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1. WSTĘP

1.1  Rozważania na temat bohaterów walczących o niepodległość Polski z naciskiem na
podkreślenie znaczenia Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera dla Pomorza i Kujaw. 

Nam nie straszne Karole, Wilhelmy,
Choć za rzezią wyprawiają rzeź,

Ludu polski sztandar biało-czerwony,
Ludu polski swój sztandar w górę wznieś...

(Pieśń Armii Polskiej we Francji, na nutę Marsylianki)

Od wieków słowo bohater ewoluuje, a znaczenie tego słowa może przybierać różne formy.

Bohater  to  według  nas  osoba  zwyczajna,  a  zarazem wyjątkowa,  która  jest  w stanie  poświęcić

wszystko  dla drugiego  człowieka  lub  dla  nadzwyczajnych  celów.  Oddaje  zatem cząstkę  siebie,

narażając się niejednokrotnie na kpiny, utratę zdrowia czy też życia. Naszym zdaniem na miano

bohatera zasługuje ten, kto nie przygląda się złu, tylko je zwalcza.  Czy więc bohaterowie są wśród

nas?

Tak.  Naszym zdaniem bohaterowie  są  wśród  nas.  Obecni  są  też  Ci,  którzy już  odeszli,

a  którzy  walczyli  o  dobro  i  wolność  ojczyzny.  Dlaczego  tak  uważamy?  Ponieważ  żyją  we

wspomnieniach najbliższych i  pamięć o nich nigdy nie zaginie.  Poświęcili  swoje życie  w imię

wolności kraju, w którym po 123 latach niewoli przyszło im żyć. Mamy tu na myśli osoby będące

żołnierzami  Błękitnej  Armii  wraz  z  generałem  Józefem  Hallerem jako  ich  dowódcą  na  czele,

którym przyświecał cały czas jeden cel – wolna, niepodległa Rzeczypospolita. Za cenę własnego

życia kładli oni  na szali wszystko co posiadali, by móc cieszyć się wolnością.  

Józef Haller, o którym mowa, urodził się w 1873 roku w Jurczycach, zmarł 4 czerwca 1960

roku w Londynie.  Był generałem broni Wojska Polskiego i Naczelnym Dowódcą wszystkich Wojsk

Polskich, a od 4 października 1918 roku komendantem Legionów. 

                                                               Portret Generała Broni

                                                                 Źródło: www.lichen.pl

Dnia 4 czerwca 1917r. prezydent Francji Raymond Poincare podpisał dekret o utworzeniu

Armii Polskiej we Francji, którą dowodził gen. Józef Haller. 
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Jego Armia, zwana od koloru mundurów, Błękitną, po powrocie do Polski, dzięki między innymi

zaangażowaniu Romana Dmowskiego oraz Komitetu Narodowego Polskiego, weszła do struktur

odradzającego się Wojska Polskiego. Armia Hallera była bardzo dobrze wyszkolona,  wyposażona

i uzbrojona. Jak udało się jej dotrzeć do Polski? Generał Ferdinand Foch po długich pertraktacjach z

Anglią  i  Niemcami w sprawie  przejazdu polskiej  armii  przez Gdańsk,  wydał  rozkaz dotyczący

porządku wyjazdu. Jako pierwsze wyruszyły 1 dywizja i oddziały lotnicze, następnie dywizja 2, 3, 6

i 7. Przejazd oddziałów przez terytorium Rzeszy odbywał się pociągiem oraz bez broni. Generał

Józef  Haller  z  częścią  dowódców  odjechał  16  kwietnia  pierwszym  transportem  i  przekroczył

granicę polską w nocy z 19 na 20 kwietnia 1919 roku i jako pierwszy wraz z  żołnierzami Armii

stanął na ziemi polskiej.

 Jakie znaczenie  ma Błękitna  Armia  gen.  Józefa Hallera dla  Rzeczypospolitej,  a  przede

wszystkim  dla  Pomorza  i  Kujaw?  Diametralne.  Spełniły  się  marzenia  Polaków  o  odzyskaniu

dostępu Polski do Bałtyku, począwszy od  Pucka aż po Kołobrzeg. Zaślubiny Polski z morzem,

choć symboliczne,  tknęły w żołnierzach ducha  walki  z  nowym najeźdźcą,  czyli  Bolszewikami

w  1920  roku.  Dla  obecnych  Kujaw  Błękitna  Armia  miała  również  znaczenie  zbawienne.

Szczególnie  dla  Torunia, do  którego  celem  wyzwolenia  wkroczyła  18  stycznia  1920  roku.  

