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Kącik poetycki 

Dylemat emigracyjny z poezją w tle 
Można mieć wrażenie, bliskie pewności i jest na to dużo przy-

kładów, że bardzo wielu Polaków, którzy z różnych przyczyn – ro-
dzinnych, politycznych, ekonomicznych, zawodowych i innych, bli-
żej nieokreślonych, opuścili swoją Ojczyznę, przeżywa gorycz emi-
gracji. Przejawia się ona w różnym nasileniu i zróżnicowanych ob-
jawach i wkracza do umysłu bez względu na aktualny stan rodzinny, 
zawodowy i materialny. Stopień intensywności tego uczucia zależy 
od bardzo wielu czynników. Gorycz emigracji potęgują głównie 
upływające lata na obczyźnie, środowiskowe różnice kulturowe 
i trudności w pełnej asymilacji z miejscowym społeczeństwem, od-
dalenie geograficzne, koszty wizyt oraz postępująca utrata stałych 
kontaktów z godnymi zaufania, bliskimi osobami w Starym Kraju. 

Nie bez znaczenia jest również ocena, do której fali emigracji 
można przypisać daną osobę, ponieważ każdy exodus Polaków z Oj-
czyzny charakteryzowały specyficzne przyczyny, uwarunkowania 
i okoliczności. A te z kolei determinowały podejmowane z upływem 
lat decyzje: pozostanie na emigracji czy powrót do Kraju. Ostatnia 
emigracja, rozpoczęta po 2004 roku z przyczyn ściśle ekonomicz-
nych i trwająca do dziś, oceniana jest na blisko 3 miliony (!) obywa-
teli naszego państwa. Oczywiście, poza kategorią „emigracja” pozo-
staje Polonia na Wschodzie, która niemal w 100% powstała na sku-
tek politycznych zmian granic ojczystej ziemi po II wojnie świato-
wej. 

Badania socjologiczne i demograficzne wyróżniają cztery, 
główne fale powojennej, polskiej emigracji. Na przykładzie Wielkiej 
Brytanii, jako kraju docelowego, można wg J. Jędrzejewskiej wyróż-
nić w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat następujące ekstrema: 
1945 – 1981 – 1990 – 2004. 

Pierwsze obejmowało emigrację wojenną i powojenną, zwłasz-
cza żołnierzy i ich rodziny. Byli wśród nich obrońcy Ojczyzny 
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wszystkich specjalności, choć głównie lotnicy, marynarze i pancer-
niacy. Trafili oni na Wyspy Brytyjskie różnymi drogami, w większo-
ści przez Francję. W ostatnich latach wojny dołączyło do nich wielu 
uchodźców cywilnych ze Związku Sowieckiego, a po zakończeniu 
kampanii włoskiej żołnierze II Korpusu gen. Władysława Andersa. 
Wśród nich byli także osadnicy wojskowi i cywilni oraz mieszkańcy 
Kresów Wschodnich (także kobiety i dzieci), cudem uratowani 
z sowieckich łagrów i zesłańczych posiołków, na podstawie porozu-
mienia Sikorski-Majski. 

Zakończenie wojny powiększyło emigrację polską o wielu po-
wstańców warszawskich 1944 oraz członków różnych organizacji 
wojskowych i narodowych, którzy chcieli uniknąć komunistycznych 
represji w zniewolonej ojczyźnie. Natomiast emigracje i ucieczki 
z kraju w latach 50.-70. XX wieku stanowiły marginalne liczby, poza 
wyjazdami kilkunastu tysięcy obywateli pochodzenia żydowskiego, 
jako pokłosia walk frakcyjnych w PZPR w 1968 roku. 

Druga fala – to głównie postsolidarnościowa emigracja lat 80. 
ubiegłego wieku. Była ona wg J. Jędrzejewskiej smutnym efektem 
stanu wojennego, kiedy wielu ludzi zdecydowało się opuścić bezna-
dzieję PRL-u, a władzom zależało na pozbyciu się „wywrotowych”, 
„antysocjalistycznych” elementów. 

