
Mateusz Nowacki z Osiecznej
mieszka niedaleko Jeziorek, a his-
torią tej miejscowości zaintereso-
wał się przy okazji konkursu
„Deutsch um die Ecke” - o Nie-
mcach mieszkających na terenach
naszego regionu. Do wyboru miał
rodzinę Heydebrandów - właści-
cieli zamku w Osiecznej i rodzinę
Hasche z Jeziorek. Wybrał tę
drugą. Dotarł do ludzi, którzy coś
na ten temat wiedzieli. Przygoto-
wał prezentację i konkurs wygrał.
Teraz swoją wiedzą podzielił się ze
mną, a ja opowiem ją czytelnikom.

Niemieckie małżeństwo o na-
zwisku Hasche przybyło do Jezio-
rek w 1875 roku. Hans Hasche był
rolnikiem z Jeziorek, a jego żona
Alicja Teresa pochodziła z rodziny
bogatej, hrabiowskiej. Byli panami
bardzo lubianymi przez swych
podwładnych. Zapewne i z tego
względu, że angażowali się w dzia-
łalność dobroczynną. Ich fundacją
jest Dom św. Józefa, do którego w
1900 roku przybywają siostry elż-
bietanki. Pozostałością po rodzinie
Hasche w Jeziorkach jest też ka-
pliczka na drzewie – jako dzięk-
czynne wotum za ocalenie życia
żony Alicji, która cudem uniknęła
śmierci, kiedy rozhukane konie po-
niosły zaprzęg.

Szczęśliwe małżeństwo nie do-
czekało się potomstwa, a przecież
majątek trzeba było komuś prze-
kazać. Po śmierci żony Hans wziął
pod swoją opiekę syna siostry swej
żony – Hansa von Ondarza, który
w przyszłości miał stać się spad-
kobiercą. Młody Hans przyjął na-
zwisko swego dobroczyńcy i odtąd
był Hansem Hasche von Ondarza.
W 1930 roku umiera senior i zos-
taje pochowany na cmentarzu ka-
tolickim w Osiecznej.

Młody Hans wraz z żoną Jo-
anną tylko przez dwa lata zarzą-
dza majątkiem. Gdy w 1939 r.
wybucha wojna Hans von Ondarza
zostaje internowany przez Pola-
ków w okolice Sieradza i tam też
umiera. Jego zwłoki sprowadzono
do Jeziorek i tymczasowo pocho-
wano w parku. Po wojnie jego
szczątki miały zostać przeniesione
do rodzinnego grobu na cmenta-
rzu, jednak w powojennych zawie-
ruchach zapomniano o tym i do
dziś młodszy Hans spoczywa na
terenie parku w Jeziorkach, mimo
iż ciągle jeszcze na cmentarzu ist-
nieje zarezerwowane dla niego
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Zapytana niedawno skąd się wzięła mogiła na terenie parku w Jeziorkach nie potrafiłam od-
powiedzieć. Obiecałam jednak, że sprawdzę tę informację. Słowa postanowiłam dotrzymać.
Poszukiwania materiałów nie zajęły dużo czasu. Miałam szczęście trafić na doskonale zo-
rientowaną w tej sprawie osobę.

miejsce. Obecnie nad mogiłą
Hansa von Ondarza znajduje się fi-
gura św. Józefa oraz kamień na-
grobkowy.

Po śmierci Hansa von Ondarza
majątkiem zarządza Joanna Has-
che. Po wojnie Joanna opuszcza
Jeziorki i wyjeżdża w głąb Nie-
miec. Tam umiera i zostaje pocho-
wana.

Po wielu latach, w 1992 roku,
do Jeziorek przybywa generał
Hennig von Ondarza, dowódca po-
łączonych sił zbrojnych NATO w
Europie Środkowej, by odwiedzić
grób swego stryja Hansa.

Do dziś mamy świadków, któ-
rzy zapewniają o tym jak wielkimi
dobroczyńcami byli państwo Has-
che.

Oto wypowiedź żyjącej jesz-
cze siostry elżbietanki Hermany:

- Nasz fundator pan Hasche był
bardzo dobry dla sióstr i naszych
podopiecznych z zakładu dla umy-
słowo upośledzonych dziewcząt.
Na jego pogrzebie były wszystkie
siostry oraz nasze podopieczne.
Także pan Hans von Ondarza nas
wspomagał. W kronikach naszego
domu jest opisany niezwykle od-
ważny czyn jednej z naszych sióstr
i pana von Ondarza. Kiedy hitle-
rowcy przyjechali po dziewczęta z
naszego zakładu siostra Maria Flo-
ryda razem z nimi wsiadła do
wozu, była gotowa razem z nimi
ponieść śmierć, jednak pan von
Ondarza wskoczył za nią do tego
wozu i ściągnął ją na ziemię mó-
wiąc że jest tu potrzebna. Jestem
głęboko przekonana, że obaj do-
stąpili już chwały życia wiecznego
w raju.

ALDONA KORBIK

Rozstrzygnięto eliminacje miej-
sko - gminne Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
oraz Miejsko-Gminnego Turnieju
Wiedzy z zakresu Obrony Cywil-
nej.

Zwycięzcy konkursów szkol-
nych ze Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Osiecznej, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w Ką-
kolewie oraz ze Szkoły Podstawo-
wej w Świerczynie brali udział w
dalszym etapie konkursu – na
szczeblu gminnym.

W konkursie „Młodzież zapo-
biega pożarom” w kategorii szkół
podstawowych zwyciężyła Monika
Konieczna ze Świerczyny, drugie
miejsce zajął Piotr Bączyk z
Osiecznej, trzecie miejsce Dajana
Kubacka ze Świerczyny.

W kategorii gimnazjów zwy-
ciężczynią została Samantha Apo-
linarska z Kąkolewa, drugie
miejsce zajął Klaudiusz Chróścik z
Kąkolewa, trzecie Hanna Kajoch z
Kąkolewa.

W turnieju wiedzy z zakresu
Obrony Cywilnej pierwsze miejsce
zajął Sebastian Glapiak z Gimnaz-
jum w Osiecznej, drugi był Szymon
Wawrzyniak z SP Świerczyna,
trzecia Marika Wojtal z Gimnazjum
w Osiecznej.

Zwycięzcy otrzymali cenne na-
grody, a osoby, które zajęły pierw-
sze miejsca automatycznie
zakwalifikowały się do eliminacji
powiatowych, które odbędą się w
połowie marca.

Konkursyrozstrzygnięte