Podziękowanie Józefowi Hallerowi za poświęcenie dla ojczyzny wielu naszych rodaków

wyraziło poprzez swoją twórczość artystyczną. Poniżej przedstawiamy obraz Zaślubin widziany

oczami malarza W. Kossaka. 

                                                           Fotografia: Z repliki obrazu pamiątki zaślubin.

Fotografię repliki obrazu W. Kossaka można obejrzeć w Urzędzie Miasta w Pucku.

Chcemy  podkreślić,  że  wojska  Hallera  stworzyły  podwaliny  dla  nowo  tworzonej

rzeczywistości po 123 latach niewoli, niosąc ze sobą ducha polskości, wolności oraz powrotu do

normalności. Dzięki ich postawie Polska znalazła swoje miejsce na mapach świata wraz z dostępem

do morza. Sam generał uchodził za osobę odważną, karkołomną, oddającą serce swoim żołnierzom,

stając  się  dla  nich  autorytetem.  Jego  waleczność  i  sposób  zarządzania  jak  i  podjęte  strategie

przyczyniły  się  do  wielu  wygranych   potyczek  i  bitew.  Ponadto  potrafił  wokół  siebie  skupić

wszystkich, którym na sercu leżało dobro i los Polaków oraz odbudowa Rzeczypospolitej.
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2. ROZWINIĘCIE

2. 1  Wspomnienia o żołnierzu Błękitnej Armii - śp. Michale Nawrockim  ku pamięci,
w  relacjach  rodzinnych,  oczami  i  słowami  wnuczki  Aliny  Karczyńskiej  (z  domu
Nawrockiej)

 
Wywiad z panią Aliną Karczyńską wnuczką Michała Nawrockiego – żołnierza Błękitnej Armii

prowadzą Kamila Zaklikowska i Oskar Dulik

Artykuł  powstał  w  oparciu  o  wspomnienia  rodzinne  żołnierza  Błękitnej  Armii  oraz
uczestnika  wojny  z  Bolszewikami,  a  także  Bitwy  o  Kępę  Oksywską,  przekazane  synowi
Tadeuszowi  Nawrockiemu,  a  następnie  pokoleniowo  wnuczce  Alinie  Karczyńskiej  (z  domu
Nawrockiej).

KZ i OD: Dzień dobry. Czy zgodziłaby się Pani opowiedzieć nam o Michale Nawrockim – członku
Błękitnej Armii i uczestniku walki z Bolszewikami oraz Bitwy o Kępę Oksywską?.

AK:  Dzień  dobry.  Witam Was  serdecznie.  To  miłe,  że  Wasze  pokolenie  interesuje  się  historią
naszego kraju. Chętnie odpowiem na pytania i opowiem o życiu  mojego dziadka. 

KZ i OD: Jaką miał młodość Pan Michał?

AK: Och, ten czas był wtedy dla młodych osób (takich jak wy) narodowości polskiej bardzo trudny.
Polska była wówczas pod zaborami. Tereny wokół Ostrzeszowa tj. między Częstochową, Kaliszem,
Poznaniem i  Wrocławiem były wykorzystywane przez  okupantów.  Polski  w zasadzie  nie  było,
a ludzie byli biedni. Utrzymywali się  z rolnictwa, budownictwa, znałam też szewców, krawcowe.
Nie było wówczas też leków na wiele chorób,więc wielu umierało. Mój pradziadek był stolarzem
i wspólnie z prababcią mieszkali (tak słyszałam z relacji taty) nad młynem wodnym. Młody Michał
pomagał rodzicom w pracach dnia codziennego. W dniu wybuchu wojny dziadek Michał miał 22
lata. Urodził się bowiem w Kuźnicy Starej obok Ostrzeszowa pod koniec XIX wieku tj.  2 września
1892 roku.  Wy ile lat teraz macie?

KZ i OD: 15

AK: Zatem widzicie, że dość szybko przyszło mu się zmierzyć z życiem i wzięciem na swoje barki
odpowiedzialności za ojczyznę.

KZ i OD: A jak było wtedy w szkole?

AK:  W szkołach  uczono mówić  i  pisać  po  niemiecku.  Większość  osób  kończyło  edukację  na
poziomie podstawowym. Zawodów uczyło się praktycznie. Sporo osób uprawiało sport, a młodzież
zapisywała się do organizacji. Najczęściej był to Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”.
Celem było podnoszenie sprawności  fizycznej,  a także duchowej oraz rozbudzanie narodowych
ideałów.  W domach mówiono w języku ojczystym, choć to nie było mile widziane. 

KZ i OD:  Jak to się stało, że brał udział w tylu potyczkach wojennych?

