
Der Zweite Weltkrieg und die mit ihm 
zusammenhängenden Zwangsmigrationen 
haben Millionen von Menschen in Europa 
für eine bestimmte Zeit oder für immer 
aus ihrer Heimat vertrieben. Viele von 
ihnen leben heute weit weg von ihren 
Geburtsorten, die meisten haben ein neues 
Zuhause gefunden. Die Erfahrung der 
erzwungenen Migration ist aber ein so 
prägendes Erlebnis, dass es lange, sogar 
lebenslang im Gedächtnis der Betroffenen 
präsent bleibt. Deswegen gehen viele den 
Weg zurück, in die Vergangenheit; in den 
Heimatort, in die Zeit „davor“. Meistens 
sind es imaginäre Reisen im Kopf, ab und 
zu brechen sie aber real auf und besuchen 
Orte, die ihnen wichtig geblieben sind. 
Dieses Zurückkehren schafft eine beson-
dere Verbindung zwischen Gegenwart und 
Vergangenheit, aber auch zwischen dem 
alten und neuen Zuhause wird in Form 
von Reisen, Erzählungen, Symbolen und 

Ritualen ein Netzwerk hergestellt. So 
entsteht ein Erinnerungspfad, durch den 
Wege der Zwangsmigration vergegen-
wärtigt und die aus ihnen resultierende 
Distanz verringert werden. Jeder Mensch 
hält in seinem Gedächtnis mehrere solche 
Erinnerungspfade, jeder teilt auch seine 
Erinnerungen mit anderen, die Ähnliches 
erfahren haben. Das Zusammenführen von 
vielen Erinnerungen kann eine eigenar-
tige Polyphonie des Gedächtnisses zum 
Ausdruck bringen.

Eine der Folgen von erzwungenen 
Migrationen ist das Zerstören von gesell-
schaftlichen Bindungen, die oft durch 
mehrere Generationen aufgebaut worden 
waren. Die alten sozialen Strukturen 
wurden zunichte gemacht, weil die meisten 
Vertriebenen zerstreut in verschiedenen 
Wohnorten angesiedelt wurden. In dieser 
Hinsicht bildet Pyrzany1, ein Dorf in der 
Ziemia Lubuska – dem Lebuser Land, das 
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Druga wojna światowa i związane z nią 
przymusowe migracje na określony czas 
lub na zawsze wygnały miliony ludzi 
w Europie z rodzinnych stron. Wielu z nich 
żyje dziś daleko od miejsc, w których się 
urodzili, większość znalazła sobie nowy 
dom. Przymusowa migracja jest tak dra-
stycznym przeżyciem, że na długo, nawet 
na całe życie, zostaje w pamięci osób, które 
jej doświadczyły. Dlatego też wiele z nich 
wraca do przeszłości, do rodzinnej miejsco-
wości, do czasu „sprzed”. Zazwyczaj są to 
podróże odbywane w wyobraźni, niekiedy 
jednak ten i ów naprawdę wyrusza w drogę, 
by odwiedzić miejsca, które nadal są dla 
niego ważne. Te powroty w szczególny 
sposób łączą teraźniejszość z przeszłością, 
ale i między dawnym a dzisiejszym miej-
scem zamieszkania powstaje sieć utkana 
z podróży, opowieści, symboli i rytuałów. 
W ten sposób powstają ścieżki pamięci, 
przebiegające wzdłuż dróg przymusowych 
migracji i skracające wynikłe z nich odległo-
ści. W pamięci każdego człowieka istnieje 
wiele takich ścieżek i tak indywidualne 
losy wielu ludzi, którzy dzielą podobne 
doświadczenia, połączone razem tworzą 
swoistą polifonię pamięci.

Jednym ze skutków przymusowych 
migracji jest zerwanie więzi społecznych, 
kształtowanych często na przestrzeni 
kilku pokoleń. Dawne struktury społeczne 
zostały unicestwione, ponieważ większość 
wygnańców osiedlono w sposób rozpro-
szony w różnych miejscowościach. Pod 
tym względem Pyrzany, wieś na Ziemi 
Lubuskiej, która do 1945 roku nosiła nazwę 
Pyrehne1 i należała do regionu Branden-
burgia, stanowi wyjątek. Tutaj niedługo po 
wojnie dotarła i osiedliła się niemal cała 

polska ludność galicyjskiej, a więc leżącej 
wówczas na Kresach Wschodnich, wioski 
Kozaki. Oczywiste jest, że w tak wyjąt-
kowym przypadku indywidualne ścieżki 
pamięci złączyły się w szczególny rodzaj 
kultury pamięci, która przetrwała mimo 
ograniczeń systemu komunistycznego. 
Również w Kozakach (dzisiejsza Ukraina) 
po wysiedleniu Polaków osiedlono dużą 
liczbę Ukraińców, także przymusowo 
przesiedlonych z południowo–wschodnich 
terytoriów dzisiejszej Polski, przede wszyst-
kim ze wsi Korytniki (dziś w powiecie 
przemyskim). We wszystkich tych miej-
scowościach co jakiś czas dochodzi do 
spotkań dawnych mieszkańców z nowymi: 
niemieccy wygnańcy odwiedzają dzisiejsze 
Pyrzany, Polacy jeżdżą do wsi Kozaki, by 
odwiedzić pozostawionych tam krewnych, 
poznają przy tym jednak również jej ukra-
ińskich mieszkańców. Ukraińcy podróżują 
w okolice Przemyśla, by odwiedzić swoje 
rodzinne strony.

Pomysł, by towarzyszyć tym ludziom na 
ich wspomnieniowych ścieżkach, nawiązać 
z nimi dialog oraz osobiście odwiedzić 
wymienione miejsca, legł u podłoża tego 
projektu, którego rezultaty prezentujemy 
w niniejszym tomie. Mowa tu o między-
narodowym polsko-niemiecko-czesko-
ukraińskim projekcie historycznym pod 
tytułem „Kozaki – Pyrzany. Polifonia 
pamięci o migracjach przymusowych 
we wspomnieniach Polaków, Niemców 
i Ukraińców”. Grupa studentów, regio-
nalistów oraz młodych naukowców pod 
kierunkiem dr Beaty Halickiej zajęła 
się zgłębianiem historii wspomnianych 
miejscowości oraz życiowymi kolejami 
świadków historii. Podczas pracy nad 
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bis 1945 Pyrehne hieß und der Region 
Brandenburg angehörte, eine Ausnahme. 
Hier ist kurz nach dem Kriegsende fast 
die gesamte polnische Bevölkerung des 
Ortes Kozaky aus dem ostpolnischen 
Galizien angekommen und hat das Dorf 
besiedelt. Es liegt auf der Hand, dass in 
einem solchen Ausnahmefall die indivi-
duellen Pfade der Erinnerung zu einer 
besonderen Gedächtniskultur geworden 
sind, die trotz der Beschränkungen des 
kommunistischen Regimes überlebt hat. 
Auch in Kozaky (heute in der Ukraine) 
wurde nach der Vertreibung der Polen eine 
große Zahl von Ukrainern angesiedelt, 
die aus dem südöstlichen Territorium des 
heutigen polnischen Staates, vor allem 
aus dem Dorf Korytniki (heute im Kreis 
Przemyśl gelegen), ebenso zwangsaus-
gesiedelt wurden. In all diesen Orten 
kommt es immer wieder zu Begegnungen 
zwischen den alten und neuen Bewohnern: 
Die deutschen Vertriebenen besuchen 
das heutige Pyrehne, Polen fahren nach 
Kozaky und besuchen die dort verblie-
benen Familienangehörigen, lernen aber 
auch die ukrainischen Bewohner kennen. 
Die Ukrainer unternehmen Reisen in die 
Gegend von Przemyśl, um ihren Heimatort 
zu besuchen. 

