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„ W o l i n  –  w y s p a  p a m i ę c i ”  t o  p r o j e k t  p o ś w i ę c o n y 

dokumentowaniu wspomnień mieszkańców gminy Wolin, 

dotyczących pierwszych lat po II Wojnie Światowej, aż do dzisiaj.

Na wystawie i w towarzyszącym jej katalogu, a także na stronie 

internetowej, prezentujemy fragmenty osobistych relacji, 

dokumenty, zdjęcia i pamiątki. Są one związane z osiedlaniem się 

ludzi na tych terenach po 1945 roku, odnoszą się także do tradycji 

kulturowych i religijnych, które przywieźli ze sobą z rodzinnych 

stron.

W opowieściach, rodzinnych albumach, pamiętnikach                  

i zapiskach najstarszego pokolenia mieszkańców można znaleźć 

prawdziwe skarby. Dotyczą one zarówno kultury ludowej (pieśni, 

tradycje i zwyczaje, które już tylko częściowo były praktykowane 

po przes ied len iu) ,  jak  i  rea l iów życ ia  społecznego                             

i gospodarczego w miastach i miasteczkach, w pierwszych 

dziesięcioleciach XX wieku. Mają ogromną wartość historyczną     

i dokumentalną.

Zbiór ma formę archiwum społecznego, którego narracja 

zbudowana jes t  w  oparc iu  o  pamięć i  je j  p r zekaz 

międzypokoleniowy. Są tutaj sceny zatrzymane w kadrze aparatu 

fotogracznego i w skrawkach pamięci, pojedynczych zdaniach  

i wielogodzinnych opowieściach.

Zapraszamy na spotkanie z f ragmentami wspomnień 

mieszkańców wyspy Wolin.

PAMIĘCI
WYSPAI
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TUTAJ

STAMTĄD

„ Z a c z y n a l i ś m y 
tutaj  prawie od 
zera. Od jednego 
widelca, jednej 
łyżki” 

Maria Latoszek

„Myśmy tu w piekle byli” 
Julianna Herdzik

„Tutaj się przyjechało, a tu – 
druga wojna, ruska! Rosjanie 
jeszcze stacjonowali i robili 
burdy, palili pałace, strzelali     
w  p o w i e t r z e .  R o z w a l a l i 
poduszki i pierzyny i cieszyli się 
„że śnieg pada” 

Eugeniusz Król

„Trzymałyśmy się razem, we 
cztery. Tata miał po Niemcach 
karabin, strzelał w powietrze, 
żeby tych Rosjan odstraszyć” 

Krystyna Bzdak
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Wolin – punkt zero

Wydarzenia roku 1945 i związane z nim geopolityczne wstrząsy oznaczały nadejście nowej ery. 
Świat odetchnął z ulgą, bo właśnie skończył się koszmar sześcioletniej wojny, który kosztował 
życie 70 mln ludzi. Nową historię pisali zwycięzcy - przywódcy antyhitlerowskiej koalicji. Ich 
decyzje kreśliły powojenny ład polityczny, zmieniając przy tym nie tylko kształt mapy świata, ale 
także, niekiedy diametralnie, życie małych, lokalnych społeczności. 

W początkach maja 1945 roku Provinz Pommern zajęły wojska sowieckie, a kilka dni później 
najstraszliwsza z wojen dobiegła końca, ukazując krajobraz zgliszcz, gruzów i masowych 
grobów. Ziemie zachodnie dzisiejszej Polski wyróżniała w tym okresie gęsta atmosfera 
tymczasowości. Jeszcze w chaosie kończących się działań zbrojnych, w ślad za zmieniającą się 
linią frontu, ruszyły korowody ludzi. Tylko w pierwszej połowie 1945 roku przez Pomorze przeszło 
około 4 mln wędrowców: kobiet, starców i dzieci. Teraz z zachodu wracali oswobodzeni 
więźniowie obozów koncentracyjnych, robotnicy przymusowi i jeńcy wojenni, a w kierunku 
nowej granicy ruszyli uchodźcy z Prus Wschodnich i Pomorza, zmierzający do Niemiec. Ruch ten 
miał charakter spontaniczny i niezorganizowany. Wędrowano pieszo – małymi grupami lub     
w kolumnach, samochodami, koleją i podwodami, za które służył transport wojskowy. 

Dla Wolina – „momentem zero” był dzień 4 maja 1945 roku, w którym niemieckie oddziały 
Dywizji Fortecznej Swinemünde zaczęły wycofywać się na zachód, ulegając naporowi 
radzieckich żołnierzy z 19 Armii. Już od kilku miesięcy wyspa pogrążona były w chaosie 
gwałtownych ucieczek i chwilowych powrotów niemieckich mieszkańców. Ich los zależał od 
przesuwającego się frontu, a po jego przejściu od łaski zwycięzców, na którą raczej nie liczono. 
W popłochu odpływano z wyspy łodziami i barkami, lub uciekano w ślad za wycofującą się 
armią. 

Niektórzy podjęli ryzyko wyczekiwania, bo wydawało się, że jeszcze nic nie jest przesądzone. 
Stan największej niepewności trwał kilka miesięcy – do zakończenia konferencji przywódców 
ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii w Poczdamie (2 sierpnia 1945 roku). Alianci zgodzili się wówczas, że 
tereny na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej, wraz z częścią Prus Wschodnich i obszarem byłego 
Wolnego Miasta Gdańska znajdą się pod polskim zarządem. Jednocześnie zadecydowano    
o losie dotychczasowych mieszkańców tych ziem. Z chwilą wkroczenia na Pomorze Zachodnie 
Armii Czerwonej w regionie pozostawało jeszcze około 840 tysięcy Niemców. Na wieść             
o decyzjach, które zapadły w Poczdamie na zachód ruszyła kolejna fala uchodźców. Jedni 
uciekali, innych zmuszono do wyjazdu. Do końca roku Pomorze Zachodnie opuściło 290 tysięcy 
ludzi. Największe, planowe przesiedlenia pod kryptonimem „Jaskółka” rozpoczęły się w lutym 
1946 roku, po podpisaniu umów z władzami stref okupacyjnych Niemiec i trwały przez dwa 
lata, obejmując dalsze 470 tysięcy osób. 

Atmosfera tymczasowości rozwiewała się powoli. W chaosie zmieniających się kalkulacji 
odnośnie ostatecznej przynależności państwowej Pomorza Zachodniego, powstawały zręby 
polskiej administracji. Nie był to łatwy proces, bowiem władze samorządowe musiały liczyć się 
z obecnością Armii Czerwonej i funkcjonowaniem na terenach przygranicznych radzieckich 
komendantur wojskowych. Nadal działał też samorząd niemiecki. 
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W okresie od kwietnia do lipca 1945 roku stolicę regionu - Szczecin - trzykrotnie przejmowała 
polska administracja. Niektóre obszary, aż do października 1945 roku znajdowały się 
wyłącznie pod radzieckim zarządem wojennym, a więc de facto poza granicami Polski. 
Teren ten obejmował - poza Policami, Trzebieżą, Nowym Warpnem, Międzyzdrojami                     
i Świnoujściem, także całą wyspę Wolin. Sowiecką zwierzchność tłumaczono znaczeniem 
strategicznym występujących tam pozostałości po fabrykach i obiektach militarnych. 
W rzeczywistości było to głównie zaplecze uprawianego przez Rosjan na szeroką skalę 
szabru i przemysłowego demontażu. Podczas wojny na wyspie Wolin rozmieszczone zostały 
magazyny broni i amunicji oraz instalacje Szkoły Łączności Wojsk Lotniczych. Co prawda 
podczas majowych walk większość tych urządzeń uległa zniszczeniu (podobnie jak 70 % 
zabudowy Wolina), jednak nadal, przez swe położenie, teren ten pełnił ważną rolę militarną. 
Przez pierwsze kilka miesięcy po zakończeniu wojny, wyspa stała się wojskowym 
obozowiskiem. Chęć zemsty i głód wojennych nagród wisiały w powietrzu, toteż 
natychmiast obiektem dziejowego odwetu stali się niemieccy cywile. Szczególnie tu, na 
ziemiach objętych sowiecką administracją wojenną, zwycięzcy stali się panami życia             
i śmierci. Liczba ludności Wolina, wynosząca przed wojną 4800 osób, zmniejszyła się               
o połowę: dotychczasowi mieszkańcy uciekali w popłochu za Odrę, stawali się oarą 
gwałtów i mordów lub traali do obozów i więzień. 
Jednak nie tylko Niemcy doznali krwawej samowoli sowieckich żołnierzy. 
Demontaż, szaber, gwałty i morderstwa popełniane przez czerwonoarmistów składały się 
na złowrogi entourage tamtego okresu. Oarą przemocy padali także pierwsi polscy 
osadnicy. Przejęcie Wolina jesienią 1945 roku przez polską administrację niewiele w tym 
zakresie zmieniło. Nadal dochodziło do bijatyk, gwałtów i rabunków, a także samowoli 
nowych władz. Dramatyczne sceny rozgrywały się na terenie całego powiatu Uznam-Wolin. 
Gdy w czasie wyjątkowo mroźnej zimy 1945/1946 wody Zalewu Szczecińskiego skuł lód, 
władzę nad życiem mieszkańców przejęli „stróże porządku”: pozostawieni bez nadzoru 
zwierzchników funkcjonariusze urzędu bezpieczeństwa i milicjanci. W stolicy powiatu -  
Świnoujściu doszło wówczas do szeregu zbrodni na niemieckich mieszkańcach, które 
eufemistycznie nazywano nadużyciami. 

Tymczasem na ziemie regionu przybywali nowi mieszkańcy. Już wiosną 1945 roku polskie 
władze starały się tworzyć na Pomorzu Zachodnim, Dolnym Śląsku i pozostałych terenach 
(które alianci projektowali jako rekompensatę za utracone Kresy) „fakty dokonane” poprzez 
pospieszne organizowanie akcji osiedleńczej. W maju 1945 roku pomimo niepewnej sytuacji 
międzynarodowej, w Szczecinie rozpoczął działalność Państwowy Urząd Repatriacyjny 
(PUR). Pierwsze polskie miesiące na ziemiach zachodnich upływały pod znakiem wędrówek, 
rachuby zniszczeń i poszukiwań nowego miejsca do życia. Niektórzy przyjeżdżali zwabieni 
nadzieją poprawy dotychczasowej sytuacji ekonomicznej, drudzy ruszyli po łatwą zdobycz 
na handel,      a jeszcze inni przybyli jako wysiedleńcy z terenów włączonych w skład ZSRR, 
wyrwani ze swoich domów, znużeni wielotygodniową podróżą i strachem przed jutrem, 
biedni, trapieni chorobami. Osadnicy pochodzili w większości z terenów wiejskich i poza 
lichym dobytkiem nieśli ze sobą także emocjonalny bagaż doznanych traum wojennych. 
Według statystyk większość osadników przybyła na teren Pomorza Zachodniego z Polski 
centralnej (65 %). Wysiedleńcy zza Buga stanowili 29 %, a reemigranci z zachodu nieco 
ponad 2 %. We wsiach i miasteczkach pozostało także trochę autochtonów, a więc byłych 
obywateli III Rzeszy, którzy zadeklarowali polskie pochodzenie.
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Polskie osadnictwo na Wolinie zaczęło się później niż w pozostałych częściach regionu. 
Jesienią 1945 roku opanowana dotąd przez wojska radzieckie wyspa, otworzyła się na 
nowych, cywilnych lokatorów. W powiecie Wolin-Uznam mieszkało wówczas jeszcze 
ok. 22 tysiące Niemców (w 1939 roku - 51 tysięcy) i kilkuset Polaków, wśród których największą 
grupę stanowili urzędnicy tworzącego się aparatu władzy i bezpieczeństwa. 
Po srogiej zimie przyjeżdżali kolejni: zdemobilizowani żołnierze Wojska Polskiego i osoby 
powracające z robót przymusowych w III Rzeszy. Wkrótce PUR zaczął kierować na Wolin 
pierwsze transporty „repatriantów” ze wschodu. Choć samo miasteczko zostało poważnie 
zniszczone, to na całej wyspie zachowało się sporo domów, w tym osady niemieckich 
rybaków przy wybrzeżu, w których było wszystko. Jak wspominała jedna z wolińskich 
pionierek: „jak Pan wszedł, to nawet jedzenie leżało. Niemcy kaczki łapali, piekli, tłuszczem 
zalewali i do beczek. Pełno w piwnicach stało tego. Ale my tego nie brali, bo my się bali. Kto 
wie, czy to nie zatrute?”. 
Początkowo sąsiadami Polaków byli Niemcy, którzy czekali na wysiedlenia. „My po jednej 
stronie domu mieszkali, a Niemcy po drugiej. Myśmy biedę klepali i oni klepali” – mówił inny 
mieszkaniec. Nieufność i wrogość powoli zamieniała się w sąsiedzką codzienność. To 
właśnie niemieccy rybacy uczyli przybyszy rybołówstwa na wodach Zalewu Szczecińskiego. 
Opustoszałe domy zajmowali ludzie z różnych zakątków Polski. Wkrótce wyspa, jak i cały 
region, stała się konglomeratem gwar, obyczajów, przedstawicieli różnych zawodów, 
warstw społecznych i mentalności. 

