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Kozaky und Pyrehne – zwei Dörfer,
mehrere Nationalitäten.
Ein Beitrag zur Geschichte der Zwangsmigration
im Europa des 20. Jahrhunderts

Die Geschichte einer Stadt ist eine
Weltgeschichte im Kleinen – diese Worte
wählte der Verfasser einer Stadtchronik
von Crossen an der Oder, Dr. Eduard
Ludwig Wedekind, 1838 als Motto seines
Werkes. In einem Buch, das ich 2005 über
diese Stadt geschrieben habe,1 konnte ich
diese These bestätigen. Heute würde ich
behaupten, dass dies unter Umständen
auch im Bezug auf einen kleineren Ort,
wie ein Dorf stimmen mag. Im Folgenden möchte ich zeigen, dass sich in der
Geschichte zweier Dörfer, die bis 1939
bzw. nach 1945 dem polnischen Staat
angehörten, die ganze Komplexität der
kriegsbedingten Zwangsmigrationen
in Ost–Mitteleuropa im 20. Jh. widerspiegelt. Ich werde also die Ursachen
und Folgen großer Migrationsströme in
diesem Teil Europas darstellen und in
deren Schilderung immer wieder auf die
zwei Beispieldörfer zu sprechen kommen,
um die Ereignisse dadurch anschaulicher
und hoffentlich auch verständlicher zu
machen.
Was verbindet die beiden Ortschaften?
Die deutschen Bewohner von Pyrehne
flüchteten, wurden vertrieben bzw. ausgesiedelt aus ihrer Heimat gegen Ende
des Zweiten Weltkrieges. In ihre Häuser
zogen Polen ein, von denen einen Großteil
vertriebene Ostpolen aus Kozaky ausmachten. Das ostpolnische Dorf wurde
vor allem von Ukrainern besiedelt, die
aus der Gegend von Przemyśl (heutiges
Südostpolen) und aus der Ostukraine

zwangsausgesiedelt wurden. Wenn man
auch die Russen berücksichtigt, die ebenso
in das Dorf einzogen sowie die jüdische
Bevölkerung, die von den Nazi zuerst
verbannt und dann ermordet wurde, haben
wir es mit einer für Ostmitteleuropa typischen ethnischen Mischung von Menschen
zu tun, die das Schicksal der Vertreibung
verband.
Die Region von Ostgalizien (von Ukrainern „Westukraine“, von Polen nach
1918 „Östliches Kleinpolen“ genannt)
gehörte seit der Mitte des 14. Jh. zum
Königreich Polen. Sie war neben Polen
vor allem von Ostslawen bewohnt, aus
denen sich die nationalen Gruppen der
Russen, Weißrussen und Ukrainer herausgebildet haben. Im 17 Jh., als sich
langsam das nationale Bewusstsein der
Ukrainer (damals Ruthenen, bzw. Russinnen genannt) entwickelte, bildete sich
östlich des Dneprs das quasistaatliche
Kosaken–Hetmanat heraus, das gegen
die polnische Herrschaft kämpfte und
später als Autonomiegebiet ins Russische
Zarenreich einging. Sein Gebiet lag rechts
des Dneprs, Ostgalizien und die Gebiete
links des Dneprs blieben bei Polen. Im
Bewusstsein der Bewohner Ostgaliziens
galten jedoch nicht die nationalen Unterschiede als Grund für die Antagonismen
zwischen Polen und Ukrainern, sondern
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Religion. Mit Moskau verband die Ukrainer
der orthodoxe Glauben. Die römisch–
katholisch dominierte Adelsrepublik Polen
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Kozaki i Pyrzany – dwie wioski,
liczne narodowości.
Przyczynek do historii migracji
przymusowych w Europie XX wieku

Historia miasta jest historią powszechną
w mini-formacie – te słowa zapisał autor
kroniki miasta Krosno Odrzańskie, ówczesnego Crossen nad Odrą, dr Eduard Ludwig
Wedekind w 1838 r. jako motto swojego
utworu. Książka, którą napisałam o tym
mieście w 2005 r., potwierdza tę tezę1.
Dziś powiedziałabym nawet, że w niektórych wypadkach zgadza się ona także
w odniesieniu do mniejszych miejscowości
i wiosek. Poniżej postaram się pokazać,
że w dziejach dwóch wsi, które do 1939 r.
względnie po 1945 r. należały do państwa
polskiego, odzwierciedla się cały kompleks
migracji przymusowych w Europie Środkowo-Wschodniej, będących konsekwencją
wywołanej przez nazistowskie Niemcy

drugiej wojny światowej. Mowa zatem
będzie o przyczynach i konsekwencjach
wielkich fal migracyjnych w tej części
Europy, a w ich opisie przewijać się będą
owe dwie przykładowe wsie, co – mam
nadzieję – umożliwi przedstawienie tych
tragicznych wydarzeń w sposób bardziej
plastyczny i zrozumiały.
Co łączy te miejscowości? Niemieccy
mieszkańcy Pyrzan uciekli, zostali wypędzeni czy wysiedleni ze swojej małej
ojczyzny pod koniec drugiej wojny światowej. Ich miejsce zajęli polscy wygnańcy
ze wsi Kozaki. W domach opuszczonych
przez Polaków w Kozakach zamieszkali głównie Ukraińcy, przymusowo
przesiedleni z okolic Przemyśla oraz ze

Die Kirche in Kozaky, 2011.
Kościół w Kozakach
w 2011 roku.
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Der obere Teil des Dorfes
Kozaky, das Haus der Familie
Kłak 1917.
Górne Kozaki – tzw.
przysiółek Kłaki. Chata Kłaka
w 1917 roku.

Kozaky und Pyrehne – zwei Dörfer, mehrere Nationalitäten.

war bemüht, die orthodoxen Gläubigen,
die auf dem Gebiet ihres Staates lebten,
dazu zu gewinnen, die Hoheit des Papstes
in Rom anzuerkennen. Dies gelang 1595
mit der Kirchenunion von Brest. Dabei
behielten die orthodoxen Bischöfe ihre
traditionelle Liturgie nach byzantinischem
Ritus und eine eigenständige kirchliche
Hierarchie. Nicht alle Beschlüsse der
Union wurden in die Tat umgesetzt, was
die „Unierten“ – so nannten sich die
Gläubigen nun neben dem offiziellen
Namen „Griechisch–Katholische Kirche“
– auf die Dauer vom polnisch–litauischen
Staat entfremdete. Nach dem Untergang
Polen–Litauens und den Teilungen der
alten Rzeczpospolita Ende des 18. Jahrhunderts befand sich Ostgalizien im
österreichischen Teilungsgebiet. Hier
bestand die Unierte Kirche unter der
ukrainischen Bevölkerung fort, wie auch
später während der Zweiten Polnischen
Republik (1918–1939). Sie wurde zu
einer der Hauptstützen der ukrainischen
Nationalbewegung.
Während des 19. und frühen 20. Jahrhunderts strebten die Ukrainer in Galizien eine
Teilung in einen westlichen (polnischen)
und einen östlichen (ukrainischen) Teil an.
Diesen Bestrebungen widersetzten sich
die Polen, die fürchteten, die Kontrolle
über Ostgalizien zu verlieren. Obwohl
Ostgalizien mehrheitlich von Ukrainern
bewohnt war, hatte die wichtigste Stadt
Lemberg einen Anteil von nur 16 Prozent
ukrainischer Bevölkerung2 und wurde
von den Polen als eines der kulturellen

Zentren Polens angesehen. Die polnische
Bevölkerung lebte vor allem in den Städten, auf dem Lande überwogen Ruthenen,
aus denen sich die ukrainische Nation
herausbildete.3
Neben den von Ruthenen bewohnten
Ortschaften gab es auch vereinzelt polnische Dörfer mit römisch–katholischer
Bevölkerung. Ein solches Dorf war Kozaky.
Im gesamten Kreis Zolochiv gab es 1895
119 Volksschulen, davon 25 mit Unterricht
in polnischer Sprache. Um die Jahrhundertwende verstärkten sich die Bestrebungen
der ukrainischen Nationalisten, einen
unabhängigen Staat zu erlangen, was einen,
nicht geringen Einfluss auf den Anstieg
ukrainisch–polnischer Antagonismen
hatte. Die polnische Seite reagierte mit
Maßnahmen zur Festigung der polnischen
Kultur und des katholischen Glaubens.
Bis 1914 wurden allein im Kreis Zolochiv
sechs katholische Kirchen erbaut (eine
davon in Kozaky) sowie 42 Leseräume
mit polnischen Büchern, mehrere Schulen,
Geschäfte und landwirtschaftliche Vereine
gegründet.4 Dieses Aufgebot wurde von
den Ukrainern als Bedrohung und als
eine Befestigung polnischer Herrschaft
wahrgenommen. Mit dem Ende des Ersten
Weltkrieges und der Auflösung des Vielvölkerstaates Österreich–Ungarn kämpften
sowohl Polen als auch Ukrainer um die
Wiederherstellung, bzw. Gründung der
eigenen Staatlichkeit. Am 1. November
1918 wurde in Lemberg die Westukrainische Volksrepublik proklamiert. Bereits
am 28. Oktober 1918 marschierten ukrainische Militäreinheiten in Zolochiv ein,
stürzten das Adam Mickiewicz Denkmal
und inhaftierten 130 Polen in Führungspositionen. Diese Ereignisse gingen in
die Geschichte als „die blutigen Tage
von Zolochiv“ ein, da zu dieser Zeit von
den Gefangengenommenen 22 Personen
ermordet wurden.5 Die Polen betrachteten
Ostgalizien trotz der ukrainischen Mehrheit
auf dem Lande als polnisch. Vor allem
waren die polnischen Einwohner von
Lemberg empört, dass sie nun einem selbst
ernannten ukrainischen Staat angehörten.
Deswegen entschied sich die polnische
Regierung, diese Gebiete zu verteidigen,
und so kam es zum polnisch–ukrainischen
Krieg. Die polnische Generaloffensive in
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wschodniej Ukrainy. Jeżeli weźmiemy
jeszcze pod uwagę Rosjan, którzy również zostali osiedleni w Kozakach, oraz
ludność żydowską, wymordowaną przez
nazistów, to mamy do czynienia z typową
dla Europy Środkowo-Wschodniej mieszanką etniczną ludzi, których połączył
wspólny los wygnańców.
Region Galicji Wschodniej (przez Ukraińców nazwany „Zachodnią Ukrainą”, przez
Polaków po 1918 r. „Małopolską Wschodnią”) należał do Królestwa Polskiego od
połowy XIV wieku. Obok Polaków był on
zamieszkały przez Słowian wschodnich,
z których wywodziły się narody rosyjski,
białorusiński i ukraiński. W XVII wieku,
gdy świadomość narodowa Ukraińców
(nazywanych wówczas Rusinami) powoli
się budziła, powstała na wschód od Dniepru
Hetmańszczyzna kozacka, która wojowała
przeciwko polskiej władzy, a później, zachowując pewną autonomię, weszła w skład
Cesarstwa Rosyjskiego. Terytorium tego
pierwszego ukraińskiego państwa leżało
na wschód od Dniepru, Galicja Wschodnia
i obszary na zachód od Dniepru zostały
polskie. Głównym powodem antagonizmów istniejących pomiędzy Polakami
i Ukraińcami nie były jednak różnice
narodowe, lecz przynależność religijna.
Z Moskwą łączyło Ukraińców wyznanie
prawosławne. Przeważnie rzymskokatolicka
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Rzeczpospolita starała się nakłonić wiernych
prawosławia, żyjących na terenie państwa
polskiego, do uznania papieża w Rzymie. To
zostało osiągnięte w Unii Brzeskiej zawartej
w 1595 r. Duchowni prawosławni zachowali
tradycyjny bizantyjski rytuał liturgiczny
i samodzielną hierarchię kościelną. Nie
wszystkie postanowienia tego układu zostały
jednak wprowadzone w życie, co na dłuższą metę oddaliło „Unitów” – tak nazwani
byli wyznawcy nowo powstałego kościoła
greckokatolickiego – od państwa polskolitewskiego. Po upadku Rzeczpospolitej
Obojga Narodów i rozbiorach pod koniec
XVIII wieku Galicja Wschodnia znalazła
się w zaborze austriackim. W czasach II
Rzeczpospolitej (1918–1939) kościół unicki
przetrwał wśród ludności ukraińskiej i stał
się główną podporą ukraińskiego ruchu
narodowego.
W XIX i wczesnym XX wieku Ukraińcy
na tym terenie dążyli do podzielenia Galicji
Wschodniej na część zachodnią (polską)
i wschodnią (ukraińską). Tym dążeniom
przeciwstawiali się Polacy, którzy bali się
stracić panowanie nad tym terytorium.
Choć Galicja Wschodnia w większości
była zamieszkana przez Ukraińców, najważniejsze miasto Lwów miało tylko 16%
mieszkańców narodowości ukraińskiej2
i było postrzegane przez Polaków jako
jedno z centrów kulturalnych Polski.
Polska ludność mieszkała przeważnie

Das heute unbewohnte
Haus von Maria Kozak. Die
Form des Gebäudes lässt
erkennen, dass die linke Seite
Wohnzwecken diente, in der
rechten Hälfte dagegen das
Vieh gehalten wurde.
Dziś już niezamieszkana chata
Marii Kozak. Bryła budynku
pozwala rozpoznać, że jego
lewa strona przeznaczona
była na część mieszkalną,
a druga, prawa połowa na
żywy inwentarz.
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Wolhynien und Ostgalizien begann am
14. Mai 1919. Durchgeführt wurde sie
von den Einheiten der polnischen Armee,
unterstützt von Teilen der unlängst aus
Frankreich eingetroffenen Armee des
Generals Józef Haller. Munitionsmangel
und die zahlenmäßige Unterlegenheit
zwangen die Ukrainer zurück auf die Linie
des Flusses Sbrutsch. Am 21. November
1919 sprach der Hohe Rat der Pariser
Friedenskonferenz Ostgalizien für eine
Zeitdauer von 25 Jahren Polen zu, danach
sollte in dem Gebiet ein Referendum
abgehalten werden. Am 21. April 1920
unterzeichneten Józef Piłsudski und Symon
Petljura eine polnisch–ukrainische Allianz,
in der Polen der Westukrainischen Volksrepublik militärische Unterstützung in der
Offensive gegen die Rote Armee zusagte.
Im Gegenzug akzeptierte die Ukraine den
Verlauf der polnisch–ukrainischen Grenze
entlang des Sbrutsch.6 Am 18. März
1921 wurde der Friedensvertrag in Riga
unterschrieben, indem Sowjetrussland und
die Ukraine auf Ostgalizien verzichteten.
Diese Entscheidung wurde am 14. März
1923 vom Council of Ambassadors der
Entente bestätigt und damit die polnische
Souveränität in Ostgalizien anerkannt.7
In den nächsten Jahren verletzte die
polnische Administration in dieser Region
mehrmals die Minderheitenrechte, obwohl
Polen versprochen hatte, diese zu achten.
Zugleich wurden Schritte unternommen,
um das Polentum in Ostgalizien zu stärken.
So durften nur Polen in Führungspositionen
und in der Verwaltung angestellt werden,
und Polnisch wurde zur alleinigen Amtssprache. Ukrainische Jugendliche hatten
nur begrenzten Zugang zur höheren Bildung und die Initiative zur Gründung
einer ukrainischen Universität in Lemberg
wurde abgelehnt. (Es entstand die s.g.
fliegende Universität, in der 1923 ca.
1500 ukrainische Studenten unterrichtet
wurden. Ihre Tätigkeit war illegal und die
beteiligten Personen wurden verfolgt).
Die Ukrainer kämpften um den ihnen
rechtmäßig zustehenden Unterricht in
ukrainischer Sprache und um die Gründung entsprechender Volksschulen. Die
polnischen Machthaber zögerten nicht, die
ukrainischen Aktivisten zu schikanieren
und ihnen das Erreichen ihrer Ziele so weit

wie möglich zu erschweren. Besonderen
Unwillen rief die Übergabe von Bauernhöfen an polnische Kolonisten hervor,
die die lokalen Bauern als Inbesitznahme
fremden Eigentums betrachteten.8 In dieser
Situation verwundert es nicht, dass die
Stimmung unter der ukrainischen Minderheit sehr schlecht war und das Gefühl
des Unrechts dominierte. Die ukrainischen
Nationalisten handelten immer radikaler
und griffen immer häufiger zu Terroranschlägen. Polen befand sich also in einem
Teufelskreis, in dem alle neu gegründeten
Staaten Ostmitteleuropas in dieser Zeit
steckten. Nationale Rechte in einem
solchen Ausmaß zuzugestehen, dass die
Minderheiten befriedigt gewesen wären,
wurde als zu gefährlich für den Zusammenhalt der jungen Republik angesehen. Die
Alternative waren Zentralismus und eine
mehr oder weniger ausgeprägte Unterdrückung, die die Ukrainer immer mehr vom
polnischen Staat entfremdeten.9