Die Idee, diese Menschen auf ihren 
Pfaden der Erinnerung zu begleiten, mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen und selbst 
die Orte aufzusuchen, lag diesem Pro-
jekt zugrunde, dessen Ergebnisse im 
vorliegenden Band dargestellt werden. 
Es handelt sich um ein internationales 
deutsch–polnisch–tschechisch–ukrainisches 
Geschichtsprojekt zum Thema „Kozaky–
Pyrehne. Polen, Deutsche und Ukrainer auf 
dem Erinnerungspfad von erzwungenen 
Migrationen“. Eine Gruppe von Studie-
renden, Regionalforschern und jungen 
Wissenschaftlern unter der Leitung von Dr. 
Beata Halicka hat sich mit der Geschichte 
dieser Orte und mit den Lebensschicksalen 
der Zeitzeugen befasst. In der Projektar-
beit sind die Methoden der historischen 
Forschung, vor allem die der oral History 
angewendet worden. Es wurden Interviews 
mit noch lebenden Zeitzeugen geführt 
und in Archiven in Polen, Deutschland 
und der Ukraine Zeugnisse, Bilder und 
Zeitdokumente aufgespürt.

Während des Projektes wurden wir 
mit verschiedenen Formen der Erinne-
rung an die schmerzhaften Ereignisse 
konfrontiert. Jede Vertreibung hatte ihre 
Eigentümlichkeiten, die eng mit der indi-
viduellen Wahrnehmung verbunden sind. 
Wir waren bemüht, die unterschiedlichen 
Erfahrungen zu analysieren, die einzelnen 
Erinnerungsschichten herauszuarbeiten 
und nach dem zu suchen, was die Betrof-
fenen, unabhängig von ihrer nationalen 
Zugehörigkeit, verbindet. Jede ethnische 
Gruppe interessiert sich vor allem für die 
Geschichte der eigenen Vertriebenen, 
wobei die Schicksale anderer Menschen, 
oft Nachbarn aus der Grenzregion, meis-
tens außer Acht gelassen und nicht als Teil 
der gemeinsamen Geschichte betrachtet 
werden. Unser Ziel war also Vergleiche 
zu ziehen und die Beteiligten mit den 
Erfahrungen der anderen bekannt zu 
machen. 

In den Nachkriegsjahren haben sich die 
beiden Ortschaften Kozaky und Pyrehne 
stark verändert. Mit dem so genannten Aus-
tausch der Einwohner änderten sich auch 
die Alltagskultur, Bräuche und Traditionen. 
Die früheren polnischen Ostgebiete verloren 
ihren multikulturellen Charakter. Mit der 
Schließung der Kohlegrube wurde Kozaky 
wissentlich dem Verfall preisgegeben. Die 
kommunistischen Machthaber verboten 
sogar, die alten Häuser zu renovieren und 
neue zu bauen. Die Kirche wurde zu einem 
Lager für Kunstdünger umfunktioniert. In 
Pyrehne gab es eine ähnliche Entwicklung, 
dort wurde die im Krieg zerstörte Kirche 
abgerissen. Auf dem Friedhof beseitigte 
man alle deutschen Spuren. Heute leben 
in Pyrehne ca. 280 Personen, in Kozaky 
200. Aus diesen Tatsachen ergaben sich 
für uns viele Fragen, die wir in folgende 
drei Bereiche kategorisiert haben:
I. Was geschah mit den aus Pyrehne und 
aus Kozaky vertriebenen Deutschen und 
Polen? Wie beeinflusste die Vertreibung 
ihr weiteres Leben? Woran erinnern sich 
die Betroffenen?
II. Wie gestaltet sich die Situation der 
heutzutage in Kozaky lebenden Ukrai-
ner? Was für ein Verhältnis haben sie zur 
Ortschaft und ihrer Vergangenheit? Wie 
gestaltet sich das Verhältnis der deutschen 
und polnischen Vertriebenen zu ihrer 
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projektem zastosowano metody badań 
historycznych, przede wszystkim oral 
history (historia mówiona). Przeprowadzone 
zostały wywiady z żyjącymi świadkami, 
zaś w archiwach w Polsce, Niemczech i na 
Ukrainie odszukano świadectwa, zdjęcia 
oraz dokumenty z tamtych czasów.

Podczas trwania projektu natknęliśmy 
się na różnorakie formy pamięci o boles-
nych wydarzeniach tamtych lat. Każde 
z wysiedleń miało swoją własną specyfikę, 
ściśle związaną z indywidualną percep-
cją. Staraliśmy się zanalizować rozmaite 
doświadczenia, rozdzielić poszczególne 
warstwy pamięci oraz poszukać elemen-
tów łączących osoby, które doświadczyły 
przymusowych migracji bez względu na 
ich narodowość. Każda z grup etnicznych 
interesuje się przede wszystkim historią 
własnych wygnańców, podczas gdy losy 
innych osób o podobnych doświadcze-
niach – nierzadko sąsiadów z rejonów 
przygranicznych – są najczęściej pomijane 
i nie traktuje się ich jako część tej samej 
wspólnej historii. Naszym celem było 
więc dokonanie porównań oraz zapoznanie 
osób zainteresowanych z doświadczeniami 
innych.

