
STRZELECKI PAWEŁ EDMUND (1797 – 1873) 
 

Lata 30-te i 40-te XIX w. to na świecie początek epoki węgla i stali. 
Po morzach zaczynają pływać pierwsze statki z napędem parowym 
(W 1819 r. pierwszy taki statek „Savannah” pokonuje Atlantyk). 
Powstają pierwsze linie kolejowe (Anglia). Rozpoczyna się podbój 
rejonów do tej pory niedostępnych, badania nowo zaludnianych 
ziem. W 1833 r. Robert Peary odbył swą pierwszą podróż do 
bieguna północnego.  Jednocześnie podróże stają się rzeczą zwykłą 
i stosunkowo bezpieczną (m.in. dzięki unowocześnianiu konstrukcji 
statków stalowych, np. zastosowaniu w latach 30-tych grodzi 
wodoszczelnych). Na nowo zasiedlanych kontynentach 
rozbudowują się nowe ośrodki gospodarcze i administracyjne. 
Rozpoczyna się walka o surowce, potrzebne do rozwoju przemysłu. 

Trwają poszukiwania złóż węgla, miedzi, a przede wszystkim kruszców szlachetnych.  
W tamtych czasach  po świecie podróżowało już wielu naukowców. Tworzyli oni podstawy 

nowoczesnej geologii, klimatologii, meteorologii. Nieliczni zdobyli międzynarodowe uznanie.  
Polsce chlubę przyniosło kilku. Wśród nich Paweł Edmund Strzelecki.  W okresie jego życia 
nastąpił istotny rozwój światowej nauki, przemysłu jak i budzenia się świadomości społecznej.  

 

Strzelecki urodził się 20 lipca 1797 r. w podpoznańskiej Głuszynie. Był najmłodszym 
dzieckiem (miał jeszcze siostrę i brata) w rodzinie zubożałego szlachcica Franciszka 
Strzeleckiego herbu Oksza, który zmarł gdy Paweł Edmund miał zaledwie 4 lata. W 1807 r. 
zmarła matka. Paweł został zabrany przez krewnych do Warszawy, gdzie po kilku latach wstąpił 
do Kolegium Pijarów. W wieku 19 lat Paweł wyjechał do Krakowa. Tam w 1817 r. odnalazł go 
brat Piotr wracający z niewoli austriackiej. 

Dalsze jego lata są typowe dla młodego człowieka. Przez rok przebywa w majątku 
rodziny –Więckowicach, jednocześnie służąc w wojsku. Pracuje jako nauczyciel kilka lat 
młodszego od siebie Wincentego Turno, ale tu też rodzi się jego największe uczucie, do 
siostry Wincentego – Aleksandryny, zwanej Adyną.  



Ojciec Adyny, pułkownik napoleoński, nie chciał jednak biednego ułana za zięcia. We 
wrześniu 1821 romans kończy się rozstaniem (po nieudanej ucieczce Adyny z domu ojca). 
Wkrótce Paweł Strzelecki porzuca także służbę wojskową i wyjeżdża do Włoch. Tam uczy 
się języków, podstaw geologii, poznaje wulkany i naukę meteorologii. Tam też, na jednej  
z wycieczek, poznał magnata kresowego księcia Franciszka Sapiehę, który zaproponował mu 
służbę w jednym ze swych majątków. Był rok 1825.  

W 1829 r. Książe Sapieha umiera, Strzelecki dostaje jednak w spadku solidny zapis. 
Dzięki temu może zacząć realizować swe pomysły. Wkrótce Paweł  Strzelecki wyjeżdża do 
Petersburga, a potem do Paryża. W 1830 r. przyjeżdża do Anglii, zwiedza także Szkocję, 
Włochy, Szwajcarię. Studiuje geografię w Heidelbergu oraz przez kilka lat geologię  
w Oksfordzie.  W 1834 r. uzyskuje tam dyplom.  

8 czerwca 1834 r. Strzelecki wypływa z Liverpoolu do Ameryki. Rozpoczyna swą 10 
letnią podróż po świecie.  

