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Po  trzynastu  miesiącach  ciężkich  walk  powstanie  listopadowe zakończyło  się  klęską.
Wobec niemożności prowadzenia dalszych działań wojennych wojska polskie składały broń
na granicy pruskiej  i udawały się na emigrację. Ich wygnańcze szlaki wiodły głównie do
Francji, Anglii i do Ameryki.

Wielu z tych młodych ludzi, uczestników powstania, kształciło się dalej i pracowało na
obczyźnie, przynosząc swoimi osiągnięciami zaszczyt naszemu krajowi.

Spotkaliście  się  na  pewno  w  podręcznikach  geografii  z  nazwiskami  trzech  polskich
badaczy-podróżników,  którzy  po  powstaniu  listopadowym,  jako  młodzi  wówczas  ludzie,
chcąc uniknąć prześladowań ze strony rządu carskiego, musieli  uchodzić z kraju.  Byli  to
Ignacy Domeyko, Ernest Malinowski i Paweł Edmund Strzelecki.

Wszyscy trzej położyli olbrzymie zasługi dla krajów, w których się osiedlili. W czasie,
gdy wrogowie wykreślali Polskę z mapy Europy, oni czynami swymi wpisywali imię naszej
Ojczyzny w mapy świata.

Niedźwiadka, miejsce urodzenia Ignacego Domeyki według rysunku N. Ordy
Ignacy Domeyko

Jeśli zajrzymy do encyklopedii, to obok hasła „Domeyko” znajdziemy hasła następujące:
Domeyko Cordillera — Góry Domeyki — wulkaniczne pasmo w Andach w południowym
Chile, nazwa nadana w roku 1889 na cześć Ignacego Domeyki, dalej:
Domeykit — minerał, występujący głównie w Chile — odkryty przez Ignacego Domeykę,
następnie:
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Domeyko — miasto w południowym Chile — nazwane tak na cześć Ignacego Domeyki.
Może  się  wydać  dziwnym,  że  z  nazwiskiem Ignacego  Domeyki  łączy  się  tak  często

nazwa Chile. A jednak właśnie tam, za ocean, do Ameryki Południowej wiódł wygnańczy
szlak Ignacego Domeyki. U podnóża Andów osiedlił się, uchodząc przed prześladowaniami
policji  carskiej,  ten  serdeczny  druh  Adama  Mickiewicza  i  oddał  powstającej  właśnie
republice chilijskiej swoje siły i wiedzę.

Urodzony 3  lipca  1802 roku w Niedźwiadce  (okolice  Nowogródka)  wychowywał  się
Ignacy Domeyko w rodzinnym dworze. W dziesiątym roku życia zapisano go do szkoły o.o.
Pijarów  w  Szczucinie  Litewskim,  po  ukończeniu  której  wstąpił  na  wydział  fizyczno-
matematyczny  Uniwersytetu  Wileńskiego.  Uczelnia  ta  przeżywała  wtedy  erę  rozkwitu.
Chemię wykładał słynny Jędrzej Śniadecki, historię — Joachim Lelewel.

Na  uniwersytecie  Domeyko  poznał  Adama  Mickiewicza  i  jego  przyjaciół  z  tajnej,
patriotycznej organizacji studenckiej — filomatów.

W roku 1824 wstrząsnął polskim społeczeństwem proces młodzieży wileńskiej, wszczęty
przez carskiego komisarza pełnomocnego Nowosilcowa. Domeyko został uwięziony wraz z
Mickiewiczem i innymi studentami, a następnie wyrokiem sądu carskiego skazany na stały
pobyt na wsi pod nadzorem policji.

Nie ostudziło to patriotyzmu młodego uczonego. Gdy tylko na Litwie, gdzie przebywał u
swego  stryja,  wybuchło  powstanie,  wziął  w  nim  czynny  udział.  Po  upadku  powstania
listopadowego  udało  się  Domeyce  wraz  z  innymi  wojskowymi  przejść  granicę  pruską  i
poprzez Niemcy dostać się do Francji, do Paryża, gdzie osiadł na okres kilku lat.

Portret Ignacego Domeyki z czasów powstania listopadowego

Paryż nazywano wówczas „stolicą świata”. Przybywali tam uczeni różnych specjalności
oraz  poeci,  malarze  i  muzycy  z  różnych  krajów.  Paryskie  wyższe  uczelnie,  słynne  ze
znakomitych wykładowców, pełne były również studentów — obcokrajowców. Do jednej z
takich  uczelni,  wyższej  szkoły  inżynieryjnej,  zwanej  po  francusku  „Eco-  le  des  Mines”
wstąpił Ignacy Domeyko i kontynuował swe, rozpoczęte w Wilnie, studia geologiczne oraz
górnicze.  Ukończył  tę  szkołę  w  roku  1837,  a  w  rok  później  został  zaangażowany  na
stanowisko profesora chemii i mineralogii w Kolegium Górniczym w Coąuimbo, jednym z
większych miast ówczesnego Chile.

                                                           2.



Decyzja  wyjazdu  do  dalekiej  amerykańskiej  republiki  nie  była  łatwa  dla  polskiego
powstańca.  Jak  większość  Polaków,  którzy  schronili  się  w  Paryżu,  Domeyko  oczekiwał
szybkiego wybuchu „wojny ludów”, która, jak się ogólnie spodziewano, przyniesie Polsce i
innym uciskanym narodom wolność. 

Żal  mu było również  opuszczać  przyjaciół,  a  jednocześnie  ciekawość  ciągnęła  go  ku
nieznanym  krainom  Nowego  Świata,  o  których  więcej  krążyło  legend  niż  prawdziwych
wiadomości.  Ostatecznie,  obiecując  sobie  stawić  się  na  pierwszy  zew  walczącej  Polski,
zawarł z rządem chilijskim umowę na sześć lat i wyjechał za ocean.

Stało się  jednak tak,  że żył  tam i pracował przez czterdzieści  sześć lat.  Przybył  jako
skromny wykładowca jednej ze szkół, a stał się wybitną osobistością i odegrał niezwykle
ważną rolę w dziejach całego państwa.

Ówczesne Chile było państwem nowo powstałym. Nie wszyscy jeszcze uznawali jego
niepodległość,  a  jego  granice  nie  były  określone  żadnymi  traktatami.  Kraj  nawiedzały
trzęsienia ziemi i niemniej groźne przewroty polityczne. Szkolnictwo nie istniało i właśnie
Domeyko zaczął je organizować. 
Lodowiec 0’Higgins w Chile
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Transport żelaza w Chile
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Zasłynął  jednak  nie  tylko  jako  znakomity  organizator  i  wykładowca,  ale  przede
wszystkim jako uczony geolog, odkrywca chilijskich bogactw naturalnych oraz autor wielu
książek naukowych.

W liście do Mickiewicza pochodzącym z tamtych czasów pisze:
„Niejedna północ zastaje mnie przy tyglu lub retorcie, smażącego dziwne tutejsze kruszce. W
dzień jestem z moimi uczniami, peroruję po hiszpańsku o rzeczach, o których tu nikt przede
mną nie wiedział”.

Prace  badawcze  i  działalność  pedagogiczna  na  uniwersytecie  przyniosły  naszemu
rodakowi nie tylko sławę wielkiego uczonego, nie tylko miano „ojca górnictwa chilijskiego”,
ale także szacunek i miłość ze strony społeczeństwa, a ze strony rządu chilijskiego najwyższe
wyróżnienia — między innymi godność rektora uniwersytetu w Santiago. Nadano Domeyce
obywatelstwo  chilijskie,  wybito  na  jego  cześć  złoty  medal,  przyznano  mu  wysoką  rentę
dożywotnią.

Medal pamiątkowy wybity w Chile na cześć Ignacego Domeyki

Wieść o sławnym profesorze nauk przyrodniczych i je-go odkryciach szybko przekroczyła
granice  republiki  chilijskiej.  Na europejskie  uniwersytety  przynieśli  ją  nie  tylko chilijscy
studenci, których rektor wysyłał do Europy w celu pogłębienia studiów, ale przede wszystkim
głosiły sławę Domeyki jego prace naukowe. Najsłynniejszym jego dziełem jest znana na obu
półkulach  książka  pt.  „Araukania  i  jej  mieszkańcy”  napisana  w  języku  hiszpańskim,  a
następnie przetłumaczona jeszcze w 19 wieku na języki: angielski, niemiecki i francuski. Jest
również tłumaczona na język polski.

Mimo wielu zajęć Domeyko nigdy nie zapominał o Polsce.  Tęsknił do niej.  W każdą
niedzielę czytał i pisał tylko po polsku, nie biorąc nawet do ręki chilijskich gazet.

W 1854 roku pisał  z  Chile  do Mickiewicza:  „Byleby podobieństwo do powrotu i  do
służenia choć na starość własnemu krajowi, to nie usiedzę, nie usiedzę, choć jestem tu od lat
niemała obywatelem, właścicielem i ojcem”.
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Enrieueta Sotomayor — żona Ignacego Domeyki

Dom Ignacego Domeyki w Santiago, stolicy Chile

Nie miał jednak po co wracać. W ówczesnej Polsce rozdartej między trzech zaborców nie
znalazłby pola do pracy. Pewnie dlatego zdecydował się pozostać w Chile.

W latach siedemdziesiątych dziewiętnastego stulecia kontakt Domeyki z krajem stał się
żywszy.  Uczony  pisywał  artykuły  naukowe,  pogadanki  przyrodnicze  lub  wspomnienia  z
podróży i drukował je w polskich czasopismach, nie żądając honorarium.
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W roku 1884, mając wówczas już 82 lata, postanowił powrócić do Polski. Rząd chilijski
wystosował do niego list pożegnalny, w którym czytamy: „Pan Domeyko w chwili usunięcia
się  od  zawodu,  który  tu  tak  szlachetnie  wypełniał,  zawodu tak  bogato  wpływającego na
postęp kultury naszej, pozostawia nas dłużnikami...

