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Znana i mniej znana historia nazwy góry
'Mt Kosciuszko'
Naj wyższy szczyt kontynentu australij skiego nosi nazwę ‘Mt Kosciuszko’ i o tym wiemy
od czasów szkoł y podstawowej . Pamiętamy też, że zostal odkr yt y i nazwany pr zez
polskiego podróżni ka i odkr ywcę, Pawła Edmunda Str zeleckiego. Przez Polaków uważany
j est za wspaniał y pomni k Tadeusz Kościuszki. Jednak historia tej nazwy oraz mnóstwo
wokół niej zawirowań są mniej znane i są źródłem błędnych infor macj i zarówno w Pols ce
j ak i w Australii. Wydaj e się więc celowe rzetelne zgromadzenie faktów w j ednej
publikacj i z podaniem odnośni ków źródłowych.
Słowa kluczowe:Gór a Kościuszki, Tadeusz Kościuszko, P.E. Strzelecki,
Aborygeni, testament Kościuszki, równość wobec prawa, wolność, demokracja.

Australia,

Ekspedycja Macarthura i Strzeleckiego
Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873) przypłynął do Sydney w kwietniu 1839 r. jako jeden z czterech
pasażerów na towarowym statku Justine wiozącym ziemniaki i jęczmień [P1, str. 57]. Australia była już wtedy
pół wieku po lądowaniu brytyjskiej floty Gubernatora Artura Filipa w zatoce, którą nazwał Zatoką Sydnejską,
a blisko 70 lat po włączeniu przez James’a Cook’a Australii do Korony Brytyjskiej. Strzelecki był pasjonatem
geologii, nowej wówczas nauki o minerałach i bogactwach Ziemi i posiadał sporą wiedzę w tym zakresie. Za
cel pobytu w Australii postawił sobie badania geologiczne Australii, a przynajmniej jej wschodniej części,
czego systematycznie nikt do tego czasu nie robił.
Pierwsze trzy miesiące pobytu w Sydney Strzelecki poświęcił na poznawanie ludzi i otoczenia, co okazało się
bardzo pomocne w realizacji jego celów. Jeszcze w kwietniu poznał Gubernatora Gippsa, któremu przedstawił
swoje zamiary i który radził mu eksplorować nie zbadane jeszcze wtedy wnętrze Australii. Poznał wtedy
również Lady Franklin, która później, wraz z mężem Johnem, gubernatorem Tasmanii, już po koronnych
wyprawach Strzeleckiego gościła go i umożliwiła mu eksplorację i pionierskie badania geologiczne tej wyspy.
Warto przypomnieć, że wtedy Tasmania znana była jeszcze jako Van Diemen’s Land.
W czerwcu 1839 r. Strzelecki rozpoczął swe geologiczne wędrówki po Nowej Południowej Walii od
eksploracji terenów gór zwanych Błękitne, Blue Mountains. Są one położone na zachód od Sydney.
Strzelecki wędrował przez północną część tych Gór, docierając w okolice dzisiejszej Katoomby, Mount Banks
oraz Mount Tomah. Następnie powędrował na zachód, w kierunku obecnego Lithgow. W okolicy Doliny
Clwydd nazwał swą pierwszą górę Górą Adyny.
Adyna Turno, była jego młodzieńczą miłością, z którą utrzymywał kontakt listowny przez całe życie. Do
Adyny posłał również później alpejskie stokrotki z najwyższego szczytu Australii, z Góry Kościuszki [A3].
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Jak zobaczymy, fakt ten miał znaczenie w późniejszej historii nazwy Góry. Strzelecki jako pierwszy w sposób
udokumentowany zdobył, nazwał i opisał ten najwyższy szczyt kontynentu.
W swej pierwszej australijskiej wyprawie geologicznej w Góry Błękitne i dalej, na zachód od nich, Strzelecki
dotarł w okolice obecnego Bathurst i Orange. Z wyprawy tej powrócił do Sydney pod koniec listopada, a
napotkane zasoby minerałów oceniał na skromne [P1, str 72-73]. Z powodu obaw gubernatora Gippsa o
spowodowanie gorączki złota nie ujawniał swego odkrycia złota w okolicy Bathurst [P1.str. 83] [S5].
Wzbogacony o własne australijskie doświadczenia brał udział w licznych lokalnych spotkaniach. Ważnym
okazało się spotkanie z Jamesem Macarthurem, synem bogatego farmera z okolic Parramatty [P1, str.73].
Zaobserwował on w czasie podróży morskiej z Hobart, że na północ od Melbourne pasma górskie opadały w
kierunku wnętrza lądu. Podejrzewał, że mogą tam być doskonałe pastwiska. Również w planach Strzeleckiego
była eksploracja południowej części Nowej Południowej Walii, w tym Gór Śnieżnych, stanu Wiktorii oraz
Tasmanii. Obaj postanowili wspólnie wyruszyć na pionierską wyprawę lądową z Sydney do Melbourne.
Strzelecki wyruszył z Sydney między 21 a 24 grudnia 1839 r. [S3, str. 137] - jeśli wierzyć doniesieniu
prasowemu - w karecie zaprzężonej w dwa konie i w towarzystwie służącego [P1, str. 97]. Po dotarciu do
dziewiczego terenu wędrował jednak już bez karety. Macarthur dopiero 17 stycznia 1840 r. opuścił posiadłość
Vineyard w Parramatta w towarzystwie młodego pomocnika Jamesa Riley’a oraz z służącym, Aborygenem
Charles Tarra z okolic Goulburn. Strzelecki i Macarthur spotkali się dopiero w lutym w okolicy Goulburn.
Dokładna data spotkania to albo 5-ty albo 21-szy lutego [P1, str. 102]. Wyklucza to datę 15 lutego, podaną
później przez Strzeleckiego, jako dzień zdobycia najwyższej góry Australii. Strzelecki stracił w końcowej
części swej wyprawy swe oryginalne notatki i w konsekwencji jego opisy Góry Kościuszki oraz daty
eksploracji podawane w jego oficjalnych raportach [S2, str. 13], w polskim tłumaczeniu [S4, str. 31] i w
monografii [S1, str. 62] okazały się niedokładne. Wywoływało to przez długi czas liczne kontrowersje.
Poddawano w wątpliwość czy Strzelecki był na górze obecnie nazywanej Mt Townsend, czy też na Mt Abbott
i czy rzeczywiście wszedł na Górę Kościuszki. Analizowano, czy nazwę Kosciusko Strzelecki przypisał
szczytowemu łańcuchowi Gór Śnieżnych czy też najwyższemu szczytowi. Do zamieszania do dziś trwającego
przyczyniły się i stare błędy na mapach kartografów ze stanu Wiktoria, którzy błędnie nazwę Kościusko
umieszczali przez pewnien okres czasu w miejscu gdzie jest położona obecna góra Mt Townsend [D2].
Przypomnijmy też i o oficjalnej zmianie w 1997 r nazwy góry z Mt Kosciusko na Mt Kosciuszko [M2].
Postaramy się w obecnym artykule w sposób systematyczny prześledzić te zawirowania.

Nazwanie Mt Kosciusko i notatnik Macarthura
Paweł Edmund Strzelecki o nazwaniu Góry Kościuszki (Mt Kosciusko) oficjalnie pisał w swym raporcie dla
gubernatora Gippsa [S2, S4] oraz w swej monografii [S1], za którą dostał w 1846 r. złoty medal
Królewskiego Towarzystwa Geograficznego (Royal Geographical Society) [P1, str. 219]. W raportach tych
dostrzeżono niedokładności w datach i opisach miejsc związanych z wejściem na górę i nazwaniem
najwyższego punktu kontynentu Australii2.
W raporcie [S2,S4 str. 31] Strzelecki napisał:
... Dnia 15 lutego, około południa, znalazłem się na wysokości 6510 stóp nad poziomem morza i usiadłem na
wiecznym śniegu; nade mną było jasne niebo, a poniżej bezkresny widok na obszar obejmujący ponad 7000
mil kwadratowych. Ten wierzchołek skalisty i nagi, wznoszący się ponad wiele innych wyniosłości tych gór
2

Przypomnijmy, ze najwyższym punktem Australii jest szczyt Dome Argus w Australian Antarctic Territory i ma
wysokość 4093mnpm (13428stóp).

