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Polsko-niemieckie pojednanie
Święto pojednania polsko-niemieckiego - uroczystość ku czci
Józefa Heinze, osiecznianina, który uratował rodzinę niemiecką
przed niechybną śmiercią odbyła się 24 lutego w Osiecznej (his-
torię tę przedstawialiśmy szczegółowo na łamach "Przeglądu
Osieckiego" w maju i lipcu 2012 roku).

Najpierw, w intencji pojednania w kościele pw. Św. Trójcy w Osiecznej,
odprawiona została msza św., po niej zgromadzeni z Volkerem Luxem –
uratowanym i Weroniką Heinze – żoną wybawcy udali się na cmentarz pa-
rafialny, gdzie odsłonięta została tablica pamiątkowa ku czci Józefa Heinze.
Volker Lux podarował proboszczowi parafii osieckiej obraz, który zostanie
powieszony na probostwie. Mszę uświetnił śpiew i muzyka uczniów i ab-
solwentów Zespołu Szkół w Osiecznej.

Na uroczystość przybyły ważne osobistości – władze gminy Osieczna:
burmistrz Stanisław Glapiak, zastępca burmistrza Stefan Kuśnierek, se-
kretarz Zenon Fabiańczyk oraz przedstawiciele wojewody, konsula Nie-
miec. Złożyli wiązanki na grobie Józefa Heinze. Relacja z uroczystości w
TVP Info. 

Na tablicy pamiątkowej widnieje napis:

Tablica ta została wykonana w imieniu państwa Maxa i Anny Lux w ge-
ście dziękczynienia dla Polaka Józefa Heinze, który wraz z towarzyszami

ofiarował nam dar życia, ratując matkę z sześciorgiem dzieci i dwóch mło-
dych żołnierzy niemieckich przed samosądem przymusowych robotników w

Zielonej Górze w lutym 1945 r., z narażeniem własnego życia, pomimo
krzywd doznanych od niemieckich nacjonalistów przez niego samego i

naród polski.
Nie wiem, czy moi krewni w czasie istnienia III Rzeszy podobni byli do

drapieżnych wilków czy milczących owiec, ale i ten, kto milczy, ponosi
współodpowiedzialność.

Ukleknąłem, by w imieniu mojej rodziny i krewnych prosić o przebacze-
nie, prosiłem także o to, by ci Polacy, którzy nie są jeszcze gotowi na przeba-
czenie otworzyli serca na dźwięk dzwonu polsko-niemieckiego pojednania,

bijącego w kościele św. Mikołaja w Łęgowie, w gminie Pruszcz Gdański.
"Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom"

Niemiecki chrześcijanin i gość w Polsce - Volker Lux z całą rodziną,
Osieczna 24 lutego 2013

Wzruszająca lekcja historii oraz tolerancji stała się

udziałem grupy gimnazjalistów. Szkołę w Osiecznej

odwiedził bowiem Volker Lux, urodzony w Osiecznej

obywatel Niemiec, obecnie mieszkaniec Łęgowa, nie-

daleko Gdańska. Gość przybył na zaproszenie dyrek-

cji Zespołu Szkół, by opowiedzieć historię ocalenia

swojej rodziny. Zdarzenie to miało miejsce pod koniec

II wojny światowej i stało się możliwe dzięki miesz-

kańcowi Osiecznej, Józefowi Heinze, dawnemu mły-

narzowi, którego imię nosi dziś środkowy z osieckich

wiatraków. Szerzej historię p. Volkera oraz prowadzo-

nych przez niego poszukiwań siostry Józefa, Teresy,

która pracowała niegdyś u pani Lux, matki p. Volkera,

mieszkańcy Osiecznej mieli możliwość poznać dzięki

artykułom opublikowanym w ubiegłym roku przez

"Przegląd Osiecki". Osieccy uczniowie usłyszeli ją z

ust jednego z jej bohaterów, który opowiadał też, dla-

czego tak ważne stało się dla niego odnalezienie ro-

dziny Józefa Heinze i jaki testament w związku z

wojennym wydarzeniem pozostawiła mu matka. V       olker

Lux zapoznał też młodzież ze swoją działalnością na

rzecz polsko-niemieckiego pojednania i porozumienia,

a przede wszystkim przekonywał młodych słuchaczy

do postrzegania świata ponad podziałami politycz-

nymi, pojmowania go w sposób pozbawiony wszelkich

uprzedzeń i niechęci, co sam stara się czynić. Na ko-

niec wyraził nadzieję, że spotkanie z nim stanie się

przyczynkiem do rozmyślań jego uczestników nad lo-

sami zjednoczonej Europy, o której kształcie będą już

niedługo mogli decydować.