Kozaky am Anfang des 20.
Jahrhunderts

Folgende Beschreibung des Ortes im
Jahr 1941 entstammt den Erinnerungen
des aus dem Teschener Schlesien stammenden Otmar Strokosz:
Nach Kozaki kam man aus Richtung
Zolochiv über einen (einzigen) breiten
Feldweg, durch einen etwa 2 km langen
Kiefernwald. Das Dorf Kozaki lag auf
den Hängen einer riesigen Schlucht, die
sich über zwei Kilometer in Richtung des
erwähnten Waldes zog, bis zur Grenze des
(ukrainischen) Nachbardorfes Luca. Soweit
ich mich erinnere, waren die Bauernhöfe
zwischen 3 und vielleicht 7 ha groß. Es
gab von ihnen vielleicht zwischen 60
und 70. Das Dorf Bestand zu 95% aus
Polen, der Rest waren Ukrainer und es
gab einen jüdischen Hof. Im Zentrum des
Dorfes stand eine kleine, aber schöne
gemauerte Kirche, umringt von Nadelbäumen. […] Während die Hütten aller
Nachbardörfer zu 100% mit Strohdächern
gedeckt waren, hatten vielleicht 15% der
Gebäude in Kozaky Blechdächer, was
in der Gegend eine Seltenheit war. Die
Häuser mit Blechdächern hatten hölzerne
Fußböden, die übrigen hatten Lehmböden. […] Die Mehrheit der Höfe bestand
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w miastach, na wsi przeważała ludność
ukraińska, zwana, jak już wspomniano,
Rusinami.3
Obok miejscowości zamieszkanych przez
Rusinów można było znaleźć pojedyncze
wsie polskie, najczęściej wyznania rzymskokatolickiego. Taką wioską były Kozaki.
W całym rejonie złoczowskim w 1895 r.
istniało 119 szkół ludowych, w 25 z nich
zajęcia odbywały się w języku polskim.
Na przełomie XIX i XX wieku wzmocniły
się dążenia ukraińskich nacjonalistów do
stworzenia niezależnego państwa. Polska
strona zareagowała działaniami mającymi na
celu wzmocnienie polskiej kultury i wiary
rzymskokatolickiej. Do 1914 r. w samym
rejonie złoczowskim zostało zbudowanych 6
kościołów katolickich (jeden w Kozakach),
42 czytelnie z książkami polskimi, szkoły,
sklepy i stowarzyszenia rolne.4 Rozwój
ten Ukraińcy postrzegali jako zagrożenie
swojej pozycji i dążenie do umocnienia
polskiej władzy. Z końcem pierwszej wojny
światowej i rozwiązaniem wielonarodowej
monarchii Austro-Węgier zarówno Polacy,
jak i Ukraińcy walczyli o uzyskanie własnej, niezależnej państwowości. 1 listopada
1918 r. we Lwowie została proklamowana
Zachodnioukraińska Republika Ludowa. Już
28 października 1918 r. ukraińskie wojsko
zajęło Złoczów, zburzyło pomnik Adama
Mickiewicza i aresztowało 130 Polaków na
stanowiskach kierowniczych. Wydarzenia
te weszły do historii pod nazwą „krwawe
dni Złoczowa”, gdyż spośród uwięzionych
zamordowane zostały 22 osoby.5
Mimo ukraińskiej większości na terenach
wiejskich Polacy uważali Galicję Wschodnią
za część terytorium państwa polskiego.
Przede wszystkim polscy mieszkańcy
Lwowa nie mogli pogodzić się z tym, że
mieliby znaleźć się w ukraińskim, samozwańczym państwie. Polski rząd zdecydował
bronić tych terenów i tak doszło do wojny
polsko-ukraińskiej. Generalna ofensywa
polskiej strony rozpoczęła się na Wołyniu
i w Galicji Wschodniej 14 maja 1919 r.
Przeprowadziły ją jednostki Armii Polskiej,
wsparte przez część sił przybyłej z Francji
armii gen. Józefa Hallera. Z powodu braku
amunicji i nierówności sił Ukraińcy zostali
zmuszeni do wycofania się aż na wysokość rzeki Zbrucz. 21 listopada 1919 r.
Rada Najwyższa konferencji pokojowej

przyznała Galicję Wschodnią
Polsce na okres
25 lat, po których
miało się odbyć
referendum. 21
kwietnia 1920 r.
Józef Piłsudski
i Symon Petlura
podpisali polsko
-ukraiński układ
o współdziałaniu wojskowym
w ofensywie przeciwko Armii Czerwonej. W zamian
Ukraina uznała
granicę polsko
-ukraińską na
Zbruczu.6 Traktat
pokojowy zawarty
między Polską
a Rosją i Ukrainą,
podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 r.,
przewidywał, że Rosja i Ukraina zrzekają
się roszczeń do Galicji Wschodniej. Te
decyzje zostały 14 marca 1923 r. uznane
przez Radę Ambasadorów, która korzystając
z uprawnień przyznanych przez wielkie
mocarstwa w art. 87 traktatu wersalskiego
oraz art. 94 Traktatu z Saint-Germain,
potwierdziła wschodnie granice Polski
i uznała polską suwerenność nad Galicją
Wschodnią.7
W ciągu następnych lat polski rząd wielokrotnie naruszał prawa mniejszości, mimo
że deklarował ich poszanowanie. Równocześnie podejmowano kroki wzmacniające
polskość w Galicji Wschodniej. Na stanowiskach kierowniczych i w administracji
zatrudniano tylko Polaków, a język polski
stał się jedynym językiem urzędowym.
Młodzież ukraińska miała ograniczony
dostęp do szkół, a inicjatywa otwarcia
uniwersytetu ukraińskiego we Lwowie
została odrzucona. Powstał tzw. latający
uniwersytet, na którym w roku 1923 uczyło
się około 1 500 ukraińskich studentów.
Jego działalność była nielegalna i osoby
biorące w nim udział były prześladowane.
Ukraińcy walczyli o przysługującą im
prawnie naukę w języku ukraińskim, jak
i o otwarcie odpowiednich szkół ludowych.
Polscy włodarze nie wahali się szykanować

Der Erzbischof Karol
Hryniewicki.
Arcybiskup Karol
Hryniewicki.
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Vor der Kirche in Kozaky am
25. August 1935. Im Birett
sieht man den Priester Michał
Krall.
Przed kościołem w Kozakach
25 sierpnia 1935 roku.
W birecie stoi ksiądz Michał
Krall.

aus einem großen Gebäude, dessen eine
Hälfte als Wohnung und die zweite für
die Tiere (Stall) bestimmt war. Gegenüber
des Gebäudes stand die Scheune, und in
der Mitte sammelte man meistens den
Dung. Die Wohnung bestand aus einem
großen Raum von etwa 5x6m Fläche. In
dem Raum stand ein großer Kochherd,
in dem ebenfalls Brot gebacken wurde,
und hinter ihm war Platz, um ein Lager
auszubreiten, was vor allem im Winter
genutzt wurde. In den durchschnittlichen
Häusern gab es keine Kleiderschränke,
nur Stangen von einer Wand zur anderen,
über die man die Kleidung hängte. In den
gewöhnlichen Häusern (Stuben) standen
keine Betten, stattdessen gab es lange
spezielle Bänke (Bambetli genannt). Solch
eine Bank hatte einen mit Stroh ausgelegten Bettkasten, den man abends auszog
und als Schlaflager nutzte. Natürlich
gab es wohlhabendere Höfe, auf denen
die Wohnung aus zwei Zimmern bestand.
Dann gab es Schränke und Betten, und
besondere Aufmerksamkeit verdienten
die bezogenen Betten mit schön zurecht
gelegten Kopfkissen.10
Das Leben auf dem Lande verlief
in der Vorkriegszeit in seinen eigenen
Bahnen. Fern der großen Politik und
der Konflikte zwischen den ethnischen
Gruppen, engagierten sich die meisten
Menschen nicht im nationalen Kampf
und waren stattdessen bemüht, friedlich
mit ihren Nachbarn zusammenzuleben.
Die Katholiken nahmen an den Festen

der Unierten teil, und an Pessach durften
nicht nur jüdische Kinder das ungesäuerte
Brot (mazza) kosten. Gemischte Ehen
gehörten weiterhin zum Alltag, wobei die
Eheleute bei ihrem Glauben blieben und
der alten Tradition entsprechend Töchter
im Glauben der Mutter, Söhne dagegen
in dem des Vaters erzogen wurden. Nicht
immer hielt man sich an diese Regel, denn
oft entschieden vor allem pragmatische
Gründe: Wie bereits gesagt, hatten die
römisch–katholischen Kinder bessere
Bildungschancen, weshalb Kinder aus
gemischten Ehen meistens in polnische
Schulen geschickt wurden, was bedeutete, dass sie auch römisch–katholischen
Religionsunterricht bekamen. In dieser
Situation waren sowohl die ukrainischen
wie auch die polnischen Priester bemüht,
die Zahl ihrer Gläubigen möglichst hoch
zu halten.
In Kozaky spielte in dieser Hinsicht
der Erzbischof Karol Hryniewiecki eine
entscheidende Rolle. Er trug wesentlich zum Bau der katholischen Kirche
in den Jahren 1901–1904 sowie zum
Bau der Schule und des Pfarrhauses, in
dem die Nonnen lebten, welche für den
Unterricht der Kinder zuständig waren,
bei. Er residierte zwar in Lemberg, kam
aber oft nach Kozaky zur Erholung und
hatte hier eine kleine Wohnung. Seinem
Wunsch entsprechend wurde er hier auch
1929 begraben. Seine Tätigkeit sowie die
des Pfarrers Michał Krall hatten einen
wesentlichen Einfluss auf die Erhaltung
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ukraińskich aktywistów i utrudniać im
w miarę możliwości osiągnięcie ich celów.
Szczególną niechęć budziło przekazywanie
gospodarstw polskim kolonistom – miejscowi chłopi powszechnie uważali, że
Polacy zawłaszczają ziemię, która powinna
należeć do nich.8 W takiej sytuacji trudno
się dziwić, że nastroje wśród mniejszości
ukraińskiej były złe i dominowało uczucie
niesprawiedliwości. Postawy ukraińskich
nacjonalistów stawały się coraz bardziej
radykalne, powszechną metodą walki stały
się zamachy terrorystyczne. Polska więc –
podobnie jak inne nowo powstałe państwa
Europy Środkowo-Wschodniej w tym czasie
– znajdowała się w swoistym błędnym
kole. Przestrzeganie praw narodowościowych w takiej mierze, która by zadowoliła
mniejszości, było traktowane przez polskie
władze jako zbyt niebezpieczne dla racji
stanu młodej Rzeczpospolitej. Alternatywą
był centralizm i w mniejszym lub większym
stopniu dyskryminowanie grup etnicznych,
co coraz bardziej oddalało Ukraińców od
państwa polskiego.9

Kozaki na początku XX wieku

Ze wspomnień pochodzącego ze Śląska
Cieszyńskiego Otmara Strokosza, spisanych
w 1947 r., warto przytoczyć następujący
opis miejscowości z 1941 r.: Do wsi Kozaki
od strony Złoczowa wjeżdżało się szeroką

polną (jedyną) drogą, przez las sosnowy
na odcinku około 2 km. Wieś Kozaki rozbudowana była na stokach olbrzymiego
jaru, który ciągnął się do wymienionego
lasu, aż do granic sąsiedniej wioski Łuka
(ukraińska) o długości ponad 2 km. O ile
sobie przypominam, to gospodarstwa
rolne mogły być wielkości 3 do może
7 ha. Wszystkich gospodarstw rolnych
mogło być 60 do 70. Wieś zamieszkiwało
95% Polaków, reszta Ukraińcy i jedno
gospodarstwo żydowskie. W środku wsi
stał mały, ale ładny, murowany kościółek,
okolony drzewami iglastymi. (…) O ile
wszystkie sąsiednie wioski miały chaty
w stu procentach kryte tylko strzechami ze
słomy, to wieś Kozaki może w 15% miała
budynki kryte blachą, co w okolicach
należało do rzadkości. Domy kryte blachą
były wyposażone w podłogi drewniane,
reszta w podłogi gliniane. (…) Większość
gospodarstw składała się z jednego dużego
budynku, którego połowa przeznaczona była
na część mieszkalną, a druga połowa na
żywy inwentarz (chlew). Naprzeciw budynku
wybudowana była stodoła, a w środku
najczęściej zlokalizowane było miejsce na
składowanie obornika. Część mieszkalna
to jeden duży pokój o wymiarach może
5 x 6 m. W każdym takim pomieszczeniu
stał duży piec kuchenny i do wypieku chleba
w jednej bryle, z tyłu pieca znajdowało

Amrozy-Kozaky.
Die Familie Stojanowski, in
der Mitte der zweiten Reihe
steht Aniela Stojanowska.
Amrozy-Kozaki.
Rodzina Stojanowskich,
w drugim rzędzie w środku
stoi Aniela Stojanowska.
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Kozaky 1938 rok.
Antoni Stojanowski und sein
Sohn Joseph, Hauptmann in
der Polnischen Armee. Auf
dem linken Arm trägt er ein
Trauerband.
Kozaki 1938 rok.
Antoni Stojanowski i jego
syn Józef, kapitan Wojska
Polskiego. Na lewym
ramieniu ma żałobną opaskę.

des nationalen Bewusstseins der Dorfbewohner. Eine Rolle spielte dabei die
Tatsache, dass über mehrere Jahre hinweg
jeden Sommer die polnischen Pfadfinder
ihr Lager in Kozaky aufschlugen und in
Zusammenarbeit mit dem regionalen
Schützenverein eine patriotisch–propagandistische Tätigkeit zu Stärkung des
Polentums ausübten. Solche Aktivitäten
fanden sicherlich keine Zustimmung
unter der ukrainischen Bevölkerung aus
den Nachbardörfern. Entsprechend stand
solchen Bestrebungen die immer radikaler
handelnde Organisation der Ukrainischen
Nationalisten (UNO) gegenüber, die vor
dem Zweiten Weltkrieg für einige Attentate vor allem in Lemberg verantwortlich
war. Ihre Tätigkeit konzentrierte sich
anfänglich auf die regionale Hauptstadt,
so dass es im Kreis Zolochiv zunächst
ruhig blieb.

Der Zweite Weltkrieg und die erste
sowjetische Besatzung

Die Situation änderte sich mit dem
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und
der sowjetischen Besatzung Ostpolens seit
dem 17. September 1939. Die gesamte
Kriegszeit brachte den Polen und gleichzeitig den Ukrainern unvorstellbares Leiden.
Sowohl die sowjetischen und danach auch
die deutschen Besatzer spielten die beiden
Gruppen oft bewusst gegeneinander aus.

Die Meinungsunterschiede aus der Vorkriegszeit wurden nun zum Anlass eines
Bürgerkrieges, in dem die ukrainischen
Nationalisten mit ethnischen Säuberungen
unter der polnischen Bevölkerung begannen. Wie Timothy Snyder in seinem Buch
„The reconstruction of nations” darlegt,
haben erst Hitlers und Stalins äußerst
brutale Methoden der Kriegsführung den
Ukrainern gezeigt, wie sie „das polnische
Problem“ lösen sollten.11
Die Sowjets griffen massiv in die
ethnische Zusammensetzung der Region
ein, indem sie seit Februar 1940 mit
Massendeportationen begannen. Die
Deportationen zielten vor allem auf die
soziale Umgestaltung der Gesellschaft nach
sowjetischem Vorbild ab. Sie betrafen die
Schichten, die der Kollektivierung im Wege
standen. Da die führenden Schichten auf
dem Lande fast ausschließlich aus ethnischen Polen bestanden, war zwangsläufig
der Anteil der Polen an den Verschleppten
sehr hoch. Bei der Identifizierung der zur
Deportation bestimmten Polen wirkte die
lokale ukrainische, aber auch die kommunistisch orientierte jüdische Bevölkerung
aktiv mit. Jeder Zwangsmigration folgt
nämlich auch die Neuverteilung des hinterlassenen Besitzes und die Aussicht auf
Bereicherung auf der Seite der Vertreiber.
Während der vier Deportationswellen in
den Jahren 1940/41 wurden (inklusive
der Inhaftierten und in das Landesinnere
der UdSSR Deportierten) insgesamt ca.
380 000 polnische Bürger ausgesiedelt.12
Nach Eberhardt waren 63% aller Deportierten ethnische Polen,13 während ihr
Anteil an der Gesamtbevölkerung der
polnischen Ostgebiete 1931 knapp unter
einem Drittel gelegen hatte. Jan Piskorski beschreibt es bildhaft im Bezug auf
das gesamte ostpolnische Gebiet, indem
er sagt, dass ein Fluss von polnischen,
jüdischen, ukrainischen, weißrussischen,
tschechischen, in der späteren Phase auch
baltischen und nach 1941 deutschen
Verschleppten und Verurteilten tagtäglich
Richtung Osten strömte.14
Für die Umgebung von Zolochiv
bedeutete der Ausbruch des Krieges
zunächst einen Machtwechsel. Die sowjetische Besatzung traf auf eine gewisse
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się miejsce na legowiska, wykorzystywane
zwłaszcza w zimie. W przeciętnych domach
nie było szaf na ubrania tylko drągi od
ściany do ściany, na których wieszano
ubrania. W przeciętnych domach (izbach)
nie było łóżka, tylko stały długie specjalne
ławy (zwane bambetlami). Ława taka miała
szufladę wyścieloną słomą, na noc szufladę
się wyciągało i służyła do spania. Oczywiście, były gospodarstwa zamożniejsze,
część mieszkalna złożona z dwóch pokoi.
Wtedy były szafy i łóżka, a na specjalną
uwagę zasługiwały zaścielane łóżka z pięknie układanymi poduszkami.10
Życie w Kozakach przed wojną płynęło swoim własnym tempem, z dala od
wielkiej polityki i konfliktów etnicznych.
Większość mieszkańców nie angażowała
się w walkę narodową i starała się żyć ze
wszystkimi w pokoju; rzymscy katolicy
brali udział w świętach unitów, a w Paschę
częstowano nie tylko żydowskie dzieci
przaśnym chlebem (maca). Mieszane
małżeństwa należały do codzienności,
przy czym małżonkowie zachowywali
swoje wyznanie, zgodnie z tradycją córki
były wychowywane w wierze matki, zaś
synowie w wierze ojców. Co prawda, nie
zawsze wiernie trzymano się tej zasady,
nieraz kierowano się względami czysto
pragmatycznymi. Jak już zostało wspomniane, dzieci wyznania rzymskokatolickiego miały lepsze szanse na zdobywanie
wykształcenia, dlatego też rodziny mieszane niejednokrotnie decydowały się na
wysyłanie dzieci do polskich szkół i przechodziły na wyznanie rzymskokatolickie.
Równocześnie duchowni obu wyznań
zabiegali o zachowanie jak największej
ilości wiernych.
W Kozakach pod tym względem decydującą rolę odgrywał Arcybiskup Karol
Hryniewiecki czy Hryniewicki jak uważa
B.Mykietów. Przyczynił się on w dużej
mierze do budowy katolickiego kościoła
w latach 1901–04, jak również szkoły
i plebanii, na której mieszkały siostry
zakonne odpowiedzialne za zajęcia szkolne.
Wprawdzie arcybiskup urzędował we
Lwowie, jednak często przybywał do
Kozaków na wypoczynek i posiadał tam
niewielkie mieszkanie. Zgodnie z jego
życzeniem został też tutaj pochowany, co
miało miejsce w 1929 r. Jego działalność,

a także działalność proboszcza Michała
Kralla, miała zdecydowany wpływ na
podtrzymywanie świadomości narodowej mieszkających tu Polaków. Nie bez
znaczenia był także fakt, że latem odbywały się tu obozy harcerskie, których
organizatorzy we współpracy z lokalnym
związkiem strzeleckim propagowali działalność patriotyczno-propagatorską na
rzecz wzmocnienia polskości. Takie formy
aktywności z pewnością nie zyskały aprobaty wśród ukraińskiej ludności z sąsiednich wiosek. Wręcz przeciwnie, były one
konfrontowane z coraz bardziej radykalną
działalnością Organizacji Ukraińskich
Nacjonalistów (OUN), która była odpowiedzialna za szereg zamachów we Lwowie
i nie stroniła od akcji terrorystycznych.
Przed drugą wojną światową działalność tej
organizacji koncentrowała się głównie na
stolicy regionu, w powiecie złoczowskim
było wtedy jeszcze spokojnie.