W latach powojennych w obu miej-
scowościach – zarówno w Pyrzanach, 
jak i w Kozakach – zaszły istotne zmiany. 
Razem z tzw. wymianą ludności zmieniła 
się kultura życia codziennego, zwyczaje 
i tradycje. Niegdysiejsze Kresy straciły 
swój wielokulturowy charakter. Wraz 
z zamknięciem kopalni węgla Kozaki 
świadomie skazano na popadnięcie w ruinę. 
Władze komunistyczne zakazały nawet 
odnawiania starych domów i budowy 
nowych. Kościół przekształcono w skład 
nawozów sztucznych. Podobnie przebiegały 
zmiany w Pyrzanach – tamtejszy kościół, 
zniszczony w czasie wojny, rozebrano. Na 
cmentarzu zatarto niemal wszystkie nie-
mieckie ślady. Dziś w Pyrzanach mieszka 
ok. 280 osób, w Kozakach 200. Fakty te 
nasunęły nam wiele pytań, które zgrupo-
waliśmy w trzech kategoriach:
I. Co stało się z Niemcami i Polakami 
wysiedlonymi z Pyrzan i z Kozaków? Jak 
doświadczenie to wpłynęło na ich dalsze 
losy? Co zachowali w pamięci?
II. W jakiej sytuacji znajdują się Ukraińcy 
żyjący dziś w Kozakach, jaki jest ich 

stosunek do tego miejsca i jego przeszło-
ści? Jaki stosunek do swoich dawnych 
stron rodzinnych mają niemieccy i polscy 
wygnańcy oraz jak ustosunkowują się do 
dziedzictwa kulturowego, które zastali 
w nowej ojczyźnie?
III. Jak wyglądają indywidualne wspomnie-
nia świadków historii, a jak kształtuje się 
pamięć zbiorowa w obu miejscowościach 
oraz ich okolicach, przy szczególnym 
uwzględnieniu relacji między ludnością 
wysiedloną i osiedloną? Jak zmieniały się 
te relacje z biegiem czasu i jak proces ten 
oceniają osoby zainteresowane?

Projekt przebiegał w trzech etapach od 
maja do października 2011 roku. Spot-
kania ze świadkami historii w Centrum 
Spotkań Schloß Trebnitz oraz badania 
przeprowadzone w Pyrzanach i Kozakach 
pozwoliły nam niejako namacalnie przeżyć 
historię tych miejsc. Bardzo wzbogaca-
jącym doświadczeniem były zwłaszcza 
spotkania niemieckich i polskich świadków 
w Pyrzanach oraz Polaków i Ukraińców 
w Kozakach, gdzie prowadzili oni inte-
resujące rozmowy o swoich rodzinnych 
stronach i odpowiadali na nasze pytania. 
Oprócz dyskusji grupowych przeprowa-
dzono również 33 wywiady biograficzne 
oraz 5 wywiadów kwestionariuszowych. 
Przy wyborze osób nie kierowaliśmy się 
chęcią przeprowadzenia reprezentatywnej 
próby losowej, a raczej próbowaliśmy 
dotrzeć do wszystkich żyjących jeszcze 
świadków. Przykładowo wysłaliśmy 24 
zapytania do osób, pochodzących z Pyrzan 
i zamieszkałych teraz w różnych punktach 
Niemiec, których adresy udało nam się 
odnaleźć. 13 z tych listów wróciło do 
nas, z czego wysnuć można wniosek, że 

Unterwegs nach Kozaky 
machten wir einen 
Zwischenstopp, um die 
wunderschöne Umgebung des 
Dorfes zu bewundern. 

W drodze do Kozaków 
zatrzymaliśmy autobus, 
aby podziwiać przepiękną 
panoramę w okolicach wioski.



12 Einführung / Wprowadzenie

alten Heimat und wie gingen sie mit dem 
kulturellen Erbe um, welches sie in der 
neuen Heimat antrafen?
III. Welche individuellen Erinnerungen 
haben die Zeitzeugen? Wie gestaltet sich 
das kollektive Gedächtnis in den beiden 
Orten und ihren Umgebungen und welchen 
Einfluss hat das Verhältnis zwischen der 
aus– und der angesiedelten Bevölkerung? 
Wie veränderten sich diese Beziehungen im 
Laufe der Zeit und wie wird dieser Prozess 
von den Beteiligten eingeschätzt?

Das Projekt war in drei Phasen zwi-
schen Mai und Oktober 2011 aufgeteilt. 
Die Begegnungen mit Zeitzeugen auf 
Schloss Trebnitz sowie die Exkursionen 
nach Pyrehne und Kozaki erlaubten uns, 
die Geschichte der Orte hautnah zu erle-
ben. Sehr bereichernd waren vor allem 
die Begegnungen mit den deutschen und 
polnischen Zeitzeugen in Pyrehne und 
mit den Polen und Ukrainern in Kozaky, 
wo sie spannend über ihre Heimat erzähl-
ten und unsere Fragen beantworteten. 
Neben Gruppendiskussionen wurden 
33 lebensgeschichtliche und 5 Leitfaden–
Interviews durchgeführt. Bei der Auswahl 
der Probanden handelte es sich nicht um 
eine repräsentative Stichprobe, sondern 
eher um den Versuch, alle noch lebenden 
Zeitzeugen einzubeziehen. Beispiels-
weise wurden 24 Anfragen an Personen 
geschickt, die aus Pyrehne stammen, 
heute verstreut in Deutschland leben und 
deren Anschrift ausfindig gemacht werden 
konnte. Davon kamen 13 Briefe als unzu-
stellbar zurück, woraus man schließen 
kann, dass die Adressaten entweder nicht 
mehr unter der angegebenen Adresse zu 

erreichen oder verstorben sind. Zwei Per-
sonen schrieben ihre Erinnerungen kurz 
nieder, nahmen aber unsere Einladung zu 
einem persönlichen Gespräch nicht an. 
Mit fünf deutschen Zeitzeugen konnten 
lebensgeschichtliche Interviews in ihren 
Privatwohnungen durchgeführt werden, 
drei von ihnen nahmen anschließend an 
den Gruppendiskussionen teil. Im Falle 
der Bewohner von Kozaky und dem heu-
tigen Pyrehne waren wir ebenso bemüht 
alle Zeitzeugen ausfindig zu machen, die 
die Kriegszeit und Zwangsmigrationen 
erlebt haben. Es wurden 11 Personen aus 
Kozaky und der Umgebung sowie 17 aus 
Pyrehne und der Umgebung befragt, fünf 
weitere Interviewpartner gehören der 
Generation der Kinder der Vertriebenen 
an. Durch ihr umfangreiches Wissen zur 
Geschichte der untersuchten Orte sowie 
zu den Schicksalen ihrer Familien konnten 
sie uns wertvolle Informationen liefern. An 
den Gruppendiskussionen nahmen jeweils 
fünf Personen aus den drei genannten 
Gruppen der Polen und Ukrainer teil.

