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Szkoła Podstawowa w Sośniach

Szklarka Śląska- moja Mała Ojczyzna
Wieś powstała prawdopodobnie w XVIII wieku jako Szklarka Medziborska, a jej
niemiecka nazwa brzmiała: Glashutte Medziborsche. Nazwa wzięła się od huty szkła, która na
tym terenie była. Dopiero w późniejszych latach używano określenia: Szklarka Śląska. Wieś
na początku należała do książąt oleśnickich, do państwa pruskiego, do Richarda von
Buddenbrocka, do Karola Neumanna, do kupca raciborskiego Burschlik oraz do braci
Kazimierza i Wojciecha Lipskich. Miejscowość znajduje się w Wielkopolsce, w Gminie
Sośnie.
W Szklarce Śląskiej nie ma zbyt dużo zabytków, ale są niektóre budowle, które mają
swoją historię.
1. Budynek dawnej szkoły ewangelickiej.
Szkoła ewangelicka została założona w 1763 roku; dziś jest budynkiem mieszkalnym.
1 września 1922 r. Jerzy Lanc objął tu posadę kierownika. Był on polskim nauczycielem,
który zorganizował w mojej miejscowości naukę w polskiej szkole, mimo iż teren Gminy
Sośnie zdominowany był przez Niemców. Pan Lanc nie tylko uczył dzieci, ale był też
organizatorem życia społecznego, kulturalnego, np. założył kółko rolnicze, klub piłki nożnej.
Organizował kursy języka polskiego, geografii i historii Polski.
Po sukcesie w Szklarce władze oświatowe przeniosły pana Lanca na Mazury. Tam niestety
zmarł 1 marca 1932 r. w niewyjaśnionych okolicznościach, podobno Niemcy zatruli go
czadem.

Na budynku szkoły jest zawieszona tablica upamiętniająca działalność Jerzego Lanca.

2. Dom z rudy darniowej.
Dom o numerze 7 jest zbudowany z rudy darniowej i wygląda bardzo pięknie. Ściany
są ciemne oraz chropowate, wokół okien ma fioletowe obramówki, co nadaje mu
tajemniczości. Poszczególne bloczki darniny oddzielone są białym spoiwem. Wokół domu
można zauważyć wiele roślin, kwiatów, krzewów.

3. Kuźnia
Budynek był przeznaczony do prac kowalskich. Tam też podkuwano konie.
Pomieszczenie jest zbudowane z cegieł i drewna. Wyrabiano w nim różne żelazne narzędzia,
a nawet sprzęty używane w kuchni; były to: noże, garnki, gwoździe, haki, zamki, krzyże. Z
kuźni korzystały też konie, uzyskując nowe podkowy.. Obecnie jest to obora dla zwierząt.

4. Cmentarz ewangelicki
Cmentarz ewangelicki jest położony niedaleko domu nr 7. Jest on porośnięty sosnami,
znajduje się tam krzyż. W tym miejscu jest pochowany Jerzy Lanc, którego ciało zostało
przewiezione pociągiem z Mazur do Sośni. Wtedy to na miejscu czekało ponad dwa tysiące
ludzi, a wśród nich byli jego uczniowie. Wszyscy zebrani, niosąc trumnę, szli do Szklarki
Śląskiej na miejsce spoczynku swego nauczyciela. Obecnie o prządek na cmentarzu, świeże
kwiaty, znicze dba miejscowa społeczność oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Bogdaju.

5. Stawy - miejsce relaksu i marzeń
Nieopodal mojego domu można pójść nad staw, a właściwie trzy stawy. Można tam
odpocząć, zorganizować piknik. Dodatkową atrakcją jest zobaczenie różnych gatunków
zwierząt, począwszy od żab, a skończywszy na nisko przelatujących nad stawami czaplach
siwych. W stawach jest mnóstwo ryb różnego kształtu, koloru, Wokół każdego z jeziorek
wyrastają rośliny, są tak wysokie, że można się w nich ukryć. Od czasu do czasu
zauważymy czarne kormorany.

Szklarka Śląska jest dla mnie moją Małą Ojczyzną. To tutaj urodziłam się, wzrastałam,
mieszkam. Najwspanialsze jest to, że w wolnym czasie mogę pójść wyciszyć się do lasu, na
łąkę albo nad staw. Mogę wtedy odetchnąć od codziennych problemów i zostawić wszystko
w tyle, a natura sprawi to, co nikt, ani nic, nie potrafi.
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Książka: Dawny Powiat Odolanowski na starych pocztówkach 1887-1932

