
TABLICA 1. Tytułowa  
 
 Karty z Życia Witolda Zglenickiego, autorzy wystawy: Marlena Strojecka i Mirosław Pakuła., 
opracowanie graficzne Marlena Strojecka. 

Na fotografii portret Witolda Zglenickiego.  

TABLICA 2. Wargawa, Dębe 

Witold Leon Julian Zglenicki urodził się 6 stycznia 1850 roku w Wargawie Starej. Rodzice – Weronika  
z Załusków i Konstanty Zgleniccy – ochrzcili syna w kościele parafialnym w Witoni 21 lipca 1850 roku. 
W latach 60. XIX w. Zgleniccy przeprowadzili się do majątku ziemskiego w Dębem, z kolonią 
(folwarkiem) Ludwinowo, gdzie znajdował się dwór.   

Osiemnastowieczny dwór zbudowany jeszcze dla Poniatowskich był, jak na warunki wiejskie, okazały. 
Klasycystyczny, piętrowy budynek o wymiarach 10x14 m został zbudowany z cegieł. Elewację 
frontową wykonano z kamieni polnych, a dach pokryto gontem. Dwór był położony na wysokiej 
skarpie nad Narwią, co zapewniało piękny widok, w dodatku był otoczony sporym parkiem o 
powierzchni 8 ha. Łącznie w budynku było jedenaście pokoi i dwa alkierze. Pomieszczenia ogrzewano 
piecami kaflowymi w kolorze białym. Budynek był podpiwniczony (trzy pomieszczenia). Niedaleko 
znajdowały się zabudowania gospodarcze (folwarczne): stodoła z filarami wymurowanymi z kamienia, 
kryta słomą oraz drewniana stajnia. W pobliżu dworu położona była brukowana droga wiodąca w 
jedną stronę nad Narew do promu, a w drugą stronę do Nasielska.  

Pałac, w którym mieszkali Zgleniccy nie przetrwał do dnia dzisiejszego. Najbardziej ucierpiał w czasie 
walk rosyjsko–niemieckich w roku 1944. Rozebrany został w 1967 roku. Obecnie w jego miejscu 
znajduje się ośrodek szkoleniowy Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury. Po dawnym założeniu 
parkowo–dworskim pozostał w zasadzie tylko eliptyczny dojazd do miejsca, gdzie stał dwór, i dębowa 
aleja. 

Na zdjęciu w tle kościół w Witoni – miejsce chrztu Witolda Zglenickiego, widok z 1911 r.; pozostałe 
zdjęcia: Dwór w Wargawie Starej, (1978 r.) fot. A. Chodubski, Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850–
1904). „Polski Nobel”, Płock 2011;  Konstanty Zglenicki, ojciec Witolda fot. A. Chodubski, Górnik, 
geolog Witold Zglenicki (1850–1904). „Polski Nobel”, Płock 2011; Dwór w Dębem, widok z lat 30. XX 
w. Z prawej strony prawdopodobnie mjr Tadeusz Zglenicki (1895–1971), bratanek Witolda. Kobieta 
obok, to być może jego żona, Cecylia z Wollersteinów. fot. www.zalewzegrzynski.pl. 

TABLICA 3. Edukacja  

Rodzice Zgleniccy przywiązywali dużą wagę do wykształcenia syna. Po zakończeniu edukacji w domu 
wysłali Witolda - w 1859 roku - do Gimnazjum Gubernialnego w Płocku. Pobyt w gimnazjum przypadł 
na niespokojne lata przedpowstaniowe - okres manifestacji, nabożeństw patriotycznych w kościołach 
oraz działalności spiskowej. W ostatnim roku swojej edukacji (1866) Witold Zglenicki był świadkiem 
nasilenia działalności rusyfikacyjnej w płockim gimnazjum. W szkole o nazwie zmienionej na 
Gimnazjum Męskie wszechobecny stawał się język rosyjski, surowa dyscyplina i eliminowanie 
akcentów polskich. 



W 1866 r. Witold Zglenicki podjął studia w Szkole Głównej w Warszawie (obecnie Uniwersytet 
Warszawski), na Wydziale Matematyczno–Fizycznym. Tu ukształtowało się jego realistyczne, typowo 
pozytywistyczne postrzeganie rzeczywistości.   

