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Bohater dwóch wojen
12 wrzenia br. odby³o siê w £odzi spotkanie z Arturem Ossowskim, naczelnikiem Biura
Edukacji Narodowej IPN w £odzi. Biuro zajmuje siê organizowaniem szkoleñ dla nauczycieli
i zajêæ dla uczniów, a tak¿e wydawanie publikacji o charakterze edukacyjnym. Artur Ossowski
zaprezentowa³ podczas wyk³adu postaæ por. Tadeusza Jeziorowskiego.

Prelekcja nie dotyczy³a tylko postaci tytu³o
wego bohatera, ale ukaza³a szerokie t³o dla
jego wojennych losów. Ca³oæ by³a ilustro
wana bogato historycznymi zdjêciami, w tym
wielu ma³o znanymi.
Prelegent we wstêpie nawi¹za³ do dnia, w
których odbywa³o siê spotkanie. 12 wrze nia
w 1939 r. odbywa³a siê konferencja w Ab
beville, podczas której sprzymierzeni  Wiel
ka Brytania i Francja. zdecydowali, ¿e nie po
mog¹ Polsce. Na Zachodzie by³o pod broni¹
105 dywizji alianckich, Niemcy mieli ok. 30
dywizji, resztê skierowali na Polskê. Miejsco
woæ, w której obywa³a siê ta niechlubna
konferencja 2 wrzenia w 1944 r, wyzwalaj¹
Polacy, ¿o³nierze I Dywizji Pancernej gen.
Maczka, tzw. czarnej dywizji.
Tego samego dnia alianci zdecydowali
by stworzyæ obóz dla Polaków w Coëtquidan
(przez polskich ¿o³nierzy przezwany Kocz
kodanem). Si³y tam budowane wesz³y do wal
ki w 1940 r. w obronie Francji i Wielkiej Bry
tanii.
12 wrzenia to tak¿e zwyciêska bitwa pod
Ka³uszynem. Tego dnia Niemcy w Koñskich

Walki o P³ock by³y bardzo ciê¿kie, te 23
godziny przesz³y do historii miasta. Trwa³y
od 18 sierpnia, w sumie 23 godziny intensyw
nego boju. P³ock atakowa³ 3 Korpus Kawa
lerii pod dowództwem Gaja B¿iszkjana, zwa
nego w Polsce Gaj Chanem. Korpus liczy³
ok. 3500 ¿o³nierzy. Si³y obroñców licz¹ ok.
15002000 ze Grupy Dolnej Wis³y pod do
wództwem gen. Osi³owskiego, hallerczyka.
Podczas walk zosta³o zniszczonych lub uszko
dzonych 800 budynków poleg³o lub zosta³o
zamordowanych 300 obroñców i 100 cywi
lów. ¯o³nierze sowieccy wycofuj¹c siê za
brali 350 polskich jeñców, wiêkszoæ z nich
zamordowano. 3 Korpus Kawalerii ma na
swoim koncie zamordowanie ok. 1000 pols
kich jeñców, czêsto w okrutny sposób.
W miecie postawiono 34 barykady, do
obrony tych umocnieñ zostanie skierowa
nych tylko 400 ¿o³nierzy, ¿andarmów i poli
cjantów. Dlatego trzeba by³o szukaæ pomocy
wród pomocników. Józio Kaczmarski i Ta
dzio Jeziorowski  koledzy, harcerze stali siê
ochotnikami. Nie dostali karabinów, ale zaj
mowali siê przenoszeniem meldunków i do
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te¿ opowieæ, ¿e podczas uroczystego obia
du, Jeziorowski, w odpowiedzi na wznoszo
ny toast mia³ powiedzieæ Naczelnikowi Pañ
stwa, ¿e harcerzowi piæ nie wolno.
Jest prawdopodobne, ¿e Pi³sudski intere
sowa³ siê póniej losami m³odego obroñcy
P³ocka, gdy takich m³odych kawalerów Krzy
¿a Walecznych nie by³o du¿o.
W 1931 r. Pi³sudski mia³ okazjê pomóc
bohaterowi. A by³ Tadeusz Jeziorowski ucz
niem niepokornym i popada³ w konflikty.
Gdy musia³ zmieniæ szko³ê, chcia³ pójæ do
szko³y lotniczej. Lotnictwo by³o bardzo dob
rze rozwijaj¹c¹ siê, elitarn¹ formacj¹. Lotnicy
musieli byæ dobrze wyszkoleni, nie mogli to
byæ ludzie przypadkowi.

Uroczystoæ wrêczenia odznaczeñ w P³ocku (pierwszy z prawej  Tadeusz Jeziorowski)

rozstrzelali te¿ 22 ¯ydów i zamordowali 40
polskich jeñców w Szczucinie.
12 wrzenia trwa³a bitwa nad Bzur¹  to
trzeci dzieñ walk, a Niemcy siê cofaj¹. Polacy
odbijaj¹ £owicz, £êczycê i walcz¹ jeszcze
tydzieñ, do 19 wrzenia, walczy prawie nie
naruszona Armia Poznañ i wspiera j¹ resztka
mi Armia Pomorze.
Tadeusz Jeziorowski urodzi³ siê w 1908 r.
w Cierszewie pod P³ockiem, zgin¹³ tragicznie
4 wrzenia 1939 r. pod Ksawerowem. By³
pokoleniem II RP, to byli ludzie którzy wy
chowali siê w kraju, który by³ wolny, i który
zrasta³ siê z trzech czêci w jeden organizm.
Historia Tadeusza Jeziorowskiego rozpo
czyna siê w tragicznym 1920 r. By³ ochotni
kiem podczas walk o P³ock i by³ najm³od
szym odznaczonym Krzy¿em Walecznych.
Mia³ niespe³na 12 lat.

