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Od Autora 
 

 
W tym roku mija setna rocznica urodzin Ireny Sandeckiej. 

Kobieta ta była legendą, której Bóg dał łaskę żyć niemal sto 
lat. Większość z nich spędziła w Krzemieńcu, stając się sym-
bolem tego miasta, niemal tak znanym jak góra Bony, u stóp 
której mieszkała w historycznym dworku, należącym nie-
gdyś do Willibalda Bessera – światowej sławy botanika zwią-
zanego z Licem Krzemienieckim. Jej życie było swoistym  
poematem, który można by zatytułować „Rzecz o wierności”. 
Pozostała wierna Wołyniowi i Krzemieńcowi, aby dawać 
świadectwo prawdzie wobec wszystkich, dla których jakże 
często była ona niewygodna. Chętnie rozmawiała z dzien-
nikarzami, imponując im swoją gościnnością, otwartością,  
a przede wszystkim pamięcią. Była prawdziwą kopalnią wie-
dzy o Wołyniu i Krzemieńcu, stosunkach polsko-ukraińskich 
i perspektywach trwania polskości na Ukrainie. Choć mówi-
ła często o rzeczach zasadniczych, nigdy nie przyjmowała 
pozy męczennicy, czy bohaterki. O najtrudniejszych rzeczach 
potrafiła mówić z humorem. Autor poniższej książki miał 
szczęście po raz ostatni spotkać się z panią Ireną, gdy była  
u kresu swojej życiowej drogi. Żartując mówiła, że ma „trzy 
ćwierci do śmierci”. Rozmowa z panią Ireną trwająca wiele go-
dzin okazała się na tyle interesująca, że nie tylko zaowocowa-
ła cyklem artykułów, ale także książką, w której opowiada 
ona o swoim życiu, starając się prostować rozpowszechniane 
i podawane jako oficjalne do rozpowszechnienia fakty. Zgod-
nie z jej życzeniem autor pominął tylko niektóre nie tyczą- 
ce bezpośrednio jej osoby, ale poglądów, jakie miała na te-
mat innych osób związanych z Krzemieńcem. Są one jednak 
utrwalone i na ich ujawnienie przyjdzie jeszcze czas. Jej opo-
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wieść spisana z taśmy w sposób jak najwierniejszy z niewiel-
kimi tylko dopełnieniami autora jest swoistą spowiedzią ze 
swego życia. Stanowi ona niezwykły zapis miłości do Krze-
mieńca. Jest też wyznaniem wiary i wyrazem postawy peł- 
nej heroicznego oddania się bez reszty sprawie. Stanowi ona 
cenną kronikę czasu, który dla pani Ireny już się wypełnił, ale 
wciąż trwa dla innych, zwłaszcza jej wychowanków mieszka-
jących w Krzemieńcu.  

Z poniższej książki jednoznacznie wynika, że dla pani 
Ireny sentencja na pomniku Juliusza Słowackiego: „Lecz za-
klinam niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty 
kaganiec”, nie pozostała tylko wezwaniem na marne.  

Poniższa książka ukazuje się dzięki zaangażowaniu Re-
dakcji „Wołania z Wołynia”, a zwłaszcza jej redaktora księdza 
kanonika Witolda Józefa Kowalowa. Uważa on, że postać 
pani Ireny nie może pójść w zapomnienie, ale dalej stanowić 
przykład dla tych, którzy na Wołyniu dalej niosą „oświaty 
kaganiec”. Książka ta jest poświęcona pamięci księży, którzy 
w najtrudniejszych sowieckich czasach pracowali w Krze-
mieńcu, dzięki którym stał się on na Wołyniu bastionem wia-
ry i polskości. Pani Irena na pewno by sobie tego życzyła. 
Przez lata trwała przy ich boku, stając się jednym z filarów 
krzemienieckiej parafii.  

 
Marek A. Koprowski  
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Od Humania do Krzemieńca 
 

 
Ostatecznie jednak ojciec jakoś wraz z innymi do polskie-

go brzegu dopłynął. Gdy tylko spotkał się z nami, kazał nam 
uklęknąć i ziemię całować, bo ziemię polską trzeba szano-
wać. 

Irena Sandecka została Wołynianką przez przypadek. 
Urodziła się bowiem w Humaniu na Podolu w 1912 r. tuż 
przed wybuchem I wojny światowej, gdy Ukraina należała 
jeszcze do carskiej Rosji, w której panował batiuszka – car 
Mikołaj II. W jej domu panowała zawsze polska i patriotycz-
na atmosfera. Matka była nauczycielką w Szkole Polskiej ist-
niejącej w Humaniu, której dyrektorem był dr Marek Piekar-
ski polonista, późniejszy wizytator odrodzonego Liceum im. 
Czackiego w Krzemieńcu.  

– Moi rodzice na wyjazd do Polski zdecydowali się  
w 1921 r., gdy miałam 9 lat – mówi Irena Sandecka. – Gdy  
było wiadomo, że Humań w wyniku Traktatu Ryskiego do 
Rzeczypospolitej już nie wróci. Ojciec zdawał sobie z tego 
sprawę od dawna i na miejscowym targu wyprzedawał 
wszystkie wartościowe przedmioty, żeby bolszewikom nic 
nie zostawiać. W 1921 r. rodzice ze mną i bratem przez „zie-
loną granicę” przejechali do Polski, prowadzeni przez opłaco-
nych z góry przewodników. Każdy z nich wyciągnął od nas 
po drodze co się da. Tak, że jak wyjechaliśmy z Humania wy-
ładowanym wozem, to granicę przekroczyliśmy tylko z tym, 
co mieliśmy w tobołkach na plecach. Pamiętam też, że na  
mojej szyi rodzice zawiesili wszystkie obrączki i kosztowno-
ści. Jako najmniejsza i niepozorna nie przyciągałam uwagi. 
Ostatnie dwie noce tuż przed granicą wędrowaliśmy na pie-
chotę. Granicę przekraczaliśmy w Korcu. Tam przemytnicy  
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mieli opłaconych strażników granicznych i nocą przewozili 
łodzią ludzi na drugi brzeg granicznej Słuczy. Nie byliśmy 
oczywiście sami.  

Przez zieloną granicę 

 – Przez ten kanał przerzutowy przemycano całe tabuny 
Polaków uciekających z Ukrainy. Musieliśmy czekać w kolej-
ce do łodzi. Przemytnicy przewozili najpierw kobiety i dzieci. 
Gdy my z bratem i matką byliśmy już na polskiej stronie, oj-
ciec pozostał z innymi mężczyznami po stronie ukraińskiej. 
Bardzo się o niego niepokoiliśmy. Przemytnicy przekupili 
tylko jedną zmianę sowieckich strażników i jeżeli na niej  
nie zdołałby przepłynąć o czasie, to musiałby czekać gdzieś 
w ukryciu jeszcze przez kilka dni, co zawsze mogło się źle 
skończyć. Na szczęście ojciec zdążył wskoczyć jeszcze do ło-
dzi o czasie. Nie był to jednak koniec jego kłopotów, bo łódź 
zaplątała się w moczące się w rzece konopie i kręciła się  
w kółko. Ostatecznie jednak ojciec jakoś wraz z innymi do 
polskiego brzegu dopłynął. Gdy tylko spotkał się z nami, ka-
zał nam uklęknąć i ziemię całować, bo ziemię polską trzeba 
szanować. Władze polskie przyjmowały wszystkich ucieki-
nierów z Rosji bolszewickiej, ale poddawały ich kwarantan-
nie, bo panował w niej tyfus i inne choroby. Jadąc do punktu, 
w którym mieliśmy ją odbyć, matka spotkała na szczęście  
w Równem znajomą lekarkę, która załatwiła nam zwolnienie 
z kwarantanny. Pojechaliśmy wtedy do Warszawy, w której 
mieszkaliśmy przez dwa lata. Brat uczęszczał do szkoły mę-
skiej, a ja do Szkoły im. Emilii Plater na ul. Warszawskiej. 
Mama pracowała w szkole prywatnej i na początku nieźle za-
rabiała. Ojca z nami nie było, bo otrzymał pracę aż w Lidzie, 
oddalonej od Warszawy o 500 km. Początkowo powodziło 
się nam całkiem nieźle, ale jak kurs marki zaczął spadać, to 
często nie mieliśmy co jeść. Po dwóch latach przeprowadzili-
śmy się do Krzemieńca, gdzie dr Piekarski został wizytato-
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rem odrodzonego Liceum Krzemienieckiego. Mama dzięki 
niemu dostała w nim pracę. W Krzemieńcu poszłam od razu 
do trzeciej klasy. Ojciec z nami nie przyjechał i dalej pracował 
w Lidzie. Po pewnym czasie przyjechał, ale już ciężko chory  
i wkrótce zmarł. Ja, ponieważ dwa lata wcześniej rozpoczę-
łam naukę, to maturę zdałam w wieku 16 lat. Nie mogłam 
jednak pójść na studia, bo byłam za młoda. Żeby nie marno-
wać czasu, skończyłam miejscowe Seminarium Nauczyciel-
skie im. Hugona Kołłątaja otrzymując świadectwo, że mogę 
uczyć w szkołach powszechnych.  

Krakowskie studia 

Na seminarium krzemienieckim Irena Sandecka oczywi-
ście nie zakończyła nauki. W 1931 r. rozpoczęła studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ówczesny system 
kształcenia na tej uczelni pozwalał jej na zdobycie rozległego 
humanistycznego wykształcenia z zakresu pedagogiki, filo-
zofii i języka angielskiego. Na uczelni znalazła się w orbi- 
cie prof. Stanisława Kota, wybitnego uczonego, wychowawcy  
i organizatora badań nad dziejami polskiej nauki. Wywarł on 
duży wpływ na osobowość Ireny Sandeckiej.  

 – Był on bardzo lubiany przez studentów – wspomina 
Irena Sandecka. – Uroczo gawędził, znał wiele anegdot z ży-
cia różnych postaci, zarówno historycznych, jak i współcze-
snych. Miał dużo uroku osobistego, imponował ogromem 
swojej wiedzy, znajomością źródeł i zasobów archiwalnych. 
Na każdy temat sypał jak z rękawa wskazówki, gdzie szukać 
archiwaliów i czego się można po nich spodziewać. Gdy 
ustalałam z nim temat pracy dyplomowej, spojrzał na mnie  
i powiedział – dam pani bardzo ważną pracę. – Jej tytuł 
brzmiał: „Wpływ ustaw Komisji Edukacji Narodowej na całe 
szkolnictwo rosyjskie XIX w.” By jednak taką pracę napisać, 
trzeba było dotrzeć do referatu byłego rektora Akademii Wi-
leńskiej, który znajdował się w archiwum w Moskwie. Dla 
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profesora była to żadna przeszkoda. Polecił mi napisać poda-
nie do odpowiedniej komisji uniwersyteckiej, by ta sfinanso-
wała mi wyjazd na kwerendę archiwalną do stolicy Rosji so-
wieckiej. Rezultat tego mojego podania był dla mnie niespo-
dziewany. Zgody na wyjazd nie dostałam, ale zaczął łazić  
za mną agent obserwujący, z kim się spotykam itp. Studenci  
z botaniki, którzy go znali poinformowali mnie, że bardzo na 
mnie narzeka, bo codziennie musi być w innym miejscu, to 
nad rzeką, to nad jeziorem, to w górach. Prowadziłam bo-
wiem bardzo ruchliwy tryb życia. Ostatecznie ucieszyłam  
się, że pieniędzy na wyjazd do Rosji nie dostałam. Mogłam 
zmienić temat pracy dyplomowej, a na wakacje zamiast do 
Moskwy, pojechać z Akademickim Związkiem Morskim na 
rejs po Bałtyku. Morze mnie pochłonęło i jak skończyłam 
studia i zaczęłam pracować w szkole, to wszystkie wakacje 
spędzałam nad morzem. Jeszcze bowiem w okresie szkol-
nym w Krzemieńcu działałam w wodnej drużynie harcerskiej 
i w czasie wakacji jeździłam na obozy żeglarskie nad jezio-
rem Narocz na Brasławszczyźnie, gdzie krzemieńczanie mieli 
własną stanicę wodną, w której hartowali siły i ducha.  

Pod ręką profesora Kota 

Profesor Stanisław Kot nauczył też Irenę Sandecką spo-
łecznej wrażliwości, otwartości na ludzi i umiejętności bro-
nienia swoich racji. 

– Gdy profesor był szykanowany za swoje antysanacyjne 
przekonania polityczne, bardzo mu współczułam i jak więk-
szość studentów uniwersytetu byłam po jego stronie – pod-
kreśla Irena Sandecka.  

Za swoja postawę Irena Sandecka zapłaciła oczywiście 
konkretną cenę. Nie dostała pracy w szkole średniej. Musiała 
zacząć uczyć w szkole powszechnej.  

– Pierwszy rok pracowałam w szkole w Równem – wspo-
mina. – Funkcję jej dyrektora pełnił Ukrainiec pan Denisiuk, 
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bardzo dobry pedagog, niezwykle lojalny wobec państwa 
polskiego. Szybko się z nim zaprzyjaźniłam. Po roku prze-
niosłam się do Krzemieńca, gdzie uczyłam w szkole historii 
dla specjalnie uzdolnionych dzieci, głównie ukraińskich, po-
chodzących z okolicznych wiosek. Polskich dzieci uczęszcza-
ło do niej tylko kilkoro. Już wtedy było widać, że ukraińskie 
dzieci są pod wpływem ideologii nacjonalistycznej i ktoś  
w domu ich nastraja przeciwko państwu polskiemu. Patrząc 
na nich wiedziałam, że będzie ono miało przez nich duże 
kłopoty. Po roku zmieniłam tę placówkę na szkołę prywatną 
w Sosnowcu. Atmosfera w niej panująca mi jednak nie od-
powiadała. Chodziły do niej dzieci dyrektorów kopalń, fa-
bryk i urzędników. Wraz ze mną mieszkała moja serdeczna 
przyjaciółka Stasia Węglicka, która pracowała pod Sosnow-
cem, ale ze względu na naszą przyjaźń, mieszkałyśmy razem. 
Miała ona wybitną osobowość. W czasie studiów interesował 
się nią bardzo prof. Schuman specjalista psychologii i peda-
gogiki dziecięcej. Zachwycał się on dosłownie Stasią. Zwłasz-
cza zaś jej pracą dyplomową zatytułowaną „Temperamenty 
dzieci”. Zilustrowała ją wspaniałymi zdjęciami dzieci, co 
wówczas nie było jeszcze praktykowane. Stasia zginęła póź-
niej w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka.  

Wyprawa do Belgii 

Latem 1939 r. Irena Sandecka nie wyjechała nad polskie 
morze. Po rozstaniu się ze szkołą w Sosnowcu uznała, że jest 
potrzebna gdzie indziej. 

– W Warszawie spotkałam naszą dawną komendantkę 
chorągwi, późniejszą żonę posła polskiego w Paryżu Maryl-
kę Skorupską, która mi zaproponowała wyjazd do Belgii – 
wspomina. – Zaproponowała mi, bym metodą zuchową, któ-
rej byłam wielką zwolenniczką objęła opieką dzieci polskich 
robotników w Belgii, których środowisko było wyjątkowo 
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zapuszczone i stopniowo ulegające wynarodowieniu. Bardzo 
ucieszyłam się z tej propozycji, bo lubiłam nowe wyzwa- 
nia. Marylka zaopatrzyła mnie w mundur harcerski, którego 
nie miałam. Szybko pojechałam do Belgii, gdzie już po kilku 
dniach przekonałam się, jak dobrze państwo polskie dba  
o przybyszów, którzy się w nim osiedlali. W Belgii polscy ro-
botnicy byli traktowani, jeśli nie jak niewolnicy, to z pewno-
ścią jak ludzie drugiej kategorii, nie mający żadnych praw. 
Nie mogli zostać obywatelami, a w fabrykach czy kopalniach 
wykonywali najgorsze prace. Nie mieli ubezpieczenia od 
wypadków, ani emerytalnego. Zarabiali co prawda dużo, ale 
ich wysokie pensje pochłaniały duże koszty utrzymania. Pol-
ski poseł, jak się dowiedziałam zabiegał, by polscy emigranci 
mieli chociażby ubezpieczenia od wypadków. Popierał go  
w tym jakiś belgijski działacz, który użerał się dosłownie  
z belgijskimi przemysłowcami. Ja otrzymałam pod opiekę 
trzy polskie kolonie zamieszkałe przez polskie rodziny. 
Znajdowały się one wśród hałd górniczych. Moja poprzed-
niczka dobrze je zorganizowała. Nosiły nazwy miast pol-
skich: Warszawy, Krakowa i Lwowa. Codziennie na piechotę 
maszerowałam do kolejnego osiedla, gdzie przy pomocy 
miejscowych harcerek prowadziłam z dziećmi pracę. Kła-
dłam w niej nacisk przede wszystkim na zachowanie wśród 
dzieci języka polskiego.  

Wojna na włosku 

– Część z nich urodziła się już w Belgii i nie znały języka 
polskiego. Co najwyżej potrafiły powiedzieć kilkadziesiąt 
słów zasłyszanych od rodziców. Niektóre miejscowe harcerki 
tolerowały to, rozmawiając z nimi po francusku. W pracy  
z dziećmi starałam się pomagać im w zdobywaniu kolejnych 
stopni harcerskiego wtajemniczenia. Każda z osad harcer-
skich musiała się też nauczyć swojego tańca będącego jej  



 

 14

wizytówką. „Warszawa” – mazura, „Kraków” – krakowiaka. 
Harcerzy z poszczególnych osad uczyłam też legend stosow-
nych do nazw ich miejscowości, a także różnych inscenizacji. 
Podsumowaniem pracy z harcerzami było ognisko w Brukse-
li, zorganizowane przy pomocy Poselstwa Polskiego. Wzięli 
w nim udział harcerze ze wszystkich osad: w tym trzech mo-
ich. Radość ze spotkania przyćmiła wieść, że lada dzień może 
wybuchnąć wojna. Przedstawiciel poselstwa, który siadł przy 
ognisku powiedział – dzień i noc siedzimy przy telefonie, bo 
wojna wisi na włosku. – Informacja ta u zebranych wywołała 
przygnębienie. Przedstawiciel poselstwa chciał rozładować 
sytuację i zaproponował, bym opowiedziała jakąś patriotycz-
ną gawędę dla podniesienia ducha zebranych. Ja zamiast ga-
wędy opowiedziałam wszystkim historię ze swojego życia. 
Powiedziałam wszystkim, że jak miałam osiem lat i mieszka-
łam w Humaniu, to dowiedziałam się, że bolszewicy znów 
idą na odrodzoną Polskę, że jej dni są policzone. Wszyscy 
mieszkańcy Humania bardzo to przeżywali, bo liczyli, że 
Polska się obroni i Humań będzie znów polski. Tymczasem 
dochodziły do nas informacje, że bolszewicy są już pod War-
szawą, a nawet, że jest ona zdobyta. Okazało się zaś, że Pola-
cy jakoś się zmobilizowali i odparli najazd. Tak będzie i tym 
razem. Polaków jest 30 milionów i tak dużego narodu nie da 
się pokonać.  

By bronić ojczyzny 
Wojna, której wszyscy się obawiali wybuchła za kilka dni. 

Irena Sandecka ani przez chwilę nie zastanawiała się, co ma 
robić. Postanowiła natychmiast wracać do kraju, by wziąć 
udział w jego obronie. Uznała, że nie może dekować się  
w Belgii, gdy kraj krwawi. Gdy inni z niego uciekali, ona po-
stanowiła jechać pod prąd... 