Druga wojna światowa i pierwsza
okupacja sowiecka

Sytuacja narodowościowa w Galicji
Wschodniej zmieniła się diametralnie wraz
z wybuchem drugiej wojny światowej
i okupacją sowiecką wschodniej Polski
od 17 września 1939 r. Cały okres wojny
przyniósł zarówno Polakom, jak i Ukraińcom niewyobrażalne cierpienia. Zarówno
sowieccy, jak i następnie niemieccy okupanci często świadomie podjudzali obie
te grupy przeciwko sobie. A różnica zdań
z czasów przedwojennych stała się teraz
przyczyną wojny domowej, w wyniku której
nacjonaliści ukraińscy rozpoczęli czystki

Der Bau der Straße zur
Kohlegrube – Kozaky um
1940.
Budowa drogi do kopalni –
Kozaki ok. 1940 roku.
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Die Familie Stojanowski in
Kozaky im Mai 1938. Als
Dritter von rechts steht Karol
Stojanowski, Unteroffizier
der Polnischen Armee, der
1941 von Ukrainern der UPA
bestialisch ermordet wurde
Rodzina Stojanowskich
w Kozakach w maju 1938
roku. Trzeci od prawej
Karol Stojanowski –
plutonowy Wojska Polskiego,
zamordowany w bestialski
sposób przez Ukraińców
z UPA w 1941 roku.
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Unterstützung unter den polnischen,
ukrainischen, aber auch jüdischen Kommunisten. Diese Tatsache ist insofern von
Bedeutung, als die Zusammenarbeit mit
dem NKWD von den polnischen und ukrainischen Nationalisten als Verrat betrachtet
wurde und spätere Vergeltungsaktionen
verursachte.
Die katholischen Nonnen, die in der
Dorfschule in Kozaky unterrichteten,
mussten den Ort verlassen, und an ihrer
Stelle kamen russische Lehrerinnen. Der
Besitzer des Guts im benachbarten Luca,
Kazimierz Romanski, musste fliehen und
versteckte sich in Kozaky. Er wechselte
mehrmals sein Versteck und engagierte
sich im polnischen Untergrundkampf. Sein
Gut wurde von Dorfbewohnern geplündert,
und die Sowjets waren gezwungen, in die
Streitigkeiten um die Beute einzugreifen, indem sie den Großteil des Raubgutes beschlagnahmten. Das Gutshaus
wurde in ein Waisenhaus umgewandelt
und der Gutsbetrieb in eine Kolchose
umstrukturiert.
Eine große Bedeutung hatte für Kozaky
die Tatsache, dass in der direkten Nachbarschaft bereits Ende des 19. Jahrhunderts
Braunkohle entdeckt worden war, und die
Sowjets befahlen 1939 die Kohlengrube
auszubauen. Viele Bauern wurden zu Grubenarbeitern, und in das Dorf zogen viele
Ingenieure, Fachleute und Beamte. Das
Dorf bekam elektrisches Licht. Aufgrund
dieses wirtschaftlichen Aspekts blieben
viele Dorfbewohner vor Deportationen
verschont. Eine regelrechte Jagd nach
Spionen und Feinden der Sowjetunion
erlebte die Gegend erst kurz nach Hitlers
Angriff auf den sowjetischen Verbündeten.

Im Juni 1941 ermordete das NKWD ca.
700 polnische, ukrainische und einige
jüdische Häftlinge im örtlichen Gefängnis,
das im Schloss von Zolochiv eingerichtet
war. Die Opfer wurden im Schlossgraben
begraben.15

Die ukrainischen Freiheitskämpfer
unter den Nationalsozialisten

Die Tatsache, dass die Sowjets die
polnische und die zahlenmäßig geringere
ukrainische Führungsschicht ermordeten
oder deportierten, hatte zur Folge, dass die
hiesige Bevölkerung ihrer Elite beraubt
wurde und dadurch viel leichter zu beeinflussen war. Spätestens zum Zeitpunkt des
deutsch–sowjetischen Krieges erfolgte
eine starke Militarisierung der polnischen
und ukrainischen Gesellschaft. Die im
Untergrund handelnden Militäreinheiten erlangten höchste Autorität in der
Bevölkerung, auch wenn sie vor brutalen
Kampfmethoden nicht zurückscheuten. Die
Führung der polnischen Untergrundkämpfer bestand aus Mitarbeitern der Kohlegrube sowie Polen, die aus der deutschen
Besatzungszone in Polen geflüchtet waren
und in Kozaky Unterschlupf gefunden
hatten. Sie bildeten im Sommer 1941 eine
Abteilung der polnischen Heimatarmee
(AK). Wie aus den Erinnerungen des
bereits zitierten Otmar Strokosz hervorgeht,
konzentrierte sich ihre Tätigkeit zunächst
auf Ablenkungsangriffe mit dem Zweck
der Waffengewinnung und Schwächung
des Feindes. Um legal Waffen besitzen
zu dürfen, wendeten sich die polnischen
Untergrundkämpfer an die deutschen
Okkupanten mit dem Vorschlag, eine
Selbstschutzgruppe zu bilden, die über
die Kohlegrube wachen würde. Die Grube
sollte angeblich von Angriffen sowjetischer
Partisanen bedroht sein. Die Gründung des
Selbstschutzes und damit die Kontakte
mit deutschen Beamten ermöglichten
Otmar Strokosz Ende 1942 seine Ehefrau
vor der Deportation zur Zwangsarbeit zu
schützen. In dieser Zeit wurden nämlich
mehrere Frauen aus Kozaky ins Reich
deportiert.16 Ab 1943 galt die Tätigkeit der
polnischen Heimatarmee mehr und mehr
dem Schutz der polnischen Bevölkerung
vor den Übergriffen der ukrainischen
Nationalisten.
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etniczne ludności polskiej. Jak wyjaśnia
Timothy Snyder w swojej książce „The
reconstruction of nations”, dopiero niezmiernie brutalne metody prowadzenia
wojny przez Hitlera i Stalina nauczyły
Ukraińców, jak powinno się rozwiązać
„polski problem”.11
Wraz z okupacją Sowieci przystąpili do
zmiany struktury demograficznej regionu,
która miała się dokonać poprzez rozpoczęte w lutym 1940 r. masowe deportacje. Miały one na celu zmianę ustroju
społecznego za przykładem sowieckim.
Skierowane były przeciwko grupom
społecznym, które przeciwstawiały
się kolektywizacji. Ponieważ wyższa
warstwa społeczna na wsi składała się
prawie wyłącznie z etnicznych Polaków,
siłą rzeczy wśród deportowanych liczba
Polaków była bardzo wysoka. Komunistycznie nastawiona ludność żydowska,
a częściowo także Lokalna ludność
ukraińska pomagały przy identyfikacji
Polaków przeznaczonych do deportacji.
Każda przymusowa migracja oznacza
bowiem nowy podział pozostawionych
dóbr i perspektywę na wzbogacenie się
wypędzających. W ciągu czterech fal
deportacji w latach 1940–1941 (razem
z aresztowanymi i deportowanymi w głąb
ZSSR) zostało wysiedlonych 380 000
polskich obywateli.12 Według Eberharda,
63% deportowanych było etnicznymi
Polakami13, gdy ich udział w całej ludności terenów wschodniej Polski w 1931 r.
wynosił poniżej jednej trzeciej. Jan
Piskorski w swej książce „Wygnańcy”
przedstawił to w odniesieniu do całych
Kresów bardzo obrazowo, pisząc, że
rzeka zesłańców i skazańców polskich,
żydowskich, ukraińskich, białoruskich,
czeskich, a niebawem również litewskich,
łotewskich i estońskich, wreszcie od 1941
roku także niemieckich, co dnia płynęła
na wschód.14
Na Ziemi Złoczowskiej wybuch wojny
najpierw oznaczał zmianę władzy. Okupanci sowieccy spotkali się z pewnym
poparciem wśród polskich, ukraińskich
i żydowskich komunistów. Ten fakt jest
o tyle ważny, że współpraca z NKWD była
uznawana przez nacjonalistów polskich
i ukraińskich za zdradę i spowodowała
późniejsze działania odwetowe.

Siostry zakonne, które uczyły w szkole
wiejskiej w Kozakach, musiały opuścić
miejscowość i na ich miejsce przyszły rosyjskie nauczycielki. Właściciel
majątku w Łuce, Kazimierz Romański,
musiał uciec i ukrywał się w Kozakach.
Zmieniał parę razy swoją kryjówkę,
angażując się równocześnie w działalność polskiego podziemia. Jego majątek
został splądrowany przez mieszkańców
wsi, a sowieci byli zmuszeni interweniować w spory o zdobycz, konfiskując
przy tym większość łupu. Dwór został
przekształcony w sierociniec, a folwark
w kołchoz.
Duże znaczenie dla miejscowości
Kozaki miał fakt, iż już pod koniec XIX
wieku odkryto tu złoża węgla brunatnego, a Sowieci w 1939 r., postanowili
rozbudować kopalnię. Sporo rolników
zostało górnikami, a w miejscowości
osiedliło się wielu inżynierów, fachowców od spraw górnictwa i urzędników.
Wioska otrzymała światło elektryczne.
Tym wszystkim, którzy byli potrzebni
w kopalni, niejednokrotnie udało się
uniknąć deportacji. W czerwcu 1941 r.
w miejscowym więzieniu, które znajdowało się w zamku złoczowskim,
NKWD zamordowało około 700 polskich,
ukraińskich i nielicznych żydowskich
więźniów. Ofiary zostały pogrzebane
w fosie zamkowej.15

Ukraińscy bojownicy i ich relacje
z nazistami

Fakt, że Sowieci zamordowali lub
wywieźli na wschód przede wszystkim
polską, a także liczbowo mniejszą ukraińską elitę społeczną, spowodował, że
miejscowa ludność została pozbawiona
autorytetów i przez to można było nią
dużo łatwiej manipulować. Wraz z wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej
nastąpiła wyraźna militaryzacja polskiego
i ukraińskiego społeczeństwa. Jednostki
wojskowe działające w podziemiu zyskały
najwyższy autorytet wśród ludności,
mimo że nie stroniły od brutalnych
metod walki. Kierownictwo polskiego
podziemia w Kozakach składało się
z pracowników kopalni jak i również
Polaków, którzy uciekli z niemieckiej
strefy okupacyjnej w Polsce i znaleźli
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Der Ausbruch des deutsch–russischen
Krieges am 22. Juni 1941 machte den
Ukrainern neue Hoffnungen. Sie wurden
von den Nazis als „rassisch höherwertig“
eingestuft und als untergeordnete Organe
des Besatzungsregimes eingesetzt. Die
Organisation Ukrainischer Nationalisten
(OUN) setzte auf die Zusammenarbeit
mit den Deutschen und war bemüht, eine
ukrainische Regierung zu bilden, was aber
die deutschen Besatzer nicht zuließen. Die
ukrainischen Einheiten wurden von den
Nazis zur Judenvernichtung eingesetzt und
somit in der nationalistischen Rassenlehre
unterrichtet und an die Verfolgung Unschuldiger gewöhnt. Ende des Jahres 1941 und
im Jahre 1942 nahmen mehrere Tausend
ukrainische Hilfspolizisten am Holocaust
teil, sie hatten von den deutschen Nazis
gelernt, dass man eine ethnische Gruppe fast
vollständig exterminieren kann. Viele von
ihnen hatten, bevor sie der Hilfspolizei oder
der SS-Schützendivision Galizien beitraten,
unter den sowjetischen Besatzern gedient.
Timothy Snyder nennt mehrere Gründe,
die junge Ukrainer dazu bewogen, sich als
Polizisten oder Beamte an dem totalitären
Regime zu beteiligen: Sie wollten Einfluss
haben auf die Angelegenheiten ihres Volkes,
sie bekamen Gehalt, und es war ihnen
erlaubt, fremdes Eigentum zu rauben und
Juden zu morden, sie konnten dadurch
Macht ausüben und den Grund für spätere
politische Maßnahmen im Kampf gegen
Polen vorbereiten.17 Die meisten Juden in
Ostgalizien und Wolhynien wurden nicht
in Konzentrationslagern, sondern in ihren
Heimatorten bzw. in direkter Nachbarschaft
auf dem offenen Feld umgebracht. Der
Holocaust fand also vor den Augen der
örtlichen Bevölkerung statt.
Im Zolochiv lebten 1930 ca. 20 000
Menschen, davon 7 800 Juden in der
Kreisstadt und einige weitere Tausend
in der Umgebung.18 In Kozaky gab es
zwei jüdische Familien, eine Schneider–
und eine Bauernfamilie. Als die Sowjets
Zolochiv verließen und am 2. Juli 1941
deutsche Soldaten einrückten, gingen viele
Stadtbewohner zum Gefängnis im Schloss,
um nach ihren von den Sowjets gefangen
gehaltenen Familienangehörigen zu suchen.
Es zeigte sich, dass 649 Gefangene brutal

ermordet worden waren. Die meisten
Bewohner waren davon überzeugt, dass
es sich bei den Tätern ausschließlich um
jüdische Kommunisten handelte. Die in
der Stadt lebende jüdische Bevölkerung
wurde gezwungen, die im Schlossgraben
vergrabenen Leichen frei zu legen. Der
Anblick so vieler Opfer rief bei der Bevölkerung von Zolochiv das Verlangen nach
Rache hervor, das von den deutschen SS–
Einheiten noch zusätzlich geschürt wurde.
Es kam zu einem Pogrom an den jüdischen
Einwohnern der Stadt. Bei diesem Massenmord nahmen auch mehrere Gruppen
der ukrainischen Nationalisten aus der
Umgebung teil, die unter Stephan Bandera
gedient hatten. Schätzungen gehen von
mehreren Hundert bis hin zu fünf Tausend
ermordeten Personen aus.19 Ende 1941
bekam Zolochiv einen neuen deutschen
Stadtkommandanten namens Warzog, der
sich durch die äußerst brutale, umfassende
und akribisch durchgeführte Vernichtung
der Juden einen Namen machte. Er ließ
ein Ghetto in der Stadt einrichten, in dem
7 bis 9 000 Juden aus der nahen und weiteren Umgebung untergebracht wurden,
sowie mehrere Arbeitslager bauen. In
Kozaky entstand ein Arbeitslager auf dem
Gebiet der Kohlegrube, in dem mehrere
Hundert Juden gefangen gehalten wurden.
Die Menschen, die arbeitsunfähig waren,
wurden entweder in das KZ in Belzec
abtransportiert oder starben vor Ort. Die
Lebensbedingungen im Ghetto waren so
schlecht, dass bis September 1942 ca. 2 000
Menschen in das KZ gebracht wurden.
Die Verbliebenen wurden später im Zuge
von Massenexekutionen in einem Wald
bei Jelehovicy erschossen.20 Der deutsche
Stadtkommandant meldete im November
1942 seinen Obrigkeiten stolz, dass das
Ghetto aufgehört habe zu existieren. In den
nächsten Monaten wurden jedoch immer
wieder noch einzelne Personen jüdischer
Herkunft gefangen genommen, und man
richtete für sie erneut ein Ghetto am selben
Ort ein. Der schreckliche Plan der Judenvernichtung wurde im Kreis Zolochiv mit
aller Konsequenz durchgeführt, und der
engagierte Einsatz von Warzog und seiner
Mannschaft trug einen wesentlichen Beitrag
dazu bei, dass dieses Ziel auch tatsächlich
erreicht wurde.

Kozaki i Pyrzany – dwie wioski, liczne narodowości.

schronienie we wsi. Tworzyli oni od lata
1941 r. tajny oddział Armii Krajowej pod
przewodnictwem cytowanego już Otmara
Strokosza. Z jego wspomnień dowiadujemy
się, że działalność oddziału koncentrowała
się na akcjach dywersyjnych mających
na celu pozyskanie broni i osłabienie
okupanta. Chcąc mieć usprawiedliwienie na posiadaną broń, zwrócili się do
niemieckich okupantów z propozycją
utworzenia samoobrony kopalni, która
rzekomo zagrożona była dywersją ze
strony radzieckich partyzantów. Wstawiennictwo u niemieckich urzędników
pozwoliło też Strokoszowi uchronić żonę
przed wywiezieniem na roboty do Rzeszy,
którym pod koniec 1942 r. objęte zostały
liczne mieszkające w Kozakach kobiety.16
Od 1943 r. działalność AK coraz częściej
służyła ochronie polskiej ludności przed
napadami ukraińskich nacjonalistów.
Wybuch wojny niemiecko-sowieckiej
22 czerwca 1941 r. przyjęty został przez
wielu Ukraińców z pewnymi nadziejami.
Naziści zaliczali Ukraińców do kategorii
ludzi „rasowo bardziej wartościowych”
i wykorzystywali wielu z nich do służby
w organach ich okupacyjnego reżimu.
Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów
(OUN) postawiła na współpracę z Niemcami i starała się o utworzenie rządu
ukraińskiego, na co jednak okupanci nie
wyrazili zgody. Jednostki ukraińskie brały
udział w eksterminacji Żydów, a wcześniej
były szkolone w narodowosocjalistycznej
propagandzie i poglądach rasowych, a także
przyzwyczajane do prześladowania niewinnych. Kilkanaście tysięcy ukraińskich
policjantów pomocniczych, którzy pod
koniec 1941 r. i w 1942 r. brali udział
w holocauście, nauczyło się od niemieckich
nazistów, jak można prawie całkowicie
wyeliminować jedną grupę etniczną.
Wielu z nich, zanim dołączyło do policji
pomocniczej lub później do dywizji SS
„Galizien”(powstała w 1943 r.), zdobywało
doświadczenie w służbie sowieckiego
okupanta. Timothy Snyder przytacza
następujące powody, jakimi kierować mogli
się młodzi Ukraińcy chcący udzielać się
w reżimie totalitarnym jako policjant lub
funkcjonariusz: chcieli mieć wpływ na los
ich narodu, dostawali wynagrodzenie, mieli
pozwolenie na kradzież cudzego mienia
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i mordowanie Żydów, mogli sprawować
władzę i położyć fundament pod późniejsze
działania polityczne w walce przeciwko
Polakom.17 Większość Żydów w Galicji
Wschodniej i na Wołyniu nie została
zamordowana w obozach koncentracyjnych, lecz w miejscowościach rodzinnych,
względnie w najbliższym sąsiedztwie na
otwartym polu. Holocaust odbył się więc
na oczach miejscowej ludności.
Złoczów liczył w 1930 r. około
20 000 mieszkańców, w tym 7 800 ludności żydowskiej w mieście powiatowym
Złoczów i kilka tysięcy w jego okolicach18.
Gdy Sowieci opuścili Złoczów i 2 lipca
1941 r. przybyli niemieccy żołnierze,
wielu mieszczan udało się do więzienia
w zamku, aby szukać swoich krewnych,
którzy byli więzieni przez Sowietów.
Okazało się, że 649 osób zostało brutalnie zamordowanych. W powszechnej
opinii oprawcami byli tylko i wyłącznie
żydowscy komuniści, funkcjonariusze
NKWD. Zwołano ludność żydowską żyjącą
w mieście i kazano jej odkopać zwłoki
pogrzebane w zamkowej fosie. Widok
tylu ofiar wywołał w ludności Złoczowa
pragnienie zemsty, które było dodatkowo
podsycane przez niemieckie jednostki SS.
W najbliższych dniach doszło do pogromu
żydowskich mieszkańców miasta. Brali
w nim udział nie tylko mieszkańcy Złoczowa, ale też kilka jednostek ukraińskich
nacjonalistów z okolic, którzy służyli
pod Stefanem Banderą. Szacuje się, że
zamordowanych zostało od kilkuset do
5 tysięcy osób.19 Pod koniec 1941 r. do
Złoczowa został wysłany nowy niemiecki
komendant miasta o nazwisku Warzog,
który uchodził za niezmiernie brutalnego

