
[ 9 ]Znaleźliśmy Lenę
W majowym numerze „Przeglądu Osieckiego” opisywaliśmy historię Volkera Luxa, Niemca
urodzonego w Osiecznej, którego podczas wojny z rąk jeńców wojennych wyratował Polak –
osiecznianin. Szukaliśmy śladów jego oraz jego siostry – Leny, która opiekowała się rodziną
Luxów.

Przypomnijmy, że nieznane
nam było ani imię, ani nazwisko Po-
laków, nie wiedzieliśmy też gdzie
mieszkali. Jedynym śladem, jaki
mógł naprowadzić kogoś to wie-
dział coś na ich temat była owa
opowiedziana przez nas wojenna
historia oraz to, że na dziewczynę
Luxowie mówili Lena. Przypusz-
czaliśmy, że Lena mogła być Mag-
daleną lub Heleną. Okazała się
jednak Teresą. Opisana przez nas
historia znana była panu Wiesła-
wowi Skrobale z Osiecznej, nie od
razu jednak skojarzył, że to, co opo-
wiadała mu przed laty mama i to o
czym przeczytał w gazecie, to te
same wydarzenia. Zmyliło go okre-
ślenie Lena. Olśnienie przyszło
wczesnym rankiem.

- Obudziłem się i pomyślałem,
że Lena to przecież ciocia Teresa,
Terenia, Lenia, jak czasem na nią
mówiliśmy – opowiada Wiesław
Skrobała. – Mama często opowia-
dała mi o tym, co miało miejsce
podczas wojny, Teresa Heinze była
bowiem jej siostrą, a młodzieniec,
który uratował niemiecką rodzinę to
brat mamy – Józef Heinze. Ciotka
Teresa mieszkała przy ulicy Ko-
ściuszki i rzeczywiście pomagała w
opiece nad dziećmi Niemce, a
kiedy brat znalazł się w obozie
pracy przymusowej Anna Lux wy-
syłała mu w imieniu Teresy paczki.
Za to on uratował życie jej i jej dzie-
ciom. Mama często to wspominała.
Kiedyś dzieciom nie opowiadało się

bajek, ale prawdziwe historie –
wzięte z życia.

Wiesław Skrobała jest więc
siostrzeńcem poszukiwanej przez
nas Leny. Ucieszyliśmy się, że
udało się trafić na jej ślad, jeszcze
bardziej ucieszył się poinformo-
wany przez nas o tym fakcie Volker
Lux. Nie udało mu się ukryć wzru-
szenia. 

Dwa dni później wraz ze znajo-
mym Polakiem udał się w podróż z
Łęgowa koło Gdańska do Osiecz-
nej. Spotkali się z panem Wiesła-
wem. Wspólnie odwiedzili groby
Teresy i Józefa Heinze, złożyli też
wizytę żyjącej żonie Józefa – We-
ronice. Obejrzeli fotografie, na któ-
rych są bohaterowie tej historii. To
był prawdziwy powrót do przeszło-
ści. Volker Lux chciałby dać wyraz

wdzięczności za uratowane życie,
obiecał więc, że nie zapomni o swo-
ich wybawcach i będzie w kontak-
cie z panem Wiesławem. Na co
dzień działa na rzecz pojednania
polsko-niemieckiego, jest to więc
kolejny krok w tej działalności.

A jak potoczyły się dalsze losy
powojennych bohaterów? Teresa
Heinze pozostała panną, praco-
wała przez jakiś czas w charakte-
rze sprzątaczki w Urzędzie Miasta i
Gminy w Osiecznej, zmarła w 1999
roku, Józef Heinze – znany wszyst-
kim jako ostatni młynarz pracujący
w wiatraku ożenił się z Weroniką,
wspólnie wychowali syna. Józef
Heinze zmarł w 1981 roku. Oboje
pochowani są na cmentarzu para-
fialnym w Osiecznej. 
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