2

wybrałem, i zawsze będzie on wybierany, jako ważny punkt triangulacyjny. Obnażony i stojący samotnie
stanowi on najkorzystniejszy punkt obserwacyjny, z którego można dokonać przeglądu zawiłego układu
okolicznych gór. ... Szczególny wygląd tego wierzchołka uderzył mnie tak silnie przez swe podobieństwo 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.
W swej książce [S1, str.62] (tłumaczenie W. Słabczyńskiego w [S3, str. 146]) pisanej później i ostatecznie
wydanej 6 lat po nazwaniu góry ponadto pisał o niej:
Gdy patrzymy z krawędzi stożka niemal pionowo w dół wzrok nasz wnika w groźny jar głęboki na 3000 stóp
(912m – przyp. WS), na którego dnie rzeka Murray zbiera dopływy licznych źródeł i toczy połączone ich wody
ku zachodowi....
Kwestionowano niedokładne wysokości, będące daleko poza granicami błędu posiadanych przez
Strzeleckiego przyrządów, kwestionowno podobieństwo Góry do Kopca Kościuszki oraz tę przepaść nad
rzeką Murray. Ten ostatni opis bardziej pasuje do widoku z góry Mt Townsend, ale nie pasuje do widoku z
Góry Kościuszki. Podobieństwo do Kopca Kościuski zależy od tego skąd się na górę patrzy, ale pikanterii
dodaje to, że australijscy komentatorzy ani Krakowa ani Kopca dobrze nie znali i w tym zakresie ich
komentarze o Kopcu, a zwłaszcza o pomyleniu przez Strzeleckiego Kopca i Wawelu [T1], bo i takie teorie
były wysuwane, nie mogą być (wg piszacego te słowa krakowianina z urodzenia) traktowane poważnie.
Dokładniejszy opis nazwania Góry Kościuszki został podany do publicznej wiadomości dopiero w sto lat po
nazwaniu góry przez Strzeleckiego. Leslie Macarthur (1856-1930) [M1], syn Jamesa Macarthura (1798–
1867), jedynego świadka nazwania Góry, znalazł notatki swego ojca i w latach 1920 przekazał je Charles’owi
Daley. Daley dopiero w 1941 r. opublikował zapiski Jamesa Macarthura, które obecnie są uważane za jedno z
najważniejszych źródeł informacji o nazwaniu Góry [D1]. Pułkownik Clews, który brał udział w 1948 r. w
sporządzaniu lotniczych map wojskowych okolic Góry Kościuszki (Mt Kosciusko), w latach 1950-1958
pracował jako geodeta Zarządu Gór Śnieżnych
(Snowy Mountains Authority) oraz mieszkał w okolicy trasy wejścia Strzeleckiego na Górę Kościuszki,
podjął się w [C1] profesjonalnej analizy wszystkich dostępnych danych dotyczących wejścia i nazwania góry
przez Strzeleckiego. Notatki Macarthura uznał za dokument podstawowy. Poniżej podajemy tłumaczenie
odnalezionego fragmentu dziennika polowego Jamesa Macarthura.
9 marca 1840 r. Wyruszyłem z posiadłości Panów Hay oraz Chalmers drogą Hume w towarzystwie Hrabiego
Strzeleckiego oraz dwóch rdzennych przewodników z twardo wyznaczonym celem zdobycia najwyższego
miejsca w Alpach Australijskich. Wędrując piękną i bardzo malowniczą doliną wzdłuż Hume na południowym
brzegu rzeki, po minięciu stacji Guise’a rozbiliśmy nasz pierwszy obóz przy brodzie nazywanym przez naszych
rdzennych „Nowong”. 10-go przekroczyliśmy rzekę na brzeg północny i wędrując wąwozem w górę
dotarliśmy do niewielkiej ogrągłej polany, „Gobollin”. Była raczej typową niż malowniczą; jej linia lasu była
regularna i bez przerw. Z tego miejsca wspięliśmy się na wyższe tereny i po około czterech milach dotarliśmy
do niewielkiego ale wartkiego potoku. Zdecydowaliśmy się zostawić tam konie pod opieką przyjaciela, który
nam dotąd towarzyszył, ale który nie pałał taką chęcią odkryć, jaka motywowała Hrabiego i mnie do zdobycia
najwyższego znanego punktu Australii.
11 Marca. Hrabia Strzelecki, ja oraz dwóch tubylców wystartowaliśmy o 7a.m. przekonani, że potrafimy
osiągnąć nasz cel. Maszerowaliśmy w upale z naszymi kocami i żywnością w stylu wojskowym. Hrabia
dźwigał dodatkowo ciężką torbę z przyrządami do pomiarów naukowych. Podchodząc od początku wąskim
żlebem, po około trzech milach osiągnęliśmy skałę wiszącą nad doliną rzeki – przed nami rozciągała się
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głęboka dolina dopływu płynącego z Gór Dargal położonych przed źródłami Tumutu. Zejście do tej rzeki było
tak strome, że mogliśmy zejść bezpiecznie jedynie trzymając się krzewów i niewielkich odrostów – okolica ta
jest szczególnym środowiskiem naturalnym Czarnych Posumów, zwierzęcia typowego dla Van Diemens Land
(Tasmania, uwga AK). Po drugiej stronie potoku wspięliśmy się równie stromym zboczem, po którym było
kolejne zejście i znaleźliśmy się przy głównym nurcie rzeki Hume. Przeszliśmy na prawą stronę i trafiając na
kolejne odgałęzienie lub dopływ przeszliśmy na lewy brzeg osiągając punkt, z którego rozpoczynało się
ostateczne podejście na górę. Ponieważ termometr wskazywał ponad 90°F (32°C, uwaga AK) w ciągu dnia
zdecydowaliśmy przy odpoczynku, że wejścia będziemy dokonywać, na ile to będzie możliwe, w czasie
chłodniejszej pory nocnej i że rozbijemy obozowisko dopiero gdy nie będzie świecił księżyc. Dorodny ptak
lirogon wystarczył na sutą kolację, ale wywołał pragnienie wody. Wczesny ranek 12-go zastał nas już w
drodze i po pięciu godzinach nudnego podejścia osiągnęliśmy niewielkie otwarte miejsce. Piękne źródeko
umożliwiło nam spożycie solidnego śniadania. Jedynym piciem, jakie mieliśmy w czasie tych długich godzin
wspinaczki był litr wody zdobyty przez naszego przewodnika Jacky, który zszedł po pionowych skałach do
spadającego i głośnego potoku, który słyszeliśmy gdzieś w dole, ale którego dojrzeć nie mogliśmy. Miejsce, do
którego teraz dotarliśmy było ulubionym obozowiskiem tubylców w czasie ich corocznych wizyt na uczty na
Ćmach Boogan. Ślady ich obozowisk były widoczne wszędzie: nasi czarni przyjaciele przybywali tutaj
wychudzeni i niemal zagłodzeni. Ale kilka tygodni ucztowania na tym wspaniałym pożywieniu pozwalało im
osiągać miejską tuszę. Dr Bennet opublikował w 1834 bardzo ciekawe fakty na ten temat zaobserwowane
przez niego w sąsiadujących pasmach Gór Boogan. Będąc na granicy lasów zdecydowaliśmy się pozostawić
nasze koce itd. licząc, że będziemy mogli do nich wrócić po osiągnięciu naszego celu. Przeciskając się
najpierw przez pasmo gęstych krzewów a następnie przez pasmo suchego drewna osiągnęliśmy otwartą
przestrzeń porosłą olbrzymią trawą nazywaną przez tubylców „Monnong”, o wysokości 2 do 3 stóp, jasno
zieloną i soczystą. Bardzo trudno było przedzierać się przez to środowisko. Od czasu do czasu nawiewało
mżawkę, która nas ogarniała wraz z mrożącym powietrzem. Po dwóch godzinach mozolnego wchodzenia
wciąż byliśmy jeszcze daleko od najwyższego punktu. Po dyskusji zdecydowaliśmy się kazać naszym
przewodnikom wrócić się po koce i żywność i wrócić z nimi do miejsca gdzie aktualnie staliśmy z zadaniem by
rozbili obozowisko. Strzelecki i ja skierowaliśmy się na najwyższy szczyt, który w końcu osiągnęliśmy po
ciężkiej wspinaczce – a powietrze było przeraźliwie zimne. Sam szczyt okazał się rozdzielony na co najmniej
sześć punktów. Hrabia przy pomocy swych przyrządów szybko odkrył, że jeden z nich był istotnie wyższy niż
ten, gdzie aktualnie staliśmy. Głęboki wąwóz oddzielający nas od niego nie zniechęcił mego żądnego przygód
przyjaciela. Zdecydował się go zdobyć. Ponieważ dzień był już dość zaawansowany uznałem, że
roztropniejszym było wrócić do miejsca gdzie kazałem tubylcom rozbić obóz i czekać na nasz powrót. Przed
wyruszeniem, Hrabia powiedział mi o swym zamiarze zarejestrowania swego wejścia na najwyższy szczyt
Australii przez związanie imienia Kosciuszko (Kosciusko w notatniku Macarthura) z naszą udaną
wspinaczką. Nie mogłem tego nie zaaprobować i odczuwałem wielki szacunek dla mego przyjaciela gdy z
kapeluszem zdjętym z głowy wymawiał nazwisko Patrioty swego Kraju. Rozstaliśmy się na szczycie i ja
rozpocząłem swe zejście bez pośpiechu obserwując obfite żródła i potoki czystej wody, które występowały we
wszystkich zagłębieniach skał. Piękne kwiaty były w pełnym rozkwicie i sprawiały mi wielką przyjemność.
Były to kwiaty wczesnej wiosny – w zasadzie prostsze od wilczomieczów. Na stokach góry znajdowały się
olbrzymie pokłady łupków miki. Pod wieczór doszedłem do miejsca, gdzie kazałem rozbić nasze obozowisko,
ale nie dostrzegłem nawet śladów naszych czarnych przyjaciół. Krzyczałem, wystrzeliłem ze strzelby, ale nikt
nie odpowiadał w jakikolwiek sposób. Zbliżająca się noc niepokoiła mnie bardzo nie tylko z uwagi na samego
siebie, ale i z uwagi na mego przyjaciela. Moim priorytetem było zebrać opał i rozpalić ognisko, by światłem
wskazać memu przyjacielowi zejście w dół. Noc mijała i gdy starałem się ulokować blisko ognia by czuć
ciepło mego małego ogniska, nagle zdawało mi się jakbym usłyszał krzyk lub kukanie. Wdrapałem się na skałę
wiszącą nad przepaścią 100 stóp pode mną. Zobaczyłem odbicie ogniska naszych tubylców. Zsunąłem się
spowrotem i dokonując niebezpiecznego zejścia przez ciemną dolinę dotarłem do wygodnego tarasu, na
którym moi przyjaciele wygodnie się rozłożyli. Nic nie słyszeli o Strzeleckim, ale natychmiast kazałem
4

