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NIEZNANY PROJEKT Z 1816 R. UTWORZENIA PRZY  
SZKOLE GŁÓWNEJ KRAKOWSKIEJ INSTYTUTÓW: 
ROLNICTWA, WETERYNARII I  GÓRNICTWA

Opracowała i wstępem opatrzyła Anna Żeleńska-Chełkowska

W tym samym czasie, kiedy w Warszawie obradowano w Towarzy- ^ 
stwie Goapodaiczo-Roliniczym mad projektami instytutu rolniczego1, 
a na posiedzeniach Rady Stanu nad sprawą szkoły górniczej 2, w lutym 
1816 r., w Wolnym Mieście Krakowie powstał plan założenia podob
nych instytutów przy Szkole Głównej Krakowskiej. Projekt ten nie do- 
czekał się nigdy realizacji i  pozostał w  zapomnieniu, podczas gdy w War
szawie 4 czerwca tego roku uchwalono powstanie Szkoły Górniczej 
w Kielcach, a 23 września — Instytutu Agronomicznego i Sizikoły We
terynarii pod Warszawą :i. _.._J

Ten postępowy nurt w polskim szkolnictwie 'początkami sięgał cza
sów Komisji Edukacji Narodowej. Przełom bowiem Wieków XVIII 
i X IX  zaznaczył się w  Europie rozwojem nowych gałęzi wiedzy o cha- 
nalkterze praktycznym, w  oparciu o zdobycze nauk ścisłych (matematy
ki, fizyki, chemii). Poprzez katedry tak zwanych „nauk kameralnych” , 
które obejmowały rachunlkowość oraiz pewne wiadomości z dziedziny 
rolnictwa, górnictwa i  przemysłu, wyodrębniały się te przedmioty 
w  osobne katedry. Powstawały specjalne sizjkoły, jaik instytuty rolnic
twa (Hofwyl, Mogilan), sizboły górnicze (Bańska Szczawnica, Freiberg, 
Ecole des Mines w  Paryżu, Górniczy Korpus Radecki w  Petersburgu) 
oraz instytuty weterynaryjne (Wiedeń, Berlin, Kopenhaga).

1 Por. W. G r a b s k i ,  Historia Towarzystwa Rolniczego, t. I. Warszawa 1904, 
as. 61. Plany utworzenia iszkoły agronomicznej były rozpatrywane na posiedze
niach w  do. 271 i 3 III 1(816.

2 Por. N. G ą s i o r  o w  s k a, Górnictwo i hutnictwo w Królestwie Pol
skim. Warszawa 1922, s. 61. Poaiedzeinie Rady Staniu odbyło silę w  dniu 16 I I 1816.

3 Por. A. J. R o d k i e w i c z ,  Pierwsza politechnika polska. 1815— 1831.
Kraków—Warszawa 1904, s. 119; M. S t r z e m s k i  i  J. B i e m i i a r z ó w n a ,  Rola 
Instytutu Agronomicznego w Marymoncie ... w  „Studiach z Dziejów Gospodarstwa 
Wiejskiego”, t. I. Warszawa 1957.
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Komisja Edukacji Narodowej, podejmując wielkie dzieło reformy 
szkolnictwa w Polsce, pragnęła dorównać osiągnięciom naukowym 
ówczesnej Europy. Kołłątaj delegowany do wizytacji Akadeimili Kra
kowskiej miał już gotowy plan refoirm. Przewidywał on m. in. utworze
nie przy Szkole Głównej Koronnej katedry „ekonomiki” , czyli rolnic
twa, a na naukę praktyczną ofiarował król Stanisław August wieś 
Łobzów. W programach nowoutworzonej katedry historii naturalnej 
miała mieścić się i nauka górnictwa 4. Co do nauki weterynarii, to do
piero se„'m grodzieński zapewnił powstanie tej katedry przy Uniwer
sytecie Krakowskim, którą miał objąć w przyszłości Sebastian Girtler 5. 
Katastrofa trzeciego rozbioru przecięła na dłuższy czas urzeczywistnie
nie tych planów.

Gdy nasłały rządy austriackie, germanizowamy Uniwersytet Kra
kowski otrzymał parę nowych katedr, a między nimi katedrę wyższego 
gospodarstwa (Höhere Landwirtschaft) i katedrę weterynarii. Pierwszą 
objął Józef Ka£L Gzynił on również pewne próby zorganizowania we 
wsi Łobzowie Instytutu Ekonomicznego6. Nominację'na profesora we
terynarii otrzymał Paweł Adami, a wykłady praktyczne w języku pol
skim prowadził asystent Ada¡m Rudnicki7.

Z chwilą włączenia Krakowa do Księstwa Warszawskiego, sytuacja 
zmieniła się z grunitu. Profesorowie Niemcy wyjechali, a Uniwersytet 
Krakowski w 'trudnym okresie wojennym :nie zawsze mógł znaleźć pro
fesorów ma najipotrzebniejsize katedry. Naukę weterynarii na krótko, 
bo ido 1812 r., objął Adiam Rudnicki (późniejszy dyrektor Szkoły Wete
rynaryjnej w Buirakowie) 8. Mineralogię i górnictwo w latach 1814— 1816 
Wykładał Józlef Tomaszewski (niebawem mianowany profesorem tych 
przedmiotów w Akademicznej Szkole Górniczej w Kielcoch)9. O znar- 
fezieniiu od po w iedniego 'profesora na katedrę rolniqtwa ciągnęły się 
długo pertraktacje między rektorem Szkoły Głównej Krakowskiej 
a Izibą Edukacyjną w Warszawie. Kandydatem był Chrystian Hoffman,

4 Por.: M. C h a i r i ć ó w n a ,  Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edu
kacji Narodowej; t. I— II. Wrocław— Warszawa 1957, 1959.

5 Par.: F. S k o b e l ,  Żywot Sebastiana Girtler a. Kraików 1869; K. M r o z o w -  
s k a, Walka o nauczycieli świeckich w dobie Komisji Edukacji Narodowej na 
terenie Korony. Wrocław 1956. K. M r o z o w s k a ,  Sebastian Girtler (1767— 1833) 
„Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”. Seria B, z. 6, 1962.

6 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (w dalszym ciągu cytuję AUJ),
S I 396.

7 A. P e r e n e ,  Medycyna weterynaryjna w Uniwersytecie Jagiellońskim 
1804— 1839. „Medycyna Weterynaryjna”, inr 2/1949.

8 AUJ, S I 338, A. P e r e n e ,  Szkoła weterynarii w Burakowie pod Warsza
wą i je j dyrektor dr Adam Rudnicki. Lublin 1950.

9 AUJ, S I 378, M. H u f o n i c k a ,  Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach 
1816— 1826 w  wydawnictwie Stanisław Staszic 1775— 1826. Lubljn 1928, s. 271— 281.
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Chwilowo mianowany zastępcą profesora fizyki (w 1812 r. przeniósł się 
do Warszawy da profesora technologii i  rolnictwa w Szkole Admini
stracji i Prawa)10.

Stojący wówczas ma uboczu od władz edukacyjnych Hugo Kołłątaj 
mie zaniechał myśli o dalszej reformie Uniwersytetu Krakowskiego. 
Chcąc pozyskać względy króla Fryderyka Augusta, przesłał w  lipcu 
1810 r. do Dreznla obszerny memoriał o edukacji w Księstwie Warszaw
skim. Zarysował on w nim na szeroką skalą pomyślany projekt orga
nizacji Szkoły Głównej Krakowskiej, a m. in. 'chciałby utworzyć przy 
kolegium nauk matematyczno-fizycznych osobny Instytut Rolnictwa 
i Instytut Górnictwa, wspominał też o potrzebie Szkoły Weterynarii11.. 
W tym samym roku Sebastian Girtler opracował projekt szkoły wete
rynaryjnej przy Uniwersytecie12. Wobec «niechętnego stosunku war
szawskich władz edukacyjnych do Kołłątaja i związanego z nim przy
jaźnią Sebastiana Girtlera plany te pozostały bez echa.

Dalszym ogniwem w łańcuchu tych dążeń jest projekt krakowski 
z 1816 r. o instytutach rolnictwa, weterynarii i górnictwa.

Dziwnym zbiegiem okoliczności projekt powyższy, który przedsta
wia bardzo ciekawe tendencje unowocześnienia krakowskiej uczelni, 
przeleżał zapomniany w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej, zatytułowa
nym Urządzenie Szkoły Głównej Krakowskiej z dnia 2.XII.1809 'do 
1817, o sygnaturze 5236.

Rękopis ten pochodzi ze spuścizny po Józefie Miączyńskimi3, jed
nym z trzedh przedstawicieli mocarstw opiekuńczych w tzw. Komisji 
Organizacyjnej, która miłała ma celu opracowanie przyszłego ustroju 
Wolnego Miasta Krakowta. Oprócz Józefa Miąozyńskłego, delegowanego 
przez Rosję, inależeli do nilej jeszcze: Józef Sweert-Spork ,z ramienia 
Austrii, i Ernest Reibnitz ze strony Prus, oraz trzej przedstawiciele 
społeczeństwa krakowskiego: Feliks Grodzicki, ks. Wincenty Łańcucki 
i Walenty Bartsch 14.

10 AUJ, S I 373, S I 145, J. B i e l i ń s k i ,  Królewski Uniwersytet Warszaw
ski (1816— 1831). Warszawa 1911, t. II, s. 236.

11 Oryginał ‘memoriału w  języku ¡niemiedri.ni znajduje się w  Archiwum Pań
stwowym w  Dreźnie. Fotokopię sprowadził prof. J. Hulewicz, z której odpis 
w  polskim tłumaczeniu raczył mi pożyczyć, za 00 składam serdeczne wyrazy 
podziękowania.

12 AUJ, S I 338, Projekt ogólny zaprowadzenia i urządzenia szkoły tudzież
upowszechniania nauki weterynarii z dn. 15I X 1810.

13 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej (powielany). Przy sygnatu
rze 5236 znajduje się taka notatka: „po hr. Miączyńskim nabyty rękopis od Giey
sztora za 67 zł r.”

14 Por. Sz. W a c h h o l z ,  Rzecz/pospolita Krakowska, okres 1815— 1830. W ar
szawa 1957; W. B o b k o w s k a ,  Korespondencja Metternicha w sprawie Uniwer
sytetu Jagiellońskiego, 1820— 1829. Kraków 1935.
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Komisja Organizacyjna przebywała w Krakowie od września 1815 r. 
do września 1818 r. Miąozyński wyjechał wcześniej odiwołamy przez 
cara Aleksandra w sierpniu 1818 r. Dlatego też, g¡dy we wrześniu Ko
misja Organizacyjna przekazywała siwe akta delegatom Senatu Rządzą
cego celem złożenia 'ich do awchńwium senackiego, Sweert-Spork czynił 
pewne zastrzeżenia, że przez wyjazd Miączyńskiego działalność Komi
sji nie została formalnie zakończona 15.

Można przypuszczać, że u Miączyńskiego pozostały jakieś materiały 
dotyczące działalności Komisji Organizacyjne j , do których zapewnie na
leżał i omawiany rękopis.

Dla opracowania przyszłej otrgainiziacji Szkoły Głównej powołano 
15 października 1815 r. w łonie Komisji Organizacyjnej Komitet Aka- 
dlemiicki. Przewodtniozył miu ks. Łańcucki, a członkami ¡byli: rektor Wa
lenty Litwiński, profesorowie: Jerzy Samuel Bandtkie, Sebastian Gir- 
tler, Roman Markiewicz, Karol Hube, Adam Krzyżanowski oras dwa j 
emeryci, profesorowie jeszcze z czasów reformy kołłąta jo wskie j , Józef 
Sołtykowioz i  Feliks Radwański16.

Projekt o Instytutach Gospodarstuxi Wyższego razem z weterynarią 
i Instytucie Górnictwa jeslt iniepodpásany, można jednak z całą pew
nością stwierdzić, że autorem jego był senator Feliks Radwański. Do
wodzi tego nile tylko podobieństwo pisma oraz poglądów wyrażanych 
w imniyoh jego dziełach, ale przede wszystkim wzmianka w drukowa
nej przez Sebastiana' Girtlera w „Roczniku Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego” z 1818 r. Rozprawie o potrzebie i użyteczności nauki 
weterynaryjnej. Pisze on tu, że w 1810 r. przesłał Izbie Edukacyjnej 
myśli dotyczące utworzenia w Krakowie szkoły weterynarii i dodaje 
>,z tych (myśli) niilektóre .podobało się J. W. Senatorowi Radwańskiemu 
przyjąć i w  podanym przez śtebie w Komitecie Akademickim projekcie 

î jo Instytutach umieścić” 17.
Feliks Radwański w chwilli plisanjia tego projektu miał lat 60 18. Był 

on 'uczniem Unliiwtersytetu Krakowskiego, gdzie w 1775 r. uzyskał sto

15 Archiwum Państwowe Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego 
<w dalszym ciągu cytuję APK), akta W M K I 8, fpismo z 16 IX  1818 r.

16 W. Litwiński —  profesor prawa krymdnailneigo, J. S. Bandtkie —  profesor 
bibliografii! i  dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, S. Girtler —  profesor medycyny 
sądowej, policji iekailskiej if weterynarii, ¡R. Malkiewicz —  profesor fizyki, 
K. Hubę —  profesor wyższej ¡matematyki, A. Krzyżanowski —  profesor prawa 
cywilnego, J. Sołtykiotwicz —  emerytowany profesor prawa miatuiry, F. Radwań
ski —  emerytowany profesor mechaniki i1 hydrauliki.