Ignacy Domeyko w wieku  starszym  

 Pan Domeyko byłwięcej niż profesorem — był apostołem nauki w Chile. Bezinteresowność
i zasługi Pana Domeyki zobowiązały nie dającą się zmierzyć wdzięcznością naród chilijski’’.

Domeykę odprowadzili na dworzec członkowie rządu. Na ulice Santiago wyległa ludność
stolicy, a młodzież wyprzęgła konie z powozu Domeyki i sama wiozła swego profesora.

Społeczeństwo  polskie  powitało  znakomitego  uczonego  z  należną  czcią  i  uznaniem.
Domeyko nie zabawił jednak długo w Polsce. Przez pół wieku, podczas nieobecności Do-
meyki w kraju, wiele się zmieniło i było dla sędziwego uczonego i obce, i dziwne. Trafił
właśnie na okres wzmożonego ucisku i dławienia polskości przez rządy carskie. Ponieważ
przyrzekł Chilijeżykom, że jeszcze do nich powróci przed stałym osiedleniem się w Polsce,
jesienią 1884 roku podjął podróż powrotną do Chile.

 Zawadził po drodze o Paryż, Rzym, wszedł na szczyt Wezuwiusza (ponieważ ciekawiło
go wnętrze krateru), odbył dwumiesięczną podróż do Palestyny. Odwiedził Port Said i Deltę
Nilu.  Wszystkie  te  podróże  opisał  następnie  w  kilkutomowym  pamiętniku  pt.  „Moje
podróże”.

W Port Saidzie wsiadł na statek, by popłynąć do Chile. Była to niestety jego ostatnia
podróż. Zachorował jeszcze na statku. 
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Santiago. Tak wyglądało to miasto w czasach Ignacego Domeyki

Po powrocie do Santiago stan jego zdrowia nieco się poprawił i Domeyko mógł podjąć na
pewien jeszcze czas przerwane prace naukowe. Na trzy dni przed śmiercią pracował, pisząc
wstęp do pracy o chilijskich minerałach.  Umarł w Santiago 23 stycznia 1889 roku, prze-
żywszy 87 lat, niemal do końca nie przerywając pracy.

Wiadomość o jego śmierci okryła żałobą całe Chile. Rząd i społeczeństwo chilijskie w
uroczystym pogrzebie odprowadziło Domeykę na cmentarz w Santiago.  Wkrótce na jego
grobie wzniesiono okazały pomnik z białego marmuru i wydano na koszt rządu chilijskiego
zbiór jego prac naukowych.

Pamięć wielkiego Polaka jest do dziś żywa w całym Chile.

„Mar i, m a r i, p e n i” — Witaj przyjacielu!

Studenci Kolegium Górniczego w Coąuimbo wiedzieli, że ich wykładowca lubi wycieczki
górskie. Niektórzy z nich dostępowali wyróżnienia i towarzyszyli Domeyce w zdobywaniu
trudnych szczytów andyjskich.

W roku 1845 — Domeyko odbył podróż, świadczącą nie tylko o jego zamiłowaniu do
turystyki, ale także o dużej odwadze. Wybrał się na tereny zamieszkane przez wojowniczy
szczep  indiański  —  Araukanów.  Araukanie  przez  trzysta  lat  walczyli  z  Hiszpanami  o
utrzymanie swej niepodległości, a jeszcze w XIX wieku nie było śmiałka, który by wkroczył
na ich tereny bez pozwolenia poszczególnych wodzów.
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Domeyko  wjechał  na  ziemie  Araukanów dnia  23  grudnia  1845 roku w towarzystwie
swego  ucznia  don  Miguela  Munizaga.  Na  granicy  Araukanii  od  rządcy  prowincji  Con-
ception otrzymał tłumacza-przewodnika i zaopatrzył się w paciorki, dzwoneczki, kolorowe
chustki i inne podobne „skarby” na podarki dla Araukanów. Ta podróż również została przez
Domeykę  dokładnie  opisana  w  książce  „Moje  podróże”.  Przytoczone  niżej  fragmenty
pochodzą z tego właśnie dzieła:

„Zatrzymaliśmy się w domu wodza Paicavi nad rzeką o tej samej nazwie. 
Polowanie z tratwy na rzece Bio-Bio

Indiański most wiszący w Andach
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Stanęliśmy  przed  dziedzińcem,  na  który  nikomu  wejść  nie  było  wolno,  dopóki  nie
wyjdzie  gospodarz. Po chwili wódz wyszedł i zamruczał grubym głosem: „Mari, mari, peni”
— co znaczy „Witaj, przyjacielu!” Powtórzył to samo wyciągając szyję i rękę do każdego z
nas. Był to znak, że zaprasza do siebie. Usiedliśmy na przyzbie. Gospodarz i inni Indianie
siedzieli ze spuszczonym do ziemi wzrokiem, ze schowanymi każdy pod swoim „poncho”
rękami,  nieco  przykurczeni,  jakby  najpotulniejszy  lud  na  świecie.  Po  chwili  gospodarz
odezwał się smutno, jakby kogoś opłakiwał; spuszczał i podnosił ton, przeciągając ostatnie
sylaby, potem zniżał ton grubo i poważnie, do basu. 

Więcej niż pół godziny trwała ta śpiewna deklamacja.  Nikt nie śmiał przerywać. Mój
przewodnik siedział niby zamyślony, wewnątrz domu po cichu chodziły kobiety, krzątając się
koło  ogromnego  ogniska.  Nie  mogłem  jeszcze  zrozumieć,  o  co  chodziło  w  tej  długiej
rozprawie  wodza,  gdy  przewodnik  począł  takim  samym  głosem,  czystym  araukańskim
narzeczem przemawiać do gospodarza.

Araukanki

Po chwili całe towarzystwo umilkło, a dwie kobiety, całe lśniące od różnorakich paciorków,
wyniosły na drewnianych misach prażoną mąkę i duży dzban wody postawiły na ziemi. Jak
weszły, tak odeszły ze spuszczonymi oczyma, a nikt z obecnych ni stary, ni młody Indianin
nie spojrzał na nie.

Przewodnik potem wytłumaczył mi, co znaczyły te długie oracje.”

Wśród Araukanów panuje zwyczaj, że kiedy się przyjmuje w domu dostojnego gościa,
gospodarz  pytać  powinien  nie  tylko  o  jego  zdrowie  i  powodzenie,  ale  też  o  zdrowie  i
powodzenie jego ojca, matki, braci, żony, dzieci, powinowatych i to o każdego z osobna;
potem musi zapytać o zdrowie i pomyślność sąsiadów i ich krewnych, o pomyślność ludzi,
których w drodze napotkał i osad, przez które przechodził. 
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Koczowisko Indian

Na każde z tych pytań gość powinien odpowiedzieć i pytać w podobny sposób o zdrowie
gospodarza, jego rodziców, żon itd. I nie na tym koniec; pyta gospodarza o zdrowie trzód,
bydła, stad koni, i o drobiu musi pamiętać, a potem o zasiewach pszenicy, jęczmienia, lnu,
kukurydzy, fasoli itd. I na to wszystko trzeba dać wyczerpującą odpowiedź. Że zaś byłoby
niegrzecznie  mówić  o  takich  rzeczach  w  sposób  pospolity,  muszą  dla  okraszenia  tych
wzajemnych wynurzeń używać tonu ceremonialnego, kwiecistej śpiewnej wymowy, której
się od dzieciństwa uczą.

„Po tych długich przemowach i jedzeniu ponura cichość trwała może z pół godziny. Mnie
sen ogarnął, a gospodarze przez uszanowanie i gościnność nie śmieli rozmawiać ni poruszać
się. Ocknąłem się koło południa, bo przyjechało  dwóch poważnych wodzów. Oświadczyli,
że  licznie  zebrana  ludność  indiańska  czeka  mnie  na  pobliskich  błoniach.  Widocznie  moi
ludzie powiedzieli wodzom, że jestem wielką figurą. 

Wsiedliśmy tedy na konie i ujechali może milę ku morzu, kiedy odsłoniła się przed nami
szeroka równina, a na niej było uszykowanych, jak do boju, kilkuset konnych Indian. Z tego
szeregu wypuściło się ku nam co koń wyskoczy dwóch jeźdźców, którzy osadziwszy o kilka
kroków przed nami spienione konie, powiedli nas w stronę rzeki na miejsce, gdzie stały dwa
stare krzyże, wiekiem pochylone, oparte jeden o drugi, jak dwaj odwieczni przyjaciele. 

Widać było, że je szanowano. Nagle ów hufiec Araukanów, jak do szturmu, puścił się ku
nam i naokoło nas obiegł,  tworząc krąg na paręset metrów średnicy.  My we środku przy
krzyżach staliśmy nieporuszeni. Trzy razy obiegli nas Indianie wkoło z wrzaskiem na całe
gardło, bijąc dłońmi po ustach dla większej wibracji (to pospolicie zowią „czybateo”, rodzaj
wojennych okrzyków na cześć jakiejś dostojnej osoby). 
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Cmentarz araukański

W pewnej chwili ucichli i stanęli  jak wryci. Z szeregu wyjechał stępa na czarnym, spienio-
nym koniu wódz, wysoki, silny, barczysty, szlachetnej twarzy, miedzianej cery. Długi, siwy
włos spadał mu na plecy, co znaczyło, że był bardzo podeszłego wieku, bo ci ludzie, jak mi
powiadano,  tylko  w  bardzo  późnym  wieku  siwieją.  Po  krótkim  milczeniu  tak  do  mnie
przemówił:

,,Wiele lat minęło, gdy tu, na tym miejscu zawarliśmy traktat z Hiszpanami. Świadkami
są te krzyże, które szanowaliśmy i szanujemy; pokoju chcemy i wiernie go zachowamy, jak
go zachowali ojcowie nasi. Wojna niszczy pola i trzody nasze, szkodzi zarówno nam jak i
nieprzyjaciołom naszym. Powiedz wszystkim, że chcemy pokoju i dochowamy go, byleby
nas nie zaczepiali, a żadnej nam nie wyrządzali krzywdy ani w ziemi, ani w ludziach, ani w
koniach i bydle”.