– Poszłam do naszej ambasady w Brukseli, gdzie pora-
dzono mi, że mogę wracać do Polski koleją przez Francję, 
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Szwajcarię, Włochy i Węgry – wspomina Irena Sandecka. – 
Dano mi 300 franków i kazano załatwić w ambasadach po-
trzebne wizy. Zrobiłam to bardzo szybko i pojechałam. Fran-
cję przejechałam nocą. Szwajcarię widziałam z okna wagonu. 
Do Włoch dotarłam w nocy. Na stacji granicznej powiedzia-
no mi, że do Polski muszę jechać przez Wenecję. Wtedy po 
raz pierwszy przydał mi się język angielski. We Włoszech 
nikt nie rozmawiał po francusku czy niemiecku. Angielski 
rozumiano. Znalazłam pociąg do Wenecji, do której po noc-
nej jeździe rano dotarłam. Z głośników na dworcu co rusz 
słyszałam komunikaty w języku włoskim, w którym co rusz 
było powtarzane słowo „Poloń”. Do odjazdu w kierunku Bu-
dapesztu miałam jeszcze trochę czasu, więc wyszłam na mia-
sto. Kręcili się po nim już w towarzystwie włoskich oficerów 
hitlerowcy z trupimi czaszkami na czapkach. Włosi patrzyli 
na nich z oburzeniem. Węgry jakoś przejechałam, Rumunię 
także. Dopiero na granicy rumuńsko-polskiej miałam pewne 
przykrości. Celnicy rumuńscy zabrali mi ostatnie 10 dolarów, 
które posiadałam. Wpadłam jednak w oko synowi kierowni-
ka stacji, który, gdy tylko się dowiedział, jaka spotkała mnie 
przykrość, natychmiast pobiegł do celników odebrać moje 
dolary. Zapłacił też za nocleg w przydworcowym hotelu  
i obiad. Następnego dnia byłam już w Śniatyniu czyli w Pol-
sce. Na dworcu roiło się od „szczurów” z walizami, uciekają-
cych z kraju. Patrzyłam na nich z pogardą. Od razu kupi- 
łam maskę przeciwgazową od harcerek sprzedających je pod 
dworcem i wsiadłam w pociąg jadący do Lwowa. Po godzi-
nie się zatrzymał, bo pojawiły się nad nim niemieckie samo-
loty. Zgodnie z przepisami wojskowymi, których uczono 
mnie na Przysposobieniu Wojskowym Kobiet, wyskoczyłam 
z wagonu i schroniłam się pod pierwszym krzakiem, mocno 
parząc się o rosnące pod nim pokrzywy. Pociąg wkrótce ru-
szył, bo samoloty odleciały i po paru godzinach dotarł do 
Lwowa.  
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Za Sowietów we Lwowie 
 

 
Dyrektor chwalił się, że wcześniej pełnił funkcje komen-

danta łagru dla nieprawomyślnych, w którym nigdy nikt nie 
chorował. Jak tylko ktoś zgłaszał się do izby chorych, kazał 
mu się rozbierać do naga i biegać naokoło obozu. Każdy, kto 
zdołał to uczynić był uznawany za zdrowego. Tego, kto padł, 
strażnicy kazali wrzucać do dołu...  

Po przyjeździe do zatłoczonego Lwowa Irena Sandecka 
zaczęła rozglądać się za jakąś kwaterą. Na szczęście miała  
w nim koleżankę, która zgodziła się udzielić jej gościny. Wa-
lizkę jednak zostawiła pod opieką harcerzy na dworcu. Gdy 
dowiedziała się, że koleżanka przytuli ją pod swój dach, wró-
ciła na dworzec po walizkę. W domu okazało się, że walizka 
owszem jest identyczna, ale zawartość całkowicie inna. 

– W środku były rzeczy, jak się domyśliłam, jakiegoś Tur-
ka – śmieje się. – Na wierzchu walizki leżał Koran, jakieś cze-
koladki ze Stambułu, wino, przybory do golenia itp. Pobie-
głam z walizką na dworzec, aby oddać rzeczy temu Turkowi, 
ale na dworcu nie spotkałam nikogo, kto miałby podobną do 
mojej walizkę. Następnego dnia na skutek niemieckiego 
bombardowania dworzec we Lwowie został zniszczony. Ja 
zaś poszłam się zameldować do siedziby PW, czyli Przy-
sposobienia Wojskowego, by zgłosić swój udział w obronie 
Lwowa. Takich amatorek jak ja stało pod jego drzwiami  
z pięćdziesiąt. Po pewnym czasie przed drzwi wyszła in-
struktorka i powiedziała, że obrońcom Lwowa nie potrzeba 
kobiet do strzelania i walki na pierwszej linii, ale do obierania 
ziemniaków. Jak tylko to powiedziała, niemal wszystkie od-
wróciły się na pięcie i odeszły. One chciały być bohaterkami  
i przelewać krew w walce, a im tu się proponuje obieranie 
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kartofli. W sumie zostałam tylko ja i jedna prosta lwowianka. 
Instruktorka popatrzyła na nas i widocznie dobrze nas oceni-
ła, bo poleciła nam zorganizować stołówkę dla oficerów. Dała 
nam kartkę, z którą mieliśmy się udać do jakiegoś klasztoru  
i zabrać kotły do gotowania posiłków.  

Stołówka dla oficerów 

– Zanim doszliśmy do klasztoru, nad miastem pojawiły 
się niemieckie samoloty. Odruchowo schroniłam się w jednej 
z bram, a ta lwowska kobieta flegmatycznie idzie do przodu. 
Ja ją łap za rękę i ciągnę do bramy. Ona zaś mówi – boisz się 
pani bomby, jak ma spaść, to i tak spadnie, a jak nie ma spaść, 
to nie spadnie i nas nie zabije. – W końcu doszliśmy do klasz-
toru. Pukamy do furty, a nikt nam nie odpowiada. W końcu 
przybiegła jakaś młodziutka siostra bardzo przestraszona. Na 
jej widok towarzysząca mi lwowianka rzuciła do mnie – wi-
dzisz pani, jak ona się boi! – i wali do niej – jak jesteś taka 
święta, to hulaj do nieba! – W końcu dostałyśmy te kotły i po-
szłyśmy do PW zorganizować stołówkę. Aż do kapitulacji 
Lwowa gotowałyśmy obiady dla 22 oficerów. Tuż przed pod-
daniem miasta, chyba w ostatnim dniu polecono nam roz-
wozić posiłki po pozycjach. Jechaliśmy z kuchnią polową. 
Każdemu żołnierzowi nalewaliśmy do menażek kapuśniak  
z mięsem i do tego dodawaliśmy chleb i kawę. Jeździliśmy 
tak do późnego wieczora. W pewnym momencie dojechali-
śmy do pozycji, z której nikt do nas nie przyszedł. Dopiero 
po pewnym czasie zgłosiło się do nas dwóch żołnierzy mó-
wiąc, że lwowianie tak ich nakarmili, że się ruszać nie mogą. 
Wróciliśmy do naszej bazy w nocy, wszystko było pozamy-
kane i musiałyśmy spać w stajni. Tej nocy Lwów strasznie 
bombardowano aż mury się trzęsły. Myśmy jednak były tak 
zmęczone, że nic nie słyszałyśmy.  
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Musiała zniknąć 

– Następnego dnia rano wszystkie kobiety wezwała do 
siebie instruktorka i oświadczyła. Miasto zostanie poddane 
Niemcom. W związku z tym wszystkie kobiety z organizacji 
paramilitarnych muszą zniknąć. Otrzymaliśmy bowiem in-
formacje, że Niemcy znęcają się nad kobietami pomagającymi 
żołnierzom. Cóż było robić. Jako osoba samodzielna w tym 
rozgardiaszu postanowiłam poszukać pracy i mieszkania. 
Chodziłam po znanych mi kątach, pytając wszystkich zna-
jomych, czy nie znają kogoś potrzebującego pracownika.  
W końcu znalazła się jakaś baba na Łyczakowie, potrzebująca 
człowieka do darcia pierza. Zgodziłam się. Gdy tylko jednak 
zasiadłam przy darciu tego pierza wraz z kilkoma kobietami, 
do pokoju weszła jakaś pani, która spytała się, czy nie znamy 
jakiejś pielęgniarki, bo w kamienicy mieszka kobieta, która 
chroniąc się przed bombardowaniami, uciekła do piwnicy  
i złamała nogę. Od razu się zgłosiłam, choć formalnie nie by-
łam pielęgniarką. Okazało się jednak, że nie była potrzebna 
owej pani klasyczna pielęgniarka, ale raczej opiekunka. Była 
to bardzo dystyngowaną osobą, żoną architekta kierownika 
robót.  

Powrót do Krzemieńca 

– Jak do miasta weszli Sowieci, to już u niej pracowałam. 
Ona sama, gdy była zdrowa prowadziła zakład szwalniczo-
tkacki. Gdy do miasta weszli Sowieci, bo Niemcy bez wkra-
czania do niego go im przekazali, od razu połapała się w sy-
tuacji i zmieniła szyld zakładu, umieszczając na nim napis – 
tu szyje się kapcie nocne z powierzonego materiału. Nie rzu-
cał się on w oczy i sowieci nie zwracali na niego uwagi, funk-
cjonował on bez przeszkód. Ja mieszkałam u tej pani aż do 
odbudowania dworca, czyli do końca grudnia 1939 r. Oprócz 
mnie, tej pani i bezrobotnego męża mieszkał z nami formal-
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nie ich krewny, de facto ukrywający się polski oficer. Na 
wszystkich zarabiał zaś wspomniany wcześniej zakład, do 
którego lwowianie przynosili stare ubranie do przenicowa-
nia... Jak dworzec odbudowano, postanowiłam wrócić do 
Krzemieńca, by zobaczyć, co słychać u mamy, której nie wi-
działam od kilku miesięcy. W końcu grudnia 1939 r. zapuka-
łam do drzwi naszego mieszkania w Krzemieńcu. Nie jest 
prawdą, jak podają niektóre źródła, że zrobiłam to w 1942 r. 
Gdy zdążyłam się przywitać z mamą, przyszedł do nas pan 
Antoni Kozioł, który wcześniej był woźnym w internacie dla 
najmłodszych dzieci, prowadzonym przez moją matkę. Nie 
zachowywał się on już jak dawny podwładny, ale jak wielki 
pan. Okazało się, że wraz z żoną zapisali się na dobrowolny 
wyjazd do Niemiec. Namówiła go do tego żona, której rodzi-
ców we wrześniu 1939 r. zamordowali bestialsko nacjonaliści 
ukraińscy. – Wolę, żeby zabiła mnie szlachetna bomba, niż by 
jak rodziców mojej żony mnie zarżnęli – tłumaczył swoją de-
cyzję mojej mamie.  

Morderstwo w Wołkowyjach 

– Wtedy to po raz pierwszy zetknęłam się z nacjonali-
zmem ukraińskim. Jak mi opowiadano, napady i morderstwa 
dokonywane przez Ukraińców na ludności polskiej były 
wówczas na porządku dziennym. W przeddzień wkroczenia 
wojsk sowieckich do Krzemieńca chłopi ukraińscy napadli na 
Krzemieniec, rabując co się da. Polskiej policji i straży obywa-
telskiej udało się jednak ich napad odeprzeć. Podobne wy-
padki miały miejsce w Poczajowie i kilkudziesięciu wsiach. 
Rabowali i mordowali wszystkich opornych. Na każdym 
kroku demonstrowali swoją nienawiść do państwa polskiego. 
Zrywali orły i portrety dostojników ze ścian. Deptali polskie 
flagi. Nie oszczędzali nawet kościołów. W Wiśniowcu np. 
wpadli do klasztoru OO. Karmelitów, depcząc i niszcząc 



 

 20

wszystko, co im wpadło w ręce. Zrywali wota i darli chorą-
gwie z wizerunkami świętych itp. Zajmowali się też wyła-
pywaniem polskich żołnierzy i oficerów i wydawaniem ich  
w ręce sowieckie. Po kilku dniach mego pobytu w Krzemień-
cu zgłosiły się do mnie harcerki, które jak tylko dowiedziały 
się o tym, że przez kilka miesięcy pracowałam jako pielę-
gniarka, poprosiły mnie, czy nie pomogłabym w przetrans-
portowaniu do lwowskiego szpitala chorej kobiety na opera-
cje. Prywatnym samochodem rodzina miała ją zawieźć do 
najbliższej stacji kolejowej. Razem z jej córką miałam jej asy-
stować w czasie podróży. Oczywiście się zgodziłam. Wyru-
szyliśmy samochodem do stacji w Kamienicy. Jechaliśmy do 
niej wśród zasp, bo zima wówczas była wyjątkowo śnieżna. 
Musieliśmy się przebijać przez zaspy tak, że drogą, którą 
powinniśmy pokonać bardzo szybko, jechaliśmy wiele go-
dzin. Pod wsią Wołkowyje usłyszeliśmy straszną wiado-
mość. Ukraińcy zamordowali bestialsko miejscową nauczy-
cielkę wraz z całą rodziną, a jednocześnie harcerkę – hufcową 
krzemieniecką – Zosię Waszczatyńską. Zabili męża, jej dzieci 
i rodziców, a ją najokrutniej. Rozerwali ją między dwoma  
sosnami. Najwidoczniej broniła się, nie dając się zamordo-
wać. Miejscowi ludzie radzili nam, byśmy jak najszybciej od-
jeżdżali, bo nigdy nic nie wiadomo. Myśmy jednak tuż za 
wsią utknęli w zaspach i nie było mowy om dalszej jeździe. 
Poszłam więc do pierwszej z brzegu chaty i spytałam gospo-
darzy, czy za wynagrodzeniem przyjmą na noc chorą jadącą 
na operację do Lwowa.  

Pomogła polska załoga 

– Zgodzili się i przyjęli nas wszystkich na noc. Spaliśmy 
oczywiście z duszą na ramieniu. Stanowiliśmy przecież łatwy 
łup dla bandytów. Szczęśliwie jakoś dotrwaliśmy jednaki do 
rana i przy pomocy gospodarzy ruszyliśmy do przodu, do-
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cierając w końcu do Kamienicy. Na stacji była jeszcze polska 
załoga. Pociągi chodziły jednak po sowiecku. Oznaczało to, 
że nikt nie wiedział, kiedy pociąg odjedzie. Chora została 
wpuszczona do ogrzewanej poczekalni, ale kolejarz lojalnie 
uprzedził nas, że pociąg może przyjechać za godzinę, albo  
w nocy i bezradnie rozłożył ręce. Z biegiem czasu tłum wo-
kół budynku gęstniał, a pociąg nie przyjeżdżał. Zatrzymał się 
na stacji dopiero w nocy. Oczekujący zaczęli go szturmować. 
Kolejarze ułożyli naszą podopieczną na noszach i jakoś bo-
kiem przepchali się z nią do przedziału i umożliwili tez nam 
wejście do niego. Pozostali wrzucali swoje bagaże przez okna 
pociągu i usiłowali dostać się do jego wnętrza. Zatłoczony do 
niemożliwości pociąg w końcu ruszył i dotarliśmy do Lwo-
wa. Na tamtejszym dworcu też byli jeszcze polscy kolejarze, 
którzy pozwolili nam schronić się w swojej dyżurce. Z niej 
zadzwoniłyśmy na pogotowie ratunkowe, prosząc o zabranie 
chorej do szpitala. Personel był już ukraiński, karetka przyje-
chała po dwóch godzinach. Zabrali chorą do szpitala, ale 
zbytnio się nią nie przejmowali. Zanim umieścili ją w szpital-
nej sali, tak długo trzymali ją na nieogrzewanym korytarzu, 
że ta złapała zapalenie płuc i umarła. Zamiast odzyskać we 
Lwowie zdrowie, straciła w nim życie. Musiałyśmy ją po-
chować na Cmentarzu Łyczakowskim.  

Praca w szpitalu 

Po pogrzebie Irena Sandecka uznała, że do Krzemieńca 
nie ma po co wracać. Przypuszczała, że w małym ośrodku 
takim jak Krzemieniec, Sowieci szybciej zinfiltrują polskie 
środowisko i więcej szans na przetrwanie jako harcerka zna-
na ze swego patriotyzmu ma we Lwowie. Poza tym gród 
Lwa jej się bardziej podobał. Zaczęła szukać pracy i szybko ją 
znalazła w jednej z klinik jako bibliotekarka. Do jej zadań na-
leżało uporządkowanie i uzupełnienie księgozbioru i rozno-
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szenie książek chorym. Otrzymywała za to niewielkie wy-
nagrodzenie, wystarczające jej na zakup chleba, którym się  
żywiła, popijając resztkami szpitalnego kompotu. Spała zaś  
w pomieszczeniu bibliotecznym na materacach. Zanim głód 
wypędził Irenę Sandecką z powrotem do Krzemieńca, do 
mamy, zdążyła jeszcze poznać wielu pacjentów. Jednym  
z nich był znany profesor farmacji, który uświadomił jej, skąd 
prawdopodobnie pochodzi jej ród. 

– Leżał on w separatce na łóżku za siatką – mówi. – Gdy 
zasięgnęłam o nim języka wśród personelu okazało się, że 
jest on ciężko chory na nerki i w dodatku, kiedy zaczęło się 
oblężenie Lwowa, to poszedł do okopów, żeby bronić uko-
chanego miasta. Tam doprawił się do reszty. Nabawił się sta-
nów lękowych i często próbował uciekać, dlatego leżał na 
łóżku za siatką. Pilnował go kierowca, który siedział pod 
drzwiami separatki i płakał. Zdawał sobie sprawę, że jego 
pracodawca umiera. Ów profesor, jak się tylko dowiedział, że 
nazywam się Sandecka powiedział – proszę pani, jak się 
skończy wojna, to zaproszę panią do swojej willi w Krynicy, 
gdzie mam bibliotekę, poświęconą dwóm rodom Sandec- 
kim i Kmitom. Pani przodkowie mieszkali kiedyś na Ziemi  
Sądeckiej, ale zostali przez Kmitów przepędzeni. Profesor 
zmarł po kilku dniach i z jego zaproszenia nie zdążyłam sko-
rzystać...  

Ucinała skrzydła 

Wiosną 1940 r. Irena Sandecka wróciła do Krzemieńca  
i zaczęła pracować jako sekretarka kasy w Technikum Le-
śnym w Białokrynicy.  

– Jego dyrektorem był rosyjski komunista taki Sabielkin – 
wspomina. – Chwalił się, że wcześniej pełnił funkcje komen-
danta łagru dla nieprawomyślnych, w którym nigdy nikt nie 
chorował. Jak tylko ktoś zgłaszał się do izby chorych, kazał 
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mu się rozbierać do naga i biegać naokoło obozu. Każdy, kto 
zdołał to uczynić był uznawany za zdrowego. Temu, kto 
padł, strażnicy kazali wrzucać do dołu... Miałam jeszcze dru-
giego bezpośredniego przełożonego nazywającego się Die-
giaczew. Jego rodzice aptekarze umarli w czasie Wielkiego 
Głodu na Ukrainie. To był porządny człowiek. Początko- 
wo zaproponował mi, żebym chodziła wśród uczniów, słu-
chała o czym mówią i mu donosiła. Odpowiedziałam mu, że 
owszem chodzę wśród uczniów i z nimi rozmawiam, ale 
powtarzać tych rozmów nikomu nie będę, bo utraciłabym do 
siebie szacunek i zaufanie wśród uczniów. On bardziej nie 
nalegał i był bardzo zaskoczony moją postawą. Wśród nich 
zdarzali się różni ludzie. Porządni, jak ten Diegiaczew i fana-
tycy. Żona Sabielkina np. jak urządzała choinkę i korzystała  
z polskich strojów, leżących w magazynach, to ucinała im 
skrzydła.  

W białokrynickiej szkole Irena Sandecka pracowała aż  
do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Wtedy od razu  
w Krzemieńcu i okolicy zapanowały nowe porządki. Niemcy 
forowali Ukraińców, którzy pozwalniali Polaków ze wszyst-
kich funkcji. Ukrainiec mianowany dyrektorem szkoły w Bia-
łokrynicy od ręki zwolnił Irenę Sandecką z pracy. 



 

 24

 

Ocalił ich Ukrainiec 
 

 
Niefortunnych żniwiarzy uratował Ukrainiec z Wiszni,  

o ile dobrze pamiętam nazywający się Korniejczuk. Przez 
cztery kilometry czołgał się na brzuchu przez pola, by ich 
ostrzec. Żniwiarze ocaleli, ale Ukraińcy wymordowali rodzi-
nę bohaterskiego ziomka, który nie chciała kalać swych rąk 
polską krwią. 

Wspomnienia z wyprawy do Wiszni mocno wryły się  
w pamięć Ireny Sandeckiej. Słyszała tyle dramatycznych 
słów, że wciąż śnią się jej po nocach.  

