
Drugi pochówek króla Stanisława Augusta w Wołczynie

Niespodziewany powrót króla

Trumna ze szczątkami króla spocznie w miejscu jego urodzenia, w zabytkowym kościele
w Wołczynie".
 Jak to się stało? 
Król „podróżował" koleją 9 lipca 1938 r. do stacji granicznej w Stołpce w województwie
nowogródzkim  przybył  ze  Związku  Radzieckiego  zwykły  wagon  towarowy.  W  nim
skrzynia  drewniana,  opieczętowana  pieczęciami  konsulatu  Rzeczypospolitej  w
Leningradzie. Kolejarze radzieccy poprosili polskich o przejęcie wagonu i wręczyli list z
określeniem zawartości:
„ZWŁOKI". Celnicy polscy uchylili wieka przesyłki i ujrzeli spopielało szczątki owinięte
w karmazynową materię z królewskimi inicjałami. Sprawdzili adres: „Polsza". 
Władze  powiatowe  nie  były  o  niczym  powiadomione.  Zatelefonowano do  urzędu
wojewódzkiego w Nowogródku. Władze województwa skontaktowały się z Warszawą. Po
paru  godzinach  przyszła  odpowiedź:  wagon  zaplombować  i  przewieźć  do  sąsiedniego
województwa do Brześcia.   Dyskretnie przetoczyć na bocznicę, niech czeka! Naczelnik
wydziału  budowlanego  urzędu  wojewódzkiego  w  Brześciu  zamówił  w  zakładzie
ślusarskim żelazną kratę. Miała być pilnie i dyskretnie wykonana. Zebrawszy w Brześciu
ekipę robotniczą inż. Papiewski ruszył tylko w sobie znanym kierunku. Przebywszy 35
kilometrów po piaszczystych drogach Polesia wysiedli przed kościołem w maleńkiej wsi
gminnej - Wołczynie.  
W  lewej  wnęce  zakrystii  była  pusta  niewykorzystana  krypta.  Rozpoczęto  roboty
budowlane.   
Pracowano cztery dni od rana do wieczora. Poszerzono otwór prowadzący do podziemia,
wzmocniono podłogę czyli sklepienie krypty. Zamurowano na głucho drzwi wiodące na
górę do loży zwanej królewską, zlikwidowano schodki. Okratowano również okno wnęki,
zainstalowano  mocny zamek  w dębowych drzwiach  wnęki,  a  w ich  otwór,  po  stronie
wewnętrznej, wmurowano żelazną kratę wykonaną w Brześciu. Krata przepasana łańcu-
chami i zamykana na cztery kłódki.  Ciekawskich odpędzano. Ksiądz proboszcz Antoni
Czyszewski coś powiedział o potrzebie remontu zabytku.  
List biskupstwa w Pińsku przyszedł na chwilę przed przyjazdem robotników. Biskup prosił
o dyskrecję. W kościele pracowano bez wytchnienia.  
O  godzinie  11.30  w  nocy  wezwano  robotników.  Pod  boczną  furtką  między  murem
kościelnym a  płotem plebanii  stały  dwa auta:  ciężarówka  i  służbowa limuzyna.  Kilku
mężczyzn  latarkami  rozświetlało  mrok.  Przywieźli  zawartość  zaplombowanej  trumny.
Czterech  woźnych  pocztowych  z  pomocą  dwu  kierowców  wydobywało  z  samochodu
obwiązaną sznurami pakę.  
Królewska trumna - powiedział ks. Czyszewski - Powinienem odprawić modły, to przecież
pogrzeb - powiedział głośno. - Nie ma mowy - konserwator energicznie zaprotestował. -
Ani teraz, ani jutro, ani potem. Musimy dochować tajemnicy.  
Trumnę  podano  przez  mur.  Kolejna  trudność.  Poszerzony,  specjalnie  wiodący  do
podziemia otwór okazał się za mały. Trumnę i pakę zostawiono poza kryptą, na podłodze.
Do  podziemi  spuszczona  zostaje  tylko  mniejsza  skrzynia  z  sercem  i  wnętrznościami
zmarłego.



Świta.  Szczękają  zamki  stalowej  kraty.  Zamyka  się  na  głucho  dębowe  drzwi  wnęki.
Klucze  zabierają  panowie  z  województwa.  Powtórzono  urzędowe  polecenie:  żadnych
nabożeństw, modłów, żadnego rozgłosu.

