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Strefa edukacyjna IPN w 12. Brygadzie
Zmechanizowanej – Szczecin, 18 maja 2018
Na zaproszenie dowództwa 12. Brygady Zmechanizowanej im.
gen. broni Józefa Hallera pracownicy Oddziału IPN w Szczecinie
wzięli udział w obchodach święta „Błękitnej" Brygady. Podczas
festynu zaprezentowana została strefa edukacyjna IPN
poświęcona patronowi brygady.
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Odwiedzający strefę mieli okazję zapoznać się z życiorysem i dokonaniami gen. broni
Józefa Hallera. Przygotowaliśmy również specjalne wpinki z wizerunkiem dowódcy Błękitnej
Armii. Nie zabrakło również historycznego koła pytań i wielkoformatowych puzzli z godłem
RP. Na najmłodszych uczestników przygotowaliśmy historyczne kolorowanki. 

JÓZEF
HALLER (1873–
1960)

generał Wojska Polskiego,
dowódca Armii Polskiej we
Francji. Przed I wojna światowa
aktywnie angażował się
społecznie, działał w
harcerstwie oraz Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokół”.
Przeszkolenie wojskowe
przeszedł w armii austriackiej.
Po utworzeniu Legionów
Polskich organizował tzw.
Legion Wschodni, a od 1916 r.
dowodził II Brygada.
Wypowiedział posłuszeństwo
dowództwu austriackiemu i
wraz z żołnierzami przebił się
pod Rarańczą do polskich
jednostek w Rosji. W maju 1918
r. polskie formacje zostały
rozbite i rozbrojone. Haller
uniknął niewoli i przez Rosje
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przedostał się do Francji. W
lipcu 1918 r. został członkiem
Komitetu Narodowego
Polskiego. 4 października 1918
r. powierzono mu dowództwo
nad Armia Polska we Francji,
wraz z która w kwietniu 1919 r.
wrócił do kraju. Brał udział w
wojnie polsko-ukraińskiej na
terenie Małopolski Wschodniej.
Jako dowódcy Frontu
Północnego powierzono mu
także przejecie przyznanego
Polsce traktatem wersalskim
Pomorza – w ten sposób
dokonał w Pucku tzw. zaślubin
Polski z morzem. Odegrał
istotna role w czasie wojny
polsko-bolszewickiej, stojąc na
czele Armii Ochotniczej.
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