17 „¡Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, ,1818, t. III, s. 137.
18 Dane biograficzne F. Radwańskiego (1756— 1826) na podstawie następują

cych prac: A. C h m i e l ,  'Feliks Radwański (w  setną rocznicę śmierci 26 I I I  1926); 
A.  C h m i e l ,  Szkice Krakowskie. Kraków 1939 (1947); F. S. (Słotwiński Feliks), 
Wspomnienia o Feliksie Radioańskim emerycie Akademii i senatorze dożywot
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pień doktora filozofii oraz geometry przysięgłego, a w następnych la
tach wykładał matematyką i architekturę. Wysunięty przez Śniadec
kiego, jako jeden ze ■zdolniejszych młodych profesorów Szkoły Głów
nej, był wysłany przez Komdsjię Eduikaicyjiną za granicę, aby kształcić 
się w nauce architektury cywiilnej i  wojskowej. Kołłątaj przeznaczał 
go 'bowiem na profesora tych przedmiotów, które chciał w przyszłości 
wprowadzić na Uniwersytecie. Po trzyletnim pobycie we Francji i Wło
szech powrócił idO Krakowa i' objął katiedtrę mechaniki i  hydrauliki. 
Prowadził rówmlież wykłady mechaniki praktycznej dla rzemieślników. 
W 1805 r., jak większość profesorów Polaków, ¡przeszedł na emeryturę 
i zajął się gospodarowaniem ina.wsi oraz wydawaniem pasma rolniczego. 
W latach 1809 i 1810 stał się znów czynny w  życiu uniwersyteckim. 
Jako członek Komisji do Interesów Akademii odbierał majątki i gabi
nety uniwersyteckie z rąk uchodzących Austriaków. Był też dyrektorem 
wydziału filozoficznego i kandydatem nia rektora ze strony „partii koł
łąta jowskiej” 19. Przy nowej reforimlie Szkoły Głównej Krakowskiej, do
konanej w 1811 r. z ramienia' Izby Edukacyjnej, Radwański jako stron
nik Kołłątaja został zupełnie odsunięty od wpływu na losy uniwersytetu.

Do|piero w  okresie organizacyjnym Wolnego Miasta Krakowa miał 
możność Radwański odegrać znowu ważną rolę w życiu tak publicznym, 
jak i uniwersyteckim. Był bowiiem mianowany przez Komisją Organie 
zalcyjną dożywotnim senatorem Rzeczypospolitej Krakowskiej i z ra
mienia Senatu Rządzącego parokrotnie dzierżył laskę marszałka sejmu. 
Równocześnie był członkiem Komitetu Akademickiego i Komisji Wło
ściańskiej i  naileżał do Komitetu Senackiego dla spraw kopalń i  gór
nictwa 20.

Nie oceniając bliżej roli, jaką Radwański odegrał jako ¡profesor 
Szkoły Głównej Koronnej, architekt, znawca i pierwszy konserwator 
zabytków, czy też jako polityk i reformator społeczny, pragniemy 
zwrócić tylko uwagę na tę stronę bogatej jego działalności, która wiąże 
się z dążeniem do rozpowszechnienia nauki rolnictwa oraz górnictwa. 
W tym celtu omówimy trzy najbardziej chiarakterystyczne wypowiedzi 
Radwańskiego.

nim Rzeczypospolitej Krakowskiej. „Themis” 1836 (za rok 1831), poszyt 3, s. 119—  
126; A. G r a b o w s k i ,  Wspomnienia, t. II, Kraków 1909; M. C h a m c ó w n a ,  
op. cit.; J. R a d w a ń s k i ,  Założenie planatacji krakowskich przez F. Radwań
skiego a ukończenie ich kosztem Rzeczypospolitej Krakowskiej. Kraików 1872; 
biogram F. Radwańskiego (maszynopis), opracowany przez H. Weireszycką m. dm. 
na podstawie materiałów riodzoinnych Radwańskich, uprzejmie mi przez autorkę 
udostępniony.

19 AUJ, S I 145, ¡rektor S. Sierakowski do Izby Eidiukcyjnej, dn. 19 V  1811.
20 Sz. W  a c h h o 1 z, Reforma chłopska w Rzeczypospolitej Krakowskiej 

w świetle dokumentów archiwalnych. „Czasopismo Historyczmo-Prawne”, nr 2/1955.
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W 1806 r. emerytowany wówczas profesor Radwański zaczął wy
dawać pismo „Dziennik Gospodarski Krakowski” , w którym chciał roz
powszechniać nowe osiągnięcia w  dziedzinie rolinietwa. W prospekcie 
do „Dziennika” precyzuje om, ¡co to jest nauka rolnictwa, pisząc:

Kiedy żadnej nie podpada wątpliwości, że 'najobfitszym jest źródłem potęgi 
i bogactwa narodów ziemia, która coraz wyższy stopień urodzajności przez popra
wę i uprawę przyjąć może i kiedy skąd inąd wiadomo, że nie imasz takiej, która 
'by albo sobie właściwych ¡roślin nie rodziła, albo isię przez uprawę do wydawania 
innych nie uzdatniła, kunszt więc przy ¡pomocy nauk fizycznych mogący jej 
dóbróć do najlepszego doprowadzić stanu jest ową nauką, która jest gospodarstwa 
w  ogóle uważanego zasadą i którą nazywamy rolnictwem21.

Z rolnictwa wyprowadza Radwański rozwój przemysłu i kupieotwa.
Ciekawa inicjatywa krakowskiego 'profesora nie spotkała się wów

czas 'z większym zainteresowainliem i niebawem z 'powodu trudności fi
nansowych dziennik przestał wychodzić 22.
-t W Myślach ... o gospodarstwie tak ogólnym jak szczególnym, które 
Radwański opracował w pierwszej redakcji w 1812 r., a w drugiej 
w 1816 r., 'podobnie określa on miaukę rolnictwa. Następnie ziaś bairdzo 
szeroko omawia wszelkie nauki związane 'z rolnictwem oraz 'rozliczne 
gałęzie przemysłu, ¡gdyż „iroiakrzewtieraie przemysłu jednym jest z głów
nych naszego powołania przedmiotem” 23. Sprawami tymi powinno się 
w jego pojęciu zajmować „Departamentowe Towarzystwo Gospodarczo- 
-Rolnicze” , względnie (w następnej redakcji) „Wydział Gospodarstwa, 
Wiadomości Technicznych i Kunsztów” , który miał powstać przy „To
warzystwie Naukowym z Uniwersytetem związanym” 24.

21 Prospekt Dziennika Gospodarskiego Krakowskiego mającego wychodzić raz 
w miesiąc na książeczkach od dziewięciu do dziesięciu arkuszy z figurami na 
miedzi rytymi. Kraków 1806, s. 5.

22 A. G r a b o w s k i ,  cip. cit., t. II, is. 110; K. O p a ł e k ,  Myśl Oświecenia 
w Krakowie. Kraków 1955, s. 195 i  nast,

23 Myśli Feliksa Radwańskiego senatora W. M. Krakowa i jego Okręgu, filo
zofii doktora, wysłużonego w Akademii profesora, członka czynnego Towarzy
stwa Naukowego z Uniwersytetem połączonego, o gospodarstwie tak ogólnym 
jak szczególnym. „Pamiętnik Rolniczy Warszawski”, 1817, z. IV, ss. 386 i 390.

24 M. C h a m c ó w  n a, iop. cit., it. II, s. 70— 80. Autorka uważa, że Radwański 
w  tej rozprawie podaje plan nauki dla szkoły rolniczej {podobnie' interpretuje 
ten tekst S. P a w l i k  w  pracy: Senator Radwański o gospodarstwie. Kraków  
1906), gdy tymczasem Radwański zarysowuje w  tej rozprawce raczej plan dzia
łalności w  pierwszej redakcji z 1812 r. dla Departamentowego Towarzystwa Rol
niczego, które miało powstać w  Krakowie, a  w  drugiej z 1316 r. —  dla Towa
rzystwa Naukowego Krakowskiego. O  potrzebie utworzenia sakół rolniczych pi
sze w  swej drugiej pracy: Myśli ... tyczące się punktów ku wyprowadzeniu ludu 
wiejskiego ze stanu podległości. Kraków 1815. Poza tym trzeba sprostować, że ta 
ostatnia praca była pisana naprędce, jak ipisze autor, poprzednia zaś cztery lata 
przed ukazaniem się w  druku, a nie odwrotnie, jak podała M. Chamcówna.
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W Myślach ... tyczących się punktów ku wyprowadzeniu ludu wiej
skiego ze stanu podległości, napisanych w 1814 r., omawia Radwański 
m. in. potrzebę zaprowadzenia szkół rolniczych i wyobraża to sobie 
w następujący sposób:

Szkoła Główną Gospodarczo-Rolnicza mogłaby być ułożona, jakem już nad
mienił, z zastosowaniem do 'naszego kraju, podług układu Thaera. Szkoły mniej
sze albo wojewódzkie mogłyby być zaprowadzone podług ¡instytutu w  Hofwyl 
przez Feililenberga. Folwarki doświadczalne, tak wielki przy Szkole Głównej, jak 
mniejsze iprzy szkołach wojewódzkich, dawałyby wprawę dla uczniów mogących 
wychodzić na rolników, którzy by posiadali gospodarstwa .od 45, 60 i 90 morgów,
o których niżej będzie mewa, lub na rządców dóbr obywatelskich a razem dor 
radców dla włościan uswobodzonych lub ichcących się uswobodziić.

Chcąc również zainteresować większych właścicieli ziemskich dodaje:

Nauka gospodarstwa rolniczego upowszechniona dostarczałaby wkrótce ludzi 
zdatnych do podniesienia wartości ziemi a razem do zapewnienia coraz lepszego 
bytu właścicielów 25.

Wszystkie trzy omawiane tu prace w  bardzo podobny sposób, czasem 
prawie dosłownie, omawiają te Zagadnienia. Znać na mich bairdzo wy
raźnie z jednej strony wpływ nauki 'znanego teoretyka rolnictwa 
Albrechta Thaera, którego był Radwański jednym z pierwszych w Polsce, 
bo od 1806 ;r., zwolennikiem i propagatorem, z drugiej strony są sillnie 
związane z kierunkiem polskiego fizjokratyzmu i stawiają Radwańskie
go w rzędzie wybitniejszych jego przedstawicieli26.

Ostatecznym wyrazem dążeń Radwańskiego był projekt z 1816 r., 
dotyczący założenia przy Uniwersytecie Krakowskim instytutów go
spodarstwa wyższego, weterynarii i górnictwa.

Instytut Gospodarstwa Wyższeigo ma Obejmować naukę „umiejęt
ności”, „kunsztu” i „rzemiosła” rolniczego. Pogląd ten przejęty jest od 
Thaera 27. Dążenie do utrzymania takiego trzystopniowego typu naucza- 
iniiia (dla administratorów, względnie właścicieli majątków, dla ekono
mów lub rządców oraz dla parobków folwarcznych) -dominowało aż do 
drugiej połowy XIX w. w szkolnictwie rolniczym. Na tych samych za
łożeniach opierały się projekty Beniamina Flatta przy organizowaniu 
szkoły rolniczej w Marymoncie oraz Michała Oczapowskiego w  okrasie

25 Myśli ... tyczące się punktów ku wyprowadzeniu ludu wiejskiego ze stanu 
podległości, przez J. o. księcia Imci Lubeckiego ... urzędom administracyjnym 
i innym krajowym władzom i ciałom politycznym do odpowiedzi podanych, na 
prędce zebranych dnia 15.X.1814. Kraków 1815, ss. 15— 17, 33.

26 K. O p a ł e k ,  iop. cit.
27 Por.: A. Thaer, Grundsätze der rationellen Landwirtschaft. Wyd. z r. 1837,

s. 3.
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starań o katedrę rolnictwa w Wilnie, a nawet później, gdy był już dy
rektorem Marymomtu 28.

Program nauk w InisitytuiCile Gospodarstwa Wyższego, według Rad
wańskiego, obejmować powinien przedmioty pomocnicze, do których 
zalicza: geometrię wykreślną ¡z solidometrią, rachmistrzostwo, budow
nictwo wiejskie a mechaniką i  hydrauliką, botanikę, zoologię, minera
logię, chemliię, oraz przedmioty właściwe: rolnictwo, ogrodnictwo, sa
downictwo, leśnictwo, pasterstwo, rybołówstwo, pszczeilniictwo wirtaz 
z nauką o pożytecznych owadach i technologię rolniczą. Program ten 
zlMiżony jest do planów nauczania Thaera z tą jednak różnicą, żie 
w Akademii Rolmlilczej w Moglinie Thaier sam wykładał tylko rolnictwo, 
część ogrodnictwa i pasterstwo domowe, a ma innie przedmioty musiieli 
uczmiowie uczęszczać na lekcje prywatnych nauczycieli, gdy .natomiast 
Radwański 'przewiduje dwóch profesorów do właściwej, nauki rolnictwa 
i dwóch do przedmiotów pomocniczych.

