
[ 8 ]Poszukujemy śladów Leny
Urodzony w Osiecznej, poszukuje ludzi, którym chciałby po-
dziękować za uratowanie życia – albo na znak wdzięczności
zapalić świeczkę na ich grobie. 

Niemiec o nazwisku Volker Lux
wraca do korzeni, chcemy mu
pomóc rozwikłać zagadkę sprzed
68 lat.

Volkera Luxa nikt nie rozpozna,
był niemowlakiem, kiedy opuścił
miasto, być może jednak ktoś
znajdzie podobieństwo do mamy
lub starszego rodzeństwa. Może
starsi mieszkańcy pamiętają ro-
dzinę Luxów mieszkającą przy
rynku.

Bohater naszego artykułu uro-
dził się 16 lipca 1944 roku w
Osiecznej. Jego rodzina sprowa-
dziła się tu pod koniec 1943 roku,
po tym jak dom, w którym miesz-
kali wcześniej został zbombardo-
wany. Po tym tragicznym
wydarzeniu rodzina Lux – matka z
pięciorgiem dzieci i szóstym „w
drodze” zamieszkała na rynku w
budynku oznaczonym numerem 1.
Z tego, co udało się ustalić w roz-
mowach z mieszkańcami Osiecz-
nej w czasie wojny obowiązywała
ta sama numeracja, czyli rodzina
Luxów mieszkała w budynku, w
którym dziś mieści się bank.

Ponieważ mąż Anny Lux, a oj-
ciec dzieci był na froncie w prowa-
dzeniu domu i wychowaniu nowo
narodzonego wówczas Volkera,
dwuletniego Hilmana, czterolet-
niego Rudigera, pięcioletniej
Karin, siedmioletniego Wolframa i
dziewięcioletniej Helgi pomagała
mieszkająca również na rynku
Polka – Lena. Tak na nią mówili –
jakie było jej prawdziwe imię nie-
łatwo powiedzieć – mogła to być
Magdalena, Helena, albo jeszcze
inaczej. Nie wiadomo też jak się
owa Lena nazywała. Pewne jest,
że miała brata. Brat często odwie-
dzał swoją siostrę, a przy tym i ro-

dzinę Luxów. Znali się. Kiedy brata
Leny wysłano do obozu pracy
przymusowej pani Lux w imieniu
Polki wysyłała mu paczki. Nie
trwało to długo. 

Pod koniec lutego 1945 roku
rodzina Lux wraz z innymi nie-
mieckimi rodzinami wyruszyła z
Osiecznej na zachód, uciekając
przed zbliżającym się frontem. W
czasie tej podróży spotkali na swej
drodze w Zielonej Górze więźniów
obozów pracy przymusowej, któ-
rych wypuszczono z likwidowa-
nych placówek. 

- Ludzie ci czuli gniew, chcieli
wyładować swoje emocje po dłu-
gich miesiącach maltretowania,
głodzenia, nieludzkiego traktowa-
nia. Ciężarówka, którą jechaliśmy
została więc zatrzymana przez
tłum owładnięty żądzą nienawiści.
Kilku mężczyzn wskoczyło z
dwóch stron na boczne podesty i
próbowało siłą wyciągnąć z szo-
ferki dwóch żołnierzy i moją mamę
ze mną na rękach. Starsze ro-
dzeństwo wołało o pomoc. – opo-
wiada Volker Lux.

Polacy zaczęli obrzucać samo-
chód kamieniami.

- Bylibyśmy wszyscy niechyb-
nie zginęli, gdyby nie cud. W gru-
pie Polaków znalazł się znajomy –
brat Leny, który rozpoznał nas i
ochronił. Pomógł też wydostać się
z miasta. To jemu zawdzięczamy
życie.

Matka Volkera często wspomi-
nała ucieczkę z Polski do Niemiec
i te kilka minut grozy w Zielonej
Górze, nie winiła jeńców wojen-
nych, którzy także doświadczyli
piekła wojny, którą wszczął naród
niemiecki. Ale zarówno wśród Nie-
mców jak i wśród Polaków byli lu-

dzie, którym obojętna była naro-
dowość, którzy chcieli po prostu
żyć, którzy gotowi byli pomóc oso-
bom postrzeganym za wrogów, bo
widzieli w nich ludzi, a nie obywa-
teli innego kraju.

