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Profesor W adys aw Kollis 
(1897�1961)

Profesor W adys aw Kollis urodzi  si  14 listopada 1897 roku w Wilnie w rodzinie okre lanej urz dowo jako inteligencja pracuj ca (urz dnicza). 
�4 sierpnia 1935 roku w Wilnie jest po raz drugi pob ogos awiony prawym zwi zkiem ma e skim z pani  Sewery-n  Kseni  z Kurendów�. Ka dego dnia pierwsz  czynno ci  Profesora po przy-
je dzie do Katedry na ulic  Rakowiec-k  by  telefon do ony z informacj , e szcz liwie dojecha  do pracy. W ankiecie personalnej wype nianej na potrzeby Ministerstwa Szkó  Wy -szych i Nauki Profesor podaje nast pu-
j ce dane: wykszta cenie ogólne: gim-nazjum humanistyczne w Krasnojarsku; specjalne: Politechnika Warszawska, Wydzia  In ynierii Wodnej � in ynier hy-drotechnik (studia uko czy  w 1923 r.).W innym dokumencie Profesor przyzna-
je, e studiowa  wcze niej na Akademii 

Rolniczej, Wydzia  Melioracji, ponad-to stwierdza, e nie s u y  w wojsku i nie posiada adnego maj tku.Profesor Kollis by  szefem ge-
nialnym, cz sto tocz cym ostre spory z przedstawicielami w adz lub innymi profesorami, ale nigdy ze swoimi wspó -pracownikami (podw adnymi). Trakto-wa  nasze zdania i opinie bardzo powa -nie. Potra  prowadzi  d ugie dyskusje 
nawet z m odymi pracownikami, stwa-rzaj c swobodn  atmosfer , jakby roz-mowa odbywa a si  pomi dzy dwoma równymi sobie naukowcami. Przebieg pracy zawodowej Profesora pokazuje drog , jak  przechodzi a wi k-
szo  powojennych naukowców:1921�1922 � Krajowe Towarzystwo Melioracyjne, Warszawa � in ynier,1922�1923 � Towarzystwo Eksplo-atacji Lasów Wschodnich � kierow-nik budowy kolei pod Suwa kami,

1923�1924 � Przedsi biorstwo Bu-dowlane �J. Billina� � kierownik ro-bót przy budowie oliborza,1924�1933 � Ministerstwo Robót Pu-blicznych, Warszawa � ró ne stano-wiska od in yniera do kierownika,
1933�1939 � Ministerstwo Komuni-kacji, Biuro Dróg Wodnych, Warsza-wa � kierownik,1939�1945 � Zarz d Dróg Wodnych, Warszawa � in ynier w biurze tech-nicznym,
1945�1946 � Spo em Przedsi bior-stwo Budownictwa �SPB�, Warsza-wa � kierownik wydzia u,
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1946�1947 � Pa stwowe Przedsi -
biorstwo Budowlane �Hydrotrest�, Warszawa � dyrektor naczelny,1947�1950 � Spó dzielnia Robo-ty In ynierskie i Hydrotrest �RIH� � kierownik dzia u,1950�1961 � SGGW, Warszawa � 
docent, profesor, kierownik zak adu, dziekan.Ponadto:1945�1947 � Politechnika Warszaw-ska, Warszawa � adiunkt,
1945�1946 � G ówny Urz d Plano-wania Przestrzennego, Warszawa � rzeczoznawca.Profesor uczestniczy  w realizacji kilku ciekawych inwestycji, w tym: pro-jektowanie i budowa kolei w skotorowej 

