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Monety
– Polscy podró˝nicy i badacze –
Ignacy Domeyko
nomina∏
metal
stempel
Êrednica
masa
wielkoÊç emisji (nak∏ad)

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

Awers: Z lewej strony wizerunek or∏a ustalony dla god∏a
Rzeczypospolitej Polskiej. Powy˝ej stylizowany wizerunek gór.
U góry pó∏kolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Poni˝ej or∏a
napis: 10 Z¸, pod napisem oznaczenie roku emisji: 2007.
Po prawej stronie or∏a stylizowane wizerunki: fragmentu rysunku
technicznego przedstawiajàcego urzàdzenie do analizy srebra,
kryszta∏u z tablicy dydaktycznej z podr´cznika mineralogii
Ignacego Domeyki, roÊliny „Domeykoa oppositifolia” oraz ma∏˝a
m.
„Trigonia domeykoana”. Pod lewà ∏apà or∏a znak mennicy:––
w
Rewers: Z lewej strony stylizowany wizerunek siedzàcego
Ignacego Domeyki z otwartà ksià˝kà. U góry z lewej i prawej
strony stylizowany wizerunek gór. Z prawej strony stylizowane
wizerunki fragmentów: siatki geograficznej i konturów kontynentu Ameryki Po∏udniowej. Z prawej strony pó∏kolem napis:
IGNACY DOMEYKO 1802-1889.

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

2 z∏
stop CuAl5Zn5Sn1
zwyk∏y
27,00 mm
8,15 g
900.000 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 Ignacego Domeyki z portretu
A. Kurowskiego z 1833 r. Z lewej i prawej strony stylizowane
wizerunki gór. Z prawej strony stylizowane wizerunki torby,
ksià˝ki, m∏otka oraz lupy. U góry z prawej strony napis: IGNACY
DOMEYKO 1802-1889.
Na boku: oÊmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi
odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.
Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpiƒska
Projektant rewersu: Roussanka Nowakowska

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

Projekt: DECORUM

Projektant monety: Roussanka Nowakowska
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W dniu 6 lutego 2007 r. Narodowy Bank Polski wprowadza
do obiegu monety, przedstawiajàce Ignacego Domeyk´,
o nomina∏ach:

Huasco, Copiapó i Arqueros oraz obszary sàsiednie po szczyty
And. W niektórych z nich przebywa∏ jako ekspert górniczy.
Czas wolny od pracy dydaktycznej i wypraw badawczych
przeznacza∏ na pisanie podr´czników m.in. o probierstwie
Tratado de ensayage (La Serena 1844, póêniej wznawiane a˝
do poczàtku XX w.) i mineralogii Elementos de minearalojia
(La Serena, 1844, póêniej wznawiane; w 1879 odnowione
pt. Minearalojia). Wiele wtedy drukowa∏ tak˝e w fachowej
prasie paryskiej, gdzie ukaza∏a si´ w 1846 r. jego mapa
geologiczna Chile w skali 1:250 000. Jedna z substancji
mineralnych, którà odkry∏ w 1845 r. nazwana zosta∏a
domeykitem (Cu3As).

pt. „Czteromiesi´czna podró˝ z Pary˝a do Chile w 1838 roku,
umieszcza∏ w prasie, m.in. w krakowskim „Czasie” w 1857 r.

• 10 z∏ – wykonanà w srebrze stemplem lustrzanym,
• 2 z∏ – wykonanà w stopie Nordic Gold stemplem zwyk∏ym.
Celem emisji monet jest przypomnienie dzia∏alnoÊci s∏awnego
polskiego geologa i mineraloga, badacza Ameryki Po∏udniowej.
Urodzi∏ si´ 31 lipca 1802 r. w Niedêwiadce w Nowogródzkiem
w rodzinie ziemiaƒskiej. W latach 1812–1816 uczy∏ si´
u pijarów w Szczuczynie Litewskim (dziÊ Stutin na Bia∏orusi),
po czym studiowa∏ na oddziale matematyczno-fizycznym
Uniwersytetu Wileƒskiego, gdzie w 1822 r. uzyska∏
magisterium na podstawie rozprawy z matematyki. W latach
studenckich by∏ aktywny w konspiracyjnych organizacjach
Filomatów i Filaretów, przyjaêni∏ si´ zw∏aszcza z Adamem
Mickiewiczem. Po wykryciu tych organizacji, wyrokiem
Komisji Nowosilcowa w 1824 r. zosta∏ skazany na internowanie na wsi (do 1829 r.), skàd stara∏ si´ wspieraç przyjació∏
zes∏anych w g∏àb Rosji.
Uczestnik powstania listopadowego na Litwie w 1831 r.
Potem internowany w Prusach, skàd rok póêniej uda∏ si´
na emigracj´. W Dreênie spotka∏ si´ z Mickiewiczem i razem
wyjechali do Pary˝a (1832 r.). Podjà∏ tam studia m.in. na Sorbonie
i w Coll¯ge de France. W latach 1834–1837 studiowa∏ w École
des Mines, uzyskujàc dyplom in˝yniera górniczego. Nast´pnie
podjà∏ prac´ w Alzacji. Zach´cony przez rektora uczelni
do wyjazdu do Chile, wyjecha∏ do kolegium La Serena
w prowincji Coquimbo na szeÊcioletni kontrakt. W pierwszej
po∏owie 1838 r. dotar∏ statkiem (przez Angli´) do Argentyny,
dalej konno w poprzek tego kraju, ju˝ w warunkach
zimowych, przez Andy do La Sereny. Pozosta∏ do 1846 r.,
dwukrotnie – raz po po˝arze w 1845 r. – organizujàc uczelni´
niemal od podstaw. Kszta∏ci∏ tam miejscowych specjalistów
górnictwa i hutnictwa, a zdolniejszych uczniów wysy∏a∏
na wy˝sze studia do Pary˝a. JednoczeÊnie dzia∏a∏ w kolegiach
doradczych w∏adz oÊwiatowych, postulujàc koniecznoÊç
reform chilijskiego systemu oÊwiaty, który z czasem zorganizowa∏ na wzór Wileƒskiego Okr´gu Szkolnego.
Wakacje przeznacza∏ na geologiczne badania terenowe, które
zwykle prowadzi∏ w towarzystwie uczniów z kolegium w La
Serena. Zbada∏ wtedy polimetaliczne kopalnie m.in. w okolicach

