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Uniwersytet Jagielloński miał niewątpliwie zasługi w dziele wprowa-
dzenia wykładów nauk o wodzie. Trudno wprawdzie jednoznacznie usta-
lić początek takich wykładów, wiadomo wszakże, że prowadzono je już 
w II połowie XVIII w. Przypomnijmy, iż w owym czasie Krzysztof Kluk 
bodajże jako pierwszy wprowadził do polskiej literatury naukowej termin 
hydrologia} Zapoczątkowanie takich wykładów stało się zapewne możli-
we dzięki podjętym wówczas głębszym zmianom zmierzającym do uno-
wocześnienia studiów, zapoczątkowanym przez biskupa Jędrzeja 
Stanisława Kostkę Załuskiego, pod wpływem reformatora szkół pijarskich 
Stanisława Konarskiego2. 

Główne jednak zmiany nastąpiły wraz z pierwszym rozbiorem Polski, 
w wyniku tzw. kołłątajowskiej reformy, przy wybitnym później udziale 
Jana Śniadeckiego. Śniadecki rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej 
właśnie w 1772 r. i już w 1775 r. został wypromowany „na magistra nauk 
wyzwolonych i doktora filozofii"3. Hugo Kołłątaj zwrócił nań szybko 
uwagę i powołał go w 1777 r. na stanowisko nauczyciela w Kolegium 
Nowodworskim, przekształconym wówczas przez Kołłątaja na tzw. szko-
łę wojewódzką. Śniadecki prowadził tam wykłady m.in. z mechaniki i 

1 Z.Mikulski: O początkach nazwy „hydrologia" i nauk pokrewnych, „Przegląd 
Geofizyczny". Warszawa 1991, T. 36, nr 2, s. 136. 

2 H.Barycz: Uniwersytet Jagielloński w życiu narodu polskiego, Wrocław 1964, s. 
60-61. 

3 E.Rybka, P. Rybka: Historia astronomii w Polsce. T. 2. Warszawa 1983, s. 64-65. 
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hydrostatyki (podkr. Z.M.), mimo iż w zasadzie tych przedmiotów nie 
studiował w Akademii. Jest to pierwsza informacja o wykładach hydroto-
statyki w Polsce. W rok później (1778 r.) Kołłątaj przystąpił do reformy 
Akademii Krakowskiej, która uzyskała miano Szkoły Głównej Koronnej, 
podczas gdy Akademia Wileńska została nazwana Szkołą Główną Lite-
wską. 

W zreformowanej uczelni Śniadeckiemu przewidziano stanowisko 
profesora matematyki. Śniadecki uznał za niezbędne odbycie dodatko-
wych studiów w Getyndze, a następnie w Paryżu, gdzie przeszedł kilka 
kursów — oprócz matematyki i astronomii również fizykę i mineralogię. 
Na początku września 1781 r. wrócił do Krakowa, gdzie oprócz wykładów 
powierzono mu stanowisko sekretarza Kolegium Fizycznego, wchodzą-
cego w skład Szkoły Głównej. „Dzieliło się ono na trzy szkoły; matema-
tyczną z trzema katedrami (matematyki elementarnej, matematyki 
wyższej z astronomią i mechaniki z hydrauliką), fizyczną... i lekarską... 
Najwybitniejszym uczonym nie tylko szkoły matematycznej, lecz i całego 
Kolegium Fizycznego był niewątpliwie Jan Śniadecki4. Niestety o wykła-
dach hydrauliki nie możemy podać bliższych danych; wiadomo wszakże 
skądinąd, że w r. 1787 katedrę mechaniki i hydrauliki objął Feliks Ra-
dwański (senior), senator, profesor matematyki elementarnej i mechaniki, 
z wykształcenia architekt (budowniczy), m.in. projektant gmachu Kole-
gium Fizycznego i Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie.5 

W maju 1790 r. wysunięto kandydaturę Śniadeckiego na rektora Szkoły 
Głównej, którego to stanowiska nie przyjął, zgodził się natomiast zostać 
prezesem Kolegium Fizycznego. W tym czasie bowiem był niezwykle 
zajęty budową i wyposażeniem obserwatorium astronomicznego w Kra-
kowie, w którym zebrał także komplet przyrządów meteorologicznych6. 
Uroczyste otwarcie Obserwatorium Krakowskiego odbyło się 1 V 1792 г., 
a w czerwcu 1794 г., w związku z insurekcją kościuszkowską Śniadecki 
zakończył działalność w Szkole Głównej i poświęcił się jedynie obserwa-
cjom astronomicznym. Niektóre wyniki publikował w rocznikach powsta-
łego w 1800 г., z inicjatywy Stanisława Staszica (1755-1826) 
Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie. Równocześ-
nie pracował nad dziełem swego życia — podręcznikiem Jeografia, czyli 

4 E.Rybka, P. Rybka: Historia astronomii... s. 71. 
5 B.Orłowski (red.): Słownik polskich pionierów techniki. Katowice 1986, s. 176. 
6 M.Chamcówna: Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. 