Podobnie jak w gimnazjum, był w warszawskiej uczelni jednym z najlepszych w nauce. Edukację w 
Warszawie zakończył w 1870 roku i wyjechał studiować w petersburskim Instytucie Korpusu 
Inżynierów Górniczych, gdzie uczył się pod okiem słynnego Dmitrija Mendelejewa. W czasie studiów 
w Rosji Witold Zglenicki ponownie okazał się wyróżniającym studentem. Sam Mendelejew 
zaproponował mu współpracę, inżynier jednak z niej zrezygnował i z zadowoleniem przyjął posadę w 
Staropolskim Zagłębiu Przemysłowym. 

Fotografie: Budynek Instytutu Górniczego w Petersburgu, widok z ok. 1900 r.  www.fotopolis.pl;  
Budynek Szkoły Głównej w Warszawie, widok z ok. 1918 r. fot. NAC, sygn. 1–N–3275. 

TABLICA 4. Mroczków  

Na mapie przemysłu z 1885 roku, w zaznaczonym obszarze znajdują się m.in. miejscowości  
Suchedniów i Mroczków. Obydwie ważne dla inżyniera Zglenickiego. W Suchedniowie siedzibę miał 
Zarząd Wschodniego Okręgu Przemysłowego, gdzie w 1875 roku Zglenicki odbywał roczny staż, a w 
Mroczkowie znajdował się zakład górniczo-hutniczy, którego pracami kierował inżynier od roku 1876.   
Ambitny i pracowity chciał uczynić z niego wiodące w regionie przedsiębiorstwo, niestety konflikt z 
władzami Okręgu nie tylko zaprzepaścił plany, ale też doprowadził do oskarżenia inżyniera o kradzież 
i wyrzucenia z pracy.  

O tym, że jest niewinny, a dowody przeciw niemu zmanipulowane, pisał w listach do nadzorujących 
polskie górnictwo władz w Petersburgu. Sześć lat walczył o oczyszczenie z zarzutów. Swoich racji 
dowodził m.in. na łamach magazynu "Gornyj Żurnał", gdzie miał zwyczaj publikować artykuły 
naukowe.  Będąc pozbawionym możliwości posady państwowej Zglenicki pracował w prywatnych 
kuźnicach na terenie Kielc, a wolny czas poświęcał swojej pasji - geologii. Wyniki jego prac można 
było przeczytać w „Gazecie  Kieleckiej” i „Zapiskach Petersburskiego Towarzystwa Mineralogicznego”, 
do którego należał. 

Po oczyszczeniu z zarzutów i przywróceniu do pracy Witold Zglenicki został skierowany do Rygi, gdzie 
rozpoczął pracę w Urzędzie Probierczym. 

Fotografie: Mapa przemysłu Królestwa Polskiego z 1885 r. za zbiorów Biblioteki Narodowej;  
Okładka czasopisma „Gornyj Żurnał” oraz fragment artykułu Witolda Zglenickiego ze zbiorów 
Swierdłowskiej Obwodowej Uniwersalnej Biblioteki Naukowej im. W. G. Bielińskiego w 
Jekaterynburgu. 

TABLICA 5. Ryga 

Fotografie przedstawiają - dziś łotewskie, a w czasach Zglenickiego leżące w granicach Imperium 
Rosyjskiego - miasto Ryga. Tu trafił zrehabilitowany Witold Zglenicki. Władze carskie skierowały go do 
pracy w Urzędzie Probierczym, który odpowiadał m.in. za legalizowanie i ustalanie wartości 
przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych.  



W Rydze Zglenicki dał się poznać jako sumienny i bardzo pracowity człowiek. Zarząd Górniczy, 
któremu podlegał, zaproponował Polakowi prestiżowe stanowisko naczelnego inżyniera Donieckiego 
Okręgu Kopalnianego, jednak tę ofertę Zglenicki odrzucił. Decyzja inżyniera odebrana została jako akt 
nieposłuszeństwa, za co karą miało być delegowanie go do pracy na Syberii. 

Z pomocą przyszedł Zglenickiemu hrabia Aleksander Konstantynowicz Benckendorff, znający 
inżyniera z jego pracy probiera. Osobiście wstawił się za Polakiem u władz Zarządu sugerując wysłanie 
go  na Kaukaz. W ten oto sposób zapadła decyzja o wysłaniu Witolda Zglenickiego do Baku. 