Czy to przykre wspomnienia,
czy strach, a może brak senty-
mentu, który podobno przychodzi
z wiekiem, sprawiły, że rodzina
Luxów nie szukała swoich wybaw-
ców. Nasz bohater – urodzony w
Osiecznej nie posiadał nawet aktu
urodzenia, jedynie notarialne
oświadczenie rodziców o tym, że
jest ich synem. Dopiero za na-
mową znajomego wystąpił do
Urzędu Stanu Cywilnego w
Osiecznej o wystawienie świa-
dectwa urodzenia. Otrzymał je, to
spowodowało, że zapragnął od-
szukać Lenę i jej brata. 

Volker Lux czuje się obywate-
lem ziemi polskiej, bowiem od

ponad dwudziestu lat mieszka i
pracuje w Polsce, ma żonę Polkę i
troje dzieci. Mieszka w Gdańsku.
Działa na rzecz odzyskania pol-
skich zabytków i polsko-niemiec-
kiego pojednania.

Ostatnio odwiedził Osieczną –
swoje rodzinne strony. Szuka śla-
dów Leny, prosi o pomoc w usta-
leniu jej nazwiska. Nie ma zbyt
wielu danych, ale być może ktoś z
rodziny pamięta mieszkającą na
rynku niemiecką rodzinę Luxów i
Lenę – ich opiekunkę. Jeśli tak,
prosimy o sygnał, każda informa-
cja jest ważna w ustaleniu tożsa-
mości bohaterskich Polaków.

Wszystkie cenne wskazówki
zostaną  przekazane Volkerowi
Luxowi. 

Czekamy na sygnały od na-
szych czytelników.

ALDONA KORBIK

Radość z rysowania

Pani Kamila Zadrożna z
Osiecznej ma dwie córeczki: 7-let-
nią Beatkę i 4-letnią Renatkę. Co
miesiąc kupuje dziewczynkom ga-
zetkę „Świnka Pepa”. Wspólnie
czytają opowieści o przygodach
znanej świnki, rozwiązują zagadki,
biorą udział w ogłaszanych przez
redakcję konkursach. W styczniu
dziennikarze zaproponowali dzie-
ciom z całej Polski, aby naryso-
wały zimowe zabawy świnki
Peppy. Beatka z Renatką chętnie
zabrały się do tego zadania. Każda
narysowała kredkami swój obra-
zek, a mama wysłała je do redak-
cji. Okazało się, że rysunki
siostrzyczek z Osiecznej bardzo
spodobały się jury. Wśród setek in-
nych, tylko dziesięć uznano za naj-
ładniejsze. W tej dziesiątce
znalazły sie Beata z Renatką. Tuż
przed majowym weekendem do
ich domu dotarła więc paczka z

nagrodami. Dziewczynki dostały
piżamkę, bluzeczkę i czapkę,
oczywiście z malunkami świnki
Peppy. Zdradziły nam, że bardzo
lubią rysować. Beatka poza tym
chętnie czyta, uczy się języka an-
gielskiego i uprawia sport. A Re-
natka często układa puzzle. Poza
tym już przystąpiły do kolejnego
plastycznego konkursu gazetki
„Świnka Peppa”. Tym razem tema-
tem była praca świnki w ogrodzie.
Kto wie, może po raz kolejny siost-
rzyczki zasłużą na nagrodę. Warto
powiedzieć, że Beatka już dwa lata
temu została nagrodzona za swój
rysunek. Teraz więc „startuje” w
konkursie trzeci rok z rzędu. Obie
dziewczynki przede wszystkim
mają sporo radości z rysowania, a
jeśli jeszcze ich prace podobają
się innym, to mogą się z tego tylko
cieszyć. A my gratulujemy im ta-
lentu i wyróżnień. 