Jedna jest jeszcze zasadnicza różńiqa pomiędzy projektem Radwań
skiego, a stanowiskiem Thaera i jego wiernych w  POlsce naśladowców. 
Kładli oni bardzo silny nacisk inla łączenie ¡instytutu rolnictwa z gospo
darstwem wzorowym. Było 'to wówczas izrozuimiałe, gdyż chodziło o upo
wszechnienie nowych metod gospodarowania. Miało jednak pewne stro
ny ujemne. Połączenie kierownictwa szkoły z administracją względnie 
dzierżawą folwarku doprowadzało do zmniejszenia uwagi na stronę 
dydaktyczną. Co więcej, położenie szkoły w oderwaniu od większych 
ośrodków naukowych przyczyniało się do obniżenia poziomu naucza
nia. Dlatego w drugiej połowie XIX w. poczęto likwidować, zwłaszcza 
w Niemczech, istniejące ma prowincji szkoły rolnicze, a tworzyć zakła
dy lub wydziały rolnictwa przy uniwersytetach lub politechnikach.

Radwański widział wprawdzie potrzebę gospodarstwa dla celów 
nauczania. Pisał w  tej sprawie do Komisji Organizacyjnej, podkreślając, 
że dla nauki rolnictwa potrzeba n|ile 'kilkunastu mórg ziemi, ale 'trochę 
większego folwarku, w którym -można by przeprowadzać 'różne do
świadczenia rolnicze29. Nie wysuwał otn jednak sprawy gospodarstwa 
wzorowego ma plan pierwszy.

Projekt nauki weterynarii jest właściwie streszczeniem pracy Girtle- 
ra o szkole weterynarii z 1810 r., jak to zresztą Radwański sam przy-

28 Uwagi rolnicze zebrane przez J. B. Flatta dyrektora Instytutu Agrono
micznego w Marymoncie. „Gazeta Wiejska”, 1819, nx 20, s. 22; M. O c z a p o w s k i ,
O nauce gospodarstwa wiejskiego a mianowicie o potrzebie i pożytkach szkól 
praktycznych rolniczych w celu kształcenia zdatnych gospodarzy, niemniej jakie 
nauki, w jakim obrębie i jakim sposobem w instytucjach podobnego rodzaju wy
kładane być powinny. Warszawa 1834.

29 APK, akta W M K I 12. Opinia niżej podpisanego i(F. Radwańskiego) człon
ka Komisji stosurików włościańskich względem mającego się przedsiębrać po
działu gruntów dworskich w Łobzowie..." i2 V I I 1816 r.
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znaje. W szkole tej zatrudnionych ma być czterech profesorów. Pierw
szy, który będzie równocześnie dyrektorem kliniki zwierząt, wykładać 
ma terapię ogólną i szczególną i dawać w klinice praktyczne wskazówki 
leczenia 'bydła. Drugim profesorem będzie prosektor, iktóry ma wykła
dać anatomię i fizjologię oraz patologię i naukę o stosowaniu lekarstw. 
Trzeci — ma zawiadywać apteką szkolną i  częścią ogrodu szkolnego 
i Wykładać o lekarstwach. Czwarty — nadzwyczajny profesor uiczyć 
będzie początków „medycyny wiejskiej” z tą myślą, ażeby lekaa-z we
terynarii umiał dopomóc ludziom w odległych od innych doktorów 
miejscowościach, oczywiście tylko w lżejszych przypadkach.

Chciałby też Radwański, ipoddbnie jak i Girtler, wprowadzić nad
zwyczajny kurs w miesiąCu czerwcu dla osób spoza Instytutu przyby
wających. Na tym kuirs;ie pierwszy profesor ima. wykładać o zarazach 
bydła i sposobach zaradzenia im, drugi —  o chorobach rogu i kopyt, 
oraz o systemie podkuwania, wskazując na różne błędy w  tej dziedzi
nie popełniane, trzeci — o lekarstwach i ich przyrządzaniu. Sądząc- 
z tematyki, miał to być rodzaj popularnych wykładów dla gospodarzy 
wiejskich, nauczycieli i innych niższych funkcjonariuszy państwowych. 
Nie precyzuje tego Radwański1 w tym projekcie wyraźniej, ale wynika 
to z innych jego prac, zwłaszcza1 z Myśli ... tyczących się punktów ku 
wyprowadzeniu ludu uńejskiego ze stanu podległości, gdzie pisze o po
trzebie rozszerzania wiadomości o hodowli) i' leczeniu bydła wśród 
chłopów.

Gialtler w rozprawie o szkole 'weterynaryjnej z 1810 r. ¡pomijał orga
nizację tej szkoły, gdy natomiast Radwański omawia dokładnie, w  jaki 
sposób Instytut Weterynarii i klliinika dla zwierząt będzie z jednej strony 
podporządkowana wydziałowi lekarskiemu, a z drugiej —  kierownictwu 
Instytutu Gospodarstwa Wyższego. Wyraźnie można zaobserwować tro
skę Radwańskiego o zapewnienie możliwie wysokiego poziomu naucza
nia, a rowpoczaśnie powiązania tej nauki z praktycznymi potrzebami 
gospodarza-rolinika.

Instytut Górniczy był przeznaczony dLa 'kształcenia „wyższych urzęd- 
dn|ików kopalni” , brak ich bowiem odcziuwaino bardzo Silnie, sprowadza
jąc fachowców zza granicy. Uczniowie przyjmowani do tego Instytutu 
powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu matematyki, fizyki 
i nauk przyrodniczych, zdobyte na wydziale filozoficznym, który był 
w tych czasach jak gdyby wydziałem wstępnym do dalszej nauki.

W samym Instytucie Górniczym »przewiduje Radwański cztery zasad- 1 
nicze katedry: 1) „geometrii podziemnej i powierzchnej z lifoelacją 
i nauką rysowania wszelkich kart” , czyli miernictwa górniczego, 
2) „gieodezj|i i mineralogii z hiiistorią kopalń w Europie” , 3) „budownictwa 
podziemnego” obejmującego wszelkie wiadomości dotyczące eksploatacji 
kopalni (z niemieckiego Bergbaukunde) wraz z ratownictwem w razie
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niebezpieczeństwa, 4) chemii oraz nauki o „piecach topielnych” i sztuce 
probierczej, czyli mieściłaby się tu tak chemia stosowana, jak i hut
nictwo. Jako katedrę dodatkową wprowadza autor , .rachmistrzowstwo 
z nauką całego gospodarstwa górniczego” . Do Szkoły Głównej uczę
szczaliby uczniowie na mechanikę i hydraulikę, a na naukę leśnictwa — 
do Instytutu Gospodarstwa Wyższego.

Przy powyższych katedrach powinny być odpowiednio zaopatrzone 
gabinety. Gabinet mineralogiczny byłby ten ¡sam, co przy uniwersytecie, 
natomiast chciałby Radwański stworzyć wielkie laboratorium chemicz
ne, w którym profesor, a nawet zdolniejsi uczniowie mieliby możność 
przeprowadzania doświadczeń, tu byłby też zbiór modeli pieców hut
niczych. Profesor mechaniki i hydrauliki powinien mieć gabinet modeli 
machin używanych w górnictwie, profesor 'budownictwa podziemne
go — muzeum rysunków i wzorów robót podziemnych, 'a profesor geo
metrii — zbiór narzędzi mierniczych.

Wyjazdy z uczniami do pobliskich kopalń oraz dłuższa praktyka 
górnicza po skończeniu nauki w Instytucie uzupełniałaby studia.

Program nauki w Instytucie Górniczym podany przez Radwańskiego 
obejmował zasadniczo te wszysitkie 'przedmioty, które współcześnie wy
kładano w znanych zagranicznych akademiach górniczych. Sam autor 
powołuje się ma Akademię Górniczą w Bańskiej Szczawnicy.

Koncepcja Instytutu przypomina również paryską Ecole des Mines, 
której początki mógł Riaidwiańslki Obserwować za czasów pobytu w Pa
ryżu. Na inowo w roku 1816 organizowana otrzymała ona cztery ka
tedry: 1) mineralogii i  geologii, 2) dooymazji czyli probierstwa, 3) eks
ploatacji kopialń, 4) hutnictwa. Uczniowie przyjmowani byli po politech
nice, a więc odpadała nauka niektórych teoretycznych przedmiotów, 
które w ininlydh akademiach górniczych, jak np. we Fredbergu, musiały 
być wykfadane. W miesiącach letnich przewidywano wyjazdy uczniów 
nia praktykę do kopalń 30.

Porównując natomiast projekt Radwańskiego ze wspomnianym już 
planem Instytutu Górnictwa Kołłątaja, widzimy pewne różnice. Kołłą
taj bowiem .przerzucił wszystkie teoretyczne nauki do Szkoły Głównej, 
pozostawiając w samym Instytucie tylko fachowe przedmioty, jak wy
kłady kodeksu i prawa górniczego, sztuki topienia i obróbki metali1, 
eksploatację kopalń, mincerstwo, znajomość finansów górniczych oraz 
leśnictwo31. Zgadzają się Oba projekty co do potrzeby nauki o finan
sach górniczych, a o wykładach kodeksu górniczego me wspomina 
Radwański zapewne dlafeigo, że nie był on jeszcze dla W. M. Krakowa 
ustalony. Ścierały się tu bowiem dwie zasady prawa górniczego, kode-

30 Por.: L. A d g u i l L o n ,  L ’Ecole des mines de Paris. Paris 1889.
31 Memoriał Kołłątaja z ir. 1810, por. przypis 11.
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ksu Napoleona i dawnego prawa austriackie,go, które były ze sobą 
sprzeczne. :'y ; . . • ,
' Nie omawiamy tu planu nauk Szkoły Akademiezno-Gótrniczej w  Kiel
cach, ponieważ powstała ona przeszło pół roku po projekcie Radwań
skiego, a co więcej, opierała się na innych całkiem zasadach. Przyjmo
wano tam uazniów z wykształceniem średnim, trzeba było więc uwzględ
nić poza’ przedmiotami fachowymi również naukę matematyki, fizyki, 
chemii, więcej też było lekcji rysunków i praktycznych zajęć w poblis
kich kopalniach i  hutach 32.

Projekt Radwańskiego o Instytutach, opracowany w oparciu o naj
lepsze zagraniczne wzory, odznacza się dużą samodzielnością myślenia 
oraz uwzględnieniem istotnych potrzeb krajowych. Ciekawe jest też 
dążenie do połączenia w  pewną organizacyjną całość Instytutu Gospo
darstwa i Instytutu Górnictwa z wydziałem matematyczno-fizycznym 
Szkoły Głównej,, a weterynarii — z wydziałem lekarskim.

Ten na szeroką skalę zakrojony projekt podjął Radwański w bardzo 
korzystnym momencie, kiedy były pewne widoki na jego urzeczywist
nienie. W dniu 16 lutego 1816 r. był on przedłożony w Komitecie Aka
demickim, a już przed 12 lipca tego roku przesłano go do Komisji 
Organizacyjnej, czego potwierdzenie znajdujemy w  piśmie Radwań
skiego z tego dinia ’do Komisji Organizacyjnej w sprawie zwolnienia 
wsi Łobzowa od przeprowadzenia nowego podziału gruntów. Pisał 
w nim Radwański, że w plamie rozkładu nauk dla Uniwersytetu Kra
kowskiego podanym Komisji Qrganiizaqyjmej przez Komitet Akademic
ki, znajdują się też katedry gospodarstwa wyższego i  weterynarii, które 
najlepiej można by umieścić w  Łobzowie. Podkreślał, że Łobzów był 
ofiarowany przez Stanisława Augusta na cele nauczania i 'prosił, aby 
Komisja Organizacyjna wstrzymała się z jego wydzierżawieniem, póki 
ostatecznie nie będzie zatwierdzony statut Uniwersytetu 33. W odpowie
dzi na to pismo Komisja Organizacyjna zaleciła, aby Komisja Włoś
ciańska nie ogłaszała dzierżawy folwarku należącego do Łobzowa, po
nieważ Uniwersytet ma tam urządzić „szkołę praktycznego gospodar
stwa”

Jak widać z tej korespondencji, w ciągu roku 1816 sprawa utworze
nia Instytutu Gospodarstwa Wyższego razem z weterynarią była kon
kretnie brana pod uwagę.

Natomiast o szkole górniczej nie znajdujemy w  alktalch Komisji 
Organizacyjnej żadnych wzmianek, być może dlatego, że musiały być 
wówczas znane plany dotyczące utworzenia Szkoły Akademiczno-Gór-

. > 32 A. R i o d k i e w i c z ,  op. cit., s. 120.
33 Opin a niżej podpisanego..., par. przypis 29.
34 APK, akta W M K I 12, wymiana pisan na ten temat między Komisją Orga

nizacyjną a Komisją Włościańską z 16 VII, 13 VIII, 6 V I I I 1816.
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niczej w  Królestwie Polskim, a jedna tego typu szkoła zupełnie wystar
czała na ówczesne polskie potrzeby.

Sytuacja jednak stała się mniej pomyślna w roku następnym. Przy 
omawianiu -przez Komisję Organizacyjną przyszłej organizacji Szkoły 
Głównej Krakowskiej projekt Radwańskiego nie był w ogóle poruszany. 
Z trzech podanych przez Komitet Akademicki planów etatów Komisja 
Organizacyjna zatwierdziła najniższy 35, wobec tego nie mogło być mowy
o nowych katedrach ani tym bardziej o instytutach. Dlatego też już 
w maju 1817 ¡r. Komisja Organizacyjna pozwoliła Komisji Włościań
skiej rozpocząć starania o wypuszczenie Łobzowa w wieczystą dzier
żawę 3C.

