
Paweł Strzelecki studiował geografię i geologię. Był pierwszym Polakiem, 
który odbył podróż dookoła świata. Najbardziej zainteresował się Australią – 
przewędrował tysiące kilometrów piechotą z ciężkim plecakiem, prowadząc 
badania i obserwacje. 

Odkrył bardzo żyzną krainę Gippsland (którą nazwał tak na cześć 
gubernatora Australii Gippsa), a także złoto oraz pokłady innych minerałów. 
Zdobył najwyższą górzę Australii – Mont Kosciuszko.
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Szczególny widok tego wierzchołka uderzył mnie tak silnie przez swe podo-
bieństwo do kopca w Krakowie, usypanego na grobie bohatera narodowego 
Kościuszki, że choć w cudzym kraju, na cudzej ziemi, ale wśród ludu ceniącego 
wolność i jej obrońców, nie mogłem powstrzymać się od tego, żeby nie nadać 
górze nazwy Mount Kosciusko.

– napisał Strzelecki w raporcie z wyprawy po Australii

Na jego cześć nazwano m.in. pasmo górskie – 
Strzelecki Ranges, dwa szczyty – Mount Strzelecki, 
Strzelecki Peak oraz rzekę – Strzelecki.

Jan Kubary należał do grona polskich odkrywców, którzy po powstaniu 
styczniowym musieli uciekać z Polski. Z braku pieniędzy musiał iść 
pieszo z Warszawy do Berlina, do rodziny swojej matki. Nie mógł 
znaleźć tam pracy, więc przeniósł się do Hamburga, gdzie trafił do Domu 
Handlowego Goodeffroyów (który był tak naprawdę wielką instytucją 
naukową). 

Kubary z pięcioletnim kontraktem wyjechał na wyspy Samoa.  
Zbierał przeróżne okazy zwierząt, roślin i kamieni. Prowadził badania 
etnograficzne i sporządzał mapy terenów.

Dotarł na Fidzi, wyspy Tonga 
i Marshalla. W Mikronezji 
spędził 28 lat, prowadząc 
badania naukowe.

Odkrył setki wysp na Pacyfiku 
i opisał nieznane gatunki 
zwierząt i roślin.

Mikronezja to tysiące małych wysp na Pacyfiku

Gołąb wodny odkryty przez Kubarego 
na wyspie Savai’i (jednej z wysp Samoa) 
wyginął na początku XX wieku przez 
koty i szczury, którę przywieźli tam 
ludzie

Kubary mieszkał w Mikronezji w takiej 
chacie

Kopiec Kościuszki w Krakowie
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