,,lrizzétek meg nemes szÍvetekben onnok emlékéthogy eljottunk veszélyben lévó hozátokbo!,, JÓzef V|/ysocki, t 849

lsaszegi kezdeményezésvolt:

Wysocki tábornok szobÍa a nemzeti
muzeum kertiében
Magyarországi Bem József LengyeI Ku|turá|is EgyesÜ|et vezetŐsége, va|amint az |saszegi Falum zeum és
M zeumbarátok Kore E|noksége nevében javas|atot te-

'A

szÜnk me||szobor fe|á||Ítására Wysocki József honvédtábornok, a Iengyel |égió paranCSnokának emlékére'
A me|lszobor fe|ál|Ítását Budapesten a Nemzeti M zeum
kertjében, a mÚzeum hom|okzatáto| jobbra, a Caribaldi-szobor me||ett javasoljuk, tekintette| arra, hogy a |engye| |égió
megalaku|ásának Ünnepsége, a zász|o felszentelése a Nemzeti MÚzeum kertjében tortént l B4B. november 26-án, vasárnap l2 orakor,' _ í8y kezdődik a budapesti lengye| nagykovetségnek és a Fóvárosi Tanácsnak címzett, 1976. január
hó l4. napján ke|t isaszegi javas|at, ame|yet a Bem EgyesÜ|et
részérŐ| Pobiniok Henrik e|nok és dr. Durr Sondor a|e|nok,
|saszeg részéro| pedig Prokszo Pilné, a M zeumbarátok Korének e|noke és idŐsebb Szothmiry Zoltin m zeumvezetŐ

a|kotása. A bronz mel|szobor a Lengyel Minisztertanács, a ta-

írt alá.

lapzat pedig Budapest FŐváros ajándéka vo|t.

A javas|at máso|atai |saszegen a Fa|um zeum adattárában, Budapesten pedig a Magyarországi Lengyelség MrJrzeumában talá|hatók meg.
A Wysocki mel|szobor Honno Donilewicz varsói szobrászmrjvész, a ta|apzat pedig Konrid SÓndor budapesti épÍtész
WysockÍ

t

bornok mellszobro o Nemzetí M zeum kertjében

Wysocki t bornok szobro o Nemzeti M zeum kertjében oz
ovot s u&ún 38 éwel. A képen Pobiniok Henrylc dr. Diirr S ndor,
Koh nszky Istv n és íd. Szathm ry Zolkún

A

|engye| tábornok em|ékmŰvét1976, november
26-án, dé|i 12 Órakor avatták fe|. A szobor felirata: ,,JŐZEF WYSOCK| (lB09_1874) Lengye| szabadságharcos,
honvéd tábornok em|ékére,aki 1B4B/49-ben a szabadságharc Iengyel légiójának parancsnoka volt,,' A ta|apzat hátsó olda|án a csatahe|yek felsoro|ása talá|ható, koztÜk lsaszeg is. Az emlékmrj arra a he|yre kerÜ|t, ahonnan
l B4B. november 26-án, eskÜtétel után a |engyel légió
mi szabadságunkért és a tiétekért,,je|szóval harcba indu|t.
A szobor fe|avatása je|entŐs torténe|mi és po|itikai esemény vo|t Budapesten. Az avatás után Proksza tanárnŐvel
készÍtettÜnk
a|bumot (iratok, cikkek, képek az avatásró|),
"8y
ame|yet Varsóban átadtam Jonusz WÍeczorek miniszternek.
,,A

A gyrijteményt a Lengye| Minisztertanács dokumentumai ko-

zott Őrzik. Ennek másolata is me$a|álható az isaszegi FaIum zeum adattárában.
E| ke|| mondani, hogy

az l97O-es években Magyaror-

szágon a |engye|ek iránti szimpátia osszefonódott a magyar
nemzeti fÜggetlenségi és demokratikus torekvésekke|, i||etve
azok gondo|atáva|. Ma más a po|itikai he|yzet, és kedvezŐ a
magyar-|engyel kapcso|atok megÍté|éseis.
Mi|yen jó vo|na, ha az isaszegi diákok és po|gárok gyakrabban |átogatnának e| a Nemzeti M zeum kertjébe, a Wysocki-szoborhoz is. Jó volna a szobor máso|atát az isaszegi
Fa|umÚzeum kertjében is fe|ál|Ítani.
|saszeg egy torténe|emmé vá|t he|ységnév,ame|yet szinte minden magyar ember ismer. A magyar honvédsereg a
lengye| |égió részvételéve|a tavaszi hadjárat |egje|entosebb
gyoze|mét aratta

itt.

Dr. Durr Sondor, lsoszeg díszpolgiro
Xlll. évfo|yam, 5. szám
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