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„Jedyne, co nam przyszło do głowy, to zakup starych wycofanych 
banknotów z Tadeuszem Kościuszko i rozdawanie ich na szczycie 
wszystkim, którzy akurat tam byli. Każdy musiał poprawnie wy-
mówić «Tadeusz Kościuszko», zanim dostał banknot.”
TEKST HENRYK SZREDER

Biegać można w lesie, na plaży, w parku, w gó-
rach, jednym słowem, wszędzie. Podobno na-
wet w kraju, gdzie wszystko jest odwrócone do 
góry nogami – w Australii. Ta dziecięca wizja 
antypodów naszego świata i odwieczne pyta-
nie: jak tam można chodzić i nie spaść gdzieś 
w przestrzeń kosmiczną? – stały się argumen-
tami dla mnie i mojej żony do odwiedzenia kra-
ju „postawionego na głowie”. Były oczywiście 
inne powody: odmienność krajobrazu, zwie-
rzęta i rośliny niewystępujące nigdzie indziej 
na świecie. Było tam też coś „naszego”, co 
koniecznie chcieliśmy odwiedzić. Jako miłośni-
cy gór nie mogliśmy pominąć w podróży Góry 
Kościuszki, którą odkrył 12 marca 1840 roku 
i nazwał nasz znakomity podróżnik Paweł Ed-
mund Strzelecki. Wprawdzie na szczycie góry 
można zobaczyć tablicę upamiętniającą to wy-
darzenie z datą odkrycia 15 lutego 1840 r.,  ale 
w świetle najnowszych badań należy przyjąć za 
wiarygodną datę 12 marca 1840 r.

Kozjusko? 
Jeszcze w Polsce podczas przygotowywania 
się do wyjazdu zorientowaliśmy się, że Austra-
lijczycy nie bardzo kojarzą, kto to był Paweł 
Edmund Strzelecki czy Tadeusz Kościuszko, 
którego imię nosi najwyższa góra ich kraju. 
Potwierdziły to rozmowy z jego mieszkańcami. 
Postanowiliśmy zrobić coś, żeby to zmienić. 
Jedyne, co nam przyszło do głowy, to zakup 
starych wycofanych banknotów z Tadeuszem 
Kościuszko i rozdawanie ich na szczycie 
wszystkim, którzy akurat tam byli. Każdy musiał 
poprawnie wymówić: „Tadeusz Kościuszko”, 
zanim dostał banknot. Jeden z Australijczy-
ków tak się zawziął, żeby poprawnie wymówić 
to nazwisko, że poprosił nas, abyśmy nagrali 
poprawną wymowę na jego kamerę, tak żeby 
mógł sobie ćwiczyć, aż dojdzie do perfekcji. 
Pytano nas, co można kupić za te banknoty? 
Odpowiadaliśmy, że wiedzę, kim byli Tadeusz 
Kościuszko i Paweł Strzelecki – a to już dużo, 
bo mało kto to wie. Było dużo śmiechu i zaba-
wy, ale może komuś ta niełatwa nazwa pozo-
stanie w pamięci już na zawsze.

Kościuszko – run!
Po powrocie do Polski cały czas chodziło 
mi po głowie, że ta akcja z banknotami pro-
pagująca polskość to za mało. Zacząłem 
szukać organizacji polonijnych dążących do 
zachowania i rozpropagowania wiedzy wśród 
Australijczyków o naszym rodaku, który miał 
duży wkład w odkrycia dokonane w tym kraju. 
Znalazłem stowarzyszenie Mt Kosciuszko In-

corporeted z Perth w Australii Zachodniej. Za-
cząłem korespondować z panią Anną Habryn 
na temat tego, co mógłbym ze swojej strony 
zrobić, żeby pomóc w tym przedsięwzięciu. 
Będąc w Australii zauważyłem, że bardzo 
popularnym sposobem spędzania czasu 
wolnego jest bieganie. Biega się tam wszę-
dzie: na ulicy, w parkach, skwerach, na plaży 
w miastach i na prowincji. Mając to na uwadze 
zaproponowałem między innymi stworzenie 
biegu na Górę Kościuszki. W odpowiedzi do-
stałem informację, że taki bieg istnieje już od 
dwóch lat! Organizatorem Kosciuszko Run 
jest Paweł Gospodarczyk ze Stowarzyszenia 
– Strzelecki Heritage Inc. – Spuścizna Strze-
leckiego z Melbourne przy współudziale The 
Australian Mountain Running Association.

