
iedy, prowadząc wykłady 
w ramach projektu „Se-
niorzy na WSKSiM”, za-
dawałem pytanie o znanych 

Polaków, który dokonali przełomo-
wych odkryć naukowych, zazwyczaj 
słuchacze wymieniali Mikołaja Ko-
pernika, Marię Skłodowską czy też 
Jana Śniadeckiego. Te nazwiska rze-
czywiście są znane na całym świecie i 
nie wymagają już specjalnej promocji. 
Jednak rola Polaków w rozwoju świa-
towej nauki i technologii jest znacznie 
szersza i niezmiernie interesująca. 
Chciałbym bardzo skrótowo przedsta-
wić tylko kilka postaci, chociaż w moich 
archiwach jest już ich blisko sto. 

Polski Nobel 
Zacznijmy od Witolda Zglenickiego, 
nazywanego często „polskim Noblem”. 
Urodził się w Starej Wargawie k. Kutna 
w 1850 r., uczęszczał do gimnazjum w 
Płocku, a potem studiował w Szkole 
Głównej Warszawskiej. Po studiach 
rozpoczął pracę w Zakładach Górni-
czych Królestwa Polskiego. Odnosił 
sukcesy, ale z powodu niesprawiedli-
wego donosu został odwołany. Dlatego 
w 1891 r. przeniósł się do Baku, 
ówczesnego zagłębia wydobywczego 
ropy naftowej. Tam wpadł na pomysł, 
że najlepszą metodą pozyskiwania 
ropy naftowej z szelfu byłoby zbudo-
wanie wieży wiertniczej na morzu. 
Jako pierwszy na świecie zaprojektował 
więc morską platformę wiertniczą. 
Była to bardzo trudna praca, która 
wymagała nowatorskich rozwiązań 
technologicznych. Zglenicki opracował 
urządzenia do pomiaru krzywizn szy-
bów, które zapewniały dokładną pro-
stopadłość wiercenia otworów górni-
czych. Wykreślił też skrupulatnie gra-
nice pierwszych podmorskich działek 
naftowych. Bez jego wynalazków nie 
powstałyby platformy wiertnicze słu-
żące do wydobywania ropy naftowej i 
gazu z dna morskiego. Dokładnie w 
tym samym czasie w Baku swoje własne 
szyby i rafinerie budowali bracia Alfred, 
Robert i Ludwik Noblowie oraz Roths-
childowie i Rockefellerzy. Ale wtedy 
ich firmy nie były w stanie konkurować 
z nowoczesnymi zakładami Zglenic-
kiego, ponieważ nie umieli oni zbu-
dować platform wiertniczych. Dzięki 
swojemu wynalazkowi Zglenicki gro-
madzi ogromny kapitał i modernizuje 
swoje przedsiębiorstwo. Jest społecz-
nikiem, rozpoczyna modernizację mias-
ta, ale przede wszystkim wspiera miesz-
kających tam Polaków. Jego najważ-
niejszą inwestycją jest współfinanso-
wanie budowy kościoła katolickiego 

pw. Najświętszej Maryi Panny, który 
staje się równocześnie centrum kul-
turalno-społecznym dla Polaków. 

Gdy zapada na nieuleczalną wtedy 
cukrzycę, postanawia cały swój majątek 
przekazać na sfinansowanie fundacji 
wspierającej naukę polską. Fundacja 
Zglenickiego przyznawała coroczne 
nagrody za „najlepsze dzieła dotyczące 
europejskiej literatury, sztuki i nauki”. 
Należy zaznaczyć, że fundacja dyspo-
nowała naprawdę ogromnymi środ-
kami, po przeliczeniu na współczesną 
wartość dolara szacuje się, że było to 
ponad 1 mld dolarów. Dla porównania 
założona cztery lata wcześniej Fun-
dacja Nobla dysponowała kwotą 160 
mln dolarów. Niestety, w czasie re-
wolucji bolszewickiej szyby znacjona-
lizowano, fundację wywłaszczono, a 
kościół na osobisty rozkaz Stalina 
zburzono w 1931 r. 

Prekursor śmigłowca 
Kolejną zapomnianą trochę postacią 
jest hrabia Adam Ostaszewski. Ten 
polski arystokrata urodził się w 
1860 r. we Wzdowie, w dzisiejszym 
województwie podkarpackim. Był praw-
nukiem Michała Ostaszewskiego, jed-
nego z przywódców konfederacji bar-
skiej i zwolennika Konstytucji 3 maja.  
Studiował w Krakowie, Wiedniu, Pa-
ryżu i Berlinie, zdobył tytuł doktora 
prawa i filozofii, władał blisko dwu-
dziestoma językami, w tym perskim, 
japońskim i chińskim. Ze względu na 
bardzo szeroki zakres zainteresowań 
naukowych otrzymał od współczesnych 
przydomek „Leonardo”. 

Prawdopodobnie w majątku Osta-
szewskiego we Wzdowie w 1888 r. 
powstał specjalny balon, w którym 
hrabia odbył lot podczas zawodów 
w Berlinie. Kiedy znajdował się nad 
centrum stolicy Prus, wywiesił z 
kosza ogromną flagę biało-czerwoną 
i tak krążył nad miastem przez kilka 
godzin. 