O godzinie 5.00 samochody odjeżdżają. Pozostali na miejscu proboszcz Czyszewski, wójt
Melcher  i  inż.  Papiewski  spisują  ręką  proboszcza  na  arkuszu  kancelaryjnego  papieru
protokół z nocnego wydarzenia.

Protokół zostaje złożony w archiwum parafii. Trzej sygnatariusze aktu rozchodzą się już w
pełnym świetle poranka. Dookoła Wołczyna zapada cisza. Przed burzą.

Pewien mieszkaniec Brześcia zbierał informacje do miejscowej prasy. On zainteresował
się  wagonem  stojącym  cztery  dni  na  bocznicy  z  tajemniczą  zawartością.  Niektórzy
mieszkańcy  Brześcia  słuchali  radia  radzieckiego.  Była  tam  informacja  o  przekazaniu
zwłok króla Polsce. Mówiło też o tym radio czeskie.

I nagle krótki komunikat prasowy z 29 lipca 1938r. Zawrzały gazety. Opinię publiczną
bulwersowała konspiracja i prostacki styl „pogrzebu" króla. Dlaczego Wołczyn? Z czyjego
rozkazu? W „Kurierze Warszawskim" Antoni Bogusławski pisał: „Był to jednak nasz król.
Wybrano go dobrowolnie, ukoronowany legalnie i aż do rozbiorów oddawano mu cześć
monarsze.  Zły  król  -  ale  nasz.  Nie  mąż  stanu,  nie  wódz  -  zaledwie  mecenas  sztuk  i
umiejętności. Za mało na jego wiek, może dość by było na wiek inny ..."

Sporządzono  listy  ofiarodawców  na  mszę  żałobną  za  spokój  duszy  króla.  Największe
wpłaty były po 10 zł.  Wpłaciła Maria Rodziewiczówna i  jej  sekretarka Skirmuntówna,
Wpłaty po 5, 2 po l zł.

„Merkuriusz Polski" nr 42 ogłosił: Za spokój duszy Ś.P STANISŁAWA AUGUSTA króla
polskiego  i  Wielkiego  Księcia  Litewskiego.  Ruskiego,  Pruskiego,  Mazowieckiego.
Żmudzkiego,  Kijowskiego,  Wołyńskiego,  Podolskiego,  Inflanckiego,  Smoleńskiego.
Siewierskiego i Czernihowskiego odbędzie się nabożeństwo żałobne w Katedrze św. Jana
w Warszawie, dnia 15 września o godzinie 11 rano, na które zapraszają CZYTELNICY I
WYDAWNICTWO  MERKURIUSZA  POLSKIEGO.  W  gazecie:  W  wyniku
przychylnego ustosunkowania się rządu sowieckiego do sprawy repatriacji  zwłok Króla
Stanisława Augusta zostały one przed paroma dniami przywiezione z Leningradu do kraju.
Trumna ze szczątkami Króla spocznie w miejscu Jego urodzenia, w zabytkowym kościele
w Wołczynie.

PROTOKÓŁ



Dnia  14.  YII.1938  o  godz.  23.15  została  przywieziona  do  kościoła  parafialnego  w
Wołczynie opieczętowana trumna oraz paka dębowa również zaopatrzona w pieczęcie.

 W czasie przenoszenia trumny został  uszkodzony sznur, którym była opasana. Wobec
tego  w  obecności  niżej  podpisanych  trumna  została  dodatkowo  osznurowana  i
opieczętowana pieczęcią „Urząd gm. Wołczyn pow. Brześć". Pakę umieszczono w piw-
nicy, trumnę zaś w pomieszczeniu w poziomie nawy kościoła. Zejście do piwnicy jest z
wymienionego pomieszczenia, które zostało zabezpieczone w następujący sposób: okno
okratowane zaopatrzono w żelazna okiennicę z zamknięciem na sztabę, skobel i kłódkę, w
otwór drzwiowy od wewnątrz pomieszczenia wmurowano żelazna kratę z zamknięciem na
cztery kłódki, od zewnątrz zaś pomieszczenia znajdują się drzwi dębowe z zamknięciem
na zamek. Krata drzwiowa po zamknięciu została opieczętowana w sposób analogiczny
jak trumna.

Na  powyższym  protokół  zakończono  i  podpisano  Ks.  A.  Czyszewski  p.p.  proboszcz
Papiewski, delegat  Urzędu Wojewódzkiego W. Melcher   Wójt gm. Wołczyn 

Maria Rutkowska - Kupran


