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Iengyelek

a

n

kozép-tiszai hadsereggeI egytitt

hátrá|tak egészen Szegedig.
fe|osz|atása után

A

a Jizef Wysocki

hadsereg

vezérornagy

vezette Lengye| Légii még részt vett a Szeged és
Temesvár kornyéki Ütkozetekben, majd fedezte a
Torokországba menekt]|Ők utját, akiknek sorában

ott volt Kossuth Lajos is. Va|iban mindvégig
ve|Ünk vo|tak, ahogyan azt Wysockiti| idézve
tudjuk. Gyoztes csatáinkban is, mint pé|dáuI
|saszegen, ahol táb|a Őzi em|éktjket. Augusztusban, a vi|ágosi fegyver|etéte| hinapjában is
hajtsunk eIottt]k fejet, hrjsi viseIkedéstjket
feIidézve.

Az em|éktáb|át a Magyar.Lengye| Torténe|mi
Napok a|kalmáva| 1972. szeptember 24-én a

Lengyel Légii és Jizef Wysocki tábornok
tiszte|etére avattuk |saszegen,
Hivata| hom|okzatán'

A

a

Polgármesteri

táb|a Lengye|országban

Hanuszek, akkori budapesti
lengyel nagykovet avatta fel.

A táblán kétnye|vu fe|irat
szerepe|: ,,AZ 1849. ápri|is 6-i
gyoze|mes isaszegi csatában a
magyar honvédekke| vá||vetve

harcoli WYSOCKI liZSff
vezette hos |engye| |égii
em|ékére_ 1972, szeptember

24, |saszeg |akossága.

Ku

pamigci bohaterskiego Legionu
polskiego dowodzoneg

JOZEFA

o przez

WYSOCKIEGO

walczEcego ramiq w ramiq z

wqgierskimi honwedami w
zwycigskiej bitwie pod lsaszeg 6-ego kwietnia
'1849 roku

-

Mieszkancy lsaszeg 24-ego wrzeinia

1972-ego roku.
Atáb|án továbbá idézet o|vashati Petofi Sándor

A magyar honvédek és a |engye| |égii gyoze|.
mének em|éke ma

a

emberek

Dr. Dtin Sándor

,,Az erdé|yi hadsereg'' cÍmtj, 1949-ben írt versébo|

Muzeumbarátok Kore, |saszeg

magyaru| és |engyelti|:

Foti: Szmolicza Jizsef

készu|t, és a |engye| kormány ajándékaként

érkezett |saszegre. Az emléktáb|át

is é| az isaszegi

em|ékezetében.

|engye|

Minisztertanács Hivata|ának akkori vezetoje, a

Harci és VértanÚsági Em|ékhe|yeket Gondozi
Tanács eInoke, Janusz Wieczorek miniszter
segítségéve|és Domszky Pá| kozremtjkodésével
kapta lsaszeg |akossága. Az em|éktáb|át Tadeusz

,,Két nemzet van egyes lve bennÍ)nk,

S m/y két nemzet!Alengyels magyar!

"Dwa

slg narody nasze zespohly,

z wqgierskim. Wolnosc naszym krajom!
znaletc nigdzie potqiniejszej srly

Polski

Van e sors, amely hatalmasabb, mint

Nie

E két nemzet, ha

0d dwu narodow, co leden cel

egy célt akar?,

majq."