AK: Myślę, że taki był jego los. Jego brat Leon brał udział w I wojnie światowej w bitwie pod
Verdun, gdzie prawdopodobnie zginął. Przynajmniej taką informację otrzymała rodzina. Była to
wówczas najbardziej krwawa z bitew. Wiecie ilu ludzi zginęło na polu walki? Ponad 700 tysięcy.
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KZ i OD: Musieli być bardzo odważni.

AK: O tak! Z genezy rodu Nawrockich wiem, że byli to waleczni ludzie. Brali udział w licznych
powstaniach  i  walkach,  zwłaszcza  tych  o  ojczyznę.  Polscy  żołnierze  byli  zazwyczaj  wcielani
wówczas do wojsk zaborcy. Jednak, gdy nadarzała się okazja, zawsze stawali po stronie polskiej.
Tak było i z dziadkiem Michałem, który po tym jak dostał się do niewoli skorzystał ze sposobności
i przeszedł do nowo tworzonej Armii generała Józefa Hallera. 

KZ i OD: I co było potem?

AK:  Walczył kochani. Razem z wojskiem wrócił do kraju. W mundurze brał nawet ślub z moją
babcią Anną Nawrocką z domu Woźniczak.  (Widać wzruszenie w oczach wnuczki)  Podobno był
bardzo przystojny.  Błękitny mundur,  nakrycie głowy i  do tego długa szabla.  Ale przedtem brał
udział  w wyzwoleniu Torunia.  W Toruniu  później  był  w szkole podoficerskiej,  gdzie uczył  się
służby. Nie wiem czy o tym uczą Was w szkole, ale największa ilość żołnierzy tworzyła później
struktury  policyjne.  To  była  Policja  Państwowa  wolnego  Państwa  Polskiego.  Wiecie  jak  się
nazywali? (Uśmiech) Nazywali się od koloru mundurów kanarkami. Niedługo później dziadek brał
udział  w wojnie  z  Bolszewikami.  Z  opowieści  słyszałam,  że  sowieci  byli  okrutni  dla  każdego
napotkanego Polaka.  Potrafili  się pastwić nad niewinną ludnością cywilną i  mordować z zimną
krwią i wyrachowaniem. 

KZ i OD: A okres międzywojenny jak wyglądał?

AK: Zapewne dwukierunkowo. Po pierwsze służba krajowi powodowała, że przerzucano mojego
dziadka z jednego miejsca na drugie. W dniu 10 lutego 1920 roku brał udział jako żołnierz Armii
Józefa Hallera  w Zaślubinach  Polski  z  morzem, które odbyło  się  tu  u  nas  w Pucku.  Także  w
walkach z sowietami w okolicy Grudziądza. Los zresztą sprawił, że 18 lat później osiedlił się w
Pucku i został tu komendantem Policji Państwowej. Wcześniej jednak po Toruniu i Ostrzeszowie
trafił do Kartuz na posterunek policji, następnie pełnił funkcję komendanta w Wejherowie. Należał
też w międzyczasie do kontrwywiadu tzw. dwójki. Mówił Wam o tym nauczyciel w szkole? A przed
wybuchem wojny dziadek osiedlił się właśnie w Pucku, w którym mieszkał z małymi wyjątkami  aż
do śmierci. 

KZ i OD: Dlaczego z małymi wyjątkami?

AK: Gdy się ukrywał po wydostaniu się z niewoli i gdy był wysłany do obozu pracy.

KZ i OD: A okres II wojny światowej?

AK: Hmm, po wybuchu wojny dość spora liczba osób pracująca w służbach dostała przydział do
obrony  Kępy  Oksywskiej  pod  Gdynią.  Brało  tam  udział  kilka  tysięcy  wojsk  polskich.  Wielu
poległo. Była to krwawa bitwa kampanii wrześniowej, gdzie rzekomo walczono też na bagnety czy
kosy. Potem dziadek trafił do niewoli w Gdyni. 

KZ i OD: Jak przetrwał ten czas?

AK: Dzięki znanej pisarce niemieckiej, pochodzącej z Pucka Pani Richert (prawd. pisownia), która
miała listy od wielbicieli  w tym też od Adolfa Hitlera.  Pomogła  ona mej babci  w wydostaniu
dziadka  z  niewoli.  Wcześniej  dziadek  podobno  pomógł  jej  rodzinie.  Zarekwirował  u  niej
zabronioną książkę „Mein Kampf” i nie  wyciągnął żadnych poważnych konsekwencji. 
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KZ i OD: I co stało się z nim dalej?