Jacky’emu pójść by go szukać i wkrótce już miałem przyjemnośc witać mego przyjaciela. Upadł wiele razy w
czasie powrotu, ale nic mu się nie stało. Wyciągnął ze swego plecaka kamień z najwyższego szczytu, który
osiągnął. Wyobrażam sobie, że wciąż ma w swej kolekcji to ciekawe trofeum. Hrabia doświadczył więcej
kłopotów niż przewidywał. Dość głęboki wąwóz, który musiał przebyć po naszym rozstaniu pełen był
poważnych niespodzianek w postaci wprowadzających w błąd skał oraz obrastających ich wysokich traw
Mommong. Zauważył ulatniający się ze szczelin skał dwutlenek węgla. Ja też zwróciłem uwagę na regularne
świszczące odgłosy, ale nie znałem ich źródła. Po zapadnięciu nocy powietrze się ożywiło, bo fruwające Ćmy
Boogan wytwarzały głęboki brzęczący odgłos podoby do gigantycznego ula. Na najbardziej zacienionej części
góry była jeszcze spora płachta śniegu, o której mój przyjaciel sądził, że była wieczna, gdyż były na niej ślady
rozkładu roślin. Obecny rok był nietypowy, bo w górach było znacznie mniej śniegu niż wcześniej
obserwowano. 13-go dokonaliśmy szybkiego zejścia do obozowiska, gdzie zostawiliśmy nasze konie. 14-go
Hrabia był zajęty uzupełnianiem i sprawdzaniem swych obserwacji. Poprawił wysokość na którą wszedł na
7800 stóp3.
Notatki Macarthura są bez porównania bardziej szczegółowe i spójne niż lakoniczne sformułowania
Strzeleckiego. Clews dokładnie zanalizował dane zawarte w powyższych notatkach Macarthura i na ich
podstawie odtworzył prawdopodobne czasy marszrut Strzeleckiego i Macarthura. Z uwagi na jego
kompetencje i doświadczenie w rejonie Góry jego wnioski są przyjmowane za najbardziej wiarygodne. A oto
rozkład dnia 12 marca 1840 r. podany przez Clewsa [C1, str. 28] pokazujący, że dla wytrawnego wędrowcy,
jakim bez wątpienia był Strzelecki, marszruta opisana przez Macarthura była jednak do pokonania.
Wyruszenie z Dolnego Grzbietu Hannela ‘wczesnym rankiem’ ok.
5:30am
Byatts Camp ‘5 godzin nudnego podejścia’
ok.
10:30am
Byatts Camp ‘piękne źródło-solidne śniadanie’
ok.
11:00am
Powrót po koce ‘po dwóch godzinach uciążliwego podejścia’ ok.
1:00pm
Szczyt Townsend’a ‘osiągnięty po bardzo uciążliwej wspinaczce’
ok.
2:30pm
Strzelecki i Macarthur rozstają się ‘dzień był dobrze zaawansowany’
ok.
3:00pm
Strzelecki na szczycie Kosciusko
ok.
3:45pm
Strzelecki opuszcza szczyt Kosciusko
ok.
7:30pm
Macarthur dociera do proponowanego obozowiska (bez pośpiechu)
ok.
5:00pm
Macarthur odnajduje obóz swych przewodników
ok.
8:00pm
Strzelecki i Macarthur spotykają się w obozie
ok.
9:00pm
Tak więc góra została zidentyfikowana przez Strzeleckiego jako najwyższa na kontynencie, nazwana, ale jak
te fakty były w końcu uznawane i przez kogo?

Townsend, Mueller oraz von Lendenfeld
W stulecie nazwania góry, w roku 1940, czasopismo Royal Australian Historical Society opublikowało ważne
opracowania związane z Mt Kosciusko, były to artykuły Havarda [H1] oraz Dowda [D2]. Havard opracował
solidną biografię Strzeleckiego oraz jego badań, zwłaszcza w Australii. Dowd natomiast udokumentował jakie
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były przez pierwsze stulecie formalne losy nazwy Mt Kosciusko, od czasu nadania nazwy Górze Kościuszki
przez Strzeleckiego. Poniżej opieramy się na badaniach i ustaleniach B.T. Dowda.4
Po raporcie Strzeleckiego w 1840 r. o jego i Macarthura wyprawie z Sydney do Melbourne włącznie ze
zdobyciem i nazwaniem najwyższego szczytu Australii
władze kolonii rozpoczęły swą związaną z tym raportem biurokratyczną kolonialną działalność. Sekretarz
kolonii nakazał w liście z 23 lutego1841 r. Głównemu Geodecie kolonii by włączył mapki z podróży
Strzeleckiego do Western Port do oficjalnego zbioru dokumentów kolonii. Włączenie dokumentów zostało
potwierdzone. Jednak duża skala mapek Strzeleckiego uniemożliwiała identyfikację, którą Górę Strzelecki
nazwał Mt Kosciusko. Jego raport stwierdzał jednak wyraźnie: nazwał najwyższą górę w masywie Alp
Australijskich.
W latach 1846-7 Główny Geodeta Thomas Townsend prowadził oficjalne pomiary w Alpach Australijskich.
Jego mapy pokazują, że przy tej okazji był i na Mt Kosciusko, ale nazwy tej na swych mapach wtedy jeszcze
nie umieścił. Główne pasmo Gór Śnieżnych nazwał na tych mapach Bald Mountains i zaznaczył tylko dwa
szczyty: Bulls Peaks oraz The Rams Head.
W r. 1851 Główny Geodeta Thomas Townsend sporządził pierwszą oficjalną mapę hrabstwa Selwyn w
Wiktorii. Był to ten sam geodeta, który pięć lat wcześniej był na Górze Kościuszki i który prawdopodobnie
był pierwszym, który był na tej górze od czasu gdy Strzelecki ją zdobył i nazwal. Na tym planie regionu
Selwyn, Townsend umieścił już nazwę Mt Kosciusko poprawnie, przy szczycie, który i dziś nosi tę nazwę. A
więc oficjalnie można uznać, że od 1851r. nazwa Mt Kosciusko została akceptowana przez władze kolonii.
W 1851 Góry Śnieżne odwiedził pastor W.B. Clarke, który był wówczas znanym i cenionym uczonym.
Clarke opublikował książkę Południowe Złoża Złota w Nowej Południowej Walii wraz z mapą, na której
umieścił nazwę Mt Kosciusko. Skala mapy była jednak zbyt dużą, by można było zidentyfikować dokładne
położenie góry.
Pierwszą oficjalną mapą hrabstwa Wallace w Nowej Południowej Walii opublikowano dopiero w 1860 r. Na
mapie tej jest nazwa Mt Kosciuszko (!) ulokowana dokładne tam gdzie jest i dzisiejsza Mt Kosciuszko. Mapy
Selwyn oraz Wallace od tego czasu zawsze pokazywały i pokazują poprawne położenie góry i nie ma w
dokumentach żadnych śladów zamiany nazwy szczytu Mt Kosciusko z jakimkolwiek innym, jak to różne
popularne źródła podają nawet do dnia dzisiejszego.
Ważne wydarzenie nastąpiło w 1870 r. w związku z triangulacją prowadzoną przez władze Wiktorii w pobliżu
granicy stanów Wiktoria oraz Nowa Południowa Walia. Department Geodezji stanu Wiktoria sporządził
wówczas mapę, na której szczyt Mt Kosciusko był umieszczony w innym miejscu niż na mapach Selwyn i
Wallace. Austriacki badacz Van Lenedenfeld, który się tymi mapami posłużył twierdził, że szczyt na mapie
wiktoriańskiej był lokalnie nazywany Mueller’s Peak, od barona von Mueller’a, który odwiedził Góry Śnieżne
ok. 1853r. oraz ponownie, kilka lat później. Na mapie dostarczonej do Departamentu Terytorialnego
(Department of Land of NSW) przez Lendenfelda była nazwa Mt Kosciusko (Ramshead), ale góra Mt
Kosciusko na mapach Selwyn i Wallace jest umieszczona 2¼ mili na południowy wschód od szczytu
4

Halliday, E.D., Przewodniczący NSW Land Board, opublikował na str. 4 w Sydney Morning Herald z dnia 20 stycznia
1892 list prostujący zamieszanie w nazewnictwie najwyższych gór Alp Australijskich spowodowane błędem von
Lenedenfelda i jego publikacjami. Halliday swe wyjaśnienia pisał 50 lat przed publikacją Dowda [D2], a ustalenia tych
oficjalnych reprezentantów urzędów Nowej Południowej Walii są zgodne. Halliday podaje też, że w 1892r. władze
postawiły na Górze Kościuszki znak trangulacyjny ze znakiem „M”, aby Górę można było łatwo identyfikować. Link:
https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/13859020
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zaznaczonego na mapie Lendenfelda. Szczyt na mapie Lendenfelda od r 1892 otrzymał więc swoją własną
nazwę Mt Townsend, chociaż sam Townsend na tym szczycie najprawdopodobniej nigdy nie był. Zamiany
nazwy szczytów nigdy nie było, jak błędnie do dziś podają popularne internetowe źródła. Ten mit o zamianie
nazw powtarzany jest nawet i w Polsce.
Van Lendenfeld przeszedł jednak mało chwalebnie do historii Australii jako ten, który wywołał spore
zamieszanie ogłaszając się w 1885 r. odkrywcą najwyższego szczytu lądu Australijskiego. Lendenfeld
prowadził badania Gór Śnieżnych będąc prowadzony przez wynajętego doświadczonego lokalnego pasterza
James’a S. Spencera. W zasadzie powtórzyli trasę Strzeleckiego i Macarthura sprzed 45 lat: Weszli na szczyt
nazywany dziś Mt Townsend i Lendenfeld, podobnie jak wcześniej Strzelecki, poprzez pomiary stwierdzil, że
sąsiedni szczyt jest trochę wyższy. Lendenfeld padł jednak ofiarą swej niedokładnej mapy sporządzonej przez
władze wiktoriańskie, o której opowiedzieliśmy już wyżej. Na tej niepoprawnej mapie szczyt, na którym stał
Lendenfeld ze Spencerem nosił nazwę Mt Kosciusko, a do tego ponoć (wg. Lendenfeld’a) przez lokalnych był
nazywany Mueller’s Peak. A więc w oparciu o swą niepoprawną mapę Lendenfeld stwierdził, że to nie Mt
Kosciusko jest najwyższym szczytem, bo wierzył, że na Mt Kosciusko właśnie stoi, ale ten sąsiedni szczyt,
2¼ mili na południowy wschód i odgrodzony od nich doliną.
Von Lendenfeld uradowany swym odkryciem sporządził natychmiast oficjalny raport [L1] ze swoich badań,
który zaadresował do Hon. J.P. Abbott, M.P. Minister of Mines, z datą 21 stycznia 1885 r. O odkryciu
najwyższego szczytu Australii i nazwaniu go Mt Townsend powiadomił też prasę. Niespodziewanie spotkał
się jednak z ostrą ripostą ze strony swego przewodnika Spencera. Spencer napisał list [S6] do The Sydney
Morning Herald opublikowany 25 lutego 1885 r. w którym ostro protestował przeciwko pretensjom
Lendenfelda do pierwszeństwa w odkryciu najwyższego szczytu Australii. Spencer pisał, że to on był
przewodnikiem Lendenfelda, że to on go na wszystkie szczyty wprowadzil i że wyraźnie mu mówił, iż
wszystkie te szczyty były już wielokrotnie odwiedzane przez niego samego, przez jego synów i przez innych.
Spencer wypasał w tych górach tysiące owiec przez trzy miesiące rocznie, jednak sezon wypasu byl zbyt
krótki na jego potrzeby. W tych górach był też jako przewodnik z p. Adamsem, Głównym Geodetą, z jego
córką, z p. A.C. Betts’em Geodetą Okręgowym z Cooma. Był oburzony, że Lendenfeld w 45 lat po
Strzeleckim przypisuje sobie prawo do pierwszeństwa. Spencer, podobnie jak Lendenfeld, używał w swym
liście nazw naniesionych na niepoprawną wiktoriańską mapę, którą Lendenfeld się posługiwał.
Bliższe zbadanie sprawy jednoznacznie pokazało, że Lendenfeld był w błędzie. Rezultatem awantury było
jednak nadanie proponowanej przez Lendenfelda nazwy Mt Townsend dla najwyższej góry kontynentu
bezimiennemu dotąd szczytowi, z którego zarówno Strzelecki jak i Lendenfeld, 45 lat po nim, zidentyfikowali
ten najwyższy szczyt, znany od 1840 r. jako Mt Kosciusko. Lendenfeld nie chciał się pogodzić z werdyktem,
pisał pokrętne artykuły do prasy, co Dowd [D2, przypis na str. 104] skomentował, że Lendenfeld bez przerwy
przesuwał grunt pod najwyższymi szczytami. Zwolennicy Lendenfelda interpretowali jednak nazwanie
Townsenda jako zamianę nazw gór i mit ten dotąd jest rozpowszechniany. W rzeczywistości zamiany nazw
nigdy nie było.