Działalność Domeyki na rzecz Araukanów, jego książka „Araukania i jej mieszkańcy”,
liczne artykuły w prasie, w których gorąco bronił prawa Indian do wolności, do rządzenia się
własnymi  prawami  na  własnej  ziemi,  do  cywilizacji  wprowadzanej  przez  oświatę,  a  nie
przemocą — zjednały mu jeszcze jeden zaszczytny tytuł: „rzecznika wolnych Indian”.

Polski  powstaniec  dobrze  rozumiał  miedzianoskórych  mieszkańców Araukanii,  którzy
przez długie wieki bohatersko walczyli o największy skarb człowieka — o wolność.

Ernest Malinowski
Podczas jednej z najbardziej krwawych bitew powstania listopadowego — pod Olszynką

Grochowską,  w  Czwartym  Pułku  Piechoty  walczył  młody  Ernest  Malinowski.  Był  on
najmłodszy z Malinowskich, bo w tym samym pułku służył także jego ojciec i dwaj starsi
bracia.  Po  upadku  powstania  wszystkich  czterech  Malinowskich  spotkał  los  wielu
powstańców, a więc przejście przez pruską granicę i pobyt we Francji.

Ernest Malinowski, urodzony w roku 1808 w Różycznej na Podolu, uczęszczał w Paryżu
do  liceum,  a  następnie  wstąpił  do  paryskiej  Szkoły  Dróg  i  Mostów,  którą  ukończył  z
wyróżnieniem,  otrzymując  dyplom inżyniera  kolejowego.  Kolejnictwo było  wtedy  młodą
nauką, a w wielu krajach zaczynano dopiero budować drogi żelazne. Malinowski przez kilka
lat pracował we Francji i zyskał opinię wybitnie zdolnego inżyniera. Pewnego dnia zgłosił się
do Ernesta Malinowskiego poseł Republiki Peru, wysłany przez swój rząd w celu znalezienia
doświadczonego inżyniera, który by się podjął budowy kolei, dróg i mostów w Peru. I tak
przed polskim wygnańcem otworzył się szlak wielkiej przygody.
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Niewiele wtedy wiedziano o młodym państwie peruwiańskim. Ale na szczęście Paryż był
pełen bibliotek, biblioteki zasobne w książki — z nich właśnie Ernest Malinowski poznał ten
kraj, któremu poświęcił następnie całe swoje życie i który stał się jego drugą ojczyzną.

Przed  odkryciem  przez  Krzysztofa  Kolumba  Ameryki  ziemie  te  były  zamieszkiwane
przez liczne plemiona indiańskie. Wybrzeże Ameryki Południowej nad Oceanem Spokojnym,
ziemie  dzisiejszego  Peru,  a  częściowo  Boliwii,  Chile,  Ekwadoru  i  Argentyny  opanowali
Inkowie. Stworzyli oni wspaniałe państwo z licznymi miastami pełnymi pałaców i świątyń,
których  ruiny  można  oglądać  do  dnia  dzisiejszego.  Doskonała  konstrukcja  tych  budowli
budzi podziw współczesnych architektów, tym bardziej że Inkowie nie znali żelaza. W celach
zdobniczych posługiwali się srebrem i złotem. 

Wybrzeże Peru

Ruiny dawnej świątyni Inków — Boliwia
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W ich państwie istniała sieć kanałów nawadniających pola uprawne, a po zboczach Andów,
na  dużych  wysokościach,  ciągnęły  się  setkami  kilometrów  kamienne  drogi,  po  których
przebiegali królewscy posłańcy, roznosząc po całym kraju ze stolicy w Cuzco rozkazy króla
Inków.

W roku 1522 do brzegów Peru przybiła niewielka flotylla statków pod wodzą Hiszpana
Francisca Pizarro.  Załogę wojskową stanowili  rycerze hiszpańscy. Wśród nich wielu było
awanturników, których ściągnęła  chęć  zysku.  Bezbronność  Indian,  którzy  nie  znali  broni
palnej, a widok koni wprawiał ich w popłoch — spowodowała, że Hiszpanie zaczęli rabować
wszystko co się tylko dało, niszcząc przy tym wiekowy dorobek Inków. W roku 1533 po
zdradzieckim zgładzeniu ze świata ostatniego ich króla Atahualpy, Hiszpan Pizarro stał się
wszechwładnym panem Peru. 

Chaty indiańskie nad Amazonką — Peru

Założył miasto Limę (obecną stolicę Peru) i stamtąd rządził podbitym krajem. Hiszpanie
władali w Peru przez następne 300 lat.

Na 30 lat przed przybyciem tam Malinowskiego Peru zrzuciło niewolę hiszpańską i stało
się samodzielnym państwem.

Peru, które ujrzał Ernest Malinowski w roku 1852 po wylądowaniu w Callao, głównym
porcie peruwiańskim nad Oceanem Spokojnym, było krajem bezdroży. Konie (sprowadzone
tu dopiero przez Hiszpanów, a przedtem nie znane) widywało się tylko w miastach. W górach
nadal przy przenoszeniu ciężarów, posługiwano się mułem, lamą, no i... człowiekiem.
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Pierwszym zadaniem,  jakie  otrzymał  Ernest  Malinowski,  było  zbadanie  stanu  dróg  i
mostów,  a  następnie,  kiedy  już  został  mianowany  inżynierem  rządowym,  budowa  linii
kolejowych.  Przez  dziesięć  lat  przeprowadzał  linie  niezbyt  długie,  położone  głównie  na
płaskich  terenach,  łączące  liczne  kopalnie  miedzi  i  saletry  z  portami  nad  Oceanem
Spokojnym.

Po dziesięciu latach wytężonej pracy Malinowski postanowił wziąć sobie dłuższy urlop.
W liście pisanym w tym czasie do polskich przyjaciół czytamy: „Na ten rok biorę rozbrat z
pracą inżynierską i spróbuję szczęścia na ścieżce podróżnika. Właśnie leży przede mną stara
hiszpańska mapa wschodniego Peru. Staruszka-mapa liczy dobre 70 lat, ale nowszych nie
ma. Pełno na niej białych plam — ziem nieznanych. Może uda mi się coś z tych plam usunąć.
Za tydzień wyruszam w Andy i dalej na wschód, w puszczę nad Amazonką. Ciekaw jestem,
co mi ta ekskursja (wyprawa) przyniesie”.

Przyniosła bardzo dużo.
Podczas wędrówki Malinowski przekonał się, że po wschodniej stronie łańcucha Andów

leży wielka wyżyna (Montania), która mimo doskonałego klimatu, żyznej gleby i bogactw
naturalnych, jest prawie bezludna, gdyż Andy czynią ją niedostępną.

W  roku  1859  polski  inżynier  wniósł  do  rządu  peruwiańskiego  projekt  połączenia
wybrzeża Oceanu Spokojnego z wyżyną Montania przez zbudowanie linii  kolejowej.  Po-
czątkową stacją miał być port w Callao i Lima, a ostatnią miasteczko Oroya, już po drugiej
stronie łańcucha Andów. Projekt spotkał się z wielką życzliwością rządu peruwiańskiego i z
lawiną  protestów ze  strony  specjalistów całego  świata.  Anglicy  i  Amerykanie,  uznawani
ogólnie za największych znawców w dziedzinie kolejnictwa, nazwali projekt Malinowskiego
„zuchwałym i niedorzecznym”, zupełnie „niemożliwym do wykonania”, a samego projektan-
ta „niebezpiecznym fantastą”.

Ale polski inżynier był zbyt dobrym fachowcem, by fantazjować. Zdawał sobie sprawę,
że jego projekt jest istotnie bardzo trudny, ale całkowicie wykonalny, a kolej przez Andy jest
niezbędna dla przyszłego rozwoju Peru. Niemniej jednak protesty zagranicznych specjalistów
wpłynęły ochładzająco na rząd peruwiański i projekt budowy kolei transandyjskiej na razie
odłożono.  Malinowskiego  to  nie  zniechęciło.  Był  cierpliwy  i  potrafił  czekać.  Z  pomocą
przyszedł mu bieg wypadków historycznych.

W roku  1866  Hiszpania  postanowiła  odzyskać  zagrabione  niegdyś  Peru.  Zaczęła  się
wojna.  Do  wybrzeży  peruwiańskich  zbliżała  się  flota  hiszpańska,  by  wysadzić  na  brzeg
swoich żołnierzy.

Rząd Peru powierzył Malinowskiemu obronę portu Callao. Inżynier wywiązał się z tego
znakomicie.  W  bardzo  szybkim  czasie  wzmocnił  nabrzeże  portu.  Zamaskowane  armaty
umieścił na ruchomych pomostach. Było to nowością na owe czasy, dawało duże możliwości
większego zasięgu i koncentracji ognia artyleryjskiego i przyczyniło się zdecydowanie do
odparcia Hiszpanów nie spodziewających się tak skutecznej obrony portu. Wspaniała obrona
Callao przyniosła  sławę inżynierowi i  zaufanie rządu peruwiańskiego.  Ernest  Malinowski
uznany został za bohatera narodowego.
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Po skończonej wojnie, która trwała do 1871 roku, rząd Peru powierzył Malinowskiemu
budowę kolei przez Andy.

