
   TADEUSZ  KOSCIUSZKO -  NA  MARTYNICE 

 

 

Statek „Fryderyk  Chopin „ tnie spienione  wody fale, 

Które  w  oceanie  podnoszą  się  stale. 

Płynie z tablicą Kościuszki - ze Szczecina na Martynikę –Małe Antyle,    

Mając  przed sobą  oceanu tysiączne  mile. 

 

Kościuszkowscy  z Krakowa  tablicę  ufundowali, 

Żeby  potomni o Kościuszce  pamiętali. 

W brązie  wyryte są dwujęzyczne  słowa, 

Język  polski i francuski czyta się od nowa. 

   

Kościuszko  ponownie  powrócił  na wyspę kwiatów  i róż, 

Leżącą  wśród  kwitnących wzgórz. 

Pamięć  o  Martynice  zawsze jest  jak żywa, 

A  katastrofa morska -  była  prawdziwa. 

          Tablica Kościuszki  

Kościuszko -  Martynikę  darzył  sentymentem, 

W tej egzotycznej krainie miesiąc  był  rezydentem. 

Tu na Martynice  róże sobie  upodobał , 

Nosił  przy  surducie i  z  miłości  je  hodował. 

 

Ludność kreolska  - przyjęła Kościuszkę  w gościnne swoje progi,  

Otoczyła  opieką ,sercem   – wskazując  dalsze drogi.  

Cudem  ocalony gest ten zachował w  wdzięcznej  pamięci, 

W ratowaniu  rozbitków   wykazali dużo chęci. 

 

Jest  już na Martynice  brązowej  aureoli, 

Może wzbudzi  szacunek  u  potomnych  kreoli. 

Rozsławiony  jest  na całym  świecie,    Wyspa  Martynika 

Ślad  Kościuszki   w  Ford –de - France  znajdziecie. 

 

Piękna  Martynika to zamorskie terytorium  Francji , 

Usypany„Mały Kopiec Kościuszki”to wyraz wzajemnej tolerancji.  

Kościuszko był Honorowym  Francuskim  Obywatelem , 

Tworzenie we Francji legionów było jego celem. 

 

Upamiętnieniu  Kościuszki na Martynice  –Prezydent Francji, 

Udzielił  swego  poparcia  i gwarancji. 

Na  tej egzotycznej wyspie – zostanie  ślad   emisariusza, 

Polskiego  bohatera i  geniusza. 

 

Powstanie   Hufiec Harcerski  „Kościuszki „ Imienia, 

Zasługi emigranta –orędownika  wolności  będzie  wymieniał.  Wyspa  Martynika

  

Ziemia z Martyniki  spocznie na” Kopcu Kościuszki” w Krakowie, 

Potomnym  uwiecznią  to  fotografowie. 

 

 



 

Chwała   prezesowi  Kościuszkowców  z Krakowa , 

Który  tablicę  Kościuszce  ufundował. 

Upamiętni  jego  pobyt  - na Małych Antylach, 

Katastrofie  i spędzonych  egzotycznych  chwilach. 

 

Niech  bohater  Polski ,Francji, St. Zjednoczonych -  w świecie  znany,  

Na  karaibskiej  wyspie -  pieśniami  będzie  usłany. 

Niech zostanie „ Polski  ślad „-  na tej Kreolskiej  ziemi ,  

Razem  z  Polonią -  na wyspie  zostaną  uwiecznieni. 

 

 

28.06.2018 r Janina Wiśniewska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