Kozaky 1938 – das Begräbnis
von Maria Stojanowska, aus
dem Hause Wilk.
Kozaki w 1938 roku – pogrzeb
Marii Stojanowskiej z domu
Wilk.
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Aus den Memoiren von Otmar Strokosz erfährt man, dass die jüdischen
Gefangenen im Arbeitslager von Kozaky
von einer ukrainischen Miliz mit abgerichteten Hunden bewacht wurden. Ihr
Kommandant war ein Deutscher namens
Hildebrant, der in einer Privatwohnung im
Dorf lebte: Er war ein schrecklicher Sadist
und notorischer Säufer. Er war immer in
Uniform (an seinen Rang erinnere ich
mich nicht mehr), auf jeden Fall versetzte
er alle in Schrecken, vor allem die Juden.
Auf dem Gelände des jüdischen Lagers
geschahen unbeschreiblich grausame,
danteske Szenen während die Juden zur
Arbeit und zurück marschierten. […] Im
Juli 1943, an den genauen Tag erinnere
ich mich nicht mehr, verübten die Deutschen mithilfe der ukrainischen Miliz
auf dem Gebiet des Dorfes Kozaky einen
Völkermord!!! In den Morgenstunden
führte man die Juden nicht zur Arbeit,
sondern befahl ihnen in der Nähe der
umzäunten jüdischen Baracke eine große
Grube auszuheben. Anschließend führte
man aus der abgeschlossenen Baracke
einige Juden heraus, denen man vor der
Baracke befahl sich zu entkleiden, man
trieb sie zur Grube und dort erschoss man
sie mit Maschinenpistolen. Die gesamte
Aktion dauerte nur einige Stunden.21 Die
Erinnerung an dieses schreckliche Ereignis
wurde von den Familien der Bewohner von
Kozaky bewahrt, und bis heute berichten
Zeitzeugen und ihre Nachkommen davon.
Man kann sich vorstellen, wie grausam
jene Zeit war, wenn man berücksichtigt,
dass über mehrere Monate hinweg täglich,
wortwörtlich täglich, alle Dorfbewohner, die Älteren und die Kinder, zusehen
mussten wie ein Mensch einen anderen
Wehrlosen auf unmenschlichste Weise
quälte.22 Den Häftlingen zu helfen oder
sich ihnen nur zu nähern, war verboten.
Für das Verstecken von Juden drohte
die Todesstrafe, dennoch leisteten viele
Menschen diese Hilfe und gefährdeten
dadurch ihr eigenes Leben. In einem
anderen Fall konnte hingegen festgestellt
werden, dass der ukrainische Dorfvorsteher
Rudyński, der das Amt vom polnischen
Sołtys im Moment des sowjetischen
Einmarsches übernommen hatte, unter
dem Vorwand der jüdischen Bevölkerung

Hilfe zu leisten, sie tatsächlich materiell
ausnutzte und zahlreiche Morde zuließ.
Laut Strokosz fand man nach Abschluss der
Kriegshandlungen im Weiler Wapienniki
die Gräber einiger Juden, die angeblich
von Rudyński versteckt worden waren.
Derweil ergaben Ermittlungen, dass er
sie tatsächlich versteckt hatte, aber nur
so lange, wie sie ihn bezahlen konnten,
danach ermordete er sie und vergrub sie
im Weiler bei Kozaky.23
Eine äußerst schmerzhafte und bis heute
oft verschwiegene Angelegenheit, die mit
dem Holocaust in Zusammenhang steht,
ist die Beteiligung der Zivilbevölkerung
an der Verteilung des von den jüdischen
Familien zurückgelassenen Besitzes. Die
bis zur Perfektion organisierte Maschinerie des nationalsozialistischen Regimes
entwickelte ausgeklügelte Methoden,
allen geraubten materiellen Besitz auszunutzen. Ein bedeutender Teil wurde
mit Zügen ins Reich transportiert, ein
Teil blieb jedoch an Ort und Stelle und
sollte die Bedürfnisse der Volksdeutschen,
also der in Ostgalizien neu eingetroffenen
deutschen Siedler, befriedigen.
Die Phase des Genozids fiel entsprechend zusammen mit der Ankunft von
Volksdeutschen, die seit Frühjahr 1943
vor dem sowjetischen Vormarsch an
der Ostfront geflohen waren. Die aus
dem Reichsgebiet geschickten deutschen
Frauen hatten die Aufgabe, die volksdeutsche Bevölkerung in entsprechenden
Einrichtungen zu betreuen. In diesem
Zusammenhang ist ihren Erinnerungen
zu entnehmen, wie sie in den Besitz von
Gegenständen der enteigneten Juden
gelangten, um damit „ihre“ Kindergärten
auszustatten und um die Bedürfnisse
„ihrer“ Volksdeutschen zu befriedigen.24
Solche Aktionen standen im Einklang mit
den im Sommer 1942 bekannt gegebenen
Anordnungen von Friedrich Katzmann,
SS– und Polizeiführer im Distrikt Galizien.25 Dementsprechend meldete ein
Funktionär der Nationalsozialistischen
Volkswohlfahrt in Zolochiv im Dezember
1943: Aus Beständen des beschlagnahmten
ehemaligen jüdischen Besitzes wurden
Möbel und auch Bekleidungsstücke an
die Bedürftigsten der Volksdeutschen
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człowieka i przeprowadził zakrojoną na
szeroką skalę i szczegółowo zaplanowaną
eksterminację złoczowskich Żydów. Rozkazał wybudować kilka obozów pracy
w okolicy i getto w Złoczowie, w którym
ulokowano 7 do 9 000 ludności żydowskiej z bliskiej i dalszej okolicy. Warunki
życia w getcie były tak złe, że do końca
września 1942 r. około 2 000 osób zostało
odtransportowanych do obozu koncentracyjnego. Pozostałych zastrzelono później
w trakcie masowych egzekucji w lesie pod
Jelechowicami.20 W listopadzie 1942 r.
niemiecki komendant miasta dumnie
oznajmił swojemu zwierzchnictwu, że
getto przestało istnieć. W ciągu następnych
miesięcy jednak wciąż aresztowano pojedyncze osoby żydowskiego pochodzenia
i ponownie osadzano je w getcie. Nieludzki
plan eksterminacji Żydów został w rejonie
Złoczowa zrealizowany, komendant Warzog
i jego współpracownicy w decydującej
mierze się do tego przyczynili.
W Kozakach powstał obóz pracy na
terenie kopalni węgla, w którym było
przetrzymywanych kilkaset osób. Niezdolni do pracy byli wywożeni do obozu
koncentracyjnego w Bełżcu lub umierali
na miejscu z wyczerpania. Ze wspomnień
Otmara Strokosza dowiadujemy się, że
w tym obozie pracy żydowscy więźniowie
pilnowani byli przez ukraińską milicję
i tresowane psy. Komendantem był Niemiec
o nazwisku Hildebrant, który zamieszkiwał w prywatnej kwaterze we wsi: Był to

straszny sadysta i notoryczny pijak. Chodził
w mundurze (stopnia już nie pamiętam),
w każdym razie był postrachem dla wszystkich, a zwłaszcza dla Żydów. Na terenie
obozu żydowskiego, w czasie przemarszu
Żydów do i z pracy, oraz w czasie samej
pracy działy się nie do opisania barbarzyńskie, dantejskie sceny. (…) W lipcu 1943
roku, dnia już nie pamiętam, na terenie wsi
Kozaki Niemcy przy pomocy ukraińskiej
milicji dokonali masowego ludobójstwa!!!
W godzinach rannych Żydów nie wyprowadzono do pracy, tylko kazano im wykopać
w niedalekiej odległości od ogrodzenia
baraku żydowskiego duży dół, a następnie z zamkniętego baraku wyprowadzano
po paru Żydów, którym przed barakiem
kazano się rozbierać do naga, pędzono
ich nad wykopany dół i tam dokonywano
ich mordowania strzałami z pistoletu
maszynowego. Cała akcja trwała zaledwie
kilka godzin.21 Pamięć o tym strasznym
wydarzeniu przetrwała w rodzinach mieszkańców Kozaków, opowiadają o tym do
dziś świadkowie i ich potomkowie. Jak
okrutny to był czas, można sobie wyobrazić,
jeżeli weźmie się pod uwagę fakt, że przez
kilkanaście miesięcy codziennie, dosłownie codziennie, wszyscy mieszkańcy wsi,
starsi i dzieci, siłą faktu musieli oglądać,
jak człowiek znęcał się w nieludzki sposób
nad bezbronnym człowiekiem.22 Udzielanie
jakiejkolwiek pomocy więźniom, a nawet
zbliżanie się do nich było zabronione. Za
ukrywanie ludności żydowskiej groziła

Erinnerungstafeln im
Schlosshof von Zolochiv für
die während des Zweiten
Weltkriegs ermordeten
Einwohner von Stadt und
Umgebung.
Tablice pamiątkowe na
dziedzińcu złoczowskiego
zamku, oddające hołd
pomordowanym w czasie
wojny mieszkańcom miasta
i okolic.
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Die Eskalation des polnisch–
ukrainischen Konfliktes

Erinnerungstafel vom
Schloss von Zolochiv auf
der zu lesen ist, dass hier
1941 649 ukrainische
Bürger von den Sowjets
ermordet wurden. Tatsächlich
waren es polnische Bürger
ukrainischer, polnischer und
jüdischer Herkunft.
Napis z tablicy pamiątkowej
na zamku złoczowskim,
mówiący o zamordowaniu
przez sowietów w 1941 roku
649 obywateli ukraińskich.
W rzeczywistości byli
to obywatele polscy
ukraińskiego, polskiego
i żydowskiego pochodzenia.

verteilt.26 Man kann annehmen, dass die
wenigen Reste des von den Deutschen
nicht übernommenen jüdischen Besitzes
in die Hände der hiesigen ukrainischen
und polnischen Bevölkerung gelangten.
Elisabeth Harvey diskutiert in ihrem
Buch die Mitschuld der deutschen Frauen
am Holocaust und kommt zu folgenden
Schlussfolgerungen: Die Aufgaben der
Selektion, des Zusammentreibens, der
Deportation und des Tötens wurden nur
von Männern ausgeführt. Frauen waren
damit befasst, die Gegenstände zu benutzen, die man den Opfern weggenommen
hatte, eine Vorgehensweise, die sie mit
dem Verweis auf die Bedürftigkeit der
Volksdeutschen zu legitimieren suchten.
Ob sie nun einfach naiv und gedankenlos
waren oder gleichgültig gegenüber dem
Schicksal der ursprünglichen Besitzer
der Puppenwagen, des Geschirrs, der
Kochtöpfe und der Messinglöffel, lässt
sich nicht sagen.27

Nachdem die jüdische Bevölkerung im
Sinne der Nationalsozialisten „ausgeschaltet“ und ein Großteil der regionalen Führungsschicht deportiert oder umgebracht
worden war, blieb in Ostgalizien neben
der ukrainischen Mehrheit die polnische,
meist ungebildete Minderheit übrig, welche
die ukrainischen Nationalisten in einem
nächsten Schritt beseitigen wollten.
Auf dem Gebiet der heutigen Westukraine gab es damals keinen ukrainischen
Staat, die Bevölkerung hatte keine eigene
Regierung und auch keine Armee. Wie
bereits gesagt, erfreuten sich hier die
Militäreinheiten und ihre Führung höchster
Autorität. Sie kämpften jedoch nicht nur
gegen gemeinsame Feinde, sondern auch
gegeneinander um Einflusssphären und
Macht. Unter den ukrainischen Partisanengruppen ist vor allem zwischen der
OUN Andrij Melnyks und der Stefan
Banderas28 zu unterscheiden. Letzterer
besiegte in sehr blutigen Kämpfen den
Ersteren, wurde jedoch selber im Juli 1941
von den Deutschen zusammen mit einem
großen Teil seiner Mitstreiter inhaftiert
und in Sachsenhausen gefangen gehalten.
Zum Nachfolger Banderas wurde der
gerade 33 Jahre alte Mykoła Łebed. Dieser
sprach sich offen für die „Säuberung“ der
ukrainischen Gebiete von allen Polen aus
und setzte sich konsequent für dieses Ziel
ein. Die Entscheidung zur Durchführung
ethnischer Säuberungen an der polnischen
Bevölkerung trafen also einzelne Personen
aus der Führung der OUN. Ihr Beschluss
fand aber die Zustimmung vieler Ukrainer,
die sich am Mord an den Polen beteiligten,
weil sie sich daraus materielle Vorteile
erhofften.
Die meisten ukrainischen Freiheitskämpfer unterstützten den Holocaust
zunächst als Hilfspolizisten der deutschen
Besatzer. Als die Deutschen sich auf dem
Rückzug befanden, warben sie Anfang
des Jahres 1943 junge Ukrainer für den
Dienst in der neuen Waffen–SS Division
„Galizien“ an. Diese sahen darin den Keim
für eine zukünftige ukrainische Armee
und meldeten sich gerne. Timothy Snyder
spricht von ca. 80 000 Freiwilligen,29 ein
Teil von ihnen bildeten die Deutschen
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kara śmierci, a mimo to wielu ludzi taką
pomoc niosło, narażając życie. Natomiast
w jednym wypadku udało się ustalić, że
ukraiński sołtys wsi o nazwisku, Rudyński,
który przejął urząd od polskiego sołtysa
w momencie wkroczenia Sowietów, pod
pretekstem niesienia pomocy ludności
żydowskiej wykorzystywał ją materialnie
i dopuścił się licznych morderstw. Według
relacji Strokosza po zakończeniu działań
wojennych w przysiółku Wapienniki znaleziono mogiły paru Żydów, którzy byli
rzekomo ukrywani przez Rudyńskiego.
Tymczasem śledztwo wykazało, że on ich
faktycznie ukrywał, ale tak długo jak długo
mieli okup, potem ich mordował i zakopywał
w Wapienniku koło Kozaków.23
Niezwykle bolesną i dotychczas często
przemilczaną kwestią związaną z holocaustem był udział ludności cywilnej w dysponowaniu majątkiem pozostawionym
przez żydowskie rodziny. Do perfekcji
zorganizowana machina nazistowskiego
reżimu dopracowała się wyrafinowanych
metod zagospodarowania wszelkich zagrabionych dóbr materialnych. Znacząca ich
część wywożona była pociągami do Rzeszy,
część jednak pozostawała na miejscu i miała
zaspokoić potrzeby volksdeutschów, czyli
nowo przybyłych niemieckich osadników
w Galicji Wschodniej. Faza ludobójstwa
ludności żydowskiej zbiegła się w Galicji
Wschodniej z przybyciem mniejszości
niemieckiej zamieszkującej tereny Związku
Radzieckiego, która wraz sowiecką ofensywą od wiosny 1943 r. uciekała na zachód.
Niemieckie kobiety, przysłane tu z Rzeszy,
miały za zadanie opiekować się ludnością
niemiecką w odpowiednio do tego celu
stworzonych ośrodkach. Z ich relacji można
się dowiedzieć, jak przedmioty należące
do Żydów przechodziły w ich posiadanie
i używane były do urządzenia przedszkola,
szkoły czy zaspokojenia potrzeb Volksdeutschów.24 Takie przejmowanie mienia było
zgodne z zarządzeniem z 1942 r., wydanym
przez Friedricha Katzmanna – dowódcę
SS i policji w dystrykcie Galicji.25 Zgodnie
z nim działacz nazistowskiej Organizacji
Pomocy Społecznej w Złoczowie w grudniu
1943 r. donosił: Meble i ubrania z zasobów
skonfiskowanej własności żydowskiej zostały
rozdane potrzebującym volksdeutschom.26

Można przypuszczać, że nieliczne pozostałości niezagospodarowanej przez Niemców
własności żydowskiej mogły dostać się
w ręce ukraińskiej i polskiej ludności.
Elisabeth Harley, która m.in. badała udział
niemieckich kobiet w holocauście, doszła
do następnych wniosków: Zadanie selekcji, wyłapywania, deportacji i zabijania
należało do mężczyzn. Kobiety zajmowały
się wykorzystywaniem przedmiotów, które
odebrano ofiarom. Swoje postępowanie
próbowały legitymować chęcią niesienia
materialnej pomocy Volksdeutschom. Czy
były one aż tak naiwne i bezmyślne czy też
po prostu obojętne wobec losu prawowitych
właścicieli tych wózków dla lalek, naczyń,
garnków i mosiężnych łyżek – nie da się
ustalić.27

Eskalacja konfliktu
polsko-ukraińskiego

Po tym, jak ludność żydowska zgodnie
z zamiarem niemieckich nazistów została

Die Aufschrift einer
Erinnerungstafel am Schloss
von Zolochiv, die an den
Märtyrertod der jüdischen
Bevölkerung erinnert, die
in einem Massengrab im
Schlossgraben begraben
wurde.
Napis z tablicy pamiątkowej
na zamku złoczowskim,
upamiętniający męczeńską
śmierć ludności żydowskiej
pochowanej w zbiorowej
mogile przy fosie zamku.
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Die Kohlegrube von Kozaky
1945 nach der Auflösung des
jüdischen Arbeitslagers – die
Ermordeten wurden links von
dieser Stelle begraben.
Kopalnia, Kozaki 1945 – po
likwidacji żydowskiego obozu
pracy – pomordowani zostali
pochowani na lewo od tego
miejsca.
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zu brutalen Mördern aus. Die WaffenSS Division „Galizien“ wurde ziemlich
schnell (im Juli 1944) von der Roten Armee
zerschlagen.30 Ein Großteil der Division
schloss sich dann der OUN Banderas an.
Sie beteiligten sich maßgeblich an den
ethnischen Säuberungen an Polen. Die
Führer der ukrainischen Nationalisten
waren der Meinung, dass der Kampf gegen
Polen noch vor Kriegsende entschieden
werden sollte, bevor die Großmächte die
Grenzen in Europa neu ziehen würden.
Um die Jahreswende 1942/43 bildete
die OUN Banderas die Ukrainische Aufstandsarmee (UPA), die den Plan, ethnische
Säuberungen durchzuführen, in die Tat
umsetzte. Diese wurden primär in solchen
Gebieten durchgeführt, in denen Polen die
Minderheit bildeten. Zum Jahreswechsel
1943/44 weitete sich der Konflikt auch auf
die bis dahin noch relativ ruhigen Gebiete
Ostgaliziens aus. Die ukrainische Seite
strebte mit aller Macht danach, die Polen
aus den in der Mehrheit von Ukrainern
bewohnten Gebieten zu vertreiben. Tymothy
Snyder betont jedoch, dass im Unterschied
zu Ostgalizien, wo die ukrainischen Aufständischen die Polen vor die Wahl stellten,
vertrieben zu werden oder zu sterben, in
Wolhynien den Polen meist keine Wahl
gelassen wurde und ausnahmslos ganze
Ortschaften hingemordet wurden. Nicht
selten kam es während großer Feste zu
Brandstiftungen an katholischen Kirchen
(die meistens aus Holz gebaut waren), zu
einem Zeitpunkt also, zu dem die voll waren
mit Menschen. Selbst im Jahre 1943 wurden
40 000 bis 60 000 polnische Zivilisten in