W 1889 r. Ostaszewski rozpoczyna 
pracę nad pionowzlotem, prekursorem 
dzisiejszego śmigłowca, urządzeniem 
awiacyjnym, które nie potrzebuje pasa 
startowego jak samolot, aby wznieść 
się w powietrze. W 1900 r. uzyskuje 
we Francji patent na „silnik wybu-
chowy”, a osiem lat później w Anglii 
– patent na koncepcję pionowzlotu. 
W tym samym czasie ciągle pracuje 
nad silnikiem gazowym. 

Niestety, dostępne wtedy silniki 
miały zbyt małą moc i koncepcje Osta-
szewskiego nie dają oczekiwanych re-
zultatów. On jednak się nie poddaje i 
postanawia skonstruować samolot. 
Buduje we Wzdowie dwupłatowca 
Ost-1, który jest uważany za pierwszą 
polską udaną konstrukcję lotniczą. 
Samolot został z sukcesem oblatany 
we Francji w roku 1909. 

Patent na pionowzlot, zapewne do 
dzisiaj, spoczywa w londyńskich ar-
chiwach, chociaż świat za prekursora 
budowy śmigłowców uważa Amery-
kanina rosyjskiego pochodzenia Igora 
Sikorsky’ego, który opatentował swój 
wynalazek dopiero w 1920 r. Firma 
Sikorsky Aircraft Corporation obecnie 
jest częścią koncernu Lockheed Mar-
tin, a na jej licencji na polskim Pod-
karpaciu, w Mielcu (zamiast firmy 
Ostaszewskiego), produkowane są 
śmigłowce S-70 i Black Hawk. 

Przełom w transfuzjologii 
Kiedy, pisząc ten artykuł, sprawdzałem 
oficjalne informacje podane na stro-
nach internetowych Narodowego Cen-
trum Krwi, nie znalazłem tam ani 
słowa o Ludwiku Hirszfeldzie. Są tam 
natomiast nazwiska zagranicznych nau-
kowców, którzy oczywiście odegrali 
ważną rolę w rozwoju transfuzjologii. 
Ale o najważniejszym polskim lekarzu 
nie ma ani słowa. A przecież bez 
odkryć Ludwika Hirszfelda transfuzje 

krwi, tak ważne dla ratowania życia 
szczególnie ofiar wypadków komuni-
kacyjnych, cały czas byłyby swoistą lo-
terią. To on dokładnie oznaczył po-
szczególne grupy krwi i dzięki temu 
wiemy, jakie jej rodzaje możemy prze-
taczać, aby zabieg zakończył się suk-
cesem, a nie śmiercią biorcy. 

Ludwik Hirszfeld urodził się w 
1884 r. w Warszawie w zasymilowanej 
rodzinie żydowskiej. Studiował me-
dycynę na uniwersytetach w Würz-
burgu i Berlinie. Właśnie wtedy jako 
młody student przeszedł na katolicyzm. 
Jeszcze przed I wojną światową, w 
Zurychu, pracując razem z Emilem 
von Dungernem, odkrył prawa dzie-
dziczenia grup krwi, które były przez 
długi czas wykorzystywane do docho-
dzenia ojcostwa. Wprowadził ozna-
czenie grup krwi jako 0, A, B i AB, co 
zostało obligatoryjnie wprowadzone 
w szpitalach całego świata w roku 
1928. Hirszfeld dokładnie określił też 
procedury transfuzji krwi. Oznaczył 
również czynnik Rh i odkrył przyczynę 
konfliktu serologicznego, co uratowało 
życie wielu noworodkom. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepo-
dległości już w 1920 r. rozpoczął pracę 
w Państwowym Zakładzie Badania 
Surowic w Warszawie, który później 
stanie się częścią Państwowego Za-
kładu Higieny. Hirszfeld był jego dy-
rektorem aż do wybuchu wojny. Pod-
czas obrony Warszawy we wrześniu 
1939 r. zorganizował w mieście spe-
cjalny ośrodek przetaczania krwi dla 
polskich żołnierzy i obrońców miasta. 

W 1950 r. został nominowany do 
nagrody Nobla w dziedzinie medycyny 
za wyjaśnienie zagadki konfliktu sero-
logicznego. Niestety nagrody nie dostał. 
Jedynie w grudniu 1930 r. przewodni-
czący Komitetu Noblowskiego wymienił 
Hirszfelda na uroczystości wręczenia 
nagrody Karlowi Landsteinerowi. l 
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Genialne  
polskie wynalazki

Odkrycia, które przestawiły naukę na nowe tory
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Fundacja 
Zglenickiego 
dysponowała sumą 
ponad  
1 mld dolarów.  
Dla porównania  
w przypadku 
Fundacji Nobla  
była to kwota  
160 mln dolarów

Dr Grzegorz
Osiński

Witold Zglenicki, zwany „polskim Noblem”, jako pierwszy na świecie zaprojektował morską 
platformę wiertniczą
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