P ociczno � G boki Bród (kolejka do dnia dzisiejszego wozi turystów), budo-wa tak zwanego osiedla o cerskiego na oliborzu w Warszawie (jedno z adniej-szych osiedli warszawskich), prace re-gulacyjne na Dunajcu i Sanie, limnigraf 
w Warszawie (stoi do dzisiaj), kana  Warta � Gop o, projekt koncepcyjny dro-gi wodnej Bydgoszcz � Gdynia z pomi-ni ciem Gda ska. Po wojnie jest mi dzy innymi dyrektorem du ego przedsi -biorstwa budowlanego, aby w 1951 roku 
przej  do pracy naukowo-dydaktycznej w Szkole G ównej Gospodarstwa Wiej-skiego (SGGW). Profesor nale y do grona in ynierów, którzy powo ali pierwsze czasopismo techniczne po wi cone hydrotechnice, 
a mianowicie miesi cznik �Gospodarka Wodna�. W latach 1924�1938 opubli-kowa  26 artyku ów w czasopismach technicznych, mi dzy innymi: �Podsta-wy gospodarki zbiornikowej oraz orga-nizacja sygnalizacji w Por bce na Sole� 
(�Gospodarka Wodna�, 1936), �Budo-
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wa kana u cz cego rz. Wart  z Wis � 
(� ycie Techniczne�, 1939), �Kolma-tacja przy pomocy ro lin wa nych dla celów regulacji rzeki� (�Gospodarka Wodna�, 1938), �Kilka uwag w spra-wie prognozy zjawisk hydrologicznych� (�Przegl d Techniczny�, 1928), �Go-
spodarka wodna w Rosji Sowieckiej na prze omie lat 1935/1936� (�Gospodarka Wodna�, 1936).Profesor by  aktywnym cz onkiem nast puj cych organizacji: Stowarzy-
szenie In ynierów Wodnych Naczelnej Organizacji In ynierskiej (NOI), Stowa-rzyszenie In ynierów i Techników Wod-no-Melioracyjnych NOT (powojenna nazwa Stowarzyszenia In ynierów Wod-nych), Pa stwowy Instytut Hydrol-Me-
teo, Polski Komitet Geotechniki i Robót Podziemnych.Po wojnie bra  udzia  w reakty-wowaniu Stowarzyszenia In ynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM). Przez kilka lat by  cz onkiem 
Zarz du G ównego oraz przez trzy lata pe ni  funkcj  prezesa SITWM. Profesor Kollis zosta  zatrudniony w Szkole G ównej Gospodarstwa Wiej-skiego w 1951 roku. W archiwum SGGW znajduje si  dokument z 9 wrze nia 
1951 roku, w którym Rektor powo uje prof. W. Kollisa na stanowisko �kontrak-towego zast pcy profesora na Katedrze Budownictwa Wodnego na Wydziale Rolniczym w charakterze Kierowni-ka tej Katedry�. Z innego dokumentu 
z 20 marca 1951 roku dowiadujemy si  o konkurentach Profesora na wakuj ce stanowisko: �Komisja [...] stwierdzi-a, e zosta y wysuni te 2 kandydatury: in . Roman Czarnota Bojarski, in . Zenon Wi un. Cz onkowie Komisji wysun li 3-ci  kandydatur : in . W adys aw Kol-
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lis. Komisja postanowi a wysun  na 
Rad  Wydzia u in . W adys awa Kollisa jako najodpowiedniejszego kandydata na Katedr  Gruntoznawstwa i Funda-mentowania�. Uwaga dla  niewtajemni-czonych: ci dwaj konkurenci do stanowi-ska profesorów SGGW, którzy przegrali 
konkurs z prof. W. Kollisem, to pó niejsi najwybitniejsi polscy geotechnicy, pro-fesorowie Politechniki Warszawskiej.

W pa dzierniku 1954 roku Wydzia  Melioracji Rolnych przekszta ca si  w Wydzia  Melioracji Wodnych, przy którym powstaje Katedra Gruntoznaw-stwa i Budownictwa Ziemnego. �Za-
kres Katedry zgodnie z powy szymi za o eniami obj  wszystkie zagadnienia zwi zane z gruntem jako rodowiskiem robót wodno-melioracyjnych oraz grun-tem jako pod o em budowli lub mate-ria em do budowli wodnych�. Profesor 
Kollis by  wi c pierwszym kierowni-kiem zespo u naukowego zajmuj ce-go si  problematyk  geotechniczn  na SGGW, a obecny Zak ad Geotechniki w Katedrze Geoin ynierii na Wydziale Budownictwa i In ynierii rodowiska 