AK:  Po tym czasie ukrywał się u krewnych i przyjaciół. Był poszukiwany przez miejscowe SS,
które wywoziło do lokalnego miejsca kaźni jakim była miejscowość Piaśnica. Od babci wiem (co
potwierdził  mój  tato),  że  zdjęcie  ich  weselne  (dziadka  w  mundurze  Błękitnej  Armii)  zostało
zniszczone, gdyż naziści potrzebowali jego portret. Nijaki esesman Saley (czyt. Zalej), który przed
wybuchem wojny był przesłuchiwany na policji za znęcanie się nad swoimi rodzicami, miał do
dziadka prywatne animozje.  W książce Ziemia Pucka opisują tą osobę jako jedną z najbardziej
okrutnych w mordowaniu ludzi w lasach Piaśnickich. To, że wojna trwała prawie 6 lat sprawiło, że
w  tym  okresie  (nie  wiem  czy  pod  swoim  prawdziwym  nazwiskiem)  wywieziono  go  do  prac
przymusowych do obozu w Niemczech. 

KZ i OD: A jak wspominał okres wyzwolenia? Wie Pani coś o tym?

AK: Okres tzw. wyzwolenia rodzina też wspominała niemiło. Mordy, kradzieże i gwałty od Rosjan
były na porządku dziennym. Co prawda nie wszyscy oficerowie Armii Radzieckiej byli na wskroś
źli (bo z niektórymi utrzymywał kontakt koleżeński) to jednak na każdym kroku należało uważać.
No nie wiem, czy jesteście gotowi na taką wiedzę. Może w liceum. Jednak wiecie, że kraj trzeba
było odbudowywać po wojnie. On sam był już wówczas bardziej schorowany i ówczesna władza
nie powierzała mu jakichś znaczniejszych stanowisk. 

KZ i OD: Czy jako żołnierz pan Michał mówił coś o swoich przeżyciach, zamiłowaniach?

AK: Na początku należy podkreślić, że całe swoje dorosłe życie poświęcił służbie krajowi przez
czynny  udział  w  I  wojnie  światowej,  następnie  w  walkach  z  bolszewikami,  później  stał  się
kanarkiem,  aż  do  momentu  kiedy  został  komendantem  powiatowych  komend  policji.  Był
kilkakrotnie ranny, był  w niewoli  i  niemieckim obozie pracy. Mówiłam wam też,  że w okresie
międzywojennym był członkiem tzw. dwójki czyli polskiego kontrwywiadu. Prowadził więc bardzo
nerwowy tryb życia, które zresztą często było narażone na śmierć. 
Z relacji wiem, że miał swoje ulubione potrawy i przyprawy. Lubił jeść dania przyrządzane na
ostro. Uwielbiał zwierzęta, zwłaszcza psy i konie. Lubował się w broni oraz w zegarkach. Nie był
materialistą,  nie  posiadał  żadnego znacznego majątku.  Miał  dobre  i  sprawiedliwe podejście  do
ludzi. Kochał swoje dzieci oraz żonę, które dawały mu najwięcej otuchy w tak trudnych czasach.
Choć pamiętam z opowiadań, że wychowywał dzieci twardą ręką. Lubił dużo czytać, pięknie pisał
–  kaligrafował  tzw.  gotykiem.  Był  nie  tylko  oczytany,  ale  też  i  doświadczony.  Z  większych
wydarzeń  z  czasów  pokoju  to  zasłyszałam,  że  uczestniczył  w  pogrzebie  Naczelnika  Józefa
Piłsudskiego. Miał też chwalić się,  że pił kawę i  kosztował lody w Wenecji  (śmiech...), ale nie
zostało to nigdy zweryfikowane. Dzieci Michała, tj.  rodzeństwo mojego ojca,  również w czasie
okupacji były na pracach przymusowych w Niemczech. Dziadek miał bardzo silny charakter, ale
nie mógł pogodzić się z rzeczywistością po II wojnie światowej.  

KZ i OD: Mówiła pani, że był schorowany. Na co chorował?

AK: Na serce.  W lutym 1957 roku  tj.  na  rok  przed moim urodzeniem zmarł  na  zawał  serca.
Prawdopodobnie  emocje  z  całego  życia  kumulowały  się  w  organizmie  co  w  konsekwencji
doprowadziło  do niewłaściwego krążenia w układzie wieńcowym i dziadek zmarł  w szpitalu w
Pucku. 

KZ i OD:  Czyli można dużo opowiadać, co pani dziadek robił w czasie I i II wojny światowej.
A czy  są jakieś  jeszcze inne szczególne  wspomnienia,  anegdoty rodzinne związane  z  Michałem
Nawrockim?