Malinowski, wbrew zdaniu fachowców świata, postanowił przeprowadzić kolej wzdłuż
wąwozu rzeki Rimac. 

Wąwóz był trudny do przebycia nawet konno. Inżynier przez dwa lata opracowywał projekt,
który był bardzo kosztowny, ale tak dokładny, że później, podczas budowy, nie dokonywano
w nim już żadnych zmian.

Budowa kolei w pobliżu Limy, w okolicach nisko położonych nie sprawiała trudności.
Ale  linia  kolejowa  miała  się  wspiąć  swoimi  218  kilometrami  na  wysokość  blisko  5000
metrów. Jej tory miały przeciąć wszystkie strefy klimatyczne, aż wreszcie osiągnąć strefę
wiecznych śniegów i lodów.

W  wyższych  partiach  gór  warunki  pracy  stawały  się  coraz  trudniejsze.  Rozrzedzone
powietrze tamowało ludziom oddech w piersiach i powodowało chorobę zwaną „sorocze”,
której objawem jest wypływanie krwi przez pory skóry. Transport materiałów budowlanych
odbywał  się  po  górskich  ścieżkach  na  grzbietach  lam.  Ale  i  lamy  dochodziły  tylko  do
wysokości 3500 metrów. 
Dalej ludzie musieli nieść wszystko na własnych plecach.
Narzędzia,  których używano przy budowie,  były prymitywne.  Przebijając tunele  musiano
rozsadzać zwartą skałę, co wymagało zatrudnienia ludzi obeznanych z tego rodzaju pracą i z
materiałami wybuchowymi.
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Indianin prowadzący lamy — Chile

Polski  inżynier  był  nie  tylko  projektantem  i  kierownikiem  robót,  był  sercem  całego
przedsięwzięcia. Na trudniejszych odcinkach budowy jego widziano zawsze na pierwszym
miejscu.  Przy  wysadzaniu  ścian  skalnych,  jeśli  groziło  niebezpieczeństwo,  sam podpalał
lonty.  Sam  pielęgnował  ludzi,  gdy  na  wysokości  Verrugas  na  obóz  robotników  padła
epidemia nieznanej choroby, która spowodowała śmierć kilku tysięcy ludzi. Do dziś znajduje
się  tam ogromny  cmentarz.  Nie  kto  inny  tylko  Ernest  Malinowski  bywał  spuszczany  w
wielkim,  wiklinowym koszu na dno przepaści,  nad  którą  właśnie  budowano wiadukt,  by
zmierzyć jej głębokość.

Najwyżej położony tunel przebijano na wysokości prawie 5000 m nad poziomem morza.
Tam już  mogli  pracować  tylko  andyjscy  Indianie,  przyzwyczajeni  do  tak  rozrzedzonego
powietrza.  Malinowski  i  tam  stał  na  czele  grupy  swoich  czerwonoskórych  robotników.
Wydawało się, że ten sześćdziesięciokilkułetni inżynier, zawsze spokojny, zawsze umiejący
znaleźć sposób na wszystkie kłopoty, jest jakąś nadludzką istotą, która nie czuje zmęczenia,
głodu, chłodu i strachu. Indianie byli święcie przekonani, że „don Ernesto” jest pod opieką
dobrych  duchów  andyjskich  i  dawnych  bogów  inkaskich.  Biali  przyjaciele  patrzyli  na
wszystkie jego wyczyny z podziwem. Podziwiali go nawet wrogowie.

Nad  Peru  przewalały  się  w  tych  czasach  wojny  i  burzliwe  zmiany  rządów.
Niejednokrotnie wydawało się, że dzieło Ernesta Malinowskiego utknie w miejscu. Ale kolej
orojska  pięła  się  wytrwale  na  zawrotną  wysokość,  a  potem  opadała  łagodnie  już  po
wschodniej stronie Andów w kierunku miasteczka Oroya.

Dzięki  pracy polskiego wygnańca powstałą  w Peru najwyżej  położona linia  kolejowa
świata.  Wyższej  nie  zbudowano  do  dnia  dzisiejszego.  Kolej  przekracza  grzbiet  Andów
tunelem tysiąc dwustumetrowej długości, na wysokości 4768 metrów nad poziomem morza. 
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Fragment kolei wysokogórskiej

Przedziera  się  przez  skały  trzydziestoma  tunelami  o  łącznej  długości  6  kilometrów.
Przeskakuje  przepaści  i  rozpadliny  pięćdziesięcioma  mostami.  Mosty  te,  skonstruowane
według projektu Ernesta Malinowskiego, do dziś wytrzymują próbę czasu. Najwyższy z nich
ma 76 metrów wysokości. Kolej transandyjska Lima — Oroya uchodzi do dnia dzisiejszego
za arcydzieło sztuki inżynierskiej.

Ernest Malinowski pracował nad ukończeniem kolei aż do śmierci, to znaczy do 91 roku
życia. Zmarł w roku 1899 w Limie.
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Wiklinowy kosz
Lokomotywa gwizdnęła, szarpnęła, zatrzymała się. Maszynista wyskoczył i podszedł do

drzwi jedynego wagonu.
— Dalej nie pojedziemy — powiedział z uśmiechem. — Tory się skończyły.

Z  wagonu  wyszło  trzech  mężczyzn.  Najmłodszy  wiekiem miał  śniadą  twarz,  wielkie
czarne oczy, był bardzo ruchliwy i rozmowny. W tej chwili tryskał dumą. Jako pomocnikowi
inżyniera Malinowskiego przypadł mu w udziale zaszczyt pokazania zamorskiemu gościowi
budującej się kolei  transandyjskiej i  doprowadzenia go do inżyniera, który wytyczał trasę
gdzieś wysoko w górach.

Zamorskim  gościem  był  Konstanty  Jelski,  polski  botanik,  który  przyjechał  do  Peru
naglony listami swego serdecznego przyjaciela Ernesta Malinowskiego. Ernest przedstawiał
Peru jako krainę, w której ludzie nauki mają ogromne pole do działania. Zresztą Jelski, mając
do wyboru podróż do słonecznego Peru, albo wyjazd kibitką na Sybir, wybrał oczywiście
Peru. Teraz stał jakby przytłoczony ogromem gór. Słońce, czczone niegdyś w tym kraju jako

bóstwo,  chcąc  pokazać  obcemu przybyszowi groźne piękno Andów, hojnie  oświecało
granitowe zbocza.

Trzeci  z  pasażerów,  swoim  wyglądem  i  strojem  budziłby  zdziwienie  w  miastach
cywilizowanego świata. Milczący, pełen godności Indianin, którego ostra twarz wskazywała
na pokrewieństwo z dawnymi władcami tych obszarów, z Inkami — był wodzem szczepu
Indian  mieszkających  na  największych  wysokościach.  Często  bywał  w  willi  inżyniera
Malinowskiego w Limie jako gość, przyjaciel i towarzysz wędrówek Polaka po andyjskich
bezdrożach.

Pierwszy przerwał milczenie młody Peruwiańczyk, don Pedro:
—Tutaj możemy się posługiwać tylko własnymi nogami, tu i koń nie przejdzie...
—A kolej przejedzie? — zdziwił się Jelski.
Indianin, dotąd milczący, wskazał zakryte mgłą najwyższe pasmo Andów.
—Wśród najstarszych ludzi mojego plemienia — mówił powoli — żyje legenda, że tam

na szczytach jest wspaniałe miasto, gdzie trzysta lat temu schronili się Inkowie uciekający
przed  Hiszpanami.  Teraz  mieszkają  tam  duchy.  One  pomagają  don  Ernesto  w  budowie
żelaznej drogi. Najmocniejszy człowiek nie dokonałby tego, co on, bez pomocy duchów.

—Wierzę w to wodzu — odparł z uśmiechem Polak — kiedy patrzę na te bezdroża, na
skały ludzką stopą nietknięte. Bez wątpienia inżynierowi muszą pomagać jakieś duchy i to
potężne duchy.

—Przejdziemy jeszcze kilkanaście kilometrów w górę i sam zobaczysz, jak bardzo się
mylisz, biały przyjacielu, mówiąc, że te tereny są ludzką stopą nietknięte — rzekł spokojnie
Indianin.

Szli  dalej  w milczeniu,  a  raczej  pięli  się  po ostrych skałach nad brzegami  przepaści.
Rozrzedzone powietrze tamowało oddech w piersiach, utrudniało każdy ruch.

—Nie wyobrażam sobie — mówił Jelski przerywanym głosem — jak na tej wysokości
można cokolwiek robić... A jeszcze budować kolej...

—Nasz inżynier przełamuje wszelkie trudności — z dumą zawołał don Pedro. — Nie boi
się  ani  burz,  które  tutaj  są  straszne,  ani  wysokości,  ani  nawet  zarazy.  Bo  mieliśmy  tu
niedawno epidemię. Wtedy to zbudowano tam na Verrugas szpital... Mijaliśmy go, pamięta
pan?  Pokazywałem panu  z  pociągu...  Podczas  zarazy  inżynier  pracował  w  szpitalu  jako
prosty pielęgniarz... Nie bał się…
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—Don Ernesto jest pod opieką duchów andyjskich. Nic mu się nie stanie, dopóki nie
skończy budowy kolei do Oroyi... choćby miał żyć sto lat i więcej — zabrzmiał spokojny
głos Indianina.