Die Ergebnisse dieser Unterhaltungen 
und Diskussionen werden in diesem Band 
vorgestellt. Im ersten Teil des Buches 
beleuchtet ein Beitrag die Geschichte 
der Zwangsmigration im Europa des 20. 
Jahrhunderts aus der Perspektive der 
beiden uns betreffenden Orte sowie der 
Regionen, in denen sie liegen, bzw. lagen. 
Damit sollte der historische Rahmen zur 
Beschreibung der Ereignisse in Kozaky und 
Pyhrene geschaffen werden. Ein besseres 
Verständnis der erzählten Geschichten 
war uns auch dadurch möglich, dass wir 
uns mit der Geschichte dieser Dörfer 
beschäftigt und einen großen Fundus an 
Archiv– und Fotodokumenten gesammelt 
haben. Im zweiten Teil des Bandes werden 
die Ergebnisse der Interviews präsentiert, 
die entsprechend der drei nationalen 
Gruppen aufgeteilt wurden. Dabei sind 
wir uns dessen bewusst, dass die ethnische 
Zuordnung mit einer bestimmten Verein-
fachung verbunden ist. Insbesondere im 
Falle der zahlreichen gemischten Ehen 
im Kozaky der Vorkriegszeit ist eine 
eindeutige Zuordnung zu einer nationa-
len Gruppe schwierig. In ihren Aussagen 
waren die Zeitzeugen oft selbst nicht in 
der Lage, sich eindeutig zu definieren und 

Einst wohnte hier eine 
polnische Familie. Wir 
erkunden das leer stehende 
Haus, das mit hohem Unkraut 
bewachsen ist.

Dawniej żyła w tym miejscu 
polska rodzina. Oglądamy 
opuszczony dom, obrośnięty 
wysokimi chwastami.
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adresaci nie figurują już pod tym adresem 
bądź zmarli. Dwie osoby pokrótce spisały 
i w tej formie udostępniły nam swoje 
wspomnienia, nie przyjmując jednak 
zaproszenia do osobistej rozmowy. Z pię-
cioma świadkami udało się przeprowadzić 
wywiady w prywatnych mieszkaniach, 
troje z nich wzięło udział w dyskusjach 
grupowych. W przypadku mieszkańców 
Kozaków i Pyrzan również staraliśmy się 
dotrzeć do wszystkich świadków, którzy 
przeżyli wojnę oraz przymusowe migracje. 
Przeprowadziliśmy rozmowy z 11 osobami 
z Kozaków i okolic oraz z 17 z Pyrzan 
i okolic, pięcioro dalszych rozmówców 
należy do pokolenia dzieci przesiedleńców. 
Dzięki ich obszernej wiedzy historycznej 
na temat badanych przez nas miejscowości 
oraz losów ich rodzin mogli dostarczyć 
nam cennych informacji. W dyskusjach 
grupowych udział wzięło pięć osób z każdej 
z trzech wymienionych grup Polaków 
i Ukraińców.

Rezultaty powyższych rozmów i dys-
kusji prezentujemy w niniejszym tomie. 
Pierwszą część książki stanowi przy tym 
tekst traktujący o historii przymusowych 
migracji w dwudziestowiecznej Europie, 
przedstawionej z perspektywy obu inte-
resujących nas miejscowości, jak również 
regionów, do których należą, względnie 
należały. Miało to na celu stworzyć histo-
ryczne ramy dla opisu wydarzeń w Koza-
kach i w Pyrzanach. Lepsze zrozumienie 
opowiadanych historii umożliwiło nam 
również to, że zajmowaliśmy się histo-
rią obu wsi i zgromadziliśmy pokaźny 
zbiór dokumentów archiwalnych oraz 
fotografii. W drugiej części tomu prezen-
tujemy rezultaty wywiadów, podzielone 
według trzech grup narodowościowych. 
Zdajemy sobie przy tym sprawę z faktu, 
że tego typu etniczny podział wiąże się 
z pewnym uproszczeniem. Zwłaszcza 
w przypadku licznych rodzin mieszanych 
w przedwojennych Kozakach jednoznaczne 
przyporządkowanie do grupy określo-
nej narodowości przedstawia trudność. 
W swoich wypowiedziach świadkowie 
niejednokrotnie sami nie potrafili się 
jednoznacznie zdefiniować, a i my wcale 
nie dążyliśmy do takiego jednoznacznego 
narodowego przyporządkowania. W o 
wiele większym stopniu mieliśmy na 

uwadze obecną przynależność narodową 
ówczesnych oraz dzisiejszych mieszkań-
ców Pyrzan i Kozaków. Ta jest wynikiem 
określonej polityki, dążącej – czy to w nazi-
stowskich Niemczech, powojennej Polsce 
czy też w pewnym stopniu w Ukraińskiej 
Republice Socjalistycznej – do stworzenia 
jednorodnego państwa narodowego.

Jeden ze skutków tego rodzaju polityki 
stanowią, według nas, również niektóre 
aspekty pamięci zbiorowej (kollektives 
Gedächtnis), w Polsce określanej mianem 
pamięci społecznej, którą za Barbarą Szacką 
definiujemy jako „istniejący w zbiorowości 
zespół wyobrażeń o przeszłości, a także 
wszystkie postacie i wydarzenia z tej prze-
szłości, których znajomość jest uważana 
za obowiązkową i które są w najróżniejszy 
sposób upamiętniane, a wreszcie rozmaite 
formy tego upamiętniania.“2 Na indywi-
dualną pamięć naszych świadków wpływ 
miały manipulacje danego – narodowo-
socjalistycznego bądź komunistycznego 
– systemu totalitarnego i tak elementy 
„stworzonej” w ten sposób historii można 
wyśledzić w ich opowieściach. W fazie 
przygotowawczej projektu oraz w ramach 
analizy pozyskanego materiału dysku-
towaliśmy o sposobie funkcjonowania 
ludzkiej pamięci, jak również o tym, że 
zazwyczaj w pamięci pozostaje tylko to, 
co ma dla danych osób znaczenie. Uświa-
domiliśmy sobie przy tym, że to nie czas 
odgrywa tu decydującą rolę, a uczucia 
związane z danym wydarzeniem.3 Poza tym 
mogliśmy zaobserwować, że rozmówcy 
często dopasowywali swoje wypowiedzi 
do norm uchodzących dziś za politycznie 
poprawne. Literatura fachowa na temat 
badania pamięci, oral history oraz historii 
przymusowych migracji pomogła nam lepiej 
zrozumieć określone mechanizmy.4 Dużą 
wagę przywiązywaliśmy jednak do osobi-
stych doświadczeń, do spotkań z ludźmi, 
badań prowadzonych bezpośrednio na 
miejscu. Silne wrażenie wywarł na nas 
zwłaszcza pobyt na Ukrainie w wiosce 
Kozaki, rozrzuconej między pagórkami, 
w której na wpół walące się domy zarosły 
tak zwartym gąszczem dzikich krzewów, 
że mieliśmy problemy, by się do nich 
przedostać. Tego typu obrazy miały dla 
nas wyjątkową wymowę i pobudziły do 
refleksji.
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auch wir strebten keine klare nationale 
Zuordnung an. Vielmehr beachteten wir die 
gegenwärtige nationale Zugehörigkeit der 
ehemaligen und heutigen Bewohner von 
Pyrehne und Kozaky. Sie ist das Ergebnis 
einer Politik, die das Ziel eines national 
homogenen Staats verfolgte – sei es im 
nationalsozialistischen Deutschland, im 
Polen der Nachkriegszeit oder auch, bis zu 
einem gewissen Grade, in der Ukrainischen 
Sozialistischen Sowjetrepublik. 