noszeniem na pozycje amunicji. Armia
polska u¿ywa³a wówczas sprzêtu czy to armii
zaborczej, czy francuskiej, wszêdzie by³ inny
kaliber, inny rodzaj ³adunku. Krzy¿a Walecz
nych nie dosta³ jednak za noszenie amunicji.
Gdy zobaczy³ opuszczon¹ barykadê, zoba
czy³ porzucony przez ¿o³nierzy ciê¿ki kara
bin maszynowy. Poniewa¿ by³ na podstawie
ko³owej, doci¹gn¹³ go do stanowisk polskich.
Uroczystoæ wrêczenia odznaczeñ mia³a
miejsce 10 kwietnia 1921 roku. Do P³ocka
przyby³ Naczelnik Pañstwa Józef Pi³sudski,
by odznaczyæ Krzy¿em Walecznych ca³e
miasto. Ordery Virtuti Militari oraz Krzy¿e
Walecznych otrzymali równie¿ obroñcy. Jed
nym z nich by³ Tadeusz Jeziorowski. Gdy
Pi³sudski zapyta³ Jeziorowskiego, kim jest,
ten odpowiedzia³, ¿e jest ochotnikiem i skau
tem. W rodzinnej pamiêci przechowa³a siê

Zda³ wiêc egzaminy, ale wed³ug komisji
lekarskiej by³ za niski, by byæ lotnikiem.
Wówczas tata Tadeusza napisa³ do Pi³suds
kiego. I okaza³o siê, ¿e jeden telefon mar
sza³ka wystarczy³...
Po dwóch latach Jeziorowski ukoñczy³
Szko³ê Podchor¹¿ych Lotnictwa w Dêblinie
z wyró¿nieniem. Podczas lotów szkolenio
wych, lata³ nad rodzinnym Cierszewem na
pisa³ wtedy list, w którym czytamy: Tak
piêknie wszystko wyros³o, ¿e chyba z Bogiem
rozmawia³o. List znajduje siê do dzi w zbio
rach rodziny.
Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Poznaniu, a w 1937
r. trafi³ do Lwowa, w którym zdawa³ egzamin
dojrza³oci. Od 1924 r. w miecie dzia³a³
6. Pu³k Lotnictwa. Zadaniem tego pu³ku by³a
przede wszystkim obrona granicy wschod
niej.

W sierpniu 1939 r. Pu³k zosta³ posta
wiony w stan gotowoci. Nastêpuj¹ przebazo
wania. Do Ksawerowa pod £odzi¹, na lotni
sko w Widzewie, trafiaj¹ dwie eskadry: 161
i 162. Zadaniem jednostki bêdzie obrona
£odzi, Pabianic oraz wspieranie Armii £ód,
która broni siê na kierunku zachodnim na
linii Warty. 27 sierpnia 1939 roku rozpoczê³o
siê przenoszenie ca³ego zaplecza, a samoloty
wyl¹dowa³y 31 sierpnia. Ostatni z nich uleg³
zreszt¹ uszkodzeniu przy l¹dowaniu. Zadania
postawione eskadrom, licz¹cym niespe³na 20
maszyn, czêciowo bez radiostacji, by³y bar
dzo trudne.
1 wrzenia eskadry wesz³y do walki, ale
od pocz¹tku piêtrzy³y siê problemy. G³ów
nym by³o utrzymanie kontaktu z przeciwni
kiem. Dysproporcje techniczne by³y du¿e,
a nasze samoloty s¹ zdecydowanie wolniej
sze. Dlatego zmieniono taktykê  podejmo
wano dzia³ania z zasadzki. Samoloty zaczêto
przewoziæ na lotniska polowe, na zapleczu
frontu, w bezporednim wspó³dzia³aniu z wal
cz¹cymi ¿o³nierzami. Niestety problemem
staj¹ zestrzelenia przez w³asnych ¿o³nierzy.
Mno¿¹ siê te¿ awarie. Przewaga przeciwnika
w liczbie i jakoci samolotów by³a zbyt du¿a
i trudno by³o liczyæ na podjêcie równorzêdnej
walki.
4 wrzenia w trakcie powietrznej potycz
ki z niemieckimi myliwcami nad Ksawero
wem samolot por. Jeziorowskiego zosta³ ze
strzelony, spad³ na ziemiê i stan¹³ w p³omie
niach. Pilot poniós³ mieræ na miejscu. Pod
czas tego ataku Luftwaffe uda³o siê zniszczyæ
co najmniej dziewiêæ samolotów stacjonuj¹
cych na lotnisku Widzew.
Tadeusz Jeziorowski zosta³ pochowany
na cmentarzu Do³y w £odzi wraz z innymi
poleg³ymi lotnikami. Pomiertnie odznaczo
no go Krzy¿em Srebrnym Orderu Wojenne
go Virtuti Militari.
Artur Ossowski zaprezentowa³ te¿ zebra
nym wydawnictwa dotycz¹cego postaci por.
Jeziorowskiego  broszurê pt. Tadeusz
Jeziorowski: Jestem ochotnikiem i skautem,
a tak¿e komiks Waleczny Tadzio, który
Instytut Pamiêci Narodowej w £odzi przeka
zuje nauczycielom razem z pomocami dydak
tycznymi, tak, by historycy mogli atrakcyjnie
pokazaæ uczniom tê ciekaw¹ postaæ.
Spotkanie pt. Tadeusz Jeziorowski. Boha
ter dwóch wojen odbywa³o siê projektu do
finansowanego przez Narodowy Instytutu
Wolnoci (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).
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