Pierwszym odwiedzonym pozaeuropejskim kontynentem jest Ameryka Północna. W Stanach 
Zjednoczonych Strzelecki prowadzi badania geologiczne i mineralogiczne w Appalachach oraz 
agrobiologiczne w kilku stanach wschodniego wybrzeża. Badania geologiczne kontynuuje  
w Kanadzie w prowincjach Ontario i Quebec. W okolicy Wielkich Jezior odkrywa złoża rud 
miedzi. W zachodnim Meksyku bada wulkany.  

W kolejnych latach, 1836-37, dociera do Rio de Janeiro gdzie, po wizycie na statku 
niewolniczym, opisuje handel niewolnikami. Odbywa rejsy rzekami Rio Grande i Parana, 
oraz po estuarium La Plata. W Brazylii, Argentynie i Urugwaju przeprowadza badania 
geologiczne.  Jako pierwszy Polak, przed Domeyką, przebywa przełęcz Uspallata w Andach. 
Na pustyni Atacama przeprowadza obserwacje meteorologiczne. Amerykańską przygodę 
kończy żeglugą wzdłuż zachodnich wybrzeży obu kontynentów.  

Następnym etapem podróży Strzeleckiego są, w 1838 r., Hawaje. Bada tam wulkany Mauna 
Loa i Kilauea, przeprowadza także obserwacje etnograficzne. W listopadzie 1838 r. dociera na 
Tahiti, gdzie m.in. organizuje pierwszy sąd w stylu angielskim. W styczniu 1839 r. jest już na 
Nowej Zelandii, gdzie przebywa 3 miesiące. 25 kwietnia 1839 r. Paweł Strzelecki przybywa, na 
statku „Justine” do Sydney.   

Już Ptolemeusz umieścił kontynent Terra Australis na swej słynnej mapie. Od tego momentu 
przez ponad tysiąc lat ten olbrzymi, nieznany i nieodkryty ląd istniał w świadomości 
Europejczyków. Ziemia ta na mapie równoważyła lądy będące na północy kuli ziemskiej. 
Spodziewano się, że na południu leży ląd tak okazały jak kontynent euroazjatycki. Po odkryciu 
Australii okazało się, że jest ona stosunkowo niewielkim lądem. 

 
Australia Mt. Fatique 

Australia pozostawała w pełnej izolacji od reszty świata aż do połowy XVIII wieku. Nie była 
znana także cywilizacjom wschodnioazjatyckim, choć zamieszkiwana była przez aborygenów – 
lud który przywędrował z Azji południowo-wschodniej wiele tysięcy lat przed odkryciem 
Australii.  



Nie wiadomo, czy Portugalczycy, którzy mieli monopol na żeglugę po wodach Oceanu 
Indyjskiego  
w XVI wieku, dotarli do Australii. W 1601 Godiho de Eredia żeglował przez Morze Arafura  
i mógł wylądować także na Ziemi Arnhema w północnej Australii. Za oficjalnego odkrywcę 
Australii uznaje się Holendra Willema Jansza, kapitana w służbie Kompanii 
Wschodnioindyjskiej. Płynąc w 1606 r. statkiem „Duyfken” zabłądził nad zatokę Karpentaria.  
W tym samym roku Luis Torres jako pierwszy opłynął Nową Gwineę i odkrył Cieśninę 
nazwaną jego imieniem. W 1616 r. kapitan Dirk Hartog płynąc na wschód do Indonezji 
wylądował w Zatoce Rekina, na zachodnim wybrzeżu Australii. W następnych latach 
Holendrzy stopniowo poznali większość zachodniego wybrzeża kontynentu. Do roku 1640 
wybrzeża kontynentu, z wyjątkiem wschodniej części, znane były Holendrom dość dokładnie, 
wówczas wyspa nazwana została przez nich Nową Holandią. W 1642 r. gubernator generalny 
Holenderskich Indii Wschodnich - Antonio van Diemen wysłał w ten rejon wyprawę 
badawczą pod kierunkiem Abela Tasmana, który jako pierwszy Europejczyk odkrył wyspę na 
południowym krańcu Australii, i nazwał ją Ziemią Van Diemena (Anglicy przemianowali ją 
w 1856 na Tasmanię). Tasman w kolejnych latach opłynął także i opisał północne wybrzeża 
Australii. W 1697 r. wyprawa Flaminga wylądowała u ujścia Rzeki Łabędziej (Swan River)  
w okolicach dzisiejszego Perth.  

