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Generał broni Józef Haller 
(1873-1960) 

 

Rozwiązaniem krzyżówki jest słowo, które oznacza powstrzymywanie się od przyjmowania 
czegoś, zwłaszcza alkoholu. Propagował to w Wojsku Polskim gen.  Józef Haller . 
1. Miejsce wiecznego spoczynku od 15 maja 1993 roku (w kościele garnizonowym)  
2. Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego, która nadała mu tytuł filistra honoris causa 
3. Miasto nauki w wojskowej Niższej Szkole Realnej (dawniej Węgry, obecnie Słowacja) 
4. Nazwisko panieńskie matki 
5. Miejsce śmierci dnia 4 czerwca 1960 roku 
6. Miasto, w którym uczęszczał do Wyższej Szkoły Realnej (Morawy) 
7. Miasto, w którym studiował na Wydziale Artylerii Wojskowej Akademii Technicznej 
8. Imię ojca  
9. Miejsce urodzenia w Małopolsce dnia 13 sierpnia 1873 roku 
10. Miejscowość zajęta 12 X 1914 r. przez 3 pułk piechoty Legionów po potyczce z Kozakami 
11. Imię matki. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

* Winieta: Fot. przedstawia zaprzysiężenie gen. Józefa Hallera na dowódcę Armii Polskiej we Francji, 6 X 1918 r. 
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RREEBBUUSS  
  

Rozwiązaniem rebusu jest skłonność do namysłu, rozsądek. 
  

 BITEK   +    
 

Hasło: ............................................ 
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Hasłem krzyżówki jest efekt rezygnacji z picia alkoholu. 
A oto synonimy słowa, które jest hasłem krzyżówki: 
1. Pojmowanie "w lot", łatwość rozumowania 
2. Zdolność do przewidywania i zapobiegania problemom 
3. Właściwa człowiekowi zdolność myślenia, analizowania i wyciągania wniosków 
4. Zdolność trafnego oceniania sytuacji i odpowiadającego tej ocenie zachowania się 
5. Zdolność do tworzenia w myślach wyobrażeń 
6. Praktyczny stosunek do różnych spraw - związanie z życiem 
7. Łatwość, lekkość w sposobie rozumowania, myślenia, wyrażania się itp. 
8. Szybkość orientacji, inteligencja, żywość umysłu 
9. Umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, bycie roztropnym i zaradnym. 
 

Hasło krzyżówki: ................................. 
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KKrrzzyyżżóówwkkaa  ––  BBłłęękkiittnnaa  AArrmmiiaa  
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Hasło krzyżówki to żołnierz bezpośrednio po wcieleniu do wojska, jeszcze przed złożeniem przysięgi wojskowej. 
1. Nazwisko artysty-muzyka i polityka, który po obaleniu caratu konsekwentnie skłaniał aliantów do zgody na zor-

ganizowanie Błękitnej Armii (ta spopularyzowana nazwa pochodzi od koloru francuskich mundurów, które żoł-
nierze tej Armi nosili) 

2. Potoczna nazwa kraju, z którego zgłosiło się do Błękitnej Armii 21 tysięcy mężczyzn 
3. Nazwisko polityka, który wymyślił i znacząco przyczynił się do powstania Armii, nazwanej później Błękitną 
4. Region Polski, w którym osiadł po I wojnie światowej dowódca Błękitnej Armii, gen. Józef Haller 
5. Wieś koło Chełmna, w której w latach 20. XX wieku zamieszkał gen. Józef Haller z żoną i synem Erykiem 
6. Oryginalna nazwa kraju, w którym do niewoli trafili żołnierze polscy służący w armii austriackiej, a następnie 

masowo przeszli do Błękitnej Armii. 
 

Hasło krzyżówki: ..................................................... 
 