Trudne to były początki. Anegdotyczne imaginarium o procesie osadnictwa na Pomorzu 
Zachodnim przywołuje na myśl czasy Dzikiego Zachodu. Doniosła historia pionierów jest 
przecież gęsto okraszona historiami wprost z kryminalnych annałów. Ubóstwo materialne 
było wszechobecnym zjawiskiem, ówczesnym signum temporis. Osadnicy którzy przeszli 
wojenną tułaczkę, przeżyli śmierć bliskich, niemieckie i sowieckie represje, pożogę, 
zniszczenia i wysiedlenia - częstokroć nie mieli prawie nic. A jednak nawet to „nic” mogło 
stać się łupem plagi Dzikiego Zachodu czyli grup rabunkowych. Wojna „wyprodukowała” 
rzesze ludzi niczyich: dezerterów, bezdomnych i szajki przestępców. A na Dzikim Zachodzie 
można było tylko zyskać. Zresztą, szabrem handlowali wszyscy: od urzędników i milicjantów 
poprzez starsze panie, rozkładające swoje towary na miasteczkowych „szaberplacach”. 
Wraz z okrzepnięciem nowej władzy, stan bezpieczeństwa publicznego stopniowo uległ 
poprawie, jednak jeszcze w 1947 roku zagrożenie życia i mienia mieszkańców było 
zauważalną bolączką.

Pierwsze polskie instytucje ruszyły na wyspie na przełomie lat 1945/1946. Były to punkt 
apteczny, poczta, miejscowy posterunek MO i UB, strażnice wojsk Ochrony Pogranicza. 
1 kwietnia 1946 roku w Wolinie otwarto szkołę podstawową. Polskość wlewała się w te ziemię        
w spowolnionym tempie. Pomimo trudów i niebezpieczeństw, był to jednak także czas 
nadziei. Świat, który wyłonił się z powojennych ruin, nie był wprawdzie takim, o jakim 
większość ludzi marzyła, ale po wojennej traumie dawał namiastkę normalnego życia            
i nadzieję, że wszystko się jeszcze kiedyś zmieni. Nigdzie indziej niż właśnie tu – na nowej ziemi - 
hasła zagospodarowywania i odbudowy nie brzmiały bardziej wiarygodnie. Dosłownie         
i w przenośni. 

Magdalena Semczyszyn
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„Wyjeżdżaliśmy z myślą, że wrócimy. 
Lustra i obrazy były  w skrzyni, zrobionej 
na zamówien ie  przez  s to la rza , 
zasypane plewami, żeby się nie 
zniszczyły. Rozpakowaliśmy ją dopiero 
w 1951 roku, jak siostra wychodziła za 
mąż” 

Eugenia Pikuła

„Pamiętam pierwszą Wielkanoc. 
Idziemy do Kościoła, spotykamy 
panią, która przyjechała z Kresów         
i o n a  m ó w i :  » P a n  J e z u s 
zmartwychwstał!«. A u nas w kieleckim 
w ogóle nie było tego zwyczaju, 
dopiero tutaj go poznaliśmy” 

Julianna Herdzik

„Ani kota, ani psa nie było. Szczury nie 
bardzo się bały ludzi” 

Krystyna Bzdak

- 13 -



Pamięć wędruje z ludźmi
1.„Obudzili się rano i poszli dalej, na Berlin” – wzdycha mój rozmówca  Zamyka tym zdaniem 

swoją opowieść i w symboliczny sposób streszcza końcówkę II Wojny Światowej. 
Mężczyźni opowiadają faktogracznie, zwięźle. Prostymi zdaniami, w których słuchacz musi 
sam się odnaleźć, nazwać uczucia i emocje narratora. Krótkie zdania, precyzyjne 
sformułowania. Niektórzy z nich przywykli do tego podczas wojny, inni dopiero po niej, kiedy      
o swoich wojennych losach należało opowiadać bardzo ostrożnie. Wiele osób i tak zapłaciło 
wysoką cenę za to, że w tamtym strasznym czasie byli – oczywiście w opinii powojennych 
polskich władz – po „niewłaściwej” stronie. 
Czy wywiezione na Syberię pięcioletnie dziecko może być po jakiejkolwiek „stronie”?

Dorośli mężczyźni też nie zawsze mogli wybrać, w szeregach której armii chcą walczyć. 
A jeśli miało się dwie ojczyzny i można było poświęcić się tylko za jedną z nich? To ikoniczny – 
lmowy, historyczny, literacki obraz: na froncie spotykają się bracia, którzy zostali wcieleni do 
dwóch wrogich sobie armii. 
I jak najbardziej prawdziwy.
„Historię piszą zwycięzcy” – nie lubię tego zdania. Jestem wnuczką wojennego pokolenia, 
wychowałam się na ich opowieściach. Dzięki nim zrozumiałam, że z perspektywy 
codzienności, na płaszczyźnie czysto ludzkiej w zasadzie nikt nie jest zwycięzcą. Rany 
psychiczne i emocjonalne, które nigdy się nie goją, czasem kalectwo zyczne, poczucie 
niezrozumienia przez wszystkich, którzy na wojnie nie byli – to uczucia towarzyszące 
weteranom często przez całe życie. Mogą być też dziedziczone przez dzieci i wnuki, coraz 
więcej mówi się w psychologii o międzypokoleniowym przekazie traumy. Zwycięzcy cierpią     
w milczeniu, o tym, co przeżyli nie wiedzą często najbliższe osoby. Przecież nie wypada nie 
cieszyć się, że wygraliśmy wojnę. 

Kobiety snują opowieść tak, jakby odrysowywały mydłem krawieckim wykrój na tkaninie. 
Wyraźnie, żeby połączyć ze sobą fakty, ale zwinnie, delikatnie. Wątek się urywa, po to, żeby 
wrócić za dwie godziny. Narratorka czasami staje z boku i wkłada w usta siostry lub koleżanki 
to, co jej samej jest trudno wypowiedzieć.

„Pyta Pani, czy pamiętam, jakie mieli na sobie mundury? Jakie to ma znaczenie? Dla nas, 
2dziewczyn kończyło się to tak samo” .  

Nie pytać za dużo, słuchać.

Mają też kobiety niesamowity dar obserwacji i zapamiętywania szczegółów, kolorów, 
zapachów. Kto stał obok kogo, czy drzwi otwierały się na zewnątrz, czy do środka, ile talerzy 
było w skrzyni, którą rozpakowano dopiero z okazji wesela, po kilku latach od przyjazdu             

3z Wołynia na Pomorze Zachodnie . 

1. Z relacji Kazimierza Małolepszego (2018). W kolejnych przypisach podaję  imię i nazwisko rozmówcy/narratora i rok rozmowy.
2. Ze względu na charakter tej informacji nie podaję nazwiska rozmówczyni.
3. Motyw z opowieści Eugenii Pikuły (2019).
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Narysujmy sobie kreskę w poprzek mapy, od linijki. Widać, jaki to kawał drogi, nawet na 
przełaj, więc bagaży i skrzyń nie rozpakowuje się pochopnie, od razu po przyjeździe. 

Ślepa i głucha jest historia, jak czarownica w bajce. Trzęsącymi się rękami przekłada i rzuca 
ludzi byle jak i byle gdzie, jak papierowe laleczki. A może to los? 
Jedni byli narzędziami w jej rękach. Inni niekoniecznie w pełni zdawali sobie sprawę                       
z okoliczności, czasem nie umieli nawet zidentykować i nazwać wojska, które właśnie 
splądrowało, a potem spaliło ich wieś.

„Jest pani pierwszą osobą, której to opowiadam” – słyszałam wiele razy.  
Zdarza się, że upływ czasu zamyka usta, litościwie blokuje pamięć. Obrazy zastygają              
i zaczyna się wydawać, że wspominane wydarzenia przytrały się komuś innemu.

Losy.

4Kiedy pracowałyśmy nad koncepcją wystawy „WYSPA PAMIĘCI - stamtąd - tutaj” , przyszła 
nam na myśl ulubiona przez dzieci (dorosłych zresztą też!) zabawa w tzw. losy. Loteria, 
przypadek, ślepy los, decydujący o wygranej albo przegranej. Dawno temu rodzice                   
w rozwiązywaniu sporów pomiędzy mną a rodzeństwem stosowali losowanie na trzy zapałki 
- sprawę wygrywał ten, kto wyciągnął tę z odłamaną główką.
Zastanawiałyśmy się, czy takie losy jako wejściówki na wystawę nie są zbyt mocną 
metaforą? Na karteczkach wypisałyśmy po kilka fragmentów zanonimizowanych 
wypowiedzi moich rozmówców, z czasów ich dzieciństwa, dojrzewania i młodości. Są to 
głównie sceny z wojny i pierwszych lat po niej.

Ale z posiadaniem tej karteczki nic się nie wiąże. Może tylko moment zadumy nad cudzym 
losem (można też przez przypadek wyciągnąć własny, jeśli na wystawę przychodzi ktoś, z 
kim odbyłam wcześniej rozmowę).

Do wylosowania są na przykład:
„Z całej wojny pamiętam jak przez mgłę tylko jeden obrazek: pewnego dnia do domu 
przyszedł niemiecki żołnierz. Po co, skąd, dokąd? Nie wiem. Mówił, że idzie na front i że 

5chroni go tylko obrazek ze św. Antonim, który wyjął zza pazuchy i nam pokazał” .

„Wołyń, 1943. Edzia biegnie do domu, by powiedzieć rodzicom, że wujek i jego rodzina już 
6nie żyją. Na podwórku potyka się o martwe ciało swojego taty” .

7„Zaczynaliśmy tutaj prawie od zera. Od jednego widelca, jednej łyżki . Ani kota, ani psa nie 

4. Z Karoliną Gołębiowską – autorką projektu wizualnego wystawy, która zrealizowana została jako jeden z elementów projektu 
„Wolin – wyspa pamięci”, otwarta 29.09.2021. Towarzyszy jej również strona internetowa wyspapamieci.pl .
5. Helena Zaklikowska (2019).
6. Z opowieści Karoliny Cackowskiej (2020).
7. Maria Latoszek (2019).
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8 9było. Szczury nie bardzo się bały ludzi . Cukier, karbid, spirytus – tym płacili . Mamy bracia 
pytali: po co tam jedziecie? Niemcy was albo wygonią, albo pozabijają. Ale im było dobrze, 

10to się nigdzie nie wybierali” .
I inne.

Stamtąd.

Wiele dni, tygodni, miesięcy spędzonych w podróży. Jak się do niej przygotować? Co 
zabrać, jeśli nie do końca wiadomo, czy wyjeżdża się na jakiś czas, czy na całe życie?
Kiedy kończyła się wojna, nic nie było wiadomo.
Co i komu zostawić? Ziemię, budynki, meble – może sprzedać, oddać na przechowanie, 
przekazać rodzinie. A co z psami, kotami, kwiatami w doniczkach, przedmiotami ważnymi, 
ale zbyt dużymi, żeby zmieściły się bagażu? Niektórzy wracali z bardzo skromnym dobytkiem 
lub całkiem bez niczego. Z Syberii, Kazachstanu, z frontu, niewoli, obozu. Bez wiedzy, co się    
stało z bliskimi, gdzie ich szukać. Ktoś tuż przed wojną założył rodzinę, zbudował dom. Kogoś 
powołano do wojska lub przepadł bez wieści w pierwszych miesiącach wojny – nie ma od 
niego lub od niej żadnej wiadomości, przez kilka lat. Żyje? Wróci? Jak dać znać, gdzie 
zostawić wiadomość, że wyjeżdżamy. I dokąd, skoro jeszcze nie znamy ani dokładnego 
kierunku, ani adresu. 

Wyspa. Tutaj.

To, że pierwsi osadnicy Wolina i okolic przyjechali akurat na wyspę, wygląda jak ironia historii       
(z geograą do pary). Wielu rozmówców miało poczucie, że odcięta jest droga podróży 
powrotnej, czy „w razie czego” – ucieczki. Tym bardziej, że nie było jeszcze mostu, 
przyjeżdżali do Recławia i przedostawali się przez Dziwnę po moście pontonowym. 

„Nie baliście się jechać kompletnie w nieznane?” – pytam.
„A Pani by się bała, jakby Pani była głodna? Tam była taka bieda, że siekierą można było ją 

11rąbać” .

Przyjazd w nowe miejsce. Niepewność. Strach. Zagrożenie, bezradność. Wielka 
niewiadoma. Ale także ciekawość i poczucie ulgi, że po kilku latach wojennego koszmaru 
będzie można zacząć normalne życie. Co znaczyło wówczas słowo „normalność” – dziś nie 
do końca jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić lub wiarygodnie opisać, jeśli nie odwołamy 
się do wspomnień tych, którzy przyjechali tutaj po wojnie jako pierwsi. Wypakowywanie 
dobytku na peronie dworca. Czekanie. Poszukiwanie miejsca do osiedlenia albo 
wprowadzanie się do domu z przydziału. Możliwość wyboru albo jej brak.
Męska odwaga, kobiecy trud.

8. Krystyna Bzdak.
9. Eugeniusz Król (2019).
10. Maria Galicka (2019).
11. Jan Rek (2019), mowa o okolicach Przysuchy, obecne woj. mazowieckie.
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Patrzenie na to, jak wysiedlani są wcześniejsi mieszkańcy, czasem spotkanie z nimi w progu 
domu. Poczucie nieuchronności tego, co się dzieje, pomieszane ze współczuciem. Wiele 
osób, których pamiątki i opowieści znalazły się na tej wystawie, mówi o podobieństwie             
i równoległości tego tułaczego losu – zwyczajnie, po ludzku, bez domagania się historycznych 
ocen.

Zdjęcia, wspomnienia, klisze pamięci.

„Nie znam ani jednej osoby na tym zdjęciu” – pada często takie zdanie. Albo: „jak żyli rodzice, 
to mogli jeszcze opowiedzieć, a ja już nie wiem, kto jest kim”. „Nie przypominam sobie, skąd je 

12mam, były w albumie znalezionym na strychu, więc je tam zostawiłam” .

Anonimowość bohaterów i kontekstu. Możemy domniemywać, kim byli i jakie mieli życie. To 
działa na wyobraźnię, uruchamia ją. Zdjęcia od razu „otwierają” pamięć, inicjują opowieść. 
Można nawet uzależnić się od ich oglądania i dokumentowania. 
Kiedy używam archiwalnych zdjęć do współczesnych projektów gracznych i pracuję nad 
niezidentykowanym przez nikogo obrazem, to zawsze uważam, żeby nie wyciąć nawet 
kawałka osoby, znajdującej się na obrzeżu zdjęcia. Przecież już tylko tak ona/on istnieje, tylko 
tutaj. 