Nagle Jelski stanął jak wryty.
—Co to jest? — zapytał po chwili.
—Królewska droga Inków — z dumą odpowiedział Indianin.
Przed nimi piął się długą, falistą wstęgą gościniec wybrukowany kamiennymi płytami,

piękny,  szeroki,  wygodny.  Było  w  tej  podobłocznej  drodze  coś  imponującego  i
majestatycznego.

—Droga, taka droga na tych wysokościach... — zdumiewał się Jelski.
—Niektóre odcinki kolei oroyskiej są budowane wzdłuż dróg królewskich — objaśniał

wódz.
—Więc takich dróg jest więcej? — pytał coraz bardziej zdumiony Jelski.

Na wąskich ustach Indianina zadrgało coś na kształt uśmiechu.
—Takie drogi biegły po całym królestwie Inków — powiedział z dumą. Łączyły Cuzco i

Quito, Caramaica i Caias. Tymi drogami podróżował dwór królewski i biegali posłańcy z
pękami kipu (wiązki różnokolorowych rzemieni, na których wiązano supełki; w ten sposób
porozumiewano  się).  A don  Ernesto  powiedział,  że  nie  widział  takich  dróg  nigdzie  na
świecie.

Minęło ich stado lam. Wracały z góry powoli, stąpały z godnością po urwistej ścieżce.
Potem przeszła grupa robotników. Don Pedro wymienił z nimi jakieś okrzyki, pozdrowienia,
rzucał pytania, otrzymywał odpowiedzi.

Wódz tymczasem wyjaśniał  Jelskiemu:  — Już kończą  pracę.  Część  ludzi  schodzi  do
baraków...  Ale  don  Ernesto  opuszcza  miejsce  pracy  ostatni.  Chłopcy  mówią,  że  bada
głębokość doliny Rirnacu, chce tam zacząć budowę mostu. To będzie najtrudniejszy most na
całej trasie. Jeżeli się pospieszymy, pokażę ci, mój biały przyjacielu, coś ciekawego.

—Co tak szumi? — spytał Jelski.
—To Rimac — don Pedro usiłował przekrzyczeć szum rzeki. — Zaraz pan zobaczy, jak

trudno jest ujarzmić go...
Doszli do brzegu wąwozu. W dole huczała rzeka. Wody pędziły z zawrotną szybkością

wyjąc i bulgocąc, rozpryskiwały się o skały, wzbijając chmury wodnych kropelek.
—Więc Ernest schodzi do takich przepaści? — spytał niedowierzająco Jelski.
Wódz  zatrzymał  się  nagle  i  pochylił  do  przodu.  Jego  bystre,  indiańskie  oczy  były

utkwione w jakiś punkt; na twarzy malowało się skupienie i napięcie.
—Don Ernesto — powiedział  cicho i  zaczął  iść  wolnym, ostrożnym krokiem wzdłuż

krawędzi  wąwozu.  Jelski  popatrzył  w tamtym kierunku i  zobaczył  trzech  Indian,  którzy,
stojąc na samej krawędzi przepaści, jeden obok drugiego, wykonywali rękami jakieś dziwne,
jednostajne ruchy.

—Patrz, biały przyjacielu — powiedział Indianin do Jelskiego, wskazuj ąc ręką w dół.
Jelski spojrzał i zdziwienie po raz drugi tego dnia odjęło mu mowę. Tam na dole, nad

rozhukaną, wściekłą topielą Rimacu wisiał wielki, wiklinowy kosz, widniała w nim sylwetka
ludzka. Kosz sunął powoli w górę, podciągany na linie przez trzech Indian.

—Don Ernesto bada ściany wąwozu — wyjaśnił szeptem wódz.
—W tym koszu jest Malinowski? — pytał niedowierzająco Jelski.
—Inżynier zawsze tak robi — powiedział szybko don Pedro — Chodźmy... zaraz będzie

na brzegu. Ucieszy się jak pana zobaczy…
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Trzej  Indianie  pracowali  jak  maszyna.  Miedziane  ręce  podnosiły  się  i  opadały  w
niezmąconym rytmie.

Malinowski w pierwszej chwili nie zauważył Jelskiego. Wychodził z kosza lekko, niemal
wyskakiwał, trudno było uwierzyć, że ten człowiek dobiega siedemdziesiątki. Zwrócił się z
jakimś poleceniem do Indian i  w tej  chwili  ujrzał gościa.  Otworzył szeroko ramiona...  O
granitowe turnie Andów odbił się, powtórzony stokrotnym echem, polski okrzyk:

— Kostek!!!
Długo trwało powitanie przyjaciół. Dziwnie brzmiała polska mowa w tym miejscu, na tej

wysokości. Don Pedro z przyjemnością przysłuchiwał się rozmowie.

 Niektóresłowa już rozumiał bo, żeby ucieszyć ukochanego inżyniera, od kilku miesięcy
uczył się języka polskiego.

A kiedy między dwoma Polakami wszystkie pytania o najbliższych już padły, Malinowski
otoczył ramieniem Konstantego.

—Cieszę się, że tu jesteś — powiedział. Los nie dał człowiekowi pracować dla własnego
kraju, więc trzeba tutaj. A tu jest dużo pracy i tu nas lubią...

—Ciebie  lubią  — odpowiedział  Jelski,  uśmiechając  się  serdecznie.  Podoba mi  się  to
twoje Peru. Słuchaj — rzekł po chwili — czy ty słyszałeś o tym zamarłym mieście, gdzieś
wysoko w górach?

—Dużo słyszałem. — Głos Malinowskiego zabrzmiał dziwnie niechętnie. — Myślę, że
gdybym chciał, to bym nawet potrafił je odszukać.

—A nie chcesz? — zdziwił się Jelski.
—Nie, nie chcę...
—Podobno nikt nie wie, gdzie się ono znajduje.
—Indianie  wiedzą  — odparł  po  chwili  Malinowski  — ale  uważają  je  za  świętość  i

dlatego nie chcę być pierwszym białym, który powie światu o tym mieście.

Jelski przez chwilę milczał.
—Teraz rozumiem, dlaczego cię tutaj tak kochają — powiedział.
—I to jest dla mnie największą nagrodą za wszystkie trudy — uśmiechnął się Malinowski

— przywiązanie Peruwiańczyków i te wspaniałe widoki, które mogę codziennie oglądać.

Wskazał ręką na czarne w tej chwili szczyty Andów, jakby pozdrawiał duchy mieszkające
w tajemniczym mieście Inków, dawnych władców tej ziemi.

                                                             21.



Ruiny Machu-Picchu, świętego miasta Inków

Przez  trzysta  lat  wielu  podróżników  i  awanturników  bezskutecznie  poszukiwało
tajemniczej stolicy Inków. Niejeden śmiałek, łudząc się, że znajdzie ogromne skarby, wę-
drował w dzikie, bezludne regiony gór Vilcapampa... i nie wracał. W końcu ludzie doszli do
wniosku, że podniebna stolica Inków jest jeszcze jedną legendą, których tyle krąży w Peru.

Dopiero  w  roku  1911  młody  Amerykanin,  Hiram  Bing-  ham,  opierając  się  na
wiadomościach  znalezionych  w starym hiszpańskim rękopisie,  odkrył  legendarne  miasto.
Ukryte w bujnej dżungli  wznosiło się tarasami na zbocza  góry Machu-Picchu, od której
potem  wzięło  nazwę.  Wielka  górska  warownia,  mogąca  pomieścić  piętnaście  tysięcy
mieszkańców,  otoczona  naturalną  fosą  ze  skrętów  rzeki  Urubamba  (dopływ  Ukajali)
imponowała swoją wielkością i pięknem.

Starożytne miasto Inków, czczone przez Indian jako siedziba duchów, zostało pokazane
oczom ciekawych. Dzisiaj Machu-Picchu jest celem wycieczek turystycznych.

Paweł Edmund Strzelecki
Paweł Edmund Strzelecki pochodził z Poznańskiego, a więc, jak się to wówczas mówiło:

„spod  zaboru  pruskiego”.  Urodził  się  20  lipca  1797  roku  niedaleko  Poznania,  we  wsi
Głuszyna.  Wczesne  dzieciństwo  spędził  szczęśliwie  w  domu  rodzinnym,  ale  kiedy  miał
zaledwie dziesięć lat, umarła jego matka. Jedenastoletniego chłopca rodzina oddała do szkół
w Warszawie, a następnie, po czteroletniej nauce, wysłano go do Krakowa. Z nieznanych
bliżej powodów Strzelecki przerwał naukę w Krakowie i przyjechał do majątku Skurbaczew,
którym administrował jego szwagier — Słupski. 
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Stosunki między Pawłem a jego szwagrem układały się jednak nie najlepiej. Słupski uwa-
żał, że młody człowiek zajmujący się tylko książkami, zbierający kamienie i rozmawiający z
pracującymi  w  polu  chłopami,  robi  rzeczy  całkiem  niepotrzebne  i  jest  po  prostu
darmozjadem. Aby się  pozbyć „darmozjada”,  namową i  groźbami spowodował,  że Paweł
zgodził się wstąpić na ochotnika do armii pruskiej. 

Młodemu ochotnikowi szybko znudził się bezduszny rygor, jaki panował w armii pru-
skiej,  i  Strzelecki  po  czterech  miesiącach  opuścił  swój  oddział  w  sposób  niezbyt
przepisowy... po prostu... zbiegł z wojska. Szwagier i siostra byli oburzeni tym postępkiem i
nie  chcieli  go  przyjąć  do  domu.  Paweł  tułał  się  po  okolicznych  dworach  bez  celu,  bez
pieniędzy, szukając jakiegoś zajęcia.

