Niemcewiczów, przez co młody Julian miał okazję 

wielokrotnie tutaj bywać, co zresztą opisywał to w swoje literaturze.  

Kończymy na dzisiaj wycieczkę, mam nadzieję, że podobała się. Jeśli mogę coś zasugerować, 

proponowałbym przyjechać tutaj późną wiosną lub latem, kiedy to przyroda wygląda całkiem 

inaczej, piękniej. Jeszcze raz pozdrawiam i do zobaczenia na następnej wycieczce. 
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 
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Źródła internetowe (linki): 

 
• Neple i jego zabytki 

o https://pl.wikipedia.org/wiki/Neple 

o http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/953 

o http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/2024,neple-lamus-z-konca-xviii-w-.html 

o Wydanie książkowe autorstwa Grzegorza Rąkowskiego – przewodnik „Polska 

Egzotyczna II” 

 

 

• Rezerwat przyrody „Szwajcaria Podlaska” 

o http://www.ciekawepodlasie.pl/info.htm#1611/pl/i/rezerwat_krajobrazowy_szwajcaria

_podlaska 

 

• Rezerwat przyrody „Czapli Stóg” 

o http://www.ciekawepodlasie.pl/info.htm#1612/pl/i/rezerwat_przyrody_czapli_stog 