13„Mama chciała spalić te zdjęcia, ale nie pozwoliłem” – mówi Krzysztof .

Pamięć zostaje przy ludziach, przemieszcza się z nimi, wędruje. Zmienia się, przeinacza fakty, 
robi sobie żarty ze swojego „nosiciela”. 

Bywa wybiórcza, niechronologiczna, kapryśna.
Ale także pieczołowita, wdzięczna, troskliwa.

Stół.

Ela opowiada scenę z życia swojej mamy. Robi to tak przekonująco i obrazowo, jakby to ona 
sama była jej bohaterką, choć przyszła na świat dopiero dwa lata później.
„Weszliśmy do domu. Niemka akurat sprzątała po śniadaniu. Zmieszała się i zawahała, czy 
zabierać ze stołu chleb, masło, zsiadłe mleko. Bo wszystko – według tego, co mówili wojskowi 
– razem z domem, meblami, ubraniami, przechodziło na naszą własność. Mamusia podeszła 
do niej, wzięła ją za ręce i patrząc jej w oczy powiedziała głośno i wyraźnie, po polsku, bo po 
niemiecku przecież nie umiała: niech się pani nie martwi. My jesteśmy tu tylko na trochę. Ja 

14mam swój dom i zapasy w piwnicy” . 
Stół w opowieściach pierwszych polskich przybyszy na wyspę Wolin jest zarówno 
przedmiotem, jak i punktem odniesienia, niemalże kropką na mapie. Oznacza dom, 
codzienność, świętowanie. Jeśli grupa ludzi ma być, albo stać się rodziną lub wspólnotą musi 
w którymś momencie usiąść razem przy stole. 

12. Cytuję z pamięci.
13. Krzysztof Gan (2019).
14. Elżbieta Herezo-Cichacka (Lipiany, 2017).
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Rozmawiam z tymi, którzy przetrwali. Przejechali, przywieziono ich tutaj jako dzieci.                  
I z następnym pokoleniem, które odziedziczyło pamięć swoich rodziców i dziadków. Z ich 
wnukami. Siadam przy kolejnych stołach, słucham, rozmawiamy, pijemy kawę. Śmiejemy 
się. Płaczemy, kiedy ciężar opowieści zaczyna przerastać narratora oraz mnie – jego/jej 
słuchacza.  

Od nikogo z moich rozmówców w wieku osiemdziesięciu kilku lat (i więcej, aż do 101!) nie 
słyszałam słów nienawiści i chęci zemsty na sprawcach ich wojennego cierpienia. 
To wielka lekcja, za którą jestem im bardzo wdzięczna.

Tekst wprowadzający do wystawy być może powinien być bardziej uporządkowany i mniej 
poetycki. Ale kiedy oddaję głos moim rozmówcom, to ich wspomnienia i doświadczenia 
opanowują oś tej narracji, która nie musi układać się w logiczny ciąg zdarzeń. Starałam się, 
by opowiedziane przez nich historie były tylko  zacytowane, przytoczone bez ltra mojego 
rozumienia i odczuwania historii, jej interpretacji. 
Mimo wszystko jest to jednak mój subiektywny przekaz, w którym nie sposób tego uniknąć.

Kiedy piszę ten tekst, jest późne lato 2021 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat poznałam 
kilkadziesiąt niezwykłych osób, mieszkających na wyspie Wolin. Z niektórymi spotkaliśmy się 
tylko raz, inni zostawili głębszy ślad w moim życiu. Wysyłamy sobie życzenia na święta, 
wiadomości sms, czasem rozmawiamy przez telefon. Kilkoro z nich w międzyczasie zmarło. 
Kiedy się o tym dowiedziałam, miałam uczcie, jakby umarł ktoś z mojej rodziny.

Ewa Grochowska
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Moimi rozmówcami byli:
Julian Bagrowski, Krystyna Bzdak, Janina Baluk, Waleria Cudo, Karolina Cackowska,     
Józef Dach, Maria Galicka, Zoa Gan, Ewa Grzybowska, Halina Harłukowicz,             
Julianna Herdzik, Edeltraut Jagła, Zoa Jastrzębska, Jan Kiczor, Edward Król, Zoa Kulda, 
Anna Kurkiewicz, Maria Latoszek, Elżbieta i Tadeusz Lewandowscy, Antoni Łągiewka            
z rodziną, Jadwiga Łukaszewska, Kazimierz Małolepszy, Anneliese Nawrocka,         
Edwarda Pesta, Eugenia Pikuła, Eugeniusz Popowski, Honorata i Czesław Proszko,       
Tamara Pukowska, Maria Pietruszkiewicz, Jan i Marianna Rek, Jadwiga Rutkiewicz,        
Irena Skierska, Genowefa Świetlik, Stanisława Stepaniuk, Teresa i Tadeusz Stolarkowie, 
Halina Stańczak, Helena Wilczyńska, Helena Zaklikowska, Leonia i Eugeniusz Zając.

Osoby, historie i materiały, które nie zostały zaprezentowane w tym projekcie, również 
przyczyniły się wydatnie do jego formy i wymowy. 

Dziękuję Ewie Grzybowskiej za inspirację, Gminie Wolin i pracownikom Ośrodka Kultury          
w Wolinie za pomoc w snansowaniu badań terenowych, Karolinie Gołębiowskiej i Karolinie 
Kokorze z Muzeum Regionalnego – za satysfakcjonującą i twórczą współpracę. Panu 
Romanowi Pawłowskiemu za nieocenione wsparcie w organizowaniu i umawianiu 
wywiadów.

Podziękowania zechcą przyjąć również: Karolina Cackowska, Jarosław Tarnowski, 
Magdalena Kucharczyk, Kaciaryna Bychak, Maciej Marcinkowski, Katarzyna Janiszewska, 
Krzysztof Janiszewski, Małgorzata Muller, Vivien Zeller, Ernst Poets, Wolfgang Meyering, 
Dorota Makrutzki, Olga Kozieł, Paweł Grochocki, Zuzanna Solakiewicz, Zvika Gregory 
Portnoy, Jadwiga Mizińska, Piotr Feliński, Marta Hołownia, Elżbieta Cichacka – Herezo.
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„Kiedyś to bym Pani tego nie opowiedział. Ale już ponad 60 
lat minęło, to już tamte czasy nie wrócą” 

Eugeniusz Popowski

„Pani kochana! To wszystko opowiedzieć – to jest co 
opowiadać!” 

Zoa Jastrzębska

„Co przeżyłem, to nawet historia o tym nie pisze” 
Józef Dach

„Normalnie, przeszło się, przeżyło się. To wszystko jest 
ludzkie” 

Czesław Proszko
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„Wolin – wyspa pamięci”              ist ein Projekt, das der 

Dokumentation der Erinnerungen der Einwohner der Gemeinde 

Wollin an die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute 

gewidmet ist.

In der Ausstellung und im begleitenden Katalog sowie auf der 

Website präsentieren wir Fragmente von persönlichen Berichten, 

Dokumenten, Fotos und Souvenirs. Sie beziehen sich auf die 

Ansiedlung von Menschen in diesen Gebieten nach 1945, sie 

verweisen auch auf die kulturellen und religiösen Traditionen, die 

sie aus ihrer Heimat mitgebracht haben.

In den Geschichten, Familienalben, Tagebüchern und Notizen 

der ältesten Einwohnergeneration kann man wahre Schätze 

nden. Sie betreffen sowohl die Volkskultur (Lieder, Traditionen 

und Bräuche, die nach der Umsiedlung nur noch teilweise 

praktiziert wurden) als auch die Realitäten des gesellschaftlichen 

und wirtschaftlichen Lebens in Städten und Gemeinden in den 

ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Sie haben einen hohen 

historischen und dokumentarischen Wert.

Die Sammlung hat die Form eines Sozialarchivs, dessen Erzählung 

a u f  d e r  G r u n d l a g e  d e r  E r i n n e r u n g  u n d  i h r e r 

generationenübergreifenden Weitergabe aufgebaut ist. Es gibt 

h ier  Szenen, e ingefangen im Kamerarahmen und in 

Erinnerungsfetzen, einzelnen Sätzen und langen Geschichten.

Wir laden Sie zu einem Treffen mit Erinnerungsfragmenten der 

Bewohner der Insel Wollin ein.

der ERINNERUNG
die IINSEL
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Wollin – Nullpunkt

Die Ereignisse von 1945 und die damit verbundenen geopolitischen Umwälzungen 
markierten den Beginn in einer neuen Ära. Der Alptraum des sechsjährigen Krieges, der 70 
Millionen Menschen das Leben kostete, ist vorbei. Die Entscheidungen der Gewinner - der 
Führer der Anti-Nazi-Koalition, umrissen die politische Ordnung der Nachkriegszeit und 
veränderten nicht nur die Gestaltung der Weltkarte, sondern auch das Leben kleiner, lokaler 
Gemeinschaften.
Anfang Mai 1945 wurde die Provinz Pommern von der sowjetischen Armee besetzt und 
wenige Tage später endete der schrecklichste der Kriege. Allein in der ersten Hälfte des 
Jahres 1945 durchquerten etwa 4 Millionen Wanderer die Pommern: Frauen, Alte und 
Kinder. Aus dem Westen kehrten befreite KZ-Häftl inge, Zwangsarbeiter und 
Kriegsgefangene zurück. In Richtung der neuen Grenze zogen Flüchtlinge aus Ostpreußen 
und Pommern, die vorhatten, nach Deutschland zu gehen. Diese Bewegung hatte einen 
spontanen und nicht organisierten Charakter.

Für Wollin war der „Null“-Moment der 4. Mai 1945. Schon seit einigen Monaten versank die 
Insel in einem Chaos gewaltsamer Fluchten und vorübergehender Rückkehr der deutschen 
Einwohner. Ihr Schicksal hing von der sich verändernden Front ab, und nachdem sie vorüber 
war - von der Gnade der Sieger. Auf der Potsdamer Konferenz (2 August 1945) wurde 
vereinbart, dass die Gebiete östlich der Oder und Nysa Łużycka sowie ein Teil Ostpreußens 
und das Gebiet der ehemaligen Freien Stadt Danzig unter polnische Verwaltung stehen. Als 
die Rote Armee in Westpommern einmarschierte, befanden sich noch etwa 840.000 
Deutsche in der Region, bis Ende des Jahres verließen 290.000 Menschen die Region. In den 
nächsten zwei Jahren umfassten die Umsiedlungen weitere 470.000 Menschen. Zu dieser Zeit 
wurden die Grundlagen der polnischen Verwaltung geschaffen. Es war kein einfacher 
Prozess, denn die lokalen Regierungsbehörden mussten die Anwesenheit der Roten Armee 
und des sowjetischen Militärhauptquartiers berücksichtigen. Auch die deutsche 
Selbstverwaltung war noch tätig.  

In den ersten Monaten nach Kriegsende wurde die Insel Wollin zu einem Militärlager. Der 
Wunsch nach Rache und der Hunger nach Kriegspreisen hingen in der Luft, so dass deutsche 
Zivilisten sofort zum Objekt historischer Vergeltung wurden. Die Bevölkerung von Wollin, die 
vor dem Krieg 4.800 Einwohner zählte,  hat sich halbiert: Die bisherigen Einwohner ohen in 
Panik über die Oder, sie wurden Opfer von Vergewaltigungen und Morden oder wurden in 
Lager und Gefängnisse gebracht.
Demontage, Plünderung, Vergewaltigungen und Morde durch Soldaten der Roten Armee 
sind ein Bild dieser Zeit, auch nachdem der Kreis Usedom-Wollin von der polnischen 
Verwaltung übernommen wurde.
Im Winter 1945/1946 ereigneten sich in der Kreishauptstadt Swinemünde mehrere 
Verbrechen gegen deutsche Einwohner. Auch die ersten polnischen Siedler wurden Opfer 
brutaler Gewalt.

Die polnische Besiedlung in Wollin begann später als in anderen Teilen der Region. Im Herbst 
1945 wurde die bisher von der sowjetischen Armee übernommene Insel für neue zivile Mieter 
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 geöffnet. Der Kreis Wollin-Usedom wurde zu dieser Zeit von etwa 22.000 Deutschen (1939 - 
51.000) und mehreren hundert Polen bewohnt, unter denen die größte Gruppe Beamte des 
sich bildenden Regierungs- und Sicherheitsapparates waren.
Nach dem harten Winter 1945/1946 kamen noch mehr: demobilisierte Soldaten der 
polnischen Armee und Rückkehrer aus der Zwangsarbeit im Dritten Reich. Bald begann die 
PUR, die ersten Transporte von „Aussiedlern“ aus dem Osten nach Wollin zu richten. Obwohl 
die Stadt selbst schwer beschädigt wurde, sind auf der ganzen Insel viele Häuser erhalten 
geblieben, darunter die Ansiedlung deutscher Fischer an der Küste. An der Jahreswende 
1945/1946 wurden die ersten polnischen Institutionen auf der Insel gegründet.
Die Nachbarn der Polen waren zunächst die Deutschen, die auf die Vertreibung warteten. 
Misstrauen und Feindseligkeit wurden langsam zum nachbarschaftlichen Alltag. Bald wurde 
die Insel und die gesamte Region zu einem Konglomerat aus Dialekten, Bräuchen, 
Vertretern verschiedener Berufe, Gesellschaftsschichten und Mentalität.
Die Ansiedlungsaktion in Westpommern, Niederschlesien und anderen von den Alliierten als 
Ausgleich für die verlorenen Ostgrenzgebiete entworfenen Gebieten wurde hastig 
organisiert, so dass sie oft in einer Atmosphäre des Chaos und der Unsicherheit stattfand. Die 
ersten polnischen Monate in den Westgebieten waren geprägt von Umherwandern, 
Schadenskalkulation und Suche nach einem neuen Ort zum Leben. Die Siedler kamen meist 
aus ländlichen Gebieten und trugen neben ihrem miserablen Besitz auch die emotionalen 
Lasten der erlebten Kriegstraumata mit sich. Laut Statistik kamen die meisten von ihnen aus 
Zentralpolen nach Westpommern (65%). Auf die Vertriebenen hinter Bug entelen 29%, auf 
die Rückwanderer aus dem Westen etwas mehr als 2%. In Dörfern und Städten gab es auch 
einige Ureinwohner, also ehemalige Bürger des Dritten Reiches, die ihre polnische Herkunft 
erklärten.
Das waren die schwierigen Anfänge. Die Siedler, die das Kriegsexil durchlebten, überlebten 
den Tod ihrer Angehörigen, deutsche und sowjetische Repressionen, Brand, Zerstörung und 
Vertreibung – oft hatten sie fast nichts. Doch auch dieses "Nichts" konnte der Plage der vom 
Krieg "produzierten" Räubergruppen zum Opfer fallen.
Trotz der Strapazen und Gefahren war es auch eine Zeit der Hoffnung. Die Welt, die aus den 
Trümmern der Nachkriegszeit entstand, war nicht das, wovon die meisten Menschen 
träumten, aber sie gab nach dem Kriegstrauma ein Ersatz für ein normales Leben.

