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Już jutro 11 września 2018 r. o godz. 16.30 w Książnicy Cieszyńskiej odbędzie się czwarta w
tym roku sesja wykładowa organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Akademii
Niepodległości. Będzie to wykład dra Wojciecha Muszyńskiego (IPN Warszawa) i dra Rafała
Sierchuły (IPN Poznań) zatytułowany Generał Józef Haller (1873-1960) i jego żołnierze.
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Tematyka jutrzejszego wykładu dra Wojciecha Muszyńskiego oraz dra Rafała Sierchuły zatytułowanego Generał Józef
Haller (1873-1960) i jego żołnierze, ma niezwykle interesujące regionalne odniesienia. W Błękitnej Armii gen. Hallera
służyło w latach 1918-1919 wielu cieszyńskich Ślązaków, którzy do wojska polskiego trafili z Włoch, a brat generała,
kpt. Cezary Haller poległ w styczniu 1919 r. w obronie Śląska. O generale i jego cieszyńskich żołnierzach obszernie w
1919 r. informowała “Gwiazdka Cieszyńska”- tygodnik wydawany w Cieszynie w latach 1851‒1939, a po roku 1906 dwutygodnik: http://cieszyn1918.pl/zrodla/gen-jozef-haller-i-hallerczycy-na-lamach-gwiazdki-cieszynskiej-w-1919-rwybor-materialow/.
Generał Józef Haller (1873-1960)
„Inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i
wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam
przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska.

Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym
momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej przez
bolszewickie hordy. Wtedy udało się uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola gen. Józefa Hallera była
w tym dziele nie do przecenienia. Niestety, postać generała współcześnie popadła niemal w zapomnienia.
Tymczasem Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna Armia, powrót Kresów, historyczne zaślubiny z Bałtykiem czy
Armia Ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone Polsce. To także służba parlamentarna w II Rzeczypospolitej,
wspieranie jej odbudowy oraz działalność na emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa Hallera. Wykład
zatytułowany „Generał Józef Haller (1873-1960) i jego żołnierze”, który wygłoszony zostanie w ramach Akademii
Niepodległości przez Wojciecha Muszyńskiego i Rafała Sierchułę, współautorów wydanego w minionym roku
monumentalnego albumu poświęconego generałowi, przybliżyć powinien cieszyńskim słuchaczom jego niezwykła
biografię i dokonania w służbie Rzeczpospolitej.
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