Jak wykazują obecnie udostępniane materiały i dokumenty, 
polska emigracja w okresie tzw. Polski Ludowej była intensywnie 
penetrowana przez komunistyczne służby specjalne. Podobnie jak jej 
kontakty z Krajem. Wywierało to pewien wpływ na wzajemne sto-
sunki w środowiskach emigracyjnych, zwłaszcza w londyńskim i pa-
ryskim, tworząc atmosferę podejrzeń i nieufności wśród dawnych 
kręgów zawodowych i towarzyskich. Wysuwane były nawet do-
mniemywane lub bliskie prawdy oskarżenia o podejrzane kontakty 
z miejscowymi placówkami PRL. Celem komunistycznych władz 
Polski Ludowej i PRL były dezintegracja, skłócenie i w efekcie 
ubezwłasnowolnienie środowisk polonijnych oraz odcięcie ich od 
komunikacji z Krajem. 
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Trzecia fala wystąpiła w początkach lat 90., kiedy w wyniku 
zmian politycznych i ekonomicznych otwarte granice zachęciły bar-
dziej kreatywne jednostki do wyjazdu z Polski. 

Czwarta, najnowsza i największa fala, która wystąpiła po wej-
ściu Polski w 2004 roku do Unii Europejskiej, zalała same Wyspy 
Brytyjskie blisko milionem Polaków (916 tys. wg spisu w 2016 r.). 
I trzeba przyznać, że ten emigracyjny trend wyjazdów z przyczyn 
ekonomicznych, do wielu rozwiniętych państw UE, trwa do dziś. 
Chociaż obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości i Prezydent Rzeczy-
pospolitej Andrzej Duda podejmują różne działania, aby ten nieko-
rzystny proces jak najszybciej powstrzymać, a nawet odwrócić. 

Wszystkie, wspomniane wyżej, fale łączy jedna wspólna ce-
cha: tęsknota za Ojczyzną i gorycz życia na emigracji. Chociaż, co 
jest zrozumiałe, nasilają się one proporcjonalnie do czasu spędzone-

Kwartet jazzowy Jacka Kochana i Adama Baldycha z Polski podczas 
występu, z inicjatywy Towarzystwa Kultury Polskiej, w Domu Polskim 
w Edmonton, stan Alberta w Kanadzie w dniu 22 marca 2015 r. Odręcz-
ny szkic w notatniku Jana Tereszczenko. (dzięki uprzejmości Autora) 
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go zagranicą i w najmniejszym stopniu dają o sobie znać wśród pol-
skich emigrantów zarobkowych z ostatnich lat. Ponieważ ci, w zmie-
nionej, a tym samym ułatwionej sytuacji politycznej, z widoczną 
energią, walczą o jak najszybsze zdobycie pozycji społecznej i stabi-
lizacji materialnej. 

Bardzo pięknie i trafnie pisał o emigracji w swoich rozważa-
niach, opublikowanych w portalu katolickim ADONAI, zmarły nie-
dawno ksiądz Józef Bakałarz, dominikanin, wybitny znawca prawa 
kościelnego z zakresu zjawiska migracji, twórca i wieloletni modera-
tor krajowy Ruchu Apostolatu Emigracyjnego: 
Opuszczając swój kraj emigrant z natury rzeczy staje się człowiekiem 
‘radykalnego odłączenia’ (G. Danesi), wyobcowania, a nawet ‘roz-
darcia’? Opuścił bowiem swój ojczysty dom, czyli – mówiąc językiem 
Biblii – swój „Eden” (Rdz 3, 23). Niezależnie od tego, jakie tam miał 
warunki, było to jego własne środowisko społeczne i kulturowe. Tam 
znał swoje miejsce społeczne i inni je znali. Kiedy zaś człowiek swoje 
miejsce opuścił, zaczyna przeżywać gorycz rozłąki i związane z tym 
różnego rodzaju doświadczenia, a zwłaszcza samotność. 
Dlatego w duszy emigranta wracają wspomnienia stron ojczystych, 
pojawia się tęsknota czy nostalgia. Pięknie wyraził to Kazimierz 
Wierzyński w swym tomiku poezji ‘Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny’. 
Najboleśniej odczuwają to uchodźcy polityczni lub wygnańcy. Po-
czucie krzywdy, jaką wyrządziła im totalitarna władza, wyrażane jest 
przez nich na wszelki możliwy sposób. Swą gorycz wygnaniec nosi 
w sercu często do końca życia. 