 

ZZaaśślluubbiinnyy  PPoollsskkii   zz  mmoorrzzeemm   
 

Zaślubiny Polski z morzem to patriotyczny akt, który wydarzył się 10 i 11 lutego 1920 r. 
w Pucku. 
 W październiku 1919 r. gen. dyw. Józefowi Hallerowi powierzono dowództwo Frontu Po-
morskiego, utworzonego w celu pokojowego i planowanego odzyskania Pomorza, zgodnie 
z ustaleniami traktatu wersalskiego, odebranego Polsce wskutek rozbiorów. Zgodnie z pla-
nem przejmowanie ziem pomorskich rozpoczęło się 18 stycznia 1920 r. od przejęcia Torunia 
przez oddziały 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty. Na Pomorze wkraczała również 15. Wielko-
polska Dywizja Piechoty. Poszczególne miejscowości przejmowano od wycofujących się 
wojsk niemieckich aż do 11 lutego 1920 r., kiedy ostatni żołnierze opuścili Gdańsk. 
 Pomimo kilku incydentów, wśród których było kilka prób stawiania zbrojnego oporu, 
a także liczne przypadki sabotażu, odzyskiwanie Pomorza dla Polski przebiegało bez więk-
szych zakłóceń. 10 lutego 1920 r. generał Józef Haller wraz z ministrem spraw wewnętrz-
nych Stanisławem Wojciechowskim oraz nową administracją Województwa Pomorskiego 
przybył do Pucka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem. 
 Głównym punktem zorganizowanych wtedy uroczystości była msza dziękczynna. Nabo-
żeństwo celebrował dziekan polowy Antoni Rydlewski. Kazanie wygłosił Józef Wrycza. 
W czasie mszy świętej duchowni poświęcili Banderę Polską, którą przy huku 21 salw ar-
matnich Eugeniusz Pławski wraz z Florianem Napierałą podnieśli na maszcie jako znak 
objęcia przez Polską Marynarkę Wojenną wachty na Bałtyku. W imieniu dotychczasowych 
strażników Wybrzeża rybak kaszubski, szyper Jakub Myślisz, przekazał symbolicznie straż 
w ręce polskiego marynarza. W dniu tym, co Kaszubi uważali za dobry znak, Zatoka Pucka 
była zamarznięta. 
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„Zaślubiny Polski z morzem” 
mal. Wojciech Kossak (ur. 1857 w Krakowie, zm. 1942 w Krakowie),  

olej na płótnie, 118 x 174 cm, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie 
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Kossak_W/Kossak_W_7.htm 

 

 Zaślubiny odbyły się poprzez wrzucenie pierścienia do morza. Tego dnia, przed zaślubi-
nami, odbyło się spotkanie generała i delegacji władz Polski w Gdańsku z tamtejszymi Po-
lakami, którzy ofiarowali na ręce Józefa Hallera dwa platynowe pierścienie. Pierścienie te 
były sfinansowane przez polskich gdańszczan, np. rodzinę Leszczyńskich czy Raciniew-
skich. Podczas ceremonii jedynymi żołnierzami, którzy wjechali konno z brzegu do wody, 
byli Józef Haller i Władysław Zakrzewski. 

(...) oto dziś dzień krwi i chwały. Jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł 
Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem polskim (...) zawdzięczamy to 
przede wszystkim Miłosierdziu Bożemu, a potem wszystkim, którzy w walce nie ustawali 
(...), z przemówienia gen. Józefa Hallera w czasie ceremonii zaślubin Polski z morzem 
w Pucku. 

 W Rewie na dziesięciu szkutach podniesiono polskie bandery, tworząc zalążek Polskiej 
Marynarki Handlowej. 
 Polska objęła 10 lutego 1920 roku odcinek wybrzeża morskiego, które wraz z Mierzeją 
Helską liczyło 140 km zaniedbanego gospodarczo wybrzeża Bałtyku. 
 Wojciech Kossak zainspirowany tym wydarzeniem w roku 1931 namalował obraz Zaślu-
biny Polski z morzem. https://pl.wikipedia.org/wiki/Za%C5%9Blubiny_Polski_z_morzem 
 
Rozwiązania krzyżówek: 
ze str. 1: 1/ Kraków, 2/ Baltia, 3/ Koszyce, 4/ Treter, 5/ Londyn, 6/ Hranice, 7/ Wiedeń, 8/ Henryk, 9/ Jurczyce, 10/ Rafajłowa, 11/ Olga. 
ze str. 2: 1/ lotność, 2/ przezorność, 3/ rozum, 4/ rozsądek, 5/ wyobraźnia, 6/ życiowość, 7/ polot, 8/ bystrość, 9/ mądrość. 
 

ze str. 3: 1/ Paderewski, 2/ Ameryka, 3/ Dmowski, 4/ Pomorze, 5/ Gorzuchowo, 6/ Italia. 
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