Po Holendrach na szlakach pd-wsch Azji i Oceanii pojawili się Anglicy. Pierwszym 
angielskim odkrywcą w tym rejonie był James Cook, który w czasie swoich dwóch wypraw badał 
wybrzeża Australii: najpierw w 1770 r. wschodnie wybrzeża, począwszy od Zatoki Botany, 
wzdłuż wybrzeża w kierunku północnym, aż do Cieśniny Torresa, gdzie przedarł się przez 
Wielką Rafę Koralową. Na koniec przeszedł cały odcinek północnego wybrzeża. W czasie swej 
drugiej wyprawy w 1777 r. opłynął kontynent od południa, określił ostatecznie rozmiary lądu i 
udowodnił brak rozleglejszej masy lądowej na południu. Na przełomie wieków XVIII/XIX za 
sprawą Bassa i Flindersa ostatecznie została wykreślona cała linia brzegowa Australii. 

W 1788 Anglicy założyli w okolicach Sydney pierwszą kolonię karną. Niedługo później, 
w 1793, do Australii przybyli pierwsi wolni osadnicy. Przed przybyciem Strzeleckiego,  
w pierwszej poł. XIX w., Anglicy zbadali dorzecza rzek Murray i Darling, odkryli jeziora 
Eyre, oraz zbadali wybrzeża wyspy (J. Wickham na okręcie „Beagle”).  Australia nie miała 
dobrej sławy, a pierwsi wolni przesiedleńcy zaczęli napływać do nowozałożonej kolonii 
dopiero po odkryciu w 1813 r. przejścia przez góry Błękitne, za którymi rozciągały się żyzne 
równiny.   

Strzelecki, wkrótce po przybyciu do Sydney, został przedstawiony gubernatorowi kraju 
Gippsowi, poznał także małżeństwo Johna i Jane Franklinów, mieszkających na Tasmanii, co 
miało wkrótce zaowocować nowymi podróżami i pomysłami. W sierpniu 1839 r. Strzelecki 
wyruszył w 3-miesięczną wędrówkę w Góry Błękitne.  

Góry Błękitne nie są górami wysokimi, ich wierzchołki nie przekraczają 2000 m. Kiedy 
Strzelecki zorganizował wyprawę badawczą i wraz z małą grupą ludzi dotarł w rejon tych gór, 
znalazł się na ziemi zupełnie nieznanej białym ludziom. Jak pisał: zaplątany w niekończący się 
labirynt podziemnych wąwozów góry Hay i rzeki Grose, nie byłem w stanie wydostać się z niego, 
aż dopiero po kilku dniach nieprzerwanego zmęczenia, niebezpieczeństwa i głodu. Zdobył jednak 
górę Hay, a po kilkumiesięcznej wędrówce dotarł do najwyższego pasma Alp Australijskich, 
pokrytego wiecznym śniegiem. W międzyczasie, w październiku, podróżnik odkrył złoto i srebro 
w dolinie Clywd. Nie miał jednak zbyt wiele czasu i sił, aby dokładnie zbadać to miejsce. W listo-
padzie Strzelecki znalazł się z powrotem w Sydney. Gubernator Gipps prosił go, aby fakt 
znalezienia złota zachował w tajemnicy. Krótko przed świętami Bożego Narodzenia Strzelecki 
wyruszył na kolejną wyprawę, na Wyżynę Yass, tym razem w towarzystwie J. Mc-Arthura.  