Emigracyjna nostalgia inspirowała twórczość wielu poetów, 
a wśród nich również takich, historycznych sław umysłu i pióra, jak 
Mickiewicz, Słowacki i Norwid. Siedemdziesiąt cztery lata temu, 
w roku 1942, poeta ze sławnego kręgu Skamandrytów, Kazimierz 
Wierzyński napisał na emigracji w Nowym Jorku te 
wzruszające strofy: 
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Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny 
Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny, 
Wstąp tu, gdzie czekam po kryjomu: 
W ugornej pustce jałowizny 
Będziemy razem nie mieć domu. 
Kto się zapatrzył w tamte strony, 
Gdzie dotąd niebo nocą ciemną 
Od łuny drży nieugaszonej, 
Niech w tę noc głębiej idzie ze mną. 
Komu się śnią włóczone kości 
Przez psy na polach, gdzie rozpaczą 
Brzozy odarte jeszcze płaczą, 
Niech mi to wyzna w samotności. 
Bo z mgieł jesiennych, przez ścierniska, 
W badylach, perzu, kłębem pnączy 
Szept jakiś z trudem się przeciska 
I w samo serce, w krew się sączy. 
Bo nie ma ziemi wybieranej, 
Jest tylko ziemia przeznaczona, 
Ze wszystkich bogactw – cztery ściany, 
Z całego świata – tamta strona. 

Kazimierz Wierzyński 

Emigracyjną gorycz i nostalgię odczuwamy także w wierszu 
innego skamandryty Jana Lechonia, który jak wiemy, nie wytrzymał 
psychicznego napięcia i zakończył tragicznie życie w Nowym Jorku: 

 
Emigracja 

Na paryskim poddaszu huczy wiec wygnańczy, 
Siedzą starzy wodzowie w wspomnień dym zasnuci, 
Podkówki krzeszą ognia, cała sala tańczy, 
Biała panna wspomina kogoś, kto nie wróci. 
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Za oknem deszcz mży cicho, listów z Kraju nie ma, 
W oddali kulawego milknie krok żołnierza. 
I tylko to zostaje, co w dźwiękach zatrzyma 
Ten, co teraz u krawca modny frak przymierza. 

Jan Lechoń 
Szczególnie wzruszające wyrazy rozpaczy z powodu utraty ro-

dzinnych ziem na Wschodzie, nostalgii za Ojczyzną oraz natłoku 
myśli o powrocie do Kraju zawierają strofy emigracyjnej poezji żoł-
nierskiej, zwłaszcza lotniczej. Ich przykładem może być wiersz 
(z Antologii poezji i prozy lotniczej, Londyn, 1988) Marii Maćkow-
skiej, urodzonej w województwie lwowskim, zesłanki na Sybir, 
a później żołnierza Pomocniczej Lotniczej Służby Kobiet w Polskich 
Siłach Powietrznych w Anglii: 

Tęskno mi Boże 

Tęskno mi Boże do tej polskiej brzozy, 
Którą zasiałeś na piaszczystej glebie, 
I do skowronka, co w porannej porze 
W niebo się wzbija z modlitwą do Ciebie. 
Nie masz piękniejszej ponad polską brzozę 
Tęskno mi Boże. 
 