Als ein Ergebnis dieser Politik betrachten 
wir auch bestimmte Aspekte des kollekti-
ven Gedächtnisses, in Polen als „soziales 
Gedächtnis“ (pamięć społeczna) bezeich-
net, welches wir nach Barbara Szacka 
definieren als: ein in der Gemeinschaft 
existierendes Konglomerat an Vorstel-
lungen über die Vergangenheit sowie 
alle Personen und Ereignisse aus dieser 
Vergangenheit, deren Kenntnis als obli-
gatorisch angesehen wird, und deren man 
sich auf unterschiedliche Weise erinnert 
und schließlich auch die mannigfaltigen 
Formen des Erinnerns.2 Das individuelle 
Gedächtnis unserer Zeitzeugen ist durch 
die Manipulationen der jeweiligen natio-
nalsozialistischen sowie kommunistischen 
Totalitarismen beeinflusst worden und 
Elemente der so „geschaffenen“ Geschichte 
sind in ihren Erzählungen nachzuspüren. 
In der Vorbereitungsphase sowie bei der 
Analyse des gewonnenen Materials wurde 
darüber diskutiert, wie das menschliche 
Gedächtnis funktioniert sowie darüber, ob 
nur das im Gedächtnis verbleibt, was für 
die Menschen wichtig ist. Es wurde uns 
klar, dass dabei nicht Zeit die entschei-
dende Rolle spielt, sondern die Gefühle, 
die mit dem erlebten Ereignis verbunden 
werden.3 Außerdem konnten wir beobach-
ten, dass die Befragten ihre Aussagen oft 
an die heute als politisch korrekt geltenden 
Normen anpassten. Die Fachliteratur zur 
Gedächtnisforschung, oral History sowie 
zur Geschichte der Zwangsmigrationen hat 
uns geholfen, bestimmte Mechanismen 
besser zu verstehen.4 Großen Wert haben 
wir jedoch den persönlichen Erfahrungen 
beigemessen, den Begegnungen mit den 
Menschen und den Erkundungen vor Ort. 
Einen besonders starken Eindruck machte 
auf uns der Besuch in der Ukraine und 
des zwischen Hügeln verstreut gelegenen 

Dorfes Kozaky, dessen halb verfallene 
Häuser so stark zugewachsen waren, dass 
wir große Schwierigkeiten hatten, sie 
zu erreichen. Solche Bilder hatten eine 
besondere Aussagekraft und regten zum 
Nachdenken an. 

Auch die Gespräche mit den Zeitzeu-
gen brachten viele neue Erkenntnisse. 
Trotz vieler Gemeinsamkeiten, die wir im 
Schicksal aller untersuchten Vertriebenen 
erkannt haben, fiel uns auf, dass sie sehr 
unterschiedlich von ihren Erfahrungen 
erzählten. Wir haben uns bemüht dies 
in den Überschriften zu den einzelnen 
Artikeln wiederzugeben. Die deutschen 
Zeitzeugen betonten oft das Negative, 
Extreme und Unerhörte ihrer Erfahrungen. 
Das hat man als Kind ja ganz fürchter-
lich mitgekriegt,5 stellt Helga Marsch 
fest, die zusammen mit ihren Eltern im 
Januar 1945 vor den Sowjets flüchtete. Bei 
dieser Zeitzeugengruppe steht das Wort 
Vertreibung im Vordergrund, viel Platz 
wird dem Verhalten der Täter, vor allem 
dem der sowjetischen Soldaten, aber auch 
dem des polnischen Militärs gewidmet. 
Trotz des großen zeitlichen Abstandes 
zu den Ereignissen, wird auf das erlebte 
Unrecht hingewiesen und gleichzeitig 
die (viel später gewonnene) Erkenntnis 
zum Ausdruck gebracht, dass auch die 
heutigen Bewohner Pyrehnes vertrieben 
wurden. In den Erinnerungen der Polen 
erscheint das Wort Vertreibung seltener. 
Sie verwenden eher den Begriff Umsied-
lung, empfinden diese aber ebenfalls als 
Unrecht. Zwar wurden ihre Erinnerungen 
durch die gesamten sechs Kriegsjahre 
bestimmt, die sie unter deutscher und sow-
jetischer Besatzung erlebten und welche 
von Deportationen und Kollektivierung, 
dem Holocaust und dem äußerst bruta-
len polnisch–ukrainischen Bürgerkrieg 
geprägt waren, und dennoch nennen sie 
bei der Frage nach den Ursachen ihrer 
Vertreibung keine konkreten Täter, son-
dern führen eher den Krieg als solchen 
an. Trzeba było jechać w nieznane [Man 
musste ins Unbekannte fahren],6 stellt Irena 
Domagała fest und man hat den Eindruck, 
dass die Kriegszeit so grausam war, dass 
einem nichts anderes übrig blieb, als sich 
mit seinem Schicksal abzufinden. Noch 
weniger Anlass zur Klage über das eigene 
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Również z rozmów ze świadkami wyciąg-
nęliśmy wiele ciekawych wniosków. Mimo 
wielu podobieństw, dostrzeżonych przez 
nas w losach wszystkich wygnańców, 
zauważyliśmy, że wszyscy oni opowia-
dają o swoich doświadczeniach na różne 
sposoby. Staraliśmy się dać temu wyraz 
w tytułach poszczególnych artykułów. 
Niemieccy świadkowie podkreślali często 
negatywny, ekstremalny i bezprzykładny 
charakter swoich doświadczeń. Dla dziecka 
to był okropny wstrząs5 – stwierdza Helga 
Marsch, która wraz z rodzicami uciekła 
przed Sowietami w styczniu 1945 roku. 
W tej grupie świadków historii na pierwszy 
plan wysuwa się słowo „wypędzenie”, 
wiele miejsca poświęcają oni zachowaniu 
sprawców, zwłaszcza radzieckich żołnierzy, 
ale i polskiego wojska. Mimo czasu, który 
upłynął od tamtych wydarzeń, wskazują na 
doznaną niesprawiedliwość, jednocześnie 
dając wyraz (zyskanej dopiero wiele lat 
później) świadomości, że również dzisiejsi 
mieszkańcy Pyrzan zostali wypędzeni. We 
wspomnieniach Polaków słowo „wypę-
dzenie” pojawia się rzadziej. Zazwyczaj 
określają je mianem przesiedlenia i rów-
nież uważają za niesprawiedliwe. Na ich 
wspomnienia wpływ wywarło wprawdzie 
całe sześć wojennych lat, przeżytych pod 
okupacją niemiecką i radziecką, zna-
czonych deportacjami i kolektywizacją, 
holocaustem i nad wyraz brutalną polsko
-ukraińską wojną domową; jednak pytani 
o przyczyny ich wysiedlenia nie nazywają 