AK: Z relacji babci Anny, czyli żony Michała (z domu Woźniczak), że dziadek był człowiekiem
bardzo mężnym i stanowczym. Miał charakter typowo wojskowy, jednak, co trzeba było mu  oddać,
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kochał swoją rodzinę. Najbardziej jednak, co wynika z relacji mojego taty, kochał Polskę jako kraj,
któremu  poświęcił  długi  kawałek  swojego  życia.  Powiem  wam  jedno  z  najbardziej
charakterystycznych powiedzeń i  mott, które mu towarzyszyło, brzmiało ono:

,,Gdyby nie cierń co ducha dręczy, kaleczy dusze i ciało życie by celu [sensu] nie miało” 

KZ i OD: Mądre te słowa. Czy Michała Nawrockiego można uznać więc za bohatera? Czy można
było w rodzinie Nawrockich powiedzieć lub odczuć, że bohaterowie żyli wśród Nas?  

AK: Ciężkie pytanie. (Uśmiech) Uważam, że tak. Stanowczo. Chociaż troszkę mi niezręcznie o tym
mówić. Bądź co bądź to krewny. W końcu bohater to człowiek, który nie bacząc na swoją osobę
pomaga innym lub służy pomocą. A taki był właśnie mój dziadek. Narażał życie i był niezłomny.
Pewnie nie bez grzechu jak większość ludzi. Miał w życiu też dużo szczęścia. Dobre wychowanie
wyniósł z domu rodzinnego. Niby zwyczajny człowiek, jednak przez ogrom wkładu jaki wniósł w
Rzeczpospolitą przyczyniając się do odzyskania Niepodległości przez Polskę należy uznać, że był
odważny i bohaterski. 
   
KZ i OD: Dziękujemy za poświęcony czas i przekazanie tak bogatej relacji życiowej.

AK:  Również  dziękuję.  Zachęcam Was,  ludzi  młodych,  do aktywizacji  na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego.  Było mi bardzo miło.  Cieszę się,  że zechcieliście posłuchać życiorysu mojego
dziadka.

Z  Aliną  Karczyńską,  wnuczką   Michała  Nawrockiego  żołnierza  „Błekitnej  Armii”,  rozmawiali
Kamila Zaklikowska i Oskar Dulik – Puck kwiecień 2019 roku 

KZ i OD: Kamila Zaklikowska i Oskar Dulik
AK:          Alina Karczyńska
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2.2  Przedstawienie dokumentacji historycznej (część 1. zdjęcia rodzinne pana Michała
Nawrockiego,  część  2.  fotografie  pochodzące  z  innych  źródeł   historycznych  z
przypisami)

Część 1.

Dokumentacja fotograficzna udostępniona przez rodzinę Michała Nawrockiego

– żołnierza Armii Generała Józefa Hallera.
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Część 2. 

fotografie pochodzące z innych źródeł  historycznych z przypisami
Reprodukcje  pochodzą  z  albumu:  Polska  w latach  Wojny  Światowej  w  kraju  i  na  obczyźnie,  red.  M.  Wieliczko,
Warszawa 1930, s. 41, 111, 160, 208, 211, 213, 215, 216, 220, 255, 256. Ze zbiorów P. Życieńskiego)

 

Akt proklamowania Królestwa Polskiego przez Niemców,                      Podpisanie rozejmu w Brześciu przez Niemców i Rosjan

                         5 listopada 1916 r.                                                                                               17 grudnia 1917 r.  

                                         

         Przemarsz „Bajończykow” z pozycji przyfrontowych                                      Polskie okopy w Szampanii  

Przejazd „Błękitnej Armii” przez Niemcy do Polski                           Przemarsz oddziałów Armii Polskiej pod Łukiem Tryumfalnym
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2. 3   Ciekawostki i anegdoty poparte autentycznymi źródłami

             Osoba, z którą przeprowadziliśmy wywiad jest moją babcią - tj. mamą mojego ojczyma.

Dlatego też uważałam z Oskarem, że mieliśmy dobrą okazję poznać historię nieco z innej strony.

Jak widać pamięć o bohaterach jest ciągle żywa i przekazywana z pokolenia na pokolenie, a miłość

do ojczyzny nie jest nam obca. Chciałam też podkreślić, że Armia Hallera była również w Toruniu

- moim rodzinnym kiedyś mieście. Tam jako Kamila Zaklikowska przyszłam na świat i spędziłam

swoje dzieciństwo. Miasto Toruń posiada wmurowaną w budynek ratusza tablicę upamiętniającą

Armię Hallera oraz pomnik generała, który przedstawia fotografia poniżej.