Tęskno mi Boże do tej polskiej wiosny 
Kwitnącej majem nad ojczystym łanem, 
Do polnej drogi rumiankiem porosłej, 
Do łąk pachnących świeżo ściętym sianem. 
Nic mi tych wspomnień odmienić nie może, 
Tęskno mi Boże. 

Maria Maćkowska 
 

I kolejny wiersz, tym razem zaczerpnięty z Antologii polskiej 
poezji żołnierskiej na obczyźnie 1939-1945 (Wyd. BiS, Kraków, 
1993). Jego autorem jest Jadwiga Czechowiczówna, urodzona we 
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Lwowie, zesłana w głąb Związku Sowieckiego i ewakuowana z Ar-
mią Polską na Bliski Wschód. 

Wrócić 
Nie mów, proszę, że przyszłość należy dzisiaj 

do mnie, 
Że mam przed sobą Życie i cały wielki świat! 
Ja chcę tak bardzo mało, tak cicho i tak skromnie, 
Szczęścia dla moich smutnych dwudziestu młodych 

lat. 
Nie myślę o miłości, nie pragnę żadnej sławy. 
Wciąż przecież nie wiem jeszcze co lepiej: nie być? 

– być?  
Chcę tylko wrócić, wrócić do Lwowa i Warszawy, 
Odzyskać Ukochanych – i znów spróbować – 

żyć! 
Jadwiga Czechowiczówna 

Wypada również przypomnieć w tym miejscu wiersz młode-
go, okupacyjnego poety Stanisława Ostrowskiego, porucznika Armii 
Krajowej, napisany gdzieś w Niemczech w czasie wędrówki z obozu 
jenieckiego po Powstaniu Warszawskim 1944. Był drukowany przed 
pięcioma laty w numerze 4/2011 (55) KRESOWYCH STANIC: 

Tęsknota 
W pożodze ognia, krwi ulewie, 
Pod niebem zimnym i wysokim, 
Przez obcą ziemię, krok za krokiem, 
Idę ku Tobie i wciąż nie wiem: 
Daleki – czy też bliski kres, 
Kiedy ustami stęsknionemi 
Z jękiem przypadnę do mej ziemi, 
Świętej od potu, krwi i łez?... 
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Chyba do Boga strzelać w niebie, 
Podpalać obce łany zbóż – 
Nie mogę już, nie mogę już, 
Ojczyzno moja żyć bez ciebie! 

Stanisław Ostrowski 
Do utworów poetyckich, napisanych z myślą o ich populary-

zowaniu w formie muzycznej, należy piękny tekst Andrzeja Rosie-
wicza parafrazujący rozmowę z rodakiem na emigracji. Nasz popu-
larny piosenkarz wzruszał tym utworem, i skomponowaną do niego 
melodią, tysiące naszych ziomków w czasie polonijnych koncertów, 
nie tylko za oceanem. 

Rozmowa z Rodakiem 
(tytuł pochodzi od redakcji KRESOWYH STANIC) 

Pytasz mnie, co właściwie Cię tu trzyma 
Mówisz mi, że nad Polską szare mgły 
Pytasz mnie, czy rodzina, czy dziewczyna 
I cóż ja, cóż ja odpowiem Ci 
 
Może to ten szczególny kolor nieba 
Może to tu przeżytych tyle lat 
Może to ten pszeniczny zapach chleba 
Może to pochylone strzechy chat 
 
Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach 
Może przed domem ten wiosenny zapach bzu 
Może bociany, co wracają tu do gniazda 
Coś, co każe im powracać tu 
 
Mówisz mi, że inaczej żyją ludzie 
Mówisz mi, że gdzieś ludzie żyją lżej 
Mówisz mi, krótki sierpień, długi grudzień 
Mówisz mi, długie noce, krótkie dnie 
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Mówisz mi, słuchaj stary, jedno życie 
Mówisz mi, spakuj rzeczy, wyjedź stąd 
Mówisz mi, wstań i spakuj się o świcie 
Czy to warto, tak pod górę, tak pod prąd 
 