konkretnych sprawców, odwołują się raczej 
do wojny jako takiej. Trzeba było jechać 
w nieznane6 – stwierdza Irena Domagała 
i można odnieść wrażenie, że czas wojny 
był tak okrutny, że nie pozostawało nic 
innego, jak pogodzić się z losem. Jesz-
cze mniej powodów, by skarżyć się na 
swój los, znajdują dzisiejsi mieszkańcy 
ukraińskiej wioski Kozaki. Całe życie 
ciężko pracowałam, a świętować nigdy 
nie było czasu7 – twierdzi Maria Kozak, 
która wprawdzie pozostała w miejscu 
swojego urodzenia, rozłączona została 
jednak z częścią swojej rodziny. Zwraca 
uwagę fakt, że ci, których wysiedlenia 
oszczędziły, uważają to za wielkie szczęś-
cie, nawet jeśli później na własnej skórze 
mieli doświadczyć wszystkich minusów 
życia w systemie komunistycznym.

Intensywne rozmowy ze świadkami 
historii wydobyły na światło dzienne wiele 
rozmaitych aspektów ich życia, które stara-
liśmy się ująć w tekstach niniejszego tomu. 
Autorami tekstów, które odzwierciedlają 
zresztą ich spojrzenie na całość materiału, 
są przedstawiciele niemieckich, polskich 
i ukraińskich uczestników naszego projektu. 
W przypadku niemieckich wygnańców, 
których historia została w Niemczech 
dość gruntownie zbadana i jest dzięki 
temu znana, autorzy skoncentrowali się 
na analizie poszczególnych wypowiedzi, 
różnorodnych doświadczeń w ramach grupy 
osób tej samej narodowości, jak również 
na problematyce luk w pamięci względnie 

Auf der Wiese vor der 
Kirche in Kozaky spielten 
wir mit den Kindern und 
Jugendlichen des Dorfes Ball.

Na łące przed kościołem 
w Kozakach graliśmy w piłkę 
z dziećmi i młodzieżą z wioski.
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Los finden die heutigen Bewohner des 
ukrainischen Kozaky. Całe życie ciężko 
pracowałam, a świętować nigdy nie było 
czasu [Mein ganzes Leben habe ich hart 
gearbeitet und zum Feiern war niemals 
Zeit],7 behauptet Maria Kozak, die zwar 
in ihrem Geburtsort geblieben, von einem 
Teil ihrer Familie jedoch getrennt worden 
ist. Es fällt auf, dass diejenigen, die von 
der Vertreibung verschont blieben, dies 
als großes Glück betrachten, selbst wenn 
sie anschließend am eigenen Leib alle 
Nachteile eines Lebens im kommunisti-
schen System erfahren haben. 

Durch die intensiven Gespräche mit 
den Zeitzeugen kamen sehr viele unter-
schiedliche Aspekte ihres Lebens ans 
Tageslicht, die wir versuchten in den 
Beiträgen dieses Bandes festzuhalten. 
Sie wurden verfasst von Vertretern der 
deutschen, polnischen und ukrainischen 
Projektteilnehmer und entsprechen auch 
ihrer Sicht auf das gesamte Material. Im 
Falle der deutschen Vertriebenen, deren 
Geschichte in Deutschland gründlich 
erforscht wurde und daher bekannt ist, 
konzentrierten sich unsere Autoren auf die 
Analyse der einzelnen Aussagen, auf die 
unterschiedlichen Erfahrungen innerhalb 
einer nationalen Gruppe sowie auf die 
Problematik der Erinnerungslücken bezie-
hungsweise dem bewussten oder unbe-
wussten Verwischen von Erinnerungen. 
Die polnischen und ukrainischen Autoren 
legten großen Wert darauf, möglichst 
viele Inhalte des gesammelten Materials 
wiederzugeben. Angesichts der Tatsache, 
dass die Umstände der Vertreibung aus 
Ostpolen und der Ansiedlung an der 

Oder weniger bekannt sind, scheint eine 
solche Herangehensweise sehr ange-
bracht. Ein gewisses Problem stellte für 
uns die Transkription der Interviews dar. 
Wir stellten fest, dass die Eigenart des 
gesprochenen Wortes, des Dialekts, teils 
auch der archaischen Sprache, der sich die 
älteren Zeitzeugen noch bedienen, bei der 
Übersetzung trotz aller Bemühungen zu 
einem gewissen Grade verloren geht. Dies 
wurde offensichtlich, als die Transkrip-
tionen der mit den Polen und Ukrainern 
geführt Interviews nebeneinandergestellt 
wurden. Die Originalsprache der Interviews 
steht im starken Kontrast zur Übersetzung 
aus dem Ukrainischen ins Polnische und 
aus diesem weiter ins Deutsche. Trotz 
der sprachlichen Schwierigkeiten, bein-
halten die von uns zusammengestellten 
Texte sehr viele wertvolle Informationen 
und spannende Geschichten, die uns im 
bedeutenden Maße das Leben unserer 
Gesprächspartner sowie die Pfade ihrer 
Erinnerungen näher bringen. 

Der Band wird mit einem Beitrag zur 
Bedeutung der Kirche für die Bewohner 
von Kozaky und Pyrehne abgeschlossen. 
Nicht nur die Religion, sondern auch die 
herausragenden Persönlichkeiten der Geist-
lichen beider Orte sowie die Geschichte 
der heiligen Stätten, welche die Kirchen in 
beiden Dörfern darstellen, bewegten uns 
dazu, die Kirche(n) als Erinnerungsorte 
zu behandeln. Die Erinnerungen unserer 
Zeitzeugen streiften immer wieder das 
Thema der Kirchen, die trotz ihres zen-
tralen Platzes im Leben der Gemeinde 
dramatischen Veränderungen unterworfen 
waren. Ihre Geschichte spiegelt die durch 
den Krieg und die Zwangsmigrationen 
verursachte Verdichtung von Ereignissen, 
das Aufeinandertreffen verschiedener 
Zeitschichten und die immer noch andau-
ernde Aneignung des Raumes wider. Die 
Beispiele dieser Kirchen bringen die 
Geschichte der von uns untersuchten 
Gemeinschaft zum Vorschein. 