Szkoła Główna Koronna w latach 1786-1795, s. 204. 
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opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi, który ukazał się w 1804 r. również 
nakładem Towarzystwa. Dzieło to było w zasadzie pierwszym polskim 
podręcznikiem „geofizyki z kartografią i elementami astronomii".7 Po 
pobycie za granicą Śniadecki zdecydował się przybyć do Wilna, gdzie w 
listopadzie 1806 r. został wybrany rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. 

W swej Jeografii Śniadecki zajął się wielu zagadnieniami meteorolo-
gicznymi i hydrograficznymi, choć terminu „ hydrografia" nie używał. 
Zapewne jednak zagadnienia hydrograficzne przewijały się także w jego 
wykładach, skoro poświęcił im także wiele miejsca w Jeografii, wydawa-
nej następnie kilkakrotnie (w Warszawie, w Wilnie i w Charkowie). Dzieło 
to miało niewątpliwe znaczenie w rozwoju polskiej geografii i geofizyki. 

Wróćmy jednak do okresu reformy kołłątajowskiej, w ramach której 
dużą wagę przywiązywano do wprowadzenia zajęć z architektury i inży-
nierii cywilnej. Wówczas to zresztą istniała też katedra architektury na 
Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Wileńskiego; później 
utworzono taką katedrę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwo-
wskiego, a od początku istnienia Królewskiego Uniwersytetu Warsza-
wskiego architektura była wykładana na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych. 

Próbę utworzenia katedry architektury na Uniwersytecie Jagiellońskim 
podjęto w okresie Rzeczypospolitej Krakowskiej w 1818 г., a jednym z 
kandydatów był Feliks Radwański (junior), syn senatora, wspomnianego 
już uprzednio. Wówczas wysunięto m.in. propozycję powołania katedry 
architektury i hydrauliki, a to z uwagi, iż „w Rzeczypospolitej Krako-
wskiej położonej nad Wisłą, Rudawą i Przemszą wiele robót regulujących 
te rzeki należałoby przedsięwziąć, aby zabezpieczyć się od częstych 
wylewów".8 Istniejąca w tym czasie Wielka Rada Uniwersytetu Jagielloń-
skiego zdecydowała w marcu 1823 r. o utworzeniu katedry architektury i 
hydrauliki, a w wyniku kilkakrotnie ogłoszonego konkursu przyjęto osta-
tecznie w 1826 r. kandydaturę prof. Feliksa Radwańskiego (jun.) n a 

kierownika katedry. Jak pisze Żeleńska-Chełkowska „nominacja Radwań-
skiego przypadła w równe pięćdziesiąt lat od nominacji jego ojca w 1776 r. 
na profesora architektury cywilnej i wojskowej w Akademii Krako-
wskiej". „Zbiegła się również ze śmiercią senatora Radwańskiego, który 
zmarł 26 III 1826 г., a więc w dniu nominacji swego syna na profesora 

7 E.Rybka, P. Rybka: Historia astronomii... s. 92. 
8 A .Żeleńska-Chełkowska: Dzieje zapomnianej katedry architektury i hydrauliki na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. „Przegląd Historyczno-Oświatowy", 1963, T. 6, nr 
2/20/, s. 204. 
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Uniwersytetu".9 