Między innymi przebywał przez kilka miesięcy we dworze w Więckowicach u Adama
Turno, ucząc jego syna. Tam poznał starszą córkę pana Turno — Adynę. Między młodym
korepetytorem, a piękną panną Adyną nawiązała się nić sympatii, która następnie przerodziła
się w miłość tak wielką, że oboje do końca życia pozostali jej wierni, mimo że los nigdy ich
nie złączył. Młody człowiek o niepewnej przeszłości i jeszcze mniej pewnej przyszłości nie
stanowił partii dla bogatej panny i nie mógł liczyć na zgodę rodziców na małżeństwo z ich
córką. 

Wobec tego młodzi wpadli na romantyczny pomysł, że Paweł po prostu porwie Adynę.
Nie doszło do tego, ponieważ Adam Turno, nagle zbudzony z drzemki poobiedniej, dogonił
wymykającą  się  córkę  i  uniemożliwił  jej  ucieczkę  z  ukochanym.  Po'  tej  całej  awanturze
Paweł był w okolicy skompromitowany. 

Musiał  wyjechać.  Udał  się  na  Litwę,  gdzie  przez  kilka  lat  administrował  majątkami
księcia Sapiehy. Tam zastał go wybuch powstania listopadowego.

Podczas  powstania  Strzelecki  był  emisariuszem Rządu  Narodowego  i  przenosił  tajne
rozkazy  i  ważne  papiery  przez  granice  Królestwa  Polskiego.  A  następnie,  po  upadku
powstania, wyjechał do Anglii.

Pobyt w Anglii trwał trzy lata. Tam Strzelecki uczył się przede wszystkim języka, a poza
tym  studiował  geologię,  mineralogię,  fizykę,  chemię  i  geografię.  Podobnie  jak  niegdyś
Polskę, przemierzył pieszo Anglię i Szkocję. Zawsze lubił piesze wędrówki.

Już  w  Anglii  Strzelecki  zdobył  sławę  naukowca.  Opublikował  kilka  prac  z  zakresu
budowy  geologicznej  poszczególnych  regionów  Anglii.  Naukowe  instytucje  angielskie
ubiegały się o jego współpracę. Zaczęły interesować się jego osiągnięciami również naukowe
instytucje amerykańskie.

W  czerwcu  1834  roku  Strzelecki  wsiadł  w  Porcie  Liverpool  na  statek
żaglowy  ,,Virginian”,  udający  się  do  Ameryki.  Podróż  trwała  sześć  i  pół  tygodnia.  Do
Nowego Yorku przybył 22 lipca 1834 roku.
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W Ameryce odżyło na nowo zamiłowanie Strzeleckiego do turystyki. Zaraz po przybyciu
na ląd amerykański zwiedził porty wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, a więc
Boston, Nowy York, Filadelfię, Baltimore, Waszyngton, Richmond oraz Charleston. Odbył
też  wycieczki  szlakiem Kościuszki  i  Pułaskiego,  a  następnie  wyjechał  do  Kanady,  gdzie
najdokładniej  zwiedził,  również  pieszo,  południe  stanów  Ontario  i  Quebec.  Odkrył  tam
bogate pokłady miedzi.

Na  granicy  USA  i  Kanady  żył  indiański  szczep  Hu-ronów.  Zarówno  biali,  jak  i
czerwonoskórzy  uważali  ich  za  ludzi  niższego  rzędu.  Strzelecki,  nie  zrażając  się  tym,
zamieszkał  w  czasie  swojej  podróży  w  wigwamach  Huro-nów;  przebywał  tam przez  10
miesięcy, obserwując zwyczaje tego szczepu i przeprowadzając badania naukowe.

Podczas trzyletnich podróży amerykańskich Strzelecki niejednokrotnie spotykał polskich
emigrantów. Żyli oni w bardzo ciężkich warunkach i byli źle traktowani przez Amerykanów.
Strzelecki, chcąc ulżyć doli rodaków, zarówno na audiencji u ówczesnego prezydenta USA
A. Jacksona (czyt.  Dżeksona),  jak i  w Kongresie  Stanów Zjednoczonych niejednokrotnie
wstawiał się za Polakami.

Następnym etapem podróży była Ameryka Południowa, gdzie Strzelecki przebywał przez
półtora roku. Najdłużej bawił w Brazylii. Tam zachwycał się urokiem puszczy brazylijskiej i
zostawił jeden z najpiękniejszych jej opisów.

Pewnego  razu  Strzelecki  wsiadł  w  Rio  de  Janeiro  na  statek  przewożący  czarnych
niewolników.  Sceny,  które  tam ujrzał,  spowodowały,  że  do  końca  życia  był  rzecznikiem
wolności Murzynów i gorąco zwalczał handel czarnymi niewolnikami.

Z Brazylii  przez  Montevideo Strzelecki  udał  się  do stolicy  Argentyny — do Buenos
Aires.

Ówczesny  krwawy  dyktator  Argentyny,  Rosas,  chcąc  się  pochwalić  przed  słynnym
uczonym swoją władzą, zaprosił go na niezwykłe „widowisko”. Na centralnym placu Buenos
Aires kazał rozstrzelać stu indiańskich wodzów, zwabionych podstępnie. 
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Wybrzeże Oceanu Spokojnego w okolicy portu Valparaiso

Rosas źle trafił, bo polski uczony nie znosił takich „atrakcji”, a ponieważ był już znany w
kołach naukowych całego świata, nie omieszkał w swych wypowiedziach i publikacjach dać
wyraz swojemu oburzeniu na to, co się dzieje w Argentynie, nazywając Rosasa „krwawym
potworem”.

Z  Argentyny  Strzelecki  udał  się  do  Chile  i  przebywał  w  wielu  miejscowościach,  w
których dwa lata później pracował Ignacy Domeyko.

Po  Chile  przyszła  kolej  na  Meksyk,  gdzie  oprócz  badań  w  dziedzinie  rolnictwa  i
gospodarki, Strzelecki zajmował się obserwacją licznych tu wulkanów. Z Meksyku udał się
jeszcze do Peru i Kalifornii, a potem znowu powrócił do Chile.

20 lipca 1838 roku z chilijskiego portu Valparaiso na pokładzie statku „Fly” Strzelecki
opuścił kontynent amerykański. Jego szlak wiódł teraz przez wyspy Oceanu Wielkiego do
Australii.

O tej dziesięciomiesięcznej podróży polskiego uczonego wśród wysp Oceanu Wielkiego
można by napisać osobną książkę. Strzelecki co prawda nigdzie tu nie zatrzymywał się na
dłuższy pobyt, ale starał się zobaczyć jak najwięcej. Jeździł, badał i pisał. Dzięki tym jego
zapiskom wiemy,  że  będąc  na  Hawajach zrobił  wyprawę na  wulkan Mauna Loa i  badał
szczegółowo czynny krater Kilauea z jego słynnym „jeziorem ognia”. Zapisał też legendy
krajowców związane z wulkanem. Otóż pianę z lawy, podobną do szklistych nici, krajowcy
nazywają „włosami bogini Pele”, a rozlaną na wyspie zastygłą lawę — „łzami Pele”. Owa
Pele  jest  najbardziej  czczoną  boginią  na  Wyspach  Hawajskich.  Wśród  krajowców krąży
legenda, że pewnego razu bogini miała piękny sen; widziała kołyszące się palmy, falowanie
morza, ognie wulkanów. Po przebudzeniu wezwała młodą hawajską dziewczynę i kazała jej
odtańczyć swój sen. W ten sposób powstał piękny narodowy taniec hawajski zwany „hula”.
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W  związku  z  pobytem  Strzeleckiego  na  wyspach  Polinezji  zanotowano  szczegół
charakterystyczny  dla  Strzeleckiego.  Otóż  polski  podróżnik  będąc  na  Tahiti  szybko
zorientował się, że w tym maleńkim państwie źle się dzieje, że panuje bezprawie, a raczej
„prawo mocniejszego”. Sędziwa władczyni wyspy, królowa Pomare IV, spędziła wprawdzie
młodość w Europie i miała europejskie wykształcenie, ale formy rządów w jej kraju były
jeszcze barbarzyńskie. Strzelecki złożył jej wizytę. Sława wielkiego uczonego i osobisty urok
spowodowały, że królowa Pomare IV przyjęła go bardzo serdecznie.

Statek „Fly”, na którym Strzelecki odbył swe podróże

 Długie lata później opowiadano, że Polak skłonił polinezyjską władczynię do zaprowadzenia
sądów w jej wyspiarskich posiadłościach. Czy to tylko opowieść żeglarska, czy też prawda,
pewne  jest  jedno:  Strzelecki  zawsze  bardzo  interesował  się  uciśnionymi  ludami,
gdziekolwiek się z nimi zetknął. Tak było z Murzynami i Indianami w Ameryce, tak było
wreszcie z czarnymi mieszkańcami Australii, której słabo zaludniony kontynent oczekiwał
Strzeleckiego u końca jego podróży przez wyspy Oceanu Wielkiego.

Organ australijski ,,The Sidney Gazette” zamieścił w dniu 27 kwietnia 1839 roku notatkę,
że na pokładzie francuskiej  barki „Justine” przybył do Australii  znakomity polski uczony
„mister Traliski” — tak Anglicy uprościli sobie trudne polskie nazwisko.