jest w prostej linii kontynuatorem Jego idei.Profesor Kollis wywar  du y wp yw na powstanie Wydzia u Melioracji Rol-nych na SGGW oraz na kszta t tego wy-dzia u, a nast pnie jego przekszta cenie w Wydzia  Melioracji Wodnych. W kro-
nice wydzia u czytamy: �W roku 1951/52 dziekanem Wydzia u zostaje zast. prof. mgr W adys aw Kollis. Zapocz tkowuje

on szerok  dyskusj  w sprawie przy-stosowania studiów melioracyjnych do nowych potrzeb gospodarczych kraju. Jednocze nie rozpoczyna starania w kie-runku uregulowania stanu organizacyj-nego Katedr i Zak adów�. W artykule 
pt. �Zagadnienia kszta cenia kadr in y-nierskich dla melioracji wodnych� (Go-spodarka Wodna z 1954 r.) Profesor przed-stawia koncepcj  wydzia u: �Wed ug tej koncepcji podbudowa przyrodnicza stu-
diów mia a polega  na wprowadzeniu do programu dyscyplin ogólnoprzyrodni-czych i rolnych w uj ciu wybitnie »sto-sowanym«. Biologiczne wiadomo ci in yniera melioranta mia y mu by  po-mocne przy wyborze najw a ciwszych 

Zespó  Katedry Gruntoznawstwa i Budownictwa Ziemnego SGGW w komplecie, 1960 rok. Od lewej: 
Janusz Soko owski, Wies awa Jakubczak (technik), prof. W adys aw Kollis, Regina Po niak, Wojciech 
Wolski, Waldemar Mioduszewski
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rodków technicznych w realizowa-
niu uregulowania stosunków wodnych w glebie. Rolnicze przygotowanie melio-ranta powinno jednak by  wystarczaj ce do tego, aby móg  on znale  wspólny j zyk z rolnikiem, przysz ym gospoda-rzem obszarów zmeliorowanych�.

Profesor Kollis by  wietnym orga-nizatorem. Na ile by  dobrym (wybit-nym) naukowcem � trudno powiedzie . Jest autorem kilkudziesi ciu artyku-ów w czasopismach polskich (g ównie 
w �Gospodarce Wodnej�). Po wojnie opublikowa  dwa podr czniki: �Grunto-znawstwo� (1954) i wydany w 1964 ro-ku podr cznik ju  po jego mierci �Grun-toznawstwo techniczne�. W 1954 ro-ku Centralna Komisja Kwali kacyjna 
(CKK) przyzna a Mu tytu  naukowy do-centa, a w 1957 roku profesora nadzwy-czajnego. Prac  doktorsk  na Politechnice Gda skiej obroni  20 kwietnia 1960 ro-ku. By  jednym z tej wyró niaj cej si  grupy polskich profesorów, którzy nada-
li wysok  rang  naukow  geotechnice polskiej, ukierunkowali jej rozwój, ale jednocze nie byli to wybitni praktycy, bez których nie obesz a si  adna wi k-sza budowa w czasach powojennych.W aktach przechowywanych w archi-
wum SGGW znajduje si  wiele bardzo pozytywnych opinii o prof. W. Kollisie wydawanych z ró nych okazji. Poni ej fragment jednej typowej opinii z 22 sierp-nia 1951 roku: �Ob. Prof. Kollis W ady-s aw w czasie pracy na tutejszej Uczelni oceniony zosta  jako rozumiej cy pro l 
w a ciwego In yniera Melioranta. Spo-ród wszystkich wyk adowców Wydz. Melioracji wydaje si  by  najlepszym organizatorem i najw a ciwszym kandy-datem na stanowisko Dziekana. Z uwagi na przytoczone wy ej fakty, oraz to, e 