Wolhynien ermordet.31 Die Polen suchten
Hilfe sowohl bei den Deutschen als auch
bei den sowjetischen Partisanen, was die
Ukrainer nur in der Ansicht bestärkte, mit
drei Feinden kämpfen zu müssen. Die
Polen konnten sich häufig nur noch in
sogenannten Selbstverteidigungszentren,
d.h. in größeren Dörfern und Kleinstädten
behaupten. Die verbliebenen Polen, meist
Einheiten der polnischen Untergrundarmee
(AK) sammelten sich und schritten insbesondere in den mehrheitlich polnischen
Gebieten zu Vergeltungsaktionen, die oft
ebenso brutal waren. Deswegen wird in
diesem Zusammenhang nicht von einer
einseitigen Vertreibung, sondern von einem
Bürgerkrieg gesprochen. Ryszard Torzecki
schätzt, dass auf polnischer Seite 80 000
bis 100 000 Menschen diesem Bürgerkrieg
zum Opfer fielen.32 Die ukrainischen
Verluste werden auf 11 000 bis 15 000
geschätzt.33 Aus Angst vor ukrainischen
Angriffen verließen im Zeitraum von
Januar bis Juni 1944 ca. 300 000 Polen
Ostgalizien. Viele Regionen wurden fast
vollständig von der polnischen Bevölkerung
verlassen. Es wird geschätzt, dass in den
Jahren 1943–47 insgesamt 1,1 Millionen
Polen gezwungen wurden, ihre Heimat
im polnisch–ukrainischen Konfliktraum
zu verlassen.34 Im Südosten des heutigen
polnischen Staatsgebietes forderten die
Kämpfe ebenfalls einen hohen Blutzoll.
Dort übten polnische Einheiten die Macht
aus und zwangen ca. 630 000 Ukrainern
zur Flucht in die Ukrainische SSR.35
Sowohl Polen als auch Ukrainer verließen
ihre Heimatorte Mit dem Gefühl, großes
Unrecht erfahren zu haben und erlitten
viele Demütigungen und Verluste. Ein
Zusammenleben von Polen und Ukrainern
in gemischten Siedlungsgebieten erschien
1944 nicht mehr möglich. Unter dem Eindruck der Kämpfe und des gewaltsamen
Untergangs des alten multiethnischen
Polens setzte sich auch bei den polnischen
Kommunisten die Überzeugung durch, dass
nur in einem homogenen Nationalstaat
eine bessere Zukunft liegen könne.36

Die zweite sowjetische Besatzung

Am 4. Januar 1944 überschritt die
Rote Armee ein zweites Mal die polnisch–sowjetische Grenze von 1939. Der
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„zlikwidowana”, a większość lokalnej elity
wywieziona lub zamordowana, w Galicji
Wschodniej pozostała oprócz ukraińskiej
większości polska, często niewykształcona
mniejszość, z którą ukraińscy nacjonaliści
mieli zamiar uporać się w następnej kolejności. Na zachodnich terenach zamieszkiwanych przez Ukraińców nie istniało
państwo ukraińskie, ludność nie miała
własnego rządu ani własnej armii. Jak
już wspomniano, jednostkom militarnym
i ich dowódcom przypisywano najwyższy
autorytet. Walczyli oni nie tylko przeciwko
wrogom Ukrainy, lecz także pomiędzy
sobą o strefy wpływu i władzę. Wśród
ukraińskich grup partyzanckich trzeba
rozróżnić zwłaszcza Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Andrija
Melnika i organizację o tej samej nazwie
Stefana Bandery.28 Ten ostatni pokonał
pierwszego w krwawych bojach, został
jednak wraz z większą częścią swoich
zwolenników aresztowany przez Niemców
w lipcu 1941 r. i osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Następca
Bandery, zaledwie 33-letni Mykoła Łebek,
otwarcie wypowiadał się za „oczyszczeniem” ukraińskich regionów z wszystkich
Polaków i konsekwentnie dążył do osiągnięcia tego celu. Decyzję przeprowadzania
czystek etnicznych wobec Polaków były
więc podjęte przez pojedyncze osoby
z kierownictwa OUN. Te plany spotkały
się z aprobatą wielu Ukraińców, którzy
brali udział w mordach na Polakach,
a poza rozprawieniem się z nielubianymi
sąsiadami obiecywali sobie z tego pewne
korzyści materialne.
Większość ukraińskich bojowników
najpierw brała udział w holocauście jako
policjanci pomocniczy niemieckiego
okupanta. Gdy Niemcy wycofywali się
z Galicji i ich zasoby ludzkie były już ograniczone, rozpoczęli z początkiem 1943 r.
intensywnie werbowanie Ukraińców do
nowo powstałej Dywizji SS „Galizien”.
Ci traktowali ją jako zaczątek przyszłej
ukraińskiej armii i dlatego ochoczo się do
niej zgłaszali. Timothy Snyder szacuje ich
liczbę na około 80 000 ochotników29, tylko
część z tej grupy Niemcy zdołali wyszkolić
na brutalnych morderców. Dywizja SS
„Galizien” została dość szybko rozbita
przez Armię Czerwoną (w lipcu 1944 r.)30,

a większość służących w niej Ukraińców
dołączyła się do OUN–Bandera i brała
udział w czystkach etnicznych wobec
Polaków. Przywódcy ukraińskich nacjonalistów byli zdania, że walka przeciwko
Polakom powinna zostać rozstrzygnięta
jeszcze przed zakończeniem wojny, zanim
wielkie mocarstwa ustalą nowe granice
w Europie.
Na przełomie lat 1942/43 frakcja banderowska OUN stworzyła Ukraińską
Powstańczą Armię (UPA), która realizowała
plan ludobójstwa polskiej ludności. Czystki
etniczne były przeprowadzane głównie na
tych terenach, na których ludność polska
tworzyła mniejszość. Na przełomie lat
1943/44 konflikt rozprzestrzenił się na
dotąd relatywnie spokojne obszary Galicji
Wschodniej. Strona ukraińska ze wszystkich
sił starała się wypędzić Polaków z regionów
zamieszkanych większościowo przez Ukraińców. Timothy Snyder podkreśla jednak,
że w odróżnieniu do Galicji Wschodniej,
gdzie Polacy mieli wybór pomiędzy wypędzeniem a śmiercią, na Wołyniu większość
Polaków takiego wyboru nie miała i całe
miejscowości zostały wymordowane bez
wyjątku. Nierzadko zdarzało się, że podczas
dużych uroczystości podpalano kościoły
katolickie (zazwyczaj drewniane), gdy
były pełne ludzi. Szacuje się, że tylko
w 1943 r. ofiarą tych mordów padło 40 do
60 000 polskich cywilów.31 Polacy szukali
pomocy u Niemców, jak i u partyzantów
sowieckich, co utwierdziło Ukraińców
w poglądzie, że muszą walczyć z trzema
wrogami. Często Polacy mogli się już tylko
utrzymać w tzw. ośrodkach samoobrony,
tzn. w większych wioskach i małych
miastach zdominowanych przez ludność
polską. Tam żołnierze Armii Krajowej
prowadzili liczne akcje odwetowe, które
niejednokrotnie były brutalne. Dlatego
w tym kontekście nie należy mówić jedynie o czystkach etnicznych inicjowanych
jedynie ze strony Ukraińców, lecz o dwustronnej wojnie domowej. Ryszard Torzecki
szacuje, że po stronie polskiej zostało
zamordowanych 80 do 100 000 osób.32
Liczbę ofiar po ukraińskiej stronie szacuje
się na 11 000 do 15 000.33 W okresie od
stycznia do czerwca 1944 r. około 300 000
Polaków opuściło Galicję Wschodnią
ze strachu przed ukraińskimi napadami.
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Bürgerkrieg war der Sowjetunion insofern
willkommen, als die Ukrainer die zwischen
1939 und 1941 begonnene Depolonisierung der Region fortgesetzt hatten. Die
Befreiung von der deutschen Besatzung
und die erneute Einnahme der Ostgebiete
der Zweiten Polnischen Republik durch
die Rote Armee behandelten die sowjetischen Behörden als Wiederherstellung
des rechtlichen status quo, der mit dem
Hitler–Stalin–Pakt im Jahre 1939 festgelegt worden war. Die östlich der s.g.
Curzon–Linie gelegenen Gebiete wurden
als integrale Bestandteile der Territorien
der Sowjetrepubliken Ukraine, Weißrussland und Litauen angesehen und daher
alle polnischen Rechtsansprüche darauf
zurückgewiesen. Die sowjetischen Sicherheitsorgane begannen sofort rücksichtslos
gegen den polnischen Untergrund sowie
gegen die polnischen Partisanenabteilungen
vorzugehen. In Wolhynien und Ostgalizien
kamen in dieser Zeit etwa 10 000 Polen
ins Gefängnis. Gleichzeitig führten die
sowjetischen Behörden in Ostpolen eine
groß angelegte Rekrutierung zur polnischen Armee sowie zur Roten Armee
durch, u.a. um Ruhe in die annektierten
Gebiete zu bringen. Polnische Historiker
sprechen dabei von einer Zahl von 155 000
Soldaten.37
Bereits im September 1944, lange bevor
die Frage des Verlaufs der polnischen
Ostgrenze von den Alliierten endgültig
entschieden wurde, unterschrieben das
polnische kommunistische „Lubliner
Komitee“ und die Behörden der betroffenen
sowjetischen Unionsrepubliken (Ukraine,
Weißrussland und Litauen) Vereinbarungen über den Austausch der Bevölkerung.
Es handelt sich um drei Verträge mit den
drei Sowjetrepubliken, deren Inhalte so
ähnlich sind, dass angenommen werden
kann, dass sie in Abstimmung mit Moskau
vorbereitet wurden.38 Für die beschlossene
Maßnahme verwendete man damals den
Begriff „Repatriierung“, der den Umständen überhaupt nicht gerecht wird, da er
„die Rückkehr in die Heimat nach langem
Aufenthalt im Ausland“ meint, die Ausgesiedelten hatten aber ihre Heimat gerade
verlassen müssen.
Mit dem Austausch begann man am
15.10.1944. Eine rasche Durchführung

erwies sich schon bald als unmöglich, da
es viel mehr polnische Aussiedler gab als
Ukrainer, Weißrussen und Litauer, die bereit
gewesen wären Polen zu verlassen. In den
ersten Monaten erfolgte die Aussiedlung
sehr schleppend, da die Verwaltungen auf
beiden Seiten noch sehr schwach waren,
es fehlte an Transportmitteln, Verpflegung
und Logistik. Die Transportzüge kamen
also nur im Schneckentempo vorwärts,
die Passagiere – meist Flüchtlinge aus
den vom Bürgerkrieg geplagten Regionen – litten unter Kälte und Hunger. Sie
waren wochenlang unterwegs, mussten
dabei nicht selten mehrere Tage lang an
Bahnhöfen oder auf offenem Felde warten,
bis die Reise fortgesetzt werden konnte.
Oft wurden sie so beim Transport völlig
sich selbst überlassen, ohne ärztliche und
humanitäre Fürsorge und ohne das Ziel
ihrer Reise zu kennen. Erst nachdem die
sowjetische Westoffensive vom Bug und
der Weichsel im Januar 1945 ansetzte und
sich schnell Richtung Oder und Neiße
bewegte, konnten die Züge weiter fahren
und die Vertriebenen nach langen Strapazen
an ihre Siedlungsorte gebracht werden.
Wie sah das letzte Kapitel des polnischen
Kozaky aus? Gleich nach dem Einmarsch
in das Dorf übernahmen die Sowjets die
Leitung der Kohlegewinnung. Polnische
Grubenarbeiter befürchteten das Zusammentreffen mit den neuen Okkupanten, da
sie bereits von zahlreichen Inhaftierungen
in anderen Ortschaften gehört hatten. In
dieser Situation zeigte sich der Vorschlag
eines angeblichen sowjetischen Partisanen
namens Kundius als eine willkommene
Lösung. Er wollte seine Verweigerung
des Militärdienstes vertuschen und sich
den Sowjets als Anführer einer Partisanengruppe vorstellen, die gemeinsam mit
polnischen Untergrundkämpfern gegen den
deutschen Feind gekämpft habe. Damit
wurde Kundius zu einem großen Helden
stilisiert, dem die von den polnischen
Untergrundkämpfern erzielten Erfolge
zugeschrieben wurden. Die Polen konnten
auf diese Weise ihre Haut retten. Nach
dieser Absprache erlangten sie für die
polnischen Bewohner bei den sowjetischen
Besatzern gewisse Vorteile, die sie bei der
Aussiedlung nutzen konnten.39
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Wiele regionów zostało niemalże całkowicie opuszczonych przez polską ludność.
Ocenia się, że w latach 1943–47 około
1,1 miliona Polaków zostało zmuszonych
do opuszczenia rodzinnych stron położonych na terenie objętym polsko-ukraińskim
konfliktem.34 Na południowym wschodzie
dzisiejszego państwa Polskiego walki
polsko-ukraińskie również pochłonęły
wiele ofiar. Tam polskie jednostki miały
przewagę i zmusiły około 630 000 Ukraińców do ucieczki na teren Ukraińskiej
SRR.35 Zarówno Polacy jak i Ukraińcy
opuszczali swoje domy w poczuciu niezasłużonej krzywdy, doznając po drodze
wielu upokorzeń. Dalsze współżycie
Polaków i Ukraińców w 1944 r. na tym
terenie wydawało się nie być już możliwe.
Krwawe walki i gwałtowny rozpad dawnego multietnicznego państwa polskiego
doprowadziły polskich komunistów do
przekonania, że pokojowa przyszłość tego
kraju będzie możliwa tylko w etnicznie
homogenicznym państwie.36

Druga okupacja sowiecka

Dnia 4 stycznia 1944 r. Armia Czerwona
przekroczyła po raz drugi polsko-sowiecką
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granicę z 1939 r. Wojna domowa była
Sowietom o tyle na rękę, że Ukraińcy kontynuowali sowiecką depolonizację terenów,
rozpoczętą pomiędzy 1939 a 1941 rokiem.
Wyzwolenie spod niemieckiej okupacji
i ponowne zajęcie terenów wschodnich było
traktowane przez administrację sowiecką
jako przywrócenie prawnego statusu quo,
który został ustalony w pakcie Ribbentrop
–Mołotow w 1939 r. Tereny na wschód od
tzw. linii Curzona były widziane jako integralne części terytoriów Socjalistycznych
Republik Radzieckich: Ukrainy, Białorusi
i Litwy, a wszystkie polskie roszczenia
prawne odrzucane. Sowieckie organy bezpieczeństwa od razu zaczęły bezwzględną
walkę przeciwko polskiemu podziemiu
i polskim jednostkom partyzanckim. Na
Wołyniu i w Galicji Wschodniej zostało
w tym czasie uwięzionych około 10 000
Polaków. Jednocześnie władze sowieckie
na dużą skalę przeprowadzały w Polsce
wschodniej rekrutację do Wojska Polskiego,
jak również do Armii Czerwonej, między
innymi po to, by zaprowadzić spokój na
zaanektowanych terenach. Polscy historycy liczbę wcielonych do armii szacują
na 155 000 żołnierzy.37

Ein Teil der Ausstellung im
Schloss von Zolochiv die den
lokalen Opfern des Mordes
von 1941 gewidmet ist.
Fragment wystawy w zamku
w Złoczowie poświęcony
ofiarom mordu z 1941 roku.
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Die Priester Michał Krall und
Józef Ferensowicz vor der
Kirche in Kozaky um 1942.
Ksiądz Michał Krall i ksiądz
Józef Ferensowicz przed
kościołem w Kozakach,
ok. 1942 roku.
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Trotz der Aufsicht durch das NKWD
blieben die Aktivitäten der UPA in der
Region weiter bestehen. Besonders bedroht
waren Häuser am Rande des Dorfes. Um
die polnischen Bewohner vor Überfällen
zu schützen, hielten die Selbstschutzeinheiten Tag und Nacht Wache. Zbigniew
Czarnuch beschreibt, wie die ukrainischen Kämpfer an den Häusern der Polen
nachts Schilder mit folgender Aufschrift
befestigten: „Wenn ihr nicht weggeht,
erwartet euch der Tod!“.40 Die Polen in
Kozaky wussten bereits, dass sich ihre
Heimat außerhalb des polnischen Staates
in den neuen Grenzen befinden würde
und sie wurde, und sie wurden über die
Möglichkeit der Ansiedlung in den neuen
polnischen Gebieten informiert. Man hatte
hin und her überlegt, denn an den Bestand
der neuen polnischen Grenzen im Westen
glaubte niemand. Auf der anderen Seite
lebten sie in ihren Häusern in ständiger
Lebensgefahr. Von den sowjetischen
Behörden sowie den polnischen Beamten
des Repatriierungsamtes immer wieder
aufgefordert, stellten die meisten Polen
im Dorf im Laufe des Frühjahrs 1945 den
Antrag auf Ausreise. Sie bekamen die s.g.
Evakuierungspapiere (karta repatriacyjna),
die u.a. die Anweisung zum hinterlassen
des Vermögens beinhalteten. Aufgrund
dieser Papiere sollten den Ausgesiedelten
in ihrem neuen Wohnort Wohnungen oder
Bauernhöfe zugewiesen werden. Sie sollten
dem hinterlassenen Vermögen möglichst
entsprechen,41 was nur selten eingehalten
wurde. Mitnehmen durften sie Kleidung,
Schuhe, Bettwäsche, Haushalts– und
Landwirtschaftsgeräte, Lebensmittel,