– Gdy odjeżdżaliśmy z Wiszni ci mieszkańcy, którzy nie 
zdecydowali się na wyjazd do Krzemieńca, bo nie zdążyli się 
przygotować, albo wciąż mieli nadzieję, że banderowcy ich 
nie ruszą, zaczęli krzyczeć. – Po co pani tych Niemców spro-
wadziła? – pytali się retorycznie. – Teraz to już Ukraińcy na 
pewno przyjdą i nas spalą. – Na drugi dzień idę więc do 
Niemców z płaczem i proszę, żeby znowu dali eskortę dla 
ewakuacji resztek mieszkańców wioski, w zamian za co do-
staną dwa cielaki. Zgodzili się i następnego dnia pojechali-
śmy znów do wsi. Gdy podjeżdżaliśmy do niej, któryś z jego 
mieszkańców zaczął w pola uciekać i Niemcy biorąc go za 
banderowca zaczęli do niego strzelać. Przeraziło to miesz-
kańców wioski, którzy uznali, że Niemcy chcą we wsi prze-
prowadzić pacyfikację. Wyszedł do mnie zastępca wójta trzę-
sący się ze strachu, który zaczął mnie prosić, bym ubłagała 
Niemców, żeby nikogo nie mordowali, nie bili i nie palili. 
Powiedział mi też, że wójt wioski przestraszył się i gdzieś 
schował i on postanowił wyjść, żeby ubłagać litość dla  
wioski. Przerwałam mu jego biadolenie i oświadczyłam, że 
Niemcy przyjechali, aby tutejszą ludność odeskortować do 
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Krzemieńca. Kazałam im szybko zaprzęgać konie do furma-
nek i pakować dobytek. Ci długo się nie namyślali i szybko 
przystąpili do ładowania swoich rzeczy na wozy. Ze mną  
była jeszcze jedna koleżanka, mająca rodzinę w pobliskim 
Stożku. Pobiegła zobaczyć, co z nią słychać. Tam zaś była już 
ukraińska banda. Ta widząc to natychmiast wskoczyła do 
studni stanowiącej dobrą kryjówkę. Widział to chłopak, który 
ją znał i wsiadł na konia i na oklep popędził w stronę Wiszni. 
Niemcy, którzy nas eskortowali słysząc strzały dochodzące 
od strony Stożka i łunę, natychmiast ruszyli w jego stronę. Po 
drodze spotkali tego chłopaka i poprosili, żeby pokazał im tą 
studnię, do której skoczyła Polka. Początkowo myśleli, że to 
ja się odłączyłam i poszłam do Stożka. Banderowcy, którzy 
kończyli rzeź, na widok Niemców uciekli, dzięki temu kilka 
osób jeszcze przez nich nie zarżniętych przeżyło. Ogółem  
w tej wsi zginęło ponad dwadzieścia osób, głównie dzieci. 
Niemcy po przepędzeniu ukraińskich napastników wycią-
gnęli ze studni moją koleżankę, która szczęśliwie ocalała. 
Mieszkańcy Wiszni w tym czasie jechali już do Krzemieńca. 
Ja zabrałam się z ocalałymi mieszkańcami Stożka. Gdy do-
jeżdżaliśmy do miasta, już z oddali widać było tęczę. Wszy-
scy uznali to za dobry prognostyk.  

Krwawe noce 

Nadchodzące dni i miesiące nie były jednak dla Krze-
mieńca „tęczowe”. Nad jego niebem dominował kolor czer-
wieni. Łuny zbliżały się do jego granic, a do pochówku przy-
wożono okaleczone zwłoki. 

W całym powiecie krzemienieckim spalono 53 folwarki,  
w tym wszystkie należące do Liceum Krzemienieckiego. 

Ukraińcy starali się do końca zniszczyć wszystkie ośrodki, 
w których bronili się Polacy, dokonując przy tym niewyobra-
żalnych zbrodni. W Szpikołosach, ukraińskiej wsi, w której 
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mieszkało kilkanaście rodzin polskich, Ukraińcy w zwyrod-
niały sposób je wymordowali, paląc ich gospodarstwa. Dzieci 
polskie nosili ponabijane na widłach. Zbrodni tej nie dokonali 
oczywiście przybysze z zewnątrz, tylko miejscowi Ukraińcy, 
łasi na majątek polskich sąsiadów. Wzburzyła ona nawet 
Niemców, którzy w odwecie spacyfikowali ukraińską część 
wsi, paląc ją doszczętnie... 

Według sprawozdania ks. Józefa Kuczyńskiego probosz-
cza parafii Dederkały Wielkie, w której zorganizował on pol-
ską samoobronę, morderstwa w powiecie krzemienieckim: 
„…cechował wszędzie nieopisany sadyzm. Małe dzieci z ustami 
przeciętymi od ucha do ucha i napis: «Polska od morza do morza». 
Kobiety wbijane na pal, mężczyźni rozrywani końmi. Obcinanie ko-
lejno wszystkich członków przed zadaniem śmierci”. 

Ludnośc polska przed nożami Ukraińców chroniła się 
wówczas nie tylko w Krzemieńcu, ale również w Wiśniowcu, 
Dederkałach i Rybczy.  

Jak wyżywić uciekinierów 

– Problemem w tych ośrodkach było wyżywienie ucieki-
nierów – wspomina Irena Sandecka. – Ukraińcy po ucieczce 
Polaków starali się nie dopuścić do tego, by ci przemykali się 
do swych dawnych wsi. Te osoby, które się na to odważyły, 
były bestialsko mordowane. W Wiszni uciekinierzy też chcie-
li zebrać zboże z obsianych pól, czyli po prostu przeprowa-
dzić żniwa. Ukraińcy, gdy się o tym dowiedzieli, przygoto-
wali zasadzkę. Niefortunnych żniwiarzy uratował Ukrainiec 
z Wiszni, o ile dobrze pamiętam nazywający się Korniejczuk. 
Przez cztery kilometry czołgał się na brzuchu przez pola, by 
ich ostrzec. Żniwiarze ocaleli, ale Ukraińcy wymordowali ro-
dzinę bohaterskiego ziomka, który nie chciała kalać swych 
rąk polską krwią. Jego żonie i dzieciom odrąbali na pieńku 
głowy siekierą i nadziali na kołki w płocie. By łagodzić pro-
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blem zaopatrzenia uciekinierów, staraliśmy się wywozić 
dzieci sieroty, a także matki z dziećmi, których było sporo do 
Generalnej Guberni pod opiekę Rady Głównej Opiekuńczej. 
Kilka takich transportów wywieźliśmy z Wandą Żółkiewską 
do Krakowa. Mogliśmy to uczynić wyłącznie dzięki pomocy 
Niemców, a konkretnie naczelnika wydziału gospodarczego, 
odpowiadającego za aprowizację miasta. Miał on zobowiąza-
nia wobec Polaków. Pewnego razu pojechał z urzędnikami 
niemieckimi w eskorcie polskich schutzmanów, czyli poli-
cjantów polskich, którzy wstąpili do służby niemieckiej, do 
Paszkowiec po zaopatrzenie. Tamtejsi banderowcy razem  
z krzemienieckimi napadli na nich w tej wiosce. Niemiec tak 
się przestraszył, że zemdlał, widział bowiem wiele ofiar ban-
derowców i bał się, że poddadzą go wyrafinowanym tortu-
rom. Schutzmani się jednak nie przelękli. Odparli atak ban-
derowców, załadowali zemdlałego Niemca na samochód i od-
jechali pod ukraińskimi kulami do Krzemieńca. Ten od tej 
chwili odnosił się do Polaków z życzliwością. Jak chodzili-
śmy do niego po przydział jakichś produktów, to zawsze 
dawał nam takie ilości mleka czy cukru, o jakie zabiegaliśmy 
dla dzieci. Wcześniej też dawał, ale mniej. Gdy napisałam do 
niego podanie, że chcemy z Krzemieńca do Krakowa wy-
wieźć dzieci, wśród których jest wiele głodujących sierot, dał 
samochód, by odwieźć dzieci na stację do Tarnopola, gdzie 
miały otrzymać wagon, mający dostarczyć nas do Krakowa. 
Zostaliśmy też przez niego zaopatrzeni w niezbędne, bar- 
dzo mocne dokumenty. Wynikało z nich, że wieziemy do 
Krakowa dzieci polskich schutzmanów, poległych w obronie 
Niemców. Samochód przydzielony nam przez niemieckiego 
naczelnika był bardzo duży. Pomieścił on w sumie dziewięć-
dziesiąt osób, dzieci wraz z towarzyszącymi im kobietami,  
a także mnie i panią Woźniakowską nauczycielkę. Wybra-
łyśmy do transportu dzieci najbardziej wygłodzone, chore, 
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wymagające natychmiastowej pomocy, której na miejscu nie 
byliśmy w stanie udzielić. Jak tylko umieściliśmy się w auto-
busie, to kobiety zaintonowały „Pod Twoją obronę” i tak było 
aż do samego Krakowa. Kobiety nieustannie się modliły.  

Sieroty do Krakowa 

– Nasza podróż nie należała do bezpiecznych. Na szczę-
ście niemal do samego Krakowa nic się nie wydarzyło,  
a wszelkie kontrole dzięki dokumentom przechodziliśmy bez 
problemu. Tuż przed Krakowem jedno dziecko niestety nam 
zmarło. Do Krakowa przyjechaliśmy wcześnie rano. Polscy 
kolejarze odstawili nasz wagon na bocznicę, gdzie znajdował 
się kran z wodą, nadającą się do picia i mycia. Ja, jako znająca 
Kraków, udałam się pod wskazany adres, czyli do klasztoru 
Albertynów, gdzie mieściła się siedziba Polskiego Komitetu 
Opiekuńczego. Tam od razu się nami zajęto i zadeklarowano, 
że dzieci chore zostaną skierowane do szpitali, sieroty do sie-
rocińców, a matki z dziećmi do majątków ziemskich k. Kra-
kowa, przejętych przez niemiecką administrację. Dano nam 
też na drogę pięćdziesiąt par bucików dla dzieci w Krze-
mieńcu. Gdy wychodziłam z siedziby Komitetu, spotkałam 
gromadę krakowian, którzy chcieli koniecznie przygarnąć 
nasze dzieci do siebie. Stanowczo przeciwko temu zaprote-
stowałam mówiąc, że dzieci z okolic Krzemieńca powinny 
bezwzględnie do nich wrócić, bo tam jest ich miejsce, mają 
tam swoje gospodarstwa, które muszą po wojnie odzyskać, 
nawet jeżeli ich rodziców Ukraińcy wymordowali... Wtedy 
jeszcze wierzyłam, że Polska wróci na Kresy. 

Gdy Irena Sandecka wróciła do Krzemieńca okazało się, 
że sytuacja w nim jeszcze bardziej się zaostrzyła. Delegacja 
ukraińska zgłosiła się do Niemców z żądaniem, żeby Niemcy 
wykończyli Polaków, albo dali Ukraińcom całkowitą swobo-
dę w tym zakresie, by im nie przeszkadzali. W zamian obie-
cali dawać kontyngenty i ludzi do wojska.  
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Skutecznie paraliżowali 
– Nie wiedzieliśmy, jaką odpowiedź Ukraińcy otrzymali 

od Niemców – mówi Irena Sandecka. – Wolnej ręki Ukraiń-
com raczej nie dali, ale ogłosili wielki wywóz młodzieży pol-
skiej do Niemiec. Podlegali jej wszyscy chłopcy, którzy ukoń-
czyli 14 lat. Niemcy zapowiedzieli też, że ci co pozostaną, nie 
mogą liczyć na ich opiekę. Jednocześnie Ukraińcy zaczęli 
bojkotować Polaków na targach i odmawiać sprzedaży im 
produktów żywnościowych. Znów pojawiły się też infor-
macje, że Ukraińcy zamierzają wyrżnąć Polaków zgroma-
dzonych w Krzemieńcu. Organizacja AK w odróżnieniu od  
innych części Wołynia szła u nas opornie. Pierwsze ogniwa 
ZWZ przekształconego później w Armię Krajową powstały  
w powiecie krzemienieckim już w 1941 r. głównie w opar- 
ciu o środowisko nauczycielskie Liceum Krzemienieckiego  
i harcerskie, ale Niemcy je skutecznie niestety paraliżowali.  
W 1942 r. rozstrzelano w Krzemieńcu następną grupę inteli-
gencji złożoną głównie z byłych instruktorów ZHP oraz na-
uczycielstwa Liceum. Grupę kilkunastu aresztowanych prze-
kazano do więzienia w Równem. W grupie tej w styczniu 
1943 r. stracona została Elżbieta Dorożyńska, a także znany 
duszpasterz młodzieży w krzemienieckiej ks. Stefan Iwanic-
ki. Choć więc formalnie Obwód AK o kryptonimie „Dzwon” 
istniał, to nie utworzył on żadnego oddziału partyzanckiego. 
Jego kadra na czele z inżynierem Skowronkiem, spodziewa-
jąc się ataku UPA na miasto, zaczęła tworzyć w Krzemieńcu 
ośrodek samoobrony. UPA w tym czasie czuła się w mieście 
już bardzo pewnie. Na przedmieściach systematycznie do-
chodziło do napadów na Polaków. Jak ustalił nasz wywiad, 
przy ul. Nawale, za Czerczą, w pobliżu Cmentarza Piatnic-
kiego, UPA zaczęła przygotowywać się do przejęcia władzy 
w mieście. Niemcy siedzieli zaś na walizkach i szykowali się 
do opuszczenia miasta. Niektóre instytucje już zaczęły się 
stopniowo ewakuować. Dowództwo samoobrony uznało, że 
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nie jest w stanie obronić całego miasta, czy nawet jakiejś 
dzielnicy przed banderowcami. Wyznaczyło trzy punkty,  
w których miała się zbierać polska ludność w razie niebez-
pieczeństwa i oczekiwać na wkroczenie wojsk sowieckich, 
gdy Niemcy uciekając przed nimi wycofaliby się, zostawiając 
miasto bez obrony. Pierwszy z nich mieścił się w kościele  
licealnym. Drugi tuż obok mojego domu przy ul. Kościelnej, 
a trzeci w dawnej szkole żydowskiej.  

Przekształcił się w twierdzę 

Z czasem Krzemieniec przekształcił się w oblężoną twier-
dzę, z której wyjechać można było tylko w asyście niemiec-
kiego konwoju. Wielkim wstrząsem dla wszystkich Polaków, 
którzy schronili się w Krzemieńcu, było wymordowanie 20 
lutego 1944 r. Polaków, którzy schronili się w klasztorze kar-
melitów w Wiśniowcu. UPA zaatakowała ich natychmiast, 
jak tylko miasteczko opuścił węgierski garnizon. Rzeź Pola-
ków starców, kobiet i dzieci trwała kilka godzin.  

– Dochodziły nas w Krzemieńcu straszne wiadomości – 
mówi Irena Sandecka. – Jedna z nich sugerowała, że część Po-
laków przetrwała w podziemiach i umiera z głodu. Postano-
wiłam zorganizować tam mini ekspedycję, żeby sprawdzić, 
czy ktoś istotnie nie wyszedł cało z rzezi w Wiśniowcu.  
Poszłam do generała dowodzącego niemieckim garnizonem  
w Krzemieńcu, poprosiłam żeby mnie zabrał, bo chciałabym 
sprawdzić, czy w tamtejszym klasztorze ktoś z uciekinierów 
przeżył. Dałam mu za to złoty zegarek, ofiarowany przez  
panią Guzikową, której rodzice byli właśnie w Wiśniowcu  
i bardzo niepokoiła się o ich los. Generał zegarek przyjął  
i obiecał pomóc. Następnego dnia istotnie przysłał do mnie 
żołnierza z informacją, że w stronę Wiśniowca jedzie oddział 
żołnierzy, który może mi pomóc. Pojechała ze mną jeszcze 
jedna kobieta, która znała wielu mieszkańców Wiśniowca, 
którzy schronili się w klasztorze i chciała mi pomóc.  



 

 31

Wyprawa do Wiśniowca 

– Pamiętam, że nasza wizyta w Wiśniowcu była krótka. 
Oficer dowodzący oddziałem strasznie się bał, że zaraz  
zaatakują nas banderowcy. Kobieta, która ze mną pojechała, 
chodziła po rumowisku klasztoru, zaglądała w różne kąty  
i wykrzykiwała nazwiska, ale nikt nie odpowiadał. Oficer na-
legał, żebyśmy wracali do Krzemieńca, bo coś mu się nie 
podoba. Wsiedliśmy na samochód i odjechali. Po drodze 
istotnie zaatakowali nas banderowcy. Niemcy odpowiedzieli 
ogniem i uciekli. Jeden z Niemców jednak zginął. Wracaliśmy 
do Krzemieńca z poczuciem, że nic nie załatwiliśmy. Nie-
miecki generał zachował się jednak honorowo. Za dwa dni  
z własnej inicjatywy przysłał do mnie żołnierza, że znowu 
jedzie konwój w stronę Wiśniowca, z którym mogę się za-
brać. Wcześniej, jak informowałam znajomych o niepowo-
dzeniu mojej pierwszej wyprawy do Wiśniowca, to dowie-
działam się, że chce do niego ponownie jechać pan Konopac-
ki, który mieszkał w tej miejscowości, a w Krzemieńcu schro-
nił się przed rzeziami, a także pan Kapuściński, którego ro-
dzice mieszkali w Wiśniowcu. Od razu pobiegłam ich więc 
zawiadomić. Mieszkali w pobliżu. Pan Kapuściński w domu 
podobnym do mojego tuż obok, a pan Konopacki w kamieni-
cy na piętrze obok parafialnego kościoła. Ten pierwszy zebrał 
się szybko i o czasie zameldował się na miejscu zbiórki. Dru-
gi długo nie wychodził, więc jeden z Niemców, którzy miał 
nam towarzyszyć wystrzelił z karabinu w powietrze pod 
kamienicą. Wtedy przerażony bardzo szybko przyszedł. Po-
jechaliśmy do Wiśniowca dużymi saniami, w których zmie-
ściła się nasza trójka, a także niemiecka eskorta składająca się 
z oficera i kilku żołnierzy. Oficer liczył 27 lat, a najmłodszy 
żołnierz 16 lat. Jak rozmawiałam z nimi w trakcie jazdy do 
Wiśniowca, to okazało się, ze są to Austriacy, nie bardzo 
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przejęci ideologia hitlerowską. Szybko się też okazało, że 
wiedzieli po co jadę do Wiśniowca wraz z dwoma zna- 
jomymi. Zadeklarowali, że pomogą mi szukać moich Pola- 
ków. Zatrzymaliśmy się w Wiśniowcu pod zrujnowanym  
kościołem. 
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Kto uratował Krzemieniec? 
 

 
Skowronek oświadczył mi, że banderowcy mają układ  

z Niemcami i nie zaatakują miasteczka dopóki ci go nie 
opuszczą. Niemcy o początkach swojej ewakuacji mieli po-
wiadomić ich wystrzeleniem rakiet. Mieli co pewien czas 
strzelać nimi aż do momentu gdy ostatni niemiecki żołnierz 
opuści Krzemieniec.  

