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Przydrożne kapliczki i krzyże

Figura Matki Boskiej znaj-
dująca się przy bramie wjaz-
dowej do dworku w
Jeziorkach została ufundo-
wana przez Hansa Hasche.
W czasie wojny mieszkańcy
wsi gromadzili się przy niej
na nabożeństwa majowe.
Niemcy w 1943 roku tę figurę
przewrócili, tak, że wpadła
ona do znajdującego się
obok stawu. Joanna Hasche
nakazała wyłowić figurę ze
stawu i postawić ją na miej-
scu. I tak stoi po dziś dzień.
Dbają o nią mieszkańcy Je-
ziorek i właściciele dworku,
na terenie którego figura stoi.
We wrześniu ubiegłego roku
III Zakon Franciszkański zor-
ganizował tam Koronkę do
Miłosierdzia Bożego, tym
samym Jeziorki włączyły się
w akcję „Koronka na ulicach
miast świata”. 

Trzy figury a właściwie kapliczka, figura i grób są pomnikami pamięci w małej miejscowości Jeziorki. Wszystkie mają zwią-
zek z rodziną Hasche, a konkretnie Hansem (rolnikiem z Jeziorek) i jego żoną Alicją (pochodzącą z rodziny hrabiowskiej) oraz
usynowionym siostrzeńcem żony – Hansem von Ondarza Hasche i jego żoną Joanną. Była to rodzina pobożna. Świadczy o
tym fakt, że Hans Hasche – katolik ufundował Dom św. Józefa w Osiecznej z myślą o założeniu w nim zakładu dobroczynnego.
Przez 113 lat przebywały tam Siostry ze Zgromadzenia Elżbietanek.

Kapliczka umieszczona na drzewie również znajduje się na terenie
parku przynależnego do dworku. Jest to podziękowanie za uratowane
życie. W tym bowiem miejscu zatrzymały się rozhukane konie, które po-
niosły powóz z wracającą nim z kościoła na początku czerwca 1906 roku
Alicją Hasche. Cudem uniknęła śmierci. Gdy wszelkie możliwe sposoby
zatrzymania powozu zawiodły Alicja Hasche zawołała: „Serce Jezusowe
ratuj nas!” i zwierzęta wraz z powozem stanęły. Hans Hasche w podzię-
kowaniu za ocalenie żony jeszcze tego samego dnia polecił na drzewie
umieścić kapliczkę, a jest to skrzyneczka z wizerunkiem Serca Jezusa.
Pod drzewem zawsze znajdują się kwiaty, a na kapliczce umiejscowiony
jest krzyż. O to miejsce dba Mateusz Nowacki z Osiecznej i mieszkańcy
wioski.

Skąd na terenie parku dworku wziął się grób? Kiedy w 1939 r. wybu-
cha wojna Hans von Ondarza Hasche został internowany przez Polaków
w okolice Sieradza i tam też umarł. Jego zwłoki sprowadzono do Jeziorek
i tymczasowo pochowano w parku. Po wojnie jego szczątki miały zostać
przeniesione do rodzinnego grobu, jednak okres wojenny się przedłużył i
zapomniano o przeniesieniu jego szczątków na cmentarz katolicki. Obec-
nie nad jego grobem znajduje się figura św. Józefa oraz kamień nagrob-
kowy i oprawione w ramkę zdjęcie zmarłego. Mateusz Nowacki z
Osiecznej porządkuje grób na rocznicę śmierci Hansa von Ondarza Has-
che, która przypada 13 września oraz w okolicy 1 listopada i Świąt Wiel-
kanocnych grób jest porządkowany przez mieszkańców Jeziorek. Turyści
odwiedzający stadninę koni w Jeziorkach spacerując po parku też zaglą-
dają w to miejsce i gdy tylko spotykają kogoś z miejscowych dopytują o
historię grobu i tego, który w nim spoczywa. Warto byłoby, aby w tym miej-
scu w przyszłości stanęła tablica z krótką informacją, która przybliżyłaby
turystom osobę Hansa von Ondarza Hasche.


