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A budapest székhelyű Wysocki légiót 1997 tavaszán alapították. Tíz évvel később egyesületté alakultak, melynek célja
a lengyelség és a magyarság közös történelmét, kultúráját,
hagyományait és több mint ezer éves barátságát ápolni. Az
Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi támogatásából tanulmányutat szerveztek, melynek részleteibe,
Nagy Emil Bogumil, egyesületi elnök avatott be.
R.: Mikor és milyen céllal alakult meg a szervezet?
N.E.B.: A légiót 18 évvel ezelőtt hoztuk létre, azzal a szándékkal, hogy megőrizzük a Magyarországért harcoló és életüket áldozó lengyel katonák emlékét, és tovább vigyük az
ezer éves lengyel-magyar barátság eszméjét. Az akkori induló 3 fős rajból mára 23 fős szakasz lett. Négy korszakot
képviselünk: a középkort, az 1848-49-es szabadságharc, az
I. Világháború és az 1939-es szeptemberi, lengyel honvédő
harc korszakát.
R.: Mi a fő tevékenységi körük, törekvésük?
N.E.B.: Évente több mint hatvan rendezvényen veszünk
részt az egész ország területén és külföldön is, többször
prominens személyek előtt is. A többségük emléktábla,
vagy szoboravatás, de több alkalommal felelevenítjük az
1848-as szabadságharc csatáinak főbb mozzanatait is. A kisebb megemlékezéseken száz körüli, a nagyobb, látványosabb csatabemutatókon több ezer néző vesz részt. Szervezünk élő történelemórákat is, amelyben egy adott kort,
korhű egyenruhákban, felszerelésekkel mutatunk be, ahol
meg lehet nézni az adott korszak tárgyait. Ezt kombináljuk
érdekes történetek, anekdoták elmesélésével, képvetítésekkel melyeket egy tankönyv lehet, hogy nem tartalmaz.

Valamint szervezünk olyan utazásokat, ahol betekintést
lehet nyerni a két ország közös történelmébe és múltjába,
s remélhetőleg jövőjébe is.
R.: Mire fordítják a támogatást?
N.E.B.: A támogatás segítségével az egyesület tagjai számára három napos tanulmányutat szerveztünk Przemysl-be.
Élő történelemóránkon körülbelül száz gyerek vett részt,
akik nagy érdeklődést mutattak a kor egyenruhái és felszerelési iránt, főleg amikor bemutattunk egy díszlövést számukra. Első világháborús egyenruhát öltve megkoszorúztuk egy katonai temetőben az 1914-15-ös 2. ostrom magyar
áldozatainak nyugvóhelyét és Gyóni Géza versekkel emlékeztünk a hősi halottakra. Majd idegenvezető segítségével
végiglátogattuk az erődrendszer legérdekesebb pontjait,
ez nagyon mély benyomást tett ránk. Megszerveztünk több
találkozót is kinti csapatokkal, a jövőbeni együttműködés jegyében együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírtunk.
További sok sikert kívánunk az egyesületnek!
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