– Jadąc na saniach z żołnierzami niemieckimi i dwoma 
opiekunami do Wiśniowca dowiedziałam się, że nie będzie-
my wracać do Krzemieńca, ale pojedziemy dalej do Zbaraża – 
wspomina Irena Sandecka. – Żołnierze dali jednak słowo, że 
na godzinę zatrzymamy się w Wiśniowcu, by sprawdzić, czy 
w ruinach kościoła i klasztoru karmelitów nie ukrywają się 
niedobici przez Ukraińców Polacy. W Wiśniowcu kościół le-
żał już w ruinach, całe były tylko piwnice. Jeden z niemiec-
kich chłopców stanął na straży, a dwóch poszło za mną. 
Przez okienko weszliśmy do piwnicy, była pusta. Później 
spenetrowaliśmy drugą, też była pusta. Tylko z jej sufitu coś 
się na nas posypało. Trzecia znajdowała się pod głównym oł-
tarzem. W niej już znaleźliśmy kupę gruzów i trupy. Pierw-
sza rzuciła się nam w oczy kobieta. Głowę miała przywaloną 
gruzami. Obok niej leżało niemowlę, też z przysypaną głową. 
Kawałek dalej znajdowało się ciało chłopczyka, mającego  
jakieś sześć, siedem lat, z zamkniętymi oczami. Miał spokojną 
twarz. Widocznie banderowiec zabił go w jakiś humanitarny 
sposób. Nie odnajdując nikogo żywego, wyszliśmy z piwnic. 
Na dziedzińcu bardzo serdecznie tym młodym Niemcom 
podziękowałam. Dla nich przecież chodzenie po piwnicach  
i szukanie trupów nie było miłym zajęciem. Wsiedliśmy  
z powrotem do sań i pojechaliśmy w stronę Zbaraża.  
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Straszna relacja 

– Był luty, krótki dzień i zaczynało się już ściemniać.  
W saniach dowiedziałam się od jednego z moich towarzyszy 
– Janka Konopackiego, że w czasie, gdy ja z Niemcami 
sprawdzałam piwnice kościoła, to on chodził po ulicy i pytał 
ludzi, czy nie wiedzą, gdzie ukrywają się Polacy. Spotkał 
człowieka, u którego właśnie ukrywał się jeden z Polaków 
cudem ocalały ze straszliwego pogromu. Nazywał się Gąsio-
rowski, był zarośnięty jak dziad. Od niego jako pierwszy Ko-
nopacki dowiedział się, jak przebiegał mord w Wiśniowcu,  
a później tę straszną prawdę przekazał nam. Ze słów Gąsio-
rowskiego wynikało, że Polacy kryjący się w kościele karme-
litów spodziewali się banderowskiego ataku. Przyłączył się 
do nich sowiecki porucznik, który zaczął organizować samo-
obronę. Pod jego kierunkiem w kościele zaczęto gromadzić 
żywność i wodę. Banderowcy zastrzelili go z ukrycia. Polacy 
zamknęli się w kościele z zakonnikami, część ukryła się  
w podziemiach. Nocą pojawił się oddział udający sowiecką 
partyzantkę. My swoi, możecie wychodzić – wołali. Gdy Po-
lacy otworzyli bramę, zaczęła się rzeź. Najpierw zamordowa-
li zakonników, później resztę. Chłopak, który miał dowodzić 
samoobroną stracił głowę mimo, że był uzbrojony, nie oddał 
ani jednego strzału. Zamęczyli go okropnie. Najbardziej znę-
cali się nad kobietami, które pracowały w niemieckim garni-
zonie mieszczącym się w zamku Wiśniowieckich.  

Czołgi na przedmieściach 

Po drodze do Zbaraża, Niemcy z Ireną Sandecką, zatrzy-
mali się w Kołodnem. Szybko zapadający mrok czynił dalszą 
jazdę zbyt niebezpieczną. Znaleźli jakieś obejście, w którym 
udało im się szczęśliwie przenocować. 

– Rankiem dotarliśmy do Zbaraża – wspomina Irena San-
decka. – Gdy zostawiliśmy nasze sanie pod kościołem, Niem-
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cy niespodziewanie zaproponowali mi, byśmy poszli do ki-
na. W ówczesnej sytuacji był to czysty surrealizm, ale nie pro-
testowałam. Kino funkcjonowało, więc do niego poszliśmy. 
Już nie pamiętam, jaki film grano. Nie miałam okularów, a że 
jestem krótkowidzem, niewiele co widziałam. Po wyjściu  
z kina usłyszałam strzały, a także okrzyki, że radzieckie czoł-
gi są na przedmieściach i zaraz wjadą do miasta. Rzucamy się 
więc z Niemcami w stronę, gdzie stały nasze sanie. Zanim do 
nich dotarliśmy, usłyszeliśmy ryk silników i za naszymi ple-
cami pojawiły się czołgi. Schowaliśmy się za kościół. Czołgi 
przejechały obok nas i pomknęły dalej. Niemcy wtedy rzucili 
się do ucieczki. Okazało się, że jedyna wolna droga prowa-
dziła na Tarnopol. Błyskawicznie została ona zapchana przez 
wycofujące się zewsząd niemieckie samochody. Moi Niemcy 
zostawili sanie i ruszyli do przodu wzdłuż drogi. Ja także 
pobiegłam za nimi. Konopacki, który nie nadążał, zaczął 
krzyczeć – nie zostawiajcie mnie tutaj! – Ja zaś do niego – 
proszę pana, wszyscy uciekamy, niech pan też ucieka. – Po 
drodze mijamy samochody wyładowane żywnością, wiozą-
ce konserwy, czekoladę, alkohol. Dwóch „moich” Niemców  
i Konopacki zatrzymali się i zaczęli pakować do kieszeni,  
co się dało z tych samochodów. Większość z nich została bo-
wiem porzucona przez właścicieli. Wszyscy krzyczeli „pan-
zer, pancer” i uciekali na piechotę widząc, że ich auta ugrzęzły 
w korku i w każdej chwili mogą stać się celem ataku rosyj-
skich czołgów. Ja uciekałam wzdłuż drogi. Niemcy z Kono-
packim, którzy obłowili się w samochodach zaopatrzenia,  
ruszyli w pogoń za mną i kolegami na przełaj przez pole.  
W pewnym momencie myślałam, że się zgubiłam. Nagle 
obok mnie zatrzymał się motocykl, w którym jechało dwóch 
Niemców. W przyczepie siedział jeden z „moich” Niemców  
i kazał mi siadać na błotniku przyczepy. Po pewnym czasie 
szosa stała się tak zakorkowana, że dalsza jazda stała się 
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niemożliwa. Zatrzymaliśmy się na nocleg. Niemcy wysłali 
mnie do chaty stojącej przy drodze, bym poprosiła gospoda-
rzy o nocleg. Zgodziłam się i poszłam do nich.  

„Pani ich straciła” 

– Wytłumaczyłam im, że są ze mną Niemcy, którzy po-
magali mi ratować Polaków przed nożami Ukraińców i pro-
szą o nocleg. Właściciele chałupy się zgodzili i udostępnili 
nam jeden pokój. Niemcy, którzy byli kulturalni, kazali mi 
skorzystać z łóżka, a sami położyli się na podłodze. Rano do-
tarliśmy do Tarnopola, gdzie Niemcy jakoś opanowali sytu-
ację. Na przedmieściach miasta spotkaliśmy się z dwoma po-
zostałymi Niemcami, którzy z Konopackim zaczęli w Zbara-
żu rabować niemieckie samochody z zaopatrzenia. Dotarli do 
miasta na piechotę. Musieli tylko przechodzić jakąś rzeczkę. 
Poczęstowali nas czekoladą i byli zadowoleni. Odnalazł się 
też Kapuściński, który zginął nam w zamieszaniu w Zbarażu. 
Poprosiłam Niemców, by nas odwieźli do Krzemieńca. Po-
kręcili się wśród swoich i ustalili, że do Krzemieńca będzie 
jechała ciężarówka, w której jest jedno miejsce i radzili mi  
z niego skorzystać, co też uczyniłam. Obiecali, że jak zorgani-
zują sobie motocykle, to też pojadą za nami i odwiozą Ko-
nopackiego i Kapuścińskiego. Jak tylko wysiadłam w Krze-
mieńcu, zaraz dopadły mnie matka Konopackiego i żona Ka-
puścińskiego. Rzuciły się na mnie z wrzaskiem i pazurami, 
mało mi oczu nie wychapały, zanim zdążyłam im cokolwiek 
wytłumaczyć. – Co pani zrobiła z moim synem? – wrzeszczy 
jedna. – Co pani zrobiła z moim synem? – drze się druga, 
wymachując przed nosem kułakami. Ja im mówię – uspokój-
cie się panie, bo zaraz oni będą! – One zaś swoje – Niepraw-
da, nieprawda! Pani ich straciła! Na szczęście Niemcy do-
trzymali słowa i w niedługim czasie przywieźli na motocy-
klach Konopackiego i Kapuścińskiego. Podjechali pod mój 
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dom, żebym osobiście przekonała się, że dotrzymali słowa. 
Dałam im wtedy butelkę dobrego sowieckiego likieru, którą 
moja mama kupiła w czerwcu 1941 r., gdy Sowieci cofali się 
przed Niemcami i w sklepach zostały wykupione wszystkie 
towary i na półkach stał tylko likier. Mama przewidując,  
że wszystkie sowieckie pieniądze stracą swoją wartość, za 
wszystkie, które jej zostały kupiła tego likieru. Niemcy byli  
z mojego prezentu bardzo zadowoleni. Gdy chwilę odpoczę-
łam, przybiegł goniec od Skowronka, dowódcy naszej samo-
obrony z wiadomością, że chce mnie widzieć. Poszłam do 
niego natychmiast. Zdałam mu relację z tego, co widziałam  
w Wiśniowcu, a on sumitował się, że dopuścił do wymordo-
wania Polaków i nie ewakuował ich do Krzemieńca.  

Pomógł niemiecki generał 

– Miał wyrzuty sumienia, ale chyba niesłusznie. Zimą nie 
było szans na bezpieczne ewakuowanie mieszkańców Wi-
śniowca do Krzemieńca. Nad jego mieszkańcami też wisiało 
śmiertelne niebezpieczeństwo. Ukraińcy tylko czekali na 
opuszczenie Krzemieńca przez Niemców, by nas wymordo-
wać. Skowronek też to przewidywał i kazał mi się z matką 
schronić w budynku, w którym się zainstalował. W nim miał 
być bowiem jeden z punktów oporu naszej samoobrony. Wy-
jaśnił mi też, że główny oddział samoobrony będzie znajdo-
wać się w domu Tkaczyńskich pod górą Osowicą. Miał on 
pełnić rolę grupy manewrowej, odpierającej ataki banderow-
ców i umożliwiającej Polakom schronienie się w wyznaczo-
nych punktach. Skowronek oświadczył mi, że banderowcy 
mają układ z Niemcami i nie zaatakują miasteczka dopóki ci 
go nie opuszczą. Niemcy o początkach swojej ewakuacji mieli 
powiadomić ich wystrzeleniem rakiet. Mieli co pewien czas 
strzelać nimi aż do momentu gdy ostatni niemiecki żołnierz 
opuści Krzemieniec. Skowronek miał nadzieję, że samoobro-
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na zdoła odeprzeć atak banderowców i uratuje mieszkańców 
miasta przed wyrżnięciem. Ja jednak miałam wątpliwości. 
Sądziłam, że jak banderowcy uderzą na Krzemieniec, to na-
sza samoobrona nie wytrzyma dłużej, jak dwie godziny. Mia-
ła za mało broni i amunicji.  

Niemcy zaczęli wycofywać się tego samego dnia, gdy Ire-
na Sandecka rozmawiała ze Skowronkiem. Samoobrona nie 
ogłosiła jednak alarmu, a banderowcy nie zaatakowali. Na-
stępnego dnia do miasta wkroczyli Sowieci. Irena Sandecka 
doskonale wie, czemu banderowcy nie uderzyli na Krzemie-
niec.  

– Uratował nas austriacki generał dowodzący krzemie-
nieckim garnizonem – podkreśla. – Zostawił w mieście stare-
go żołnierza, zagroził mu rozstrzelaniem, jeżeli ucieknie i ka-
zał mu do rana strzelać rakiety. Gdyby nie, to banderowcy  
z pewnością by uderzyli i wymordowali Polaków mieszkają-
cych w Krzemieńcu. Chciałam ustalić nazwisko tego genera-
ła, bo uważam, że należy mu się nasza wdzięczność za ura-
towanie krzemienieckich Polaków przed nożami Ukraińców. 
Niestety nie udało mi się tego dokonać, ale może ktoś to zro-
bi. Wymaga tego historyczna prawda...  

Sowieci znów w Krzemieńcu 

Powtórne wkroczenie Sowietów do Krzemieńca nie ozna-
czało niczego dobrego. Zagrożenie banderowców przynajm-
niej w najbliższej okolicy Krzemieńca minęło, ale nad polską 
inteligencją w mieście, a raczej jej resztkami zawisło kolejne 
niebezpieczeństwo. NKWD starało się wyłapać wszystkich 
„londyńczyków”, odgrywających w polskiej konspiracji znacz-
niejszą rolę. Najpierw jednak Polaków zmobilizowali do  
WP. Ukraińców wysyłano na roboty. Około trzydziestu pol-
skich ochotników Sowieci wcielili do „istriebitielnego batalio-
nu”, zajmującego się zwalczaniem band UPA. 
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Do Wojska Polskiego zmobilizowano także dowódcę na-
szej samoobrony Skowronka, ale później go aresztowano. 
Mnie aresztowano w maju 1944 r. wraz z całą grupą kobiet. 
Przez trzy i pół miesiąca byłam więziona w Krzemieńcu  
i Zbarażu jako „polska nacjonalistka”. Przesłuchujący mnie ofi-
cer na początku zadał mi pytanie – dlaczego nie pakuję się  
i nie zbieram do wyjazdu do Polski i namawiam innych, by 
nie wyjeżdżali i nie zapisywali się na repatriację. Odpowie-
działam mu, że nie widzę powodu, żeby Polacy wyjeżdżali  
z Krzemieńca, bo to przecież polskie miasto. Ten uśmiechnął 
się, a ja mu na to, że przecież towarzysz Stalin powiedział, że 
Polska nie może być mniejsza niż przed wojną, nie wiadomo 
więc, czy Krzemieniec przy niej nie pozostanie. – To wy inte-
resujecie się tym, co mówi Stalin? – zdumiał się enkawudzi-
sta. – Ja mu twardo mówię, że – tak! – On wtedy zaczął mnie 
indagować, co robiłam w czasie okupacji hitlerowskiej. – Szto 
ty zdiełała dlia rodiny? – Nie dałam się zbić z tropu i mówię 
– Ja spasła odnu dieriewniu. – Zainteresował się, więc mu 
opowiedziałam, jak uratowałam mieszkańców Wiszni przed 
mordem, do którego szykowali się banderowcy. Enkawu-
dzista wszystko zapisał. Myślałam, że zostanę zwolniona,  
ale niestety przewieziono mnie do więzienia urządzonego  
w zamku Wiśniowieckich. Umieszczono mnie w celi z mło-
dymi Ukrainkami, podejrzewanymi o przynależność do UPA. 
Do dziś pamiętam, jak one pięknie śpiewały. Tańczyłyśmy  
w celi, by nie zwariować. NKWD specjalnie nie męczyło  
mnie przesłuchiwaniami. Starali się mnie zmusić tylko do 
współpracy, grozili, że jeżeli się nie zgodzę, to dostanę 8 lat  
więzienia! Twardo odmawiałam i w końcu dali mi spokój  
i zwolnili. Przed wyjściem kazano mi wyszorować w wię-
zieniu wszystkie możliwe podłogi, chcieli pokazać, kto tu 
rządzi.  
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Chcieli mnie upokorzyć 

– Chcieli mnie też dodatkowo upokorzyć, wskazując jed-
nocześnie, jaki los czeka Polaków, którzy nie wyjadą do Pol-
ski i pozostaną na sowieckiej Ukrainie... I tak jednak w po-
równaniu z aresztowanymi z krzemienieckiej samoobrony 
mój los dla mnie był bardzo łaskawy. Przewieziono ich  
do więzienia w Czortkowie i w tamtejszym mieście skazano 
w listopadzie 1944 r. Czesław Zmożyński i Wydra otrzymali 
karę śmierci. Wanda i Jagoda Żółkiewskie po 20 lat łagrów. 
Hankę Humanowską i M. Popławskiego skazano na dziesię-
cioletnie odsiadki. Burzyńskiego zastrzelono podczas próby 
ucieczki z więzienia. Zmożyński zmarł w więzieniu przed 
wykonaniem wyroku. W więzieniu zmarł też Skowronek, 
którego aresztowano w Wojsku Polskim. Straszny był też los 
Ukrainek, które siedziały ze mną w więzieniu. Banderowcy 
podejrzewali ich, że wyszły z więzienia godząc się na współ-
pracę z Sowietami. Zamordowali je w okrutny sposób, naj-
pierw wydłubując oczy. Zamordowali też ich rodziny. Spra-
wa ta była nagłaśniana w sowieckiej prasie. Zamieszczono  
w niej makabryczne zdjęcia pomordowanych ukraińskich 
dziewcząt. Gdy ja wróciłam do domu, nie mogłam oczywi-
ście marzyć o posadzie nauczycielki. Zostałam laborantką  
w szpitalu i na tym stanowisku dotrwałam do emerytury  
w 1969 roku.  
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W Krzemieńcu za Sowietów 
 

 
Po wyjeździe proboszcza Dominika Wyrzykowskiego, 

krzemieniecka wspólnota aż do 1955 r. nie miała stałego 
przełożonego. Do 1948 r. opiekował się nią ks. Marceli Paweł 
Wysokiński, proboszczujący w Dubnie. Pozbawiony „spraw-
ki” musiał jednak przenieść się na Podole, gdzie tamtejsi 
wierni wywalczyli dla niego rejestrację.  

– Po wyjeździe ks. Wysokińskiego wspólnota w Krze-
mieńcu nie zaprzestała jednak działalności – podkreśla Irena 
Sandecka. – Na jej czele stanęli świeccy liderzy. Pani Melania 
Kańska niezależnie od pogody i pory roku codziennie otwie-
rała kościół, modliła się z ludźmi, prowadziła nabożeństwa 
paraliturgiczne, odwiedzała chorych, modliła się na pogrze-
bach. Zofia Majewska z kolei starała się u władz o zezwolenie 
na kilkudniowe przyjazdy do krzemienieckiej parafii nielicz-
nych polskich księży, którzy zostali jeszcze na Wołyniu i Po-
dolu. Byli to ks. Jan Rutkowski, o. Alojzy Kaszuba i ks. Broni-
sław Mirecki. Pani Majewska przywoziła ich do Krzemieńca 
i gościła u siebie w domu. Wszyscy parafianie, gdy trzeba by-
ło angażowali się w remonty świątyni i składali pieniądze na 
ogromne podatki za użytkowanie świątyni. 

W tych trudnych czasach mottem krzemienieckich Pola-
ków stał się napis na pomniku Słowackiego: „Niech żywi nie 
tracą nadziei”. 

W 1955 r. pierwszym stałym proboszczem Krzemieńca  
po II wojnie światowej został ks. Jakub Macyszyn, po dziś 
dzień wspominany przez mieszkańców miasteczka. Obda-
rzony charyzmą, przystojny, posiadający olbrzymią posturę, 
donośny głos i siłę w ręce robił wrażenie na każdym, kogo 
spotkał na swojej drodze. 
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– Jak tu przyjechał miejscowi dygnitarze, a zwłaszcza ich 
żony mówiły, jaki z niego byłby „choroszyj priedsiedatiel gor-
sowieta, żałko szto swiaszczennik” – śmieje się Irena Sandecka. – 
Wcale im się nie dziwiłam. Jak ks. Jakub wygłaszał kazanie, 
to mury kościelne się trzęsły... 

Z osobą ks. Macyszyna pani Irena związana jest szczegól-
nie. Jako że plebania dawno już skonfiskowana została przez 
władzę zamieszkał on w jej domu a sama pani Irena stała się 
jego główną współpracowniczką. Jej wkład w trwanie parafii 
i polskości w Krzemieńcu jest trudny do przecenienia. Jesz-
cze przed przybyciem ks. Macyszyna stała się jedną z liderek 
krzemienieckiej wspólnoty. Od 1945 r. była parafialną orga-
nistką, a od 1953 r. podziemną katechetką i nauczycielką ję-
zyka polskiego, historii i kultury. Przejęła pałeczkę po swojej 
matce, która wcześniej dbała o podtrzymanie w Krzemieńcu 
polskości. 

