
Jan i Jędrzej Śniadeccy- Patroni Zespołu 

Szkół Technicznych w Grudziądzu

Kacper Olszewski & Kacper Gadomski



Dwaj wybitni bracia

Spośród czworga dzieci, które narodziły się w tej rodzinie, 

dwóch braci - Jan i Jędrzej zasłynęli w nauce i kulturze 

polskiej:

Jan jako 

matematyk i 

astronom, 

rektor 
Uniwersytetu 

Krakowskiego 
i Wileńskiego, 

Jędrzej zaś 

jako chemik, 

biolog, 

publicysta i 

lekarz.



Jędrzej Śniadecki

 Jędrzej Śniadecki to 

nieprzeciętna postać polskiego 

Oświecenia, wielki patriota i 

uczony, wniósł wielkie zasługi dla 

polskiej chemii i chemii w ogóle, 

zasłynął jako lekarz, biolog i 

publicysta.

 Urodzony 30.11.1768 w Rydlewie

 Zmarł 11.05.1838 w Wilnie



Edukacja 

 Wykształcenie średnie zdobywał w Gimnazjum 

w Trzemesznie. Naukę kontynuował w 

krakowskich Szkołach Nowodworskich, które 

ukończył w lipcu roku 1787 otrzymując medal 

„Diligentiae” (wyróżnienie królewskie). W 

okresie od 1787/1788 do 1790/1791 studiował 

medycynę w Szkole Głównej Koronnej. 

Wkrótce potem wyjechał do Padwy (przez 

Wiedeń), gdzie jesienią roku 1791 rozpoczął 

studia w zakresie medycyny praktycznej, 

chemii i fizjologii.



Osiągnięcia

 Był profesorem chemii i medycyny w Szkole Głównej Wielkiego

Księstwa Litewskiego

 Był profesorem w Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie.

 Był prezesem Towarzystwa Medycznego Wileńskiego.

 Był członkiem rzeczywistym Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół

Nauk



Zasługi Jędrzeja Śniadeckiego dla 

nauki

 opracował nowoczesną, polską terminologię chemiczną.

 napisał książkę „Początki chemii” (1800),pierwszy i przez pół wieku 

najważniejszy polski akademicki podręcznik chemii

 Stworzył w uniwersytecie w Wilnie ośrodek naukowo-dydaktyczny w 

którym przez 35 lat prowadzono wykłady z chemii w języku polskim 

dla wielu tysięcy studentów

 prowadził badania z zakresu analizy chemicznej na podobnym 

poziomie jak w czołowych uczelniach europejskich



„Teorya Jestestw Organicznych”

Podstawowym wkładem do nauki europejskiej 

była monografia „Teorya Jestestw Organicznych” 

(1804), dwukrotnie tłumaczona na na język 

niemiecki (1810 i 1821) oraz francuski(1823). W niej 

Śniadecki jako pierwszy pokazał że cechą 

wspólną każdego organizmu żywego jest 

przemiana materii oraz jej wymiana z otoczeniem.



Upamiętnienie i patronat

 Krzesimir Dębski napisał na 250-lecie urodzin naukowca (2018) 

utwór Ku pamięci Jędrzeja Śniadeckiego.

 Emilia Sadowska nakręciła film Jędrzej Śniadecki

 Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich 

 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich w Bydgoszczy 

 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w 

Białymstoku

 woda zdrojowa im. Śniadeckiego w Kudowie-Zdroju.



Jan Śniadecki

 Jan Śniadecki:  

polski polihistor, astronom, matematyk,

filozof, geograf, pedagog, krytyk literacki i 

teoretyk języka, autor kalendarzy i poeta.

 Urodzony 29 sierpnia 1756 w Żninie 

 Zmarł w 21 listopada 1830 w Jaszunach



Edukacja

 Przez 7 lat (od 1764/1765 do 1771/1772) uczęszczał do Kolegium 

Lubrańskiego w Poznaniu.

 Przez kolejne 2 lata (od 1772/1773 do 1774/1775) studiował w 

Akademii Krakowskiej.

 W roku akademickim 1776/1777 pracował jako profesor algebry.

 Rok później (1777/1778) był profesorem klasy VI świeżo 

reformowanych Szkół Nowodworskich (dawniej Władysławowskich), 

gdzie wykładał w języku polskim: ekonomię, logikę, mechanikę, 

hydrostatykę, hydraulikę oraz naukę o zachowaniu zdrowia.

 Do października 1779 studiował w Getyndze, a następnie trafił do 

Lejdy i Utrechtu, gdzie studiował fizykę, chemię, historię naturalną, 

architekturę, języki obce i literaturę.

 Był również studentem Uniwersytetu w Paryżu



Osiągnięcia

 W 1812 został członkiem utworzonej przez cesarza Napoleona I 

Bonaparte Komisji Rządu Tymczasowego Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Był członkiem rzeczywistym Towarzystwa 

Warszawskiego Przyjaciół Nauk oraz członkiem 

korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu.

 został mianowany szefem katedry i profesorem matematyki wyższej i 

astronomii w Krakowie 

 Był pierwszym w swej uczelni wykładowcą tych 2 przedmiotów w 

języku polskim powołano go na stanowisko sekretarza Uniwersytetu



„Jeografiia, czyli opisanie 

matematyczne i fizyczne Ziemi”

 Głównym jego dziełem filozoficznym 

była Filozofia umysłu ludzkiego (1823). Na 

jego osobie wzorowana była postać 

Starca z ballady Romantyczność Adama 

Mickiewicza. Opublikował dzieło pod 

tytułem „Jeografiia, czyli opisanie 

matematyczne i fizyczne Ziemi” w 1804 

roku. Przyczynił się do 

upowszechnienia polskiej terminologii

matematycznej.



Upamiętnienie i patronat

 Na cześć uczonego została nazwana jedna z planetoid: (1262) 
Śniadecki, oraz krater na Księżycu: Śniadecki.

 Imię uczonego nosi prom samochodowo-kolejowy MF Jan 

Śniadecki

 Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu im. Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich

 Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy im. 

Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 Jest patronem I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie

 XXX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie



Przyjęcie patronatu Jana i Jędrzeja 

Śniadeckich

 W plebiscycie zdecydowano o wyborze patronów szkoły a 
uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 30 marca 1989r. W 

piętnastą rocznicę otrzymania sztandaru szkolnego. 
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