Być albo nie być
Spekulacje wobec nazwy Mt Kosciusko dla najwyższego szczytu kontynentu oraz wejścia Strzeleckiego na tę
górę nie ustały nawet po zakończeniu afery Lendenfelda. Nie ustały i po odnalezieniu i opublikowaniu notatek
Macarthura.
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W pracy [J1] autorzy doszli w 1969 r. do wniosku, że pierwszym na najwyższym punkcie kontynentu był dr
John Lotsky, Czech z Galicji [K1]. Lhotsky był dość kontrowersyjną postacią, był skłóconym z całym
otoczeniem. W Australii prowadził badania geologiczne i przyrodnicze w latach 1832-1838. W 1834 r. odbył
wędrówkę z Sydney do Alp Australijskich uwieńczoną zdobyciem 6 marca 1834 r. i nazwaniem Mt King
William IV, najwyższej góry do tej pory zdobytej przez europejskich podróżników. Andrews [A5] po
szczegółowej analizie drogi Lotskiego w terenie doszedł jednak do wniosku, że Mt King William IV to obecna
Mt Terrible, a sam Lotsky w pobliże Mt Kosciusko nawet nie dotarł.
Kilka dalszych publikacji: [S7,50],[B1, 53] oraz [T1,88] podważa ustalenia Daley’a i Clewsa analizując
niedokładności opisów Strzeleckiego i szukając argumentów na uzasadnienie nazewnictwa zaproponowanego
przez Lendenfelda. Bergman [B1] i Teichmannowie [T1] lansują nawet koncepcję, że Strzelecki pomylił
Kopiec Kościuszki z Wawelem, ale taki absurdalny pomysł może przyjść do głowy tylko osobom, dla których
polska historia i kultura to stos klocków bez powiązań i znaczenia. Przypomnijmy, że Strzelecki spędził w
Krakowie dłuższy okres czasu [P1, str. 13,19] będąc już ciekawym świata, inteligentnym, dojrzewającym
młodzieńcem. Pomyłkę Kopca z Wawelem należy więc zdecydowanie wykluczyć.5
Odpowiadając na artykuł Teichmanów Andrews [A4] wysunął sugestię, że Strzelecki i Macarthur nie byli
jednak na Mt Townsend ale na sąsiedniej, bliższej do Mt Kosciuszko i niższej o 50m górze zwanej Abbott’s
Peak, z której widoki lepiej pasują do opisów Macarthura i Strzeleckiego. Rygielski [R1] oraz [T1, str. 56]
argumentują jednak, że z Abbott Peak nie było możliwe rozstrzygnięcie, która góra jest wyższa: Mt Townsand
czy Mt Kosciusko.6
Piszący te słowa, sądzi na podstawie omawianych dokumentów, że Strzelecki i Macarthur jednak byli na Mt
Townsend, ale by się tam dostać musieli przejść przynajmniej w pobliżu Abbott’s Peak. Widoki utkwiły i
Strzeleckiemu i Macarthurowi w pamięci, natomiast przy późniejszym opowiadaniu i pisaniu o zdobyciu i
nazwaniu Góry okazali się mniej precyzyjni, niż po fakcie historycy tego oczekują. Mogła ich i pamięć
zawieść, bo notatki i raporty pisali przecież w jakiś czas później. Van Lendenfeld również dał przykłady
sprzeczności w opisach i sprawozdawaniu skoro go określano jako ziemię pod górami przesuwającego.

Od Mt Kosciusko do Mt Kosciuszko
Australia, a właściwie jej administracja, pomimo ataków na nazwę, stała na stanowisku, że mimo zgłaszanych
zastrzeżeń należy uszanować jasno sformulowaną wolę Strzeleckiego, by najwyższy szczyt kontynentu nosił
imię Kościuszki. Wiedza o samym Tadeuszu Kościuszce w Australii nie jest powszechna. Gdy w latach 80tych i 90-tych do Australii zaczęła napływać tzw. fala Solidarnościowa emigrantów, znacznie lepiej
wykształconych niż przesiedleńcy, emigranci po drugiej wojnie światowej, tzw. DP-si, coraz więcej głosów
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Przypomnijmy, że Strzelecki w swym raporcie pisał o kopcu wzniesionym w Krakowie na mogile patrioty Kościuszki.
Kopiec Kościuszki został uchwalony jako symboliczna mogiła Kościuszki: Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej
19/07/1820 zdecydowano w Krakowie wznieść symboliczną mogiłę za pomnik dla Naczelnika, z ojczystej ziemi i głazu
krajowego, na wzór prehistorycznych, spowitych w legendy krakowskich kopców Kraka i Wandy.
http://kopieckosciuszki.pl/pl/historia-kopca-kosciuszki . Nigdy żaden kopiec nie został wziesiony nad Wawelem, gdzie w
czerwcu 1818r Tadeusz Kościuszko został pochowany.
6
Zauważmy jednak, że z Abbott Peak łatwo można ocenić, że odległość do Góry Kościuszki jest ok. 2.5-3 razy większa niż
do Townsenda. Strzelecki mógł znać kąty do tych dwóch gór, które odpowiednio wynoszą ok. 1.6i 2.9. Ponieważ
2.5*1.6=4.0>2.9, więc można stąd łatwo wywnioskować, że Kościuszko jest wyższy od Townsenda. Tak więc
zastrzeżenia Townsendów i Rygielskiego nie mogą być traktowane jako znalezienie luki w teorii Andrewsa.
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zaczęło Australijczykom przypominać, że poprawna polska pisownia Góry to Mt Kosciuszko, a nie Mt
Kosciusko.
Należy tutaj krótko przypomnieć historię starań o korektę nazwy Góry poprzez dodanie literki Z. Było wielu
inicjatorów tej zmiany. Były petycje indywidualne, jak np. petycja Pana Karola Murawskiego z Cooma,
zwanego Mister ‘Z’, złożona jeszcze w 1993r. Edward Gough Whitlam obwiniał od ponad 20 już lat
biurokratów australijskich o popełnienie zawstydzającego Australię błędu poprzez opuszczenie ‘z’ w nazwie
Góry. Rozpatrując w 1997 r. sprawę zmiany nazwy Urząd Nazw Geograficznych Nowej Południowej Walii
rozważył ponad dwieście petycji. Wydaje się jednak, iż decydujące znaczenie miała tu wielka kampania
prasowa mocno popierana przez ówczesną Ambasador RP, panią Agnieszkę Morawińską. List popierający
zmianę przesłał również ówczesny Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Wraz z Komitetem Kościuszki
utworzonym na Gold Coast z inicjatywy p. Mariana Szuszkiewicza-Landisa oraz z poparciem tak
wpływowych osób jak były premier Australii Edward Gough Whitlam oraz znany dyplomata australijski
Richard Broinowski - wówczas pełniący funkcję ambasadora Australii w Meksyku - doprowadzono do
dodania ‘z’ do oryginalnej nazwy ‘Mt Kosciusko’ [M3]. Stało się to w 200-tną rocznicę urodzin Pawła
Strzeleckiego. Jako argument decydujący uznano, że sam Strzelecki opisując w liście do Adyny odkrycie i
nazwanie Góry używał nazwy ‘Mt Kosciuszko’. Nie zaaprobowano jednak zmiany w nazwie ‘s’ na ‘ś’, co
część petentów również sugerowała [M4]. Polonia, a przynajmniej ta część postulująca zmianę, była
zachwycona ‘zwycięstwem’. Czy jednak słuszna była ta kampania? My sami też spolszczamy nazwy
cudzoziemskie, czy nie powinniśmy więc tego zwyczaju tolerować u innych?