Neben diesem Band brachten die pol-
nischen Projektpartner eine Reihe weite-
rer Broschüren, Bücher und Postkarten 
in polnischer Sprache heraus.8 Um die 
Projektergebnisse der breiten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, wurde 
eine Webseite in deutscher, polnischer 

Zu Begegnungen mit 
Zeitzeugen kam es auch nach 
der Messe in Zolochiv. Hier 
Lisa Haberkern und Dorothee 
Ahlers mit dem Ehepaar Fux 
an ihrem Wagen.

Do spotkań ze świadkami 
doszło również po mszy 
w Złoczowie. Na zdjęciu Lisa 
Haberkern i Dorothee Ahlers 
z państwem Fux przy ich 
samochodzie.
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świadomego lub nieświadomego zatarcia 
wspomnień. W przypadku autorów pol-
skich i ukraińskich duże znaczenie miało 
zaprezentowanie możliwie wielu treści 
z zebranego materiału. W obliczu faktu, 
że okoliczności wysiedlenia z Kresów 
Wschodnich i osiedlania się ludności nad 
Odrą są mniej znane, podejście to wydaje 
się ze wszech miar uzasadnione. Pewnym 
problemem stała się dla nas kwestia tran-
skrypcji wywiadów. Mogliśmy zauważyć, 
że mimo dołożonych starań specyfika języka 
mówionego, dialektu, częściowo również 
języka archaicznego, którym nadal posłu-
gują się co starsi świadkowie, w pewnym 
stopniu giną w procesie tłumaczenia. Stało 
się to jasne w momencie zestawienia 
transkrypcji wywiadów przeprowadzo-
nych z Polakami i Ukraińcami w języku 
polskim. Oryginalny język wywiadów 
silnie kontrastuje z tłumaczeniem z języka 
ukraińskiego na język polski i z niego 
dopiero na niemiecki. Mimo trudności 
językowych zestawione przez nas teksty 
zawierają jednak całe mnóstwo cennych 
informacji oraz ciekawych historii, które 
w istotnym stopniu przybliżają nam koleje 
życiowe naszych rozmówców, jak również 
ścieżki ich pamięci.

Tom zamyka tekst poświęcony znaczeniu 
Kościoła dla mieszkańców wsi Kozaki 
i Pyrzany. Nie tylko religia, lecz również 
wybitne osobowości duchownych z obu 
miejscowości oraz historia świętych miejsc, 
którymi w każdej z wiosek są kościoły, 

skłoniła nas do traktowania kościoła, 
względnie kościołów, w kategoriach miejsc 
pamięci. Wspomnienia naszych świadków 
nieustannie zahaczały o temat kościołów, 
które mimo swojego centralnego miejsca 
w życiu parafii podlegały dramatycznym 
przemianom. Ich historia odzwierciedla 
wywołane przez wojnę i przymusowe 
migracje zagęszczenie wydarzeń, zderze-
nie różnych płaszczyzn czasowych oraz 
trwające wciąż jeszcze zawłaszczanie 
przestrzeni. Przykłady obu kościołów 
uwidaczniają historię badanej przez nas 
społeczności.

Oprócz niniejszego tomu polscy partne-
rzy projektu wydali również kilka innych 
broszur i książek w języku polskim oraz 
kart pocztowych.8 Aby udostępnić wyniki 
projektu szerszej publiczności, uruchomiono 
stronę internetową w języku polskim, 
niemieckim i angielskim: www.pyrzany
–kozaki.eu. Powstała również wystawa 
objazdowa, której prezentacja planowana 
jest na uniwersytetach we Frankfurcie nad 
Odrą i w Pradze, w siedzibach Schloß Treb-
nitz, w Berlinie, Gorzowie Wielkopolskim 
i oczywiście w Pyrzanach i Kozakach. 
Informacje na temat zaangażowanych 
w projekt świadków historii można znaleźć 
na stronie projektu, natomiast transkrypcje 
wywiadów, nagrania audio oraz biogramy 
rozmówców na stronie projektu „Memory 
of Nation”, administrowanej przez naszego 
czeskiego partnera, a udostępnionej pod 
adresem www.memoryofnation.eu.

Fröhliches Beisammensein 
mit den Bewohnern von 
Kozaky.

Radosna biesiada 
z mieszkańcami Kozaków.
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und englischer Sprache erstellt: http://
pyrzany–kozaki.eu/ Außerdem ist eine 
Wanderausstellung entstanden, die an 
den Universitäten in Frankfurt (Oder) 
und Prag, auf Schloß Trebnitz, in Berlin, 
Landsberg und selbstverständlich in 
Kozaky und Pyrehne gezeigt werden soll. 
Auf der Webseite des Projektes lassen sich 
Informationen zu den befragten Zeitzeugen 
finden, die Transkriptionen der Zeitzeu-
geninterviews, Audioaufnahmen sowie 
Biogramme der Befragten sind dagegen 
auf der von unseren tschechischen Part-
nern verwalteten Webseite des Projektes 
„Memory of Nation“ zugänglich: www.
memoryofnation.eu 

Das Projekt wurde aus Mitteln des 
EU-Programms „Aktive Europäische 
Erinnerung“ finanziert. Dies ermöglichte, 
dass junge Deutsche, Polen, Tschechen 
und Ukrainer sich mit den Unterschieden 
nationaler und regionaler Erinnerung 
befasst und darüber nachgedacht haben, 
wie sich Europäer heutzutage auf gemein-
same Werte verständigen und Schlüsse aus 
den Erfahrungen ihrer Vorfahren ziehen 
können. Sie konnten mit Vertretern der 
Generation ihrer Eltern und Großeltern 
zusammenkommen. Diese Begegnun-
gen brachten – neben den gewonnenen 
Informationen und wichtigem Material – 
beiden Seiten sehr viel Freude, rührende 
Momente und sogar durch Erinnerungen 
hervorgerufene Tränen. Dafür möchten 
wir an dieser Stelle allen, die am Projekt 
beteiligt waren, danken: vor allem den 
Zeitzeugen – eine lange Namensliste 
findet sich im Anhang – und allen übrigen 
Bewohnern von Kozaky und Pyrehne, 

