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B a n k

P o l s k i

Monety
– Konrad Korzeniowski
Joseph Conrad –
10 z∏
Ag 925/1000
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
59.000 szt.

Awers: Z prawej strony u do∏u wizerunek or∏a ustalony dla
god∏a Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony u góry
wizerunek Josepha Conrada, obok z prawej strony napis:
KONRAD/KORZENIOWSKI/1857-1924, poni˝ej ukoÊnie faksymile
jego podpisu. Z prawej strony napis: 10/Z¸, poni˝ej oznaczenie
roku emisji: 2007. Z lewej strony w otoku napis:
m
RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w.
Rewers: Stylizowany wizerunek barku „Otago”, powy˝ej
stylizowany
wizerunek
chmur,
poni˝ej
hologram
przedstawiajàcy odbicie barku w wodzie, zmieniajàcy kolory
w zale˝noÊci od kàta patrzenia.
Projektant monety: Robert Kotowicz

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
990.000 szt.

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-07, pod
or∏em napis: Z¸ 2 Z¸, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA,
poprzedzony oraz zakoƒczony szeÊcioma pere∏kami. Pod lewà
m.
∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Z lewej strony wizerunek Josepha Conrada, pod nim
ukoÊnie faksymile jego podpisu. Poni˝ej napis: 1857-1924.
Z prawej strony stylizowany wizerunek barku „Otago”. U do∏u
stylizowany wizerunek otwartej ksià˝ki. W otoku u góry
i z prawej strony napis: KONRAD KORZENIOWSKI.
Na boku: OÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz

Informacje o sposobie nabycia monet na stronie:
www.nbp.pl
Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Polskiej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

W dniu 20 grudnia 2007 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety poÊwi´cone Konradowi Korzeniowskiemu Josephowi Conradowi, o nomina∏ach:
• 200 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w z∏ocie,
• 10 z∏ – wykonanà stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ – wykonanà stemplem zwyk∏ym w stopie Nordic Gold
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Od Konrada Korzeniowskiego do Josepha Conrada
„Joseph Conrad” to pseudonim literacki znany dzisiaj na ca∏ym
Êwiecie. Nie wszyscy jednak wiedzà, ˝e Konrad Korzeniowski, który
si´ kryje pod tym pseudonimem, by∏ Polakiem, z pewnoÊcià
najs∏awniejszym cz∏owiekiem urodzonym na obszarze dzisiejszej
Ukrainy. ˚ycie mia∏ niezwyk∏e. Móg∏by tà niezwyk∏oÊcià obdzieliç
paru ludzi; a zacz´∏a si´ ju˝ do chwili urodzenia. Kiedy go
ochrzczono, w wieku dwu dni, 5 grudnia 1857 roku w Berdyczowie
– nie spisano aktu urodzenia, bo chrzest by∏ tylko „z wody”. Pi´ç lat
póêniej podczas uroczystego sporzàdzenia aktu chrztu w ˚ytomierzu
on sam by∏ nieobecny, bo przebywa∏ w Warszawie wraz z rodzicami
skazanymi na zes∏anie w g∏àb Rosji, oczekujàcymi wyjazdu.
Wszystkie swoje ksià˝ki Joseph Conrad napisa∏ po angielsku, ale
wyszed∏ z polskiego matecznika. Jego ojciec, Apollo Na∏´cz (nazwy
herbu u˝ywa∏ jako cz´Êci nazwiska), poeta i t∏umacz, by∏ wybitnym
dzia∏aczem niepodleg∏oÊciowym, twórcà koncepcji podziemnego
Rzàdu Narodowego. Wuj Stefan Bobrowski by∏ Naczelnikiem
Wojennym Warszawy w Powstaniu 1863 roku. Uwolniony z zes∏ania
i osierocony, ma∏y Konrad kszta∏ci∏ si´ w Krakowie i Lwowie. Mia∏
niespe∏na siedemnaÊcie lat, kiedy wyjecha∏ za granic´ – jak si´
okaza∏o, na zawsze.
Prac´ marynarza rozpoczà∏ we Francji, a mówi∏ biegle po francusku
ju˝ jako dziecko. Po czterech latach rozpoczà∏ nauk´ angielskiego
i s∏u˝b´ na statkach brytyjskich. W roku 1886 uzyska∏ dyplom
kapitana i brytyjski paszport. Trzy lata póêniej rozpoczà∏ pisanie
swojej pierwszej powieÊci, Szaleƒstwa Almayera, [Almayer’s Folly]
wydanej w roku 1895. Z niedokoƒczonym r´kopisem pop∏ynà∏
w roku 1890 do Kongo, gdzie podjà∏ prac´ dowódcy rzecznego
parowca; kilkumiesi´czny pobyt w belgijskiej kolonii pozwoli∏ mu
przyjrzeç si´ z bliska metodom dzia∏ania bia∏ych kolonizatorów;
g∏´bokie rozczarowanie przyp∏aci∏ ci´˝kà chorobà, ale na
ówczesnych doÊwiadczeniach opar∏ treÊç swojego najs∏awniejszego
dziÊ utworu, „Jàdro ciemnoÊci” [Hart of Darkness] (1899).
W roku 1894 porzuci∏ zawód oficera marynarki i dwa lata póêniej
o˝eni∏ si´ z Angielkà, Jessie George, z którà mia∏ dwóch synów,
Borysa (1898) i Johna (1906). Ju˝ pierwsze publikowane powieÊci
zwróci∏y uwag´ krytyki, ale na powodzenie u czytelników musia∏
czekaç kilkanaÊcie lat. By∏ pisarzem ambitnym, nowatorskim,
odwa˝nym w podejmowaniu nowych dla literatury angielskiej
tematów. Czerpa∏ z zasobów trzech kultur: polskiej, francuskiej
i brytyjskiej.
W przedmowie do Murzyna z za∏ogi „Narcyza” (1897) [The Niger of
the „Narcissus”], znakomitej powieÊci o za∏odze statku stawiajàcej
czo∏a ˝ywio∏owi, okreÊli∏ zadanie pisarza jako „oddawanie
najwy˝szej sprawiedliwoÊci widzialnemu Êwiatu”. Po∏àczy∏ w tej
s∏ynnej formule kunszt literacki z refleksjà moralnà. Jeszcze bardziej
charakterystyczne dla niego sà inne s∏owa z tej˝e przedmowy:
o przekonaniu o „solidarnoÊci, która wià˝e ze sobà samotnoÊç
nieprzeliczonych serc ludzkich (…) która ∏àczy ca∏à ludzkoÊç –
umar∏ych z ˝ywymi, a ˝ywych z jeszcze nienarodzonymi”. Uparte
dà˝enie do nawiàzania kontaktu z czytelnikiem, do uczynienia go
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wspó∏twórcà czytanego utworu, jest charakterystyczne dla ca∏ej
twórczoÊci Conrada. Dlatego w∏aÊnie szuka∏ nowych form narracji
powieÊciowej, wywierajàc ogromny wp∏yw na literatur´ XX wieku.