Gdy  Strzelecki  przybijał  do  brzegów  Australii,  mijało  właśnie  pięćdziesiąt  lat  od
momentu założenia tej kolonii. Była to kolonia karna, dokąd zsyłano przestępców. Strzelecki
wiedział  o  tym,  a  na  podstawie  opowiadań  i  ostrzeżeń  różnych  ludzi  wyobraził  sobie
mieszkańców Australii jako „gminę przestępców”. Wysiadając na ląd,  pozostawił więc na
pokładzie statku wszystkie drobiazgi, jak zegarek, portmonetka i uzbrojony w laskę zszedł na
ląd.  Jakże  miłego doznał  zawodu,  gdy nawet  w samym środku nocy na  ulicach  Sydney
znalazł „spokój i obyczajność” (jak sam się wyraził) większą niż na ulicach innych stolic
świata.
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Początkowo Strzelecki chciał zbadać bogactwa naturalne części Australii, zwanej „Nową
Południową Walią”.  Ale wkrótce zainteresowało go wnętrze lądu, tajemnicze, niezbadane,
przedstawiane na ówczesnych mapach jako biała plama.

Do kręgu najbliższych przyjaciół Strzeleckiego należał gubernator Australii George Gipps
(czyt. Dżordż Dżips). Z nim to właśnie uzgadniał Strzelecki kierunek i cel swoich wypraw.

Pierwsza wyprawa badawcza wiodła w kierunku pasma Wielkich Gór Wododziałowych.
Oto, co pisze o niej sam Strzelecki:

„Wędrowałem przez teren bardzo dziki i pocięty, często trudno dostępny. Ale kraj okazał
się  wnet  rozległym  polem  najbardziej  porywających  i  interesujących  dociekań
geologicznych. 

Lasy we wschodniej Australii
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Oglądany okiem geologa przybrał od razu postać historycznej księgi, w której wobec braku
zabytków i zapisków ludzkich pokoleń przyroda zapisała kronikę
cudów. Przystąpiłem więc z zapałem do badań Nowej Południowej Walii, nie mając nikogo
za przewodnika i nie mając przewodnika pisanego”.

W czasie tej wędrówki, dzięki przeprowadzonym badaniom Strzelecki dokonał epokowego
dla  Australii  odkrycia  — znalazł  pokłady  srebra  i  złota,  ale  odkrycia  swego,  na  prośby
gubernatora Gippsa, nie ogłosił.

Druga wyprawa wiodła na południe, wzdłuż łańcucha Wielkich Gór Wododziałowych.
Strzelecki  i  jego  przewodnik,  krajowiec  Charles  Tarra,  wyruszyli  21  grudnia  1839  roku.
Pozostałych  pięciu  uczestników  wyprawy  miało  dołączyć  później.  Strzelecki  jak  zwykle
podróżował  pieszo,  niosąc  na  plecach  potrzebne  do  badań  instrumenty.  Szli  w  kierunku
najwyższego  pasma  Wielkich  Gór  Wododziałowych  zwanego  Alpami  Australijskimi.
Strzelecki zdobył najwyższy szczyt tego pasma i nazwał go Górą Kościuszki.

Po  połączeniu  się  z  pięcioma  innymi  uczestnikami  wyprawy  Strzelecki  przeszedł  na
tereny  leżące  w  północno--wschodniej  części  kontynentu  australijskiego,  tereny  zupełnie
jeszcze nie znane. Odkrył, że to kraina bardzo piękna, żyzna, bogato nawodniona, nadająca
się pod uprawę. Nazwał ją „Ziemią Gippsa” (po angielsku: „Gippsland” — czyt. Dżipslend).

Przebycie  Ziemi  Gippsa  trwało  pięć  miesięcy,  obfitujących  w  niezwykłe  przygody.

Wyprawa była zaopatrzona w żywność niesioną przez sześć jucznych koni. Mniej więcej w

połowie drogi  konie padły i  ludziom zostało tyle  jedzenia,  ile  mogli  unieść na własnych

barkach. Racje żywności więc zmniejszały się z dnia na dzień. Poza tym śmiałkom zastąpił

drogę „scrub” (czyt. skrab), czyli gęste kolczaste zarośla, które rwały odzież i nie pozwalały

posuwać  się  naprzód.  Ówczesne  pismo  australijskie  „Port  Philip  Herald”  — pisze  o  tej

wyprawie:

„Byli  tak  wyczerpani,  że  nie  mogli  podołać  trudnościom.  Strzelecki  jedynie,  bardziej

przyzwyczajony do zmęczenia i niedostatków, zachował siły i chociaż obciążony ładunkiem

instrumentów i papierów o wadze 45 funtów (ok. 22 kg), prowadził dalej towarzyszy dzień

po dniu przez gęsto splątany,  prawie nie  do przebycia scrub. Rękami i  kolanami torował

przejście przez środek scrubu, lub rzucał się całą długością swego ciała na gęste krzaki, aby

w ten sposób utworzyć ścieżkę towarzyszom niedoli”.

Uczestnicy wyprawy wiele też zawdzięczali przewodni- kowi-krajowcowi. Charles Tarra

zajmował się zaopatrywaniem ich w żywność. Kilka złapanych przez niego niedźwiadków

koala uratowało podróżnikom życie. Gdy nie mógł upolować niedźwiadków, zbierał ślimaki.

Ponieważ padały nieustanne deszcze i rozpalenie ogniska okazywało się niemożliwością —

uczestnicy wyprawy spożywali ślimaki... na surowo.
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Jeden z obelisków znaczących drogę Strzeleckiego. Obeliski zostały postawione w wiele lat
po  śmierci  wielkiego  podróżnika  jako  dowód  wdzięczności  ze  strony  społeczeństwa
australijskiego

Pewnego razu, gdy byli zupełnie wygłodniali i prawie bezsilni, ujrzeli pędzące niewielkie
stado dzikich psów „dingo”. Przewodnik stada niósł w pysku małego kangura.  Strzelecki
postanowił  mu  odebrać  tego  kangura,  by  nakarmić  słabnących  już  towarzyszy.  Między
dzikim psem a wygłodniałym człowiekiem nawiązała się walka. Dingo uciekł zabierając swój
łup. Ale Strzelecki podczas szarpaniny zdołał urwać kangurzy ogon. Na tym ogonie uczest-
nicy wyprawy ugotowali sobie zupę.

12 maja 1840 roku, po stu trzydziestu dziewięciu dniach podróży od opuszczenia Sydney,
a po dwudziestu sześciu dniach przedzierania się w dramatycznych okolicznościach przez
scrub — członkowie wyprawy dotarli do zatoki Western Port, podobni raczej do szkieletów
aniżeli do ludzi. Z ubrań zostały już tylko łachmany, byli niemal bez butów.
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Pierwszym napotkanym człowiekiem był osadnik Berry, który nakarmił ich i przyjął pod
swój dach, a następnie dostarczył łodzi, by mogli dopłynąć do Melbourne. Prawdopodobnie
Berry był więźniem zbiegłym z Sydney.

Odkrycie  Ziemi  Gippsa miało dla  Australii  znaczenie zasadnicze,  ponieważ otwierało
przed osadnikami bogate, żyzne ziemie.

Wdzięczność społeczeństwa Australii została po wieczne czasy wypisana na mapie tego
kontynentu. Imieniem Strzeleckiego nazwano sezonową rzekę — Strzelecki Creek; jezioro na
stoku  góry  Townsend  —  Strzelecki  Lakę;  kopalnię  w  stanie  Wiktoria  —  Kopalnia
Strzeleckiego; szczyt w Środkowej Australii — Góra Strzeleckiego; w Alpach Australijskich
znajduje się Przełęcz Strzeleckiego; na południowo-zachodnim wybrzeżu wyspy Flindersa —
Szczyty Strzeleckiego; w Ziemi Gippsa — Góry Strzeleckiego; miasteczko w stanie Wiktoria
— Strzelecki Town oraz Mont Fatigue — Góra Zmęczenia, nazwa góry w Ziemi Gippsa
nadana na cześć Strzeleckiego i jego towarzyszy.

Po powrocie do Sydney i  krótkim odpoczynku Strzelecki udał  się na Tasmanię,  dużą
wyspę leżącą w pobliżu Australii.  Gubernatorem Tasmanii  był  admirał John (czyt.  Dżon)
Franklin, również podróżnik, wsławiony wyprawami do Arktyki. Strzelecki serdecznie się z
nim zaprzyjaźnił i przyjaźń ta przetrwała lata.

Paweł Edmund Strzelecki zapisał się bardzo dobrze w pamięci mieszkańców Tasmanii.
Ówczesny literat australijski J. Fanton tak o nim pisze:

„Na jednej z wycieczek przyłączył się do mnie znakomity geolog Paweł Strzelecki. Badał
on w tym czasie bardzo dokładnie pasmo górskie ciągnące się na południe od Bagder Head.
Znalazł dużo azbestu, ślady miedzi i nieco złotodajnego kwarcu... W rozmowie Strzelecki był
zachwycającym człowiekiem. Zwiedził on niemal cały świat, konwersację prowadził wesołą i
okraszoną dużym zapasem anegdot, które opowiadał w interesujący i często zabawny sposób,
z wyraźnym cudzoziemskim akcentem... był on jednym z tych nieszczęśliwych emigrantów,
którzy musieli opuścić swoją ojczyznę, lecz mimo to był pogodny i wielkoduszny. Był on
silnie zbudowany i obdarzony bogatymi zasobami wiedzy. Podróżował pieszo, po wszystkich
nie  zwiedzanych  częściach  Tasmanii,  badając  skały  od  przylądka  Portland  do  zatoki
Macąuarie”.

Z Tasmanii Strzelecki znowu powrócił do Australii, by 22 kwietnia 1843 roku, po prawie
czteroletnim  pobycie   na  tym  kontynencie  odpłynąć  na‘  pokładzie  małego  statku
żaglowego ,,Anna Robertson”. Płynęły z nim jego wspaniałe zbiory przyrodnicze.