Może to przeznaczenie zapisane w gwiazdach 
Może przed domem ten wiosenny zapach bzu 
Może bociany, co wracają tu do gniazda 
Coś, co każe im powracać tu 
 
Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka 
Może melodia, która w sercu cicho brzmi 
Może mazurki, może walce Fryderyka 
Może nadzieja doczekania lepszych dni 
 
Może to zapomniana dawno gdzieś muzyka 
Może melodia, która w sercu cicho brzmi 
Może mazurki, może walce Fryderyka 
Może nadzieja dla ojczyzny lepszych dni 

Andrzej Rosiewicz /tekst i melodia/ 

I jeszcze uderzający pięknem i prostotą przekazu wiersz Beaty 
Dudek napisany z inspiracji utworem Wisławy Szymborskiej „Ga-
węda o miłości ziemi ojczystej” i piosenką zespołu Dżem „Do koły-
ski”. Został zamieszczony 30 lipca 2015 roku w Polonijnym Tygo-
dniku PROGRAM wydawanym w Chicago: 

Gawęda o tęsknocie za domem 
Słowo „ojczyzna” dumnie brzmi 
gdy los cię rzuci z dala od niej 
czasem sen z powiek zetrze ci 
a czasem łzą spłynie na skronie 
gdy przez otwarte drzwi jak lis 
samotność się cichutko skrada 
więdniesz jakby bez wody liść 
usychał i na ziemię spadał 
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kiedy w niej żyjesz, myślisz: cóż 
mnóstwo problemów jest wszelakich 
lato czy zima, chłód czy mróz 
obraz wydaje się jednaki 
dopiero świat otwiera ci 
niczym ślepemu – chore oczy 
gdy pod zasłoną szarej mgły 
czają się żale i tęsknoty 
za domem, w którym zawsze gwar 
zapachem ciasta i maciejki 
i starym dębem, z którym wiatr 
wygrywał różne piękne dźwięki 
nawet gdy je pokryje pył 
a ciepłe myśli wiatr ostudzi 
postaraj się żyć „z całych sił 
i uśmiechaj się do ludzi” 
„bo nie jesteś sam” 

Beata Dudek 
Dzieciństwo, przeżycia wojenne, szkoła i studia, pierwsze, 

emocjonalne doświadczenia uczuciowe i zawodowe oraz blaski 
i cienie życia w Ojczyźnie – rodzinne święta, wigilie, opłatek, choin-
ki, świeczki, kolędy i podarki bożonarodzeniowe, święconki, zającz-
ki i pisanki wielkanocne, nawet fałsze komunistycznego zakłamywa-
nia historii i ideałów, za które walczyli, byli represjonowani, a nawet 
oddawali życie członkowie jego rodziny – wszystko to wraca dniami 
i nocami do świadomości emigranta w formie kadrów z filmowej 
pamięci oraz mniej lub bardziej wyraźnych obrazów i kolorów. Tyl-
ko niewielu z nich może przyznać się (i nie ma pewności, czy szcze-
rze?) do całkowitej utraty zainteresowania Polską, lub do pełnej ak-
ceptacji warunków i obyczajów, napotkanych w nowym miejscu po-
bytu i życia. Nawet ci, którzy wspięli się po kolejnych szczeblach 
sukcesów zawodowych i materialnych. Przykładami i popularnymi 
nazwiskami takich osób można sypać jak z rękawa. W wielu wyda-
nych autobiografiach zwracają uwagę wyraźne akcenty tęsknoty do 
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Starego Kraju. Zjawisko bliskie déjà vu, występujące zwłaszcza 
u starszej, powojennej emigracji, skierowane w stronę lat młodości, 
nie pozwala na wykreślenie Jej z pamięci i z własnego curriculum 
vitae. Pomimo dawnej biedy i siermiężnych warunków powojennego 
bytowania w zniewolonej Ojczyźnie okres ten nabiera we wspo-
mnieniach jaśniejszych barw. Remedium na emigracyjną tęsknotę 
znajdują w rozmaitych, bliższych i dalszych, kontaktach z organiza-

