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Góry Domeyki
– skąd się wzięły w Chile?

San�ago

Chile – to słowo 
czytamy: Czile. 

To kraj w Ameryce 
Południowej.

Kto kochał przyrodę i chciał
zostać naukowcem?
Przenosimy się 217 lat wstecz. Do roku 1802. To wtedy 
urodził się Ignacy Domeyko. Od dziecka kochał 
przyrodę i chciał zostać naukowcem.

Po co Ignacy Domeyko
pojechał do Chile?
Domeyko żył w czasach, kiedy Polska została podzielona 
pomiędzy trzy kraje i nie było jej na mapie. Wiele razy narażał 
życie, ponieważ brał udział w różnych akcjach, które miały 
pomóc Polakom odzyskać niepodległość. W końcu musiał 
uciekać do Francji. Ukończył tu studia górnicze i wtedy 
otrzymał propozycję pracy jako wykładowca (czyli nauczyciel 
na uniwersytecie) w Chile. Ignacy Domeyko skorzystał z tej 
propozycji. Studenci go uwielbiali.

Brawo, Ada! A wiesz, 
że kiedyś, jak nie 
było samolotów, 

podróż do tego kraju 
trwała prawie cztery 

miesiące!
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Znajdź na rysunku pięć ukrytych liter. Każda ma inny 
kolor. Wpisz każdą literę do kratki w takim samym 
kolorze, a dowiesz się, o jakie
zwierzę chodzi.

Ignacy Domeyko odbywał dalekie podróże badawcze. Wędrował 
po bezdrożach i bezludnych przestrzeniach Chile, od jednej osady 
górniczej do drugiej. Wspinał się na przełęcze górskie i na czynne 
wulkany. Starał się też poznać zwyczaje żyjących w Chile plemion. 
O kimś takim można powiedzieć, że był naukowcem z krwi i kości.

Dlaczego Góry Domeyki?
W Chile odkryto olbrzymie złoża miedzi, srebra i węgla. 
To bardzo cenne surowce. Kraj mógł się na nich 
wzbogacić. Ale Chilijczycy nie za bardzo wiedzieli, jak 
z nich najlepiej korzystać. To dzięki Ignacemu Domeyce 
na uczelni w San�ago, stolicy Chile, powstał kierunek 
górniczy i z czasem rozwinął się przemysł górniczy. Ignacy 
Domeyko badał minerały, pisał książki, uczył studentów 
i dbał, by jego uczelnia była coraz lepsza. Dzisiaj o takim 
wybitnym naukowcu mówiono by w telewizji

Choć Domeyko na stałe zamieszkał w Chile, to zawsze był 
i czuł się Polakiem. Bardzo go interesowało, co działo się 
z naszym krajem, i  utrzymywał kontakty z rodakami.

Zapamiętaj!
• Domeyko – czytamy: 

Domejko. 
• Chile – czytamy: Czile.
• Chilijczycy – czytamy: 

Czilijczycy. To mieszkańcy 
Chile.

Chile wiele zawdzięcza Domeyce, dlatego Chilijczycy nazwali jego nazwiskiem 
pasmo górskie – Góry Domeyki (po hiszpańsku: Cordillera Domeyko). 
Są też trzy miejscowości Domeyko oraz minerał domeykit. Nazwiskiem 
Domeyki nazwano nawet pewne zwierzę