Lord Jim (1900), powieÊç o honorze utraconym i tragicznie
odzyskanym, i Nostromo (1904), imponujàca panorama fikcyjnej
republiki Êrodkowo-amerykaƒskiej, na której losy wp∏ywa
amerykaƒski imperializm gospodarczy, sà dziÊ uznawane za jego
arcydzie∏a. Dwie inne powieÊci polityczne, Tajny agent (1906) [The
Secret Agent], prorocza ksià˝ka o mi´dzynarodowej prowokacji
politycznej i zamachu bombowym, oraz W oczach Zachodu (1911)
[Under Western Eyes], literacka odpowiedê na Zbrodni´ i kar´ [Crime
and Punishment] Dostojewskiego, Êwiadczà o imponujàcej
wielostronnoÊci talentu autora, który przyciàgnà∏ te˝ wielu
czytelników utworami marynistycznymi, jak Smuga cienia (1915)
[The Shadow-Line].
Znakomity filozof brytyjski lord Bertrand Russell, z którym Conrad
si´ przyjaêni∏, uwa˝a∏ za klucz do psychiki pisarza nowel´ „Amy
Foster” (1901), opisujàcà tragiczne dzieje m∏odego polskiego
górala, wyrzuconego po zatoni´ciu statku na brzeg angielski. Utwór
ten, w formie opowieÊci w∏o˝onej w opowieÊç, jest
charakterystyczny dla sztuki pisarskiej Conrada. Napisa∏ wiele
innych krótszych i d∏u˝szych nowel, bardzo zró˝nicowanych
tematycznie: od „Placówki post´pu” (1896), [An Outpost of
Progress], której akcja toczy si´ w czarnej Afryce, do „Pojedynku”
[The Duel] (1908), Êwietnej (i zabawnej) opowieÊci z czasów
napoleoƒskich. Ta epoka fascynowa∏a Conrada i poÊwi´ci∏ jej dwie
powieÊci, Korsarza (1923) [The Rover] i niedokoƒczone
W zawieszeniu (1925) [Suspense]. T∏em jego utworów cz´Êciej bywa∏
kontynent europejski – od St. Petersburga i Ukrainy po W∏ochy
i Hiszpani´ – ni˝ sama Anglia. O Polsce pisa∏ w tomie Ze wspomnieƒ
[A Personal Record] (1909) i wzruszajàcej opowieÊci o Powstaniu
Listopadowym „Ksià˝´ Roman” (1911); ale równie˝ w paru tekstach
publicystycznych, jak „Nota w sprawie polskiej” [A Note on the
Polish Problem] (1918) i „Zbrodnia rozbiorów” [The Crime of
Partition] (1919), gdzie upomina∏ si´ o prawo Polski do
niepodleg∏oÊci.
Popierajàc po˝yczk´, rozpisanà w roku 1920 w USA przez rzàd
walczàcej z bolszewikami Polski, pisa∏ o „poczuciu obowiàzku
i niezniszczalnej ÊwiadomoÊci narodowej, zachowanej (…) w bojach
z pot´gà trzech mocarstw i nieugi´tym ponad stuletnim oporze”.
Zas∏u˝y∏ si´ literaturze angielskiej i Êwiatowej; stara∏ si´ s∏u˝yç
i swojej Ojczyênie. Jedynym oficjalnym uczestnikiem jego pogrzebu
(zmar∏ 3 sierpnia 1924) by∏ przedstawiciel premiera Odrodzonej
Rzeczypospolitej.

prof. dr hab. Zdzis∏aw Najder

Wszystkie monety emitowane przez NBP sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

200 z∏
Au 900/1000
lustrzany
27,00 mm
15,50 g
8.200 szt.

Awers: Z lewej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony or∏a stylizowane
wizerunki barku „Otago” oraz otwartej ksià˝ki, której kartki
tworzà morskie fale. W otoku u góry napis: RZECZPOSPOLITA
POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2007. U góry z lewej
m.
strony napis: 200/Z¸. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Wizerunek Josepha Conrada, z jego prawej strony
napis: 1857-1924. U do∏u napis: JOSEPH CONRAD na tle
stylizowanego faksymile jego podpisu. W otoku z lewej strony
napis: KONRAD KORZENIOWSKI.
Projektant monety: Robert Kotowicz