Powtórzmy jeszcze za autorką garść danych o F. Radwańskim (jun.), 
którego zapomnianą działalność wydobyła z archiwum UJ. „Nowo mia-
nowany profesor architektury i hydrauliki miał 37 lat. Od dziesięciu lat 
pracował na stanowisku budowniczego okręgowego w Senacie Rządzą-
cym Wolnego Miasta Krakowa. Toteż nominacja na profesora Uniwersy-
tetu była nie lada awansem tak pozycji życiowej, jak i finansowej"10. 
Dodajmy, że w 1824 r. Radwański zaprojektował m.in. doprowadzenie do 
Krakowa wody ze wsi Olszanicy, położonej za Bielanami. W informacji 
o wykładach Radwańskiego autorka pisze: „przechodząc do hydrauliki 
podaje autor wstępne zagadnienia z dziedziny teorii hydrauliki i hydrosta-
tyki, a następnie omawia poszczególne działy budownictwa wodnego, a 
więc budowę tam, śluz, grobli, machin do czerpania wody, projekty 
mostów drewnianych i murowanych wraz z historią budownictwa mosto-
wego. Ogólnie wspomni również, chociaż to należy raczej do mechaniki, 
o budowie młynów, tartaków, papierni i innych urządzeń poruszanych 
wodą".11. W wyniku nominacji na kierownika katedry Radwański wyje-
chał na roczne stypendium zagraniczne, w celu zapoznania się z naucza-
niem architektury w wyższych uczelniach Niemiec, Francji, Włoch, 
Austrii, a także zapoznania się z konstrukcjami wodnymi Holandii, Bawa-
rii, Paryża. 

Wykłady architektury i hydrauliki, rozpoczęte przez Radwańskiego w 
roku ak. 1827/28, trwały 6 lat. Warto wspomnieć, iż niejednokrotnie w 
sprawozdaniach zarówno samego profesora, jak i komisji powołanej do 
oceny wykładów mówi się o wykładach „architektury i budownictwa 
wodnego"12, co niewątpliwie lepiej oddaje ich treść. Katedra borykała się 
z trudnościami finansowymi; traktowana była na dalszym planie wśród 
innych katedr Wydziału Matematyczno-Fizycznego — kierownik katedry 
nie miał przecież doktoratu. Ogółem przez cały czas jej trwania przewinęło 
się przez nią podobno zaledwie 28 uczniów (tylu zdało egzaminy)13; 
wydała jednak wielu znanych budowniczych krakowskich. Niestety już w 
roku ak. 1832/33 dokonano istotnych zmian organizacyjnych, ze wzglę-
dów oszczędnościowych. Połączono Wydział Matematyczno-Fizyczny z 

9 Tamże, s. 208. 
10 Tamże, s. 208. 
и Tamże, s. 213. 
12 Tamże, s. 216 
13 Tamże, s. 219 
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Filozoficzno-Literackim, pozostawiając jedną katedrę matematyki i kate-
drę astronomii — inne uległy likwidacji, a „profesor Radwański został 
nagle pozbawiony stanowiska"... „Komisja Reorganizacyjna postanowiła 
zatrudnić go w tworzonej w Krakowie Szkole Technicznej"..."w dwa lata 
później, tj. 25IX 1835 r. otrzymał on nominację na profesora w Instytucie 
Technicznym". Tamże doczekał emerytury w 1857 r.14 

Ruchy wolnościowe w 1848 r. przyniosły pewne złagodzenie rygorów 
w Uniwersytecie i perspektywę uzyskania swobód narodowych. W krót-
kim czasie powstały nowe katedry15. Przywrócono też samodzielność 
Wydziału Filozoficznego. Już wcześniej, w 1820 r. powstała pierwsza w 
świecie katedra geografii w Uniwersytecie Berlińskim, którą objął znany 
geograf Karol Ritter. W kilkanaście lat później badania geograficzne objął 
Wincenty Pol, poeta — piewca krajobrazu polskiego. Według Babicza 
„geograficzny warsztat naukowy zaczął Pol organizować już w 1835 r."16 

Po dziesięciu latach miał już zebrany spory materiał, na podstawie którego 
przewidywał opracowanie dzieła Geografia i etnografia Polski. Podjął 
wówczas samorzutnie wykłady, m.in. z geografii „w bogatym pałacu 
Skrzyńskich w Zagórzanach" oraz we Lwowie17. Spora część tych wykła-
dów była poświęcona sieci rzecznej, a także warunkom atmosferycznym. 

Koncepcja rozwinięcia wykładów uniwersyteckich wyszła od samego 
Pola, dzięki jego znajomościom w nowo uruchomionym w Wiedniu 
Ministerstwie Wyznań i Oświaty, a także wspomnianej liberalizacji nauki 
w Austrii. Dopiero wszakże w jesieni 1849 г., prawdopodobnie z inspiracji 
Pola, wysunięto żądanie utworzenia katedry geografii i już wkrótce posta-
nowieniem cesarskim z 8 listopada 1849 r. uczony został mianowany 
profesorem nadzwyczajnym „geografii powszechnej, fizycznej i porów-
nawczej"18. 