Magdalena Semczyszyn

- 25 -





Das Gedächtnis wandert mit Menschen

„Sie sind am Morgen aufgewacht und weiter gegangen, nach Berlin” – seufzt  mein 
1Gesprächspartner“ . Mit diesem Satz schließt er seine Geschichte und fasst das Ende des 

Zweiten Weltkriegs symbolisch zusammen.
Die Männer erzählen sachlich, prägnant. In einfachen Sätzen, in denen sich der Zuhörer 
wiedernden muss, Gefühle und Emotionen des Erzählers nennen. Kurze Sätze, präzise 
Formulierungen. Manche von ihnen haben sich während des Krieges daran gewöhnt, 
andere erst danach, wenn man sehr vorsichtig über seine Kriegsschicksale sprechen musste. 
Viele Menschen zahlten ohnehin einen hohen Preis dafür, dass sie in dieser schrecklichen Zeit 
– natürlich nach Ansicht der polnischen Nachkriegsbehörden – auf der "falschen" Seite 
standen.
Kann ein fünfjähriges Kind, das nach Sibirien gebracht wurde, auf irgendeiner "Seite" stehen?

Erwachsene Männer konnten auch nicht immer wählen, in welchen Reihen der Armee sie 
kämpfen wollen.
Und wenn man zwei Heimatländer hatte und nur für eine davon opfern konnte? Das ist ein 
ikonisches – lmisches, historisches, literarisches Bild: Brüder, die in zwei feindliche Armeen 
eingezogen wurden, treffen an der Front aufeinander.
Und absolut echt. 
„Die Gewinner schreiben die Geschichte“ – dieser Satz mag ich nicht. Ich bin Enkelin der 
Kriegsgeneration, ich bin mit ihren Geschichten aufgewachsen. Dank ihnen habe ich 
verstanden, dass aus der Sicht des Alltags, auf rein menschlicher Ebene, im Grunde niemand 
ein Sieger ist. Psychische und emotionale Wunden, die nie heilen, manchmal körperliche 
Behinderung, ein Gefühl des Unverständnisses bei allen, die nicht im Krieg waren – das sind 
Gefühle, die die Veteranen oft ihr Leben lang begleiten. Sie können auch von Kindern und 
Enke ln  ve re rb t  werden ,  i n  de r  P sycho log ie  w i rd  immer  mehr  über  d ie 
generationsübergreifende Weitergabe von Traumata gesprochen. Die Gewinner leiden 
schweigend, oft wissen ihre engsten Verwandten nicht, was sie erlebt haben. Schließlich ist 
es nicht angebracht, nicht glücklich darüber zu sein, dass wir den Krieg gewonnen haben.

Die Frauen spinnen die Geschichte aus, als würden sie mit Schneiderseife ein Muster auf 
einen Stoff abzeichnen. Deutlich, um die Fakten zusammenzufassen, doch agil, feinfühlig. 
Der Faden reißt ab, um in zwei Stunden wieder zu kommen. Die Erzählerin steht manchmal 
bei und legt ihrer Schwester oder Freundin in den Mund das, was ihr selbst schwerfällt 
auszusagen.

„Sie fragen, ob ich mich erinnere, welche Uniformen sie anhatten? Was macht es aus? Für 
2uns Mädels endete es immer gleich” .

1. Aus dem Bericht von Kaźmierz Małolepszy (2018). In folgenden Fußnoten nenne ich einfach den Namen des 
Gesprächspartners / Erzählers und das Jahr des Gesprächs.
2. Aufgrund der Natur dieser Information gebe ich den Namen des Gesprächspartnerin nicht an.

- 27 -



Nicht zu viel fragen, zuhören. 

Frauen haben auch eine erstaunliche Gabe, Details, Farben und Gerüche zu beobachten 
und sich daran zu erinnern. Wer  neben wem stand, ob sich die Tür nach außen oder innen 
öffnete, wie viele Teller befanden sich in der Kiste, die erst anlässlich der Hochzeit einige Jahre 

3nach der Ankunft aus Wolhynien nach Vorpommern ausgepackt wurde .
Lassen wir uns vom Lineal aus eine Linie über die Karte zeichnen. Dann ist es sichtbar, wie lang 
der Weg ist, sogar querfeldein, also packt man das Gepäck und die Kisten nicht vorschnell, 
gleich bei der Ankunft.
Blind und taub ist die Geschichte, wie eine Hexe im Märchen. Mit zitternden Händen schlurft 
sie und wirft die Menschen irgendwie und irgendwohin wie Papierpuppen. Oder ist es ein 
Schicksal?
Einige von ihnen waren Werkzeuge in ihren Händen. Andere waren sich der Umstände nicht 
unbedingt bewusst, manchmal sogar nicht in der Lage, die Truppen zu identizieren und zu 
benennen, die gerade ihr Dorf geplündert und dann niedergebrannt hatten.

„Sie sind die erste Person, der ich das erzähle“ –  habe ich schon oft gehört.
Es kommt vor, dass der Lauf der Zeit den Mund schließt, die Erinnerung gnädig blockiert. Die 
Bilder erstarren und es beginnt zu scheinen, dass diese Ereignisse jemand anderem passierten 
.

Die Lose.

4Als wir am Konzept der Ausstellung "DIE INSEL DER ERINNERUNG - von dort - hier"  arbeiteten, 
kam uns in den Sinn das sogenannte " Das Los-Spiel", ein Lieblingsspiel der Kinder (und auch 
der Erwachsenen!). Lotterie, Zufall, blindes Los, das über den Gewinn oder das Verlieren 
entscheidet. Vor langer Zeit verwendeten meine Eltern das Ausziehen einer von drei 
Streichhölzern, um Streitigkeiten zwischen mir und meinen Geschwistern zu schlichten – der 
Gewinner war derjenige, der das Streichholz mit dem gebrochenen Kopf herauszog.
Wir haben uns Gedanken gemacht, ob die Lose als Eintrittskarten für die Ausstellung nicht 
eine zu starke Metapher sind? Auf den Blättern haben wir mehrere Fragmente anonymer 
Aussagen meiner Gesprächspartner aus ihrer Kindheit, Reifezeit und Jugend angeschrieben. 
Dies sind hauptsächlich Szenen aus dem Krieg und den ersten Jahren danach.
Aber mit dem Besitz dieses Blattes hängt nichts zusammen. Vielleicht nur ein Moment der 
Reexion über das Schicksal eines anderen (Man kann auch versehentlich sein eigenes 
herausziehen, wenn jemand, mit dem ich vorher ein Gespräch hatte, zur Ausstellung kommt).

Zum Losen sind zum Beispiel:
„Aus dem ganzen Krieg erinnere ich mich nur an ein Bild: „Eines Tages kam ein deutscher 
Soldat nach Hause. Warum, woher, woher? Ich weiß es nicht. Er sagte, dass er an die Front 
gehe und dass er nur durch das Bildchen mit dem Heiligen Antonius geschützt sei, er holte es 
hinter seinem Mantel hervor und zeigte uns”.

3. Motiv aus der Geschichte von Eugenia Pikuła (2019).
4. Mit Karolina Gołębiowska.
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5hinter seinem Mantel hervor und zeigte uns” .

 „Wolhynien, 1943. Edzia rennt nach Hause, um ihren Eltern zu sagen, dass der Onkel und seine 
6Familie nicht mehr leben. Im Hof s  tolpert sie über die Leiche ihres Vaters” .

7„Wir begannen hier fast mit Null. Mit einer Gabel, mit einem Esslöffel . Weder die Katze noch 
8der Hund waren da. Die Ratten hatten keine große Angst vor Menschen . Zucker, Karbid, 

9Spiritus – damit haben sie bezahlt  Mamas Brüder fragten: Wozu fahrt ihr dorthin? Die 
Deutschen werden euch entweder vertreiben oder töten. Aber es ging ihnen  gut, also 

10gingen sie nirgendwohin“ .
Und andere. 

Von dort.

Viele Tage, Wochen und Monate unterwegs verbracht. Wie sich darauf vorbereiten? Was 
mitnehmen, wenn es nicht klar ist, ob man für eine Weile oder für das ganze Leben wegfährt?

Als der Krieg zu Ende war, war nichts bekannt.
Was und wem verlassen? Grundstücke, Gebäude, Möbel - können verkauft, verwahrt, an die 
Familie abgegeben werden. Aber was ist mit Hunden, Katzen, Topfblumen, wichtigen 
Gegenständen, die für die Freigepäckmenge nicht passen? Einige kehrten mit wenig oder 
keinem Besitz zurück. Aus Sibirien, Kasachstan, von der Front, aus der Gefangenschaft, aus 
dem Lager. Ohne zu wissen, was mit ihren Angehörigen passierte, wo man sie suchen sollte. 
Jemand gründete kurz vor dem Krieg eine Familie, baute ein Haus. Jemand wurde in Armee 
eingezogen oder verschwand spurlos in den ersten Kriegsmonaten – mehrere Jahre keine 
Nachricht von ihm oder von ihr. Ist er/sie am Leben? Wird er/sie zurückkommen? Wie mitteilen, 
wo Nachricht hinterlassen, dass wir wegfahren. Und wohin, wenn wir die genaue Richtung 
oder die Adresse noch nicht kennen.

Insel. Hier.

Dass die ersten Siedler von Wollin und Umgebung auf die Insel kamen, scheint die Ironie der 
Geschichte zu sein (Geographie geht Hand in Hand). Viele Gesprächspartner hatten das 
Gefühl, dass der Rückweg oder „nur für den Fall“– Flucht abgeschnitten sind. Da es noch keine 
Brücke gab, kamen die ersten Siedler nach Recław und überquerten die Dziwna auf der 
Pontonbrücke.

„Hattet ihr keine Angst davor, völlig ins Unbekannte zu fahren?” – frage ich.
„Und hätten Sie Angst, wenn Sie hungrig wären? Dort war die Armut so groß, dass man sie mit 

11einer Axt zerhacken konnte” .

6. Aus der Geschichte von Karolina Cackowska (2020).
7. Maria Latoszek (2019).
8. Krystyna Bzdak (2020).
9. Eugeniusz Król (2019).
10. Maria Galicka (2019).
11. Jan Rek (2019).
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Ankunft an einem neuen Ort. Unsicherheit. Furcht. Gefahrdung, Ratlosigkeit. Das große 
Unbekannte. Aber auch Neugier und Gefühl der Erleichterung, dass es nach einigen Jahren 
des Alptraums des Krieges möglich sein wird, ein normales Leben zu beginnen Was damals 
das Wort "Normalität" bedeutete - heute können wir es uns nicht vollständig vorstellen oder 
zuverlässig beschreiben, wenn wir nicht auf die Erinnerungen derer zurückgreifen, die nach 
dem Krieg zuerst hierher kamen. Auspacken von Hab und Gut auf dem Bahnsteig des 
Bahnhofs. Das Abwarten. Die Suche nach einem Ort zur Siedlung oder der Einzug in ein 
zugeteiltes Haus. Wahlmöglichkeit oder keine Wahl.
Männlicher Mut, weibliche Mühe.
Das Schauen daran, wie ehemalige Bewohner vertrieben werden, manchmal trifft man sie 
vor der Haustür. Ein Gefühl der Unvermeidlichkeit dessen, was geschieht, vermischt mit dem 
Mitgefühl. Viele Menschen, deren Erinnerungsstücke und Geschichten auf dieser 
Ausstellung gezeigt werden, sprechen von der Ähnlichkeit und Parallelität dieses 
Wanderschicksals – einfach, menschlich, ohne historische Urteile zu verlangen.

Fotos, Erinnerungen, Erinnerungsklischees.

„Ich kenne keine einzige Person auf diesem Foto “ – so ein Satz ist oft zu hören. Oder: "Als 
meine Eltern noch lebten, konnten sie damals  darüber  erzählen, und ich weiß jetzt nicht 
mehr, wer ist wer. „Ich erinnere mich nicht daran, woher ich sie habe, sie waren in einem auf 

12dem Dachboden gefundenen Album, so habe ich sie dort gelassen” .