Jeszcze raz .próbowano poruszyć tę sprawę w Zgromadzeń'u Repre
zentantów. Były rektor Uniwersytetu Krakowskiego Sebastian Siera
kowski wystąpił z wnioskiem o potrzebie Instytutu Weterynarii. Projekt 
ten ogłosił druikiem i przesłał Komisjli Organizacyjnej37. Ostatecznie 
na sejmie w grudniu 1817 r. uchwalono utworzyć katedrę „ekonomii 
praktycznej” i weterynarii38. W 'związku z tą uchwałą, gdy ukazało 
się w prasie ogłoszenie o licytacji na wieczystą dzierżawę wsi Łobzowa, 
rektor Litwiński zaoponował, pisząc do Senatu Rządzącego, że przecież 
„wioskę tę ma Szkoła Główna zarządzać dla doświadczeń rolniczo- 
-ogrodowych” 39.

Wówczas to Komisja Organizacyjna przeznaczyła dla Uniwersytetu 
jedynie ogród przy pałacu w Łobzowie40, gdy zaś napotkano na pewne 
trudności z wydzierżawieniem sarniego folwarku 'bez ogrodu i pałacu, 
Komisja Włościańska zaproponowała, że odstąpi na cele nauczania 
taką samą ilość ziemi w innym majątku41. Ostatecznie Łobzów 
wraz z pałacem i ogrodem przejął w wieczystą dzierżawę generał Kra
siński, a Uniwersytet nigdy ani obiecanego gruntu nie uzyskał, ani do 
posiadania Łobzowa nie powrócił42.

35 W. B o b k o w  s k a, .oip. cit.
36 APK, akta W M K I 12, Raport Komisji Włościańskiej z dn. 13 X I 1817 r.

0 dokonanych czynnościach i posiedzeniach od 14II b.r.
37 AUJ, S I 338, to samo APK, akta W M K 14, Projekt do Zgromadzenia Re

prezentantów W. M. Krakowa i jego Okręgu w r. 1817 miesiącu lutym.
38 APK , akta W M K II 5, akta sejmu z grudnia 1817 r.
39 AUJ, S I 173, pismo rektora Szkoły Głównej Krakowskiej do Senatu Rzą

dzącego z dn. 24 i 27 IV  1818.
40 Pomniki prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej, wyd. W. Tokarz, t. I, Kra

ków 1937, s. 523.
41 APK, akta W M K I 12, bruikwi (pisma Komisji Włościańskiej do Komitetu 

Akademickiego z dn. 8 V I I 1818.
42 AUJ, S I 64 <354), Posiedzenie Rady Rektorskiej z dn. 9X1818, nr 381, 

s. 103; por. też J. M. B r o  d o w i  c z, Ważniejsze dokumenta odnoszące się do 
swojego, udziału w sprawach i losach Zakładów Naukowych b. W. M. Krakowa
1 jego Okręgu. Kraków 1874.
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Dalsze losy projektowanego Instytutu Rolnictwa a Weterynarii zo
stały całkowicie przesądzone w czerwcu 1818 r., gdy Komisja Organi
zacyjna przesiała rektorowi Uniwersytetu Krakowskiego następującej 
treści pismo:

Ponieważ katedra ekonomii praktycznej ustanowiona przez ostatnie Zgroma
dzenie Reprezentantów nie może być na teraz zaprowadzona dla brakujących 
potrzebnych narzędzi, modelów itp. środków znacznego nakładu wymagających, 
bez których zaprowadzenie wspomnianej katedry nie odpowiedziałoby celowi 
Zgromadzenia Reprezentantów, zatem widzi być potrzebą tymczasowo (poprze
stać na ustanowionej statutem teorii tej umiejętności, której nauczania obowiązek 
na profesora -umiejętności w kłada43.

W ten sposób powstanie iirustytutu rolnictwa zostało odłożone na 
lat 72, do czasu utworzenia w roku 1890 Studium Rolniczego przy Uni
wersytecie Jagiellońskim. Katedra weterynarii, jakkolwiek istniejąca 
na Uniwersytecie, nie odegrała ważniejszej roli, a Akademię Górniczą,
o której marzył prof. Radwański w 1816 r., zorganizowano w Krakowie 
dopiero sto lat później, w roku 1919.

Tak więc Projekt założenia Instytutów Gospodarstwa wyższego razem 
z Weterynarią i Instytutem Górnictwa przy Szkole Głównej Akademii 
Krakowskiej, podjęty w 1816 ir. przez Feliksa Radwańskiego, bliskiego 
współpracownika Kołłątaja, jest jakby pomostem łączącym dzieło tego 
wielkiego reformatora Uniwersytetu Krakowskiego z -nową epoką.

Praes. 16.11.1816.'
V I I 2

PROJEKT ZAŁOŻENIA INSTYTUTÓW GOSPODARSTWA 
WYŻSZEGO RAZEM Z  WETERYNARIĄ I  INSTYTUTU 
GÓRNICTWA PRZY SZKOLE GŁÓWNEJ AKADEMII 
KRAKOWSKIEJ*

Kiedy Najjaśniejsi Monarchowie panujący nad różnymi działami dawnej 
Polski, na wzór dobrych ojców, troskliwych o pomyślność swych dzieci, uznali

43 AUJ, S I 298, Komisja Organizacyjna do rektora, dn. 11V I 1818.
* Rps Biblioteki Jagiellońskiej 5236, k. 385— 392. Na rękopis ten natrafiłam 

w  związku z pracą w  Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla większej 
czytelności tekstu pisownię i interpunkcję zmodernizowano i ujednolicono'. Zgod
nie jednak z h strukcją wydawniczą źródeł hisiorycznyca od połowy w. X V I do 
połowy w. X IX  (z 1953 r.) pozostawiono pewne charakterystyczne właśc.wości 
językowe epoki. Wszystkie przypisy (prócz jednego) pochodzą od autorki opraco
wania.

1 Data posiedzenia, na którym projekt był przedłożony w  Komitecie Akade
mickim, dopisana innym pismem.

2 Cyfra rzymska napisana innym pismem niż cały projekt. Takimi samymi 
■cyframi od I do VI opatrzone są w  tvmże rękopisie następujące materiały: 
Historia Uniwersytetu Krakowskiego (w czterech częściach nry I— IV, k. 167— 307), 
Krótki rys historii funduszów Akademii Krakowskiej (nr V, k. 30S— 353), Ranort
o szkołach departamentowych i parafialnych (nr VI, k. 354— 384). Projekt stano
w i  wiec pewną całość z poprzednimi materiałami, z którymi razem b 4 przeka
zany Komisji Organizacyjnej jako wynik prac Komitetu Akademickiego.
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Traktatem Wiedeńskim za ważny swej pieczy przedmiot przywiedzenie narodowej 
nauk świątyni w  Krakowie do najświetniejszego stanu i  doskonałego uposażenia,; 
nic toy mym zdaniem nie należało opuścić, co by udzielić mogło światła, każdemu 
mieszkańcowi owego niegdyś rozległego kraju, który ¡niedawno składał, przez 
wzgląd na swoją rozległość, ogromne w  Europie królestwo.

Ziemia polska bogata w  płody tak wewnętrzne jak zewnętrzne nie miała 
jeszcze dotąd szkół, w  których by rodacy mogli czerpać wiadomości, ku pomnoże
niu korzyśoiów, jakie jej nieprzebrane bogactwa wskazują, dążące. Nie tajno, że 
Polska bywała szpichlerzem Europy, chociaż jej rolnictwo (powiedzmy prawdę) 
w  porównaniu z obcym nie było powszechnie najlepsze. Ziemia jedynie po wiel
kiej części urodzajna, przy nieludności miast, a przeto przy mniejszej w  porów
naniu, niżeli gdzieindziej wewnętrznej konsumpcji, takowe sprawiała jawiska; 
Wysyłaliśmy do Gdańska pszenicę, jęczmień, Okowity, skóry, wełny itp. a odbie
raliśmy wzamian makarony włoskie, piwa angielskie, wódki gdańskie, juchty, 
podeszwy, szafiany, wełniane materie, chooiażeśmy to mogli wszystko wytwarzać 
w  domu.

Nikt nie zaprzeczy, że ziemia nasza jest w  powszechności talk we wszystko 
obfita, iż w  porównaniu z iinszymi państwami Europy można ją między najbo
gatsze policzyć, idzie tylko o to, aby Polak z tych natury dobrodziejstw chciał 
i umiał korzystać.

Wiele by do tego pomogło założenie niektórych ważnych instytutów przy 
szkole powszechnej nauk Akademii Krakowskiej, między jakimi do tego pro
wadzącymi celu, następujące mogłyby być uważane za nader ważne.

Instytut Wyższego Gospodarstwa w  całej jego obszerności, wyjąwszy może 
część jego leśniczostwo, które dla szczupłości lasów i ich niewielkiej rozmaitości 
w  Okręgu Miasta Wolnego Krakowa, nie mogłoby być tak obszernie tłomaczone, 
jak ważność przedmiotu wymaga. Szkoła Weterynarii nieuchronna dla kraju, 
(który między swe dostatki liczy obfitość koni i rozmaitego bydła. Instytut na 
koniec Górniczy z przyczyny bardzo wielu ważnych minerałów w  województwie 
dawnej Polski krakowskim, sandomierskim, przemyskim, ruskim, księstwach ¡nie
których szląskich tak obficie nachodzonych, nie byłożby między innymi zakła
dami do zaprowadzenia.

Nie masz nigdzie dobrze urządzonej .akademii gdzie by nie było dawanego 
wyższego gospodarstwa i weterynarii per analogiam: rząd austriacki po połączeniu 
Józefowskiej Lwowskiej Akademii z Uniwersytetem Krakowskim w  roku 1805 
zaprowadził katedrę gospodarstwa wyższego a tego- .profesorowi J. p. K a il3 w y
puścił im praetio fisci4 Łobzów z Gramatyką5 ¡dla czynienia doświadczeń rolni
czych. Weterynaria bywała dawana, jak jest i dotąd teoretycznie; nie przyszło 
wówczas do tego, żeby było można nadać tej szkole więcej użyteczności w  zapro
wadzeniu anatomii, fizjologii, patologii, terapii i kliniki zwierzęcej. Któż wie czyli 
nie nadeszła szczęśliwa pora dla naszego rolniczo-pasterskiego kraju, w  której by 
się można niepłonnie spodziewać tego tak pożytecznego zakładu.

3 Józef Kail, profesor nadzwyczajny wyższego gospodarstwa, wiejskiego na 
Uniwersytecie Krakowskim w  1. 1807/08— 1808/09, członek korespondent Towarzy
stwa Gospodarczego w  Pradze. Bliższyoh szczegółów biograficznych brak.

4 W  cenie rządowej.
8 Łobzów —  wieś ¡pod Krakowem ¡ofiarowana przez ¡Stanisława Augusta Uni

wersytetowi na cele nauczania. Rząd austriacka przyłączył tę wieś do dóbr rzą
dowych. Dziś dzielnica w  Krakowie. Gramatyka —  folwark należący do Łobzowa. 
Dziś ulica o tej nazwie w  Krakowie.
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Nie myślił rząd austriacki zakładać szkoły górniczej w  Krakowie, bo ją ma 
najlepiej urządzoną w  Szemnic6. Ależ (położenie Krakowa w  bliskości bardzo 
ważnych sarmackich kopalń, wśród ludu nieporównanie zdatnego do robót pod
ziemnych, mówi za założeniem talkowego Instytutu, tym bardziej, że Uniwersytet 
Krakowski jest opatrzony w  piękny mineralogiczny galbinet, w  laboratoria che
miczne, w  szkła do topienia najtwardszych metalów za pomocą promieni słonecz
nych zdatne, wagę docymastyczną7 i podobne, 00 wystarcza dla teorii a kopalnie 
odwieczne soli, ołowianek, gaimanów, żelaza, a nowe siarki, węgli kamiennych, 
wszystkie prawie pod ręką będące, ¡niepomogłyżby uczniom do wprawy praktycz
nej przy przewodnictwie gorliwych naiuczycielów rodaków 1  do usposobienia nie
bawem urzędników zdatnych i przywiązanych do kraju?

Za zaprowadzeniem tych instytutów mówi wszystko. Bo kiedy w  innych kra
jach takie zakłady bywają rozsypane po dalekich od siebie krainach, tu pomoc 
z innych nauk w  uniwersytecie' dawanych, potrafiłaby je  tak dalece zbliżyć, iż 
cała ich teoria mogła by być objętą liniami miasta, a zastosowanie do praktyki, 
nie potrzebowałoby podróży nad mil kilka.

Dla Instytutu Gospodarstwa wystarczyłoby kilka wiosek, nie dalej jak o milę 
od Krakowa odległych, w  których by rolnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, pa
sterstwo, ptasznictwo domowe, rybołóstwo, pszczelnictwo itp., nadto technologie z- 
noi-gc&podarcze badamfla i doświadczenia byłyby praktycznie wykonywane. Na ten 
koniec, czyli to na pomieszczenie osób do tego Instytutu należących, między nimi 
dla kandydatów funduszowych do szkół wojewódzkich gospodarstwa i dla przy
szłych pasterzów ludu, czyli na sale naukowe i doświadczalne, na składy mode
lów, nasion użytecznych i wytworów szkoły techm ologicznio-gospodarczeij i tym 
podobnej gmach rozległy byłby nieuchronny, a takim zdaje mi się, już jest 'blisko 
gotowy pałac na Białym Prommiku8 ze swymi oficynami.