cjami polonijnymi, uczestnictwie w uroczystościach patriotycznych, 
kulturalnych i religijnych, spotkaniach z polskimi artystami, pisa-
rzami, politykami i sportowcami oraz udziale w różnych imprezach, 
także charytatywnych. Również w potrzebie stałego dopływu wia-
domości na temat Starego Kraju, zwłaszcza informacji politycznych, 
gospodarczych, socjalnych, obyczajowych itp., które kształtują po-
glądy polityczne i postawę emigranta w odniesieniu do sytuacji w oj-
czystym kraju. Wobec braku możliwości bezpośredniego uczestni-
czenia w życiu Kraju, cały ten konglomerat informacyjny, powoduje 

Polski wdzięk w patriotycznym 
wystroju. Parada w Dniu Puła-
skiego na Piątej Alei. Manhat-
tan, Nowy Jork, 3 października 
2004 (fot. MM) 
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problemy z własną, obiektywną oceną i weryfikacją transmisji zbioru 
danych. Szczególnie tych, pochodzących z tzw. opiniotwórczych 
źródeł zagranicznych np. z CNN, New York Times, Los Angeles 
Times, Washington Post, Wall Street Journal, Financial Times, Gu-
ardian, Tagesspiegel, a więc mediów nie zawsze przychylnych na-
szemu państwu oraz z tzw. politycznie poprawnych źródeł krajo-
wych, które często świadomie fałszują polską rzeczywistość. 
A wbrew pozorom, siła oddziaływania tych prywatnych tub przekazu 
informacji jest nadal bardzo duża i rozległa. 

Na tym tle można odnieść kolejne wrażenie, że im większe 
zamieszanie robią w umyśle polskiego emigranta owe źródła in-
formacyjne, i w im bardziej nieprzyjaznym świetle jest stawiany 
i opisywany nasz Kraj, to niejako automatycznie, lecz podświa-
domie wybiórczo, szuka on w owym szumie informacyjnym ar-
gumentów, potwierdzających słuszność podjętej przed laty decy-
zji emigracyjnej. A w osobistym bilansie plusów i minusów swej 
emigracji utwierdza się w „życzeniowym”, błędnym przekonaniu, że 
przeważa szala z plusami. Obciążają ją dochodzące doń kłamliwe 
wieści, że… jego Ojczyzna stacza się np. w kierunku ciemnogrodu, 
faszyzmu, despotyzmu władzy, zaniku demokracji, dyktatury, syste-
mu policyjnej kontroli oraz więzień dla kobiet a nawet socjalizmu, 
komunizmu, putinizmu etc… i co by nie mówić – ogólnej biedy! 
A więc dobrze, że go tam nie ma! Bo wraz z tzw. Komitetem Obrony 
Demokracji powinien walczyć w Polsce o wolność! A w swej, nowej 
„ojczyźnie”, pomimo wielu zastrzeżeń i mankamentów, ma zapew-
niony pewien poziom stabilizacji życiowej. Chociaż nie ma tam 
możliwości, a często czasu i chęci, dociekania Prawdy. I to ogólne 
wrażenie umacniają także kontakty oraz korespondencja ze znajo-
mymi osobami, które niegdyś, z różnych przyczyn, podjęły trudną 
decyzję, wybierając emigracyjny los i chleb. Znacznie rzadziej – 
drogę do znaczącej kariery. 