jest cz owiekiem spokojnym, politycz-
nie lojalnym i ch tnym do pracy�. Profesor Kollis by  dobrym wyk a-dowc  i nauczycielem. Studentów trak-towa  powa nie, jak doros ych i rów-nych sobie ludzi, którzy sami powinni 
decydowa  o w asnym losie. Zwyk  mó-wi : �na Politechnice byli tacy co ci gle wiecowali i nie mieli czasu na nauk , ale byli te  tacy co siedzieli godzinami nad ksi k . Ci pierwsi s  dzisiaj dzia a-czami politycznymi, a ci drudzy zostali 
naukowcami�.Stosunek Profesora do studentów do-brze oddaje opinia z 17 wrze nia 1951 ro-ku: �Prof. Kollis � spraw  opieku -stwa traktowa  typowo formalistycznie i bezdusznie, nie docenia  roli opiekuna w pracy studentów. [...] Sprawy dyscy-
pliny chodzenia na wyk ady i wiczenia nie traktowa  powa nie, usprawiedliwie-nia nieobecno ci odbywa y si  prawie mechanicznie [...], wprawdzie studenci byli wzywani do profesora i du y ich procent skierowywany by  do Komisji 
Dyscyplinarnej, lecz wszystko to trak-towane by o nie powa nie�. Dzisiaj ta opinia mo e by  traktowana jako pozy-tywna, wyra aj ca zaufanie Profesora do m odzie y.

Warto przytoczy  jeszcze jedn  opi-ni , datowan  na 5 kwietnia 1954 roku ze stemplem POUFNE i podpisan  przez kierownika Dzia u Kadr. Jest to opinia o Dziekanie Wydzia u: �Bezpar-tyjny. Jest wyk adowc  gruntoznawstwa 
i fundamentowania. Z obowi zków Kie-rownika Katedry wywi zuje si  do  dobrze. Wyk ady aczkolwiek s  dobre, nie zawsze uwzgl dniaj  najnowsze osi gni cia. Organizacyjnie do  dobry [...]. Nie docenia organizacji partyjnej 
i m odzie owej, zwraca si  do niej tylko 
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w wypadkach administracyjnych, b d  
w sprawach wymagaj cych szybkiej de-cyzji, a szczególnie gdy co  jest nawalo-ne na wydziale [�]. Pozornie pragn cy wspó pracy, a poza plecami organizacji potra  zmienia  powzi te decyzje od-no nie szeregu spraw uzgodnionych 
z organizacj  partyjn  i m odzie ow . Potra  zmienia  osobi cie postanowie-nia Rady Wydzia u. Jest do  dobrym organizatorem, ale zbyt du o troski za-równo o m odzie  jak i ca y wydzia  nie 
wykazuje�.Pewnie nie jeden pracownik nauko-wy chcia by mie  tak  opini  z tamtych czasów. Na podstawie tej opinii Profe-sor móg by dzisiaj stara  si  o papiery kombatanckie jako m czennik ustroju 
komunistycznego.Przedstawione powy ej informacje nie s  pe nym yciorysem prof. W. Kol-lisa. Wydaje si , e pomimo tego przed-stawiaj  nie tylko Jego zas ugi i charak-ter, ale odzwierciedlaj  równie  epok , 

w której przysz o Mu dzia a . Rzadko 
korzystamy ju  dzisiaj z podr czników napisanych przez Profesora, ale jednak pomimo up ywu tylu lat zagl damy tam niekiedy.  Nauka poczyni a du e post -py. Jednak przyzna  nale y, e nakre lo-ne przed 60 laty kierunki dzia a  w za-
kresie geotechniki s  aktualne do dzisiaj. Trudniej jest natomiast oceni  t  ide  Profesora czenia nauk technicznych z naukami przyrodniczymi. Powinna by  ona aktualna i dzisiaj, gdy tak du o 
mówimy o ochronie przyrody. Zmiany organizacyjne nauki w Polsce, reorga-nizacje wydzia ów na uczelniach rolni-czych (przyrodniczych) i opracowywane programy studiów nie raz zaprzeczaj  tej idei. Jestem przekonany, e jeszcze 
powrócimy do cis ego czenia nauk przyrodniczych z technicznymi, mo e w nieco innej formie ni  to planowa  prof. W. Kollis wraz z zespo em na-
ukowców w latach 50.

Waldemar Mioduszewski


