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

10 z∏
925/1000Ag
lustrzany
32,00 mm
14,14 g
45.000 szt.

Awers: U do∏u wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Z lewej strony oznaczenie roku emisji:
2004. Z prawej strony napis: 10 Z¸. Powy˝ej or∏a napis:
RZECZPOSPOLITA / POLSKA. Powy˝ej napisu zaprz´gi z reniferów
na tle krajobrazu Syberii. U góry klucz ptaków. Pod lewà ∏apà
m.
or∏a znak mennicy: ––
w
Rewers: Portret Aleksandra Czekanowskiego na tle krajobrazu
Syberii. Z lewej strony portretu renifer, z prawej stylizowane:
profil , r´ce, kompas, cyrkiel i mapa. U do∏u napis: ALEKSANDER
/ CZEKANOWSKI / 1833-1876.

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

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

Awers: Wizerunek or∏a ustalony dla god∏a Rzeczypospolitej
Polskiej, po bokach or∏a oznaczenie roku emisji: 20-04, 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: Portret Aleksandra Czekanowskiego. W tle krajobraz
Syberii oraz renifer ciàgnàcy sanie. Z lewej strony oraz u góry
pó∏kolem napis: ALEKSANDER CZEKANOWSKI 1833-1876.
Na boku oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant monety: Roussanka Nowakowska

Monety zosta∏y wyprodukowane w Mennicy Paƒstwowej SA
w Warszawie.
Sk∏ad i druk: Drukarnia NBP

Projekt: DECORUM

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Roussanka Nowakowska

– Polscy podró˝nicy i badacze –
Aleksander Czekanowski
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W dniu 19 marca 2004 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety kolekcjonerskie, przedstawiajàce
Aleksandra Czekanowskiego, o nomina∏ach:

w okolicach jeziora Bajka∏, nad Angarà i w Górach Sajan
Wschodni na granicy z Mongolià. Usystematyzowa∏ i uporzàdkowa∏ zbiory Syberyjskiego Oddzia∏u Towarzystwa.
W Ust’Baleju nad Angarà odkry∏ bogate z∏o˝a kopalnej flory
i fauny jurajskiej. Jego badania stratygraficzne i paleontologiczne rzuci∏y nowe Êwiat∏o na na budow´ geologicznà
tzw. Przybajkala; w 1870 r. otrzyma∏ za nie z∏oty medal
Towarzystwa Geograficznego. Rezultatem jego badaƒ by∏a
m. in. pierwsza mapa geologiczna guberni irkuckiej, nagrodzona z∏otym medalem na mi´dzynarodowej wystawie
geograficznej w Pary˝u w 1875 r. Pierwsze znaczàce dzie∏o
Czekanowskiego to wydana w 1874 r. monografia guberni
irkuckiej, b´dàca podsumowaniem wyników badaƒ. Sta∏a
si´ ona podstawà wiedzy o geologii tego terenu. Znakomite
wyniki zach´ci∏y Czekanowskiego do obj´cia badaniami
ca∏oÊci Wy˝yny Ârodkowo-Syberyjskiej, od granic Mongolii
do Oceanu Lodowatego, prowadzonymi wzd∏u˝ dolin
wielkich rzek na pó∏nocy, mi´dzy Jenisejem a Lenà. W latach
1873 – 1875 Czekanowski odby∏ trzy wyprawy geologiczno-geograficzne do pó∏nocnej i pó∏nocno-wschodniej Syberii –
w dorzecza dolnej Tunguzki, Olenioka i Leny – docierajàc
do Morza ¸aptiewów. Zebrane wtedy dane topograficzne
i geologiczne zmieni∏y wyobra˝enie o tych obszarach.
Odkry∏ m. in. liczne miejsca wyst´powania paleozoicznej
oraz mezozoicznej kopalnej flory i fauny, udokumentowa∏
wyst´powanie rozleg∏ych obszarów pokryw lawowych (trapy),
opracowywa∏ mapy. Podczas swoich wypraw Czekanowski
zebra∏ 4 tysiàce okazów paleontologicznych, 18 tysi´cy
zoologicznych i 9 tysi´cy botanicznych oraz du˝y materia∏
etnograficzny. Jego podró˝e zdoby∏y rozg∏os i uznanie
w Petersburgu. W 1875 r. Towarzystwo Geograficzne
uzyska∏o dla badacza amnesti´ i zwolnienie z zes∏ania.
Wezwa∏o znakomitego podró˝nika do stolicy Rosji w celu
opracowania wyników trzech podró˝y. Czekanowski podjà∏
prac´ kustosza i zamieszka∏ w Muzeum Mineralogicznym
Petersburskiej Akademii Nauk, zajmujàc si´ rysowaniem
map i opracowywaniem zbiorów w∏asnych, od wielu lat
gromadzonych w Akademii. W 1876 r. na posiedzeniu
Towarzystwa Geograficznego wyg∏osi∏ referat, streszczajàcy
wyniki swych podró˝y; mia∏ on uzasadniç potrzeb´ dalszych
wypraw w doliny wielkich rzek syberyjskich. Sprawozdanie
zosta∏o przyj´te z ogromnym uznaniem; jednak wydano je
ju˝ po Êmierci badacza.