Ksiądz Bakałarz w swoich rozważaniach cytuje również gorz-
ką wypowiedź pani Marii W. z Kanady: Pytanie: „gdzie jest miejsce 
emigranta?”, powinni zadawać sobie wszyscy ludzie, każdy z nas 
osobiście. Ponieważ to dzięki nam wszystkim emigranci stają się – 
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w większym lub mniejszym stopniu – ofiarami swego „wykorzenie-
nia” i wyobcowania społecznego. To przecież zwykli obywatele trak-
tują emigrantów jako „ludzi niczyich”. W ojczystym kraju, a więc 
tam, gdzie ich aktualnie nie ma, emigranci zostają moralnie lub na-
wet faktycznie zapomniani. Mówi się: „wyjechali, bo chcieli; z pew-
nością się urządzili; to ich sprawa”. Natomiast w kraju osiedlenia 
emigranci – już jako imigranci – nie czują się zaakceptowani. Trak-
tuje się ich jako obcych, a nawet jako intruzów i „niepotrzebne gę-
by”. Ten klimat społecznej obojętności „pogłębia dramat 
emigranta”. 

Czas upływa…. lata biegną… i polski emigrant, zwłaszcza ten 
starszy, wiedziony naturalnym sentymentem, wybiera się na kolejne 
spotkanie, na przykład z aktywnym oracyjnie i gestykulacyjnie Le-
chem Wałęsą, jakimś innym, znanym politykiem bądź „celebrytą”, 
lub renomowanymi artystami ze Starego Kraju. W zatłoczonej salce 
Ośrodka Kultury Polskiej, gdzieś w szerokim świecie, dostrzega po-

Elegancja młodzieży polonijnej podczas parady w Dniu Pułaskiego na 
Piątej Alei. Manhattan, Nowy Jork, 3 października 2004 (fot. MM) 
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pularne, niewidoczne na co dzień, symbole więzi z Ojczyzną: flagi 
biało-czerwone, dzieci w strojach krakowskich, często pierogi i bi-
gos. Słyszy jako akompaniament muzykę Chopina. Powraca 
w myślach dylemat emigracyjny: czy zostać, czy może wrócić? Czy 
mam jeszcze do kogo i do czego? Czy ktoś na mnie w Polsce czeka? 
Czy wszystko będę zaczynał od nowa? Roni łezkę wspomnień i łak-
nie… i szuka… nowych wieści ze swojej Ojczyzny. Tym bardziej, że 
jego Ojczyzna nie stworzyła dotychczas nowych, efektywnych me-
chanizmów dla kontaktów i współpracy z Polonią oraz przekazu wia-
rygodnych informacji, w szczególnie interesujących Ją sprawach. 
Zatem siłą bezwładności pokutują jeszcze w wielu miejscach na 
świecie cienie tych dawnych, z czasów PRL. A Polonia, szczególnie 
na Wschodzie, czeka na potwierdzenie dobrej zmiany, zachodzącej 
w Kraju. 

Nic więc dziwnego, że te istotne zaniedbania w programach, 
a przede wszystkim w działaniach, wykorzystują środowiska i ośrod-
ki antypolskie, rozpowszechniając kłamliwe informacje i publikując 

Jan Pietrzak podczas występu 
w Domu Polskim w Edmonton, 
stan Alberta w Kanadzie w dniu 7 
kwietnia 2016 r. Odręczny szkic 
Jana Tereszczenko. (Dzięki 
uprzejmości Autora) 
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oszukańcze paszkwile. Celują w tym, choćby organizacje finansowa-
ne przez Georga Sorosa. Jednym z wielu, perfidnych celów takiej 
działalności jest tworzenie fałszywego obrazu Polski, również 
w świadomości polskiej emigracji, z dalszymi, poważnymi konse-
kwencjami takiego przekazu. Istnieje dużo przykładów i dowodów 
oszustw medialnych, godzących, szczególnie w ostatnim czasie, 
w dobre imię Rzeczypospolitej. Przyczyny są znane, a ich wspólnym 
mianownikiem jest chęć uzyskania jeszcze większych korzyści poli-
tycznych i finansowych kosztem naszego kraju i społeczeństwa. 