Masttiere und –vögel, solange alles insgesamt nicht das Gewicht von 2 Tonnen
pro Familie überschritt. Fachleute durften
auch ihre Arbeitsgeräte mitnehmen. Die
ukrainische Seite drängte auf schnelle
Aussiedlung, die polnische Seite dagegen
war nicht im Stande, in kurzer Zeit so viele
Transporte zur Verfügung zu stellen und
den Transfer von Hunderttausenden von
Menschen zu organisieren. Die Bewohner
von Kozaky hatten Glück, weil ihr Dorf
nicht weit von einer Eisenbahnstrecke
Entfernt lag und sie so zu Hause auf die
Ausreise warten konnten. Mehrere Tausend
andere Vertriebene kampierten in dieser
Zeit wochenlang auf Bahnhöfen, und ihre
Wohnungen bewohnten bereits Ukrainer.
Kurz vor der Abreise wollten auch viele
noch alte Rechnungen begleichen, es kam
also oft zu Raubüberfällen auf beiden
Seiten, und auch Morde waren keine
Seltenheit. Es war also eine Zeit sehr
großer Anspannung. Von den polnischen
Einwohnern Kozakys entschieden sich
nur wenige (ca. 10 und meist gemischte)
Familien zu bleiben. Sie begleiteten am
29. Juni 1945 die Ausreisenden zum
Bahnhof. Unter ihnen war Grzegorz
Martyniuk, der 14 Jahre später ähnlich
wie viele andere Verbliebene, doch den
Weg in Polens Westen einschlagen sollte.
Die Spätumsiedler sollten dann einen
viel schwierigeren Anfang haben, da
kaum mehr freie Häuser zur Verfügung
standen.
Am 29. Juni 1945 hielt der Priester
Krall noch die letzte heilige Messe. Da
die Mehrheit der Polen an diesem Tag
das Dorf verließ und die ukrainische
Bevölkerung nicht katholisch war, wurde
entschieden, dass die Kirchenausstattung
samt Altar, Skulpturen, Fahnen usw.
mitgenommen werden sollte. Ein solcher
Extra-Transport für kirchliche Kunstwerke
war eigentlich nicht erlaubt, dank der
angeblichen Verdienste im gemeinsamen
Kampf polnischer und sowjetischer Partisanen gelang es aber den Bewohnern
von Kozaky, eine Genehmigung von den
entsprechenden sowjetischen Beamten zu
erhalten. Beschlossen wurde ebenfalls,
dass die ganze Gruppe während der Reise
zusammenbleiben und sich auf keinen
Fall getrennt ansiedeln sollte. Dies war
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Już we wrześniu 1944 r., a więc na
długo przed tym, kiedy kwestia przebiegu
polskiej granicy została ostatecznie przez
aliantów ustalona, złożony z polskich
komunistów Komitet Lubelski podpisał
układy o wymianie ludności, które zostały
zawarte z trzema republikami radzieckimi.
Ich treści są tak do siebie podobne, że można
przypuszczać, że zostały one wypracowane
w ścisłym porozumieniu z Moskwą.38 Te
działania określano wówczas mianem
„repatriacji”, co wcale nie odpowiada
okolicznościom, gdyż pojęcie to oznacza
„powrót do ojczyzny po długim pobycie
na obczyźnie” – wysiedleni natomiast
musieli opuścić rodzinne strony.
Wymianę ludności w Galicji Wschodniej
rozpoczęto 15 października 1944 r. Jej
prędka realizacja okazała się dość szybko
niemożliwa, gdyż było o wiele więcej
polskich wysiedleńców niż ukraińskich
i białoruskich, którzy byliby skłonni opuścić Polskę. W ciągu pierwszych miesięcy
wysiedlenie przebiegało bardzo powoli,
gdyż administracja obu stron była jeszcze
słaba, brakowało środków transportu,
żywności i logistyki. Pociągi transportowe
posuwały się więc tylko w żółwim tempie,
pasażerowie – przeważnie uchodźcy z terenów dotkniętych wojną domową – cierpieli
z powodu zimna i głodu. Tygodniami byli
w drodze, a nierzadko musieli czekać
kilka dni na dworcu lub w otwartym polu,
zanim podróż mogła być kontynuowana.
Często byli zdani całkowicie na siebie
samych, bez opieki lekarza i znajomości
celu podróży. Dopiero po ofensywie
sowieckiej, rozpoczynającej się na Bugu
i Wiśle w styczniu 1945 r. i posuwającej się
szybko w kierunku Odry i Nysy, pociągi
mogły ruszyć dalej i zawieźć wypędzonych po męczącej podróży do ich miejsc
osiedlenia na terenie Nadodrza.
Jak wyglądał ostatni rozdział polskich
Kozaków? Od razu po ponownym wkroczeniu do wsi Sowieci przejęli nadzór nad
wydobywaniem węgla. Polscy pracownicy
kopalni obawiali się spotkania z nowym
okupantem, gdyż słyszeli już o licznych
aresztowaniach w innych miejscowościach.
W tej sytuacji rozwiązaniem okazała się
propozycja złożona przez rzekomego sowieckiego partyzanta o nazwisku Kundius.

Chcąc ukryć fakt, że uchylał się od służby
wojskowej, postanowił on opowiedzieć
Sowietom, że wspólnie z polskimi bojownikami podziemia walczył z niemieckim
wrogiem. Kundius zyskał zatem sławę
rzekomego przywódcy dużej grupy partyzanckiej, której przypisano sukcesy
polskiego podziemia, a Polacy uratowali
własną skórę i mogli liczyć na korzystne
traktowanie podczas wysiedlania.39
Mimo kontroli NKWD, UPA nie zawiesiła swojej czynności w tym regionie.
Zwłaszcza domy na krańcach wsi były
zagrożone. By ochronić polskich mieszkańców przed napadami, samoobrona dzień
i noc trzymała wartę. Zbigniew Czarnuch
opisuje, jak ukraińscy bojownicy zawieszali
nocą na domach Polaków następujący
napis: „Jak nie odejdziecie, oczekuje was
śmierć!”.40 Polacy w Kozakach wiedzieli
już, że ich ojczyzna znalazła się poza
nowymi granicami polskiego państwa
i zostali poinformowani o możliwości
osiedlenia się na terenach nowo przyłączonych do Polski. Rozważano to na
wszystkie strony, gdyż nikt nie wierzył
w stałość polskich granic na zachodzie.
Z drugiej strony Polacy żyli tu w swoich
domach w ciągłym zagrożeniu. Nieustannie
wzywani przez władzę sowiecką i polskich
urzędników biura repatriacyjnego wreszcie
zdecydowali się wiosną 1945 r. złożyć
wniosek o wyjazd. Dostali tzw. karty
repatriacyjne, które zawierały między
innymi instrukcję, jaki majątek można
ze sobą zabrać. Na podstawie tych papierów przydzielano później wysiedleńcom
mieszkania i gospodarstwa w ich nowych
miejscach zamieszkania. Zgodnie ze
wspomnianą umową miał on możliwie
odpowiadać pozostawionemu na wschodzie majątkowi41, niestety, warunki tej
umowy tylko rzadko były dotrzymywane.
Pozwolono zabrać ubranie, buty, pościel,
sprzęt gospodarstwa domowego, żywność
i zwierzęta hodowlane, o ile ciężar wszystkiego razem nie przekraczał dwóch ton na
rodzinę. Fachowcom pozwolono zabrać
też narzędzia i maszyny do pracy. Strona
ukraińska nalegała na szybkie wysiedlenia,
polska strona natomiast nie była w stanie
w tak krótkim czasie zorganizować tyle
transportów i przeprowadzić transfer wielu
setek tysięcy ludzi. Mieszkańcy Kozaków
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entscheidend für die spätere Wahl des
neuen Wohnortes.
Diejenigen, die in Kozaky geblieben
waren, hatten in den nächsten Jahren
kein leichtes Leben. Die UPA trieb in
der Gegend noch bis in die 50er Jahren
ihr Unwesen. Sie verfolgte nicht nur die
verbliebenen Polen, sondern auch Russen
und Ukrainer, die von den Sowjets in den
ehemals polnischen Häusern angesiedelt
wurden. Eine endgültige Lösung des
Problems fanden die Sowjets, indem
sie ganze Einheiten ihrer Armee in die
Region verlegten. Diese durchsuchten
Haus für Haus die gesamte Umgebung.
Im Zentrum des Dorfes, unter dem Glockenhaus, wurden Exekutionen an den
Angehörigen der UPA durchgeführt. Die
Leichen blieben dort lange liegen, da
die Familienangehörigen Angst hatten,
beim Begräbnis der Toten als Mitstreiter
denunziert zu werden. Eine ukrainische
Familie bewohnte das Haus, das von der
Familie Stojanowski verlassen worden
war. Die Mutter – eine ukrainische Patriotin – wollte nicht zulassen, dass ihre
im Haus versteckten Söhne vom NKWD
festgenommen werden würden. Deswegen
entschied sie sich, die vier Söhne und
anschließend sich selbst zu töten.42

Pyrehne – eine neue Heimat im
Lebuser Land

Das Lebuser Land, ähnlich wie die
gesamten West– und Nordgebiete, die
im Zuge des Potsdamer Abkommens
im August 1945 Polen angeschlossen
wurden, erlebte einen fast vollständigen
Bevölkerungsaustausch, den Abbruch der
kontinuierlichen Kultur einer Gesellschaft
und das Entstehen einer neuen Tradition
von einer neuen Gesellschaft. Vor der
herannahenden Front flüchtend verließen
etwa 50% der einheimischen deutschen
Bevölkerung diese Gebiete, der Rest wurde
zwischen Juni und Juli 1945 vertrieben oder
während der folgenden Monate und ersten
Nachkriegsjahre zwangsausgesiedelt. Der
Anteil der einheimischen Bevölkerung,
damals als Autochthone bezeichnet, war
im Gebiet des Lebuser Landes marginal
und betrug im Jahr 1950 2,6%.43
Parallel zur Flucht, Vertreibung und
Zwangsaussiedlung der deutschen

Bevölkerung verlief die Ansiedlung der
polnischen Bevölkerung. Der Anschluss
der Gebiete östlich der Oder und Lausitzer Neiße an Polen im Jahr 1945 war mit
mehreren organisatorischen und wirtschaftlichen Problemen verbunden, die in den
Nachkriegsjahren eine ernstzunehmende
Herausforderung an den polnischen Staat
darstellten. Ihre Bewirtschaftung und
langfristig die Integration der übernommenen Gebiete in den restlichen Teil des
Landes beschränkte sich anfänglich auf
die schnellstmögliche Besiedlung mit
polnischer Bevölkerung und die Etablierung einer polnischen Administration.
Dies bereitete viele Schwierigkeiten,
insbesondere während der ersten Monate,
als die polnische Verwaltung in ihren
Befugnissen durch die sowjetische Militärverwaltung und die Willkür einzelner
sowjetischer Befehlshaber der Roten
Armee eingeschränkt wurde. Es machten
sich auch spürbare personelle Probleme
sowie das Fehlen von Transport– und
Nahrungsmitteln bemerkbar.
Die einleitenden Vorbereitungen zur
Schaffung eines Verwaltungssystems in
den angeschlossenen Gebieten wurden
durch das Büro für die Westgebiete gelenkt,
welches am 2. Februar 1945 beim Präsidium des Ministerrats der polnischen
Übergangsregierung entstanden war. Die
sich anhäufenden Probleme, welche von
der Verwaltung bewältigt werden sollten,
stellten die Regierung vor die Aufgabe,
eine zentrale Behörde zu schaffen, die die
angeschlossenen Gebiete direkt verwalten
sollte. Am 11. April 1945 erschuf der
Ministerrat das Amt des Generalbevollmächtigten für die Wiedergewonnenen
Gebiete, dem wiederum Bezirks– und
Kreisbevollmächtigte unterstellt wurden.
Mit der Besiedlung der neuen Gebiete
durch polnische Bevölkerung betraute
man das Staatliche Repatriierungsamt
(im Folgenden: PUR), welches am 7.
Oktober 1944 eingerichtet worden war und
anfänglich die Umsiedlungen aus anderen
Gebieten, überwiegend der UdSSR, nach
Polen organisierte.
Die ersten Siedler in diesen Gebieten waren Polen, die direkt der sich
nach Westen bewegenden Roten Armee
folgten und eigenmächtig oder mit dem
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mieli szczęście, że ich wieś znajdowała się
niedaleko linii kolejowej, więc mogli czekać
w domach na wyjazd. Kilkanaście tysięcy
innych wygnańców koczowało tygodniami
na dworcach, podczas gdy ich mieszkania
zostały już zamieszkane przez Ukraińców.
Krótko przed wyjazdem wielu starało się
jeszcze wyrównać dawne porachunki, więc
zdarzały się często po obu stronach napady
rabunkowe, również morderstwa nie były
rzadkością. Był to więc czas dużego napięcia. Z polskich Kozaków pozostało tylko
kilka (ok. 10, przeważnie mieszanych)
rodzin. 29 czerwca 1945 r. odprowadziły
one wyjeżdżających na dworzec. Wśród
nich był Grzegorz Martyniuk, który kilka
lat później również wyjechał na zachód,
podobnie jak wielu innych pozostałych.
Późni przesiedleńcy mieli jednak trudniejszy start na ziemiach przyłączonych,
gdyż wówczas pozostało już tylko niewiele
wolnych mieszkań do zasiedlenia.
29 czerwca 1945 r. ksiądz Krall odprawił
ostatnią mszę świętą. Ponieważ większość
Polaków miała opuścić wioskę tego dnia,
a ukraińska ludność nie była katolicka,
zdecydowano zabrać wyposażenie wnętrza
kościoła wraz z ołtarzem, rzeźbami i chorągwiami. Właściwie taki specjalny transport
kościelnych dzieł sztuki był zabroniony,
jednak dzięki rzekomym zasługom we
wspólnej walce polskich i sowieckich partyzantów Polacy otrzymali na to zezwolenie od
odpowiedzialnych urzędników sowieckich.
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Postanowiono, że cała grupa miała pozostać
razem w ciągu podróży i w żadnym wypadku
nie osiedlić się rozdzielnie. Taka decyzja
miała znaczący wpływ na wybór nowego
miejsca zamieszkania.
Ci, którzy pozostali w Kozakach,
w następnych latach nie mieli łatwego
życia. UPA szalała w tych okolicach jeszcze
do lat pięćdziesiątych. Ich ofiarami byli
nie tylko pozostali Polacy, lecz i Rosjanie,
i Ukraińcy, którzy zostali osiedleni przez
Sowietów w dawnych polskich domach.
Ostateczne rozwiązanie problemu znaleźli
Sowieci przysyłając całe bataliony swojego
wojska w tę okolicę. Sowieccy żołnierze
przeszukiwali mieszkania, jak i całą okolicę. W centrum wioski, pod dzwonnicą
były przeprowadzane egzekucje członków
UPA. Zwłoki długo jeszcze leżały w tym
miejscu, gdyż członkowie rodzin rozstrzelanych bali się, że zostaną pojmani jako
sojusznicy partyzantów. Dom, który został
opuszczony przez rodzinę Stojanowskich,
został zamieszkany przez ukraińską rodzinę.
Matka – ukraińska patriotka – nie chciała
do tego dopuścić, by NKWD schwytało
jej ukrywających się w domu synów, więc
zdecydowała się zabić najpierw czterech
synów i następnie samą siebie.42

Pyrzany – nowa ojczyzna
na Ziemi Lubuskiej

Ziemia Lubuska, podobnie jak cały
obszar Ziem Zachodnich i Północnych,

Der letzte Tag vor der Abreise
in den Westen. Wapnica
in der Nähe von Kozaky,
27.06.1945.
Ostatni dzień przed odjazdem
na Zachód. Wapnica koło
Kozaków, 27.06.1945 rok.
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Einverständnis der sowjetischen Kommandanten als Vertreter der polnischen
Verwaltung auftraten. Sehr oft waren
dies Personen, die die eingetretene Situation ausnutzten, um sich zu bereichern
und das von den flüchtenden Deutschen
zurückgelassene Habe raubten, um es
im s.g. Zentralpolen zu verkaufen. Es
fällt schwer, diese Gruppe als Siedler
zu bezeichnen, da sie in der Regel nicht
länger an einem Ort blieben und oft ihren
Wohnort wechselten. Damals wurde
das Plündern in den angeschlossenen
Gebieten zu einem alltäglichen Phänomen
und trug erheblich zur Zerstreuung und
Verwüstung des angetroffenen Besitzes
bei. Eher verdienen es die Bewohner der
benachbarten Kreise als Siedler bezeichnet
zu werden, da sie aus eigener Initiative in
den Westen aufbrachen und die verlassenen
deutschen Höfe einnahmen. Noch früher
konnte man hier diejenigen antreffen, die
aus den Gefangenen– und Arbeitslagern
in Deutschland zurückkehrten. Die sich
im Frühjahr 1945 bildende polnische Verwaltung versuchte die zurückkehrenden
Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter
zur Ansiedlung zu ermuntern, und die
Ansiedlungsbewegung verstärkte sich im
Mai 1945 nach der Kapitulation Deutschlands. Ab diesem Moment kann man von
einer mehr oder weniger organisierten
Aktion sprechen. Das PUR setzte spezielle
Pendelzüge ein, mit denen die Umsiedler
aus den ferneren Gebieten Zentralpolens

Der Bahnhof von Zolochiv.
Dworzec kolejowy
w Złoczowie.

eintrafen. Allerdings brachen aufgrund
des mangelhaften Zugbestandes Teile der
Bevölkerung, vor allem die Menschen
aus Ortschaften, die an der ehemaligen
polnisch–deutschen Grenze lagen, mit
Pferdefuhrwerken oder sogar zu Fuß in
den Westen und Norden auf. Seit dem
Frühjahr 1945 begannen auch die Vertriebenen aus den damaligen polnischen
Ostgebieten in die polnischen Oderregionen zu gelangen.

Aus Kozaky nach Pyrehne

Die Reise der Bewohner von Kozaky
an ihren neuen Wohnort dauerte vier
Wochen und war sehr beschwerlich. Sie
mussten längere Aufenthalte in Trzebin
und später in Kandrzin–Cosel hinnehmen,
wo der gesamte Besitz in andere, an die
polnischen Schienen angepasste Waggons
verfrachtet werden musste. Dort sah
man sich in der Umgebung nach einem
geeigneten Siedlungsort um, fand aber
nirgendwo eine Ansammlung unbewohnter
Höfe, die den ca. 100 aus Kozaky und
Umgebung ausgesiedelten Familien eine
Unterkunft zusichern konnten. Die weitere
Reise in den Westen ging nach Landsberg
an der Warthe, von wo aus der gesamte
Transport ins nahe Vietz geleitet wurde.
Eine solch lange Zeit in einem Zug mit
offenen Waggons machte die Reise zur
Qual, die Nahrungsmittelvorräte waren
erschöpft, viele Personen waren an der
Ruhr erkrankt und es verbreitete sich

47

Kozaki i Pyrzany – dwie wioski, liczne narodowości.