W 1845 r. odwiedzi∏ krain´ Araukanów, Indian którzy zachowali
zr´by niezale˝noÊci. Prowadzi∏ tam ogólne rozpoznanie geologiczne, ale g∏ównie interesowa∏ si´ zwyczajami rdzennych
mieszkaƒców. Swoje obserwacje zawar∏ w og∏oszonej w 1845 r.
ksià˝ce Araucania y sus habitantes (w t∏umaczeniach opublikowanej tak˝e w innych krajach; polski przek∏ad w 1860 r.
w Wilnie pt. Araukania i jej mieszkaƒcy). Wystàpi∏ tak˝e
z memoria∏em do w∏adz na temat pokojowego w∏àczenia tej
prowincji do Chile, co ostatecznie po latach zrealizowano.
Po˝ar kolegium w La Serena w 1845 r. zatrzyma∏ Domeyk´
w Chile. Po odbudowie uczelni przeniós∏ si´ w 1846 r.
do Santiago de Chile, gdzie na miejscowym uniwersytecie objà∏
katedr´ chemii i mineralogii. Na uczelni pozosta∏ do 1883 r.,
od 1867 jako rektor z wyboru (cztery kadencje). JednoczeÊnie
od 1852 r. by∏ pe∏nomocnikiem rzàdu do spraw reformy
uniwersytetu jako g∏ównej placówki nauczania w Chile. Jego
dzie∏em by∏o dostosowanie kszta∏cenia m∏odzie˝y do potrzeb
rozwoju cywilizacyjnego kraju.
Przez ca∏y czas pracy w Santiago prowadzi∏ intensywne
badania geologiczne, które obj´∏y ca∏e terytorium republiki.
Szczególnie wiele uwagi poÊwi´ci∏ rozpoznaniu rud metali,
opisujàc wiele nieznanych zwiàzków mineralnych. Interesowa∏
si´ m. in. wulkanologià, trz´sieniami ziemi. Zorganizowa∏ nowoczesnà sieç meteorologicznà. Jako s´dzia górniczy rozwiàzywa∏ spory mi´dzy w∏aÊcicielami kopalƒ. Wskaza∏ êród∏a wody pitnej dla rozrastajàcej si´ stolicy Chile.
Bibliografia publikacji Domeyki liczy kilkaset pozycji
drukowanych przede wszystkim we Francji i Chile, ale tak˝e
w Polsce (Rzut oka na Kordyliery Chilijskie i zawarte w ich
∏onie pok∏ady metaliczne, Kraków 1878). Wspomnienia

Utrzymywa∏ korespondencj´ z rodzinà w Nowogródzkiem oraz
z przyjació∏mi na emigracji. Wspiera∏ finansowo rodzin´
Mickiewicza oraz polskie organizacje emigracyjne we Francji.
Publikacje i okazy geologiczne (wielkie bry∏y meteorytów
z Atakamy) przes∏a∏ do paryskiej szko∏y górniczej oraz
tamtejszego Muzeum Historii Naturalnej, a tak˝e do
Uniwersytetu Jagielloƒskiego w Krakowie i Uniwersytetu
Warszawskiego. By∏ cz∏onkiem Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego (od 1851 r.) i krakowskiej Akademii Umiej´tnoÊci
(od 1873 r.) oraz towarzystw specjalistycznych z Chile i innych
krajów.
W latach 1883-1888 Domeyko przebywa∏ w Europie, g∏ównie
u córki w Zyburtowszczyênie. Tam powsta∏ w zarysie jego
Pami´tnik wygnaƒca, og∏oszony w ca∏oÊci w latach 1962-1963.
Wtedy te˝ s´dziwy Domeyko zwiedzi∏ kraje Bliskiego Wschodu,
w tym zw∏aszcza Palestyn´.
W 1888 r. uda∏ si´ z synami do Chile. W drodze rozchorowa∏
si´. Zmar∏ 23 stycznia 1889 r. w Santiago. Jego pogrzeb by∏
wielkà chilijskà manifestacjà narodowà. ˚egnano go jako
aposto∏a nauki i oÊwiaty, cz∏owieka, który odmieni∏ oblicze
republiki po∏udniowoamerykaƒskiej.
Obywatelstwo honorowe Chile (1848 r.), a póêniej ma∏˝eƒstwo
z Enriquetà Sotomoayor y Guzman (1850 r.) zwiàza∏y Domeyk´
na sta∏e z Chile. Pami´ç dokonaƒ Domeyki jest trwa∏ym
elementem kultury tego kraju, a tak˝e w Polsce oraz
na Bia∏orusi i Litwie. Jego imi´ noszà liczne szko∏y, ulice i place,
a popiersia zdobià uczelnie, w których pracowa∏. Biografia
Domeyki stanowi przedmiot zainteresowaƒ historyków oraz
tych wszystkich, którzy jego Êladami w´drujà po Andach,
w tym tak˝e po wielkim paÊmie górskim w pó∏nocnym Chile –
Kordylierze Domeyko.

Zbigniew Wójcik
Muzeum Ziemi PAN

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