 
Mapa podróży przez Nowa Południową Walię 

12 marca 1840 r. ekspedycja podążając pokrytymi wiecznym śniegiem górami dotarła do 
najwyższego ich pasma. Strzelecki dokonując pomiarów uznał, że jest to najwyższy szczyt gór  
i nazwał go imieniem swego największego bohatera narodowego – Tadeusza Kościuszki. 
Kilkadziesiąt lat później okazało się, że wyższy jest sąsiedni wierzchołek, i na niego przeniesiono 
nazwę Góra Kościuszki. Na mapach obecnie można znaleźć szczyt Mt Kosciusko o wysokości 
2230 m. w centralnej części Alp Australijskich.  

 
Australia Góra Kościuszki 

Krainę leżącą po drugiej stronie Wielkich Gór Wododziałowych Strzelecki nazwał Gippsland. 
Odkrył także w tych górach źródła największej rzeki Australii – Murray. Gippsland stać się miał 
wkrótce ziemią obiecaną Australii, terenem nowego osadnictwa.  

W czasie wędrówek po Nowej Południowej Walii Strzelecki badał klimat, florę i faunę regionu. 
Zachwycały go lasy eukaliptusowe z ogromnymi drze-wami, palmy i paprocie, oraz unikalne 
zwierzęta występujące tylko w Australii: kangury, dziobaki, lirogony, psy dingo. Dziobak 
posiadający cechy gada (wylęgają się z jaj) i ssaka (żywią się mlekiem matki) został uznany za 
przykład potwierdzający teorię ewolucji – rozwoju gatunków na drodze doskonalenia się.  

Strzelecki badał także zwyczaje rdzennych Australijczyków, których w tamtych czasach żyło 
jeszcze kilkaset tysięcy. Zaobserwował, że nie znają oni uprawy roli, garncarstwa ani tkactwa, nie 
budują domów, a mieszkają w szałasach, żywią się mięsem kangurów, oposów, żółwi, dzikiego 
ptactwa, oraz jagodami, orzeszkami i cebulkami różnych bylin. Krajowcy posługiwali się dzidami 
i bumerangami, ich plemiona koczowały oddzielnie, a rządy sprawowała rada starców. Kraina za 
górami była pozbawiona wody i porośnięta gęstymi, kolczastymi zaroślami. 



W lipcu 1840 r. Strzelecki wylądował na Tasmanii, gdzie założył laboratorium prowadzące 
badania meteorologiczne. Na Tasmanii Strzelecki często prze-bywał w towarzystwie 
małżeństwa sir Johna i lady Jane Franklinów. John Franklin (1786 –1847) był brytyjskim 
admirałem, żeglarzem i badaczem Arktyki. W 1805 r. uczestniczył w bitwie pod Trafalgarem. 
W latach 1819–26 odbył dwie wyprawy w poszukiwaniu Przejścia Płn.-Wschodniego 
Ameryki Płn. W latach 1836-43 był gubernatorem Ziemi Van Diemena. Lady Jane Griffin – 
druga żona admirała Franklina – była kobietą wyzwoloną jak na swoje czasy, biorącą udział 
w ekspedycjach męża na Tasmanii. Franklinowie uważani byli w towarzystwie za dziwaków, 
a próby admirała zreformowania tasmańskiej kolonii karnej i poprawienia życia tubylców nie 
przysporzyły mu sławy i spowodowały jego odwołanie ze stanowiska gubernatora wyspy.  
W roku 1845 wyruszył on na kolejną wyprawę na statkach „Erebus” i „Terror”, której 
zadaniem było przepłynięcie z Morza Baffina do Morza Beringa. Po trzech latach, gdy 
wyprawa nie dała znaku życia, wysłano na poszukiwanie pierwszą, a później 40 innych 
wypraw "franklinowskich", które ostatecznie odkryły, że statki Franklina utkwiły w lodach 
między Wyspą Wiktorii i Wyspą Króla Williama, a załogi wymarły z głodu w drodze na 
południe. Sir John Franklin zmarł także w lipcu 1847 r.  