Pierwszy wykład odbył się 10 stycznia 1850 r. w sali parterowej 
„gmachu starego Kolegium Fizycznego o godzinie 18", przy pełnej sali 
zajętej także przez ludzi z zewnątrz19. Wkrótce też trzeba było zorganizo-

14 Tamże, s. 221. 
15 H.Barycz: Uniwersytet Jagielloński... s. 94. 
16 J.Babicz: Wykłady Wincentego Pola z 1845 r. na tle jego badań w Karpatach. „Studia 

i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej — Seria C„ z. 6 ,1963, s. 59. 
17 Tamże, s. 64. 
18 H.Barycz: Wincenty Pol jako profesor geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

,Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych PAU", 
Kraków 1949, T. 3, nr 2, s. 11-12. 

19 Tamże, s. 23. 
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wać cykl wykładów popularnych z różnych dziedzin uniwersyteckich, 
prowadzonych przez kilku profesorów, włącznie z Wincentym Polem. 
Duża część wykładów Pola była poświęcona hydrografii, która jako część 
II wykładów miała się znaleźć w opublikowanym w lutym 1851 r. podrę-
czniku Północny wschód Europy pod względem natury20. W r. ak. 1850/51 
Pol wykładał także „oceanografię'; w następnym roku (1851/52) podjął 
prowadzenie „praktycznego kursu geografii fizycznej" dla kandydatów na 
nauczycieli. Wśród grupy studentów Florian Janicki podjął się „hydro-
graficznego opracowania stanu wód na Wiśle w przeciągu ostatnich 
dziesięciu lat z dodaniem dat meteorologicznych, które na tym samym 
obrazie wyrażać będą krzywicami klimatyczne stosunki okolicy Krako-
wa". Materiału dostarczyły mu obserwacje meteorologiczne pochodzące 
z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie oraz „dzienne zapiski 
stanu wody w Wiśle u kazimierskiego wodowskazu".21 Niestety 30 wrześ-
nia 1852 r. Wincenty Pol (wraz z kilkoma innymi profesorami) został 
zdymisjonowany, w wyniku donosów o rzekomej nielojalności względem 
władz w Wiedniu. Próby przywrócenia mu katedry podjęte przez Wydział 
Filozoficzny w grudniu 1869 r. nie dały wyników. Pol był już wówczas 
od dwóch lat niewidomy, a próba operacji katarakty lewego oka nie 
powiodła się. W 1870 r. Sejm Galicyjski przyznał mu stałą rentę dożywot-
nią. 

Wincenty Pol zmarł 2 XII 1872 r. 

Tak więc wykłady nauk hydrologicznych w Uniwersytecie Jagielloń-
skim mają swój rodowód w trzech dziedzinach: fizyce (geofizyce), inży-
nierii i geografii, a reprezentują je trzy znane nazwiska: Jan Śniadecki, 
Feliks Radwański (jun.) i Wincenty Pol. Pierwszy z nich był matematy-
kiem i astronomem, a hydrostatyką zajmował się jako działem fizyki 
(mechaniki); jego Jeografia wskazuje wyraźnie na zainteresowania geo-
fizyką. Z kolei Radwański był architektem (budowniczym), który z konie-
czności musiał się zajmować budownictwem wodnym (zwanym 
początkowo „hydrauliką"). Wreszcie Pol to typowy ówczesny geograf 
krajoznawczy, dla którego opis hydrograficzny stanowił ważny element 
analizy krajobrazu. 

20 Tamże, s. 26-27. Część ta znalazła się dopiero w Dziełach Wincentego Pola, Lwów 
1875; należy domniemywać, iż będąca podobno w druku w 1850 r. cz. II Hydrografia 
została zniszczona przez pożar w Krakowie, który objął również drukarnię 
uniwersytecką (przyp. Z.M.). 

21 Tamże, s. 60. 
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Niestety zakończyła się przodująca rola Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w rozwoju nauk hydrologicznych, w ich stadium początkowym w Polsce. 
W drugiej połowie XIX w. i na początku XX w. rolę tę przejął ośrodek 
lwowski (zwłaszcza Akademia Techniczna przemianowana następnie na 
Politechnikę Lwowską. W okresie międzywojennym i po II wojnie świa-
towej na czoło wysunął się ośrodek warszawski. 