naukowej. W najci´˝szych warunkach pracowa∏ nad jednym
z najwi´kszych zagadnieƒ geologii – budowà i historià
jednej z najstarszych cz´Êci skorupy ziemskiej. By∏ autorem
wielu prac, publikowanych g∏ównie w j´zyku rosyjskim.
Opracowaniem jego zdobyczy naukowych zajmowa∏o si´
wielu uczonych. Sporzàdzone przez niego mapy znacznie
zmieni∏y i uzupe∏ni∏y map´ Rosji Azjatyckiej. Nazwisko
Czekanowskiego upami´tniono licznymi nazwami
gatunków flory i fauny kopalnej oraz wspó∏czesnej. Jego
imi´ nosi te˝ jedna z gór za Bajka∏em, pasmo górskie
mi´dzy deltà Leny a dolnym Oleniokiem w Jakucji, które
bada∏, oraz osada w pobli˝u Bracka nad Angarà.

• 10 z∏ - wykonane stemplem lustrzanym w srebrze,
• 2 z∏ - wykonane stemplem zwyk∏ym w stopie CuAl5Zn5Sn1,
tzw. Nordic Gold.
Celem emisji monet jest przypomnienie dzia∏alnoÊci
s∏awnego polskiego geologa i etnografa, badacza Syberii.
Aleksander Piotr Czekanowski urodzi∏ si´ 12 lutego 1833 r.
w Krzemieƒcu na Wo∏yniu. Jego ojciec, Wawrzyniec,
utrzymywa∏ w Krzemieƒcu pensjonat oraz by∏ honorowym
pomocnikiem przy gabinecie zoologicznym w liceum.
W 1850 r. Czekanowski rozpoczà∏ studia medyczne na
uniwersytecie w Kijowie. Nie majàc jednak zami∏owania
do medycyny, skierowa∏ swe zainteresowania ku naukom
przyrodniczym, zw∏aszcza geologii. Zach´ci∏y go nadto
s∏awa niemieckich wyk∏adowców oraz mo˝liwoÊç specjalizowania si´ w ka˝dym dziale przyrodoznawstwa. W 1855 r.
przeniós∏ si´ na uniwersytet w Dorpacie (obecnie Tartu
w Estonii), gdzie na wydziale geologii przez dwa lata
s∏ucha∏ wyk∏adów z mineralogii. JednoczeÊnie pracowa∏
nad oznaczeniem i usystematyzowaniem zbiorów petrograficznych uniwersytetu. Po ukoƒczeniu studiów w 1857 r.
wróci∏ do Kijowa, gdzie pracowa∏ nad zbiorami miejscowego
uniwersytetu. Przed powstaniem styczniowym 1863-1864
w jego mieszkaniu zbiera∏a si´ elita m∏odzie˝y. Podejrzany
o udzia∏ w powstaniu, Czekanowski zosta∏ aresztowany
w 1863 r. i zes∏any na Syberi´, poczàtkowo na Zabajkale
w okolice Czyty, potem na zachód od jeziora Bajka∏. Ju˝
w drodze gromadzi∏ i porzàdkowa∏ zbiory, pos∏ugujàc si´
lupà sporzàdzonà ze st∏uczonej karafki. Po przeniesieniu go
w okolice Bratskiego Ostroga nad Angarà kilka lat ˝y∏
w n´dzy. Mimo srogiego klimatu i ci´˝kiej pracy u ch∏opów
Czekanowski nie porzuci∏ pracy naukowej. Studiowa∏
geologi´ tzw. Làdu Angary, dokonujàc obserwacji meteorologicznych za pomocà przyrzàdów w∏asnego pomys∏u.
Z trudnej sytuacji wybawi∏ go w 1866 r. Fryderyk Schmidt,
poznany jeszcze w Dorpacie, póêniejszy cz∏onek Akademii
Petersburskiej. Naby∏ on zgromadzone przez Czekanowskiego zbiory oraz zamawia∏ dalsze, zaopatrywa∏ go tak˝e
w ksià˝ki. Dwa lata póêniej uzyska∏ u w∏adz zwolnienie
Czekanowskiego z prac przymusowych i przeniesienie go
do Irkucka. W latach 1869-1871 Czekanowski prowadzi∏
na zlecenie Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego
badania geologiczne na po∏udniu guberni irkuckiej –

opracowano w NBP na podstawie
„POLSKIEGO S¸OWNIKA BIOGRAFICZNEGO",
wydanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, PAN,
Warszawa-Kraków 1996, oraz êróde∏ encyklopedycznych

Czekanowski zmar∏ 18 paêdziernika 1876 r.
Oderwany od ojczystego kraju, Czekanowski uczyni∏
Syberi´ terenem nies∏ychanie rozleg∏ej i ró˝norodnej pracy

Wszystkie monety kolekcjonerskie sà prawnym Êrodkiem
p∏atniczym w Polsce.