Ngarigo, tradycyjni kustosze Góry Kościuszki
Najwyższa pora, by wspomnieć o rdzennej ludności Australii, o Aborygenach. Czy lokalne plemiona miały
jakąś nazwę na najwyższy szczyt kontynentu? Czy ta Góra miała dla nich jakieś znaczenie?
Wprawdzie w wyprawie Strzeleckiego i Macarthura brali udział rdzenni Australijczcy Charle Tara oraz
Jackie, jednak nie byli oni z okolic Mt Kosciuszko. Alpy Australijskie są położone w krainie zwanej Monaro,
same Góry Śnieżne były nazywane Muniang, chociaż nazwa Muniang może się odnosić i do pojedynczej góry
‘białej’, ze śniegiem. Plemionem, które zamieszkiwało okolice Góry Kosciuszki było Ngarigo.
Było - bo sprawa się skomplikowała. Kolonialna polityka Australii dążyła do przesiedlania lokalnej ludności.
Jest to stara praktyka ‘administratorów’ tego świata, że przesiedlenia ludności lokalnej okazały się dość
efektywną metodą ustanawiania nowej ‘władzy’. Nieodzowne są przy tym fale ludności napływowej
zajmujące nowe dla siebie terytoria. W sposób naturalny tworzą się konflikty i animozje między ‘nowymi’ i
autochtonami. Administracja może wtedy z ‘naturalym’ autorytetem spory rozstrzygać, umacniając swój
niezagrożony prestiż. Krótko mówiąc, Ngarigo nie mieszkają już na ogół na swych rdzennych terytoriach.
Na szczęście dla nich, czasy kolonialne minęły i pojawiły się trendy korzystniejsze dla włączania rdzennej
ludności w aktywne uczestnictwo we współczesnym społeczeństwie. Zarówno Kościuszko jak i Strzelecki
byliby tymi zmianami zachwyceni, przecież obaj byli wielkimi przeciwnikami niewolnictwa i nierówności
społecznych.
Pierwszy aborygeński głos domagający się zmiany nazwy Góry na ‘coś aborygeńskiego’ pojawił się w 2000 r.
gdy burmistrz Tumbarumby, miejscowości pod Górą Kościuszki, to żądanie ogłosił na szczycie Góry do
kamer telwizyjnych, w obecności polityków i Prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Janusza
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Rygielskiego. Podniosły się protesty, doszło do plebiscytu prasowego zorganizowanego w Zachodniej
Australii przez organizację polonijną Mt Kosciuszko, w którym ponad 90% ankietowiczów opowiedziało się
za nie zmienianiem nazwy.
Powstała jednak delikatna sytuacja: zarówno Kościuszko jak i Strzelecki zapewne stanęliby po stronie
aborygeńskiej, która ledwie przeżyła najazd kolonizatorów i którym odebrano tak wiele. Ale ta rdzenna
ludność, domagająca się na fali stopniowego przywracania swych praw zmiany nazwy Góry przecież nic nie
wiedziała o Kościuszce, o jego postawie przeciw niewolnictwu, o jego słynnym Testamencie i o jego
zdecydowanym poparciu dla równych praw dla wszystkich. Jak widzieliśmy, przeciwników nazwy Mt
Kosciuszko dla najwyższego szczytu kontynentu Australii nie jest mało. Wystarczy pogooglować, by
zobaczyć jak popularne są w internecie nieprawdziwe informacje o Górze: że nazwy Mt Townsend i Mt
Kosciuszko zostały zamienione lub, że Aborygeńska nazwa Góry to Targangil7. Co może być prostsze niż
skłócić z sobą Aborygenów i Polonię? Nie udało się nazwy zmienić w inny sposób, to przecież może to zrobić
sama rdzenna ludność pozbywając się przy tym nieświadomie swego wielkiego orędownika Kościuszkę.
Polonia australijska, głównie Kosciuszko Heritage Inc, podjęła się więc próby zbliżenia i zaprzyjaźnienia z
ludnością rdzenną, związaną od tysięcy lat z terenami, na których ulokowana jest Góra Kościuszki, z
tradycyjnymi kustoszami tak nam drogiej Góry Kościuszki. Dzięki wielkiej pomocy i pośrednictwu ówczesnej
Dyrekcji Narodowego Parku Kosciuszki, dyrektora Dave’a Darlingtona, rozpoczął się mozolny, już
dziesięcioletni proces wzajemnego poznawania się i budowania zaufania.
Jubileusz 200-lecia śmierci Kościuszki pod auspicjami UNESCO, granty Senatu RP, Wspólnoty Polskiej i
MSZ-u oraz zaproszenie delegacji Ngarigo przez Profesora Rokosza, Prezesa Komitetu Kopca Kościuszki na
obchodowe uroczystości w Krakowie stanowiły kamień milowy w budowaniu przyjaźni między Polonią,
Polską i Ngarigo. Dobrze się stało, że byliśmy w stanie pokazać naszym australijskim Przyjaciołom kim był
Tadeusz Kościuszko, jaką się cieszy międzynarodową reputacją i że się przekonali, że rzeczywiście mogą go
uważać za swego Orędownika i Przyjaciela. Dobrze się stało, że po przełamaniu barier będzie możliwy
wspólny dialog, we wzajemnym zaufaniu jak dalej wspólnie dbać o Górę, o nasze tradycje i jak je promować
na szerszą skalę. Ta nowa przyjaźń, to nie tylko zbliżenie dwóch pomników Naczelnika: Kopca i Góry
Kościuszko, to kolejny i niebagatelny pomnik dla Naczelnika.
A czy będzie zmiana nazwy Góry, jak o to pytali nas dziennikarze? Zobaczymy, za wcześnie o tym mówić.
Najważniejsze, że obydwie strony się wzajemnie szanują, że się wzajemnie o sobie uczymy i że już razem
wiemy, że Tadeusz Kościuszko to Przyjaciel nie tylko Polaków, nie tylko Ngarigo, że to Przyjaciel Ludzkości,
jak powiedział generał Lafayette w swej mowie pogrzebowej.
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The known and less familiar history
of the naming of “Mt Kosciuszko”
Andrzej S. Kozek1

The highest peak on the continental Australia bears the name “Mt Kosciuszko” and we know
this from our time in primary school. We as well remember that it was discovered and named
by the Polish traveller and explorer, Paul Edmund de Strzelecki.
Polish people consider it a magnificent monument to Tadeusz Kosciuszko. However, the
history of its naming along with many related controversies are less familiar and lead to
dissemination of incorrect information both in Poland and in Australia. Hence, to fill the gap, it
is necessary to gather the facts in one publication equipped with references to the relevant
historical resources.
Key terms: Mt Kosciuszko, Tadeusz Kosciuszko, Kosciuszko's Will, Paul Edmund Strzelecki,
Strzelecki, Australia, Aborigines, equality under the law, freedom, democracy.
Macarthur and Strzelecki’s Expedition
Paul Edmund Strzelecki (1797-1873) arrived in Australia in April 1839, as one of four
passengers on the merchant ship Justine carrying potatoes and barley [P1, p. 57]. Half a century
had already passed since the British flotilla under the command of Governor Arthur Phillip had
landed in Australia on the shores of the Bay, which he named Sydney Harbour, and nearly 70
years since James Cook assimilated Australia into the British Empire. Strzelecki was a
passionate of geology, a new discipline at the time, dealing with minerals and the wealth of the
earth, and he was an expert in this field. His set goal for visiting Australia was to study
Australia’s geology, or at least that of it’s eastern part, which no one had yet done
systematically.
The first three months of his stay in Sydney, Strzelecki spent meeting with local people and
gathering information about the country, which later proved very important in achieving his
goals. Before the end of April he got to know Governor Gipps, to whom he introduced his aims
and who advised him to explore the still mysterious interior of Australia. He also met Lady
Franklin, who later, together with her husband John, the Governor of Tasmania, hosted
Strzelecki and enabled him to explore and conduct pioneering geological research of this
island. It is worth remembering that, at that time, Tasmania was still known as Van Diemen’s
Land.