die uns bei unseren Besuchen so herzlich 
empfangen haben. Unser Dank gilt auch 
unseren Förderern sowie dem Gastgeber 
unserer Workshops – dem Schloß Trebnitz 
mit seinen Mitarbeitern unter der Leitung 
von Darius Müller. Es waren über 40 Per-
sonen direkt am Projekt beteiligt, ihnen 
allen gilt unser herzlicher Dank. An dieser 
Stelle seien erwähnt: der Ideengeber des 
Projektes Bogusław Mykietów von der 
Gesellschaft der Regionalisten Mittlere 
Oder [Stowarzyszenie Regionalistów 
Środkowe Nadodrze] in Polen. Die Pro-
jektkoordination hatte Christopher Lucht 
von der Agentur Perspektive Europa inne. 
Die wissenschaftliche Leitung lag in 
den Händen von Dr. Beata Halicka vom 
Lehrstuhl für Geschichte Osteuropas der 
Europa–Universität Viadrina in Frankfurt 
(Oder). Lenka Koprivova von der Faculty 
of Social Sciences, Department of Internati-
onal Territorial Studies der Karlsuniversität 
Prag stand in Fragen zur methodischen 
Durchführung von Inteviews zur Verfü-
gung und erstellte gemeinsam mit ihren 
tschechischen Studenten und Doktoran-
den die Online–Dokumentation. Unsere 
Ansprechperson in der Ukraine war Igor 
Ivaniura, der zusammen mit Mitgliedern 
der Agentur für Regionalentwicklung in 
Zolochiv unseren Aufenthalt in der Ukra-
ine vorbereitete und die Interviewarbeit 
vor Ort leitete. Fachliche Unterstützung 
bekamen wir auch Vom Priester Dr. habil. 
Robert Kufel, Leiter des Diözesanarchivs in 
Zielona Góra, indem er uns die Recherche 
nach schriftlichen Quellen erleichterte. In 
sprachwissenschaftlichen Fragen konnten 
wir auf das Fachwissen von Prof. Katarzyna 
Węgorowska von der Universität in Zielona 
Góra zählen. Die Ahnenforschungen leitete 
Dr. Jacek Dziobek–Romański. Während 
der Projektzeit war die Hilfe unserer 
Übersetzer – Aleksandra Łuczak und Dr. 
Przemysław Chojnowski – unerlässlich. 
Während der Schlussphase schlossen sich 
uns Katrin Dobbrick und Tomasz Lis an, 
erstere kümmerte sich um die graphische 
Gestaltung der Ausstellung, letzterer 
um die Ausarbeitung eines didaktischen 
Konzeptes. Außerdem betreuten beide 
fachlich die aus deutschen, tschechischen 
und polnischen Studenten bestehenden 
Arbeitsgruppen. 

Drei ukrainische 
Zeitzeuginnen erzählten 
uns von ihrem Leben, Igor 
Iwaniura übersetzte.

Trzy Ukrainki opowiadały 
nam o swoim życiu, Igor 
Iwaniura w roli tłumacza.
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Projekt został sfinansowany ze środków 
programu Unii Europejskiej „Aktywna 
pamięć europejska”. Dzięki temu młodzi 
Niemcy, Polacy, Czesi i Ukraińcy mogli 
zająć się narodową i regionalną pamięcią 
oraz zastanowić się, w jaki sposób dziś 
Europejczycy mogą odnaleźć wspólne war-
tości i wyciągnąć wnioski z doświadczeń 
swoich przodków. Możliwe stało się ich 
spotkanie z przedstawicielami pokolenia 
Ich rodziców i dziadków. Spotkania te 
– poza pozyskanymi informacjami oraz 
istotnym materiałem – przyniosły obu 
stronom wiele radości, wzruszających 
momentów, nawet łez wywołanych wspo-
mnieniami. Za to chcielibyśmy w tym 
miejscu podziękować wszystkim, którzy 
mieli swój udział w projekcie: przede 
wszystkim świadkom historii – długą listę 
ich nazwisk zamieściliśmy w suplemencie 
– oraz wszystkim pozostałym mieszkań-
com Kozaków i Pyrzan, którzy podczas 
naszych odwiedzin zgotowali nam tak 
serdeczne przyjęcie. Podziękowania należą 
się naszym sponsorom oraz gospodarzowi 
warsztatów – Schloß Trebnitz i jego pra-
cownikom pod kierownictwem Dariusa 
Müllera. Bezpośrednio nad projektem 
pracowało ponad 40 osób, wszystkim 
z nich pragniemy serdecznie podziękować. 
Wymieni niech będą w tym miejscu: pomy-
słodawca projektu Bogusław Mykietów ze 
Stowarzyszenia Regionalistów Środkowe 
Nadodrze. Koordynacją projektu zajął się 
Christopher Lucht z agencji Perspektive 

Europa. Kierownictwo naukowe przejęła 
dr Beata Halicka z Katedry Historii Europy 
Wschodniej Europejskiego Uniwersytetu 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Lenka 
Koprivova z Faculty of Social Sciences, 
Department of International Territorial 
Studies Uniwersytetu Karola w Pradze 
służyła pomocą w kwestiach metodyki 
wywiadu oraz wraz z czeskimi studentami 
i doktorantami zajęła się stworzeniem 
dokumentacji internetowej. Naszą osobą 
kontaktową na Ukrainie był Igor Iwa-
niura, który wspólnie z członkami Agencji 
Rozwoju Regionalnego w Złoczowie 
zorganizował nasz pobyt na Ukrainie oraz 
kierował przeprowadzaniem wywiadów 
na miejscu. Fachowej pomocy udzielił 
nam również ks. dr hab. Robert Kufel, 
dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Zie-
lonej Górze, ułatwiając poszukiwania 
źródeł pisanych. W kwestiach językowych 
swą pomocą służyła prof. Katarzyna 
Węgorowska z Uniwersytetu Zielono-
górskiego, a pracami genealogicznymi 
dr Jacek Dziobek-Romański. W czasie 
trwania projektu nieodzowna była pomoc 
tłumaczy – Aleksandry Łuczak oraz dra 
Przemysława Chojnowskiego. W fazie 
końcowej projektu dołączyli do nas Katrin 
Dobbrick, która zajęła się graficzną stroną 
wystawy oraz Tomasz Lis, odpowiedzialny 
za opracowanie konspektu dydaktycznego. 
Oboje objęli fachową opieką zespoły tema-
tyczne, złożone z niemieckich, czeskich 
oraz polskich studentów.

Eine Postkarte, die im 
Rahmen des Projektes 
angefertigt wurde. Im oberen 
Teil das Bild von Bronisław 
Iśków, das sich an der 
Außenwand eines Hauses in 
Pyrehne befindet. Unten eine 
Ansicht des Dorfes Kozaky. 

Pocztówka przygotowana 
w ramach projektu. Na górze 
obraz Bronisława Iśkowa 
znajdujący się na ścianie 
budynku w Pyrzanach. Na 
dole fotografia z widokiem na 
Kozaki.