Od przyjazdu ks. Macyszyna rola krzemienieckiej para- 
fii w trwaniu wiary rzymskokatolickiej nie tylko pod Górą  
Bony, ale i na Wołyniu i północnym Podolu niepomiernie 
wzrosła. Jej świątynia była bowiem jedyną czynną świątynią  
w tym regionie, posiadającą do tego stałego kapłana. Z całej 
okolicy zaczęli się do niej zjeżdżać wierni, by nadrobić zro-
bione za stalinowskiej epoki zaległości duchowe. Brali śluby, 
chrzcili dzieci, spowiadali się po raz pierwszy od kilku lat. 
Byli oczywiście i tacy, którzy po raz pierwszy przystępując 
do sakramentów, rozpoczynali dopiero swój kontakt z Pa-
nem Bogiem. Bywało, że miesięcznie ks. Jakub chrzcił sześć-
dziesięcioro dzieci. Nie ograniczał jednak swojej aktywności 
tylko do Krzemieńca. Oficjalnie dojeżdżał jeszcze do dwóch 
wspólnot, w Hałuszczyńcach, dużej polskie wsi leżącej mię-
dzy Tarnopolem a Podwłoczyskami i Borszczowie, niewiel-
kim miasteczku leżącym na skraju trójkąta między Zbruczem 
a Dniestrem. 
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– Był on pod stałą, bardzo uciążliwą kontrolą pełnomoc-
nika ds. religii rzymskokatolickiej, który początkowo urzę-
dował w Czortkowie, a później w Tarnopolu – wspomina 
Irena Sandecka. – Kazał mu co miesiąc zgłaszać się ze spra-
wozdaniami dotyczącymi sprawowanych przez niego po-
sług. Gdy z ich porównania wyszło, że liczba wiernych z nich 
korzystających w Krzemieńcu lawinowo rośnie, wpadł w szał. 
Dał mu bowiem „sprawkę” nie po to, by rozwijał parafie, ale 
by ją jak najszybciej zamknął, wyprowadzając najstarszych jej 
członków na cmentarz. Zażądał od ks. Jakuba szczegółowych 
statystyk z nazwiskami wszystkich osób, które przystąpiły 
do sakramentów. Ten rzecz jasna odmówił pomimo groźby 
odebrania mu „sprawki”. W następnych sprawozdaniach po-
dawał mu zaniżone dane. Wynikało z nich, że choć powoli, to 
ilość parafian i wszystkich kapłańskich posług systematycz-
nie spada. Pełnomocnik przeczytał i był niemal zachwycony. 

– Tak toczno – powiedział księdzu i dał mu spokój. Ofi-
cjalnie mógł w swoich sprawozdaniach napisać, że parafia  
w Krzemieńcu wymiera, choć faktycznie sytuacja była zupeł-
nie inna. Tutejsi komuniści przywiezieni z Rosji, a nawet ka-
giebiści wiedzieli o tym doskonale, ale patrzyli na nas przez 
palce. Byli dla Polaków życzliwsi niż np. miejscowi Ukraińcy. 
Zdarzało się, że udzielali rad co robić, żeby uniknąć kłopo-
tów. 

Pani Irena zna te sprawy doskonale. Sama przecież nie 
tylko przyjęła pod swój dach księdza, co już było przez wła-
dze źle widziane, ale jeszcze uczyła potajemnie religii i języ-
ka polskiego, za co groziło nie tylko wyrzucenie z pracy, 
ale również kara więzienia. Mimo to nie poddano jej repre-
sjom. Owszem, została zatrzymana, ale po kilku godzinach ją 
zwolniono. Przesłuchujący ją kagiebista nie tylko jej nie złajał, 
ale udzielił między wierszami pouczenia rady, jak ma unikać 
zbędnych kłopotów. 
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– W milczeniu wysłuchał mojego monologu, z którego 
wynikało, że przecież niczego złego nie uczę i chcę tylko, że-
by dzieci wyrosły na porządnych ludzi – wspomina pani Ire-
na. – W pewnym momencie przerwał mi mówiąc, że w domu 
służyciela kultu żadnych „sobrań” zwoływać nie można,  
a owo „sobranie” to więcej niż trzy osoby. Funkcjonariusz 
niedwuznacznie dał mi do zrozumienia, że muszę dzieci 
uczyć pojedynczo i nie w domu, bo w nim mieszka ksiądz. 
Od tej pory dzieci uczyłam zaprzyjaźnionych domach, choć 
zawsze więcej niż trzy osoby, najczęściej dziewięcioro dziew-
cząt i chłopców. Z dyskretnej obserwacji moich poczynań 
oczywiście nie zrezygnowano. Gdy ogłosiłam w kościele, że 
w tym a w tym dniu o tej godzinie zaczynam naukę religii  
i żeby dzieci się zapisywały w wyznaczonym terminie przy-
szedł do mnie „monter” z elektrowni, żeby sprawdzić sieć 
elektryczną. Zajrzał do wszystkich pokoi i poszedł... Mnie 
oczywiście nie zastał. 

– Krzemieniecka parafia miała w czasach księdza Macy-
szyna stałych „aniołów stróżów”. Jednym z nich był niejaki 
pan Maniek, sanitariusz, który zawsze podczas nabożeństw 
klęczał na środku kościoła. 

– Starał się on za wszelką cenę zaprzyjaźnić z ks. Macy-
szynem – wspomina pani Irena. – Pomagał mu we wszyst-
kim. Gdy postanowiłam uczyć jego dzieci religii, ksiądz po-
wiedział, żebym dała sobie spokój. Dał mi do zrozumienia, że 
to człowiek, który musi pisać meldunki. Był to chyba jednak 
jakiś życzliwy agent, bo z powodu jego donosów nic złego 
specjalnie nas nie spotkało. 

Ks. Macyszynem interesowali się w ciągu jego 18-letniej 
posługi również inni agenci, także w Hałuszczyńcach i Borsz-
czowie. Podczas jego wyjazdów do tych miejscowości zawsze 
któryś mu towarzyszył. 

– Był jeden wyjątkowo prymitywny szpieg, mały, wręcz 
obrzydliwy – ciągnie swoją opowieść pani Sandecka. – Kie-
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dyś w Tarnopolu późnym wieczorem gdy szli przez opusto-
szały park, enkawudzista – jak opowiadał mi ksiądz Macy-
szyn – zagadnął go następująco: „Proszę księdza. Jesteśmy sami. 
Nikt nas nie słyszy. Niech więc ksiądz powie, ale tak szczerze, czy 
ksiądz naprawdę wierzy w Boga?” Ten zatrzymał się, pokazał 
mu swoje dłonie i oświadczył: „Ciemno tu i pusto, nikt nas nie 
widzi, mógłbym cię zgnieść w dwóch palcach, ale tego nie zrobię 
dlatego, że właśnie wierzę w Boga”. Po tej rozmowie enkawu-
dzista zamilkł i już nigdy później się nie pojawił... 

Księdza Macyszyna KGB oczywiście nie zostawiło w spo-
koju. Był szykanowany na różne sposoby. Trzykrotnie od-
mawiano mu m.in. wydania pozwolenia na wyjazd do Pol-
ski, by odwiedzić umierającą matkę. Być może KGB bało się, 
że ks. Macyszyn przekaże komuś w Polsce prawdziwe in-
formacje o sytuacji Polaków i Kościoła katolickiego na Tar-
nopolszczyźnie, które władze sowieckie starały się jak najsta-
ranniej ukrywać przed opinią światową. Były to przecież lata 
sześćdziesiąte, dopiero co skończyła się wielka ateistyczna 
ofensywa Nikity Chruszczowa, dążąca do całkowitego unice-
stwienia religii, a na Kremlu siedział jeszcze niezbyt pewnie 
Leonid Breżniew. 

– Ksiądz Macyszyn wszystkie szykany, złośliwości i inwi-
gilacje znosił z ogromnym heroizmem – wspomina pani Ire-
na. – Nie oszczędzał się choć zdrowie mu wysiadało, miał 
bowiem chore stopy. 

Na początku lat sześćdziesiątych ks. Macyszyn podjął się 
remontu wszystkich obsługiwanych przez siebie świątyń, co 
nie było łatwe, bo wymagało nie tylko środków, ale i zgody 
władz. Być może zadanie to przerosło jego siły. W 1973 r. za-
słabł nagle w Borszczowie. Po przewiezieniu do szpitala w tej 
miejscowości zmarł w wieku 62 lat. Nie jest wykluczone, że 
ktoś „życzliwy” pomógł mu odejść z tego świata, wszak sta-
nowił na Tarnopolszczyźnie ostoję wiary rzymskokatolickiej  
i polskości. 
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– Jego śmierć dla krzemienieckich Polaków była dużym 
zaskoczeniem – wspomina Irena Sandecka. – W szpitalu nie 
postawiono żadnej diagnozy, nie przeprowadzono sekcji 
zwłok. Pochowano go szybko w Borszczowie, choć zamel-
dowany był w Krzemieńcu. By uczcić jego pamięć, usypali-
śmy na polskim cmentarzu symboliczną mogiłę... 

Odwiedzając katolicki cmentarz w Krzemieńcu, uroczo 
położony na zboczu góry można przekonać się, że symbo-
liczny grób ks. Jakuba to nie zwykła mogiła. To usypany ko-
piec z krzyżem i tablicą, na której widnieje napis: „Ks. Jaku-
bowi Macyszynowi (1911–1973) – księdzu, który Krzemieńcowi 
przywrócił kościół, a Panu Bogu krzemienieckich wiernych”. 

Sentencja ta jest chyba najlepszym podsumowaniem po-
sługi tego kapłana, bez której niewątpliwie współczesny 
Krzemieniec byłby inny. Po polskości zostałyby głównie  
mogiły. 
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Sowiecka rzeczywistość 
 

 
Niektórzy myślą, że stracili wiarę z powodu filozofii, inni, 

że odzyskali, czytając książki, to nie jest tak, tu przychodzi 
Duch Święty. 

Pracując jako laborantka Irena Sandecka nie zrezygnowa-
ła rzecz jasna z działań na rzecz podtrzymywania polskości 
w Krzemieńcu. Liczyła, że większość Polaków nie da się za-
straszyć i pozostanie w mieście rodzinnym Juliusza Słowac-
kiego. Sądząc, że główną placówką, wokół której gromadzić 
się będą Polacy będzie katolicka parafia, zaangażowała się  
w jej działalność. W grudniu 1944 r. została organistką parafii 
i utworzyła przy niej chór. Jej matka uczyła dzieci religii. Była 
to dla niej z pewnością decyzja trudna. Od momentu ukoń-
czenia studiów żyła jako osoba niewierząca.  

– Po studiach filozofii na uniwersytecie doszłam do wnio-
sku, że umysł ludzki jest zbyt słaby, żeby coś powiedzieć  
w sprawach Boga – wspomina. – Dlatego wybrałam naj-
uczciwsze rozwiązanie. Powiedziałam, nie wiem, czy Bóg 
jest, czy nie, nie będę rozstrzygać. Ale kiedy zaczęli niszczyć 
kościoły, walczyć z religią – odezwało się coś we mnie. Za-
częłam czytać, zrozumiałam, ze Bóg żąda od nas wiary i nie 
daje bezpośrednich dowodów na swoje istnienie. Ostatecznie 
do wiary wróciłam w Berdyczowie, do którego pojechałam 
po służbowej „putiowce”. Poszłam tam z moimi wątpliwo-
ściami do tamtejszego księdza. Wysłuchał mnie i odpowie-
dział w kazaniu mówiąc: „Niektórzy myślą, że stracili wiarę 
z powodu filozofii, inni, że odzyskali, czytając książki, to nie jest 
tak, tu przychodzi Duch Święty”. Zrozumiałam, że do mnie 
przyszedł. 
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Zaangażowanie Ireny Sandeckiej, jej matki i innych dzia-
łaczy zakochanych w Krzemieńcu i zdecydowanych go nie 
porzucać, nie zdało się na wiele. Exodus Polaków z Krze-
mieńca trwał.  

Większość wyjechała 

– Większość Polaków wyjechała jednak do Polski – ubo-
lewa Irena Sandecka. – W 1946 r. opuścił także Krzemieniec 
ostatni proboszcz ks. Dominik Wyrzykowski, zabierając część 
kościelnego wyposażenia. Oświadczył, że nam się i tak nie 
przyda, bo Sowieci nam świątynię zabiorą. Ci istotnie chcieli 
nam ją odebrać. Uratował ją nam Juliusz Słowacki. Oczywi-
ście pośrednio. Sowieci, by zamknąć kościół i przeznaczyć go 
na inne cele, postanowili zacząć od usunięcia z niego pomni-
ka Juliusza Słowackiego. Pogardzali bowiem religią, ale sza-
nowali zawsze wielkich ludzi, których mogli użyć do swoich 
własnych celów. Jednym z nich był właśnie Juliusz Słowacki. 
Chcieli jego pomnik przenieść do jakiegoś muzeum, by nie 
zdobił obskuranckiego przybytku. Okazało się, że nie jest to 
zadanie łatwe. Autor pomnika Szymanowski wykonał go  
w Paryżu, w kawałkach przemycił do Krzemieńca i tu go zło-
żył. Komisja sowiecka uznała, że pomnika nie można roze-
brać, bo grozi to jego zniszczeniem. Pomnik pozostał w ko-
ściele, a ten pozostał czynny mimo, że nie miał stałego pro-
boszcza. Do 1948 r., co jakiś czas, dojeżdżał do nas z Dubna 
ks. Marceli Wysokiński. Pozbawiony „sprawki” musiał prze-
nieść się na Podole, gdzie tamtejsi wierni wystarali się dla 
niego o rejestrację. Po jego wyjeździe parafia nie zamarła. Ro-
lę jej liderów przejęli świeccy. Pani Melania Kańska niezależ-
nie od pory roku i pogody codziennie otwierała kościół. Mo-
dliła się z ludźmi, prowadziła nabożeństwa paraliturgiczne, 
odwiedzała chorych, modliła się na pogrzebach. Zofia Ma-
jewska z kolei starała się u władz o zezwolenie na przyjazd 
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do Krzemieńca na kilka dni jednego z nielicznych księży, 
którzy pozostali na Podolu i Wołyniu. Byli to księża Jan Rut-
kowski, o. Alojzy Kaszuba i ks. Bronisław Mirecki. Pani Ma-
jewska przywoziła ich do Krzemieńca i gościła w swoim do-
mu. Wszyscy parafianie angażowali się w remonty świątyni  
i składali pieniądze na ogromne podatki za użytkowanie 
świątyni. Pierwszego stałego proboszcza udało się nam zdo-
być w 1955 r. Był to ks. Jakub Macyszyn. Zamieszkał on  
w naszym domu, który dla niego stał się parafialną plebanią. 
Tą właściwą bolszewicy oczywiście od razu zabrali, umiesz-
czając w niej jakieś urzędy. Poznałam więc ks. Jakuba bar- 
dzo dobrze. Był to kapłan obdarzony ogromną charyzmą, 
niezwykle przystojny, podobający się kobietom. Posiadał 
ogromną posturę, donośny głos i niepospolitą siłę. W Semi-
narium Duchownym, jak mi opowiadał, każdego kleryka 
kładł na rękę. Głos zaś miał tak donośny, że mury w kościele 
się trzęsły, gdy wygłaszał kazanie z ambony. Żony miejsco-
wych komunistycznych notabli, które przyjechały z głębi im-
perium, wzdychały na jego widok. Ich mężowie też byli nie-
pocieszeni. Jeden z nich bez ogródek powiedział mi o ks. Ja-
kubie – «żałko szto swiaszczennik, mog by byt’ charoszym 
priedsiedatielem gorsowieta».  

Główna współpracowniczka 

Pani Irena stała się główną współpracowniczką ks. Ma-
cyszyna. Nie tylko była jego gospodynią, ale po śmierci mat-
ki Marii zaczęła katechizować dzieci i młodzież. Czyniłą  
to oczywiście potajemnie, narażając się na prześladowania  
i represje. Następca Stalina Nikita Chruszczow, liberalizując 
stworzony przez niego reżim w dziedzinie religii, przerósł 
swojego mistrza w walce z religią i rozpoczął wielką ofensy-
wę ateizacyjną zakładającą, że do 1980 r. religia zniknie z te-
renu ZSRR. 
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– KGB szybko wywąchało, że zajmuję się nauczaniem re-
ligii – mówi Irena Sandecka. – Zostałam wezwana do ich sie-
dziby, gdzie pouczono mnie, że jeżeli będę łamać sowieckie 
prawo wyznaniowe, to zgodnie z prawem karnym zostanę 
ukarana wieloletnim więzieniem... Oczywiście nie przelę-
kłam się tych ostrzeżeń i dalej uczyłam dzieci nie tylko religii, 
ale także języka polskiego, polskiej historii i kultury. KGB 
oczywiście się o tym dowiedziało i znowu zostałam wezwa-
na na rozmowę ostrzegawczą. Przesłuchujący mnie oficer  
nie był jednak jakimś tępym „czekistą” i potraktował mnie 
uprzejmie. Tłumaczył mi, że w moim domu mieszka „służy-
tiel kulta”, a w domu „służytiela kulta” żadnych „sobrań” urzą-
dzać nie można. Wytłumaczył mi też, co to jest „sobranie”. 
Okazało się, że „sobranie”, to więcej niż trzech ludzi i na ta-
kowe trzeba mieć zezwolenie. Z pouczenia kagiebisty wyni-
kało, że jeżeli chcę uczyć dzieci, to nie mogę robić „sobrań”, 
tylko spotykać się z dziećmi pojedynczo i w domach obcych 
ludzi. Chodziłam też z dziećmi nad rzekę, na Górę Bony.  

Irena Sandecka należała też do rady parafialnej, która 
miała decydujący głos w sprawie funkcjonowania parafii, za-
trudniała księdza, wypłacała mu wynagrodzenie, robiła co-
roczne spisy inwentarza kościelnego. Oprócz tych formal-
nych obowiązków na bieżąco opiekowała się księdzem Ma-
cyszynem, który pracował na wszystkich możliwych fron-
tach. Był jedynym kapłanem posługującym w całym Obwo-
dzie Tarnopolskim, do którego został przyłączony Krzemie-
niec.  

Odwiedzał skupiska Polaków 

– Oficjalnie dojeżdżał do Hałuszczyniec i Borszczowa, 
gdzie formalnie były czynne parafie i wierni zabiegali u władz 
o przyjazd kapłana – mówi Irena Sandecka. – Nieoficjalnie 
wyjeżdżał bardzo często, ale nigdy nie mówił gdzie. Nawet 
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ja nie wiedziałam i nie zadawałam mu zbędnych pytań. Do-
myślałam się tylko, że odwiedza skupiska Polaków. Czasami 
nie było go przez cały tydzień, przyjeżdżał tylko, by odpra-
wić w niedzielę Mszę św. W Krzemieńcu. Do naszego ko-
ścioła zaczęli przyjeżdżać wierni z całego Wołynia i północ-
nej części Obwodu Chmielnickiego. Był on zawsze nabity do 
ostatniego miejsca tak, że często nogi nie można było do nie-
go wsadzić. Ksiądz Macyszyn spowiadał godzinami, chrzcił 
dzieci, udzielał ślubów. Odrabiał po prostu duszpasterskie 
zaległości, jakie powstały w okolicy Krzemieńca w wyniku 
nieobecności stałego kapłana. KGB oczywiście otaczało go 
swoją „opieką”. Miało wśród parafian swoich współpracow-
ników. Jednym z nich był taki Maniek, sanitariusz, który 
zawsze klęczał na środku kościoła. Wykonywał on wszystkie 
polecenia księdza. Najgorliwiej sprzątał otoczenie kościoła, 
osobiście uważałam go za nieszkodliwego. Chciałam nawet 
uczyć jego dzieci religii, ale ksiądz Macyszyn machnął ręka  
i kazał dać mi sobie spokój. Był to jakiś życzliwy agent, bo nic 
złego z jego powodu parafii nie spotkało. Ksiądz Macyszyn 
miał oczywiście wielu aniołów stróżów. Permanentnie nad-
zorował go pełnomocnik do spraw religii. Początkowo rezy-
dował on w Czortkowie, bo Tarnopol był zniszczony, a póź-
niej przeniósł się do stolicy obwodu. Kazał mu co miesiąc 
meldować się ze sprawozdaniami dotyczącymi funkcjono-
wania parafii w Krzemieńcu. Gdy ksiądz Macyszyn zgodnie 
z prawdą napisał, że ilość wiernych korzystających z sakra-
mentów i uczęszczających na niedzielną Mszę św. Lawinowo 
rośnie wpadł we wściekłość. Liczył bowiem, że w związku  
z wyjazdem z Krzemieńca większość Polaków, będzie u pro-
gu wymarcia, tymczasem u nas w związku z przyjazdami  
na niedzielne Msze św. Polaków z całego Wołynia było do-
kładnie odwrotnie. Pełnomocnik kazał wtedy pisać księdzu 
w sprawozdaniach nazwiska wszystkich osób, które przystę-
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pują do sakramentów z jego parafii. Gdy on odmówił, kazał 
mu co tydzień przywozić sprawozdania i przyjeżdżać na roz-
mowy. Była to ewidentna szykana, mająca utrudnić ks. Jaku-
bowi działanie. Doradziłam mu wtedy, żeby w kontaktach  
z sowieckimi czynownikami przestał dbać o prawdę tylko 
żeby podawał w sprawozdaniach zaniżone dane, zmniejsza-
jąc z miesiąca na miesiąc ilość wiernych uczęszczających na 
Msze św. Pełnomocnik, który był Żydem, kupił to i nie krył 
swego zadowolenia. Mógł przed zwierzchnikami wykazać 
się, że parafia w Krzemieńcu, chociaż powoli, ale jednak 
wymiera. W ciągu swojej 18-letniej posługi ks. Macyszyn 
miał oczywiście wielu „aniołów stróżów”. Szczególnie intere-
sowali się oni działalnością tego kapłana poza Krzemieńcem 
w Hałuszczyńcach i Borszczowie. Podczas jego wyjazdów do 
tych miejscowości zawsze towarzyszył mu agent.  