Macquarie University (Australia), Department of Statistics, Associate Professor, Dr Hab.
Honorary Fellow, Vice President of Kosciuszko Heritage Inc.
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In June 1839, Strzelecki began his geological exploration of New South Wales with a trip to the
mountainous territory called the Blue Mountains and located west of Sydney. Strzelecki
reached northern parts of these mountains, getting as far as present day Katoomba, Mount
Banks and Mount Tomah. Then he moved northwest, in the direction of present day Lithgow.
In the vicinity of the Clwydd Valley, he named his first peak Mount Adina.
Adina (Aleksandryna) Turno, was his youthful love, with whom he continued to correspond by
letter his whole life. Later, he sent Adina alpine daisies from the highest peak in Australia,
Mount Kosciuszko [A3]. As we will see, this fact proved important in the subsequent history of
the mountain naming. Strzelecki was the first to reach, name, and describe in a scientific
manner the highest peak of the continental Australia.
In his first Australian geological expedition into the Blue Mountains and further, to the west of
them, Strzelecki got as far as present day Bathurst and Orange. He returned to Sydney from
this expedition at the end of November, assessing the mineral resources he encountered as
modest [P1, pp. 72-73]. Because of Governor Gipps’ concern about initiating gold fever, he did
not publish his discovery of gold in the vicinity of Bathurst [P1, pp. 83], [S5]. Enriched by his
own Australian experiences, he participated in many local meetings. Importantly, one of these
meetings was with James Macarthur, the son of a wealthy farmer from the district of
Parramatta [P1 p. 73]. During his sea voyage from Hobart, he noticed that, to the north of
Melbourne, the mountain slopes fell towards the interior of the landmass. He suspected that
there could be some excellent pastures over there. Included in Strzelecki’s plans was
exploration of the southern parts of New South Wales, including the Snowy Mountains, the
State of Victoria, as well as Tasmania. Both Strzelecki and Macarthur decided to leave together
on a pioneering overland expedition from Sydney to Melbourne.
Strzelecki left Sydney between the 21st and 24th of December 1839 [S3, p. 137] – if the tidings
from the local press can be believed – in a two-horse carriage and accompanied by a servant
[P1 p. 97]. After reaching virgin terrain, he continued without the carriage. Macarthur only left
the Vineyard homestead in Parramatta on the 17th of January 1840, accompanied by a young
assistant, James Riley, as well as a servant, Charles Tarra, an Aborigine from the region of
Goulburn. Strzelecki and Macarthur did not meet up until February, in the vicinity of Goulburn.
The exact date of the meeting is either the 5th or the 21st of February [P1, p. 102]. This rules out
the date of the 15th February, given later by Strzelecki, as the date for conquering the summit of
the highest peak in Australia. At the end of his expedition, Strzelecki lost all of his original
notes. Consequently, his description of Mount Kosciuszko, as well as the dates of exploration,
as given in his official reports [S2, p. 13], in the Polish translation [S4, p. 31], and in the
monograph [S1, p. 62], turned out to be inaccurate. For a long time this caused various
controversies. It was even postulated that Strzelecki was on the mountain now known as
Mount Townsend, or even on Mount Abbott, and doubted if he really climbed Mount
Kosciuszko. Analyses were carried out to determine if Strzelecki gave the name Kosciusko to
the highest range forming the Snowy Mountains or just the highest peak. Contributing to the
disputes, lasting to these days, were old inaccuracies in cartographic maps from the state of
Victoria, which for a period of time mistakenly placed the name Mt Kosciusko in an area where
the mountain now known as Mount Townsend is located [D2]. Let us also recollect the official
name change, in 1997, from Mt Kosciusko to Mt Kosciuszko [M2]. In this article we endeavour
to systematically present these quandaries.
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Naming Mt Kosciuszko and Macarthur’s notes
Paul Edmund Strzelecki wrote about naming Mt Kosciusko in his official report to Governor
Gipps [S2, S4], as well as in his monograph [S1] for which he received the Royal Geographical
Society Gold Medal in 1846 [P1, p. 219]. In these reports, many inaccuracies were later noted in
the dates and descriptions of places associated with the climb of the mountain and naming the
highest point of the Australian continent2.
In his report [S2, S4 p. 31], Strzelecki wrote:
… On the 15th February, about noon, I found myself at 6,510 feet (1,984m) above the level of the
sea, seated on perpetual snow; a lucid sky above me, and below, an uninterrupted view over more
than 7,000 square miles. This pinnacle, rocky, and naked, predominant over several others,
elevations of the same mountain, was and always will be, chosen for an important point of
trigonometrical survey; clear and standing by itself, it affords a most advantageous position for
overlooking the intricacies of the mountain country around. The particular configuration of this
eminence struck me so forcibly, by the similarity it bears to the tumulus elevated in Krakow over
the tomb of the patriot Kosciusko, that, although in a foreign country , on foreign ground, but
amongst a free people, who appreciate freedom and its votaries, I could not refrain from giving it
the name of Mount Kosciusko.
In his book [S1, p. 62] (cf. translation into Polish by Słabczyński [S3 p. 146]), written sometime
later and finally published 6 years after the naming of the mountain, Strzelecki wrote about it:
Beneath the feet, looking from the very verge of the cone downwards almost perpendicularly, the
eye plunges into a fearful gorge 3,000 feet deep, in the bed of which the sources of the Murray
gather their contents, and roll their united waters to the west.
The imprecision of the heights has been questioned falling far beyond the precision of
Strzelecki’s instruments. Doubts have also been cast on perceptions of similarity to the
Kosciuszko Mound and the chasm over the river Murray. That last description does not match
the view from Mount Kosciuszko but is a better fit to the view from Mount Townsend. The
similarity to the Kosciuszko Mound depends upon the vantage point from which Mount
Kosciuszko is viewed, but there is piquancy in the actuality that the Australian commentators
did not really know either Krakow or the Mound. Their comments in [T1] on Strzelecki
mistaking the Mound for the Royal Castle Wawel Hill (yes, such theories were also
promulgated) cannot be taken seriously by the writer, who is a Cracow born and it is known
that Strzelecki also spent some time in Cracow [P1, p. 13].
No more accurate account of the naming of Mount Kosciuszko was available publicly until
nearly one hundred years after the naming of the mountain by Strzelecki. Leslie Macarthur
(1856-1930) [M1], the son of James Macarthur (1798-1867), the only witness to the naming of
the mountain, found his father’s notes and, in the 1920s, passed them on to Charles Daley.
Daley published James Macarthur’s notes in 1941, on the centenary of the Strzelecki &
Macarthur expedition. These notes are now considered to be one of the most important
sources about the naming of the mountain [D1].

We recall that the highest point in the Commonwealth of Australia is actually Dome Argus in
the Australian Antarctic Territory, which stands 4,093m above sea level.

2

3

Lieutenant Clews in about 1948 took part in the production of aerial military maps of the
environs of Mt Kosciuszko and in the years 1950-1958 worked as a surveyor for the Snowy
Mountains Authority. He also lived in the area encompassing the route of ascent by Strzelecki
of Mount Kosciuszko. In [C1] he undertook a professional analysis of all available information
relating to the ascent and naming of the mountain by Strzelecki. He deemed Macarthur’s notes
as primary documentary evidence. Below we include this famous fragment of James
Macarthur’s field diary.
March 9 – 1840. I started from Messrs Hay and Chalmers station on the Hume accompanied by
Count Strzelecki and two native guides determined to reach the highest point of the Australian
Alps. Ascending the beautiful and highly picturesque valley of the Hume on the Southern bank of
the river passing Guise’s Station we found our first camp at a ford known by the natives under the
name of “Nowang”. On the 10th we crossed the river to the northern bank and following the valley
upwards we reached a small circular plain, ‘Gobollin`. It was more regular than picturesque; the
margin of the forest was so formal and unbroken. From this point we ascended the higher ranges
and in about four miles reached a small but rapid creek. There we determined to leave our horses
under the charge of a friend, who had accompanied us so far, but did not feel the same ardour of
discovery that incited the Count and myself to ascend the highest known peak in Australia.
March 11th.-Count Strzelecki, myself, and two natives started at 7 a.m. in high spirits to
accomplish our object. The weather intensely hot, we marched on with our blankets and
provisions au militaire. The Count carried in addition a heavy case of instruments for scientific
observations. Ascending at once through a narrow gully, in about three miles we reached a gap
overhanging the course of the river. Before us was the deep valley of a tributary flowing from the
Dargan mountains at the head of the Tumut. We found the descent to the river so steep that we
only accomplished it safely by clinging to the shrubs and small saplings. This locality is peculiarly
the habitat of the Black Opossum, an animal common in Van Diemen’s Land. On the opposite side
of this fine stream we ascended an equally steep range; and descending again, found ourselves on
the main stream of the Hume. We crossed to the right bank, and passing the junction of another
branch or tributary, re-crossed to the left bank, reaching the spot at which our actual assent of
the mountains was to commence. The thermometer ranging upwards of 90 degrees during the
day, we determined after refreshing ourselves to accomplish as much of the ascent as we could
during the cooler hours of night, and only camp when the bright moonlight failed us. A fine lyrebird furnished an ample supper and consoled us for the want of water.
The early dawn of the 12th found us again on our way, and after five hours of tedious ascent we
reached a small open spot. A fine spring afforded us the means of making a hearty breakfast. The
only water we had had during these many hours of toil was a single quart, afforded by our guide,
Jacky, descending over some perpendicular rocks to a roaring torrent, which we could hear far
below us but could not see. The spot we had now reached was the favourite camping-ground of
the natives during their annual visit to feast on the Boogan Moth. Traces of their camps were
visible in all directions. Our sable friends arrive thin and half-starved; and in a few weeks’
revelling on this extraordinary food, clothe their skinny frames in aldermanic contrast. Dr.
Bennett published in 1834 some very interesting details on this subject, observed by him on the
adjacent ranges of the Boogan Mountains. Being on the margin of the timber we determined to
leave our blankets, etc., calculating that we could descend to the spot after accomplishing our
object. Passing firstly through a belt of thick timber, and secondly a belt of dead timber, we
reached the open summit, clothed with a peculiar gigantic grass, called by the natives ‘Monnong.’
It is from 2 to 3 feet high, bright green and succulent. It was very difficult to travel through flying
mist, occasionally enveloped and accompanied by a keen, freezing air. After two hours of toilsome
4

ascent, as we found ourselves still far from the topmost point, after consultation we determined to
send back our guides for the blankets and provisions, and directed them to form a camp on the
spot where we then stood. Strzelecki and I then proceeded towards the extreme summit which we
reached after a very laborious climb. The air was bitterly cold. We found the actual summit
divided into six or more points. The Count by the aid of his instruments quickly detected one of
them as being in fact considerably higher than where we stood. A deep ravine, separating us from
this, did not deter my adventurous friend; he determined to reach it. As the day was far advanced,
I thought it more prudent to return toward the point where I had ordered the natives to await our
return. Before leaving the Count he told me of his intention of recording his visit to the highest
point in Australia by associating the name of Kosciusko with our successful ascent. I could not but
respect and feel deep sympathy with my friend, when with his hat off, he named the patriot of his
country. Parting on the summit, I commenced my descent, leisurely enjoying the ample supply of
fine water-cress that abounded in every crevice of the rocks. The beautiful flowers, then in full
bloom, afforded me great pleasure. There were the flowers of early spring below, principally
Euphorbiaceae. Immense masses of mica slate form groups here and there on the mountain’s side.
Towards evening I reached the spot where I had ordered our camp to be formed, but could see no
trace of our sable friends. I shouted, fired my gun, but could get no answering signal. The
approaching night made me feel deeply anxious respecting my own position, and that of my
friend. My first care was to collect fuel and light a fire to direct Strzelecki’s descent by its light.
The night was passing on; just as I was placing myself in the best position that I could find to feel
the warmth of my small fire, I thought that I heard a faint shout or cooey. I climbed up a high rock
overhanging a deep precipice about 100 feet below me. I saw the reflection of the natives’ fire. I
scrambled back; and, making a rather perilous descent through a dark glen, reached the terrace,
upon which my friends were comfortably established. I could hear nothing of Strzelecki, but
immediately despatched Jacky to look for him, and very soon after had the satisfaction of shaking
my friend by the hand. He had experienced many falls by the way but was unhurt. He produced
from his bag the extreme summit of the height he had gained. I imagine he has still in his
collection this interesting trophy. The Count had experienced more difficulty than he expected.
The rather deep hollow that he crossed, after we parted, offered serious obstacles to his progress,
from the endless confusion of rocks and the tall growth of the Munnong grass. He remarked the
escape of carbonic acid gas from the fissures in the rocks. I had noted the regular hissing noise,
but did not know its cause. The air after nightfall was alive with the Boogan moths causing a deep
sounding humming noise in character like that of a gigantic bee-hive. On the most shaded side of
the mountain there was still an extensive patch of snow, judged to be by my friend perpetual, as it
was more or less stained by the decay of vegetation. This season was remarkable as being one in
which the mountain was more free from snow than it had been before observed.
On the 13th we made a rapid descent to the camp where we had left our horses. On the 14th the
Count was engaged completing and verifying his observations. He found the height he-had
reached as 7,800 feet3.
Macarthur’s notes are definitely more detailed and cohesive than the laconic articulation of
Strzelecki. Clews meticulously analysed the information contained in the above notes as well as
in other available additional documents and reconstructed the probable route stages taken by
Strzelecki and Macarthur. In view of his competency and experience in the region of the
mountain, his conclusions are considered as the most plausible. We include below a schedule
given by Clews [C1, p. 28], for the 12th of March 1840, showing that the demanding route
3