Na fotografiach przedstawiona została panorama Rygi, fotografie pochodzą ze zbiorów Biblioteki 
Kongresu USA. 

TABLICA 6. Baku 

(…) szare, martwe, pozbawione ździebełka zieleni wzgórza, między któremi udało się tu i ówdzie 
dostrzec skrawek zbałwanionego morza – brudno–zielony, jak szkło butelkowe. Takie morze, i 
brudno–żółta ziemia, i niebo ołowiane... Jedziemy niby przez krainę umarłych, a cel podróży – Baku, 
grobem się wydaje dla skazanych na śmierć za życia(…) Wkraczamy w krainę nafty. Oto widać na 
horyzoncie czarną smugę lasu wież wiertniczych. Im bliżej jesteśmy, tem bardziej widać i czuć naftę, 
widać szklane kałuże ropy, rury żelazne, przebiegające w różnych kierunkach; w końcu – szeregi 
wielkich rezerwoarów, a za niemi „Czarne miasto” – gród zakopconych rafineryj, buchające kłęby 
pary, chmury dymu, huk, stuk i turkot.  - Fragment z książki E. Strumpfa - Obrazy Kaukazu: kartki z 
podróży Edwarda  Strumpfa. 

W 1893 roku Witold Zglenicki przybył do Baku, położonego na półwyspie Apszerońskim, nad morzem 
Kaspijskim. W momencie przyjazdu inżyniera, Baku przynosiło połowę światowego wydobycia ropy i 
stanowiło 95% całego wydobycia w Rosji. Wśród nafciarzy najważniejszym przedsiębiorcą był Alfred 
Nobel twórca Fundacji Noblowskiej, przyjaciel Zglenickiego.   

W "wietrznym mieście" (nazwa Baku pochodzi od perskiego Badkube oznaczającego "uderzenie 
wiatru" w związku z częstymi i silnymi wiatrami północno-zachodnimi nawiedzającymi ten obszar) 
Witold Zglenicki objął stanowisko probiera w lokalnym urzędzie. Mieszkał w Baku do śmierci w 1904 
roku.  

Na fotografiach Kościół katolicki, zbudowany w latach 1909-1912 przy wsparciu finansowym m.in. 
Witolda Zglenickiego. Zburzony między 1931 a 1934 rokiem; zdjęcia miasta Baku - 
www.digitalmuseum.org, domena publiczna oraz plan Baku z 1910 r. ze zbiorów Rosyjskiej Biblioteki 
Narodowej.  

TABLICA 7. Probier  

Witold Zglenicki do końca życia był carskim urzędnikiem. Pracował jako probier najpierw w Rydze, a 
od 1893 roku w Baku. Na fotografiach widzimy pasek, wykonany ze srebra, ze znakiem probiera 
Zglenickiego.  

W pracy zawodowej Zglenickiego cechowała skrupulatność  i rzetelność. Jako probier dbał o wysoką 
jakość produktów. W artykule na temat kaukaskich wyrobów ze srebra, rosyjska historyczka Emma 
Astvacaturian podaje, że m.in. skrupulatność doprowadziła do zwolnienia Zglenickiego w 1904 roku 



ze stanowiska bakijskiego probiera. Przyczynić się do tego miała skarga francuskiej ambasady na 
rzekome prześladowanie Domu Handlowego Boucheron. W rzeczywistości, jak pisze  Astvacaturian, 
Zglenicki zatrzymywał francuskie produkty, ale tylko te z „podejrzanymi, podrabianymi próbami”, 
dbając w ten sposób o branżę, nie o interesy wybranych.  

Zaraz po przyjeździe do Baku inżynier Zglenicki rozpoczął dokładną analizę tworzonych w regionie 
dzieł z drogocennych kruszców. Zapoznał się z procesem produkcji, cechami artystycznymi i zaletami 
produktów, poznał rzemieślników i liczne problemy z jakimi się mierzyli. Mimo szybkiego rozwoju 
gospodarczego regionu nie istniały szkoły przygotowujące do zawodu jubilera. Sztuka tworzenia 
biżuterii wciąż przekazywana była zgodnie z wielowiekową tradycją z mistrza na ucznia, a do 
produkcji wykorzystywano prymitywne narzędzia. Pragnieniem Zglenickiego było utworzenie szkół 
rzemieślniczych dla młodzieży oraz uruchomienie wieczorowych kursów uzupełniających dla 
dorosłych. Mimo wielu starań inżyniera,  pierwsza szkoła rzemieślnicza w Baku powstała dopiero w 
1919 roku. 