Die Anonymität der Charaktere und des Kontextes. Wir können vermuten, wer sie waren und 
wie ihr Leben war. Es wirkt auf die Vorstellungskraft, es regt sie an. Die Fotos „öffnen“ sofort 
die Erinnerung, leiten die Geschichte ein. Man kann sogar süchtig danach werden, sie 
anzusehen und zu dokumentieren. Es gibt etwas drin ... (ich weiß selbst nicht, welches Wort 
ich hier einfügen soll), dass das Bild von jemandem vor dem Verschwinden gerettet wird.
Wenn ich Archivfotos für zeitgenössische Grakdesigns verwende und an einem von 
niemandem identizierten Bild arbeite, achte ich immer darauf, nicht auch nur einen Teil der 
Person am Rand des Fotos auszuschneiden. Denn nur so existiert sie/er, nur hier.

„Mama wollte diese Fotos verbrennen, aber ich habe ihr nicht verbrennen gelassen” – sagt 
Krzysztof.

Das Gedächtnis bleibt bei den Menschen, bewegt sich mit ihnen, wandert. Es verändert 
sich, verdreht die Fakten, macht sich über ihren "Träger" lustig.

Es kann selektiv, nicht chronologisch, launisch sein.
Aber ist es auch sorgfältig, dankbar, fürsorglich.

12. Ich zitiere aus Gedächtnis.
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Tisch.

Ela erzählt eine Szene aus dem Leben ihrer Mutter. Sie tut es so überzeugend und anschaulich, 
als wäre sie selbst ihre Heldin, obwohl sie erst zwei Jahre später zur Welt kam.
„Wir haben das Haus betreten. Die Deutsche räumte gerade nach dem Frühstück auf. Sie war 
verwirrt und zögerte, Brot, Butter und Sauermilch vom Tisch zu nehmen. Denn alles - nach 
Aussage des Militärs – zusammen mit dem Haus, den Möbeln, der Kleidung, wurde unser 
Eigentum. Mama kam auf sie zu, nahm ihre Hände und sagte ihr in die Augen und sagte laut 
und deutlich, auf Polnisch, weil sie kein Deutsch konnte:  Machen Sie sich keine Sorgen. Wir 

14sind nur eine Weile hier. Ich habe mein eigenes Haus und einige Vorräte im Keller” .

Der Tisch ist in den Geschichten der ersten polnischen Ankömmlinge auf die Insel Wollin sowohl 
ein Gegenstand als auch ein Bezugspunkt, beinahe ein Punkt auf der Landkarte. Er bedeutet 
Heimat, Alltag, Feiern. Wenn eine Gruppe von Menschen eine Familie oder eine 
Gemeinschaft sein oder werden soll, muss sie sich irgendwann gemeinsam an einen Tisch 
setzen.

Ich unterhalte mich mit denen, die es überstand haben. Sie haben bestanden, sie wurden als 
Kinder hierher gebracht.
Und mit der nächsten Generation, die das Gedächtnis ihrer Eltern und Großeltern geerbt hat. 
Mit ihren Enkeln. Ich setze mich an die nachfolgende Tische, höre zu, wir unterhalten uns, 
trinken Kaffee. Wir lachen. Wir weinen, wenn das Gewicht der Geschichte den Erzähler und 
mich – seine Zuhörerin – zu überwältigen beginnt. 

Von keinem meiner Gesprächspartner im Alter von achtzig (und mehr, bis zu 101!) habe ich 
Hassworte und den Willen zur Rache an den Tätern ihres Kriegsleidens gehört.
Dies ist eine großartige Lektion, für die ich ihnen sehr dankbar bin.

Dieser "kuratorische" Einführungstext zur Ausstellung sollte vielleicht struktureller und weniger 
poetisch sein. Aber wenn ich meinen Gesprächspartnern das Wort erteile, dann dominieren 
ihre Erinnerungen und Erfahrungen die Achse dieser Erzählung, die keine logische Abfolge von 
Ereignissen bilden muss. Ich habe mich gemüht, damit die von ihnen erzählten Geschichten 
nur zitiert werden, angeführt ohne den Filter meines Verständnisses und ohne Gefühls der 
Geschichte, ihrer Interpretation.
Trotzdem ist dies meine subjektive Botschaft, bei der es nicht zu vermeiden ist.

Wenn ich den Text schreibe, ist es Spätsommer 2021. In den letzten zwei Jahren habe ich 
Dutzende von außergewöhnlichen Menschen kennengelernt, die auf der Insel Wollin leben. 
Einige von ihnen haben wir nur einmal getroffen, andere haben mein Leben tiefer geprägt. 
Wir schicken uns Weihnachtswünsche, SMS, manchmal telefonieren wir. Mehrere von ihnen 
sind inzwischen gestorben. Als ich davon erfuhr, hatte ich ein Gefühl, als ob jemand aus 
meiner Familie gestorben wäre. 

Ewa Grochowska

14. Elżbieta Herezo-Cichacka (2017).

- 31 -



 Meine Gesprächspartner waren:
Julian Bagrowski, Krystyna Bzdak, Janina Baluk, Waleria Cudo, Karolina Cackowska,            
Józef Dach, Maria Galicka, Zoa Gan, Ewa Grzybowska, Halina Harłukowicz,            
Julianna Herdzik, Edeltraut Jagła, Zoa Jastrzębska, Jan Kiczor, Edward Król, Zoa Kulda, 
Anna Kurkiewicz, Maria Latoszek, Elżbieta i Tadeusz Lewandowscy, Antoni Łągiewka            
z rodziną, Jadwiga Łukaszewska, Kazimierz Małolepszy, Anneliese Nawrocka,         
Edwarda Pesta, Eugenia Pikuła, Eugeniusz Popowski, Honorata i Czesław Proszko,      
Tamara Pukowska, Maria Pietruszkiewicz, Jan i Marianna Rek, Jadwiga Rutkiewicz,        
Irena Skierska, Genowefa Świetlik, Stanisława Stepaniuk, Teresa i Tadeusz Stolarkowie, 
Halina Stańczak, Helena Wilczyńska, Helena Zaklikowska, Leonia i Eugeniusz Zając.

Menschen, Geschichten und Materialien, die in diesem Projekt nicht präsentiert wurden, 
trugen auch wesentlich zu seiner Form und Aussprache bei.

Ich danke Ewa Grzybowska für die Inspiration, der Gemeinde Wollin und den Mitarbeitern 
des Kulturzentrums Wollin für ihre Hilfe bei der Finanzierung der Feldforschung, Karolina 
Gołębiowska und Karolina Kokora vom Regionalmuseum – für eine zufriedenstellende und 
kreative Zusammenarbeit. Herrn Roman Pawłowski für seine unschätzbare Unterstützung 
bei der Organisation und Vereinbarung von Interviews.

Ich möchte mich auch bedanken: Karolina Cackowska, Jarosław Tarnowski, Magdalena 
Kucharczyk, Kaciaryna Bychak, Maciej Marcinkowski, Katarzyna Janiszewska, Krzysztof 
Janiszewski, Małgorzata Muller, Vivien Zeller, Ernst Poets, Wolfgang Meyering, Dorota 
Makrutzki, Olga Kozieł, Paweł Grochocki, Zuzanna Solakiewicz, Zvika Gregory Portnoy, 
Jadwiga Mizińska, Piotr Feliński, Marta Hołownia, Elżbieta Cichacka – Herezo.
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„Piosenki? Nie pamiętam żadnych melodii ani piosenek. Coś tam 
może i było, mama pięknie śpiewała, tato grał na skrzypcach. Ludzie 
schodzili się u nas w domu na tańce. Może to przez te wszystkie 
przeżycia. Tak, bo ja miałam bardzo dobrą pamięć i lubiłam z mamą 
pośpiewać. Miałam 7 lat jak zaczęła się wojna”



„Była dziewczyna, 18 lat. Zaczęła się wojna, przyszła się pożegnać. »Chyba się już nigdy 
nie zobaczymy«. – powiedziała. I się już nie zobaczyliśmy” 

Kazimierz Małolepszy



„Wolin – wyspa pamięci”                              is a project dedicated 

to documenting the memories of the inhabitants of the Wolin 

commune in the rst years after World War II to this day.

The exhibition and the accompanying catalog, as well as the 

website, present fragments of personal accounts, documents, 

photos, and souvenirs. They are related to the settlement of 

people in these areas after 1945, they also refer to the cultural and 

religious traditions that they had brought with them from their 

homeland.

These stories, family albums, diaries and notes of the oldest 

generation of inhabitants hide real gems. They concern both the 

folk culture (songs, traditions and customs, which were only 

partially practiced after the resettlement) and the realities of 

social and economic life in cities and towns in the rst decades of 

the 20th century. They have great historical and documentary 

value.

The collection is in the form of a social archive, and the narrative is 

built on the basis of memory and its intergenerational transmission. 

There are scenes captured in the camera frame and in scraps of 

memory, single sentences, and long stories.

We invite you to a meeting with fragments of memories of the 

inhabitants of Wolin Island.

of MEMORY
the IISLAND
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„Trzeba było mieć zezwolenie 
z gminy na osiedlenie się. Wie 
pani jak ono wyglądało? 
Zezwolen ie  na kawałku 
papieru oderwanym z worka,  
przystawili stempel i ważne 
było!” 

Kazimierz Małolepszy

„Wróciłem do domu: okna 
nie ma, podłogi nie ma, 
niczego nie ma” 

Józef Dach
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Wolin - ground zero

The events of 1945 and the related geopolitical upheavals marked the dawn of a new era.     
The nightmare of the six-year war, which cost the lives of 70 million people, had come to an 
end. The decisions of the winners, the leaders of the anti-Nazi coalition, outlined the post-war 
political order, changing not only the shape of the world map, but also the lives of small, 
local communities. 
At the beginning of May 1945, Provinz Pommern was occupied by the Soviet army, and a few 
days later the most terrible of the wars ended. Only in the rst half of 1945, about 4 million 
wanderers, women, old people and children, had passed through Pomerania. Liberated 
prisoners of concentration camps, forced laborers and prisoners of war were returning from 
the west. Refugees from East Prussia and Pomerania headed for Germany had set out 
towards the new border. This movement was spontaneous and not at all organized.

For Wolin, the “zero” hour was May 4, 1945. For several months, the island had been mired in        
a chaos of violent escapes and temporary returns of German residents. Their fate 
depended on the shifting front, and after that would pass - on the grace of the victors. At the 
Potsdam Conference (August 2, 1945) it was agreed that the areas east of the Oder and 
Nysa Łużycka, along with part of East Prussia and the former Free City of Gdańsk, would be 
under Polish administration. Once the Red Army came into West Pomerania, there were still 
about 840,000 Germans in the region, and 290,000 people would leave by the end of the 
year. During the next two years, the resettlement affected another 470,000 people. At that 
time, the foundations of the Polish administration were being established. It was not an easy 
process. The local government authorities had to take into account the presence of the Red 
Army and Soviet military headquarters. The German self-government was also still active. 

During the rst few months after the end of the war, Wolin Island became a military camp. 
You could feel the desire for revenge and the hunger for war awards in the air, so German 
civilians immediately became the object of historical retaliation. Before the war, the 
population of Wolin, amounting to 4,800 people, had decreased by half: the previous 
inhabitants had ed in panic across the Oder, they became victims of rapes and murders, or 
were sent to camps and prisons. 
Dismantling, looting, rapes and murders committed by the Red Army are a picture of that 
time, even after the Uznam-Wolin poviat was taken over by the Polish administration.
The winter of 1945/1946 saw a number of crimes against German inhabitants in the district's 
capital - Świnoujście. Brutal violence also claimed its victims - the rst Polish settlers.

Polish settlement in Wolin began later than in other parts of the region. In the fall of 1945, the 
island, which had been taken over by the Soviet army, opened up to new civilian tenants.          
At that time, there were still about 22,000 Germans (in 1939 - 51,000) and several hundred 
Poles living in the Wolin-Uznam poviat, and the largest group were ofcials of the emerging 
government and security apparatus. 
 
After the harsh winter of 1945/1946, more came: demobilized soldiers of the Polish Army and 
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people returning from forced labor in the Third Reich. Soon the PUR began to direct the rst 
transports of “repatriates” from the east to Wolin. Although the town itself was seriously 
damaged, many houses had been preserved throughout the island, including the 
settlement of German shermen by the coast. The rst Polish institutions were launched on 
the island at the turn of 1945/1946. 
Initially, the Poles' neighbors were Germans waiting for displacement. Distrust and hostility 
slowly turned into neighborly everyday life. Soon, the island and the entire region became                     
a conglomerate of dialects, customs, representatives of various professions, social strata 
and mentality. 
The settlement action in Western Pomerania, Lower Silesia and other areas designed by the 
Allies as compensation for the lost Eastern Borderlands was organized hastily, so it often took 
place in an atmosphere of chaos and uncertainty. The rst Polish months in the western 
territories were marked by wandering, calculating the damage and searching for a new 
place to live. Most of the settlers had come from rural areas and, apart from their miserable 
possessions, they also carried the emotional baggage of the war traumas they'd 
experienced. According to statistics, most of them had come to West Pomerania from 
central Poland (65%). Displaced persons from behind the Bug accounted for 29%, and re-
emigrants from the West slightly more than 2%. In villages and towns there were also some 
indigenous people, i.e., former citizens of the Third Reich, who declared their Polish origin. 

The beginnings were indeed difcult. Settlers who had gone through the exile of the war, 
survived the death of their relatives, German and Soviet repressions, re, destruction and 
displacement - often they had almost nothing. Yet even this “nothing” could fall prey to the 
plague of robber groups “produced” by the war.
Despite the hardships and dangers, it was also a time of hope. The world that had emerged 
from post-war ruins was not what most people had dreamed of, but after the war trauma, it 
provided a substitute for a normal life. 

Magdalena Semczyszyn
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Memory Migrates With The People
1“They woke up in the morning and set off towards Berlin,” my interlocutor sighs . With this 

sentence, he closes his story and in this symbolic manner, he summarizes the end of World War 
II. 
Men tell their stories in a factual and concise manner. They use simple sentences, and the 
listener must nd himself in them; he must name the feelings and emotions of the narrator. Brief 
sentences, precise phrases. Some have gotten used to it during the war, others did shortly after, 
when you had to exercise great caution when speaking about one's fate during the war. Still, 
there were many who paid a high price for the mere fact that they had been on the “wrong” 
side of history in that terrible time - of course, in the opinion of the post-war Polish authorities. 
Can a ve-year-old child sent to Siberia take any “side”?