Prymitywny agent 

 – Był to wyjątkowo prymitywny szpieg, mały, wręcz 
obrzydliwy – ciągnie swoją opowieść pani Sandecka. – Kie-
dyś w Tarnopolu późnym wieczorem szli przez opustoszały 
park. Wtedy ten enkawudzista – jak opowiadał mi ksiądz 
Macyszyn – zagadnął go następująco. Proszę księdza. Jeste-
śmy sami. Nikt nas nie słyszy. Niech więc ksiądz powie, ale 
tak szczerze, czy ksiądz naprawdę wierzy w Boga? Ten za-
trzymał się, pokazał mu swoje dłonie i oświadczył mu – 
Ciemno tu i pusto, nikt nas nie widzi, mógłbym cię zgnieść  
w dwóch palcach, ale tego nie zrobię dlatego, że właśnie wie-
rzę w Boga. Po tej rozmowie ten zamilkł i już nigdy później 
się nie pojawił... 

Księdza Macyszyna KGB oczywiście nie pozostawiło  
w spokoju. Był szykanowany na różny sposób. Trzykrotnie 
odmawiano mu m.in. wydania pozwolenia na wyjazd do 
Polski, by odwiedzić umierającą matkę.  
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– Ksiądz Macyszyn wszystkie szykany, złośliwości i inwi-
gilacje znosił z ogromnym heroizmem – wspomina pani Ire-
na. – Nie oszczędzał się choć zdrowie mu wysiadało, miał 
bowiem chore stopy. 

Na początku lat sześćdziesiątych ks. Macyszyn podjął się 
remontu wszystkich obsługiwanych przez siebie świątyń, co 
nie było łatwe, bo wymagało nie tylko środków, ale i zgody 
władz. Być może zadanie to przerosło jego siły. W 1973 r. za-
słabł nagle w Borszczowie. Po przewiezieniu do szpitala w tej 
miejscowości, zmarł w wieku 62 lat. Nie jest wykluczone, że 
ktoś „życzliwy” pomógł mu odejść z tego świata, by pozbyć 
się kapłana stanowiącego na Tarnopolszczyźnie ostoję wiary 
rzymskokatolickiej i polskości. 

– Jego śmierć dla Polaków z Krzemieńca stanowiła szok – 
wspomina Irena Sandecka. – W szpitalu nie postawiono żad-
nej diagnozy, nie przeprowadzono sekcji zwłok. Szybko  
go tez w Borszczowie pochowano, choć zameldowany był  
w Krzemieńcu. By uczcić jego pamięć, usypaliśmy na pol-
skim cmentarzu jego symboliczną mogiłę... 

Odwiedzając katolicki cmentarz w Krzemieńcu, uroczo 
położony na zboczu góry można przekonać się, że symbo-
liczny grób ks. Jakuba to nie zwykła mogiła. To usypany ko-
piec z krzyżem z tablicą, na której widnieje napis: „Ks. Jaku-
bowi Macyszynowi (1911–1973) – księdzu, który Krzemieńcowi 
przywrócił kościół, a Panu Bogu krzemienieckich wiernych”.  

Na zbawienie wielu 

Pani Irena zadbała nie tylko o to, by na krzemienieckim 
cmentarzu czczono pamięć ks. Jakuba Macyszyna. Udało jej 
się sprowadzić i pochować na niej ekshumowane szczątki 
harcerki Zofii Waszatyńskiej zamordowanej we wrześniu 
1939 r. Przez ukraińskich nacjonalistów, o śmierci której do-
wiedziała się pomagając przyjaciółce w zawiezieniu matki do 
lwowskiego szpitala.  
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– Urządziłam jej mogiłę poniżej „Grobu Nieznanego Żołnie-
rza” na naszym polskim cmentarzu – wspomina Irena San-
decka. – Postarałam się o krzyż i tablicę z napisem: „Niech jej 
męki pójdą na zbawienie wielu”.  

Pani Irena Sandecka miała oczywiście kłopoty z KGB,  
w związku z kontynuowaniem przez siebie patriotycznej 
działalności, a zwłaszcza uczeniu religii i języka polskiego 
krzemienieckich dzieci.  

Dialog z kagiebistą 

– Po raz kolejny wezwał mnie kagiebista, który już raz 
mnie przesłuchiwał – wspomina. – Kazał mi siadać i zaczął  
z wyrzutem. – Przecież mówiłem, żeby w domu, w którym 
mieszka „służyciel kulta” żadnych „sobrań” nie robić. – Ja 
oczywiście owe „sobrania” w moim domu robiłam. Zwłasz-
cza, jak nie było pogody, albo żadnego wolnego i zaufanego 
domu, w którym mogłabym się spotkać z dziećmi. Nie za-
przeczałam więc, że to robiłam. Tłumaczyłam mu, że niczego 
złego dzieci nie uczyłam i chcę, żeby wyrosły na porządnych 
ludzi. Wiedziałam, że ten kagiebista ma kłopoty z synem, 
który zszedł na złą drogę, bo przecież Krzemieniec stanowił 
małe środowisko. Nie dałam oczywiście poznać po sobie, że 
wiem o wyczynach syna tego kagiebisty. Odwołałam się jed-
nak do innej sytuacji. W miasteczku grzmiało wówczas  
o zbrodni popełnionej przez studentkę, która zabiła własne 
dziecko. Przypomniałam to kagiebiście i zapytałam, czy 
chciałby, żeby wszyscy młodzi ludzie w Krzemieńcu tak po-
stępowali? – On odpowiedział, że nie, ale jeszcze raz powtó-
rzył, że w domu „służyciela kulta” „sobrań” robić nie wolno  
i koniec... Zapowiedział też, że będzie sprawdzał, czy zasto-
sowałam się do jego polecenia. Ja jednak się nie przestraszy-
łam. Już po Mszy św. W następną niedzielę ogłosiłam, że  
w związku z nowo rozpoczynającym się rokiem szkolnym 
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zaczynam uczyć religii i żeby w tym a tym dniu zgłosiły się 
do mnie. W wyznaczonym dniu po wszystkich mieszkaniach, 
w którym mieszkali zaprzyjaźnieni ze mną ludzie, zaczął krą-
żyć elektryk twierdząc, że jest awaria liczników prądu i musi 
sprawdzić całą sieć. Był to oczywiście agent mający ustalić,  
w którym mieszkaniu uczę dzieci. 
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Bez wybaczenia dla zbrodniarzy 
 

 
Przez trzydzieści lat ucząc dzieci z rodzin należących do 

parafii, religii i innych przedmiotów uczyłam ich wzajemnej 
tolerancji. Jeżeli dochodziłam do przykazania – Czcij Ojca 
swego i Matkę swoją – zawsze pytałam dziewczynę czy 
chłopaka – kim jest jego ojciec? – kim jest jego matka? Wie-
działam przecież, że w Krzemieńcu jest wiele katolickich 
mieszanych polsko-ukraińskich. Jak chłopak mi odpowiadał, 
że ojciec jest Ukraińcem, a matka Polką, to mu mówiłam, że 
ma dwie ojczyzny: Ukrainę i Polskę i każdą musi szanować. 

Ze swoimi wychowankami Irena Sandecka jest bardzo 
związana. W sumie przez jej ręce przeszło dwustu uczniów  
z polskich rodzin mieszkających w Krzemieńcu. Dzięki niej 
nauczyły się nie tylko wiary i języka przodków, ale także 
polskiej historii i kultury. Zawsze uczyła ich, że Krzemieniec 
to polskie miasto, że w nim dalej jest Polska, a nie żadna 
Ukraina. 

Uczyłam je, że są na to dokumenty potwierdzające fakt 
przynależności Krzemieńca do Polski – wspomina Irena San-
decka – są one przechowywane w Archiwum Akt Dawnych 
w Warszawie. Wynika z nich, że w 1064 r. przybył do Krze-
mieńca Bolesław Śmiały, któremu dobrowolnie jego właści-
ciele Makosiejowie i Deniski przekazały na własność. Później 
zaś te ziemie przechodziły z rak do rąk. Bona je cywilizowała, 
a jej dzieło zniszczył Krzywonos w czasie buntu Chmielnic-
kiego.  

Pani Irenie doskwierała nie tylko „opieka” władz. Brako-
wało jej również podręczników do nauki dzieci. By uczyć 
dzieci ojczystego języka napisała ona odręcznie „Elementarz 
Krzemieniecki”, który potem w odpisach krążył wśród tutej-
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szych Polaków. Składał się on z dwóch zeszytów. Czytamy  
w nim m.in. „...Trzeba iść do mamy chrzestnej, która mieszka  
w Krzemieńcu przy ulicy Szerokiej”.  

Prawidłowo: Po „t”, „ch”, „k”, „p” pisze się „rz”, choć sły-
chać „sz”.  

Wyjątek: pszczoła, pszenica. 
Olek jest dobry, ale Ala jest lepsza. 
Wala jest duża, ale Jula większa. 
Stasia jest najpracowitsza. 
Ta staruszka jest głucha, a ta głuchsza.  
Prawidło: Przy stopniowaniu przymiotników piszemy po 

„t”, „k”, „p”, „ch” „sz”.  
To jest Kościół Liceum Krzemienieckiego. 150 i 40 lat te-

mu była tu sławna szkoła polska, 150 lat temu uczył polskie-
go języka w tej szkole ojciec Juliusza Słowackiego, Euzebiusz 
Słowacki. „Mamo moja, cudny kraj opuściłem i pewnie już do 
niego nigdy nie powrócę” – pisał Juliusz Słowacki do matki  
w Krzemieńcu... – tym podręcznikiem posługiwałam się, 
ucząc dzieci polskiego języka. 

Twórczość dla młodzieży 

Do młodzieży Irena Sandecka adresowała też swoją twór-
czość poetycką, której większość pozostała niestety zapisana 
w rękopisach. Wiersze te pisane z talentem i dużą kulturą li-
teracką, świadczą o wyjątkowej wrażliwości na urok i piękno. 
Krajobrazów Krzemieńca i okolic, są niezwykłym zapisem 
miłości do miasta, jego mieszkańców, zwierząt, roślin, wy-
znania wiary i wyznaniem wiary i wyrazem postawy pełnej 
heroicznego oddania się bez reszty sprawie. Są cenną kroniką 
czasu, przenikniętą zarówno w formie jak i treści duchem 
poezji Słowackiego. W wierszu „w odpowiedzi komuś niezna-
nemu” czytamy m.in.:  

„I Niechaj żywi nie tracą nadziei! 
Tak woła Juliusz z marmuru Kościoła,  
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Wołają kości tych co poginęli  
I cała przeszłość nasza narodowa 
I jasne duchy w przestworzach walczące 
O naszą przyszłość – o wolności słońce”. 
 

Do KGB z pewnością docierały informacje o twórczości 
Ireny Sandeckiej, ale z jej powodu tak jak i z tytułu uczenia 
dzieci języka polskiego, historii Polski i kultury, a także reli-
gii nie miała większych problemów. 

– Tutejsi komuniści nie byli tak bezwzględni jak gdzie in-
dziej – wspomina – Zgrzytali na mój widok zębami, ale więk-
szych krzywd od nich nie doznałam. Tolerowali moją dzia-
łalność. 

Nie tylko bastion wiary 
Jest bardzo prawdopodobne, że sowieccy czynownicy 

szanowali zwyczajnie panią Irenę wiedząc, że cieszy się ona 
wśród krzemienieckich Polaków niebywałym szacunkiem  
i autorytetem i sankcjonuje wymierzone w nią mogą wywo-
łać wśród nich niepotrzebny ferment. Krzemieniec stał się zaś 
ośrodkiem, w którym zaczęły odbywać się różnorakie impre-
zy związane z osobą Juliusza Słowackiego, na które przyjeż-
dżali pisarze, poeci i intelektualiści z wielu krajów, w tym  
z Polski i władzom radzieckim zależało na stworzeniu wra-
żenia, że parafia w mieście działa zupełnie normalnie i Pola-
cy będący jej wiernymi cieszą się pełnią swobód. Parafia  
w Krzemieńcu istotnie cieszyła się znacznie większą wolno-
ścią niż inne wspólnoty rzymskokatolickie. Żadna z nich nie 
miała np. prawa używać dzwonu, a parafia w Krzemieńcu 
normalnie dzwoniła... Nikt po prostu nie pytał się czy wolno 
bić w dzwony, a władze oficjalnie nie zakazywały. Była  
w tym zasługa Ireny Sandeckiej, która starała się ubojawiać 
kolejnych proboszczów, by nie zapominali, że kościół krze-
mieniecki jest nie tylko bastionem wiary, ale także polską pla-
cówką narodowego. 
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Obcowanie ze świętym 

– Bardzo dobrze wspominam ks. Bronisława Mireckiego, 
który po śmierci ks. Jakuba Macyszyna dostał „sprawkę” czyli 
zezwolenie na obsługiwanie trzech jego parafii w Hałusz-
czyńcach, Borszczawie i Krzemieńcu – mówi. – Był to wybit-
ny kapłan, a przy tym patriota, pochodzący z rodziny zwią-
zanej z ruchem narodowym. W 1920 r. jako młody chłopak, 
uczeń gimnazjum wziął udział jako ochotnik w obronie 
Lwowa przed bolszewikami. Uczestniczył m.in. w bitwie  
z bolszewikami pod Zadwórzem, które nazwano „polskimi 
Termopilami”. Oddział, w którym walczył Mirecki zagrodził 
drogę wielokrotnie silniejszym siłom bolszewickim idącym 
na Lwów. Niemal wszyscy polscy żołnierze zginęli, ocalało 
tylko kilku z nich w tym Bronisław Mirecki. Wstąpił on na-
stępnie do seminarium duchownego, dziękując Bogu za oca-
lenie i po jego ukończeniu trafił na Tarnopolszczyznę.  

Posługując w Podwłoczyskach w czasie wojny związał się 
polskim podziemiem i ratował Polaków wyrzynanych przez 
Ukraińców w okolicach Zbrucza, za co UPA skazało go na 
karę śmierci. Cudem ocalał przed nożami morderców. Po 
wojnie mimo, że nadal groziła mu śmierć z rąk UPA i so-
wieckie represje nie opuścił wiernych, cierpiąc z tego powo-
du różne prześladowania i niewyobrażalną biedę. Dojeżdżał 
do nas z Hałuszczyniec, gdzie dano mu „sprawkę” pozwala-
jąc mu w nich na stałe zamieszkać. Znaliśmy go jeszcze wcze-
śniej. Przyjeżdżał bowiem do Krzemieńca pod koniec lat 
czterdziestych, kiedy miał jeszcze oficjalną rejestrację. Później 
legalnie już tego czynić nie mógł, co nie znaczy, że nieoficjal-
nie nas nie odwiedzał. Krzemienczanie jeździli do niego też 
do Podwłoczysk, gdzie mieszkał w starej chałupie koło tar-
gowiska, służącej kiedyś za skład soli. Można było do niej do-
trzeć, ze względu na sąsiedztwo targowiska, na które przy-
jeżdżało wiele osób z całej okolicy. Ksiądz Bronisław udzielał 
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w swojej chałupie sakramentów, spowiadał ludzi itp. Gdy 
zezwolono mu na oficjalne sprawowanie funkcji kapłańskich 
był już człowiekiem bardzo schorowanym, który posługiwał 
z największym heroizmem. Obcując z nim miało się wraże-
nie, że przebywa się ze świętym. Ewoluowało z niego bez-
graniczne zaufanie Bogu i oddanie ludziom.  

Inna para kaloszy 

Ksiądz Marcjan Trofimiak to zupełnie inna para kaloszy. 
Młody, przystojny, tuż poświęceniach w Seminarium Du-
chownym w Rydze nie wzbudził od razu naszego zaufania  
i entuzjazmu. Niektórzy parafianie podejrzewali go, że jest 
nasłanym agentem KGB, który objął krzemieniecką parafię, 
by ją zlikwidować. W głowach nam się nie mieściło, że młody 
chłopak mógł bez przeszkód wstąpić do seminarium du-
chownego. Wiedziałam od ks. Mireckiego, że wszystkim ta-
kim kandydatom na duchownego proponowano współpracę 
z KGB i jeżeli się na nią nie zgodził to mógł zapomnieć  
o przyjęciu do ryskiej uczelni. Obserwowaliśmy ks. Trofi-
miaka bardzo uważnie. Czy prawidłowo odprawia Mszę św. 
i sprawuje sakramenty. Chodziłyśmy do niego do spowiedzi, 
by sprawdzić, jak zachowuje się w konfesjonale itp. Czekały-
śmy czy grzechy, które w nim wyznajemy docierają do władz 
itp. Trwało to wiele miesięcy, aż nasze stosunki się ułożyły. 
Nigdy nie były one ciepłe, a na plus ks. Trofimiaka trzeba  
zapisać, że „cierpiał” moją osobę przez 17 lat swojej posługi  
w Krzemieńcu, traktując jako swoisty dopust Boży. Wiele ra-
zy stawiałam mu okoniem nie pozwalając na zmianę oblicza 
parafii. W Borszczowie wprowadził on np. język ukraiński  
w liturgii, tłumacząc, że na nabożeństwa przychodzi wielu 
grekokatolików. To samo chciał zrobić w Krzemieńcu, ale 
zmobilizowałam wiernych, by mu na to nie pozwolili. Gdyby 
tak się stało Polacy na Wołyniu utracili by ostatnią placówkę 



 

 61

narodową. Ksiądz Marcjan zwany przez nas Markiem nie był 
z tego powodu zadowolony, ale uznał nasze racje. Współpra-
cowaliśmy jakoś aż do czasu, gdy ks. Trofimiak został mia-
nowany biskupem pomocniczym archidiecezji lwowskiej. 

Z radością i nadzieją 

Rozpad bloku wschodniego i zrzucenie jarzma komuni-
zmu przez Polskę i Ukrainę Irena Sandecka przyjęła z rado-
ścią i nadzieją. Była współzałożycielką Towarzystwa Odro-
dzenia Kultury Polskiej imienia Juliusza Słowackiego, które 
przejęło z jej rąk obowiązek dbania o zachowanie tożsamości 
narodowej tutejszych Polaków. Ona sama nie usunęła się  
w cień. Stała się autorytetem i rodzajem wyroczni dla tutej-
szych Polaków. Nie wszystkim to odpowiadało. Poglądy 
przez nią głoszone były radykalne i bezkompromisowe. 
Wywoływały one nawet popłoch wśród odwiedzających 
Krzemieniec polskich dziennikarzy zwłaszcza telewizyjnych. 
Myśleli, że Irenę Sandecką da się pokazać jako swoista ikonę 
porozumienia polsko-ukraińskiego, która opowie im, jak do-
brze żyje się Polakom w Krzemieńcu i że jest to głównie za-
sługa Ukraińców, z którymi żyją jak bracia, wielbiąc do spół-
ki Słowackiego... Tymczasem Irena Sandecka mówiła im  
o zbrodniach popełnionych przez Ukraińców na Polakach  
i podkreślała, że dopóki Ukraińcy ich nie potępią i nie uznają 
za ludobójstwo, to o żadnym pojednaniu polsko-ukraińskim 
nie może być mowy... 