                                     http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/33126,torun-pomnik-jozefa-hallera

Inną  ciekawostką jest  to,  że  dziadek Pani  Angeli  Merkel  (z  domu Kasner)  również  był

żołnierzem Armii Błękitnej. Nazywał się Ludwik Kaźmierczak. Dopiero po wyjeździe do Niemiec

zmienił  on  nazwisko  na  Kasner.  Informacje  te znajdują  się  w  biografii  "Angela  Merkel  -  die

Kanzlerin und ihre Welt" autorstwa Stefana Kornelius  (co oznacza: „Angela Merkel - kanclerz i jej

świat”). Poniżej  na  zdjęciu  Ludwik  Kaźmierczak  stoi  obok  narzeczonej  ubrany  w  mundur

szeregowca "Błękitnej armii" generała Józefa Hallera. 

      Źródło: Prywatne zbiory rodzinne. Fot.: Piotr Bojarski: W: Gazeta.pl Wiadomości [on-line]. Gazeta Wyborcza, 2013-03-22 
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Fakt  ten  potwierdza  Jarosław  Łuczak,  kierownik  Wielkopolskiego  Muzeum  Wojskowego

w Poznaniu.  Na kołnierzu munduru Ludwika Kaźmierczaka widać rzymską "jedynkę" wpisaną w

trójkąt,  co dowodzi,  że służył  w 1 pułku strzelców,  albo w 1.  pułku artylerii.   Pułk strzelców

polskich powstał we Francji w styczniu 1918 r. Jeśli dziadek Angeli Merkel był jego żołnierzem to

oznacza,  że  latem  1918  r.  musiał  walczyć  przeciwko  Niemcom  i  później  zapewne  przeciw

Bolszewikom.

Po wojnie Ludwik Kaźmierczak zamieszkał w Berlinie, ponieważ stamtąd pochodziła jego

narzeczona. W stolicy Niemiec został policjantem w dzielnicy Pankow, a później komisarzem. Dnia

6 sierpnia 1926 r. Margerethe (żona Ludwika) urodziła mu syna Horsta Kaźmierczaka, przyszłego

ojca Angeli Merkel. (Źródło: Prywatne zbiory rodzinne. Fot.: Piotr Bojarski: W: Gazeta.pl Wiadomości [on-line]. Gazeta

Wyborcza, 2013-03-22)

Kolejnym godnym zauważenia faktem jest również to, że w rodzinnych stronach Michała

Nawrockiego, którego dotyczy wywiad, uznano Józefa Hallera za honorowego obywatela miasta

Ostrzeszów. Stało się to w 1923 roku. Obecność generała w tym mieście w dwa lata później została

uwieńczona tablicą upamiętniającą, którą przedstawia  poniższa fotografia.

                                                                          Źródło: www.ostrzeszow.pl

Ostatnia  ciekawostka  dotyczy  czasu  wolnego  Józefa  Hallera.  W  wolnych  chwilach

uwielbiał  on przyjeżdżać do domku nad morze do Wielkiej  Wsi, zwanej dziś  Władysławowem,

niedaleko miejsc naszego zamieszkania. Dom ten zwany jest Hallerówką i znajduje się  przy ul.

Morskiej we Władysławowie. 

                                    Źródło: http://www.maszwolne.pl/zobacz/Hallerowka-we-Wladyslawowie
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Istnieją również monety z generałem Józefem Hallerem. Oto jedna z nich:

                 Źródło: https://histmag.org/Nowe-monety-kolekcjonerskie-NBP-Jozef-Haller-nominaly-10-i-100 

2. 4 Późniejsze losy najważniejszego z bohaterów Błękitnej Armii

Po  I  wojnie  Józef  Haller  został  Generalnym  Inspektorem  Artylerii  i  przewodniczącym

Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej, a także członkiem Rady Wojennej i przewodniczącym

Związku Hallerczyków. W latach 1920 do1923 roku był przewodniczącym Związku Harcerstwa

Polskiego. Natomiast w latach 1922-27 zasiadał w Sejmie z ramienia Chrześcijańskiego Związku

Jedności Narodowej. Za to, że skrytykował przewrót majowy został w lipcu 1926 roku przeniesiony

w stan spoczynku.

Między  wojnami  Józef  Haller  wraz  z  rodziną  mieszkał  w  majątku  Gorzuchowo  koło

Chełmna.  W okresie  pomiędzy 1936  a  1939 rokiem przewodniczył  antyrządowemu „Frontowi

Morges”. W październiku 1937 roku został prezesem Rady Naczelnej Stronnictwa Pracy. 