Słynny  podróżnik  wracał  do  Europy  drogą  okrężną  przez  Daleki  Wschód.  Zwiedził
Wyspy  Sundajskie,  ponadto  część  Chin,  Indie  Wschodnie  oraz  kilka  większych  wysp
Archipelagu  Malajskiego.  Dalsza  jego  droga  wiodła  przez  Morze  Czerwone,  Suez,  Kair,
Aleksandrię, Maltę i Algier.

Około 24 października 1843 roku Strzelecki był znowu w Londynie. Kilka lat pobytu tam
wypełniła mu mozolna praca naukowa, porządkowanie notatek i pisanie książki o Australii,
która  przyniosła  mu sławę w świecie  naukowym.  Za osiągnięcia  badawcze w Australii  i
Tasmanii otrzymał od Królewskiego Towarzystwa Geograficznego złoty medal.
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Paweł  Edmund  Strzelecki  dał  się  poznać  również  jako  szlachetny,  bezinteresowny
działacz społeczny. Na Irlandię spadła w owym czasie klęska głodu. Przybrała tak wielkie
rozmiary,  że  historycy  nazywają  ten  okres  mianem  „Wielkiego  Głodu”.  Społeczeństwo
angielskie zawiązało „Radę Pomocy Głodującym Irlandczykom”, zebrano fundusze z datków
społecznych. Strzelecki zaofiarował swą pomoc na usługi Rady. Skierowano go do rejonów
najciężej dotkniętych głodem. Praca była niebezpieczna, bo do głodu dołączyły się epidemie
dezynterii, febry i tyfusu. Strzelecki zajmował się organizowaniem pomocy dla ginących z
głodu Irlandczyków; rozdzielał żywność i odzież.

„W tej pracy czołową postacią był szlachetny i nigdy nie zapomniany Paweł Strzelecki.
Ocalił  on  tysiące  istnień  ludzkich”  — pisał  o  nim irlandzki  historyk  okresu  „Wielkiego
Głodu”.

Mapka podróży Strzeleckiego

Za  działalność  w  Irlandii  Strzelecki  otrzymał  wiele  podziękowań  od  społeczeństwa
irlandzkiego. Mówiono o jego zasługach w parlamencie angielskim,  został  przedstawiony
królowej Wiktorii do odznaczenia zwanego „Order of the Bath” („Order Łaźni” — jedno z
najwyższych  odznaczeń  angielskich).  Ale  swoje  poświęcenie  przypłacił  ciężkim tyfusem
głodowym, z którego się co prawda wyleczył, ale który znacznie nadwerężył jego żelazne
dotychczas zdrowie.

Ostatnie lata życia Paweł Edmund Strzelecki spędził w Anglii, otoczony ogólną czcią i
uznaniem.  Swoje  ciekawe,  pracowite,  pełne  niezwykłych  osiągnięć  i  poświęceń  życie
zakończył 8 października 1873 roku w Londynie, przeżywszy 76 lat.
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Życie  tego  człowieka  było  jedną  wielką  przygodą.  Zostawił  po  sobie  cenne  prace
naukowe, poczynił wielkie odkrycia, zapisał się najlepszym wspomnieniem w sercach setek
ludzi.

Płyta na grobie P. E. Strzeleckiego na cmentarzu w Londynie

Góra Kościuszki
Dookoła piętrzyły się najwyższe wzniesienia Nowej Południowej Walii.  Na wschodzie

Wielkie Góry Wododziałowe, zwane na tym odcinku Alpami Australijskimi, prezentowały
swe wysokie postrzępione szczyty. Urocza dolina rzeki Murray dopełniała krajobrazu.

Strzelecki i Tarra byli bardzo zmęczeni. Upał panował nieznośny, a zapas wody skończył
się na ostatnim postoju...

„Jak zdobyć wodę?” — to pytanie dręczyło ich więcej niż upał.

Nagle, stojąc na urwistej, poszarpanej grani, ujrzeli zwierciadło wody, otoczone szałasami
obozującego tu szczepu. W Strzeleckiego wstąpiły nowe siły. Ruszył ku wodzie.

— Panie, stać! — krzyknął Tarra. Stać, bo zginiemy!

Usiedli na ziemi w niewielkiej odległości od obozowiska. W szałasach życie zamarło.
Minuty wlokły się powoli. Były dręcząco długie dla spragnionych ludzi. Nagle z najbliższego
szałasu rzucono w ich stronę kawałek płonącego drzewa. Tarra wstał, podniósł go, a potem
rozpalił  ognisko i  położył  na nim oposa,  którego jeszcze mieli  w plecaku.  Siedział  teraz
grzebiąc w ogniu i rzucał szybkie spojrzenie na obie strony. 

Między szałasami pojawiła się stara kobieta i postawiła tykwę wody. Po tykwie przyszła
kolej  na  ryby  położone  na  czystym kawałku  kory.  I  znowu  Tarra,  pełen  dostojeństwa  i
powagi, przyniósł to wszystko do ogniska. Mogli wreszcie napić się wody. W tej chwili Tarra
dał ostrzegawczy sygnał. 
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Góra Kościuszki w Australii

W stronę ogniska zbliżał się stary Australijczyk. Tarra zerwał się szybko i pobiegł starcowi na
spotkanie, które powinno nastąpić w połowie
drogi między ogniskiem a szałasami. Tego wymagały tamtejsze obyczaje.

Strzelecki ze swego miejsca przy ognisku obserwował obu czarnych i z ruchów ich rąk
domyślił się, że wiodą bardzo poważną rozmowę. W pewnej chwili starzec odwrócił się i
poszedł w stronę obozu i zaraz potem rozległ się jego przenikliwy głos zwołujący wiec. Tarra
znów siedział przy ognisku. Okazało się, że krajowiec, wódz tej gromady, pytał kim jest biały
człowiek, po co wszedł tak wysoko i co tu robi... Tarra tłumaczył, jak umiał. Lecz widocznie
jego tłumaczenie uznano za nie wystarczające,  gdyż starzec znowu ukazał się w połowie
drogi i  oznajmił,  że szczep nie chce wpuścić obcych na swoje pastwiska, bo to przynosi
nieszczęście i że natychmiast mają iść skąd przyszli...

— Dziwni  ludzie  —  powiedział  z  uśmiechem  Strzelecki,  gdy  oddalili  się  nieco  od
obozowiska krajowców. Najpierw karmią i poją wędrowca, a dopiero potem pytają, kim jest.
Zupełnie odwrotnie niż w Europie.

Pokrzepieni  posiłkiem  i  odpoczynkiem  pięli  się  znowu  w  górę.  Australia  niechętnie
otwierała  przed  obcym  swe  wnętrze.  Zastąpiły  im  drogę  strome  grzbiety,  poprzecinane
wąwozami i potokami.
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Strzelecki  przystanął  i  z  westchnieniem  ulgi  złożył  na  ziemi  ciężkie  instrumenty
pomiarowe, które dotychczas pieczołowicie niósł na plecach.

— Wejdziemy tylko na grzbiet tego pasma, Charlie, i rozbijemy obóz na płaszczyźnie
grzbietu... Spieszmy.

Ranek zastał ich tuż pod szczytem. Osiągali właśnie wzniesienie około dwóch tysięcy
metrów  nad  poziomem  morza.  Strzelecki  wybrał  ten  szczyt  skalisty  i  nagi,  o  wiele
przewyższający  inne  wzniesienia  tego  pasma,  jako  ważny  punkt  pomiarów
trygonometrycznych. A poza tym samotny szczyt dawał najlepszą pozycję do podziwiania
poszarpanej górskiej krainy, leżącej dookoła. Byli już na wysokości wiecznych śniegów.

— Dzisiaj jest piętnasty lutego — mówił Strzelecki. — W Polsce pewnie śnieg po pas,
tak jak tu... Boże, jak ja dawno nie chodziłem po śniegu. I niebo takie przezroczyste, jak w
Polsce w mroźny dzień... Wiesz Charlie... tu jest chyba najlepszy widok w całej Australii.

— Piękny widok panie —- zgodził się krajowiec.
— Jak myślisz Charlie, czy na tym szczycie był już ktoś?
— Nie panie — stanowczo odpowiedział Tarra — pan jest pierwszy...

Strzelecki  uśmiechnął  się.  Zawsze,  gdy  osiągał  jakiś  zamierzony  cel  w  swoich
niezliczonych wędrówkach, rozpierała go radość i duma. I teraz też... ten surowy szczyt przez
nikogo jeszcze nie zdobyty, najeżony urwistymi turniami, z jego ciszą i dostojeństwem, z tym
wiecznym śniegiem — napawał go dziecinną radością. Nagle Strzelecki zatrzymał się. To
przypomnienie  uderzyło  go  w  pierś,  jak  kamień...  Tak,  że  też  dotychczas  nie  zauważył
podobieństwa! Groźna australijska góra swym kształtem do złudzenia przypominała Kopiec
Kościuszki  w Krakowie...  do złudzenia...  Strzelecki  myślał  teraz szybko i  z  wielkim na-
tężeniem...  Obcy  był  ten  kraj,  cudza  ziemia,  ale  przecież  ludzie  cenili  wolność  i  jej
bojowników... tak, w tej chwili zapadło postanowienie...

— Charlie, wiesz co? Ten szczyt będzie się nazywał — Góra Kościuszki...
Ciemne oczy krajowca czujnym spojrzeniem spoczęły na twarzy pana. Jego pan jeszcze

nigdy nie mówił tak drżącym głosem.
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