Even adult men couldn't always choose which military ranks they would like to join. 
And if you had two homelands and you could only sacrice yourself for one? It's actually           
an iconic image from lm, history, and literature: brothers who have been incorporated into 
two hostile armies meet at the front. 
And it's most real.
“History is written by the victors” - I don't like that sentence. I am a granddaughter of the war 
generation; I was brought up on their stories. It was these stories which made me realize that 
from an everyday perspective, on a purely human level, there are no winners. Mental and 
emotional wounds that never seem to heal, sometimes physical disability, a sense of 
incomprehension by everyone who has not been to the war themselves - these are the feelings 
that accompany veterans, often throughout their entire lives. They can also be inherited by 
children and grandchildren; after all, there is more and more talk in psychology about the 
intergenerational transmission of trauma. The winners suffer in silence, and closest relatives are 
often unaware of what they had actually gone through. It's not right to celebrate winning         
a war. 

Women spin tales as if they were tracing a pattern on a fabric with tailor's soap. They do                
it noticeably, to combine facts, but also swiftly, softly. The thread breaks off, only to return in two 
hours. The narrator sometimes stands aside and puts whatever doesn't come easy to say into 
the mouth of their sister or friend. 

“You ask if I remember what uniforms they wore? What does it matter? For us, girls, it would 
2always end up the same” .

Don't ask too many questions, listen.

Women are also incredibly gifted with the skill of observing and remembering details, colors, 
and smells. Who was standing next to whom, whether the door opened to the outside or the 

1. From the account of Kaźmierz Małolepszy (2018). In the following footnotes, I simply list the name of the interlocutor/narrator 
and the year of the interview.
2. Due to the nature of this information, I do not provide the name of the interviewee.
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inside, how many plates there were in the box, which would be unpacked only for weddings,     
3a few years after coming from Volhynia to Western Pomerania . 

Let's draw a line across the map with a ruler. You can tell it's a long way to go, even cross-
country, so luggage and boxes are not to be unpacked hastily, immediately upon arrival. 

Blind and deaf is the story, like a witch in a fairy tale. With trembling hands, it shufes and throws 
people down and dirty, like paper dolls. Or perhaps it's fate? 
Some were tools in its hands. Others weren't necessarily fully aware of the circumstances, 
sometimes even unable to identify and name the troops that had just plundered and burned 
down their village.

“You're the rst person I'm telling this to,” is what I've heard many times.  
Sometimes the passage of time closes the mouth, blocks the memory mercifully. The images 
freeze, and it begins to seem as if these events had happened to someone else.

The draw.

When we were working on the concept of the exhibition “THE ISLAND OF MEMORY - from there - 
4to here” , we entertained a thought of children's (and adults', too!) favorite game, the so-called 

“Draws”. Lottery, chance, blind fate, deciding about a victory or a defeat. A long time ago,      
my parents would solve disputes between myself and my siblings by drawing three matches - 
the winner would be the one to pull out the match with a broken head.
We were wondering if applying this idea of draws to exhibition tickets would not be too strong      
of a metaphor. We used cards to write several fragments of anonymized statements from         
my interlocutors about their childhood, adolescence, and youth. These are mainly scenes from 
the war and the rst years that followed after.
But there is nothing associated with owning such cards. Perhaps just a moment of reection      
on someone else's fate (you can also accidentally pull out your own card, if the exhibition             
is attended by somebody with whom I've had a conversation before).

For example, there are:
“I only remember one image from the entire war: one day, a German soldier came to our 
doorstep. What for, from where, where to? I don't know. He said that he was going to the front 
and that he was only protected by a picture of Saint Anthony. He took it out from his coat and 

5showed us” .

“Volhynia, 1943. Edzia is running home to tell her parents that his uncle and his family are            
6no longer alive. In the yard she stumbles over her father's dead body” .

3. Theme from the story of Eugenia Pikuła (2019).
4. With Karolina Gołębiowska - the author of the exhibition's visual design, which was implemented as one of the elements of the 
project “Wolin - the island of memory”, opened on 29/09/2021. It is also accompanied by the website Wyspaapamieci.pl .
5. Helena Zaklikowska (2019).
6. From the stories of Karolina Cackowska (2020).
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7“We started almost from scratch here. From one fork, one tablespoon . There was no cat,           
8no dog. Rats weren't scared of people that much . Sugar, carbide, spirit - that's what they 

9paid with . Mum's brothers asked: why are you going there? Either the Germans will drive you 
10off, or they will kill you. But they were doing alright, so they didn't plan on leaving anywhere” .

And others.

From there.

Many days, weeks and months on the road. How to prepare? What to take if you don't know 
whether you are going away for a little while or for an entire lifetime?
When the war ended, nothing was obvious.
What to leave, and with whom? Land, buildings, furniture – that you can sell, hand over for 
safekeeping, give to your family. What about dogs, cats, potted owers, precious items too 
large to t in the luggage allowance? Some returned with little or no possessions. From 
Siberia, Kazakhstan, from the front, from captivity, from the camp. Without knowing what 
had happened to their loved ones, where to look for them.
Someone had started a family just before the war, built a house. Someone had been called 
into the army or disappeared without a trace in the rst months of the war - no news of them 
for several years. Are they alive? Will they come back? How to let others know, where to 
leave a message that we're leaving? And where to, since we don't know the exact direction 
or address yet. 

Island. Here.

The fact that the rst settlers of Wolin and the surrounding area came to the island looks like 
the irony of history (and geography hand in hand). Many interviewees felt that the way back, 
or the “plan B” route of escape, had been cut off. Especially that there had been no bridge 
yet, the rst settlers would come to Recław and cross the Dziwna River on a pontoon bridge. 

“Weren't you afraid to go into the completely unknown?” I ask.
“Would you be afraid if you were hungry? There was so much poverty that you could chop it 

11with an ax” .

Arrival to a new location. Uncertainty. Fear. Danger, helplessness. A great unknown. But also 
curiosity and a sense of relief that it would nally be possible to start a normal life after a few 
years of the horrors of war. Today we are not able to fully imagine or describe reliably what 
the word “normality” meant at the time if we do not refer to the memories of those who came 
here rst after the war. Unpacking one's belongings on the station platform. Anticipation. 

7. Maria Latoszek (2019).
8. Krystyna Bzdak (2019).
9. Eugeniusz Król (2019).
10. Maria Galicka (2019).
11. Jan Rek (2019), on the vicinity of Przysucha, currently in the Masovian Voivodeship.
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Searching for a place to settle or moving home by allocation. A choice or no choice at all.
Male courage, female toil.
Watching how former residents are being displaced, sometimes meeting them on your own 
doorstep. A sense of inevitability mixed with compassion. Many people whose souvenirs 
and stories are featured in this exhibition speak of the similarity and parallelism of this 
wandering fate - simply, humanly, without demanding historical judgments.

Photos, memories, clichés of memory.

“I don't know a single person in this photo” is what I've often heard. Or: “I can tell you what 
my parents used to live like, but I don't know who is whom anymore”. “I don't remember 

12where I got them from, they were in an album I found in the attic, so I left them there” .

The anonymity of characters and context. We can guess who they were and what their lives 
were like. It works on the imagination, it activates it. Photos immediately “open up” the 
memory, initiate the story. You can even get addicted to watching and documenting 
them. There's something about it ... (I'm not even sure what word to put here) that you are 
saving someone's image from disappearing.
When I use archival photos for contemporary graphic designs and work on an unidentied 
image, I always make sure not to cut out even but a piece of the person at the edge of the 
photo. After all, it's the only way they can exist, only there. 

13“Mum wanted to burn these photos, but I wouldn't let her,”  – says Krzysztof.

Memory stays with people, it moves with them, it travels with them. It changes, distorts the 
facts, makes fun of its “host”. 

It can be selective, non-chronological, capricious.
But also careful, grateful and caring.

Table.

Ela describes a scene from her mother's life. She does it as convincingly and vividly as if she 
were the main protagonist, although she would be born only two years later.
“We entered the house. The German woman was just cleaning up after breakfast. She was 
puzzled and hesitated to collect the bread, butter, and sour milk from the table. According       
to what the military had said - everything, together with the house, furniture, clothes, would 
become our property. Mummy came up to her, took her hands and, looking into her eyes, 
she said loud and clear, in Polish, because she didn't know German, <<Don't worry. We're 

14only here for a little bit. I have my own home and I have supplies in the basement>>” . 

12.  Quoting from memory.
13. Krzysztof Gan (2019).
14. Elżbieta Herezo-Cichacka (2017). The story does not actually originate from Wolin Island, but refers to scenes from many 
unrecorded conversations. 
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The table in the stories of the rst Polish arrivals on the island of Wolin is both an object and a point 
of reference, almost a dot on the map. It means home, everyday life, celebration. If a group      
of people is to be, or become, a family or a community, it must at some point sit down at the 
table together. 

I'm speaking with the survivors. They were brought here as children. 
And with the next generation that inherited the memory of their parents and grandparents. 
With their grandchildren. I sit at tables, listen, talk, drink coffee. We laugh. We cry when the 
weight      of the story begins to overwhelm the narrator and myself - the listener.  

From none of my interlocutors aged 80 (and more, up to 101!) have I heard words of hatred        
or of a will to take revenge on the perpetrators of their wartime suffering. 
It's a great lesson, and I am very grateful for it.

The “curatorial” text introducing the exhibition should perhaps be more structured and less 
poetic. But when I give the oor to my interlocutors, their memories and experiences dominate 
the axis of this narrative, which does not have to form a logical sequence of events. I've made 
every effort to make their stories only quoted, told without the lter of my understanding and 
feeling of it, my interpretation. 
Nevertheless, this is my subjective message. It's impossible to avoid it.

As of this writing, it is late summer 2021. Over the past two years, I have met dozens                        
of extraordinary people living on Wolin Island. With some I've met only once, others have left       
a more profound mark on my life. We send each other Christmas wishes, text messages, 
sometimes we talk on the phone. Several of them have passed in the meantime. When I found 
out, I felt as if I had lost a family member.

Ewa Grochowska
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My interlocutors were:
Julian Bagrowski, Krystyna Bzdak, Janina Baluk, Waleria Cudo, Karolina Cackowska,             
Józef Dach, Maria Galicka, Zoa Gan, Ewa Grzybowska, Halina Harłukowicz,            
Julianna Herdzik, Edeltraut Jagła, Zoa Jastrzębska, Jan Kiczor, Edward Król, Zoa Kulda, 
Anna Kurkiewicz, Maria Latoszek, Elżbieta i Tadeusz Lewandowscy, Antoni Łągiewka             
z rodziną, Jadwiga Łukaszewska, Kazimierz Małolepszy, Anneliese Nawrocka,         
Edwarda Pesta, Eugenia Pikuła, Eugeniusz Popowski, Honorata i Czesław Proszko,       
Tamara Pukowska, Maria Pietruszkiewicz, Jan i Marianna Rek, Jadwiga Rutkiewicz,        
Irena Skierska, Genowefa Świetlik, Stanisława Stepaniuk, Teresa i Tadeusz Stolarkowie, 
Halina Stańczak, Helena Wilczyńska, Helena Zaklikowska, Leonia i Eugeniusz Zając.

People, stories and materials not presented in this project have also contributed greatly             
to its form and meaning.  

I would like to thank Ewa Grzybowska for inspiration, the Wolin Commune and employees of 
the Culture Center in Wolin for their help in nancing the eld research, Karolina 
Gołębiowska and Karolina Kokora from the Regional Museum for a satisfying and creative 
cooperation. Mr. Roman Pawłowski for his invaluable support in organizing and arranging 
interviews.

Also, a great thanks to: Karolina Cackowska, Jarosław Tarnowski, Magdalena Kucharczyk, 
Kaciaryna Bychak, Maciej Marcinkowski, Katarzyna Janiszewska, Krzysztof Janiszewski, 
Małgorzata Muller, Vivien Zeller, Ernst Poets, Wolfgang Meyering, Dorota Makrutzki, Olga 
Kozieł, Paweł Grochocki, Zuzanna Solakiewicz, Zvika Gregory Portnoy, Jadwiga Mizińska, 
Piotr Feliński, Marta Hołownia, Elżbieta Cichacka – Herezo.
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„Kiedy matce opowiadam moje sny o wojnie, mówi zdziwiona: 
- Ty czytasz w moich snach. Zostaw je mnie. Ty żyj.”

Andrzej Mularczyk 
Cytat z okładki zbioru reportaży jego autorstwa pt. „Co się komu śni”, 

Wydawnictwo Dowody na Istnienie, 2015.



Koniec wojny. Nadzieja. Przeszłość można zostawić już za 
sobą, choć wiadomo, że sceny z tych kilku lat mogą śnić się 
jeszcze bardzo długo.
„Dzieci urodzą s ię nowe nam” – będzie śpiewał                       
w połowie lat 60. Edmund Fetting.   
Na razie rożne stowarzyszenia, komitety i komisje zajmują się 
poszukiwaniem dzieci zaginionych podczas wojny                   
i zapewnieniem podstawowej opieki sierotom, których jest 
bardzo dużo. 
Rośnie powojenne pokolenie, wychowane już na Pomorzu 
Zachodnim, wyrosłe na opowieściach o miasteczkach, 
wsiach i domach, których nigdy nie widzieli, ale rodzicom 
szklą się oczy, kiedy o nich opowiadają.