Upada ten ogrom i po większej części spustoszał, przy pomocy atoli w  drzewie 
z lasów narodowych mógłby być zratowanym. Promnik o ćwierć mili prawie od 
Krakowa odległy, mógłby być środkowym miejscem tego ważnego Instytutu; w  tej 
wiosce folwark nie mając wiele gruntów wystarczyłby na hodowanie roślin 
w  kunsztach używanych, na sadownictwo i na wiele, jakem już nadmienił, tech- 
nologiczno-gospodarczych przedsięwzięć; niemniej to miejsce wystarczyłoby do 
chimicznych w  tych widokach badań i doświadczeń. Młyn obok będący, mógłby 
być obrócony na papiernią dla tak znacznej drukami akademickiej potrzebną, 
a w  części na inną jaką silnią w  celu usługi technologicznej.

Dla pasterstwa mianowicie bydła rogatego, Rakowice9 byłyby dogodne, bo 
grunta rówienne a nawet niektóre suchsze10 łąki, lub pastwiska tak być mogą 
urządzone, iżby się na nich mogło wiele hodować warzyw i traw pożytecznych 
a teby dowiodły największej z utrzymywania bydła na stajni pożytków. Przez 
administracją dóbr za rządu austriackiego pemurowane w  RakowicaCh stajnie, 
posłużyłyby dostatecznie do pomieszczenia tam kilkudziesiąt krów najlepszej 
rasy.

6 Bańska Szczawnica (po niemiecku Schemnitz, po słowacku Bańska Stiav- 
nica), miasto górnicze w  Słowacji,, dawniej należało do królestwa węgierskiego. 
W  latach 1763— 1770 powstała tam za staraniem Marii Teresy Akademia Górni
cza. W  1919 r. Węgrzy przenieśli tę szkołę do Sopranu.

7 Waga tzw. hydrostatyczna, służąca do oznaczania ciężaru właściwego mi
nerałów.

8 Biały Promnik —  dziś zwany Białym Prądnikiem, dzielnica w  Krakowie. 
W  czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej wieś należąca do dóbr narodowych.

9 Dziś dzielnica w  Krakowie, w  czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej —  
wieś należąca do dóbr narodowych.

10 W  tekście: suszsze.
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Zielonki i Węgrzce 11 dwie w  górniejszym położeniu włości, prócz ulepszenia 
gruntów w  rozmaitym sposobie, przez naturalne i kunsztowne nawozy a nawet 
przez uprawy, mogłyby posłużyć do utrzymowania znacznej trzody owiec w  naj
lepszych gatunkach. Tu przędziwne rośliny12, tu sposób obchodzenia się z niemi, 
byłby najbardziej do użycia. Wszędzie pszczelmiki w  stosownej liczbie ułów do 
rozległości gruntu, wszędzie sady w  miarę położenia miejscowego, wszędzie 
szkółki wiejskie w  układzie odpowiadającym powołaniu rolników, byłyby do 
zaprowadzenia.

W  najbliższym będąc związku weterynaria z zoologią gospodarczą, ho nawet 
dla niej tylko wyraźnie służąc, nie powinnaby stanowić różnego od samego go
spodarstwa wyższego instytutu, bo lubo gospodarstwo jest wprost należącym do 
inauk wydziału filozoficznego a weterynaria jest częścią lekarskiego, atoli kiedy 
prawdziwy w  obszernym rozumieniu gospodarz, powinien -umieć weterynarią, jej 
szkoła być powinna pod ręką uczących się gospodarstwa.

Jakkolwiek osoby do tych instytutów wcielone będą urządzone, co .się tyczy 
należenia do wydziału uniwersytetu, nie mogą przecież zupełnie być wyjęte spod 
dozoru kierującego całym ogromem wszystkich części wyższego gospodarstwa 
połączonego ze szkołą weterynarii, bo w  względzie chowu bydląt powinna je 
w  stanie zdrowia nauczać utrzymować, a gdy chorują, powracać je do nie®o. 
Gdyby uczniowie uniwersytetu w  naukach lekarskich zamierzający ubiegać się
0 miejsce na wojewódzkich, cyrkułowych lub obwodowych fizyków, życzyli sobie 
uczyć się weterynarii tedy by mogli do tej szkoły uczęszczać.

Co się więc porządku mającego się przepisać dla wydziałów dotyczę, zawsze 
dziekan lekarskiego, może i mieć powinien dozór nad uczącymi, nad porządkiem 
w  salach, muzeach, aptekach i nad infirmeriami, kierujący zaś całym głównym 
Instytutem Gospodarstwa, porozumiewając się z dziekanem, będzie czuwał ze 
swojej strony jako nad częścią do całości należącą. Dlaczego powinny być między 
tymi urzędnikami oznaczone stosunki ii granice ich powinności w  dozorze, żeby 
żadnej nigdy między wydziałami nie było kolizji.

Na szkołę weterynarii nie widzę dogodniejszego miejsca nad Łobzów, bo:
1. Pałac spustoszony, który przecież dla swej prostej dotąd błyszczącej pięk

ności wart jest lepszego losu. Wyreperowany, może mieć sale na lekcje, na gabi
nety patologii, mieszkania dla profesorów, sale na prosekeję, aptekę a nawet 
mieszkania kandydatów.

2. Stajnia, ze zburzonego w  części pałacu wybudowana, może służyć na infir- 
merią; gdyby ich więcej było potrzeba, z mnóstwa materiałów pod ręką będących, 
można co potrzeba budować.

3. Rzeka obok pałacu robionym kanałem płynąca, zda się i do pojenia i do 
pławienia bydląt.

4. Ogród przy pa’acu mógłby być ogrodem ofiojonalnym.
5. Pastwisko czvli błonie wspólne, łąki rozległe, pasze nawet siewne, podług 

potrzeby diety bydląt chorych byłyby zawsize gctowe.
6. Bliskość na koniec miejsca od miasta mówi najmocniej za nim.
Pozostałe od potrzeb szkoły role z natury piaskowe, stanowiłyby jeszcze jedną

odmianę do czynienia doświadczeń gospodarskich.
Instytut Górniczy niemniej byłby dla Polski ważnym. Kandydaci do tego 

powołania przeznaczeni mieliby w  Szkole Głównej walne pomoce. Matematyka
1 fizyka byłyby umiejętnościami, bez których, jako nieodzownych, nie powinnoby

11 Wsie pod Krakowem graniczące z Prądnikiem, w  czasach Rzeczypospolitej 
Krakowskiej należały do dóbr narodowych.

12 Rośliny dające włókno do przędzenia.
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być wolno przyjmować kandydata. Prawdziwie zaś górnicze inne nauki, bez 
jakich pomocy nikt do praktyki przechodzić nie może, porządkiem, jaki się niżej 
przepisze, dawane być mają, których kiedy kandydat wysłucha i dobre swej 
usilności i zdatności odbierze świadectwo, może być posłany z zalecającymi 
listami do kopalń krajowych, pod dozór miejscowych urzędników, gdzie dokła
dając pilności z nabytymi już nieuchronnymi do swego powołania wiadomoś
ciami', potrafi się uzdatnić na urzędnika dla kraju prawdziwie użytecznego.

Kto tylko wie o bogactwie jakie ciągnie dwór austriacki ze swych niepo
równanych kopalń węgierskich, tyrolskich, idryjskich i czeskich, kto słyszał
10 nadzwyczaj wielkiej ilości miedzi w  imperium rosyjskim, kto się przypatrzył 
ubogiej z innych względów Szwecji, iale bogataj w  kopalnie miedzi, żelaza i inne, 
kto widział w  ościennym Sziąstou usiłowania rządu pruskiego w  urządzeniu ko
palń żelaza, galmanu, węgli kamiennych, kemu nie tajne bogactwa małej, ale 
rządnej Saksonii, ciągnącej wielką część swych przychodów z wytworów monta- 
nistycznych, ten się łatwo przekona o nieuchronnej potrzebie w  Polsce Instytutu 
Górniczego.

Wszakże omijając niewyczerpane soli kopalnej góry wielickie i bocheńskie, 
kto się przypatrzy okolicom Prze mszy Czarnej, która odgranicza Szląsk od Wol
nego Miasta Krakowa i Korony Polskiej, ale okiem postrzegacza górniczego, 
przekona się o rozmaitości minerałów, jakie się tu znajdują. Zobaczy jawnie, że: 
ołowianka mniej więcej bogata w  srebro, wyborne siewierskie i  sławkowskie 
żelaza, galman, ‘niewyczerpane węgli kamiennych góry, a stąd spodziewane a na
wet istnące fabryki ałunu i witriolu, są początkiem wielkich Królestwa Polskiego 
skarbów. Zostawiwszy tę okolicę, udając się w  kierunku z zachodu na wschód 
letni, między Pilicę i Nidę, a tę zostawiwszy po prawej, kto pójdzie mimo Chęcin 
ku Miedzianej Górze nie znajdzież wszędzie śladów kopalń a (przynajmniej nie
tkniętych minerałów? Same 'pięknie barwione chęcińskie i kieleckie marmury, 
zdradzają ich tajenie się w  wnętrznościach ziemi. Za Pilicą nawet obficie tu 
i ówdzie natrafiane piryty nie dowodząż pobytu żelaza i siarki, a przynajmniej 
nie obiecująż wytworów koperwasu a stąd fabryki kwasu witriolicznego. W  wo
jewództwie sandomierskim powiaty: radomski, opoczyński i koinieeki nie wystar- 
•czająż na przekonanie, żejinne kraje mając tylko samo i takie tych okolic żela
zo już by się szczyciły z podziemnego bogactwa. Między Przamszą a Górą
S. Krzyża jakże sohie dotąd mało zadano pracy, żeby wyśledzić oo nasza ziemia 
w  swych mieści wnętrznościach. Zaiste aż nadto mało. Za rządu austriackiego 
niewiele znający nauk górniczych, ale przedsiębiorący szperacze przy całej swej 
ograniczonej wiadomości, wieleż skarbów nile odkryli. Im się winny w wielu 
miejscach podobywane węgle kamienne w  Krakowskim, oni wyśledzili siarkę 
w Swoszowicach i Czarkowach, wskazali drogę szukania jej w  wielu miejscach 
nad Nidą, onym się należy wynalezienie tylu łup ałunowych i koperwasowych 
tak w Koronie, jak w  Galicji Ltp.

Kiedy więc tyle jest przez mnieij (umiejętnych wyśledzonych dostatków ziemi 
polskiej, kiedy już wiele bogactw nie tak wyczerpanych, jak raczej p r r.ez za- 
mięszania krajowe zarzuconych, zapadłych, albo zapomnianych, woła o odkrycie 
na nowo, za cóż by nie ułatwić tej tak pomyślnej dla następnych pokoleń, nie 
mówię już nadziei, ale prawdziwej korzyści, przez udoskonalenie ludzi własnych, 
z przyrodzenia szczerych, ojczyźnie i panującym wiernych, a  prawdziwą sławę 
przed oczami mających.

Tacy to dla dobra kraju ojczystego być powinni usposabiani w  własnej naro
dowej szkole, gdzie Polacy Polaków ucząc, wmówią w  nich prócz nauki uczciwą
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ambicją, przywiązanie do dobra kraju i wszystkie towarzyskie cnoty, jakie do
brych fObywatelów cechują.

Instytut więc Górniczy oo do całej ¡nauki z przyczynieniem istotnych katedr 
byłby do założenia w  Krakowie, gdzie by się kandydaci i dobrowolni uczniowie 
uspasabiali, tak w  teorii jak w  praktyce, ile by ta być mogła w  laboratorium uła
twioną. Większa dla nich praktyka w  pad ziemnych czynnych robotach nie byłaby 
daleko. Wieliczka, gdzie kopalnie są w  swoim gatunku doskonałe co się tyczy 
porządku i całego blisko budownictwa podziemnego, wyjąwszy roboty sztół13 
albo podkopów wody odprowadzających, których tam dla rzadkiej suchości miejsc 
a bardziej dla nadzwyczajnej głębokości w  porównaniu zs śródwagą Wisły, robić 
nie było potrzeby, jesit tylko o milę od Krakowa. Swoszowice, gdzie lubo podkopu 
głównego dla zaduchów śmiertelnych wodiorodmo-siarczystago gazu kończyć nie 
wypadało, jest jednak, chociaż płycej, famy podobny zrobiony, który na długi lat 
przeciąg zapewnił wytwarzanie kopalni siarki:, leży tylko o pół mili. Jaworzno, 
gdzie równie sztoła osuszająca góry węgli 'kamiennych przyszła do skutku,
o sześć mil jest od Krakowa odległe. Wyroby dawne ołowianiki ¡olkuskimi zwane, 
przynajmniej mające cztery mile kwadratowe przestworu, są na półpięty miii 
oddalone, chociaż ślady ołowianki w  Czajowicach o półtory miili tylko od K ra
kowa nietknięte czekają, na wsparcie rządowe i baczne administracji oko.