Skąd wziął się pomysł na bieg?
– Naszym celem jest propagowanie osiągnięć 
Pawła Edmunda Strzeleckiego, jego ogromne-
go wkładu w odkrycia, jakich dokonał w Australii, 
na Tasmanii i innych częściach świata. Wszyst-
ko po to, żeby zachować i rozpropagować na 
mapie Australii ten najbardziej znaczący ślad 
obecności Polaków w historii tego kraju. Wyjąt-
kowe osiągnięcia Pawła Edmunda Strzeleckie-
go były możliwe dzięki jego pasji, waleczności 
i odporności psychicznej i, co bardzo ważne, 
dzięki jego sprawności fizycznej. Propagowanie 
podobnych cech jest również jednym z celów 
tego biegu. Jest on stworzony, żeby popula-
ryzować wśród młodych ludzi i ludzi młodych 
duchem prowadzenie zdrowego i aktywnego 
stylu życia. Poza tym ma na celu promowanie 
górskiego rejonu Alp Australijskich i tworzenie 
świadomości ekologicznej. Żadne inne miejsce 

Góra
Kościuszki
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w Australii nie nadaje się lepiej do tego celu i nie 
jest bardziej spektakularne niż szczyt Mount Ko-
sciuszko, który znajduje się w Mt. Kosciuszko 
National Park. To atrakcja dla tysięcy turystów, 
znajduje się tam wiele roślin górskich, które nie 
występują nigdzie indziej na świecie.

Kiedy odbył się pierwszy bieg 
i czy będą kolejne?
Pierwszy Kosciuszko Run odbył się w 2010 
roku, był zorganizowany jako jedna z imprez 
obok Festiwalu Kościuszki w ramach obcho-
dów 170. rocznicy zdobycia przez naszego po-
dróżnika Pawła Edmunda Strzeleckiego i nada-
nia mu nazwy Mount Kosciuszko. W pierwszym 
biegu gościem honorowym był nasz wielo-
krotny złoty medalista olimpijski Robert Korze-
niowski. Bieg będzie odbywał się corocznie 
w okresie zbliżonym do historycznego wejścia 
na najwyższy szczyt Australii dokonanego 
przez naszego bohatera 12 marca 1840 roku. 
W 2011 roku zwycięzcą biegu został znany au-
stralijski biegacz Rob Walter, który potrzebował 
na pokonanie trasy 50 minut i 17 sekund. Drugi 
był były mistrz Australii w biegach górskich Da-
vid Osmond z czasem 52:50. Trzecia do mety 
dobiegła kobieta Shannon Jones – 54:57.

Jak wygląda trasa biegu?
W tym roku wystartowaliśmy z Charlotte Pass 
Village, które jest położone na wysokości 
1730 m n.p.m. Dalej podążało się Summit Walk 
Track na szczyt Mt Kosciuszko – o wysokości 
2228 metrów. Jest wiele ciężkich odcinków – 
jednym z nich jest sam początek, około kilome-
tra jest bardzo stromo pod górę. Całość trasy to 
11 km. Jeżeli warunki atmosferyczne są nieko-
rzystne i niebezpieczne, Rangersi z Kosciuszko 
National Park są przygotowani do przeniesienia 
biegu na inną trasę z tym samym dystansem.

Kto bierze udział w zawodach 
i jak można się do nich zgłosić?
W Kosciuszko Run może wystartować każdy, 
ale uczestnicy powinni być w dobrej formie. 
Bieganie po górach wymaga pewnych przygo-
towań i oczywiście kondycji. Na stronie www.
kosciuszkorun.com.au/ znajduje się formularz 
zgłoszeniowy. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, 
a chciałby wziąć udział, może się skontak-

tować ze mną osobiście, najlepiej mailowo: 
kosciuszkorun2012@gmail.com.  Zainteresowa-
nie naszym biegiem mamy nie tylko w Australii 
czy Polsce, ale w wielu innych krajach. Od grud-
nia 2010 roku do tej pory (do 1 lipca 2011 r.) na-
szą stronę internetową odwiedziły 3835 osoby 
z 58 krajów, między innymi z Rosji, Etiopii, Nepa-
lu, czy Wietnamu.

Jakie macie plany na przyszłość?
Kosciuszko Run 2012 wszedł w nową fazę, po-
nieważ nasze Stowarzyszenie – Strzelecki Herita-
ge Inc. jest częścią National Multicultual Festiwal 
w Canberze. Jest to największa impreza w stoli-
cy Australii. W roku 2011 wzięła w niej udział po-
kaźna liczba uczestników, bo aż 240 000. Wła-
śnie przygotowujemy się na Strzelecki Fun Run 
2012, który odbędzie się 10 lutego 2012 roku, 
na rozpoczęcie festiwalu. Pobiegniemy na dy-
stansie 5 km wokół jeziora w centrum Canberry. 
Według naszego głównego sloganu – The Sky 
is Your Limit – Niebo jest Twoją Granicą, nasza 
organizacja też buja w obłokach. Nasz śmiały 
plan to Światowe Mistrzostwa Biegów Górskich 
– po raz pierwszy w Australii. Dążymy do tego 
i o tym marzymy. Bardzo zachęcam wszystkich 
chętnych do wzięcia udziału w Kosciuszko Run 
2012 – start 12 lutego 2012 r. Czekamy na Was! 
Do zobaczenia w Australii, przylatujcie, przyjeż-
dżajcie, przybiegajcie.
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