7,800 ft equals 2377m, while it should be 2228m, ie. 7310 ft
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described by Macarthur was achievable for a proficient traveller such as Strzelecki
undoubtedly was.
Left camp on Lower
Hannels Spur at “early
dawn”
Byatts Camp “5 hours
tedious ascent
Byatts Camp “fine spring
– hearty breakfast”
Sent back for blankets
“after 2 hours toilsome
ascent”
Top
of
Townsend
“reached
after
very
laborious climb”
Strzelecki and Macarthur
parted (“the day was far
advanced”)
Strzelecki on top of
Kosciusko
Strzelecki left Kosciusko
Macarthur at proposed
camp (leisurely descent)
Macarthur at natives’
camp
Strzelecki and Macarthur
reunited

say

5:30 am

``

10:30 am

``

11:00 am

``

1:00 pm

``

2:30 pm

``

3:00 pm

``

3:45 pm

``
``

7:30 pm
5:00 pm

``

8:00 pm

``

9:00 pm

So, the mountain was identified by Strzelecki as the highest peak on the continental Australia
and named (Mt Kosciusko), but how were these facts ultimately recognised and by whom?
Townsend, Mueller and von Lendenfeld
In 1940, on the centenary of the naming of the mountain, the Royal Australian Historical Society
published an important report concerning Mt Kosciuszko. This was a historical paper by
Harvard [H1] accompanied with Addendum by Dowd [D2]. Harvard authored a sound
biography of Strzelecki and his explorations, particularly his travels in Australia, while Dowd
documented the formal fortunes of the Mt Kosciusko name over the century since the
mountain was first identified by Strzelecki as the highest peak in the Australian Alps. In what
follows, we rely on the research and conclusions of B.T. Dowd, a historical research officer with
the Department of Lands of the NSW Lands Department. 4
Halliday E.J., Chairman of the NSW Land Board, published in Sydney Morning Herald on Wed
20 Jan 1892, p. 4, i.e. 50 years prior to B.T. Dowd’s publication, a statement rectifying confusion
in naming of the highest peaks of the Snowy Mountains caused by van Lendenfeld ‘s mistake.
Halliday’s and Dowd’s findings are consistent. Halliday also wrote: shortly after my visit in
February last a trigonometrical station mark " M " was placed on its summit in connection with the
NSW survey, this mark, as usual, is a cairn of stones, surmounted by a black circle or ball, formed of
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Following Strzelecki’s report [S2] in 1840 on his and Macarthur’s expedition from Sydney to
Melbourne, including his ascent and naming of the highest peak in Australia, the colonial
authorities started related bureaucratic procedures. The Colonial Secretary, in his letter of the
23 February 1841, ordered the Surveyor-General to have a copy taken of Strzelecki’s original
route plan of his visit to Western Port to be kept for record purposes by the Surveyor-General.
The inclusion of the documentation was acknowledged. However, the large scale used by
Strzelecki on his maps made identification of the exact position of Mt Kosciusko uncertain. His
report, however, clearly stated: he named the highest mountain within the range of Australian
Alps.
In the years 1846-47 the Surveyor Thomas Townsend was conducting an official survey of the
Australian Alps. His maps show that, during this survey, he was present on Mt Kosciusko, but at
that time he had not yet placed this name on his maps. He named the main range of Snowy
Mountains, on these maps, the Bald Mountains, and recorded only two summits: Bull’s Peaks
and The Ram’s Head.
In 1851 Townsend, created the first official map of the Selwyn County in Victoria. This was the
same surveyor who, five years earlier, was on Mt Kosciusko and was probably the first person
on the mountain since Strzelecki conquered and named it. On his plan of the Selwyn region,
Townsend placed the name Mt Kosciusko correctly next to the peak that carries the name until
this day. Hence, from 1851 on, the name “Mt Kosciusko” was accepted as being valid by the
colony’s authorities.
In 1851, pastor W.B. Clarke, who was a well-known scholar, visited the Snowy Mountains.
Clarke published a book, “Southern Gold Deposits in New South Wales”, together with a map on
which he placed the label Mt Kosciusko. However, the scale of the map was also too large to
accurately identify the location of the mountain.
The first official map of the county of Wallace in New South Wales was published in 1860. On
this map, the designation Mt Kosciuszko is placed precisely in the same location where we have
Mt Kosciuszko today. Both Selwyn’s and Wallace’s maps, from that time onwards, have always
shown and still show the precise location of the mountain and there are no traces of any swap
of name of the summit of Mt Kosciuszko with any other peak, as incorrectly claimed by many
popular sources even to this day.
An important event took place in 1870, in relation to the triangulation conducted by the
administration of Victoria near the border of Victoria with New South Wales. The Survey
Department of Victoria created a map at that time, in which the name of Mt Kosciusko was
placed in a different location than had been the case on the maps of Selwyn and Wallace. An
Austrian explorer, von Lendenfeld, who used these incorrect maps in 1885 while exploring
Australian Alps, claimed that this peak was locally called Mueller’s Peak, after Baron von
Mueller, who visited the Snowy Mountains about 1853, then again several years later. On the
map submitted by von Lendenfeld to the Department of Land of New South Wales, he used the
name Mt Kosciusko (Ramshead). Nonetheless, the summit of Mt Kosciusko, according to the
iron
sheets.
The
hill,
therefore,
can
https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/13859020
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now

be

readily

identified.

Link:

Selwyn’s and Wallace’s maps, is located 2 ¼ miles to the southeast from the summit assigned
this name by von Lendenfeld. From 1892 on, the summit thus labelled on von Lendenfeld’s
map has been officially called Mt Townsend, although Townsend, himself, most probably never
stepped foot on it. There was never any swap of names of Mt Kosciusko and Mt Townsend as
incorrectly claimed to this day by numerous internet sources. The incorrect story about
swapping names of the two highest peaks of Australian Alps have spread even to Poland.
Von Lendenfeld gained his place in the annals of the Australian Alps history as the person who
created a large stir by calling himself the discoverer of the highest peak on the Australian
continent. Von Lendenfeld explored the Snowy Mountains guided by a hired local pastoralist,
James S Spencer. Actually, they repeated the route that Strzelecki and Macarthur had traversed
45 years prior to them. Via Hannels Spur they ascended the summit that is currently called Mt
Townsend. Then von Lendenfeld, as Strzelecki did previously, discovered that the
neighbouring summit was slightly higher. Alas, von Lendenfeld was mislead by his inaccurate
map, created by the Victorian authorities, about which we have written earlier. On this
erroneous map, the peak, on which von Lendenfeld stood with Spencer, bore the name Mt
Kosciuszko. Moreover, according to von Lendenfeld, the peak was by the locals supposedly
called Mueller’s Peak. And so, based on his erroneous map, von Lendenfeld claimed that it was
not Mt Kosciuszko that was the highest peak, because he believed that he was just standing on
Mt Kosciuszko, and that the highest was a neighbouring peak, 2 ¼ miles to the southeast and
separated from them by a valley.
Satisfied by his discovery, von Lendenfeld, immediately prepared an official report [L1] on his
findings, which he addressed to the Hon J.P. Abbott, M.P. Minister of Mines, with the date 21
January 1885. He also notified the press about having discovered the highest peak in Australia
and naming it Mt Townsend. Unexpectedly, this initiated a sharp riposte from his guide
Spencer. Spenser wrote a letter [S6] to the Sydney Morning Herald, published on the 25th
February 1885, in which he caustically protested against von Lendenfeld’s pretensions to
primacy in the discovery of Australia’s highest peak. Spencer wrote as von Lendenfeld’s guide,
that he led him up to all of the summits and unambiguously told him that these summits had
been visited many times not only by himself, but also by his sons and others. Spencer had
pastured thousands of his sheep on these mountains for a three-month stint, however, the
season was too short to suit his requirements. He had also traversed these mountains guiding
Mr Adams, the Surveyor General, with his daughter, and with Mr A.C. Betts, the District
Surveyor of Cooma. He was infuriated that von Lendenfeld, 45 years after Strzelecki, had
attributed to himself the rights of primacy. In his letter, Spencer, similarly to von Lendenfeld,
used the names on the erroneous Victorian map, which was used by von Lendenfeld.
A closer analysis of the submitted report proved that Lendenfeld was mistaken. The mayhem
resulted in the name Mt Townsend proposed by von Lendenfeld for the highest peak in
Australia, being assigned to the still officially unnamed at that time summit from which both
Strzelecki and Lendenfeld, 45 years later, identified the highest peak known, from 1840, as Mt
Kosciusko. Von Lendenfeld did not want to reconcile himself with this verdict and kept writing
spacious articles to the press, which Dowd [D2, annotation on p. 104] commented on, averring
that von Lendenfeld constantly shifted the soil under the tallest peaks. Von Lendenfeld’s
supporters interpreted this as changing the names of the peaks, and this myth is still being
propagated now. In reality there was never any swap of names.
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To Be Or Not To Be
Speculation, regarding the conferring of the name of Mt Kosciuszko on Australia’s highest peak
and Strzelecki’s ascent on this mountain, did not cease even with the end of the von Lendenfeld
affair, nor did it end with the discovery and publication of Macarthur’s notes.
In 1969, the authors of the work [J1] came to the conclusion that the first to conquer the
highest peak of the continent was Dr John Lhotsky, a Czech from Galicia [K1]. Lhotsky was a
fairly controversial personage, in contention with his whole milieu. In Australia he conducted
geological and ecological surveys from 1832 to 1838. In 1834, he journeyed from Sydney to the
Australian Alps. The crowning glory of this was the conquest and naming of Mt King William IV,
the tallest peak theretofore ascended by a European explorer. Andrews [A5], after a
meticulous analysis of Lhotsky’s route, came to the conclusion that Mt King William IV equates
with present day Mt Terrible and that Lhotsky himself never even came close to Mt Kosciuszko.
Several later publications: [S7, p. 50], [B1, p. 53], as well as [T1, p. 88] undermine the
determinations of Daley and Clews, analysing the imprecision of Strzelecki’s descriptions and
searching for arguments to justify the naming by Lendenfeld. Bergman [B1] and the
Teichmanns [T1] even suggest that Strzelecki confused the Kosciuszko Mound with the Royal
Castle Wawel Hill in Cracow, however such an absurd idea can only be held by people for
whom Polish history and culture is a stack of blocks without interconnection or meaning. Let
us recall that Strzelecki spent some period of time in Cracow [P1, pp. 13, 19], being already
curious about the world intelligent teenager. Thus such confusion should be decidedly ruled
out.5
In reply to the Teichmanns’ article, Andrews [A4] expounded a suggestion that Strzelecki and
Macarthur were not on Mt Townsend, but on the neighbouring summit, closer to Mt
Kosciuszko and 50 metres shorter, nowadays known as the Abbott Peak. From the Abbott Peak
the views of Mt Kosciuszko better align with the descriptions by Macarthur and Strzelecki.
However Rygielski [R1] and Teichmanns [T1, p. 56] argue that from the Abbott Peak, not
knowing the exact distances to Mt Kosciuszko and Mt Townsend, it is not possible to determine
which is higher.6
The writer of these words, believes that, on the basis of the presently available information,
Strzelecki and Macarthur were on Mount Townsend, but that, to get there, they had to pass, or
We recall that Strzelecki in his report wrote the tumulus elevated in Krakow over the tomb of
the patriot Kosciusko. The Kosciuszko Mound was founded as a symbolic tomb of Kosciuszko.
The Senate of the Republic of Cracow in its resolution of 19/07/1820 decided to raise a
symbolic tomb as a monument to Kościuszko from home soil and native rocks, in tune with
other mounds in this city, Krak and Wanda's.. http://kopieckosciuszki.pl/en/historia-kopcakosciuszki No tumulus ever was elevated over the Wawel Castle, where the coffin of Tadeusz
Kosciuszko was placed in June 1818.
6 Let us note that from the Abbott Peak one can visually estimate that Mt Kosciuszko is about
2.5-3 times more distant than Mt Townsend. Using this rough estimate and knowing the angles
from the Abbott to both these peaks, 1.6 and 2.9 degrees, respectively, one can easily come to
the conclusion (as 2.5*1.6 = 4.0 > 2.9) that Mt Kosciuszko is higher than Mt Townsend. Hence,
Teichmans and Rygielski’s arguments cannot be considered as revealing a gap in the Andrews’
theory.
5
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at least get close to the Abbott Peak. The impressive views from Abbott remained in the
memories of both Strzelecki and Macarthur, however, during the later recounting and writing
about the conquest and naming of the mountain they were not as precise as historians would
expect. Their memories may have deceived them, because they wrote both their notes and
reports quite some time later. Von Ledendenfeld’s writings and reporting are as well
inaccurate to the extent that his reports were described as shifting soil beneath mountains.
From Mt Kosciusko to Mt Kosciuszko
Australia‘s administration, despite the controversies, remained in the position that the clearly
formulated will of Strzelecki should be respected; in particular that the highest peak of the
continent bear the name Kosciuszko. In Australia, knowledge about Tadeusz Kosciuszko is far
from extensive. When the so called Solidarity wave of well educated immigrants began arriving
in the 1980’s, more and more voices began to note that the correct Polish spelling is Mt
Kosciuszko and not Mt Kosciusko.
We need to recall here briefly the history of the campaign to correct the spelling of the name of
the mountain through the addition of the letter “z”. There were many initiators of such a
change. There were individual petitions; as for example the petition of Mr Karol Murawski
from Cooma, called Mr “Z”, presented as far back as 1993. For over twenty years, Edward
Gough Whitlam blamed the Australian bureaucrats for the mistake embarrassing Australia,
through the omission of the “z” in the mountain’s name. In 1997, while assessing the issue of a
change in the name, the New South Wales Geographical Names Board considered over two
hundred petitions. However, it seems that the deciding factor here was a great press campaign,
strongly supported by the then Polish Ambassador, Ms Agnieszka Morawińska. A letter
supporting the change was also sent by the then President of Poland, Aleksander Kwaśniewski.
With support from the Kosciuszko Committee, formed on the Gold Coast by Marian
Szuszkiewicz-Landis and such influential people as the former Prime Minister of Australia,
Edward Gough Whitlam and the renowned Australian diplomat, Richard Broinowski, then
serving as the Australian Ambassador to Mexico, the addition of the “z” to the original spelling
of “Mt Kosciusko” was finally achieved [M3]. This happened on the 200th anniversary of the
birthday of Sir Paul Edmund Strzelecki. The deciding argument was the acknowledgement that
Strzelecki, himself, in his letter to Adina describing the discovery and naming of the mountain
used the term “Mt Kosciuszko”. However, the Polish spelling of the name, which some of the
petitioners also suggested by replacing the first “s” to a soft “ś” was not approved [M4]. The
Polish Diaspora, or at least those who had postulated such a change in the name were ecstatic
at their “victory”. However was this campaign really reasonable? We, Poles, do polonise foreign
terms and names as well, should we not then tolerate such practices by others?
Ngarigo, the traditional custodians of Mt Kosciuszko
Eventually we have to write about the indigenous peoples of Australia, the Aborigines. Did the
local tribes have some sort of name for this highest peak of the continent? Did this mountain
have a special meaning for them?
There were two native participants in Strzelecki and Macarthur’s expedition, Charlie Tara and
Jacky. However, they were not indigenous to the locality of Mt Kosciuszko. The Australian Alps
are situated in the land called Monaro, the Snowy Mountains themselves were called Muniang,
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although the term Muniang could also refer to an individual mountain “white” with snow. The
tribe inhabiting the vicinity of Mt Kosciuszko for thousands of years was Ngarigo.
Things have changed during the colonial times. The Australian authorities tended to resettle
local people as the resettlement has proved such an effective method of establishing the new
“power”. Congruent with this are the waves of settlers taking over these new, for them,
territories. Conflicts and animosities arise naturally between the “newcomers” and the
indigenous. The administrators, employing their “natural” authority, can then intervene to
settle disputes and strengthening their unassailable prestige. To put it short, most of the
Ngarigo no longer live on their traditional lands.
Luckily for them, the colonial days have passed and given way to more conducive trends, which
actively include indigenous peoples in modern society. Both Kosciuszko and Strzelecki would
have been thrilled by such changes, considering that both were greatly opposed to slavery and
social inequity.
The first aboriginal voice demanding a name change for the mountain to “something more
aboriginal” emerged in 2000, when the Mayor of Tumbarumba, a town at the foot of Mt
Kosciuszko, proclaimed this demand on the summit of Mt Kosciuszko in the presence of
politicians and the then president of the Polish Community Council of Australia, Janusz
Rygielski. Protests arose, the Polish organisation in Western Australia, Mt Kosciuszko,
organised a press plebiscite in which over 90% of respondents voted to retain the current
name.
However, a delicate situation emerged: it is certain that both Kosciuszko and Strzelecki would
have supported the aboriginal position; the Aborigines had barely survived the colonial
invasion and so much had been stolen from them. Yet, on the wave of voices pushing towards
restoring native rights, these native people requested changing the name of the mountain
knowing nothing about who Tadeusz Kosciuszko was, or of his stance on slavery, of his famous
Last Will, or about his strong support for equality. As we have seen, there are many adversaries
to the name of Mt Kosciuszko. It is quite easy searching the internet to find incorrect
information: that the names of Mt Townsend and Mt Kosciuszko have been swapped or that the
aboriginal name of the mountain is Targangil7. What could be simpler than to antagonise
relations between the Aborigines and the Polish Diaspora? Previous attempts to change the
name proved unsuccessful, so the new idea was to let the indigenous population do it
themselves. This act could be considered as a step showing departure from the colonial
practices and simultaneously would deprive them of links with Kosciuszko as a proponent of
native people or even their patron.
Thus Kosciuszko Heritage Inc. undertook the challenge to approach and befriend the
indigenous people, the traditional custodians of Mt Kosciuszko. In 2007, thanks to the
invaluable support from David Darlington, the then Manager of the Kosciuszko National Park, a
process of building mutual confidence was inaugurated.

A.E.J. Andrews, the author of the monograph [A1] on the history of Mt Kosciuszko asserts in
[6] that there was no indigenous name of Mt Kosciuszko. The name Targangil first appeared in
the Spencer’s letter [S6] and definitely refers to Mt Townsend, cf. [D2].
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However the 200th anniversary of the death of Tadeusz Kosciuszko under the auspices of
UNESCO, was a real breakthrough. Invitation from the Kosciuszko Mound Committee turned
out to be a milestone in building the friendship between the Polish Diaspora, Poland and
Ngarigo. It was a great privilege that we were able to show our Australian Friends just who
Tadeusz Kosciuszko was, what sort of international reputation he enjoys, and that was a step
forward that they can truly consider him as their own Champion and Friend. It was invaluable
that, after crossing the barriers of suspicion, there appeared a chance of mutual dialogue, of
mutual trust, and an idea how together we can care for the mountain and how to promote
Kosciuszko’s values on a broader scale. This new friendship not only brings closer the two
earthly Kosciuszko monuments, but it also stands for yet another symbolic monument of
Kosciuszko.
Will there be a change in the name of the mountain, as Polish journalists have enquired? We
will see, it is too early to tell. The most important point is that both sides respect each other,
that they both continue to learn about each other, and that both acknowledge that Tadeusz
Kosciuszko is the Friend of All Humanity, as General Lafayette stated in his funeral speech.
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