Paweł Strzelecki traktował znajomość z Franklinami, a zwłaszcza z Jane Franklin jako 
doświadczenie intelektualne. Lady Jane była nim oczarowana, uważała go za człowieka dobrze 
ułożonego, eleganckiego, inteligentnego, wykształconego i pełnego żywiołowości. Wiadomo, że 
Franklinowie podróżowali wspólnie ze Strzeleckim, planowali irygację terenów rolniczych, oraz 
założyli Tasmania Society of Natural Science oraz pismo Tasmanian Journal. We wrześniu 1842 
r. Strzelecki powrócił do Sydney, a pół roku później w kwietniu 1843 r. wyruszył w podróż do 
Francji, odwiedzając po drodze Wielką Rafę Koralową, Archipelag Malajski, Bali, Singapur, 
Chiny, Indie  i Egipt.  

W okresie 1839-43 Strzelecki przewędrował 11 tys. km niosąc w plecaku instrumenty 
pomiarowe. Odkrył złoża węgla i złota, przeprowadził pierwsze badania geologiczne  
i opracował pierwsze mapy geologiczne rejonu położonego za Alpami Australijskimi (Nowa 
Południowa Walia) oraz Ziemi van Diemena, czyli Tasmanii. Prowadził także obserwacje 
meteorologiczne i badał warunki życia tubylców. Po powrocie do Anglii wydał książkę 
Physical description of New South Wales and Van Diemen’s Land. Jego celem było 
zachęcenie Europejczyków do wyjazdu do Australii i inwestowania na nowo zbadanych 
terenach. W Londynie Strzelecki spotkał się także z Johnem Franklinem przed jego 
wyruszeniem na ostatnią wyprawę arktyczną.  

Kolejny rok 1846 również był dla Strzeleckiego ważny. Już jako obywatel brytyjski podróżnik 
otrzymał od Królewskiego Towarzystwa Geograficznego Złoty Medal Odkrywców w uznaniu za 
eksplorację południowo wschodniej części Australii. Wielka mapa Nowej Południowej Walii oraz 
Tasmanii, opracowana przez Strzeleckiego, została udostępniona szerszej publiczności.  

Trzeba w tym miejscu dodać, że Towarzystwo Geograficzne (The Geographical Society of 
London) zostało założone w 1830 r. jako instytucja promująca rozwój nauk geograficznych. Tak 
jak wiele innych towarzystw naukowych utworzyło klub w Londynie, gdzie wybrani członkowie 
prowadzili nieformalne debaty dotyczące bieżących zagadnień i idei naukowych. Złoty Medal 
Odkrywców nadawany był przez Towarzystwo od 1832 r. Wśród zdobywców tych medali były 
takie postacie jak David Livingstone, Alfred Russel Wallace, Kapitan Scott, Neil Armstrong,  
R. Peary, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, sir Ed-mund Hillary, Jacques Cousteau, Thor 
Heyerdahl, Reinhold Messner, Sir David Attenborough. Podobny medal otrzymała także w 
1860 r. lady Jane Franklin za pełne poświęcenia organizowanie ekspedycji ratunkowych. 
Wśród Polaków nagrodzonych tym medalem znajdujemy jeszcze tylko dwa nazwiska: prof. 
Mieczysława Klimaszewskiego (1978) (geomorfologia) i prof. Leszka Starkela 
(paleogeografia, geomorfologia).  



W tym samym roku Paweł Strzelecki poznał Florence Nightingale, późniejszą pielęgniarkę 
i działaczkę społeczną. W tym czasie zaczęła się uczyć tego niezbyt jeszcze popularnego 
wśród kobiet zawodu. W latach wojny krymskiej 1853-56 Strzelecki pracował wraz z nią w 
Turcji w ramach działań Crimean Army Fund Committee. Zorganizowała ona tam od 
podstaw opiekę nad rannymi żołnierzami. Wielu żołnierzy brytyjskich rannych w czasie 
wojny zawdzięczało jej życie. Jako przełożona zespołu angielskich pielęgniarek w szpitalu  
w dzielnicy Stambułu zdołała dzięki swej energii i zaangażowaniu poprawić fatalny stan 
sanitarny brytyjskich szpitali polowych. Przyjaźń z Florence i zafascynowanie jej osobą, 
niezależnością myślenia nie przerodziły się jednak w trwały związek. 