Lubo do uzupełnienia pomyślności krajowej, przez wzgląd na górnictwo, bra
kowałoby jeszcze wiadomości o kunszcie topienia metalów a przeto i o stawianiu 
pieców topielowych, pierwsi atoli nauczyciele, ¡mianowicie profesor ehiimi zasto
sowanej do górnictwa i kusztów z ¡nim związanych, czytanie nadto dobrych o tym 
pisarzów, mianowicie Kankryna14, obeznanie się z dobrymi rysunkami i  modela
mi, na koniec może miebawnie spodziewane czynne zaikrzątnienie się odnowie
niem podkopów olkuskich, głównych i bogatych kopalń miedziano-górskich były
by też pomocą dla uczniów.

Dotąd mówiłem o potrzebie zakładów tak ważnych i o miejscowości, gdzie by 
im być przystało dla ukończenia praktyki nabytych przez kandydatów teoretycz
nych nauk. Pomówmy już o układzie i trybie jak by być powinny dawane.

Naprzód więc o Instytucie Gospodarstwa Wyższego. Gospodarstwo w  ogól
ności pod trojakim uważam widokiem, albo jako umiejętność, albo jako kunszt, 
albo na koniec jako rzemiosło.

Instytut Gospodarstwa pod ogólnym względem uważany może siię w  tym tro
jakim widoku stać bardzo użytecznym, bo mieszcząc nauki teoretyczno-praktyczne, 
potrafi usposobić różinej klasy uczniów ‘do trudnienia się tym w  różnym wzglę
dzie przedmiotem.

Wszakże gospodarstwo wyższe obejmuje oały skłć3 nauk umiejętnie dawa
nych, jest więc w  stanie ¡usposobić subjekta do rządzenia wielkimi dobrami, tak 
iż z nich przychód mogą doprowadzić do jak być może najwyższego stopnia, 
a nawet ich uzdatnić potrafi do polepszenia gospodarstwa krajowego.

. Część praktyczna systematycznie dawana, poda prawidła kunsztu dla rząd
ców, czyli ekonomów niższego rzędu, ¡którzy wyższe dopełniając ¡zalecenia, ¡wyko
nywaliby je podług przepisów kunsztu.

Na koniec, kiedy w  Instytucie tak ważnym, wiele na tym zależy, żeby każda 
gospodarska robota bywała wykonywaną z największą zręcznością, ¡czyli fabry- 
kanckim, że tak powiem, rąk ¡obrotem i porządkiem, a to wszystko robiłaby cze
ladź ¡przy Instytucie; takie więc subiekta wychodzące z jego usług bądź na swój

13 Sztoły —  pochyłe korytarze odprowadzające wodę z kopalni.
14 Chodzi zapewne o Franciszka Ludwika Cancriina {1738— 1816).
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chleb, bądź w  partykularną służbę, upowszechniłyby lepsze i  zręczniejsze obcho
dzenie się ze wszystkimi robotami, które się w  gospodarstwie nadarzają. To zaś 
stanowiłoby rzemiosło gospodarcze.

Przystąipmy już do szeregu nauk naprzód pomocnych do gospodarstwa a dalej 
do części jego istotnych.

Bez znajomości geometrii praktycznej w  wymierzaniu wszelkich na wsi zda
rzających się płaszczyzn, bez sołidometrii w  celu wyznaczenia składom przy
zwoitej objętości, bez liibelaiciji na koniec, czyli śródważenia15, końcem dawania 
obrotu silniom przez sprowadzanie wody, nic yi gospodarstwie przedsiębrać nie 
można. Rach mistrzostwo, bez zaprzeczenia, jest duszą porządku i narzędziem 
w  dochodzeniu pewności przychodu i wydartlku tak w  pieniądzach jak w  płodach 
natury i do wszelkich przedsięwzięć w  tej szczególnie nauce jest istotne.

Za tymi przygotowawczymi wiadomościami idą nauki budownictwa wiejskie
go, mechaniki i hydrodynamiki.

Budownictwo posłuży do pomieszczenia osób, bydląt, sprzętu, ipłodów ziem
nych, materiałów, a to w  stosunku wielkości gospodarstwa. W  tym kunszcie 
należy zważać na piękno, prostotę, doskonałą wygodę i jak największą trwałość.

Mechanika to przepisy na stawianie użytecznych machin, jakimi są: młyny, 
tartaki, folusze, papiernie, trąboświdry, sieczkarnie, hamernie itp. tak wodne 
jak wietrzne, na rozpoznanie i wybieranie najlepszych do gatunku roli, hodowa
nie ziemiopłodów, d!tp. narzędzi i  sprzętów.

Hydrodynamika da sposoby na dostarczanie poprzedzającym silniom wody, 
lub wyznaczy na nie miejsce, gdzie by wietrzne stawiać wypadało. Ułatwi nadto 
środki do osuszania gruntów ornych i łąk, lub pomoże do ich odwilżania.

Historia naturataa jest umiejętność jedna z najgłówniejszych, która prowa
dzi do doskonałości wyższe gospodarstwo. Bo: botanika przechodząc przez szereg 
roślin naprzód kłosowych i strączkowych ułaitwi rolnictwo, dalej idąc przez w a
rzywne do żywienia ludzi a nawet i  zwierząt domowych zdatne pomoże ogrodnic
twu, postępując przez trawy i zielenizny rozmaite wspomoże chów bydląt, utrzy- 
mowanych ¡na paszy staijennej, a nawet i wiele kunsztów. Przechodząc przez 
drzewa i krzewy owocowe podsyci wiadomościami sadownictwo, na koniec mó
wiąc o drzewach liściowych i kolkowych, tak jak o dzikich chruścinach i grzy
bach, usłuży leśniczostwu.

Zoologia tłomaicząc cechy bydląt i  zwierząt czworonożnych domowych, pta- 
stwa, ryb i owadów, lich części i płody, ich własności i siły, wyliczy ich .użytki, 
da wzrost pasterstwu domowemu, ptasznietwu, rybołóstwu, psizczeilniictwu a >może 
i hodowaniu jedwabników, na koniec pomoże wielu kunsztom i rzemiosłom.

Mineralogia ucząc poznawać przez znaki zewnętrzne, ziemie, kamienie, me
tale i inne minerały, objaśni wielką część trudności dla rolnictwa i wiele kun
sztów z mim związanych.

Chimia w  głębsze istot wchodząc rozpoznawanie przez wybadywanie ich 
pierwiastków, przez śledzenia najtaj©mniejszych natury skrytości za pomocą 
rozkładu, wszystko wyjawia zmysłom gospodarza i technologa.

Weterynaria albo komowalstwo daje przepisy ma utrzyimowamie zwierząt do
mowych w  stanie zdrowia i ratowania ich w  stanie choroby.

Medycyna wiejska obrana z postaci umiejętnej wskaże środki ratowania ludu 
wiejskiego, którego choroby bywają bez porównania prostsze jak ludzi w  prze
pychu ż-jących, a razem higiena poda prawidła na utrzymowamie tegoż ludu 
przy zdrowiu.

16 Mierzenie różnic wysokości terenu, przy którym trzeba posługiwać siię 
śródwagą (libellą).
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Obie nauki powinny mieć naznaczane granice, gdzie ich pomoc ustaje, a gdzie 
należy wezwać wyższych nauki lekarskiej sposobów i nawet samych Jekarzów.

Po tych poprzedniczych podanych naukach, gospodarstwo wyższe w  całej 
swej obszerności -następować powinno. Układ Albrechta Thaera 16 podany w  jego 
Annałach 17 w  -maju 1806 roku, lubo jest jeden z najlepszych, że jednak nie 
•obejmuje tyltoo same rolnictwo, część ogrodnictwa i pasterstwo domowe, reszta 
więc należąca do ogółu gospodarstwa wyższego może być w  podobnym układzie 
zaprowadzana w  Instytucie. A  wtsdy nic by nie zostawało do życzenia dla osób, 
które by chciały dokładną i jak być może najobszerniejszą pawziąść o całym 
gospodarstwie wiadomość.

Gospodarstwo przeto właściwe obejmować powimno:
1. Rolnictwo.
2. Ogrodnictwo.
3. Sadownictwo.
4. Leśmiczostwo, jeżeli inie w  całej swej obszerności, to przynajmniej w  tym, 

co jest istotniejsze w  mim do wiadomości.
5. Pasterstwo domowe.
6. Ptasznictwo domowe.
7. Rybołóstwo.
8. Pszczelnictwo i naukę o innych owadach użytecznych.
9. Na koniec technologią gospodarczą.
Jakkolwiek zdaje się być obszerny szereg nauki i umiejętności bez ¡których 

strawienia nie można się współubiegać o imię prawdziwego gospodarza wyższego 
rzędu. Nie będzie jednak wydawać się ta umiejętność niedostępną, jeżeli się 
będzie wybierać takich uczniów i kandydatów mających się do tego celu sposo
bić, którzy w  uniwersytecie przeszli przez naufai wydziału filozoficznego.

Fo matematyka, czyli jej części arytmetyka i geometria, fizyka i geografia 
fizyczna, historia naturalna we wszystkich swoich, częściach, chimia powszechna, 
mechanika i  hydrodynamika tak teoretyczna, jak praktyczna, zwykle dla rze
mieślników dawana, będą już naukami doskonale usposabiającymi do resztujących 
wiadomości gospodarczych.

Wszakże wtedy nie zastanie już do ¡nauczenia się w  Instytucie, tylko:
geometria praktyczna z libelacją i rachmistrzostwo prawdziwie gospodarcze
matematyka stosowana, czyli budownictwo wiejskie, mechanika i hydro

dynamika i to by być mogło zatrudnieniem pierwszego w  Instytucie profesora.
Z  historia naturalnej powtórzenie nauki o tych szczególniej zwierzętach i pło

dach natury, które z gospodarstwem i jego technologią są w  istotnym związku. 
Przy tym chimia mianowicie do gospodarstwa wyższego i jego technologii zasto
sowana, mogłaby stanowić przedmiot drugiego profesora.

Gospodarstwo same w  tej, jakem je wystawił obszerności nie mogłoby się 
Obejść bez dwóch nauczycielów, którzy by jak być może najdogodniej między 
siebie podzielili przedmioty. Bo lubo Thaer saim je daje, ale też daje tylko rol
nictwo, część ogrodnictwa i pasterstwo domowe; nie trudni się całym ogrod
nictwem, sadownictwem, leśniczostwem, ptasznictwem domowym, rybołóstwem, 
pszczelnictwem, ani innymi .owadami, technologią na ostatek gospodarczą. Odsyła

Albrecht Thaer (1752— 1828) —  jeden z pierwszych teoretyków rolnictwa. 
W  1806 r. stworzył Instytut Agronomiczny w  Möglinie pod Berlinem. Wykładał 
również naukę rolnictwa na Uniwersytecie w  Berlinie. Autor paru sławnych 
na całą Europę dziieł, jak Einleitung zur Kenntnis der englischen Landwirtschaft. 
Hannover 1795— 1804; Grundsätze der rationellen Landwirtschaft. Berlin 1809— 1810.

17 „Annalen der Fortschritte der Landwirtschaft”.
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On >po te wiadomości do kursów partykularnych osobno płatnych, 00 by się 
przeciwiło widokom w  Akademii Krakowskiej założonym. Te przeto dopełniające 
wyższe gospodarstwo ¡nauki dostałyby ¡się jednemu z dwóch profesorów praw 
dziwego wyższego gospodarstwa.

Profesor matematyki zastosowanej miałby pod swym dozorem tak rzemieśl
ników, którzy by wszelfkie narzędzia rolnicze i gospodarskie, niemniej wszelkie 
modele machin robili, fcunyeh je robić nauczali, jak i składy wspomnianych na
rzędzi á machin.

Profesor rolnictwa dawałby praktyczne przepisy młodzi wiejskiej i wprawiłby  
ją w  rąk obrót wyżej wspomnionymi narzędziami w  oraniu, karczowaniu zaro- 
ślów, praktyce technologicznej i podobnych. Z  takowej młodzi wychodziliby, ja
kem wyżeij nadmienił, robotnicy znający doskonale gospodarstwo rzemieślnicze.

Profesor historii naturalnej miałby gabinet mineralogiczny pod swym dozo
rem, w  którym by ile można starał, się zgromadzić rozmaite ziemie, kamienie, 
minerały. Do niego by należało czuwać nad ogrodnikiem i  ogrodniczkami, słowem 
nad wszystkim, 00 ma z jego przedmiotem związek.

Kunsztownego gospodarstwa uczyliby się uczniowie, którzy odbyli wyższe 
szkoły, lub wydziałowe. Bo słuchając zastosowanych nauk, niemniej owej .prak
tycznej części rolnictwa, którą by profesorowie trzeci i czwarty tłocnaczyii, w y
chodziliby z pewnymi przepisami na dobrych ekonomów, nawet i w  dobrach 
większych.

Weterynaria i medycyna wiejska składałaby się z czterech ważniejszych osób 
i ,8 pomocnych w  różnym stopniu *.

Dyrektor szpitala i tej części instytutu .uczyłby terapii ogólnej i  szczególnej 
<z aplikacją i zastosowaniem nauki o rasach koni) przez miesięcy pięć a przez 
drugie pięć o bydle rogatym tym samym sposobem i to w  jednym roku, w  dru
gim zaś roku d! to przez cztery miesiące o .owcach, przez drugie cztsry o trzodzie, 
a przez pozostałe dwa miesiące o ptastwie i innych zwierzętach domowych. Tenże 
profesor prowadząc uczniów do szpitala tłomaczyłby im praktycznie naulkę le
czenia tych zwierząt; a od 1 czerwca przez cały miesiąc w  osobną godzinę da
wałby rzecz o przyczynach zarazy między bydłem i o sposobach im zaradzenia 
i leczenia.