Pszczoła? Motyl? Chłopiec rozkłada dłonie i coś z nich wypuszcza. Po zbliżeniu obrazu 
widać, że jest to po prostu plama na fotograi, akurat w tym punkcie. Co się pod nią kryje?
Wolin lub Albigowa na Podkarpaciu – w sumie mało ważne, gdzie zrobiono zdjęcie, kiedy 
patrzymy na to trochę nieokreślone miejsce. Ogród? A może łąka? Jak z bajki. Takie 
powinno być dzieciństwo. 
Z archiwum rodzinnego Leonii Zając. 

„Jeden dzień byłem w szkole. Potem wybuchła wojna” 
Jan Kiczor
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Maria Galicka z babcią i dziadkiem         
w czasie II Wojny Światowej. W rękach 
ma lalkę, przysłaną przez mamę, która 
była wtedy w Niemczech na robotach 
przymusowych. 
Z archiwum rodzinnego Marii Galickiej.

Jan Hawryluk z córką Leną, 1946. Zdjęcie 
zrobione przed wywózką w ramach akcji 
„Wisła”. Z archiwum rodzinnego Karoliny 
Cackowskiej. 
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Z archiwum rodzinnego 
Eugeniusza Króla.

Z archiwum rodzinnego 
Marii Galickiej.

Żłobek i przedszkole 
w Wolinie. 
Początek lat 50. XX 
wieku. 
Z archiwum 
rodzinnego Marii 
Galickiej.
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Nie wiadomo, czy chłopiec na fotograi jest 
smutny, czy tylko zamyślony. Zajął najlepsze 
miejsce obserwacyjne: na progu. Obok niego 
pies – wierny przyjaciel. Samotność jest głęboko 
wpisana w bycie dzieckiem, rzadko się o tym 
mówi. Nie wiadomo, kto zrobił to genialne 
zdjęcie. Z archiwum rodzinnego Zoi Gan. 
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Wojna i pierwsze trudne lata nowej rzeczywistości trochę 
zatarły granicę między dzieciństwem a wczesną młodością. 
Dzieci musiały często stawiać czoła sytuacjom zupełnie je 
przerastającym, co powodowało bardzo szybkie 
dorastanie. Młodzież rzucała się w wir życia, zakładania 
rodziny, odgruzowywania miast, zasiedlania domów, 
budowania nowych.



Hubert Maciej Rejman (1940-1996). Zdjęcie zrobione w Szczecinku podczas służby 
wojskowej (połowa lat 60. XX wieku, biegnie jako pierwszy). Pochodził z Lubelszczyzny, koleje 
losu przywiodły go do Wolina, gdzie założył rodzinę i mieszkał do końca życia. Pracował                    
w kombinacie Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Wolinie. 
Lećcie, chłopaki!
Z archiwum rodzinnego Ewy Grzybowskiej.
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Z archiwum rodzinnego 
Eugeniusza Popowskiego.
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Zdjęcie powojenne. Z archiwum 
rodzinnego Haliny Harłukowicz. 

Z archiwum rodzinnego 
Karoliny Cackowskiej.

Z archiwum rodzinnego Eugeniusza Króla.

Z archiwum rodzinnego Zoi Gan.
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Z  a r c h i w u m  r o d z i n n e g o 
Eugeniusza Popowskiego.

Koleżanki i sąsiadki. Wolin, początek 
lat 50. XX wieku. Z archiwum 
rodzinnego Marii Galickiej.

Wjazd do Mokrzycy Małej, początek lat 50. XX 
wieku. Z archiwum rodzinnego Marii Galickiej.
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Młodzież pracująca w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Mokrzycy. Lata 50. XX 
wieku. Z archiwum rodzinnego Marii Galickiej.
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Z archiwum rodzinnego 
Zoi Gan. 

„W Koniewie było wesoło: kretonowa 
sukienka, tenisówki wybielone pastą do 
zębów i na zabawę! Grało często 
d w ó c h  m u z y k a n t ó w :  s k r z y p e k 
Szczudłowski, jego syn na bębnie            
i Grzebiela na harmonii”   

Maria Latoszek

„Z Niemiec ojciec przywiózł… szlafrok! 
Mama poszyła z niego mnie i siostrze 
piękne sukienki” 

Helena Zaklikowska
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„Tam na dworze, zielony jawor ścieli się
Młoda dziewczyna ze swoją matką żegna się.
Tobie mamusiu, jedna poduszka, a mnie dwie
Bo ja pojadę w obce ludzie, a ty nie ” 

Fragment pieśni weselnej z Wileńszczyzny.

Panna młoda ze zdjęcia trzyma ogromny bukiet. Zachodzę 
w głowę – co to za roślina? 
„Asparagus ogrodowy” – odpisuje mi rano Ela, której            
w środku nocy wysłałam zdjęcie - „w tamtych stronach (na 
Kresach) często robili  z niego bukiety dla młodej”. 
Większość zdjęć weselnych w rodzinnych albumach 
starszego pokolenia pochodzi „stamtąd”. Nie tylko dlatego, 
że są to najczęściej zdjęcia z ich własnego ślubu, ale również 
z tego powodu, że zdjęć z pierwszych lat po wojnie nie 
przechowywano już tak pieczołowicie. Nie było na nich 
całej rodziny, która nie mogła sobie pozwolić na tak daleką 
podróż: spod Lublina, Białegostoku, Rzeszowa, Radomia. 
Nie mówiąc o tych, którzy zostali na zawsze po drugiej stronie 
granicy,  w Związku Radzieckim. 

Pogrzeb, umieranie, Zaduszki. Szukam wśród zdjęć scen         
z  p o g r z e b ó w .  C o  m o ż n a  b y ł o  w t e d y  n a z w a ć 
„standardowym”, jeśli chodzi o żegnanie zmarłych i pamięć 
przodków? Na początku zachowywano dawne formy: 
długie czuwanie przy zmarłym, śpiewy prowadzone przez 
kogoś, kto wiedział, co i w jakiej kolejności należy intonować. 
Wynoszenie trumny z domu z zachowaniem całego 
tradycyjnego ceremoniału. Zwyczaj robienia sobie zdjęć 
rodzinnych przy otwartej trumnie, w której leżała bliska 
osoba. Dzieci wokół trumny matki, staruszka nachylająca się 
nad zmarłym mężem. 

Zastole - przestrzeń sakralna, obrzędowa. Święte obrazy, 
rodzina zbierająca się wokół stołu, który był centrum 
codzienności i dni świątecznych.  

Te trzy momenty z życia, najważniejsze przestrzenie 
symboliczne są jak krosno, na którym zręczna i uzdolniona 
tkaczka tworzy obraz – inny dla każdego.



Wileńszczyzna, 
l a t a  5 0 .  X X 
w i e k u .              
Z  a r c h i w u m 
r o d z i n n e g o 
S t a n i s ł a w y 
Stepaniuk.

Z archiwum 
rodz innego 
p a ń s t w a 
Łągiewków. 
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Wesele Państwa Kiczorów, Dobropole, 1956. Z archiwum rodzinnego Jana Kiczora.

Zoa Gan z mężem, zdjęcie 
ś l u b n e .  Z a s t a ń  1 9 5 2 .                 
Z archiwum rodzinnego Zoi 
Gan.
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Wesele, panna 
młoda t rzyma 
ogromny bukiet    
z  asparagusa. 
G d z i e ś  n a 
Kresach, lata 30. 
X X  w i e k u .              
Z  a r c h i w u m 
rodzinnego Zoi 
Gan.

Przedwojenna fotograa rodzinna.                
Z archiwum rodzinnego Edeltraut Jagły.

„My ślub braliśmy już w Wolinie, w małym 
kościele. Rodzice powoli przyzwyczaili się 
do życia tutaj, ale mama zawsze mówiła, 
że przed śmiercią chciałaby pojechać 
tam,      w kieleckie i zobaczyć chociaż ten 
plac, na którym mieszkali” 

Helena Zaklikowska
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„…dołączyć bukiet, włosy lepiej ułożyć, pofalować” – napis na rewersie zdjęcia ślubnego 
państwa Kiczorów to notatka, zrobiona na szybko przez wędrownego artystę. 
Na podstawie ślubnego zdjęcia (albo jeszcze lepiej – opisu słownego młodej pary) 
malował/rysował/sporządzał monidło. To zamówienie nosi numer 01818. 
Zdarzało się, że artysta nie wracał, a wraz z nim przepadała jedyna fotograa ślubna. 
Tutaj na szczęście tak się nie stało. Dobropole, 1956. Z archiwum rodzinnego Jana Kiczora. 
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Jedno z pierwszych wesel w Wolinie, 1949 lub 1950 
rok. Widoczna na zdjęciu orkiestra grała na 
zabawach i weselach w całej okolicy. Z archiwum 
rodzinnego Marii Galickiej.
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Fotograa ślubna państwa Łągiewków z Dargobądza. Opowieść o ich spotkaniu na wyspie 
Wolin, ślubie i życiu rodzinnym jest równie fascynująca, jak przygody pana Aleksandra, który       
w 1968 roku został taksówkarzem („zrobiłem w życiu ze 2 miliony kilometrów” - śmieje się). 
Zdjęcie zrobione w 1960 roku. Z archiwum rodzinnego państwa Łągiewków. 
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Z  a r c h i w u m 
rodz innego Mar i i 
Galickiej.

Wol in, po wojnie.       
Z  a r c h i w u m 
rodzinnego Elżbiety                 
i T a d e u s z a 
Lewandowskich.

Z  a r c h i w u m 
rodz innego Mar i i 
Galickiej.
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Wojna. Józef Hawryluk 
(stoi z tyłu, pośrodku) 
ma 13 lat. Patrzy na 
o jca -  A leksandra , 
którego zastrzelono na 
podwórku przed ich 
d o m e m .  K r e w 
przesiąka przez biały 
materiał koszuli. Ojciec 
zaczął bić w dzwony, 
chcąc ostrzec wieś 
przed nadciągającymi 
bandami – tak mówi 
rodzinna opowieść. 
J ó z e f  z a  k i l k a  l a t 
wyjedzie z matką na 
Pomorze, do Ostrzycy 
koło Nowogardu, będą 
zaczynać wszystko od 
n o w a .  W ó l k a 
Polinowska, 1943. 
Z archiwum rodzinnego 
Karoliny Cackowskiej. 
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To, co widać od razu, to dłonie. Matki trzymające je na ramionach dzieci, złożone ręce 
zmarłego. Rodzinna więź, brak jakiegokolwiek dystansu – ludzie stoją bardzo blisko siebie 
nawzajem i trumny. Płoną świece, zmarłemu oparto o ręce otwarty modlitewnik, niżej 
położono święty obrazek. A może to jest zdjęcie? Tego się nie dowiemy.
Dzieci nie do końca przejmują się majestatem śmierci, zaciekawione patrzą na fotografa.
Fotograa powojenna. Z archiwum rodzinnego Zoi Gan. 
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Dawno temu w prawie każdym wiejskim domu był obraz - 
gablota ze zdjęciami rodzinnymi. Za szkłem umieszczano 
zdjęcia przodków i osób żyjących teraz.  
Zgromadzona cała rodzina. Kilkanaście, a może nawet 
kilkadziesiąt osób. Jeśli się żyło z nią w zgodzie, to miało się 
poczucie, że cały ten ród jest oparciem solidniejszym, niż 
najtwardszy beton świata.

Zmienia się krajobraz, architektura i ludzie. Mija czas. 



Krewni Leonii Zając ze stron rodzinnych (Albigowa, Handzlówka – Podkarpacie). 
Z archiwum rodzinnego Leonii Zając.
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Strony rodzinne, zdjęcie przedwojenne. Z archiwum rodzinnego Eugeniusza Króla. 
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P o m o r z e ,  p o 
w o j n i e .                   
Z  a r c h i w u m 
r o d z i n n e g o 
K a r o l i n y 
Cackowskiej.  

W czułych rękach rodziców. 
Zdjęcie powojenne. Z archiwum 
rodzinnego Eugenii Pikuły.

R o d z i n a . 
Kielecczyzna, lata 
p r zedwo jenne.               
Z  a r c h i w u m 
rodzinnego Zoi 
Kuldy.
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Eugeniusz Popowski (1929-2021) z Troszyna - leśniczy, pszczelarz, gawędziarz. 
Tak systematycznie uporządkowanego archiwum zdjęć rodzinnych wcześniej nie 
widziałam. Fotograe tworzą doskonale opisany zbiór (i bardzo ciekawy wizualnie),              
z którego dzieci i wnuki będą mogły odtworzyć rodzinną historię. Z archiwum rodzinnego 
Eugeniusza Popowskiego. 
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Berżniki na Suwalszczyźnie, 1971. Podpis na rewersie: „koniec lata”. 
Pamiątka z odwiedzin w domu rodzinnym. Z archiwum rodzinnego Teresy Stolarek.

„W punktach repatriacyjnych dawali grochówkę. Ten smak pamiętam do dzisiaj” 
Maria Latoszek

„Mama się uparła, żeby jechać, i już! No to ojciec poszedł pozałatwiać papiery. Jechaliśmy 
prawie 2 miesiące, z przerwami, przeszkodami” 

Maria Latoszek

„A czy Pani by się bała jechać w nieznane, jakby Pani była głodna? Tam była taka bieda, 
że siekierą można było ją rąbać” 

Jan Rek
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Z archiwum rodzinnego Eugeniusza Popowskiego

„W Wolinie, przy parku była wielka sala do tańca, stoliki za balustradą… Jaka szkoda, że 
tego już nie ma!” 

Leonia Zając
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Z archiwum rodzinnego Elżbiety i Tadeusza Lewandowskich.

„Przecież tutaj w Wolinie było tyle dzieci, że stadami do szkoły szły!” 
Maria Latoszek
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„Kiedy po raz pierwszy pojechaliście nad morze?” – pytam.
„Nie było czym podjechać” – odpowiada ktoś – „Nie było 
czasu. Nigdy wcześniej też nie byliśmy nad morzem, to się tak 
nie tęskniło”. 
P r a c a .  N o w e ,  n i e z n a n e  w c z e ś n i e j  m a s z y n y  – 
„poniemieckie”. Inna ziemia. PGR-y.
I chwile odpoczynku. 
Życie.



