PATRON
Patron 5 batalionu dowodzenia gen.broni Stanisław HALLER urodził się 26 kwietnia 1872 roku w majątku Polanka - Haller, w powiecie podgórskim
ziemi krakowskiej. Był on kuzynem aktywnego działacza niepodległościowego, twórcy polskiego korpusu w Rosji oraz Błękitnej Armii Polskiej we
Francji w okresie I wojny światowej oraz aktywnego dowódcy w okresie wojny polsko - sowieckiej - generała Józefa HALLERA. Po ukończeniu
szkoły powszechnej w rodzinnych stronach i gimnazjum w Bielsku w 1892 roku, wstępuje ochotniczo do armii austriackiej, gdzie w 1893 r. kończy
roczną szkołę wojskowa otrzymując stopień podporucznika artylerii. Wstępując do zawodowej służby wojskowej po ukończeniu Wyższej Szkoły
Wojennej pełni służbę w Krakowie. W latach 1912-1915 w stopniu podpułkownika jest Szefem Sztabu Twierdzy Kraków, a następnie Szefem
Sztabu w korpusie austriackim. Szybko robi karierę wojskowa uzyskując w 1917 r. stopień wojskowy - pułkownika. W tym roku dowodzi Brygadą
walcząc do końca I wojny światowej na froncie włoskim. Po powrocie do kraju, po I wojnie światowej zgłasza się w Krakowie do WP i naznaczony
zostaje na Zastępcę Komendanta Miasta Krakowa, a następnie zostaje Szefem Sztabu Okręgu Generalnego w Krakowie. Od lutego 1919 r. jest
Zastępcą Szefa Sztabu, a następnie pełni obowiązki Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, awansując na tym stanowisku na generała brygady.
Jako jeden ze zdolniejszych sztabowców aktywnie uczestniczy z gen. ROZWADOWSKIM w opracowaniu planów wojny polsko - sowieckiej. Od
sierpnia do września 1920 r. dowodził 13 Dywizją Piechoty i Grupą Operacyjną. 10 września tego roku został mianowany generałem porucznikiem.
W tym samym miesiącu objął dowodzenie 6 Armią we Lwowie, prowadząc ciężkie boje do zawieszenia broni 12 października 1920. Przyczynił się do
pokonania 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego i wyparcia jej za Bug. Jest jednocześnie członkiem Rady Wojennej. Po wojnie polsko-sowieckiej
zostaje inspektorem armii we Lwowie. W dniu 9.06.1923 r. zostaje Szefem Sztabu Generalnego II RP. Będąc na tym stanowisku dokonał wiele
korzystnych dla wojska zmian w zakresie ustawodawstwa wojskowego. Był również doskonałym politykiem miał zawsze na uwadze dobre sojusze
wojskowe Polski. Bardzo trzeźwo oceniał sytuację polityczną i militarna Polski i wynikające z niej zagrożenie państwa i wskazywał oraz lansował
potrzebę dobrych stosunków sąsiedzkich m.in. z Francja, Rumunią, Czechosłowacja i krajani Bałtyckimi. W 1925 r. na skutek nie odpowiadających
mu stosunków w armii podaje się do dymisji i przechodzi do rezerwy, osiedlając się w rodzinnej miejscowości. W czasie przewrotu majowego 1926 r.
zostaje ponownie powołany do służby stałej i zostaje Szefem Sztabu wojsk rządowych. Po przewrocie majowym w 1926 r. jest czasowo
internowany w hotelu "Bristol". Po uwolnieniu go po kilku dniach przechodzi już na stałe do rezerwy i prowadzi majątek w Polance Haller. W
pierwszych dniach września 1939 r. opuszcza rodzinny majątek ewakuując się na wschód, gdzie liczy na udział w obronie Lwowa. Tu po 17 września
1939 r., po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną jako generał WP został aresztowany przez NKWD i osadzony w obozie w Starobielsku.
Wiosną 1940 r. podzielił los jeńców tego obozu - oficerów polskich, został zamordowany w Charkowie przez stalinowskie NKWD. "(...)Zarząd
Stowarzyszenia "Rodzina Ofiar Katynia" Polski Południowej w Krakowie, kultywując tradycje i pamięć o gen.dyw. Stanisławie HALLERZE, jeńcu
Staroblelska, zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 r. w Charkowie - wyraża zgodę na przyjęcie gen.dyw. Stanisława HALLERA za patrona 5
pułku dowodzenia Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Przyjmując z dużym zainteresowaniem inicjatywę dowództwa pułku w tym zakresie
uważamy, że przyjęcie gen.dyw. Stanisława HALLERA - syna Ziemi Krakowskiej, pierwszego szefa Sztabu Okręgu Generalnego Kraków w latach
1918/19, zamordowanego przez NKWD, za patrona wspomnianego pułku zasługuje na pełne nasze poparcie, a za tak cenną inicjatywę w imieniu
Rodzin Katyńskich wyrażamy serdeczne podziękowanie(...)." Postanowieniem nr 112-48-07 Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 5
października 2007 r. został mianowany pośmiertnie do stopnia generała broni. Awans został ogłoszony9 listopada 2007 r. w Warszawie, w trakcie
uroczystości Katyń Pamiętamy  Uczcijmy Pamięć Bohaterów. W tym dniu zostali awansowani polscy oficerowie zamordowani przez Sowietów w
Katyniu, Charkowie, Miednoje i innych miejscach.
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