
           
                    Lekcja patriotyzmu  w jezioreckiej szkole

„Ojczyzna to ziemia i groby. 
Narody tracąc pamięć – tracą życie.”  

(Marszałek Ferdynand Foch )

                    11 listopada 1928 r. w 10 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
przy drodze z Jeziorek do Piekar wzniesiono cementowy  pomnik przedstawiający orła 
zrywającego pętające go  okowy. Orzeł umieszczony był na wysokim  postumencie 
wykonanym z otynkowanej cegły. Wzmianka o jego odsłonięciu odnotowana została  w 
kronice szkoły w Słupi. Jest to, jak dotąd, jedyne poznane  źródło pisane na ten temat. 
                  Inicjatorami budowy Pomnika Niepodległości byli prawdopodobnie 
powstańcy wielkopolscy z naszego terenu. Z Dobrej pochodził dowódca kompanii 
bukowskiej Franciszek Szulc. Jego siostra Marianna Szulc była przed wojną  do 1924 
r. nauczycielką w Piekarach. Rodzeństwo Szulców odegrało prawdopodobnie znaczącą 
rolę w budowie Pomnika Niepodległości w 1928r.
                Już przed II wojną światową pomnik został zniszczony.  Jego resztki  - pazury 
orła, zachowały się przy budynku dawnej szkoły w Piekarach.
Po wojnie miejscowy miłośnik historii p. Kazimierz Gawron  obok fundamentów 
dawnego pomnika postawił w 1989r. brzozowy krzyż z cierniową koroną i blaszaną 
tabliczką z napisem: „Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, Polska jest 
Polską, a Polak Polakiem”. 

Pod brzozowym krzyżem resztki dawnego Pomnika Niepodległości z 1928r.



              W listopadzie 2005r.  nauczycielka historii w Szkole Podstawowej w 
Jeziorkach Grażyna Sielicka  postanowiła zorganizować przy brzozowym krzyżu 
obchody kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaraz po mszy św. 
w jezioreckiej kaplicy uczniowie starszych klas z Jeziorek i Bielaw  wraz z 
wychowawcami, dyrektorami  szkół i proboszczem ks. Krzysztofem Lewandowskim 
wyruszyli z biało- czerwonymi flagami  w kierunku Piekar. Tu, po odśpiewaniu hymnu 
państwowego, głos zabrał zaproszony gość p. Kazimierz Gawron, który opowiedział 
młodzieży historię pomnika. Nauczycielka historii zwróciła uwagę na fakt przetrwania, 
mimo wszystko, pamięci o pomniku wśród społeczności obu wiosek.  
Wtedy właśnie zrodziła się myśl o odbudowie pomnika. Dzieci bardzo uważnie i w 
skupieniu  wysłuchały historii Pomnika Niepodległości. 

W marcu 2006 r. powstał Komitet Odbudowy Pomnika Niepodległości. W jego skład 
weszli:
                                        Grażyna Sielicka-przewodnicząca
                                        Teresa Stawna-sekretarz
                                        Kazimierz Gawron-zastępca przewodniczącego
                                        Piotr Rozumek-skarbnik
                                        Marek Matuszewski-członek
                                        Maria Słomińska -członek
                                        Kazimierz Kalemba -członek                                        
                                        Krzysztof Łabędź- artysta rzeźbiarz z Jeziorek 
Ustalono harmonogram prac nad odbudową pomnika. We wrześniu 2006r. rozpoczęto 
budowę; przywieziono głaz narzutowy ze żwirowni w Rybojedzku, przygotowano plac, 
na którym miał stanąć  pomnik, postawiono głaz, wmurowano na nim tablicę z napisem: 
Bóg, Honor, Ojczyzna, uporządkowano teren wokół pomnika.



                      Wtedy dopiero rozpoczęły się w Szkole Podstawowej w Jeziorkach 
przygotowania  do uroczystości odsłonięcia pomnika. Nauczyciele na radzie 
pedagogicznej przygotowali projekt edukacyjny. W trakcie jego realizacji uczniowie 
uczyli się pieśni patriotycznych, wykonywali prace plastyczne związane z polskimi 
symbolami narodowymi. 
Na języku polskim omawiali wiersze dotyczące Ojczyzny , na godzinach 
wychowawczych rozmawiano o patriotyzmie dawnym i współczesnym, na technice 
uczniowie wykonali czapki  z czasów powstania listopadowego, na historii poznawali 
najwyższe odznaki i odznaczenia nadawane w Polsce w czasie wojny i pokoju.

Klasa V w czapkach żołnierskich wykonanych na lekcjach techniki pod okiem
 p. Bogumiły Błaszyk

Marysia Pietruszyńska z kl. VI wyjaśnia, jak rozumie słowo „Ojczyzna”.


