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Dyskusja o książce: „Ostatnia bije godzina…
Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r.” –
Szczecin, 12 listopada 2020
Album stanowi opis oraz ilustrację czynu ochotniczego z 1920 r.,
kiedy ponownie zaistniało niebezpieczeństwo utraty
niepodległości. Wówczas w szeregach tworzonych oddziałów
obok uczniów i harcerzy stawali weterani wojenni, dzieci ulicy,
wykładowcy uniwersytetów, robotnicy oraz twórcy kultury i
sztuki. Nie kierowała nimi żądza sławy, zaszczytów, lecz
umiłowanie wolności i pragnienie obrony zagrożonego kraju.
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Gdy latem 1920 r. Armia Czerwona nacierała na Warszawę i Lwów, losy odrodzonego
państwa polskiego zawisły na włosku. W tym jakże trudnym momencie 8 lipca 1920 r.
minister spraw wojskowych gen. Kazimierz Sosnkowski wydał rozkaz o utworzeniu Armii
Ochotniczej, na czele której stanął gen. Józef Haller. Celem tego było stworzenie jednostek
wojskowych, które wsparłyby regularne oddziały i umożliwiły najpierw wyhamowanie
ofensywy Sowietów, a następnie ich odrzucenie na wschód. Odpowiadając na apele Rządu
Obrony Narodowej Wincentego Witosa i hierarchów kościelnych, wzywających do walki z
Armii Czerwoną, do Armii Ochotniczej wstąpiło ponad 105 tys. Polek i Polaków, z których
najmłodsi mieli poniżej osiemnastu lat. Żołnierze Armii Ochotniczej odegrali wielką rolę w
odparciu Armii Czerwonej spod Warszawy (m.in. w zaciętych zmaganiach pod Ossowem) i
Lwowa (m.in. bój pod Zadwórzem - tzw. Polskie Termopile), jak również wyróżnili się w
szeregu innych starć. Ich wielka odwaga i determinacja pomogły odwrócić przebieg wojny
polsko-sowieckiej, ratując II Rzeczpospolitą od klęski w 1920 r.
Na fanpage'u @IPN.Szczecin na Facebooku oraz YouTube IPNtvPL polecemy dyskusję
online o książce: „Ostatnia bije godzina… Armia Ochotnicza gen. Józefa Hallera 1920 r.”
O żołnierzach Armii Ochotniczej, jej oddziałach i bitwach, a także dziedzictwie rozmawiają
cenieni znawcy tematyki wojny polsko-sowieckiej:
prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie) - autor albumu "Ostatnia bije godzina... Armia Ochotnicze gen.

Józefa Hallera w 1920 r."
płk dr hab. Juliusz Tym (Akademia Sztuki Wojennej)
dr Przemysław Benken - moderator dyskusji (Oddziałowe Biuro Badań
Historycznych IPN w Szczecinie)
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