Natomiast zagraniczna Polonia, i ta dawniejsza i ta bliższa na-
szym czasom, stanowi potężny zasób intelektualny, zawodowy i pa-
triotyczny. W szacunkowych liczbach dosięga 18 milionów osób, 
czyli blisko 1/3 liczby wszystkich Polek i Polaków. Powinien mieć 
on trwałe, istotne miejsce w procesie rozwoju ekonomicznego, kultu-

Oh God! It’s just the beginning! O Boże! To dopiero początek! (Auten-
tyczna uwaga policjantki nowojorskiej do kolegi z patrolu po 5 godzi-
nach parady w Dniu Pułaskiego na Piątej Alei). Manhattan, Nowy Jork, 
3 października 2004 (fot. MM) 
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ralnego i społecznego naszej, wspólnej Ojczyzny oraz zapewnienia 
Jej bezpieczeństwa i należnej pozycji w dzisiejszym świecie. 

Dlatego my wszyscy, zarówno w Kraju, jak i ci nasi Rodacy, 
który czują się Polakami na obczyźnie, powinniśmy aktywnie sprzy-
jać wspólnemu, efektywnemu wykorzystaniu tego potencjału dla do-
bra Rzeczypospolitej. Lecz także kierowaniu materialnego i kultural-
nego strumienia z ojczystego Kraju w odwrotną stronę – dla dobra 
Polonii zagranicą. W pierwszym rzędzie w dziedzinie edukacji i pol-
skich podręczników szkolnych. Podczas spotkania z Polonią w Ry-
dze 4 listopada br. premier Beata Szydło powiedziała m.in.: Obo-
wiązkiem państwa polskiego jest myśleć o każdym polskim obywate-
lu, ale też o potomkach Polaków, którzy mieszkając poza polskim 
państwem, mają prawo odczuwać nasze wsparcie. Staramy się 

Koncert „Z Jarzębinowych Dróg” kwartetu Jacka Sobieraja 
zorganizowany w Domu Polskim przez Towarzystwo Kultury Polskiej 
w Edmonton w Kanadzie 3 kwietnia 2016. Odręczny szkic Jana 
Tereszczenko. (Dzięki uprzejmości Autora) 
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to realizować. Łączy nas Polska, myślenie o ojczyźnie, nasza wiara, 
historia, tradycja. 

Być może, daj Bóg, doczekamy czasu, kiedy radość i duma 
z własnej Ojczyzny będą wypierać, również w emigracyjnej poezji, 
tradycyjną gorycz i nostalgię. Tym bardziej, że strofy w patriotycz-
nym Marszu Polonii, zwanym w swych początkach, Pieśnią Pola-
ków, głoszą oprócz prawdy historycznej, także optymistyczne prze-
słanie: 

Rozproszeni po wszem świecie 
Gnani w obce wojny, 
Zgromadziliśmy się przecie 
W jedno kółko zbrojne. 
Marsz, marsz Polonia, 
Nasz dzielny narodzie, 
Odpoczniemy po swej pracy 
W ojczystej zagrodzie. 

Koncert jazzowego tria Artura Dutkiewicza 4 listopada 2016 roku w Domu 
Polskim w Edmonton z inicjatywy Towarzystwa Kultury Polskiej. Odręczny 
szkic w notatniku Jana Tereszczenko. (Dzięki uprzejmości Autora). 
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Mieczysław Metler 
 
 

Redakcja KRESOWYCH STANIC i autor serdecznie dziękują Panu 
Janowi Tereszczenko, architektowi, artyście malarzowi, grafikowi 
oraz mistrzowi migawek, rejestrowanych ad hoc w słynnym, czar-
nym notatniku (nazywanych przez artystę „powolnymi fotografia-
mi”), za okazaną uprzejmość w dziele wzbogacenia tej edycji Kącika 
poetyckiego, kilkoma ekspresyjnymi szkicami z bogatego życia kul-
turalnego Polonii w Edmonton, stanie Alberta, w Kanadzie. 
 

Bożena i Lech Makowieccy, twórcy zespołu „ZAYAZD” podczas występu 
w Domu Polskim w Edmonton, stan Alberta w Kanadzie w dniu 15 maja 
2016 r. Odręczny szkic Jana Tereszczenko. (Dzięki uprzejmości Autora). 