Nach der Ankunft in Pyrehne
wirkte hier alles fremd, es
war ein deutsches Dorf.
Eins der hiesigen Häuser
auf einer Postkarte aus der
Vorkriegszeit.
Po przybyciu do Pyrzan
wszystko wydawało się być
obce. Jeden z pyrzańskich
domów na przedwojennej
widokówce.

które przyłączone zostały do Polski na mocy
postanowień poczdamskich z sierpnia
1945 r., stała się miejscem prawie całkowitej wymiany ludności, przerwania
ciągłości kulturowej jednego społeczeństwa
i tworzenia się nowej tradycji i społeczności. W ucieczce przed zbliżającym się
frontem ziemie te opuściło około 50%
niemieckiej ludności rodzimej, reszta
została wypędzona na przełomie czerwca
i lipca 1945 r. lub przymusowo wysiedlona
w ciągu kolejnych miesięcy i pierwszych
lat powojennych. Udział ludności rodzimej, zwanej wówczas autochtoniczną, był
na terenie Ziemi Lubuskiej marginalny
i wynosił w 1950 r. 2,6%.43
Procesem przebiegającym równolegle
do ucieczki, wypędzenia i przymusowego
wysiedlenia ludności niemieckiej było
osiedlanie się ludności polskiej. Włączenie do Polski w 1945 r. ziem na wschód
od Odry i Nysy Łużyckiej wiązało się
z wieloma problemami organizacyjnymi
i gospodarczymi, których rozwiązanie
było w latach powojennych poważnym
wyzwaniem dla państwa polskiego. Zagospodarowanie, a w dalszej perspektywie
integracja przejętych ziem z resztą kraju,
sprowadzało się początkowo do jak najszybszego ich zasiedlenia ludnością polską
i objęcia przez polską administrację.
Nastręczało to wiele trudności, szczególnie
w pierwszych miesiącach, gdy polskie
władze były ograniczone w swoich prawach przez radzieckie władze wojskowe

i samowolę poszczególnych dowódców
Armii Czerwonej. Występowały także
dotkliwe kłopoty kadrowe, brak środków
transportu i aprowizacyjnych.
Wstępnymi przygotowaniami do
stworzenia systemu administracyjnego
na ziemiach przyłączonych kierowało
Biuro Ziem Zachodnich przy Prezydium
Rady Ministrów Rządu Tymczasowego,
powołane 2 lutego 1945 r. Piętrzące się
problemy, których rozwiązaniu miały
sprostać władze, postawiły przed rządem
kwestię stworzenia centralnego organu
bezpośrednio zarządzającego ziemiami
przyłączonymi. 11 kwietnia 1945 r. Rada
Ministrów powołała Urząd Pełnomocnika
Generalnego Ziem Odzyskanych, jemu zaś
podlegali pełnomocnicy okręgowi i powiatowi. Zasiedlanie nowych terenów przez
ludność polską powierzono Państwowemu
Urzędowi Repatriacyjnemu (dalej: PUR),
powołanemu 7 października 1944 r., który
początkowo zajmował się organizacją
przesiedleń z obszarów innych państw,
głównie z ZSSR do Polski.
Pierwszymi osadnikami na terenach
postulowanych byli Polacy, którzy podążali
tuż za posuwającą się na zachód Armią
Czerwoną i w sposób samowolny lub za
zgodą komendantów radzieckich występowali w charakterze przedstawicieli
administracji polskiej. Bardzo często były
to osoby wykorzystujące zaistniałą sytuację
do wzbogacenia się, grabieży pozostawionego przez uciekających Niemców mienia
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der Läusebefall. Die Beamten des PUR
sicherten den in Vietz Angekommenen
eine warme Mahlzeit zu und stellten ein
Gefährt zur Verfügung, um sich in der
Umgebung umzusehen. Letztendlich
wählte man Pyrehne für die Ansiedlung,
da das Dorf fast völlig menschenleer war
und hier wie Agnieszka Watral angibt, 101
leer stehende Höfe anzufinden waren.44
Die Bauern waren zwar besorgt über
die schwachen, sandigen Böden sowie
über die Tatsache, dass sich in der Nähe
des Dorfes ein sowjetischer Flughafen
befand. Das Bewusstsein jedoch, dass
es unmöglich war, weiter zu fahren, da
die Grenze an der Oder nicht mehr fern
war, bewegte die Vertriebenen dazu, in
Pyrehne zu bleiben. Zbigniew Czarnuch
beschreibt die Ortschaft folgendermaßen:
Die Bebauung des Dorfes erinnerte an eine
kleine Stadt mit einem großen, rechteckigen
Platz, quasi einem Marktplatz, in dessen
Zentrum eine Kirche mit einem zerstörten
Turm steht, aber daneben befindet sich
ein Saal für Aufführungen, der vorläufig
in eine Kapelle verwandelt wurde. Die
Häuser im Zentrum werden vom Pfarrer,
dem Organisten, Familie Pająk und anderen, denen es „nach Gutdünken“ gebührt,
eingenommen. Die Ärmeren beziehen die
weiter weg liegenden Behausungen. Jeder
dort, wo es ihm gefällt. „Ist eh nicht für
lang,“ sagen sie „weil wir sowieso nach
Kozaky zurückkehren“.45
Im Dorf amtierte bereits der aus Zentralpolen stammende Dorfvorsteher Fabianiak. Auf seinem Hof arbeiteten zwei
deutsche Familien, die noch im Dorf
verblieben waren. Darüber hinaus hatten
sich hier schon einige Bauern aus den
westlichen Woiwodschaften Vorkriegspolen
angesiedelt. Eines der Gehöfte nahmen
polnische Soldaten ein, die die Aufgabe
hatten, die Ernte, das Kartoffelstechen
und die Heueinfuhr zu organisieren, um
den Bedarf der 5. Division der Polnischen
Armee zu decken. Über alles wachte der
sowjetische Kriegskommandant, der für
den Erhalt der Ordnung in seinem Gebiet
und die Konfiszierung aller materiellen
Güter verantwortlich war, die sich für den
Abtransport in die Sowjetunion eigneten.
Aus dem vom Dorfvorsteher Fabianiak
im Oktober 1945 vorgelegten Bericht

erfährt man, wie gewissenhaft dieser
sowjetische Kommandant seine Aufgabe
erfüllte.46 Andererseits muss man sich in
Erinnerung rufen, dass das Phänomen des
Plünderns in den ersten Nachkriegsjahren
in diesen Gebieten weit verbreitet war.
Es wurde nicht nur von organisierten,
internationalen Banden betrieben, es gab
auch eine gesellschaftliche Zustimmung
zum s.g. Organisieren all der Dinge, die
man nicht legal kaufen konnte. Es wird
angenommen, dass auch der Dorfvorsteher
Fabianiak, ähnlich wie viele Verwaltungsbeamte der neuangeschlossenen Gebiete,
die Privilegien der Macht ausnutzte und
über die zusammengetragenen Güter
nach eigenem Ermessen verfügte. Auf
die Vorwürfe von Ostpolen, dass er auf
seinem Hof (für seinen Bedarf) zu viele
landwirtschaftliche Geräte verwahre,
antwortete er, dass diese Maschinen für
diejenigen reserviert seien, die in die
Heimat gefahren waren, um ihre Familien
nach Pyrehne zu holen. Eine allgemein
verbreitete Praxis war es damals, sich mit
Erlaubnis der Machthaber Höfe durch das
Heraushängen einer weiß–roten Flagge
zu reservieren. Im Zusammenhang damit
kam es zu Streitigkeiten zwischen dem
Dorfvorsteher und den Neuankömmlingen aus Kozaky, die solche Praktiken
nicht respektierten und die vermeintlich
reservierten Wohnungen belegten. Laut der
Volkszählung vom Januar 1946 wohnten
443 Menschen in Pyrehne.47
Bedingung zur Ansiedlung waren der
Evakuierungsschein, der den Personalausweis ersetzte, und eine Beschreibung des hinterlassenen Besitzes. Auf
Grundlage dieser Dokumente waren
die PUR-Einheiten im Ansiedlungsort
verpflichtet, dem Neusiedler einen Bauernhof oder Wohngebäude zuzuteilen,
welche möglichst in Größe und Zustand
dem in der UdSSR zurückgelassenen
Besitz entsprachen. Anfangs war die
Größe der zugeteilten Bauernhöfe nicht
genau bestimmt. Das lag daran, dass die
Landwirtschaftsform und Agrarstruktur für
die angeschlossenen Gebiete noch nicht
endgültig festgelegt waren. Dies wurde erst
durch den Erlass über die Bodenreform
und die Besiedlung vom 6. September
1946 geregelt. Im März 1947 erhielten die
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i sprzedawania go na terenie tzw. Polski
Centralnej. Trudno nazwać tę grupę ludzi
osadnikami, gdyż zazwyczaj nie pozostawali dłużej w jednym miejscu, często
zmieniając miejsce zamieszkania. Rabunek mienia stał się wówczas na ziemiach
przyłączonych zjawiskiem powszechnym
i w znacznym stopniu przyczynił się do
rozproszenia i dewastacji znajdującego się
tu dobytku. Bardziej na miano osadników
zasługują mieszkańcy przygranicznych
powiatów ziem dawnych, którzy z własnej
inicjatywy ruszali na zachód i zajmowali
opuszczone gospodarstwa niemieckie.
Jeszcze wcześniej spotkać tu można było
grupy osób powracających z obozów
jenieckich i obozów pracy w Niemczech.
Konstytuujące się wiosną 1945 r. władze
polskie starały się zachęcać powracających
jeńców i robotników przymusowych do
osiedlania się. Ruch osiedleńczy nasilił się
w maju 1945 r., po kapitulacji Niemiec.
Od tego czasu można już mówić o mniej
lub bardziej zorganizowanej akcji. PUR
uruchomił specjalne pociągi wahadłowe,
którymi przybywali przesiedleńcy z dalszych regionów Polski Centralnej. Jednak
z powodu niedostatków taboru kolejowego
część ludności, głównie z miejscowości
sąsiadujących z byłą granicą polskoniemiecką, udawała się na zachód i północ
pojazdami konnymi, a nawet pieszo. Od
wiosny 1945 r. tereny polskiego Nadodrza
przybywać zaczęli również wysiedleńcy
z byłych Kresów Wschodnich.

Z Kozaków do Pyrzan

Podróż mieszkańców Kozaków do
nowego miejsca zamieszkania trwała
cztery tygodnie i była bardzo uciążliwa.
Dłuższe postoje miały miejsce w Trzebini,
a następnie w Kędzierzynie Koźlu, gdzie
koniecznym było przeniesienie całego
dobytku do innych, dostosowanych do
polskich linii kolejowych wagonów. Tam też
rozglądano się po okolicy w poszukiwaniu
odpowiedniego miejsca pod osadnictwo,
jednak nigdzie nie znaleziono skupiska
tak wielu niezamieszkałych godpodarstw,
które zapewniłoby lokum dla około 100
wysiedlonych z Kozaków rodzin. Dalsza
podróż na zachód miała za cel Gorzów
Wielkopolski, skąd skierowano cały transport do pobliskiej Witnicy. Tak długi czas

spędzony w pociągu z odkrytymi wagonami
spowodował, że podróż stała się udręką,
tym bardziej że wyczerpały się już zapasy
żywnościowe, wiele osób chorowało
też na czerwonkę, powszechą stała się
wszawica. Urzędnicy PUR-u zapewnili
przybyłym do Witnicy ciepłą strawę oraz
dali do dyspozycji wozy, aby rozejrzeć się
po okolicy. Ostatecznie wybrano Pyrzany,
ponieważ wioska była prawie zupełnie
wyludniona, i jak podaje Agnieszka Watral,
101 gospodarstw nadawało się do zasiedlenia.44 Gospodarzy, co prawda, martwił
fakt słabych piaszczystych gleb oraz
to, że w pobliżu wioski znajdowało się
radzieckie lotnisko. Jednak świadomość,
że nie sposób było jechać dalej, gdyż granica na Odrze była już niedaleko, skłonił
wygnańców do pozostania w Pyrzanach.
Zbigniew Czarnuch opisuje miejscowość
w następujący sposób: Zabudowa wsi
przypominała miasteczko z dużym, prostokątnym placem, niby rynkiem w środku
którego stoi kościół ze zniszczoną wieżą,
ale obok jest sala widowiskowa, którą
na razie się zmieni na kaplicę. Domy
w centrum zajmują proboszcz, organista,
Pająkowie i inni, którym się to należy „po
uważaniu“. Biedniejsi lokują sie w dalszych domostwach. Każdy tam, gdzie sobie
wybrał. „I tak nie na długo – powiadają,
bo i tak wrócimy do Kozaków“.45
We wsi urzędował już pochodzący z centralnej Polski sołtys o nazwisku Fabiański.
Na jego gospodarstwie pracowały dwie
niemieckie rodziny, które pozostały jeszcze
we wsi. Ponadto osiedliło się tu już kilku
gospodarzy przybyłych z zachodnich
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Eine der ersten Feiern der
Heiligen Erstkommunion im
polnischen Pyrehne 1948.
Jedna z pierwszych
uroczystości Pierwszej
Komunii Świętej w Pyrzanach
w 1948 roku.
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Siedler die ersten Verleihungsurkunden,
die allerdings nicht das Besitzrecht an den
erhaltenen Bauernhöfen festschreiben,
sondern lediglich das Recht gaben, sie
ohne die Möglichkeit des Verkaufs oder
Vererbens zu nutzen.
Die Bewohner Zentralpolens und der
Woiwodschaft Posen, die sich für eine
Umsiedlung entschieden, mussten eine
Umsiedlungsbescheinigungen besitzen,
die von den Landratsämtern ausgestellt
wurden. Auf Grundlage dieser Bescheinigungen erhielten sie eine kostenlose
Fahrt und Nahrungsmittel. Für den Besitz,
den die Umsiedler in den angeschlossenen Gebieten übernahmen, mussten sie
zahlen. Die Abzahlung des Betrags war
meistens auf zehn Jahre angelegt und
erfolgte zu günstigen Konditionen. Die
Bauern zahlten sie in der Regel mit ihren
landwirtschaftlichen Erträgen ab. Auch
die Polen, die aus den Kriegsgefangenen– oder Arbeitslagern zurückkehrten,
wurden als Umsiedler oder Ausgesiedelte
betrachtet und erhielten entsprechende
Umsiedlungsbescheinigungen oder – im
Fall derer, die aus den Gegenden östlich
des Bug stammten – eine Entschädigungsbescheinigung, die die Beschreibung des
Besitzes ersetzen sollte.
Entgegen der verbreiteten Annahme,
die Polen hätten in den neuen Gebieten
vollständig ausgestattete Bauernhöfe
vorgefunden, sogar noch mit der sprichwörtlichen heißen Suppe auf dem Herd,
sah die Realität anders aus und vor allem
entsprach dieses Bild nicht einer Realität, welche Umsiedler vorfanden, die zu
späteren Zeiten in dieses Gebiet kamen.
Man darf nicht vergessen, dass sich der
Großteil der Dörfer – nach dem Durchmarsch der Front, der langen Stationierung
von Einheiten der Roten Armee und auch
infolge dessen, das die Verwaltungsämter anfänglich von völlig zufälligen und
dafür ungeeigneten Personen bekleidet
wurden – in der Regel in einem sehr
schlechten Zustand befand. Sie waren
ausgeplündert, das Nutztier hatte man
zuvor schlachten lassen oder abtransportiert, die Nahrungsmittelvorräte und
das Saatgut waren aufgebraucht. Folglich
war die Situation der neuen polnischen
Bewohner während der ersten Monate

keine leichte. Viele von ihnen erhielten
zwar ein Dach über dem Kopf, aber die
von ihnen eingenommenen Wohnungen
waren selten eingerichtet und statt dessen
oft völlig leer geräumt.

Pyrehne – eine außergewöhnliche
Ortschaft

Im Vergleich zu anderen Ortschaften der
an Polen angeschlossenen Oderregion war
Pyrehne ein besonderer Ort. Gewöhnlich
wurden die Gebiete von Polen besiedelt,
die aus verschiedenen Regionen stammten
und die neuen Gemeinschaften stellten
eine Mischung verschiedener Kulturen und
Traditionen dar. Vermutlich entschieden
sich die ersten polnischen Siedler aufgrund
der im Dorf stationierten sowjetischen
Flieger (die den Ort erst im Sommer 1946
verließen) gegen den Verbleib im Dorf.
Die Tatsache, dass sich ein derart großer
Transport ostpolnischer Vertriebener als
Gesamtheit in Pyrehne niederließ, ist
insofern untypisch, als die neuen polnischen Machthaber meist versuchten,
große Vertriebenengruppen aus dem Osten
aufzuteilen und getrennt anzusiedeln. Sie
gingen von der Annahme aus, dass sie
auf diese Weise keine bedeutende gesellschaftliche Kraft darstellen würden und
dadurch leichter zu beeinflussen seien.
Im Sommer 1945 war die Ansiedlung
in den westlichen Grenzregionen der
an Polen angeschlossenen Gebiete noch
sehr schwach fortgeschritten. Nach der
Vertreibung der Deutschen verblieben die
Ortschaften menschenleer, und es galt, sie
schnellstmöglich zu besiedeln. Vielleicht
widersprachen deshalb die Kreisbeamten nicht, als sich beinahe die gesamte
Gemeinschaft des ostgalizischen Dorfes
im neumärkischen Pyrehne ansiedelte.
Für die Vertriebenen aus Kozaky und
aus den anderen umliegenden Siedlungen
war dies entscheidend für den Erhalt ihrer
sozialen Bindungen und dafür, dass sie
sich in den neuen Verhältnissen zurecht
finden konnten. Dadurch war es leichter
mit der Apathie und der großen Sehnsucht
nach der Heimat zurechtzukommen. Mit
der Konsolidierung der kommunistischen
Regierung ging eine zunehmend restriktive Reaktion auf jeglichen öffentlichen
Ausdruck von Unzufriedenheit über den
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województw przedwojennej Polski. Jedno
w domostw zajmowali polscy żołnierze,
których zadaniem było organizowanie
żniw, sianokosów i wykopków na potrzeby
5. Dywizji Wojska Polskiego. Władzę nad
wszystkimi sprawował sowiecki komendant
wojenny, który zajmował się utrzymywaniem porządku na swoim terenie oraz
zbieraniem wszelkich dóbr materialnych,
które nadawały się do wywiezienia do
Związku Radzieckiego. Z raportu złożonego przez sołtysa Fabiańskiego w październiku 1945 r. dowiadujemy się, jak
sumiennie ów radziecki komendant swoje
zadanie wykonywał.46 Z drugiej zaś strony
należy pamiętać, że zjawisko szabru było
w pierwszych powojennych latach na tych
ziemiach powszechne. Trudniły się nim
nie tylko zorganizowane międzynarodowe
bandy, ale było też społeczne przyzwolenie
na tzw. organizowanie wyszystkich tych
rzeczy, których nie można było legalnie
kupić. Istnieją przypuszczenia, że podobnie
jak wielu przedstawicieli administracji na
nowo przyłączonych ziemiach, również
sołtys Fabiański korzystał z przywilejów
władzy, dysponując według uznania zgromadzonymi dobrami. Na zarzuty Kresowiaków, że przetrzymuje na swym podwórku
zbyt wiele (jak na jego potrzeby) sprzętu
rolniczego odpowiadał, że są to maszyny
zarezerwowane dla tych, którzy pojechali
w rodzinne strony, aby sprowadzić do
Pyrzan swoje rodziny. Powszechną była

wówczas praktyka rezerwowania sobie
za przyzwoleniem władz gopodarstw
poprzez wywieszenie biało–czerwonej
flagi. W związku z tym dochodziło do
sporów sołtysa z przybyszami z Kozaków,
którzy nie respektowali takich praktyk
i zajmowali rzekomo zarezerwowane
mieszkania. Według spisu ludności ze
stycznia 1946 r. w Pyrzanach mieszkały
443 osoby.47
Warunkiem osiedlenia się były karta
ewakuacyjna zastępująca dowód osobisty
oraz opis pozostawionego mienia. Na podstawie tych dokumentów jednostki PUR-u
w miejscu osiedlenia zobowiązane były
przydzielać gospodarstwa rolne lub budynki
mieszkalne w miastach w miarę możliwości
odpowiadające pod względem wielkości
i jakości mieniu pozostawionemu w ZSRR.
Początkowo wielkość przydzielanych
gospodarstw rolnych nie była ściśle określona. Wynikało to z braku rozstrzygnięć
co do ustroju rolnego i struktury agrarnej
na ziemiach przyłączonych. Regulował
to dopiero dekret z 6 września 1946 r.
o ustroju rolnym i osadnictwie. W marcu
1947 r. osadnicy otrzymali pierwsze akty
nadania, nie oznaczały one jednak własności otrzymanego gospodarstwa, a jedynie
prawo jego użytkowania, bez możliwości
sprzedaży czy dziedziczenia.
Decydujący się na przesiedlenie mieszkańcy Polski centralnej i województwa
poznańskiego musieli mieć zaświadczenia