Wolin, lata 60. XX wieku.                 
Z archiwum rodzinnego 
Haliny Harłukowicz.

Z archiwum rodzinnego Jana Kiczora.

„Zanim umarł Stalin, to      
w PGR było tak: koło          
u traktora się przebiło,      
o! to dla zarządu znaczyło 
już, że sabotaż” 

Jan Kiczor
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Zbiory chmielu na 
L u b e l s z c z y ź n i e , 
fotograa rodzinna, 
przedwojenna. 
Z  a r c h i w u m 
rodz innego Mar i i 
Galickiej.
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Na zdjęciu pole cebuli w PGR, 
mama Marii Galickiej (w białym 
fartuchu) i agronom Możdżyński 
( p o  l e w e j ) .  Z  a r c h i w u m 
rodzinnego Marii Galickiej.

Z archiwum rodzinnego Elżbiety 
i Tadeusza Lewandowskich.

Z  a r c h i w u m 
rodzinnego Elżbiety 
i  T a d e u s z a 
Lewandowskich.
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Historie o wielbłądach opowiadane przez starsze pokolenie na Pomorzu Zachodnim wcale 
nie są tak egzotyczne, jak mogłoby się wydawać, nie pochodzą również w wakacyjnych 
podróży. 
Mogli je widzieć (i pracować przy nich) w Kazachstanie, gdzie byli wywiezieni z rodziną 
podczas wojny. Zwierzęta te widziano także pod Szczecinem (!), idące wraz z wojskiem 
radzieckim na Berlin. Zdjęcie pochodzi z Kazachstanu, zostało przysłane na pamiątkę.          
Z archiwum rodzinnego Zoi Gan.
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„Nauczyciel mi poradził zaraz po wojnie: nie pisz w życiorysie, że byłaś wywieziona na 
Syberię, tylko że tam po prostu wyjechałaś z rodzicami” 

Honorata Proszko
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Osadnicy/osadniczki, którzy przyjeżdżali na wyspę Wolin                    
(i w ogóle ludzie, przemieszczający się pod koniec wojny 
w różnych kierunkach) opowiadają, jak odnajdowali się 
(bądź nie) w nowej sytuacji ich rodzice lub dziadkowie. 
Moja przyjaciółka wspomina swoją babcię, która nigdy 
nie rozpakowała swojego winnego kufra. Trzymała w nim 
cały zabrany na drogę skromny dobytek, miała nadzieję 
na powrót do domu. Kiedy odeszło najstarsze pokolenie, 
wydawało się, że życie na „Ziemiach Odzyskanych” było 
przez chwilę życiem „bez starości”. Wszyscy byli młodzi, 
spragnieni normalności. 
Ale jeśli przyjrzeć się zdjęciom, widać także, że wiele osób 
przedwcześnie się postarzało, niewspółmiernie do wieku, 
który mieli zapisany w metryce. 

„Ciężko kłaść kości na obcej ziemi” – wzdycha pani 
Julianna Herdzik. 



Z archiwum rodzinnego 
Zoi Gan.

„Mamy bracia pytali: po co tam 
jedz iec ie? N iemcy was a lbo 
wygonią, albo pozabijają. Ale im 
było dobrze, to się nigdzie nie 
wybierali” 

Maria Galicka
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Nie ma nic gorszego niż wojna – mówią ci, którzy ją 
przeżyli. 
Jest to zdanie, od którego zazwyczaj zaczynają swoją 
opowieść. Bywa, że rozmowa od razu zbacza w innym 
kierunku, zaczyna meandrować. „Tego się nie da 
opowiedzieć” – mówią. „To, co przeżyłam, trudno opisać 
słowami”.

W segregatorze na półce muzealnego archiwum leżą 
legitymacje i ordery weteranów II Wojny Światowej, 
osiedlonych potem  w Wolinie i okolicach.
Czy ktoś dzisiaj widzi w nich wartość? I jeśli tak, to kto?
Ile dni wyrwanych  z  życia kosztuje jeden medal?



Wojna. Przysięga. Z archiwum rodzinnego Eugeniusza Króla. 

„Przyszedł list od ojca, że cierpi głód i śpi na mrozie” 
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Z d j ę c i e 
z r o b i o n e    
w Słupsku 
pod koniec 
I I  W o j n y 
Światowej. 
Z archiwum 
rodzinnego 
Stanisławy 
Stepaniuk.
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To musi być ważne zdjęcie, skoro znalazło się w zbiorze rodzinnych pamiątek. Kim są ci  
młodzi mężczyźni? Sposób, w jaki stoją, zdradza przeszkolenie wojskowe, być może także 
doświadczenie w walce (chłopak stojący w środku ma ucięty w połowie serdeczny palec 
lewej ręki). Patrzą w obiektyw: jeden z lękiem, drugi z dumą, trzeci zawadiacko. 
Trzymają pepesze. Były to radzieckie pistolety maszynowe - podstawowe wyposażenie Armii 
Czerwonej, produkowane od 1941 roku. Na wyposażeniu żołnierzy polskich od 1943 roku. 
Mają na sobie ubrania cywilne, czy rodzaj umundurowania wojskowego?
Po architekturze w tle wnioskuję (bardziej wyczuwam, niż rzeczywiście wnioskuję) że jest to 
środek Polski. Zima. 1943? 1944? 
Skontaktujcie się z Muzeum w Wolinie, jeśli wiecie, kto to może być. 
Z archiwum rodzinnego Zoi Gan.
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Z archiwum rodzinnego Eugeniusza Króla.

„Z całej wojny pamiętam jak przez mgłę tylko 
jeden obrazek: pewnego dnia do domu 
przyszedł niemiecki żołnierz. Po co, skąd, 
dokąd? Nie wiem. Mówił, że idzie na front i że 
chroni go tylko obrazek ze św. Antonim, który 
wyjął zza pazuchy i nam pokazał” 

Helena Zaklikowska
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D o k u m e n t y , 
p r z e k a z a n e        
w  d e p o z y t 
M u z e u m 
Regionalnemu 
im. A. Kaubego    
w Wolinie przez 
r o d z i n y 
w e t e r a n ó w 
w o j e n n y c h , 
którzy osiedlili się 
tutaj po wojnie.

„ Mąż przeszedł na piechotę cały szlak bojowy od Lenino do Berlina. Byliśmy małżeństwem 
45 lat, ale dopiero dwa lata przed śmiercią zaczął mi opowiadać, co przeżył w czasie wojny. 
Wcześniej to więcej się od sąsiada dowiedziałam, niż od niego” 

Maria Galicka
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Dokumenty, pochodzące z archiwum Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie.

„Musiała chodzić na wyrąb lasu razem z matką. Opowiadała, że zimą ścinali tylko czubki 
drzew, które wystawały ponad śnieg. Latem dopiero resztę” 

Leonia Zając

„Klęczeliśmy przez kilka godzin na środku placu, z rękami do góry. Nie pamiętam ile nas tam 
było, chyba cała wieś. Pamiętam, że mama już nie dawała rady, bardzo się o nią bałem. 
Ludzie mdleli, wtedy żołnierz podchodził i strzelał takiej osobie w głowę. Nie pamiętam, 
kiedy pozwolili nam iść do domu, nic nie pamiętam” 

Jan Kiczor

„Raz na kilka dni otwierali wagon, zabierali trupy, wrzucali trochę chleba. Wie pani – tego się 
nigdy nie zapomina”

„Cukier, karbid, spirytus – tym płacili” 
Eugeniusz Król
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„Miałam zostać na 6 tygodni, a wyszło 75 lat” 

Edeltraut Jagła

TUTAJ
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„Wysiedlali nas stopniowo. Jak się spakować, kiedy nie ma 
konia, żeby dojechać do stacji? Pamiętam: ja, mama, niosąca 
dwuletniego brata na rękach i krowa. I tak szliśmy do tego 
pociągu” 

Jadwiga Rutkiewicz

„Jedź z nami! Tam jest wszystko. Będziesz żył!” 
Kazimierz Małolepszy

 

STAMTĄD
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Poławiacze bursztynu z Usedom 
(wyspa Uznam).
Zdjęcie z archiwum Muzeum Pomorza  
w Greifswaldzie
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Pomorze Zachodnie przed 
II Wojną Światową. 

Zd jęc ia  zos ta ły  wykonane 
prawdopodobnie na przełomie 
lat 20. i 30. XX wieku. Nazwisko 
fotografa nieznane. 
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Scena rodzinna.
Zdjęcie z archiwum Muzeum Pomorza  w Greifswaldzie

Praczki.
Zdjęcie z archiwum Muzeum Pomorza  w Greifswaldzie



„Przyjechaliśmy w 1946 roku. Pierwsze wrażenia z Wolina? Ucieszyłam się, że to takie fajne 
miasto! Szosy eleganckie, szerokie. Bardzo mi się podobało!” 

Anneliese Nawrocka

Mieszkańcy Pomorza przy pracy. 
Zdjęcie z archiwum Muzeum Pomorza     
w Greifswaldzie
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Ewa Grochowska – zajmuje się kulturą wsi, badaniem tradycji muzycznych, obrzędów oraz 
obszarów związanych z pamięcią i tożsamością. Autorka tekstów i opracowań, pracę 
doktorską poświęciła roli kobiety w idei mesjańskiej. Jest także wykonawczynią muzyki 
tradycyjnej, której uczy się od najstarszych pokoleń.

Karolina Gołębiowska – adiunktka w Muzeum Regionalnym im. Andrzeja Kaubego             
w Wolinie. Ukończyła studia na kierunku graka warsztatowa i fotograa na Akademii Sztuki 
w Szczecinie. Laureatka m.in: nagrody za najlepszy dyplom artystyczny Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 i nalistka konkursu Artystyczna Podróż Hestii 
2019. Zdobywczyni trzeciej nagrody Festiwalu O!Pla 2018. Pracuje w różnych mediach m.in.: 
fotograa, obiekt, lm, animacja. Dotyka tematów związanych z historią i zjawiskami 
społecznymi. Często podejmuje aktywność animacyjną w mniejszych miejscowościach.

Karolina Kokora – dyrektor Muzeum Regionalnego im. Andrzeja Kaubego w Wolinie.              
Z wykształcenia historyk i archeolog. Wcześniej zatrudniona w Pracowni Archeologicznej w 
Wolinie przy Ośrodku Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN. Od ponad 
dekady bierze udział w projektach naukowych (m.in. w Hiszpanii i Maroku), jest również 
autorką publikacji naukowych.

Ewa Grochowska - beschäftigt sich mit der Kultur des Landes, erforscht musikalische 
Traditionen, Rituale und Bereiche im Zusammenhang mit dem Gedächtnis und Identität. 
Die Autorin von Texten und Studien, in ihrer Dissertation widmete sie sich der Rolle der Frau in 
der messianischen Idee. Sie ist auch eine Interpretin traditioneller Musik, die sie von den 
ältesten Generationen lernt.

Karolina Gołębiowska - Assistenzprofessorin im Andrzej Kaube-Regionalmuseum in Wollin. 
Sie hat Workshop-Graphik und Fotograe an der Kunstakademie in Stettin studiert. 
Gewinnerin unter anderem: Preis für das beste künstlerische Diplom des Marschalls der 
Woiwodschaft Westpommern 2014 und Finalist des Wettbewerbs Hestia Artistic Journey 
2019. Gewinnerin des dritten Preises beim Festival O! Pla 2018. Sie arbeitet in verschiedenen 
Medien, einschließlich: Fotograe, Objekt, Film, Animation. Sie berührt Themen aus der 
Geschichte und sozialen Phänomenen. Sie unternimmt oft Animationsaktivitäten in 
kleineren Städten.

Karolina Kokora - Direktorin des Andrzej Kaube-Regionalmuseums in Wollin. Gebildete 
Historikerin und Archäologin. Zuvor angestellt im Archäologischen Labor in Wollin am 
Zentrum für Mittelalterarchäologie des Baltikums IAE PAN. Seit über einem Jahrzehnt 
beteiligt sie sich an Forschungsprojekten (u.a. in Spanien und Marokko) und ist auch Autorin 
von Publikationen.
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Ewa Grochowska - deals with the culture of the village, researching musical traditions, rituals 
and areas related to memory and identity. Author of texts and studies, her doctoral 
dissertation was devoted to the role of women in the messianic idea. She is also a performer 
of traditional music, which she has been learning from the oldest generations.

Karolina Gołębiowska - assistant professor at the Regional Museum of Andrzej Kaube in 
Wolin. She graduated in graphic arts and photography at the Academy of Art in Szczecin. 
Winner of, among others: awards for the best artistic diploma of the Marshal of West 
Pomeranian Voivodeship in 2014 and nalist of the Hestia Artistic Journey 2019 competition. 
Third Prize Winner of the O!Pla 2018 Festival. She works in various media, including: 
photography, object, lm, animation. Her topics of interest are related to history and social 
phenomena. She often undertakes animation activities in smaller towns.

Karolina Kokora - director of the Regional Museum of Andrzej Kaube in Wolin. Historian and 
archaeologist by education. Previously employed at the Archaeological Laboratory in 
Wolin at the Center for Medieval Archeology of the Baltic Region of IAE PAN. For over             
a decade, she has been involved in research projects (including in Spain and Morocco), 
and is also an author of publications.

Masz uwagi lub pytania? 
Rozpoznałaś/-eś się na zdjęciach, które nie zostały szczegółowo opisane, 
chciałabyś/chciałbyś coś o nich opowiedzieć lub podzielić się swoją historią?
Prosimy o kontakt: 
Karolina Gołębiowska: k.golebiowska@muzeumwolin.pl
Ewa Grochowska: ewa.gro.ska@gmail.com 
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