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Konkurs o Strzeleckim
Testament, piosenka, pami´tnik, senne marzenie...

L

udziom, którym losy Êwiata nie sà oboj´tne – zapisuje zapach Australii, do której przyby∏em 27 kwietnia 1839 roku na statku „Justine”. Prosz´ ,a by Wielkie Góry Wododzia∏owe – najwy˝sze pasmo górskie Australii – przekazaç ka˝demu, kto urodzi∏ si´ na Ziemi. To tu rozpoczà∏em swoje badania. Odkry∏em tam wiele dolin, przepaÊci i wàwozów, jednak najbardziej znaczàce by∏o zdobycie trzech szczytów. Dla wszystkich pragnàcych bogactwa – pozostawiam z∏oto, na które natknà∏em si´ w okolicy Bathurst i w Dolinie Clywd. Szkoda, ˝e nie mo-
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g∏em ludziom wskazaç miejsca,
gdzie te z∏o˝a si´ znajdowa∏y. Przekazuj´ Wam dorobek mojego ˝ycia, ufajàc, ˝e b´dziecie strze-
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gli pi´kna, jakie daje nam nasza Ziemia.Pami´tajcie o racjonalnym u˝ytkowaniu jej przez cz∏owieka”. Tak brzmi odkryty przez
nas testament Paw∏a Edmunda Strzeleckiego. ZnaleêliÊmy
go jednak nie w archiwum
czy w tajemnej grocie gdzieÊ
w Górach Wododzia∏owych,
lecz w... e-mailu. Jego autorem zaÊ nie jest wielki podró˝nik, lecz Igor Piwowarczyk
z Gimnazjum nr 3 im. Polskich
Noblistów w Trzebini. Opublikowany powy˝ej fragment to
cz´Êç jego pracy, napisanej pod
opiekà nauczycielki geografii Barbary Jelonek. Za Testament przyznaliÊmy Igorowi I miejsce w naszym konkursie Odkrywanie Australii przez Polaków.
Kiedy bowiem we wrzeÊniu
2004 roku ruszaliÊmy na wypraw´ do Australii Êladami Paw∏a

Edmunda Strzeleckiego, opisanà w marcowym numerze
national geographic, jednoczeÊnie zorganizowaliÊmy konkurs edukacyjny. Aby wziàç
w nim udzia∏, trzeba by∏o
przes∏aç pocztà elektronicznà
prac´ w dowolnej formie literackiej i plastycznej. Naszà
inicjatyw´ popar∏y kuratoria oÊwiaty. Ja sam – podró˝ujàc po Polsce z serià wyk∏adów
w ramach spotkaƒ z National Geographic i Wydawnictwem Szkolnym PWN – zach´ca∏em nauczycieli geografii
do rozpropagowania pomys∏u
wÊród podopiecznych.
I uda∏o si´! – dotar∏y do nas
bowiem a˝ 104 prace, w wi´kszoÊci bardzo oryginalne i wyczerpujàce. O Edmundzie Strzeleckim, ale i innych odkrywcach Australii. W takiej sytuacji wy∏onienie zwyci´zców by∏o niezwykle trudne. Po trzech
dniach i dwóch nocach czytania – dzieƒ przed moim kolejnym wyjazdem do Australii
– wybra∏em trzy prace medalowe i 15 wyró˝nieƒ, w tym
pi´ç specjalnych! Wszystkie
nades∏ane i nagrodzone prace zosta∏y opublikowane na
stronie www.strzelecki.onet.pl
—Marek Tomalik, szef wyprawy, Adelaide, Australia Po∏udniowa, 21.06.2005 r.

Zwyci´zcy

ADM/CAF/PAP

Paweł Edmund Strzelecki (17971873) – geolog, geograf, wybitny
podróżnik. Swych największych
odkryć dokonał w Australii. Jako
pierwszy zdobył najwyższy szczyt
Australii i nazwał go Górą Kościuszki. Ogłosił drukiem pierwszą naukową książkę o Australii
i opracował pierwszą mapę geologii wschodniej części kontynentu.

I MIEJSCE: Igor Piwowarczyk
(za „Testament” Pawła Strzeleckiego)
II MIEJSCE: Marta Witoń
(za opowiadanie o odkrywcy zaginionego
pamiętnika Strzeleckiego)
III MIEJSCE: Monika Pająk
(za pamiętnik-abecadło Strzeleckiego)
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE: Natalia
Hapek (za pracę, w której zauważyła
dorobek innych podróżników znad Wisły),
Maria Jasińska (za pamiętnik służącego Strzeleckiego), Natalia Koziara
(za opowieść kustosza Muzeum P.E. Strzeleckiego w Krakowie), Magdalena Biss
(za pracę, w której umieściła Strzeleckiego jako kochanka w swoich snach),
Joanna Kucyper (za piosenkę – po
angielsku! – o odkrywcy Gór Śnieżnych).
WYRÓŻNIENIA: Justyna Dźwigał,
Magdalena Godyń, Marta Furtak,
Maciej Krygowski, Sabina Stańko,
Karolina Pieróg, Katarzyna Spyt,
Gabriela Rozmus, Katarzyna
Pobidyńska, Dawid Zabon