        Gdy wybuchła II wojna  Haller przedostał się przez Rumunię do Francji. Tam oddał się do

dyspozycji  gen.  Sikorskiego  i  został  w jego  rządzie  ministrem bez  teki.  Po kapitulacji  Francji

przedarł się do Wielkiej Brytanii i objął funkcję ministra oświaty w Rządzie na Uchodźstwie.

           Po wojnie gen. Józef Haller pozostał w Londynie. Zmarł 4 czerwca 1960 roku w wieku 87

lat. Pochowano go na londyńskim cmentarzu Gunnersbury, jednak z inicjatywy polskich harcerzy

w 1993 roku jego prochy wróciły do kraju i  znajdują się w krypcie w kościele  garnizonowym

św. Agnieszki w Krakowie. Został odznaczony wieloma orderami i medalami np.  Orderem Orła

Białego (1921),  Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (1920).
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3. ZAKOŃCZENIE 

3.1 Podsumowanie wydarzeń, a 100 Lecie Niepodległości 

Polska  po  I  wojnie  wielokrotnie  stawała  w  obliczu  wielu  zagrożeń.  Już  w  1919  roku

zetknęła się z najeźdźcą, którego celem był podbój Europy. Ponownie została zagrożona  wolność

oraz  granice.  Bolszewicy,  którzy  wyruszyli  z  hasłami  socjalizmu  i  komunizmu  nie  byli  wcale

pokojowo  nastawieni.  Niszczyli  i  grabili  wszystko  co  było  w  ich  zasięgu.  Rosyjska  Partia

Komunistyczna z Leninem na czele podkreślała słuszność  głoszonej przez nich ideologii,  której

celem było zawładnięcie całą Europą.

Dzięki  złamaniu szyfrów i  depesz nieprzyjaciela  oraz  mądrej  strategii  m. in.  Naczelnika

Józefa Piłsudskiego doszło do zatrzymania nieprzyjaciela u wrót Europy Środkowej. Nie sposób tu

zapomnieć o zasługach osób, które wcześniej tworzyły Błękitną Armię Generała Hallera. 

Od 1921  roku  w Polsce  nastąpił  rozkwit  gospodarczy i  reforma  walutowa.  Rodziła  się

kultura,  powstawały szkoły oraz  miasto  portowe  Gdynia.  Historia  lubiąc  się  jednak  powtarzać

skazała Polskę ponownie na rozdzielenie i okupację przez Niemcy Nazistowskie oraz Związek 

Radziecki. Druga wojna światowa pochłonęła znacznie więcej ofiar niż pierwsza. Pomimo wielu

tragedii  duch w narodzie  nie  zginął.  Polacy nie  tylko  walczyli,  ale  też  pomagali  bezbronnym,

pokrzywdzonym i niewinnym, niejednokrotnie narażając lub tracąc swoje życie (Rotmistrz Pilecki,

Sendlerowa, rodzina Ulmów). Nasi rodacy byli, naszym zdaniem, nieugięci, a ich głównym celem

było odzyskanie wolności.  Organizowali się w konspiracji, schodzili do podziemi, tworząc Armię

Krajową i bez zawahania walczyli z okupantem. Na podziw każdego pokolenia zasługuje także bez

wątpienia generał Władysław Anders. Był on twórcą i dowódcą  Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR.

Postanowił on latem 1942 roku zarządzić ewakuację wojska i ponad 20 tys. cywilów, którzy zostali

uratowani z więzień i łagrów. Generał Anders - dowódca Armii Polskiej na Wschodzie i 2 Korpusu

Polskiego  po morderczej i wyczerpującej wędrówce po części Azji (Persji- obecnym Iranie) oraz

Ziemi Świętej (Palestynie) dotarł do Europy, aby walczyć o Niepodległość Polski.  Wraz z liczną

grupą żołnierzy rozsławił odwagę Polaków w kampanii włoskiej tj. w Bitwie o Monte Cassino oraz

Bitwie o Ankonę. 

Najbardziej  czarnymi postaciami  tego okresu byli  Stalin i  Hitler.  Stali  się  oni  w historii

uosobieniem zła i totalnego dążenia do władzy. Z terenów Polski zginęło kilka milionów obywateli

narodowości Żydowskiej i Polskiej. Nadchodzący rok 1945 dawał światełko w tunelu, jednak, jak

się  później  okazało,  Polacy  zostali  zdradzeni  przez  swoich  sojuszników  na  rzecz  Związku

Radzieckiego.  W Jałcie  doszło do kolejnego oficjalnie  niepisanego rozbioru Polski.  Co prawda