Na fotografiach znajduje się srebrny pasek, znakowany przez Zglenickiego. В З - inicjały (ros. Витольд 
Згленицкий); 84 - wartość próby; "łezki" znajdujące się z prawej strony to płomienie znane z herbu 
Baku.  Fotografie pochodzą z jednego z internetowych portali aukcyjnych, gdzie wśród wystawionych 
na sprzedaż antyków znalazł się ten srebrny pasek. 

TABLICA 8. Paryż 

W 1900 roku, w Paryżu otwarto Wystawę Światową. Dzięki Zglenickiemu również kaukaskie wyroby 
jubilerskie zostały zaprezentowane we Francji. Spełnienie warunków udziału w wystawie nie 
stanowiło dla bakijskich rzemieślników problemu, natomiast były nim pieniądze.  
Już sam materiał do przygotowania dzieł stanowił duże wyzwanie ekonomiczne. Pomysłem polskiego 
probiera było wypożyczenie gotowej biżuterii i innych przedmiotów przeznaczonych na wystawę od 
ich bogatych właścicieli. Zanim kosztowności zaprezentowane zostały na forum światowym, 
przedstawiono je na wystawie w siedzibie bakijskiego urzędu probierczego. Na paryskiej wystawie 
prezentowane przedmioty podzielone zostały na grupy, a grupy na klasy. Produkty kaukaskich 
jubilerów zostały zaprezentowane w dwóch klasach: 94. – „Złote i srebrne rzemiosło” oraz 95. – 
„Biżuteria”. 

Przed objęciem stanowiska probiera przez Witolda Zglenickiego, niewielu jubilerów rejestrowało 
swoje wyroby.  Pod wpływem polskiego inżyniera, w latach 1891–1898, trzykrotnie wzrosła liczba 
rejestrowanych wyrobów ze srebra i złota. 

Fotografie: w tle – mapa terenu Wystawy Światowej, z zaznaczonymi budynkami znajdującymi się na 
fotografiach tj. Most Aleksandra, otwarty w związku z Wystawą 1900, fot. ze zbiorów Muzeum Petit 
Palais w Paryżu, Plac Trocadero z widokiem na pawilon Azji i Syberii Rosyjskiej ze zbiorów Muzeum 
Petit Palais w Paryżu, Pawilon Azji i Syberii Rosyjskiej ze zbiorów Muzeum Petit Palais w Paryżu oraz 
fotografia pawilonu ze zbiorów  National Gallery of Art; pamiątkowy bilet z paryskiej wystawy, bilet 
wstępu na wystawę, ze zbiorów Muzeum Carnavalet, fotografia Wieży Eiffla i The Globe Céleste, 
gdzie mieściło się planetarium, ze zbiorów National Gallery of Art, Główne wejście na teren Wystawy, 
fot. ze zbiorów National Gallery of Art. 

 



TABLICA 9. Półwysep Apszeroński 

Swój wolny czas Zglenicki poświęcał pasji, którą niezmiennie była geologia. Szczególną uwagę 
poświęcił Półwyspowi Apszerońskiemu. W roku 1900 inżynier, dobrze już znany w środowisku 
nafciarzy, został zaproszony do udziału w pracach nad wytyczeniem najbardziej roponośnych działek 
na półwyspie. Korzystając z wiedzy zdobytej podczas wielu lat pracy nad geologią półwyspu, w ciągu 
zaledwie dwóch tygodni, przedstawił dokładny plan i opis działek, uwzględniając wyspy i dno Morza 
Kaspijskiego.  Były to informacje zbierane latami, wyniki obserwacji i badań prowadzonych na własny 
koszt i w wolnym czasie. Praca Zglenickiego została opublikowana na łamach czasopisma „Neftianoje 
Dieło” w sierpniu 1900 roku.  Była pierwszą tego typu, dokładną analizą geologiczną, z której 
korzystano przez cały XX wiek. Za swoje zasługi dla rozwoju geologii w Persji,  w 1902 roku Zglenicki 
został odznaczony przez szacha Persji Orderem Lwa i Słońca. 