Prosektor razem profesor anatomii i Chirurgii uczyć powinien, anatomii prak
tycznie z fizjologią tudzież patologii cum materia medica19. Podobnie jak pierw
szy profesor chodziłby na praktykę do szpitala do sekcji chirurgicznej i tam 
rzecz swoją tłomaczył z aplikacją lekarstw zewnętrznych lub operacjami. Tenże 
podobnie jak pierwszy w  miesiącu czerwcu w  godzinie osobnej tłumaczvć by po
winien teoretycznie i praktycznie gatunki i  choroby rogu, kopyt, gatunki podków  
i sposoby podkuwania i przekuwania, wytykając stąd pochodzące wady.

Wreszcie w  zatrudnieniu pierwszego profesora wyręczać powinien, tak jak  
¡jego adiunkt.

Aptekarz zawiadywać ma apteką i  kwaterami ogrodu szkolnego. Dostarcza
nie codzienne lekarstw przepisanych jego ma być obowiązkiem, stosownie do 
ordynacji niemniej praktyczne naprowadzenie, uczniów do obeznania się z istota
mi { in crudo) tudzież ze sposobami przerabiania ich i oddawania w  różnej 
postaci jako lekarstwa.

18 Puste miejsce w  tekście dla oznaczenia ilości osób „pomocnych” w  Insty
tucie Weterynarii, tak samo jest w  ¡projekoie S. Girtlera z 1810 r.

* Myśli o założeniu weterynarii winny się W. Girtlerowi, który mi ich udzie
lił (przyp. autora projektu).

19 Z nauką o lekarstwach i ich stasowaniu.
20 Istoty in crudo —  lekarstwa w  stanie surowym.
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Tenże przez czerwiec co dzień po godzinie obanajmiać będzie przybywają
cych na ten kurs nadzwyczajny z istotami przez .pierwszych dwóch profesorów 
za lekarstwa podawanymi i  zachwalanymi tak in crudo jak w  stanie przerobie
nia, wprawiając ich w  sposób (przerabiania, jak aplikowania.

Adiunkci tak do sekcji wnętrznych, jak zewnętrznych miogłilby być profeso
rom ku pomocy niemniej jak asystenci z ochotnych uczniów.

Medycyna wiejska mogłaby być przy tym Instytucie przez profesora ¡nadzwy
czajnego w  pewnej epoce roku dawana, która obrana z poistaci umiejętnej 
wskaizałaby cechy chorób prostych i prostych na nie lekarstw, potrzebę osobli
wie dla liudu wiejskiego, którego przypadłości rzadko bywają zmięszane. N a j
mocniej zastanowiłby profesor uczniów nad granicami chorób, za jakie tu te 
nabyte wiadomości przechodzić nde powinni, żeby ¡się nie stali szkodliwymi.

Na koniec o Instytucie górnictwa.
Kiedy do tej nauki cała matematyka, fizyka, słowy wszystkie prawie ¡umie

jętności w  wydziale filozoficznym tłomaczone są nieuchronnie potrzebne, .uczniowie 
przeto z dobrymi z tych -nauk świadectwami mogą przedsiębrać śmiało nauki 
prawdziwie górnicze!.

Urzędnik kopalń wyższego rzędu ma nieodzownie posiadać wszystkie do ca
łego górnictwa należące wiadomości, żeby potrafił kierować wszelkimi robotami 
i znał ¡silę na wszelkich obowiązkach, jakie jego podlegli peiłnić ściśle powinni. 
Umieć przeto winien:

Geometrią górniczą tak podziemną jak i powierzchną praktycznie i onę 
z największą ścisłością wykonywać, ¡bo najmniejsze uchybienie w  wymiarze 
płaszczyzn powierzchnych może przywieść skarb do nadzwyczajnej szkody. Gdyby 
bowiem mp. punkt ma pewnej powierzchni na szyb naznaczony nie trafił w  kie
runek podkopał, z którego by cihałdę, jak nazywają, lub rudę wyciągano, na tedy 
i imeforemność w  robocie i przedech zatamowany i często koszta na próżno w y- 
łożore byłyby skutkiem niewiadomości lub nie zachowanej ścisłości inżyniera. 
Do niego jeszcze należy śródważenie dokładne, bo się bez tego obejść nie można 
w  odprowadzaniu wód podziemnych przez podkop spustowy lub przez schodzące 
się z nfm boczne podkopy.

Solidometria jest również jedną z części geometrii, z którą się ma bardzo dó 
czynienia np. gdzie idzie o obrachunek  roboty na ipełne miary z robotnikami. 
Gdyby ten nie był dokładny, ¡albo by skarb szkodował, ¡albo robotnik. Do tego 
wszystkiego rysunek porządny dowodzi i  smak dobry i pracowitość inżyniera.

Rachmistrzostwo najpomocniejszym jest dla doskonałego górnictwa, bo czyli 
przychód rudy wydobytej, zwiezionej od szybu, odłączonej, wypłukanej itp. pie
niężna za nią należytość po odtrąceniu od każdego cetnara aa olej, lub łój, proch, 
wożaka21, narażacza22 ¡iifcd., dla górnika, czyli tejże rudy wydatek do topieln' 
i znowu z wytopienia, przychód metalu i za tę robotę ¡pieniężną należytość i nie
skończenie wiele innych szczegółów przychodzi' do obrachunku. Najmniejszego 
takiego przedmiotu opuszczenie całą ścisłość rachunku i prawdziwego stanu (przy
chodu i wydatku zupełnie niszczy.

Na doskonałym rachmistrzostwie opiera się całe gospodarstwo górnicze, które 
w miarę drożyzny pierwszych potrzeb, ceny materiałów do robót podziemnych 
nieuchronnych, co rok układanym być powinno, a to nazywają ekonomicznym 
planem. Do tego to planu należy zdrażać lub staniać, na zasadach postrzeżeń

21 Pomocnik w  kopalni, który przewozi ukopany urobek I(Ł a b ę e k i, Słow
nik Górniczy).

22 Narażacz —  właściwie narężacz, pomocnik w  kopalni, który wsypywał 
ukopany urobek do wózków ( Ł a b ę c k i ;  Słownik Górniczy).
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i sprawiedliwości', trudniejszą lufo łatwiejszą w  kopalniach rofoctę starać się 
wcześnie i tam gdzie taniej o wszystko, 00 zawsze mieć pod ręką ¡należy w  co
dziennych 'kopalnianych robotach. Przełożony nad górnictwem powinien wiedzieć, 
gdzie lepiej wytwór kopalniany popłaca, a  gdyby nań pokupu nie foyło, jako 
znający z powołania chimią, ma podawać rządowi, lufo właścicielowi sposoby prze
robienia go na inny pofeuipniejszy. Na przykład gdyby ołów nie popłacał, może 
glejta, minia lufo masykot23, albo foieleniit ołowiiu być lepiej spieniężonym. Na  
koniec urzędnik uczciwy, jeżeli postrzeże, że kopalinie poczynają być w  takim 
pochyleniu ku upadkowi stanie, że się już lutrzymować z korzyścią nde potrafią, 
ostrzeże sumiennie właściciela lufo kompanią, żefoy się dalej na próżno nie w y
niszczała na eksploatacją kopalni, która się stała niewdzięczną.

W  porządnej kopalni bez rozlicznych machin obejść aię nie można jakimi są: 
kiraty konne i wodne, kołowroty, pompy parowe .i wodą poruszane, tłuczki, 
płoczki i inne, niezliczone tonę, które wydobywają rudę, chałdę, spuszczają na 
oście ¡nianie ¡drzewo, wyczerpują wodę, tłuką i płuczą rudę, ¡dają obrót miechom 
A rozliczne tone czynią usługi.

Mechanika, tych wszystkich budowanie, podług swoich prawideł, ułatwia. 
A  że Wielu tym siCimiom potrzeba do ich ¡obrotu wody, hydrodynamika więc 
ułatwi jej urządzenie, aby tylko miejscowość pozwalała.

Kto mineralogii i chimii gruntownie nie zna, ten niechaj nis myśli, żeby co 
znaczył w  górnictwie. Bo bez teij nauki nie będzie wiedziiał z jakim ma minera
łem do czynienia, tem mniej 00 w  sobie i jak wiele obcego a może i  bardzo 
dobrego zamyka, ani gdyby nawet d wiedział, na wiele mu się przyda, jeżeli 
jednego metalu od drugiego odłączyć nie potrafi. Gdyby ,na przykład miał oło- 
wiamkę, miedź lub galman, jeżeli probierskiej ¡sztuki nie zna, nie potrafi wybadać 
z rozmaitych rud w  swojej kopalni, wiele mu która da procentu i w  jakim 
metalu.

Tak rozmaite pod ziemią ¡natrafiają się zdarzenia, iż wielkiej potrzeba nauki 
z praktyką połączonej, żeby można tak podkopy, przechody, szvfoy budować, iżby 
się nie wypadało lękać najmniejszego niebezpieczeństwa zapadnienia się miejsc 
podkopanych lub wykopanych. Budowniczy podziemny nie tylko zważać powinien, 
jak ma kopalnie i górników od obawy zapadnień ochronić, ale jeszcze starać się
o przewiewy, mianowicie gdzie nietrudno o szkodliwe wyziewy, dlaczego ma za
kładać w  ¡miejscach przyzwoitych podkopy, szyby siztolne i inne kanały, przez 
które by krążenie powietrza było ułatwione.

Nie masz kopalni gdzie foy niezmiernej ilości drzewa nie było potrzeba bądź 
do ¡budownictwa podziemnego na ośdenianie, ¡cemforowanie, stemplowanie, bądź 
ma stawianie machin', bądź na węgle do topienia metalów, na opał ¡domów urzęd
niczych -i tym podobne. Bez znajomości więc łeśniczostwa i bez policji w  udzie
lonych kopalniom lasaich, nie można ani pomyślić ¡0 ich powodzeniu trwałym, 
często bez rozsądnej oszczędności zostaje właściciel kopalń ze swoimi surowymi 
materiałami ¡bezczynnym w  kilkanaście lat po ich odkryciu. Są tego już dowody 
•nie w  dalekiej od Krakowa odległości w  Siewierskim.

Tu wyliczone wiadomości stanowią przedmiot Instytutu Górnictwa d takie 
to w  sławnym Instytucie w  Szemnic są kosztem rządu austriackiego dawane bez 
żadnej od uczniów opłaty; takie ¡bym i ja  doradzał w  naszym polskim kraju, 
pełnym śladów rozmaitych minerałów zaprowadzić.

23 W  tekście ¡błędnie masyko, ¡jest to ¡gLę\jta czyli tlenek ołowiu używany 
w  przemyśle ceramicznym (emalia, glazura).
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526 Anna Żeleńska-Chełkowska

Nauki przeto w  takim Instytucie mogłyby być dawane w  następującym po
rządku:

I. Geometria podziemna i powierzchna z liibelacją i nauką rysowania wszel
kich kart, przez pierwszego profesora.

II. Rachmisitrzoistwo z nauką całego gospodarstwa górniczego, w  sposobie 
lekcji przydatkowej.

III. Mechanika ii hydrodynamika., przy Szkole Głównej.
IV. Geognozja i mineralogia z historią odkrytych koipalń w  Europie przez 

drugiego (profesora.
V. Budownictwo podziemne w  całej swej rozległości z traktatem o świdrze 

ślednim24 i  drugim o sposobią ratowania w  nagłych przypadkach zaduszenia 
■człowieka przez jaki podziemny zaduch i  przeczyszczaniu powietrza w  kopalniach 
iprzez trzeciego.

VI. Chimia z nauką o piecach topielnych, docymazją czyli o kunszcie pro
bierczym i technologicznymi doświadczeniami przez czwartego.

VII. Leśndczostwo z przepisami gospodarczymi w  utrzymywaniu lasów, ich 
zasiewaniu, porządnym porębywaniu, porąb ochranianiu dtp. To by się zna
lazło przy Instytucie Gospodarstwa Wyższego.

Dla tego Instytutu 'byłby nieuchronny:
1. Gabinet mineralogii, który już jest i tak gotowym w  naszym Uniwersyte

cie, szłoby tylko o jego ciągłe pomnażanie.
2. Wielkie i osobne laboratorium chimiczne, w  którym by uczniowie i kan

dydaci do tego powołania przeznaczeni swoje czynili doświadczenia, przy nim 
byłby zbiór modelów rozmaitych pieców. W  tym laboratorium nie tylko by pro
fesor sam czynił probiercze doświadczenia używając docymastycznej wagi, ale 
by pozwalał celującym uczniom to samo praktycznie robić, co kiedyś powinni 
toieć w  doświadczeniu.

3. Profesor mechaniki i hydrodynamiki miałby gabinet modelów wszelkich 
machin w  górnictwie używanych.

4. Nauczyciel budownictwa podziemnego również by mieć powinien muzeum, 
w  którym by był skład i rysunków i wzorów wszelkich w  robotach podziemnych 
zdarzeń.

5. Profesor na koniec geometrii podziemnej, -mając zbiór najdokładniejszych 
narzędzi, powinien uczniów z ich użyciem obeznywać w  wymiarach podziemnych 
podając im sposoby rysowania ta ł25 gór i ich przekrojów a nawet ich wprawiać 
w  wszelkie wyimków gatunki.

