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Zajęcia dla uczniów przy mogiłach lotników lwowskich i
warsztaty poświęcone postaci pil. por. Tadeusza
Jeziorowskiego – Łódź, 4 września 2018

We wtorek 4 września 2018 r. pion edukacyjny łódzkiego Oddziału IPN przeprowadził zajęcia dla
goszczących w Łodzi uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Braci Jeziorowskich w Płocku oraz harcerzy
Hufca ZHP im. Obrońców Płocka 1920 Roku i Płockiego Hufca Harcerzy ZHR.

Tematem była kampania polska 1939 roku, a w szczególności postać Tadeusza Jeziorowskiego –
harcerza, najmłodszego w Płocku bohatera wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonego w 1921 r. przez
Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych (miał wówczas 13 lat), pilota, we wrześniu 1939 r. w ramach
wspomagającego Armię Łódź lwowskiego III/6 dywizjonu myśliwskiego, poległego 4 września 1939 r.
na lotnisku polowym Widzew-Ksawerów k. Łodzi w walce z samolotami Luftwaffe, pośmiertnie
uhonorowanego Orderem Wojennym Virtuti Militari.

Przed południem pracownicy łódzkiego IPN udali się wraz z młodzieżą– a także członkami rodziny
Tadeusza Jeziorowskiego z Łodzi i Płocka – na cmentarz wojskowy pw. św. Jerzego na Dołach w Łodzi,
gdzie znajduje się zbiorowa mogiła lotników lwowskich walczących we wrześniu 1939 r. nad Łodzią, w
tym również pil. por. Tadeusza Jeziorowskiego.

W trakcie warsztatów, które odbyły się w siedzibie łódzkiego IPN, uczniowie poznawali genezę
wybuchu II wojny światowej i przebieg kampanii polskiej, a także uczyli się, jak powiązać te
wydarzenia z postacią głównego bohatera. W zajęciach wykorzystane zostały puzzle i gry edukacyjne,
a także mająca przy tej okazji swoja premierę broszura „Jestem ochotnikiem i
skautem”, popularyzująca losy Tadeusza Jeziorowskiego. Za pośrednictwem SP nr 1 im. Braci
Jeziorowskich łódzki IPN przekazał kilkaset egzemplarzy tego wydawnictwa do płockich szkół.
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