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Jan Śniadecki



Życiorys
Syn Andrzeja miejscowego piwowara i rolnika. Starszy brat 
Jędrzeja Śniadeckiego urodzony w rodzinie pochodzenia 
szlacheckiego herbu Lelia. Pierwsze nauki pobierał w żnińskiej 
szkółce parafialnej. Mówiono o nim, że jest : “Arcykapłanem 
umiejętności na całą Polskę i Litwę”. Wykształcenie średnie 
zdobył w gimnazjum w Trzemesznie. Studiował w Akademii 
Krakowskiej w tym czasie mieszkał w Bursie Jerozolimskiej. 31 
marca 1775 osiągnął magisterium nauk wyzwolonych i doktorat 
filozofii.



Życiorys
W roku akademickim 1776/1777 pracował jako profesor 
algebry w roku następnym wykładał w języku polskim: 
ekonomię, logikę, mechanikę, hudrostatykę , hudraulikę 
i naukę o zachowaniu zdrowia. Roku 1778 wyjechał za 
granicę studiowad w Getyndze a następnie  trafił do Lejdy 
i Utrechtu, gdzie studiował fizykę, chemię, historię 
naturalną, architekturę, języki obce i literaturę.



Życiorys
1781 a dokładnie we wrześniu wrócił do kraju wezwany 
przez Komisję Edukacji Narodowej został mianowany 
szefem katedry i profesorem matematyki wyższej i 
astronomii w Krakowie. Był pierwszym w swej uczelni 
wykładowcą tych przedmiotów w języku polskim. W 1782 
roku wystąpił z projektem zbudowania obserwatorium 
astronomicznego w Krakowie. W 1784 roku z Janem 
Jaśkiewiczem skonstruował pierwszy balon w Polsce.
Zmarł 21 listopada 1830 roku w Jaszunach 



Twórczośd 
-kalendarz polski i ruski na rok Pański 1776
-pierwsze w Polsce studia nad rachunkiem prawdopodobieństwa 
-trygonometria kulista analitycznie wyłożona 
-rachunek losów
-żywot literacki Hugona Kołłątaja
-filozofia umysłu ludzkiego 
-obserwacja o nowej planecie Cererze
-wiele innych

zdjęcie 

planety 

Cererz



Upamiętnienie
-Na jego cześd została nadana jedna z planetoid jak i krater na 
księżycu
-Jest patronem 1 LO w Żninie, 2 LO w Kielcach jak i ZST w 
Grudziądzu
-Jest jednym z bohaterów powieści biograficznej Anny Mierzeckiej 
pt. “Patrz w Serce: Rzecz o braciach Śniadeckich”
-Jego imię nosi prom samochodowo-kolejowy



Jędrzej Śniadecki



Życiorys
Urodzony 30 listopada 1763 roku w rodzinie mieszczańskiej  pochodzenia 

szlacheckiego herbu Lelia. Jako syn Andrzeja i Franciszki z Giszczyńskich i 
młodszy brat Jana Śniadeckiego. Wykształcenie średnie zdobył w gimnazjum w 

Trzemesznie.



Życiorys
Naukę kontynuował w krakowskich szkołach nowodworskich, w 
roku 1787 ukończył tę szkołę i otrzymał wyróżnienie Królewskie. W 
okresie od 1787/1788 do 1790/1791 studiował medycynę.
Wkrótce wyjechał do Padwy gdzie rozpoczął studia w zakresie 
medycyny praktycznej, chemii, fizjologii. 



Życiorys
Był profesorem chemii i medycyny w Szkole Głównej Wielkiego 
Księcia Litewskiego i Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, 
był tam również prezesem Towarzystwa Medycznego, zmarł w 
wieku 69 lat -11 maja 1838 roku w Wilnie.



Praca naukowa
Pracował nad teorią procesów 

rozpuszczania, w 1808 roku odkrył nowy 
pierwiastek, który nazwał “west” ale nie 
zostało to jednak oficjalnie potwierdzone. 

Napisał pierwszy polski podręcznik 
chemii 



Jego terminologia chemiczna zupełnie 
odrębna od tej, która funkcjonowała do tej 

pory obowiązywała w polskich podręcznikach 
aż do końca lat 70. XX w. i do dziś jest 

dostępna w nazwach pierwiastków

Praca naukowa



Praca naukowa
w 1822 roku opracował nowatorską metodę 
leczenia krzywicy za pomocą zwiększonej 

ekspozycji na światło słoneczne co produkuje 
witaminę D w skórze, był również pionierem 

wychowania fizycznego w Polsce 



Ważniejsze publikacje
-uwagi o wychowaniu fizycznym
-krótki rys chemii do użytku szkół narodowych
-początki chemii stosowane do teraźniejszości
-mowa o niepewności zdań i nauk



Jędrzej śniadecki jako patron 

-Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w 
Nowym Sączu
-Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Białymstoku
-Zespół Szkół Technicznych im. Jana i Jędrzeja 
Śniadeckich w Grudziądzu
-IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja 
śniadeckich w Bydgoszczy



Patroni Zespołu Szkół 
Technicznych w Grudziądzu

Jan I Jędrzej Śniadeccy są patronami 
naszej Szkoły od roku 1988. Szkoła 
przyjęła nowe imię 30 marca 1989r. 
Powtórna zmiana nazwy, która obowiązuje 
do teraz odbyła się 1 września 1998r.
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