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12. Bohater Płocka - Tadeusz Zygmunt Jeziorowski

Autorzy: uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza 
Korczaka w Płocku
Opiekun grupy: Joanna Winiarska

Tadeusz Jeziorowski - ur. 15 listopada 1908 r. w Gostomi.  
Urodził się w wielodzietnej rodzinie młynarza, miał 9-ro  
rodzeństwa. Już w 1918 roku został zapisany do słynnego Gim-
nazjum im. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Bardzo 
wcześnie wstąpił do harcerstwa. Jako harcerz o pseudonimie 
„Biszkopt" brał udział w obronie Płocka przed najazdem bolsze-
wików w sierpniu 1920 roku. Z racji młodego wieku pełnił funk-
cje pomocnicze: roznosił amunicję i zaopatrzenie żołnierzom  
w okopach. 18 sierpnia 1920 r. podczas ataku bolszewickiego 
znajdował się w punkcie sanitarno - amunicyjnym w Gimna-
zjum Żeńskim im. Hetmanowej Reginy Żółkiewskiej. 
Według relacji M. Rościszewskiej okazał olbrzymią pomoc  
w doborze odpowiedniej amunicji dla żołnierzy walczących  
na barykadach. 
Według relacji ówczesnego dyrektora 2-go Gimnazjum Pol-
skiej Macierzy Szkolnej (od 1921 r. Gimnazjum Państwowego  
im. Marszałka Stanisława Małachowskiego) - Mieczysława  
Olszowskiego: „niespokojny duch, zawadiaka i kawaler, który, jak 
to mówią, wschodził wszędzie tam, gdzie go nie posieli [...] bez wie-
dzy rodziców umknął do Płocka w dniach jego grozy - 18 i 19 sierpnia  
1920 r. - aby „bronić szkół i miasta". Ubrany był w najgorsze ubra-
nie, aby, jak mówił: „w razie możliwego spotkania z bolszewikami  
nie wydać im się burżujem". 
W Płocku zupełnie nieoczekiwanie znalazł się w samym cen-
trum rozgrywających się właśnie wydarzeń, biorąc w nich bar-
dzo aktywny udział. Dotarł do punktu sanitarno-amunicyjnego, 
mieszczącego się w Gimnazjum Żeńskim im. Hetmanowej Regi-
ny Żółkiewskiej przy ul. Kolegialnej 23. Zjawił się tam w samą 
porę, bowiem przełożona Gimnazjum i Komendantka Służby 
Narodowej Kobiet w Płocku, Marcelina Rościszewska nie znając 
się na broni, nie potrafiła - wobec jej różnych typów - dobierać odpowiedniej amunicji. Widząc to, 
mały Tadzio zaczął sobie z niej pokpiwać: „- A to ładna komendantka, co się nie zna na broni! Wstyd! 
Dawać tu karabiny i pasy z nabojami! Już ja będę wiedział, co podać!". 
Jak dalej relacjonuje M. Rościszewska - „Z miną skruszoną i zawstydzoną wynosiłam malcowi wszystko, 
co znalazłam. Ze wspaniałą dumą dobierał właściwe naboje, nabijał broń i podawał ją żołnierzom”. Następnie 
z pełną pogardą dla świszczących wokół niego kul, bez najmniejszej trwogi, owszem: z zacietrzewieniem, przez 
pięć godzin oblany potem, pędzi od barykady do magazynu amunicyjnego, z magazynu znowu na barykady  
i roznosi ładunki. Każda barykada ma inny kaliber broni, ta francuski, tamta austriacki, inna znowu - rosyjski. 
Nie myli to małego urwisa. Po kilku kursach tam i z powrotem, smyk Jeziorowski węchem „czerwonoskórego", 
w którego jeszcze wczoraj może się bawił, rozpoznaje w mig wszelkie zawiłości amunicyjne, umie na pamięć, 
co komu gdzie potrzeba i co chwilę zziajany, oblany potem, wpada do magazynu, jak do sklepu z obstalunkiem: 
tyle ładunków austriackich, tyle francuskich etc. Łapie i pędzi w podskokach, aby zdążyć na czas". 

Tadeusz Jeziorowski
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W krytycznym momencie 19 sierpnia rano znalazł się na ul. Domini-
kańskiej (obecnie 1 Maja), gdzie na opuszczonej właśnie przez żołnie-
rzy barykadzie obok budynku poczty zauważył pozostawiony karabin 
maszynowy na kółkach. Niewiele się namyślając wprzągł się w rzemie-
nie i mimo strzałów bolszewickiego oddziału, który zbliżał się właśnie 
od strony cmentarza żydowskiego, zaciągnął karabin na ówczesny Plac 
Floriański (dziś - Obrońców Warszawy) i oddał w ręce żołnierzy.
10 kwietnia 1921 r. na Placu Floriańskim w Płocku Marszałek Józef 
Piłsudski odznaczył Krzyżem Walecznych Miasto Płock, a następnie 
udekorował Krzyżem Walecznych szczególnie aktywnych w walkach 
jego mieszkańców. Wśród wyróżnionych znaleźli się Józef Kaczmarski 
i Tadeusz Jeziorowski. 
W trakcie nauki w gimnazjum wstąpił do 2 Korpusu Kadetów  
w Modlinie. Następnie przeniósł się do Korpusu Lwowskiego, gdzie  
w 1929 roku zdał maturę. W tym samym roku otrzymał medal za woj-
nę „Polska Swemu Obrońcy”.
W 1931 r. ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie i został 
pilotem wojskowym. 
15 sierpnia 1931 Prezydent RP mianował go podporucznikiem, a Mini-
ster Spraw Wojskowych przydzielił do 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu.
15 września 1937 objął dowództwo 133 Eskadry Myśliwskiej, która w październiku zosta-
ła rozformowana. Został wówczas pierwszym dowódcą 161 Eskadry Myśliwskiej we Lwowie.  
1 grudnia 1938 r. wyznaczony został na stanowisko oficera taktycznego III Dywizjonu Myśliwskie-
go 6 Pułku Lotniczego. Na tym stanowisku walczył w kampanii wrześniowej.
Kiedy wybuchła II wojna światowa był porucznikiem pilotem pełniąc funkcję taktyczno-operacyjną. 
Na tym stanowisku walczył też w kampanii wrześniowej.
Zginął 4 września 1939 r. pod Widzewem, w walce z nie-
mieckimi myśliwcami. Jego grób znajduje się na cmentarzu 
wojskowym Doły w Łodzi. 
Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu  
Wojennego Virtuti Militari.
Jego oraz jego braci imię nosi Szkoła Podstawowa nr 1  
w Płocku.

Krzyż Walecznych 
- polskie odznaczenie wojskowe