Polska nie zginęła z map, ale znalazła się wówczas pod zwierzchnictwem ZSRR. Prawa człowieka

do wolności i swobody były łamane na porządku dziennym.
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I tak przyszedł okres po żołnierzach niezłomnych na żołnierzy wyklętych. Polacy ponownie

poczuli się rozdarci. Utworzyła się Europa Zachodnia i Wschodnia. Jako granice ustanowiono  mur

berliński.  W  międzyczasie  Karol  Wojtyła  został  papieżem  i  dodawał  otuchy  młodym

opozycjonistom (Wałęsie, Mazowieckiemu, braciom Kaczyńskim...) w walce o lepsze jutro. Polskę

w dążeniu do wolności wspierały również Stany Zjednoczone. Nie przeszkodził Polakom nawet

stan wojenny. 

Nadszedł  czas  rozmów okrągłego  stołu i  ostatecznie  doszło  do  rozejmu.  Był  rok  1989.

Pierwszym  Prezydentem III  Rzeczypospolitej  Polskiej  został  Wojciech  Jaruzelski.  Rok  później

Lech Wałęsa. W międzyczasie runął mur berliński. Niepodległość odzyskały graniczące z Polską

kraje Republik byłego Związku Radzieckiego. I tak od 1989 roku, aż po rok 2019 nastał okres

trudnych przemian. W końcu dotarł z zachodu postęp cywilizacyjny. Świat stawał się inny niż do tej

pory. W roku 2018 doszło w dniu 11 listopada do obchodów 100 – lecia Niepodległości Polski. Dziś

obchodzi  się  wiele  uroczystości  Państwowych  i  upamiętnień  wojennych.  Bohaterowie  są

nieustannie wśród nas. 

           Choć wiele słów  nie wypowiedziano, a ziemia nasza nasiąknięta była cierpieniami, bólem

i krwią, to miłością podlewana rozkwita i zachwyca, będąc sercem i środkiem Europy. Jak mawiają 

starsi na Kaszubach należy żyć tak by jądro wartości swym sumieniem przyświecało, by błędów z

przeszłości nigdy się nie powtarzało!

3.2 Europa i Świat - Polska nie tylko na mapach

Polska   dziś  jest  wolna.  Posiada  swoje  granice,  obywateli  i  nieustannie  się  rozwija.

Z naszego kraju wiele osób pracuje w Londynie, gdzie nasz powietrzny Dywizjon 303 zasłużył się

w walce o to miasto podczas II wojny Światowej, polskie maki na Monte Casino rosną jak zboże.

W Chicago  w Stanach  Zjednoczonych  i  Curitiba  w  Brazylii   mieszka  wiele  osób  związanych

z Polską. Flaga Polska powiewa wśród Państw w trakcie zjazdów i posiedzeń w siedzibie ONZ,

a Polacy dumnie reprezentują się w polskich mundurach NATO. GROM natomiast stał się elitarną

jednostką  bojową  pomagającą  sojusznikom  w  trudnych  misjach.  Nasi  obywatele  zajmują  też

czołowe miejsca w sporcie. Wszyscy mamy też w pamięci papieża Polaka, a orzeł biały w koronie

rozpościera skrzydła w każdym budynku, w tym i naszej darzlubskiej szkole.

Kamila Zaklikowska

Oskar Dulik

Załączniki: „Armia Pierścienia w ilustracjach” - czyli małe co nieco dla najmłodszych.
                    „ Armia Pierścienia” - wiersz na podsumowanie Kamili – współautorki pracy.
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„Armia Pierścienia” (Błękitna Armia J. Hallera)

W błękitnym orszaku bez cienia zwątpienia,
niczym chmura nadziei na błękitnym niebie,
z orłem na przedzie, dumnie, bez wytchnienia,
mknęli Hallerczycy nad Bałtyk przed siebie.

Z bólem, ze łzami, z ranami i krwią,
nie odpuścili żołnierze niezłomni,
by morza błękitem i Niepodległą,
szczęśliwić się mogli potomni.   

Ileż to czasu historia zabrała, 
i w jakiej tęsknocie trzeba było żyć,
by pierścień fala wezbrana porwała,
by pękła jak bańka ucieśnienia nić.

Dziś dusze  Niezłomnych obecne tu z nami,
patrzą na Polskę żywą i prawdziwą, 
otuloną orła wielkimi skrzydłami,
ojczyznę wolną, stabilną, nieustępliwą.

I dziś po 123 latach niewoli,
odebrać polskości już nikt nie pozwoli.
A za to, że słońce na polskim niebie świeci
dziękują Wam  –  polskie szczęśliwe dzieci.                          (autor: Kamila Zaklikowska, kl.3C)
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