Z  tymi j.uż wiadomościami nabytymi uczeń, mniemam, żeby mógł odbyć krótką 
podróż do kopalń porządnie idących a po powrocie z nich stać się urzędnikiem 
dla kraju pożytecznym ®.

IIPOEKT HHCTHTYTOB (CEJIbCK0X035fHCTBEHH0r0, BETEPHHAPHOrO 
M fOPHOrO) nPH KPAKOBCKOM YHHBEPCMTETE B 1816 r.

Cpe,zin pyKoimcefi, xpaHsmnxca b ^trenjioHCKoit 6n6jinoTei<e b KpaKOBe, HaxoflHTca aHOHHM- 
hmh npoeKT co3flaHHH npa KpaKOBCKOM yHHBepcHTeTe cejitcKOxo3aiłcTBenHoro, BeTepraapHoro

24 Prawdopodobnie chodzi tu o świder ziemny, który służy do poszukiwań 
górniczych.

25 Rysowanie teł gór —  w  znaczeniu podstawy, czyli rzutu gór, tj. kopalni 
(słownik Lindego).

26 Do Projekiu załączony jest schemat rozkładu katedr w  Instytutach (tabela 1)
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h rop H oro  HHCTHiyTOB. 3 x o t  npoeKT ( M >  5236) 6m ji HanncaH b 1816 ro fly . O h  HCCJieflyeTca Bnep- 

Bbie h  HHTepeceH TeM, h to  x o th  6  bijt cocTaBJieH b ro flb i HeKOToporo yn a «K a  h  orpaHHneHHoił aBTO- 

hom hh KpaKOBCKoro yHHBepcHTeTa, TeM He MeHee e r o  aBTop oSpam aeTca k jiy<¡mHM Tpaflim naM  

BpeMeH K o ju ioH Taa —  3HaMeHHToro petJiopMaTopa 3Toro  yHHBepcHTeTa. K o ju ioH T a ił 6b iji nepBbiM 

nojibCKHM npocBeTHTenbHbiM fleaTeneM, BbicTynaBiuMM 3a B Kn io iem ie b e ro  y ieS H y io  nporpaM M y 

h o b h x  flHciiHnjiHH, Ta rax , KaK cejibCKoe xo3aHCTBo l i  rop H oe  fleJIO.

n o c n e  flJiHTejibHbix hohckob yaan ocb  ycTaHOBHTb aBTopa 3Toro 3a6biToro HpoeKTa, a Taxace 

HCTopHio 3Toro  T p y «a . n p oeK T  6bin HanacaH ®ejiHKCOM PaflBaHbCKHM (1756— 1826), hbjihbihhmch 

6jIH3KHM COTpyflHHKOM KOJIJIOHTaa, npO(j)eCCOpOM MexaHHKH H rHflpaBJIHKH B KpaKOBCKOM yHH- 

BepcHTeTe. B  n epn oa  BOSHHKHOBeHHa BoJibHoro rop ow a  KpaKOBa PaaBaHbCKHfi 6 m ji hjichom  A K a- 

fleMHMecKoro KOMHTeTa b OpraHH3aiuiOHHOH komhcchh, aeMCTBOBaBmeii b 1815— 1818 r r . o t  

HMeHH npaBHTejibCTB Tpex rocynapcTB —  Pocch h , npyccH H  h  A b c tp h h . B 3afla>ffl KOMHTeTa 

BxoflHJia, b nacTHocTH, pa3pa6oTxa h ob oh  opraHH3ai;HOHHOił CTpyKTypw h  ycTaBa KpaKOBCKoro 

yHHBepcHTeTa. B  racne pa3JiHHHbix MaTepHaJioB, npeflCTaBJieHHbix k o m h tc tom  Ha paccMOTpeHHe 
0praHH3ai;H0HH0a komhcchh, HaxoflHJica npoeKT C03aaHHH npn yHHBepcHTeTe HHCTHTyTOB cejib- 

CKoro xo3HHCTBa, BeTepHuapHH h  ropHoro flejia. B  1816 r. npoeKT o6cyac,qajica 0praHH3auH0HH0ił 
KOMHCCHeił, KOTopaa HaMepeBajiacb oTKpwTb nncojiy npaKTHnecKoro xo3»HCTBa h BeTepHHapHH 

b JIo630Be —  Tor/iam iieM hmchhh yHHBepcHTeTa. C o3 flam ie rop H o ro  HHCTHTyTa non a em e He 

npeflycMaTpHBanocb. OflHaKO b 1817 r . s th  nnaHbi nepecTajiH  6biTb aKTyajibHbiMH, TaK KaK b cbs3H 

c yTBcp>fCflenHeM caMoro HH3Koro H3 Tpex npeflCTaBüenHbix npoeKTOB Gio/iaccTHbix nJiaHOB Kpa- 
K0BCK0r0 yHHBepcHTeTa Henb3a 6biJio flaace ayM aTb o C03flaHHH b HeM KaKoii-jin6o h ob oh  Ka<j>eflpbi, 

He roB opa  y;fce 06 oprainraaiiHH HHCTHTyTOB.

Pa3pa6aTMBaa cboh  npoeKT, npo<j)eccop PaflBaHbCKHii nacTHHHO onnpa jica  Ha o6pa3qbi 

TaKoro ace p o fla  y ie6H bix 3aBeaeHHfi b 3ana/jH0ií EBpone. B nanane npoeKTa oh  0 6 0 CH0BbiBaeT 

He06x 0flHM0CTt 0CH0BaHHa nofloSubix BbicniHx yneSHLix 3aBe#eHHH b  K paK O B e, 3aTeM n n u ieT  

o  tom , Kaime n o  e ro  Mnennio moecho 6 ł i j io  npe,HHa3Ha<iHTb Ha a ry  iicn b  3flaHHa h  HMeHHa, h, 

naKOHeu, npHBOflHT nnaH y4e6noH nporpaM M bi s th x  HHCTHTyTOB.

B y4e6nyK3 nporpaMMy cejibCKOx03aHCTBeHH0r0 HHCTHTyTa o h  npejiJiaran BKjnoiHTb npefl- 

MeTbi, npcfluasHaweHUbie ¿yia noflroTOBKH 1) BJiaaenbiieB HMeirait hjih  h x  ynpasnarom HX, 2 ) 3a- 

BeAyiOmHX X03BHCTB0M H 3K0H0M0B, 3 ) HaeMHblX CejIbCK0X03aHCTBeHHbIX pa6oHHX. npoeKTOM  

npeflycMaTpHBanocb Taxace irasHanenne Hei bipex npo(J)eccopoB, «B a  H3 h h x  npenoflaBann 6bi 

BcnoMoraTejibHbie npeflMCTbt (HanepTaTejibHyio reoM eTpH io, MexaHHKy, CejibCKoe CTpoHTejibCTBO, 

ecTecTBeiiHyio H cropn io , xhmhkd ) ,  a  ocTanbHbie —  Te AHCUHriJiHHbr, KOTopbie CBa3aHbi coSctbchk o  

C CeJIbCKHM X03aiłCTB0M (3eMJiefleHHe, CaflOBOACTBO, OBOHłeBOflCTBO, JieCHOe X03aHCTB0, XHBOTHO- 

BOflCTBO, meJIOBOflCTBO, pwSOJIOBCTBO, TeXHOJIOrHK) CeJTbCKOrO X03aHCTBa).

BeTepHHapHbiH HHCTHTyT, coraacHO npoeKTy, Haxoflroica 6bi b BeaeHHH MeflHijHHCKOro (jjaKyjib- 

TeTa h  cejibCK0X03aHCTBeHH0r0 HHCTHTyTa. f ln a  y ian jH xca  sto to  HHCTHTyTa SbiJiH 6ł i  0praHH30- 

BaHbi T a K *e  npaKTmecKHe saH araa b  cneuHaJibHoił BeTepHHapHoii jieMeÓHHae. n p n  cocTaBJieHHH 

CBoero npoeKTa PaflBaiibCKHÍi HcnoiibsoBaji npoeKT CcSacTHana rHpTJiepa, cocTaBJieHHbiił h m  

fljia  BeTepHHapHOH lukojir  b  1810 r.

ropH blH  HHCTHTyT flOJDKen 6b[ji roTOBHTb 6yflyn iH x BbicniHX cjiyacamnx Ha m axTax. B HeM 

npeaycMaTpHBaJiocb cosaaTb l e r a p e  raaBHbie Kaijieflpbi: 1) m c p k  uicfi/iepcTBa, 2 ) coSctbchho  

ropHoro flena, 3 ) re0rH03HH h  MHHepanorHH, 4 ) x h m h h  h  MeTaJiJiyprHH. K p o M e  sth x  npeflMCTOB, 

fljia  yHaujHxca HaMenanocb cpraHH30BaTb TaKace jickuhh  6yxraJiTepHH h  njiaHHpoBaHHa, jickhhh  

ace n o  Mexamuce ohh  c jiym a jm  6h  b yHHBepcHTeTe, a  neKn;HH n o  necHOMy xo3añCTBy —  b  cenbCKO- 

x o 3hhctbchiiom  HHCTHTyTe. n p H  KaatflOH H3 nepe'iHCJieHHbix Ka(|)eap PaflBaHbCKHił npeflJiaraJi 

co3flaTb x o p o in o  o6opyflOBaHHbie nayiH bie Ka6HHeTbi, npH^eM HeKOTopwe H3 h h x  6buiH 6 h  oóhjh- 

m h  flJia HHCTHTyTa h  yHHBepcHTeTa. Ynam n eca  HHCTHTyTa npoxoflHJiH 6bi np0H3B0flCTBeHHyK) 

npaKTHKy Ha maxTax. B oprairasannoHHOM oTHomeHHH ropHbiü HHCTHTyT, paBHo Kax h  cenbCKO- 

X03aHCTBeiIHblił HHCTHTyT HaXOflHJIHCb 6bl B BefleHHH (J)HJTOCO(J)CKOrO 4>aKyjlbTeTa KpaKOBCKOrO 

yHHBepcHTeTa.



52:8 Anna Zeleńska-Chełkowską

A  PROJECT OF INSTITUTES OF AGRICULTURE, VETERINARY AND  M IN ING  
AT THE JAGIELLON UNIVERSITY IN  1816 f

A  manuscript at the Jagiellon Library i(sig. 5236) contains a project emanating 
from the year 1816 to establish at the Cracow University Institute's of Agricul
ture, Veterinary and Mining. This anonymous project has so far caught no 
attention of historians, and yet it is of great interest, as it has bean born in the 
years of a decline and of but little independence of the Cracow University. It is 
refering to the great traditions of Kołłątaj, the great reformer .of the Cracow 
University, who was the first to see the necessity to introduce new scientific 
disciplines, such as agriculture, and mining into.the programme of instruction.

After some lasting investigations the author and the history of this long 
forgotten project have been discovered. The author was Feliks Radwański, <1756—  
1826), a close coworker of Kołłątaj, a professor of mechanies and 'hydraulics at 
the Cracow University. At the time, when, the Free City of Cracow has been 
created, he was a member 'of the Academic Committee at the 'Organization 
Commission which was acting in Cracow in the years 1815— 1818 in behalf of 
the three supervisory States (Russia, Prussia and Austria).

Tlhe Academic Committee was to work out the fuiture organization and the 
constitution for the Cracow University. Among the various materials which 
the Academic Committee laid before the Organization Commission was the 
project dealing with the institutes of agriculture, of veterinary and mincing. 
In 1816 this (project has been discussed by ,the Organization Commission which 
had in. mind the foundation of a  school of practical economy and veterinary 
in Łobzów, a farm belonging to the university. The mining institute has not 
been even mentioned. This project was abandonined and. left without considera
tion the following year. When the lowest of the three budgetary plans for the
university has been approved there was mo possibility to dream even of new
chairs and the more so of new institutes.

When professor Radwański was working on this project, he tortk into 'Conside
ration the similar schools being in existence in Europe in this period of time.
In the first place he tried to convey the necessity of instituts of this kind in
Cracow, on the second hand he pointed out the building and farms that could 

have been .used for the creation of such institutes and finaly he made up 
a programme of study for them.

The Institute of Agriculture was intended to include studies designed for: 
1) owners or managers of farming estates, 2) for bailiffs and surveyors, 3) for farm 
workers. Lectures had to be delivered by tour professors, two of them had to 
deliver courses in auxilliary subjects (geometry, mechanics, rural architecture, 
natural history and chemistry), and two of them courses in subjects connected 
with farming (agriculture, gardening, orchanding forrestry, pastorship, apiculture, 
fishery and agricultural technology).

The veterinary institute has to be under a partly supervision of the Medical 
Department and partly under the Agriculture Institute. The programme of courses 
'would include also practical studies an, a special clinic for animals and was 
worked out by Radwański on the basis of the project from the year 1810 by Se
bastian Girtler for a veterinary school.

The Mining Institute was intended for the future higher officials of the 
mines, who were supposed to study in it. The four basic chairs would embrace the
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following subjects: 1) mining geodesy, 2) proper minding, 3) geognosy amid minera
logy, 4) chemistry and metallurgy. Some additional chairs would include account
ing and planning, students should attend the courses in mechanics at the university 
and the courses in chemistry at the Agricultural Institute. Each chair should have 
its own laboratories well equipped with models and various apparatuses and some 
of them should be in common with the university. A  practice at a mine should 
complete these studies. In the organization scheme, the Institute of Mining and 
the Institute of Agriculture had to belong to the Department of Philosophy at 
the Cracow University.

i