– Była u mnie na początku lat dziewięćdziesiątych ekipa 
telewizji polskiej – wspomina. – Po pewnym czasie jej człon-
kowie przerwali nagranie i oświadczyli, że nie mogą tego pu-
ścić na antenę. Mają bowiem zakaz robienia programów, któ-
re odwołują się do przeszłości akcentując to, co dzieli Pola-
ków i Ukraińców.  
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Pytania o zbrodniarzy 

Irena Sandecka tym się bynajmniej nie zraziła. Pozostała 
wierna sobie i wszystkim gościom z Polski, zwłaszcza tym 
najmłodszym mówiła prawdę o najnowszych stosunkach 
polsko-ukraińskich. Przerażała ją eksplozja ukraińskiego na-
cjonalizmu, gloryfikacja morderców z UPA i przyznawanie 
im uprawnień kombatanckich i traktowanie jako bohaterów 
narodowych walczących o wolną Ukrainę... Jej poglądy mogli 
poznać widzowie ukraińscy. Ekipa telewizyjna z Kijowa po-
zwoliła jej w odróżnieniu od warszawskiej przedstawić swoje 
poglądy. 

– Pytali mnie o różne rzeczy – wspomina Irena Sandecka. 
– Wreszcie padło pytanie o krwawe wydarzenia na zachod-
niej Ukrainie podczas II wojny światowej. 

– Niemcy ukarali swoich zbrodniarzy – powiedziałam. – 
Na przyznanie się Rosji do swoich zbrodni czekaliśmy bar-
dzo długo, ale w końcu się doczekaliśmy, przyznaliśmy się 
do Katynia, do gułagów. Od was do tej pory nie usłyszeliśmy 
słowa – wybaczcie nam. Zamiast tego słyszymy, że historia, 
którą poznaje młodzież powinna być czysta, że winy są po 
obu stronach, że Polacy przeprowadzili antyukraińską opera-
cję „Wisła”, że Polacy muszą poczekać aż młoda ukraińska 
demokracja okrzepnie, że zostanie aż zostanie zbudowana 
tożsamość narodu. Wygarnęła też, że obecnie na Ukrainie ca-
ła armia historyków, która poprawia dokumenty przeinacza 
fakty, usiłuje udowodnić, że to Polacy wyrzynali Ukraińców, 
a nie odwrotnie.  

Bez nagród i medali 

Postawa Ireny Sandeckiej spowodowała zapewne, że 
władze RP nie obsypały jej deszczem nagród i medali. Te 
przypinano z reguły działaczom nowych polskich organiza-
cji, którzy wcześniej budowali przyjaźń polsko-ukraińską  
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w ramach KPZR i nagle odkryli, że są Polakami... Irena San-
decka otrzymała tylko Medal Komisji Edukacji Narodowej  
i na tym się skończyło...  

Zjawił się nawet u niej dziennikarz, który chciał ją oskar-
żyć, że przez kilkadziesiąt lat działała przeciw porozumieniu 
polsko-ukraińskiemu, że nie była polską patriotką, ale szkod-
nikiem działającym przeciw polskiej racji stanu... Zapytał 
mnie podchwytliwie: „co pani zrobiła dla przyjaźni polsko-ukra-
ińskiej?” – mówi Irena Sandecka. – Odpowiedziałam mu, że 
znacznie więcej niż niejeden polityk. Przez trzydzieści lat 
ucząc dzieci z rodzin należących do parafii, religii i innych 
przedmiotów uczyłam ich wzajemnej tolerancji. Jeżeli do-
chodziłam do przykazania – Czcij Ojca swego i Matkę swo- 
ją – zawsze pytałam dziewczynę czy chłopaka – kim jest  
jego ojciec? – kim jest jego matka? Wiedziałam przecież, że  
w Krzemieńcu jest wiele katolickich mieszanych polsko-
ukraińskich. Jak chłopak mi odpowiadał, że ojciec jest Ukra-
ińcem, a matka Polką, to mu mówiłam, że ma dwie ojczyzny: 
Ukrainę i Polskę i każdą musi szanować. Tłumaczyłam mu, 
ze jak kłócą się Polacy i Ukraińcy, to on powinien stać z boku, 
bo albo obrazi ojca lub matkę. Nie opowiadając się po żadnej 
że stron powinien starać się je pogodzić. Uczyłam też takie 
dzieci, że powinni modlić się jak najwięcej za swoich rodzi-
ców, by żyli w zgodzie i dawali przykład innym, bo Ukraińcy 
i Polacy powinni się przyjaźnić i żyć jak w jednej rodzinie. 
Mówiłam również dzieciom z rodzin mieszanych, żeby one 
szczególnie modliły się za to, żeby Polska i Ukraina były 
wolne i niepodległe i żyły ze sobą jak w jednej rodzinie. Za-
tkałam tym tematem dziennikarzowi z Polski usta. Zbaraniał, 
podkulił ogon i poszedł... 

Narodowa relikwia 

Wypowiedzi Ireny Sandeckiej i jej postawa mogły budzić 
niezadowolenie wielu kręgów, bo odwiedziny u niej stały się 
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stałym punktem programu wszystkich polskich wycieczek, 
odwiedzających Krzemieniec, a także gości z całego świata,  
w tym byli mieszkańcy Krzemieńca. Wszyscy traktowali ją 
jako narodową relikwię. Dzięki nim jej opinie docierały do 
środowisk polonijnych, gdzie były traktowane jako najbar-
dziej miarodajne. Dzięki nim jej poetycka twórczość zaczęła 
być też publikowana w prasie polonijnej.  
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Ale tam siedzi ta stara i szczeka 
 

 
Irena Sandecka nie ukrywała też swoich poglądów na te-

mat współpracy polsko-ukraińskiej. Przestrzegała przed ini-
cjatywami, które jej zdaniem mają na celu zdobywanie pol-
skich pieniędzy, a nie mają szans na realizację. Uznała zupeł-
nie za nierealistyczny projekt budowy w Krzemieńcu „Domu 
romantyzmu europejskiego”. Jej zdaniem Ukraińcom wcale nie 
zależało na ratowaniu polskich zabytków, zwłaszcza tych 
związanych z Juliuszem Słowackim. Jako przykład podaje 
sprawę kościoła licealnego, którego fasada stanowi centralny 
akcent gmachów pojezuickich, w którym funkcjonowało Li-
ceum Krzemienieckie. 

Sprawa kościoła licealnego  

Kościół ten został ufundowany przez ostatnich książąt 
Wiśniowieckich – mówi Irena Sandecka. – W 1832 r. został  
on zamieniony na cerkiew prawosławną. W 1920 r. restytuo-
wano go na rzecz Kościoła katolickiego. Po II wojnie świato-
wej władze sowieckie przeznaczyły świątynię na salę spor-
tową, co doprowadziło do jej całkowitej dewastacji. Chyba 
przez dwadzieścia lat stała ona w rusztowaniach. Zniszczone  
wnętrze było puste, nawet podłogi w nim zdarto. Gdy po-
wstało w Krzemieńcu Towarzystwo Odrodzenia Kultury Pol-
skiej im. Juliusza Słowackiego, wystąpiło z inicjatywą prze-
jęcia kościoła, wyremontowania go i odrestaurowania. Pomoc 
w tej kwestii deklarował „Energopol”, czyli polska firma za-
trudniona przy budowie Chmielnickiej Elektrowni Atomo-
wej. Ksiądz Marcjan Trofimiak był zwolennikiem tej koncep-
cji. Uważał bowiem, że do celów sakralnych kościół parafial-
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ny jest całkowicie wystarczający. W kościele licealnym mo-
głaby powstać według niego sala koncertowa służąca całemu 
miastu i w której mogłyby odbywać się imprezy „Towarzy-
stwa”, a także wszelkie przedsięwzięcia służące polsko-ukra-
ińskiemu zbliżeniu i kultywowaniu pamięci Juliusza Słowac-
kiego. W tej świątyni wieszcz został przecież ochrzczony. 
Ksiądz Trofimiak miał pełne prawo starać się o odzyskanie 
świątyni. Władze zwracały wówczas obiekty sakralne zabra-
ne wcześniej katolikom. Gdy sprawa zaczęła dojrzewać, na-
gle władze ukraińskie zmieniły zdanie i postanowiły przeka-
zać kościół Cerkwi Autokefalicznej. Nie do zniesienia był dla 
nich fakt, że kościół mógłby służyć Polakom. 

Sandecka to wariatka 

Władze ukraińskie starały się przekonywać partnerów  
z Polski, że Sandecka to stara wariatka, na którą nie warto  
i nie trzeba zwracać uwagi. Ich działania w kwestii utworze-
nia Muzeum Juliusza Słowackiego, a także współpracy z Pol-
ską zdawały się jednak potwierdzać w całości obawy Ireny 
Sandeckiej. Rozmowy o powołaniu Muzeum Juliusza Sło-
wackiego gdzieś ugrzęzły i przestały być kontynuowane.  
W mieście został zamknięty jedyny hotel, a o remoncie za-
bytków związanych z Juliuszem Słowackim nikt nawet nie 
wspominał. Gdyby nie prywatne wydawnictwo, które po-
wstało w Krzemieńcu, to turyści z Polski nie mogliby kupić 
w nim nawet żadnego przewodnika po tym mieście. Nad 
Ikwą przybywało tylko pomników dla herosów UPA, przed 
którymi miejscowa młodzież musiała składać kwiaty... 

– Moje wypowiedzi mówiące, że banderowcy to nie żadni 
bohaterowie, tylko mordercy i najzwyczajniejsi zbrodniarze, 
którym nie należy podawać ręki były nie w smak – podkreśla 
Irena Sandecka. – Tym bardziej, że odwiedzało mnie coraz 
więcej wycieczek z Polski, którym bez ogródek mówiłam co  
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i jak. Pokazywałam im też całą bibliotekę, złożoną z książek 
traktujących o zbrodniach popełnionych przez Ukraińców na 
Polakach w czasie II wojny światowej i nadesłanych mi przez 
rozmaitych znajomych i historyków, którzy m.in. mnie od-
wiedzali przy okazji prac badawczych i korzystali z moich  
relacji. Zachęcałam, by w Polsce po nie sięgnęli i nie dali so- 
bie robić wody z mózgu. Współpracownicy organów bezpie-
czeństwa niepodległej Ukrainy, tak jak w czasach sowieckich, 
starali się mnie oczywiście kontrolować i utrudniać życie. Je-
den z nich ukradł mi wszystkie książki poświęcone ukraiń-
skim zbrodniarzom. Podejrzewam, że zrobił pan o pięknym 
arystokratycznym nazwisku, który w sowieckich czasach był 
dyrektorem muzeum. Bardzo często mnie odwiedzał i intere-
sował się książkami o zbrodniach popełnionych przez Ukra-

2. Dom Willibalda Bessera i Ireny Sandeckiej
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ińców. Trzymałam je w swoim pokoju pod ręką, nie włącza-
jąc ich do swego głównego księgozbioru. Bardzo łatwo moż-
na je było ukraść. Podejrzewam tego pana o arystokratycz-
nym nazwisku, bo dzień przed kradzieżą przyszedł do mnie  
i powiedział, że przyjechała siedemdziesięcioosobowa grupa 
z Polski, która chce się ze mną spotkać i zaprasza mnie do  
restauracji. Zaproszenie to wydawało mi się dziwne. Razem  
z tym panem nie przyszedł nikt z tej wycieczki. Powiedzia-
łam mu, że ja po restauracjach nie chodzę i wina nie piję. Za-
proponowałam mu, żeby przyprowadził grupę do mnie. 
Mam tu taki duży pokój z fortepianem i biblioteką, w którym 
śmiało może się pomieścić kilkadziesiąt osób, mających gdzie 
usiąść, bo są w niej też krzesła i stoliki. Zabrał się i oczywiście 
żadnej grupy nie przyprowadził. Zrobił to nagle następnego 
dnia. Bez żadnego uprzedzenia przyprowadził wycieczkę, 
która od razu zaczęła pakować się do mojego pokoju. Wy-
szłam z niej, a po spotkaniu ze zgrozą stwierdzam, że stos 
książek w moim drugim pokoju zginął... 

Co zrobić z tablicą 

Można podejrzewać, że bezpośrednia obserwacja nie była 
jedyną metodą stosowaną przez ukraińskie „organy” wobec 
Ireny Sandeckiej. Tuż obok jej domu pojawiła się wytwórnia 
bimbru, oferująca ponoć najlepszy produkt w mieście. Była 
ona oczywiście nielegalna, jak każda tego typu melina. Wła-
dze o niej wiedziały, ale nie zamierzały jej likwidować. Nocą 
bowiem część pijaków szukając meliny, pukali do okien Ireny 
Sandeckiej. Ktoś być może liczył, że wiekowa staruszka bu-
dzona kilkakrotnym pukaniem, dostanie palpitacji serca i pro-
blem z nią sam się rozwiąże. Ten numer jednak nie przeszedł. 

– Władze były tym bardzo zakłopotane – śmieje się Ire- 
na Sandecka. – Zbliżała się dwóchsetna rocznica założenia  
w Krzemieńcu Ogrodu Botanicznego przez prof. Willibalda  
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Bessera, światowej sławy botanika. Władze chciały upamięt-
nić ten fakt i umieścić na dworku, w którym mieszkał spe-
cjalną tablicę. Szybko jednak ostudziły swoje zapędy. Okaza-
ło się bowiem, że ów botanik, który ściągnął do Krzemieńca 
rośliny z całego świata, mieszkał w dworku, w którym obec-
nie ja dożywam swoich dni. Jak tu więc umieszczać z pompą 
na nim tablicę, skoro siedzi w nim ta stara Sandecka i wciąż 

3. W dawnym domu Willibalda Bessera dożyła swoich 
                              dni Irena Sandecka 



 

 70

szczeka o zbrodniach popełnionych przez Ukraińców. Tabli-
cę w dwóch językach wykonano i jak mi powiedział jeden ze 
znajomych, odłożono do magazynu. Oficjalnym powodem 
tego kroku było zagubienie dokumentów potwierdzających, 
że właśnie w moim domu mieszkał wybitny botanik. Władze 
liczyły, że mając ponad dziewięćdziesiąt lat w końcu musze 
umrzeć, czy jak woleli inni, zdechnąć... 

Cierpliwość strony polskiej 

Ostatecznie jednak tablicę na domu Ireny Sandeckiej 
umieszczono. Dzięki cierpliwości wykazanej przez stronę 
polską w Krzemieńcu otwarto po długich targach w 2004 r. 
Muzeum Juliusza Słowackiego. Dworek, w którym go urzą-
dzono, został wyremontowany za pieniądze polskiego po-
datnika i wyposażony w polskie eksponaty. Obiekty związa-
ne z Juliuszem Słowackim, takie chociażby jak grób matki 
poety, także zostały poddane konserwacji za polskie pienią-
dze. Z inicjatywy władz polskich i z dostarczonych przez 
Polskę sadzonek przystąpiono też do odtwarzania w Krze-
mieńcu ogrodu botanicznego, założonego przez Willibalda 
Bessera i władzom ukraińskim nie wypadało nie uczcić jego 
pamięci. Umieściły więc na domu Ireny Sandeckiej dwuję-
zyczną polsko-ukraińską tablicę o następującej treści: „W tym 
domu mieszkał (1808–1834, 1838–1842, Willibald Besser (7 VII 
1784 – 11 X 1842) znany uczony botanik, dyrektor ogrodu bota-
nicznego w Krzemieńcu, doktor medyczny, profesor Liceum Krze-
mienieckiego, później – Uniwersytetu Kijowskiego”. 

– Na tablicy tej władze ukraińskie nie wyryły, jakiej naro-
dowości był profesor Willibald Besser – mówi Irena Sandec-
ka. – Na jego grobie, który jako jedyny odnowiły na Cmenta-
rzu Bazyliańskim, umieściły wyłącznie napis ukraiński, włą-
czając go do panteonu ukraińskich uczonych. Jest to swoisty 
paradoks, bo grób profesora Bessera przetrwał na „Bazylia-
nach” dzięki Irenie Sandeckiej. 
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Dbała o grób 

– Mając świadomość, w czyim domu mieszkam, starałam 
się na miarę możliwości dbać o jego grób – wspomina. – Kon-
tynuowałam pracę, jaką przed wojną wykonywał Witold 
Żółkiewski z harcerzami i młodzieżą licealną, która poprzez 
opiekę nad grobami chciała wyrazić swój duchowy związek  
z minioną epoką szkoły krzemienieckiej. Na cmentarzu tym 
jest ponad czterdzieści zniszczonych nagrobków profesorów 
Liceum, których chowano na nim od 1807 r. Spoczęli tu na-
wet profesorowie, którzy tak jak Besser po likwidacji Liceum 

4. Dwujęzyczna tablica umieszczona na domu Willibalda Bessera 
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w 1832 r. przenieśli się na Uniwersytet Kijowski. Czuli się 
związani z Krzemieńcem i polskością. 

Irena Sandecka nie przypuszczała też zapewne, że w nie-
podległej Ukrainie przyjdzie jej toczyć wojny nie tylko z glo-
ryfikacją ukraińskich zbrodniarzy, ale także z kolejnymi pro-
boszczami, w tym z przybyłym z Polski ks. Tadeuszem Mie-
leszką, który wpadł na pomysł zukrainizowania parafii. 

Dożyła takiej chwili 

– Nie sądziłam, że dożyję takiej chwili, ale cóż było robić – 
ubolewa Irena Sandecka. – Zebrałam kilkanaście podpisów 
pod podaniem i poszłam do Jakubowskiego, który był człon-
kiem rady parafialnej, ja już bowiem z powodu podeszłego 
wieku musiałam formalnie zrezygnować ze wszystkich funk-
cji. Jakubowski, który potem w bardzo dziwnych okoliczno-
ściach popełnił samobójstwo przeczytał pismo, które przygo-
towałam i uznał, że te kilkanaście podpisów to za mało i ka-
zał mi zebrać więcej. Pochodziłam po ludziach i zebrałam 
ponad sześćdziesiąt podpisów. Zaniosłam je z pismem do 
proboszcza, który je przeczytał i z jego miny było widać, że 
nie jest zadowolony. W piśmie żądaliśmy zachowania pol-
skiego charakteru parafii, języka polskiego w liturgii, przy 
udzielaniu sakramentów i na cmentarzu. Tłumaczyłam też 
księdzu, że wszyscy Ukraińcy i Ukrainki, którzy mają za 
współmałżonków Polaków i Polki znają język polski i polską 
kulturę i nie trzeba dla nich prowadzić duszpasterstwa po 
ukraińsku. Nadmieniłam również, że jeżeli są w Krzemieńcu 
katolicy uważający się za Ukraińców, to niech sobie zbudują 
własny kościół, a nie odbierają Polakom świątyni. Ksiądz 
Mieleszko wycofał się z wprowadzania w parafii języka 
ukraińskiego, ale od tej pory stałam się dla niego wrogiem 
numer jeden. Miał do mnie żal, bo liczył zapewne, że po zu-
krainizowaniu parafii znacznie się ona rozwinie, a tak pozo- 
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stała ona dalej niewielka, licząc około dwustu osób. Ksiądz 
Mieleszko chciałby, żeby nasz kościół był tak pełen, jak  
w czasach sowieckich. To zaś jest niemożliwe, bo wtedy 
przyjeżdżali do nas wierni z całego Wołynia, a w momencie 
restytucji parafii wszędzie tam, gdzie mieszkają katolicy, 
Krzemieniec przestał być centrum duszpasterskim dla regio-
nu, w związku z czym na Mszach św. nie jest on nabity... 