Ernte in Pyrehne in den
1960ern.
Żniwa w Pyrzanach, lata
60. XX wieku.
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Verlust der polnischen Ostgebiete und
das erlebte Leid der Vertreibung einher.
Dennoch hatten die neuen Bewohner
Pyrehnes die Möglichkeit, im engen Kreis
der Dorfgemeinschaft die Erinnerung
an die verlorene Heimat zu pflegen und
konnten weitestgehend entsprechend
der seit Generationen weitergegebenen
Traditionen und Bräuche leben. Da sie
die entscheidende Mehrheit der Dorfbewohner darstellten, gelang es ihnen mit
der Zeit, das gesellschaftliche Leben des
Dorfes zu dominieren. Sie waren jedoch
nicht gänzlich frei in ihren Handlungen,
da sie mit der im Land vorherrschenden
neuen politischen Ordnung rechnen und
sich nach Möglichkeit mit den Regional–
und Kreisbeamten gut stellen mussten.
Und so wählten die Ostpolen in Reaktion
auf die erwähnten Streitigkeiten mit
dem Dorfvorsteher einen der ihnen, den
aus Kozaky stammenden Jan Pełech, zu
dessen Vertreter. Zur Selbstverteidigung
richtete man eine Wache ein, die mit der
Zeit in den Wachposten einer Bürgermiliz
umgewandelt wurde. Im Gebäude mit
der Hausnummer 48 richtete man das
Gemeindepräsidium ein, dessen Leiter
der bereits erwähnte Jan Pełech wurde.
Seine Frau Genowefa leitete den Kindergarten. Von den vier Läden, die im
Pyrehne der Nachkriegszeit entstanden,
wurden drei von Polen „von hinter dem
Bug“48 geführt und einer gehörte der

Pyrehne.
Dorfmusikanten in den 60er
Jahren.
Pyrzany.
Wiejski zespół muzyczny
w latach 60. XX wieku.

Familie der Idczaks, die zuvor die Mühle
für sich beansprucht hatte.49 Der Priester
Michał Krall bewohnte zusammen mit
seinen Schwestern Antonina und Julia
das Haus gegenüber der Kirche, in dem
sich vor dem Krieg ein kleines Geschäft
befunden hatte. Am 27. August 1945
weihte er das zu einem Gotteshaus umgestaltete Gebäude, und am 26. September
erhielt er vom apostolischen Verwalter in
Landsberg an der Warthe, dem Priester
Dr. Edmund Nowicki die Erlaubnis, die
heiligen Sakramente zu erteilen. Laut
Kralls Berechnungen zählte die Pyrehner
Gemeinde (zu der auch die Nachbardörfer
gehörten) in der zweiten Hälfte des Jahres
1945 1650 Gläubige und ein Jahr später
bereits 2260.50
Große Probleme bereitete die Schaffung
einer Schule im Dorf. Im Dezember 1945
kam ein Beamter des Landkreisamtes
nach Pyrehne und verzeichnete in seinem
Bericht: Die Schule befindet sich gerade
erst im Aufbau, es fehlt an Zeit für das
kulturelle Leben. Der Priester versprach,
sich der Sache anzunehmen.51 Die Tatsache, dass es ein halbes Jahr nach der
Ankunft in Pyrehne nicht gelungen war,
eine Schule zu eröffnen, erlaubt die Vermutung, dass das Gefühl einer gewissen
Vorläufigkeit weit verbreitet war unter den
Bewohnern: Man rechnete nicht damit,
länger zu bleiben, weshalb man keine
Schritte unternahm, Institutionen oder
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przesiedleńcze wydawane przez starostwa.
Na podstawie tych zaświadczeń korzystali
oni z bezpłatnego przejazdu i zaopatrzenia
w żywność. Za majątek, który przesiedleńcy obejmowali na terenach przyłączonych, zmuszeni byli zapłacić. Spłata
należności rozłożona była najczęściej na
dziesięć lat i następowała na korzystnych
warunkach. Rolnicy spłacali ją zazwyczaj
w płodach rolnych. Również Polacy wracający z obozów jenieckich lub obozów
pracy byli zaliczani do przesiedleńców
lub wysiedlonych i otrzymywali odpowiednio zaświadczenia przesiedleńcze
lub – w przypadku osób pochodzących zza
Buga – zaświadczenia odszkodowawcze
mające zastąpić opis mienia.
Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi, że Polacy znajdowali na nowych
ziemiach kompletnie wyposażone gospodarstwa, nawet z przysłowiową gorącą jeszcze zupą stojącą na piecu, rzeczywistość
była inna, a już w szczególności obraz ten
nie odnosi się do przesiedleńców przybywających na te ziemie w późniejszym
okresie. Nie wolno zapominać o tym,
że większość wsi – po przejściu frontu,
długim okresie stacjonowania jednostek
Armii Czerwonej, a także wskutek sprawowania administracji początkowo przez
zupełnie przypadkowe i nienadające się
do takich zadań osoby – znajdowała się
z reguły w bardzo złym stanie. Były one
splądrowane, zwierzęta inwentarskie
albo wcześniej poddano ubojowi, albo
wywieziono, zapasy żywności i materiału
siewnego były wyczerpane. W rezultacie
tego sytuacja nowych polskich mieszkańców w pierwszych miesiącach nie
była łatwa. Wielu z nich otrzymało, co
prawda, dach nad głową, ale zajmowane
przez nich pomieszczenia mieszkalne
były najczęściej nieurządzone, a często
całkowicie opróżnione z dobytku.

Pyrzany –
miejscowość wyjątkowa

W porównaniu z innymi miejscowościami na terenie przyłączonego do Polski
Nadodrza Pyrzany są miejscowością
wyjątkową. Zazwyczaj ziemie te zasiedlane były przez Polaków pochodzących
z różnych regionów i nowe społeczności stanowiły swoistą mieszankę kultur

i tradycji. Prawdopodobnie ze względu
na stacjonujących we wsi sowieckich
lotników (którzy opuścili miejscowość
dopiero latem 1946 r.) polscy osadnicy
nie decydowali się na pozostanie we wsi.
Fakt, że tak duży transport wschodniopolskich wygnańców w całości osiedlił
się w Pyrzanach jest o tyle nietypowy,
że nowe polskie władze dążyły raczej do
rozdrobnienia dużych skupisk wygnańców
ze Wschodu, wychodząc z założenia, że
rozproszeni nie będą stanowić znaczącej siły społecznej i łatwiej dadzą sobą
sterować. Latem 1945 r. osadnictwo na
zachodnich krańcach ziem przyłączonych
do Polski było jeszcze bardzo słabo
zaawansowane, po wypędzeniu Niemców
miejscowości pozostawały opustoszałe
i należało je jak najszybciej zasiedlić.
Być może z tego względu powiatowe
władze administracyjne nie sprzeciwiły
się zasiedleniu niemalże całej społeczności
wschodniogalicyjskiej wioski w nowomarchijskich Pyrzanach. Dla wygnańców
z Kozaków i okolicznych osad miało to
decydujące znaczenie dla utrzymania więzi
społecznych i odnalezienia się w nowych
warunkach. Łatwiej było im radzić sobie
z apatią i ogromną tęsknotą za rodzinną
ziemią. Wraz z utrwalaniem się władz
komunistycznych coraz bardziej restykcyjnie traktowano wszelkie przejawy publicznego wyrażania niezadowolenia z utraty
polskich ziem wschodnich i krzywdy
wygnania. Mimo to nowi mieszkańcy
Pyrzan mieli możliwość w wąskim gronie
wioskowej społeczności pielęgnować
pamięć o utraconej małej ojczyźnie i na
tyle, na ile to było możliwe, żyć zgodnie
z przekazywanymi od pokoleń tradycjami
i zwyczajami. Stanowiąc zdecydowaną
większość mieszkańców wioski z czasem
udało im się zdominować życie jej społeczności. Nie byli, co prawda, zupełnie
wolni w podejmowanych działaniach,
gdyż musieli się liczyć z   panującym
w kraju nowym porządkiem politycznym,
z władzami regionalnymi i powiatowymi,
z którymi w miarę możliwości należało się
ułożyć. I tak w reakcji na wspomniane już
spory z zastanym sołtysem Kresowiacy
wybrali na zastępcę sołtysa swojego
człowieka, pochodzącego z Kozaków
Jana Pełecha. Dla celów samoobrony
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Verleihungsdokument,
das die Übernahme eines
Bauernhofes durch Rozalia
Kłak, geborene Czerniecka,
bestätigt.
Akt nadania dla Rozalii Kłak,
z domu Czernieckiej.

Kozaky und Pyrehne – zwei Dörfer, mehrere Nationalitäten.

Organisationen zu schaffen. Die frühere
deutsche Schule war zerstört und es fehlten
Bänke und andere unentbehrliche Gegenstände. Dies war in der Oderregion nichts
Ungewöhnliches, und dennoch entstanden
in den anderen Ortschaften bereits im
September oder Oktober 1945 Schulen.
Die erste polnische Lehrerin Pyrehnes kam
im September 1945 in den Ort. Es zeigte
sich, dass die aus Zolochiv stammende
Maria Pająk eine Lehrerin aus Berufung
war, die nicht nur den Lehrplan erfüllte,
sondern auch das künstlerische und soziale
Leben des Dorfes organisierte.
Die vier Klassen umfassende Schule
konnte allerdings erst Anfang 1946 eröffnet
werden. Im ersten Jahr unterrichtete hier
neben Maria auch ihr Ehemann Antoni
Pająk. In Zusammenhang mit seinem
Einsatz in der militärischen Untergrundorganisation „Dienst für den Sieg Polens“52
während des Krieges bestand für ihn

nach dem Krieg die Gefahr, von den
sowjetischen Machthabern inhaftiert zu
werden, da diese solch eine Tätigkeit als
feindlich gegenüber dem sozialistischen
Regime bewerteten. Das Ehepaar Pająk
musste daher fliehen und gelangte erst
zwei Monate nach der Ansiedlung der
Bewohner Kozakys nach Pyrehne. Seine
antisowjetische Vergangenheit hatte zur
Folge, dass Antoni Pająk – der vor dem
Krieg im Bezirksgericht von Zolochiv
gearbeitet hatte – am neuen Wohnort
keinen geeigneten Arbeitsplatz finden
konnte. Letztendlich gab er seinen Posten
als Abteilungsleiter in der Möbelfabrik
von Vietz auf und beschäftigte sich mit
der Landwirtschaft und Bienenzucht.
Auch Maria Pająk erfuhr aufgrund ihrer
politischen Ansichten und ihrer Verteidigung religiöser Symbole in der Schule
Repressionen und wurde kurz vor ihrer
Pensionierung an die Schule in Wieprzyce
zwangsversetzt.53 Ausdruck der Enttäuschung über die neue Wirklichkeit und
der Sehnsucht nach der alten Heimat ist
ein von Antoni Pająk in den 60er Jahren
verfasstes längeres Poem mit dem Titel
Erinnerungen an das Zolochiver Land.54
Nach 20 Jahren gibt der Autor mit gewissenhafter Genauigkeit die Landschaft seiner
Heimat wieder und beschreibt das Leben
vor dem Krieg. Ein weiteres Beispiel dafür,
dass man sich nicht mit dem Schicksal
abfand, ist ein Panorama von Kozaky,
welches Bronisław Iśkow in den 90ern an
die Außenwand von Józef Stojanowskis
neuen Haus gemalt hatte. Nach zwanzig
Jahren planen seine Nachkommen nun
eine Außerdämmung an dieses Gebäude
anzubringen, wodurch das sentimentale
Wandgemälde verdeckt werden wird.
Dieses aussagekräftige Beispiel zeigt,
dass es erst der zweiten oder sogar dritten
Generation der Vertriebenen gelungen ist,
die sprichwörtlichen Wurzeln zu schlagen
und sich von der Sehnsucht ihrer Väter
Nach der alten Heimat zu lösen. Es bleibt zu
hoffen, dass die Erinnerung der Vorfahren
erhalten bleibt und die außergewöhnliche
Geschichte der Bewohner der zwei Dörfer
Kozaky und Pyrehne nicht in Vergessenheit gerät.
Aus dem Polnischen übersetzt von
Maria Albers

Kozaki i Pyrzany – dwie wioski, liczne narodowości.

powołano straż, która z czasem przekształcona została w posterunek Milicji
Obywatelskiej. W budynku pod numerem
48 urządzono Prezydium Gminy, której
przewodniczącym został wspomniany już
Jan Pełech. Jego żona Genowefa prowadziła
przedszkole. Z czterech sklepów, które
powstały w powojennych Pyrzanach, trzy
prowadzili Polacy „zza Buga“48, a jeden
należał do zajmującej wcześniej młyn
rodziny Idczaków.49 Ksiądz Michał Krall
zamieszkał wraz z siostrami Antoniną
i Julią w budynku naprzeciw kościoła,
w którym przed wojną znajdował się sklep.
27 sierpnia 1945 r. poświęcił budynek
zaadaptowany na świątynię, a 26 września
otrzymał od Administratora Apostolskiego księdza dr. Edmunda Nowickiego
w Gorzowie Wielkopolskim jurysdykcję
do sprawowania sakramentów świętych.
Według obliczeń ks. Kralla liczba wiernych
w parafii w Pyrzanach (do której należały
też sąsiednie wioski) wyniosła w drugiej
połowie 1945 r. 1 650, a rok później było
ich już 2 260.50
Duże trudności przysporzyła organizacja szkoły we wsi. W grudniu 1945 r.
odwiedził Pyrzany urzędnik starostwa
powiatowego, który napisał w swym
sprawozdaniu: Szkoła dopiero się organizuje, brak czasu na życie kulturalne.
Ksiądz obiecał zająć się sprawą.51 Fakt,
że przez pół roku po przybyciu do Pyrzan
nie udało się otworzyć szkoły, pozwala
przypuszczać, że poczucie tymczasowości
było wśród mieszkańców powszechne. Nie
liczono się z tym, że przyjdzie pozostać
tu na dłużej, w związku z tym nie podejmowano kroków związanych z tworzeniem instytucji czy organizacji. Fakt, że
poniemiecka szkoła była zdewastowana,
brakowało ławek i innych niezbędnych
sprzętów, nie był na terenie Nadodrza
niczym nowym, a mimo to w innych
miejscowościach szkoły powstawały już
we wrześniu czy październiku 1945 r.
Pierwsza polska nauczycielka w Pyrzanach
przybyła do wioski we wrześniu 1945 r.
Pochodząca ze Złoczowa Maria Pająk
okazała się być nauczycielką z powołania, która nie tylko realizowała program
nauczania, ale także organizowała życie
artystyczne i społeczne wsi. Czteroklasowa
szkoła mogła jednak zostać otworzona

dopiero z początkiem 1946 r. W pierwszym roku uczył w niej poza Marią
również jej mąż Antoni Pająk. W związku
z jego zaangażowaniem podczas wojny
w działalność wojskowej organizacji
podziemnej Służba Zwycięstwu Polski
był on po jej zakończeniu zagrożony
aresztowaniem przez władze sowieckie,
które traktowały taką działalność jako
wrogą socjalistycznemu reżimowi. 52
Małżeństwo Pająków musiało zatem
uciekać i dotarło do Pyrzan dopiero dwa
miesiące po osiedleniu się tu mieszkańców Kozaków. Antysowiecka przeszłość
powodowała, że Antoni Pająk – przedwojenny pracownik Sądu Okręgowego
w Złoczowie – nie mógł sobie znaleźć
właściwego stanowiska w nowym miejscu
zamieszkania, ostatecznie zrezygnował
z funkcji kierownika działu w fabryce
mebli w Witnicy i zajął się rolnictwem
i hodowlą pszczół. Również Maria Pająk
doznała represji z racji swoich poglądów
politycznych i stawania w obronie symboli religijnych w szkole, za co została
na krótko przed emeryturą przeniesiona
dyscyplinarnie do szkoły w Wieprzycach.53 Wyrazem rozczarowania nową
rzeczywistością i tęsknoty za utraconą
małą ojczyzną jest napisany w latach
60. przez Antoniego Pająka poemat pt.
Wspomnienia z Ziemi Złoczowskiej.54
Po 20 latach autor odtwarza z pieczołowitością krajobrazy rodzinnych stron
i opisuje przedwojenne życie. Kolejnym
przykładem niepogodzenia się z losem
jest panorama Kozaków wymalowana
w latach 90. przez Bronisława Iśkowa na
ścianie nowo wybudowanego domu Józefa
Stojanowskiego. Po dwudziestu latach
zamieszkujący w tym domu potomkowie
Józefa Stojanowskiego planują ocieplenie
od zewnątrz budynku, co niesie za sobą
konieczność zakrycia sentymentalnego
malowidła. Ten wymowny przykład
pokazuje, że dopiero drugiemu, a nawet
trzeciemu pokoleniu osadników udało
się zapuścić przysłowiowe korzenie
i odciąć się od tęsknoty swych ojców za
rodzinną ziemią. Pozostaje mieć nadzieję,
że pamięć przodków pozostanie i ta
wyjątkowa historia mieszkańców dwóch
wiosek – Kozaków i Pyrzan – nie pójdzie
w zapomnienie.
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