Na fotografii w tle Plan Baku z 1913 roku, ze zbiorów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej oraz przybliżony 
fragment Półwyspu Apszerońskiego z tego samego planu ze zbiorów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej; 
zdjęcia szybów naftowych w Baku ze strony digitalmuseum.org, domena publiczna. 

TABLICA 10. Ropa naftowa 

Witold Zglenicki opracował pionierską technologię wydobycia ropy z dna morskiego, polegającą na 
budowie szybów naftowych bezpośrednio na morzu. Na palach, na wysokości 12 stóp (niecałe 4 m) 
nad poziomem morza, miała zostać zbudowana wodoszczelna platforma. Wydobyta ropa byłaby 
transportowana na specjalne barki lub żelazne tankowce. 

Mimo wielu prób przekonania Kaukaskiego Zarządu Górniczego, ten nie zdecydował się na realizację 
śmiałego pomysłu inżyniera. Eksploatacja ropy z dna morza – tak, ale po uprzednim zasypaniu części 
zatoki - zdecydowali urzędnicy.  

W 1901 roku Ministerstwo Ziemi i Bogactw Państwowych rozpatrzyło pozytywnie prośbę Polaka 
przydzielając mu działkę w okolicy Surachan w Karaczchuri. Rok później otrzymał działkę w Chille 
(wspólnie z hrabią Benckendorffem) oraz wymarzoną działkę morską w zatoce Bibi–Ejbat, oznaczoną 
numerem 29, a także kolejnych sześć na Półwyspie Apszerońskim.   

W momencie, kiedy realizacja życiowych planów wydawała się bliska, inżynier dowiedział się, że 
choruje na śmiertelną wówczas cukrzycę.  Witold Zglenicki zmarł w Baku 6 lipca 1904 roku. 
Trzy dni przed śmiercią spisał testament. 

Na fotografiach przedstawiono szyby naftowe znajdujące się w Baku obrazujące proces wydobycia 
ropy naftowej, zdjęcia pochodzą ze strony digitalmuseum.org.  

TABLICA 11. Testament 

Sporządzając swoją ostatnią wolę, inżynier Zglenicki pamiętał o wielu ludziach i instytucjach. 
Zabezpieczył finansowo syna – Anatola, jego matkę – Marię Winagradową, współpracowników z 
Urzędu Probierczego, towarzyszy wypraw geologicznych. Trzydzieści tysięcy rubli przekazał na 
budowę kościoła katolickiego w Baku. Pieniądze zapisał na utworzenie szkoły rzemieślniczo-
artystycznej w Baku, Płocku oraz – w miarę możliwości – na założenie i utrzymanie podobnych szkół 
w pozostałych miastach gubernianych Królestwa Polskiego.  



 

Najważniejszy zapis dotyczył Kasy im. Mianowskiego, powstałej jako fundacja popierania nauki. 
Głównym celem działalności Kasy było jej upowszechnianie, a przede wszystkim finansowanie 
projektów naukowych oraz udzielanie wsparcia badaczom.  Pierwsze pieniądze na rzecz Kasy imienia 
Mianowskiego wpłynęły w 1906 roku i była to kwota 3 tys. rubli. Od 1908 roku wpłaty stały się 
systematyczne. Do czerwca 1915 roku Kasa otrzymała 1.383.744,10 rubli, co stanowiło wówczas 
równowartość 700 tys.  dolarów w złocie. Był to jedyny w dziejach nauki polskiej okres, kiedy 
pieniędzy było więcej niż możliwości ich wydawania. W późniejszym okresie rewolucja bolszewicka 
wstrzymała dopływ pieniędzy. 

Na fotografiach: Sprawozdanie z działalności Kasy Pomocy za rok 1916, ze zbiorów Biblioteki 
Narodowej w Warszawie, fragment pierwszej strony kopii testamentu Witolda Zglenickiego - 
fotokopia mikrofilmu, ze zbiorów AGAD w Warszawie oraz fotografie kościoła, którego Zglenicki był 
współfundatorem; fot. romanovempire.org 

 