Wcześniej jednak, w 1847 r., Paweł Strzelecki wyjechał do Irlandii jako pełnomocnik 
angielskiego komitetu pomocy na hrabstwa Sligo i Mayo do kierowania akcją pomocy 
Irlandczykom w czasie klęski głodu. Wkrótce został przeniesiony do Dublina z zadaniem 
organizowania pomocy i dożywiania dzieci w szkołach.  

W 1853 r. Strzelecki, jako pierwszy Polak, został członkiem Towarzystwa Królewskiego 
w Londynie. Jego zasługi docenione były przez możnych tego świata (Anglia była w dalszym 
ciągu dyplomatyczną potęgą oraz mocarstwem morskim), brał więc udział w ekspedycjach 
dyplomatycznych, w 1860 r. Uniwersytet w Oxfordzie nadał mu honorowy doktorat prawa 
cywilnego, rok później podróżnik pomagał w zbiórce pieniędzy na budowę pomnika dla 
zmarłego Ministra Wojny Sir Disneya Herberta. Wreszcie u schyłku życia, w 1869 r. Królowa 
Wiktoria nadała mu tytuł Rycerza Orderu Św. Michała i Św. Jerzego, w uznaniu jego 5-cio 
letnich badań Australii, odkrycia złota (choć nagrodę za pierwszeństwo w odkryciu złota  
w Australii dostał kopacz Hargraves), odkrycie nowych terytoriów odpowiednich do 
kolonizacji, oraz za stworzenie map topograficznych i geologicznych pd-wsch Australii.  

Paweł Strzelecki stykał się przez cale swe życie z wieloma znamienitymi ludźmi: Książe 
Franciszek Sapieha, Małżeństwo Franklinów, lord Palmerston, premier Anglii Gladstone, 
minister wojny sir Herbert. Jednak podróżnik i szanowany obywatel, mimo wielkiego 
powodzenia u kobiet nie założył rodziny. 40 lat po ucieczce z domu Turnów Strzelecki 
spotkał się ze swą dawną ukochaną – Adyną w Genewie. Po ich dawnym uczuciu nie pozostał 
jednak żaden ślad.  

Sir Paweł Edmund Strzelecki zmarł 6 października 1873 r. w domu mieszczącym się  
w elitarnej dzielnicy Londynu. Pochowano Go na cmentarzu Kensal Green w Londynie. 
Większa część Jego sporego majątku przypadła nieznanemu urzędnikowi bankowemu, który 
prowadził sprawy finansowe Strzeleckiego. Rodzina w Polsce, z którą utrzymywał kontakty 
nie otrzymała nic. W testamencie Strzelecki zawarł polecenie, aby jego dokumenty zostały 
zniszczone. Nie chciał mieć także wystawnego pogrzebu i zakazał stawiania pomnika, czy 
jakiegokolwiek znaku chrześcijańskiego lub pogańskiego z Jego imieniem. 

Mimo to w 1997 r. prochy Strzeleckiego zostały przewiezione do Polski i spoczęły  
w uroczystej ceremonii w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan na Wzgórzu św. Wojciecha. 

Za komentarz do Jego życia może posłużyć zdanie z listu Charlesa Darwina do Pawła 
Strzeleckiego napisanego po otrzymaniu egzemplarza książki Fizyczny opis Nowej 
Południowej Walii i Ziemi van Diemena ok. 1845 r.: ”Gratuluję Panu ukończenia pracy, która 
z pewnością kosztowała wiele wysiłku i jestem zaskoczony wielością doniosłych spraw,  
o których Pan pisze.  (…) Z całego serca życzyłbym sobie, żeby choć czwarta część naszych 
angielskich autorów umiała myśleć i pisać językiem choć w połowie tak żywym a przy tym 
prostym.”   
 