5. Wejście do domu Willibalda Bessera i Ireny Sandeckiej 
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Kolejny proboszcz 

Ksiądz Mieleszko u nas się jednak nie nudził. Rozpoczął 
odbudowę kościoła w Szumsku wysadzonego przez Sowie-
tów w 1986 r., co wymagało ogromnego zaangażowania. Gdy 
doprowadził on do jego poświęcenia, wyjechał do Polski,  
a zastąpił go miejscowy kapłan – ks. Władysław Iwaszczak. 
Choć mówi, że jest Polakiem, to zachowuje się jak Ukrainiec. 
Wprowadza język ukraiński do liturgii. Część Mszy św. od-
prawia właśnie w nim. Byłam niedawno na rezurekcji, na 
której jedną z ostatnich pieśni śpiewano po ukraińsku. Wy-
szłam z nich zniesmaczona, całe wrażenie nabożeństwa zo-
stało zepsute. Poza tym, jak ja uczyłam dzieci religii, to robi-
łam to tylko po polsku. Obecnie zaś czyni się to wyłącznie po 
ukraińsku. Dzieci otrzymują podręczniki i wszelkie pomoce  

6. Zniszczony dach nad zabytkowym budynkiem
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7. Doniesienie prasowe o śmierci Ireny Sandeckiej



 

 

napisane po ukraińsku. Jest to nic innego jak ukrainizowanie 
dzieci, rozbijające rodziny. Dziadkowie w modlitwie nie 
znajdują wspólnego języka z wnukami... Co z tego, że działa 
w Krzemieńcu polskie towarzystwo, jeżeli kościół przestaje 
być twierdzą polskości. Niegdyś tylko pacierz, święta, kalen-
darz, obyczaj, nabożeństwo w kościele trzymało przy polsko-
ści. Dzisiaj to wszystko przepada. Nawet w domach Polacy, 
żeby nie utrudniać życia dzieciom w domach rozmawiają po 
ukraińsku, w efekcie czego staje się on dla nich językiem oj-
czystym. Język polski poznają jako obcy na lekcjach w Szkół-
ce Niedzielnej, prowadzonej przez towarzystwo. Tylko mój 
dom w Krzemieńcu pozostał bastionem polskości. W nim 
zawsze rozmawia się tylko po polsku. Dlatego też w testa-
mencie zapisałam go Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. 
Chcą bowiem, by po mojej śmierci służył polskiej społeczno-
ści. Mam już 97 lat, czyli jak ja mówię, jestem trzy ćwierci do 
śmierci i umrzeć mogę w każdej chwili. 
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OŚRODEK „WOŁANIE Z WOŁYNIA” 
 

Od 1997 roku Ośrodek „Wołanie z Wołynia” zajmuje się publi-
kowaniem książek wydawanych przez „Wołanie z Wołynia” – pi-
smo religijno-społeczne ukazujące się na Ukrainie od 1994 roku. 
Wokół pisma skupionych jest kilka osób, które wzięły na siebie 
trud dokumentowania najnowszej historii i ukazywania aktual-
nych problemów Kościoła Katolickiego na Ukrainie, ze szczegól-
nym uwzględnieniem Wołynia i diecezji łuckiej. Zainteresowania 
naszej redakcji obejmują także: sytuację wierzących w społeczeń-
stwach krajów postsowieckich, kontakty katolicko-prawosławne, 
wysiłki ekumeniczne, stosunki polsko-ukraińskie, kultura i osią-
gnięcia myśli filozoficznej Ziemi Wołyńskiej, wybitni Wołynianie. 
Równocześnie z pismem ukazuje się seria wydawnicza: Biblioteka 
„Wołanie z Wołynia”. W latach 1997–2012 wydaliśmy 74 tytuły– 
–książek.  
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!! 
 
 

Dotychczas nakładem 
Ośrodka „Wołanie z Wołynia” ukazały się: 

 
T. 1. “Хресна Дорога”, Острог 1997.  
T. 2. Br. Adrian Wacław Brzózka, Milczące cienie, Ostróg 1997.  
T. 3. О. Ян Попель, “Розмови про молитву”, Білий-Дунаєць 

1997.  
T. 4. O. Remigiusz Kranc OFMCap., W drodze z Ostroga na Ko-

łymę – pod red. ks. Witolda Józefa Kowalowa i o. Józefa Mareckiego 
OFMCap., Biały Dunajec–Kraków 1998.  

T. 5. О. Єдвард Станєк, “Педагогігні принципи Вчителя з На-
зарету”, Білий-Дунаєць, 1998.  

T. 6. Tadeusz Kukiz, Wołyńskie Madonny i inne obrazy sakralne 
z diecezji łuckiej, Biały Dunajec 1998.  

T. 7. Ks. Witold Józef Kowalów, Zmartwychwstały Kościół cz. 1, 
Diecezja łucka 1989–1998: odrodzenie Kościoła Rzymskokatolickiego  
w obecnym dekanacie rówieńskim, Biały Dunajec 1998. 
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T. 8. О. Альбін Яноха OFMCap., “Отець Серафим-Алоїз Ка-
шуба (1910–1977)”, Білий-Дунаєць, 1999; O. Albin Janocha, OFM-
Cap., Ojciec Serafin Alojzy Kaszuba (1910–1977), Biały Dunajec 1999.  

T. 9. Ks. Witold Józef Kowalów, Ks. Michał Stanisław Głowacki 
„Świętopełk” (1804–1846). Folklorysta i współorganizator powstania, 
Biały Dunajec–Ostróg 1999.  

T. 10. Ks. Witold Józef Kowalów, Sursum corda. W górę serca. 
Wybór artykułów prasowych z lat 1992–1997, Biały Dunajec–Ostróg 
1999.  

T. 11. Krzysztof Kołtun, Szelest róży, Biały Dunajec–Ostróg 1999.  
T. 12. С. Михайлина Алєкса RM, “Слуга Божий Архієпископ 

Зиґмунт-Щенсний Фелінський (1822–1895). Син Волинської Землі”, 
Білий-Дунаєць, 1999.  

T. 13. О. Андрій Зволінський, “Ясько”, Білий-Дунаєць–
Остріг, 1999.  

T. 14. О. Ієронім Варахім OFMCap., “Духовний силует Слуги 
Божого О. Серафима Кашуби OFMCap.”, Білий-Дунаєць–Остріг, 
2000; O. Hieronim Warachim OFMCap., Duchowa sylwetka Sługi Bo-
żego O. Serafina Kaszuby OFMCap., Biały Dunajec–Ostróg 2000.  

T. 15. Ostróg. Ilustrowany przewodnik krajoznawczy, Biały Duna-
jec–Ostróg 2000.  

T. 16. Ks. Władysław Knapiński, Sprawa o Kościół w Ostrogu na 
Wołyniu, Biały Dunajec–Ostróg 2000.  

T. 17. Leon Karłowicz, Nie zostawiajcie mnie tu... Obrazy z życia 
deportowanych do Kazachstanu, Biały Dunajec–Ostróg 2000.  

T. 18. О. Иоанн Павел Мухарский OFMCap., “И ты утвер-
ждай своих братьев. К Великому Юбилею 2000 года”, Biały Dunajec–
Ostróg 2000.  

T. 19. Галина Гандзілевська, “Чекатиму тебе...”, Biały Duna-
jec–Ostróg 2000.  

T. 20. Krzysztof Rafał Prokop, Sylwetki biskupów łuckich, Biały 
Dunajec–Ostróg 2001.  

T. 21. Listy z Kozielska burmistrza miasta Ostroga, Biały Dunajec– 
–Ostróg 2001.  

T. 22. Ks. Władysław Bukowiński, Do moich przyjaciół, Biały 
Dunajec–Ostróg 2001.  
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T. 23. Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci 
wiernych i przyjaciół, Biały Dunajec–Ostróg 2001.  

T. 24. Krzysztof Kołtun, Wołyńska litania, Biały Dunajec–Ostróg 
2001.  

T. 25. Ks. Witold Józef Kowalów, Szkice z dziejów kościelnych 
Ostroga i okolicy, Biały Dunajec–Ostróg 2001.  

T. 26. Romuald Wernik, W Zdołbunowie zakwitły kaczeńce, Biały 
Dunajec–Ostróg 2001.  

T. 27. Ks. Andrzej Kwiczala, Dzieje parafii rzymskokatolickiej 
w Ostrogu na Wołyniu (1939–2000), Biały Dunajec–Ostróg 2001.  

T. 28. Богдан Колосок, “Кафедральні споруди Луцька. Істо- 
рико-архітектурне дослідження”, Biały Dunajec–Ostróg 2002.  

T. 29. Maria Przybylska, Karawana ze Wschodu, Biały Dunajec– 
–Ostróg 2002.  

T. 30. О. Ієронім Варахім OFMCap., “Апостол Церкви Мов-
чання. О. Серафим Кашуба OFMCap.”, Білий-Дунаєць–Остріг, 
2002; O. Hieronim Warachim OFMCap., Apostoł Kościoła Milczenia. 
O. Serafin Kaszuba OFMCap., Biały Dunajec–Ostróg 2002.  

T. 31. Ks. Kamil Kantak, Juliusza Słowackiego życie i idee religijne, 
Biały Dunajec–Ostróg 2003.  

T. 32. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi kijowscy obrządku łaciń-
skiego XIV–XVIII w. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg 
2003.  

T. 33. O. Hieronim Warachim OFMCap., Kapucyńska Odyseja 
przez Podole i Wołyń, Biały Dunajec–Ostróg 2004.  

T. 34. Marek A. Koprowski, Wołynia dzień dzisiejszy, Biały Duna-
jec–Ostróg 2004.  

T. 35. “Старий Кривин: дослідження та матеріали з історії Пів-
денно-Східної Волині”, вступ, нарис, упорядкування Тарас Ви- 
хованець, Ігор Тесленко, Biały Dunajec–Ostróg 2005.  

T. 36. Krzemieniec, Biały Dunajec–Ostróg 2005.  
T. 37. Ułas Samczuk, Wołyń, Biały Dunajec–Ostróg 2005.  
T. 38. “Стародруки Речі Посполитої XVI–XVIII ст. у зібраннях 

Музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого 
музею. Каталог”, Луцьк 2005.  
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T. 39. Stanisław J. Kowalski, Powiat buczacki i jego zabytki, Biały 
Dunajec–Ostróg 2005.  

T. 40. Materiały do dziejów diecezji łuckiej. Relacje o stanie parafii 
dekanatów 1941–1944, oprac. Maria Dębowska”, Biały Dunajec–Lu-
blin–Łuck–Ostróg 2005.  

T. 41. O. Kasjan Korczyński, Katedra kijowska, Biały Dunajec– 
–Ostróg 2005.  

T. 42. Інна Шостак, “Луцько-Житомирська римо-католицька 
дієцезія наприкінці XVIII – у першій половині XIX століття”, Biały 
Dunajec–Ostróg 2005.  

T. 43. Adrian Wacław Brzózka, Zawieszeni w czasie, Biały Duna-
jec–Ostróg 2005.  

T. 44. Ks. Witold Józef Kowalów, Memores Domini. Pamiętający 
o Panu. Wybór artykułów prasowych z lat 1998–2002, Biały Dunajec– 
–Ostróg 2005.  

T. 45. Swietłana Pyza, Życie heroiczne i myśl ojca Serafina Kaszuby, 
Biały Dunajec–Ostróg 2005.  

T. 46. Tomasz Kempa, Akademia i drukarnia Ostrogska, Biały Du-
najec–Ostróg 2006.  

T. 47. Henryk Dąbkowski, Polesie – moja mała Ojczyzna. Wybór 
artykułów prasowych z lat 1989–2000, Biały Dunajec–Ostróg 2006.  

T. 48. Paweł Grabczak, Seminaria duchowne łucko-żytomierskiej 
diecezji w latach 1798–1842, Biały Dunajec–Ostróg 2006.  

T. 49. Biesiada Krzemieniecka, zeszyt 1, Biały Dunajec–Ostróg 
2006.  

T. 50. Spotkałem człowieka. Ks. Władysław Bukowiński w pamięci 
wiernych i przyjaciół, cz. 2, Biały Dunajec–Ostróg 2006.  

T. 51. Michał Rudzki, Notatnik wołyński, Biały Dunajec–Ostróg 
2006.  

T. 52. Ks. Władysław Bukowiński, Wspomnienia z Kazachstanu; 
O. Serafin Alojzy Kaszuba OFMCap., Zapiski z Kazachstanu, Biały 
Dunajec–Ostróg 2006.  

T. 53. “Стародруки Речі Посполитої XVІI–XVIII ст. у Волинсь-
ких книгозбірнях. Каталог”, Луцьк 2006.  

T. 54. Biesiada Krzemieniecka, zeszyt 2, Biały Dunajec–Ostróg 
2007. 
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T. 55. Krzysztof Rafał Prokop, Biskupi kamienieccy od średniowie-
cza do współczesności. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg 2007.  

T. 56. Teresa Tyszkiewicz, Archipelag śladów Boga, Biały Dunajec–
–Ostróg 2007.  

T. 57. Józef Dunin Karwicki, Wędrówka od źródeł do ujścia Hory-
nia, Biały Dunajec–Ostróg 2007.  

T. 58. Br. Adrian Wacław Brzózka OFM, Sny utraconej ziemi, Biały 
Dunajec–Ostróg 2007. 

T. 59. Jan Paweł II – Йоан Павло ІІ, Tryptyk rzymski – Римський 
триптих, Biały Dunajec–Ostróg 2008. 

T. 60. Marek A. Koprowski, Między Bugiem a Styrem, Biały Duna-
jec–Ostróg 2008. 

T. 61. Różaniec w życiu biskupa Adolfa Piotra Szelążka – Розарійу  
житті Єпископа Адольфа-Петра Шельонжека, oprac. s. Sabina Irena 
Gumkowska CST i s. Beniamina Karwowska CST. Biały Dunajec– 
–Ostróg 2008. 

T. 62. Adam Hlebowicz, Biło-żowta Ukrajina (Biało-żółta Ukraina), 
Biały Dunajec–Ostróg 2009. 

T. 63. Jan Fitzke – Z Wołynia 1936–1939. Biały Dunajec–Ostróg 2009. 
T. 64. Biesiada Krzemieniecka. Zeszyt 3, „Liceum Krzemienieckie 

1920–1939”. Biały Dunajec–Ostróg 2009. 
T. 65. Ks. Stanisław Szczypta, Z Żytomierza na Podhale, Biały Duna-

jec–Ostróg 2009.  
T. 66. Данута Ленік – Danuta Lenik, Зі Сходу на Захід... – Ze Wscho-

du na Zachód..., Biały Dunajec–Ostróg 2009. 
T. 67. Tatjana Jurczenko, Duchowość misyjna kapłanów pracujących 

w ZSRR po II wojnie światowej, Biały Dunajec–Ostróg 2009.  
T. 68. Kalendarz «Wołania z Wołynia» 2010, Biały Dunajec–Ostróg 

2010.  
T. 69. Marek A. Koprowski, Podolskie klejnoty, Biały Dunajec– 

–Ostróg 2010. 
T. 70.  Ks. Władysław Bukowiński, Historia nauczycielką życia, Histo-

ria Est magistra Vita (Historia Polski napisana w łagrze), Biały Dunajec– 
–Ostróg 2010.  
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Jest to historia Polski, jaka napisał więzień kopalni miedzi w Dżez-
kazganie (Kazachska SRR) dla współwięźniów. Zapis wykładów wy-
głoszonych w czasie strajku więźniów. Na uwagę zasługuje fakt, że 
praca ta została napisana „z pamięci”, bez materiałów źródłowych  
i naukowych. 

T. 71. Ks. Zygmunt Chmielnicki, Kartki wspomnień, oprac. Maria 
Dębowska, Biały Dunajec–Ostróg 2010.  

Wspomnienia ks. Zygmunta Chmielnickiego z lat 1917–1927 uka-
zywały się w redagowanym przez niego „Życiu Katolickim” w Łucku. 
Są to barwnie opisane niektóre wydarzenia z jego życia. Ks. Chmiel-
nicki w latach 1923–1928 był wielokrotnie więziony przez Sowietów. 
Dzięki wymianie więźniów 31 stycznia 1928 r. został zwolniony i roz-
począł pracę w diecezji łuckiej. W latach 1928–1939 był sędzią prosy-
nodalnym w diecezji, a w latach 1930–1939 redaktorem tygodnika die-
cezjalnego „Życie Katolickie”, był wikariuszem generalnym. Pierwszy 
raz aresztowany przez Niemców 11 sierpnia 1943 r. i zwolniony po 
trzech miesiącach, ponownie aresztowany w styczniu 1944 r. i wysłany 
do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Skatowany przez kapo umie-
ra 16 kwietnia 1944 r., a ciało zostało spalone w krematorium. Publika-
cję przygotowała do druku p. dr Maria Dębowska z Instytutu Archi-
wów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II. 

T. 72. Krzysztof Rafał Prokop, Arcybiskupi haliccy i lwowscy obrządku 
łacińskiego. Szkice biograficzne, Biały Dunajec–Ostróg 2010.  

Popularno-naukowe przybliżenie losów postaci arcybiskupów ha-
lickich i lwowskich. Praca ukazała się z okazji jubileuszu 20. lecia reak-
tywowania struktur diecezjalnych Kościoła rzymskokatolickiego na 
Ukrainie (2011) oraz 600. lecia przeniesienia stolicy arcybiskupiej z Ha-
licza do Lwowa (2012). 

T. 73. О. Ян Попель, “Розмови про молитву”, Білий-Дунаєць– 
Острог, 2011.  

Dziewięć refleksji ks. Jana Popiela SI na temat czym jest i jaką po-
winna być modlitwa w życiu chrześcijanina. Z języka polskiego na 
ukraiński przełożyła Irena Moroz. Wydanie drugie uzupełnione o bio-
gram śp. Autora.  

T. 74. Jan Nowak, Rekolekcje z ks. Władysławem Bukowińskim, Biały 
Dunajec–Ostróg 2011.  
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Ćwiczenia duchowe ze Sługą Bożym ks. Władysławem Bukowiń-
skim są okazją do rozważań i medytacji. Publikacja ukazała się wcze-
śniej w odcinkach po ukraińsku i po polsku w dwumiesięczniku „Wo-
łanie z Wołynia” (Ostróg) i po rosyjsku na łamach miesięcznika „Cre-
do” (Karaganda).  

 
 

Wymienione książki można zamawiać 
pod następującymi adresami: 

 
Ośrodek „Wołanie z Wołynia” 

skr. poczt. 9, 34-520 Poronin 
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/ 

e-mail: vykovaliv@gmail.com 

lub 

“Волання з Волині” 
вул. Кардашевича, 1 

35800 м. Остріг, Рівненська обл. 
УКРАЇНА 

 
 

 
 

«Wołanie z Wołynia» 
Pismo religijno-społeczne 

Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej 
 

To tytuł dwumiesięcznika, który wydajemy w diecezji łuckiej.  
Pismo to jest redagowane przeze mnie w rzymskokatolickiej pa- 
rafii pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrogu na Wołyniu. Na łamach 
„Wołanie z Wołynia” zamieszczamy m. in. rozmaite opisy, re-
lacje i wspomnienia dotyczące przeszłości wołyńskiej ziemi, ko-
ściołów i duszpasterzy. Celem tych tekstów jest uchronienie przed  
zapomnieniem chociaż części wołyńskiego dziedzictwa. Zwracam 
się do wszystkich ludzi pochodzących z Wołynia, którzy osiedlili się 



 

 

w różnych częściach Polski i Za Granicą, aby nadsyłali swoje 
wspomnienia, refleksje, spostrzeżenia lub materiały do opubliko-
wania ich w dwumiesięczniku „Wołanie z Wołynia”. Mile widzia-
ne będą także zdjęcia dawnych duszpasterzy kościołów.  
 

ks. Witold Józef Kowalów 
 
Zainteresowanych współpracą z redakcją naszego pisma proszę 

o kontakt listowny w Polsce:  
 

Ks. Witold Józef Kowalów 
 

skr. poczt. 9, 34-520 Poronin 
http://www.wolaniecom.parafia.info.pl/ 

e-mail: vykovaliv@gmail.com 
 

lub telefoniczny w Ostrogu: 
tel./fax +380 (3654) 2-30-38 
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