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Jan i Jędrzej Śniadeccy jako patroni ZST

Nasza szkoła właściwie powstała 3 września 1946 r. jako 
Państwowe Gimnazjum Elektryczne przy Szkole Budowy Maszyn. W 
kolejnych latach zmieniały się dostępne kierunki kształcenia, a 
także nazwa; było tu liceum, technikum oraz szkoła zasadnicza. 
Jednak dopiero w roku 1988 podczas rady pedagogicznej 
postanowiono rozpocząć wybór patrona szkoły. Wysuniętą przez 
mgr Stanisława Libronta propozycję poparła ówczesna rada 
Samorządu Szkolnego pod kierunkiem mgr Krystyny Zabłońskiej. 





Jak wyglądał wybór patronów?
Uczniowie zapoznawali się z sylwetkami wybitnych 
Polaków, które prezentowano przez radiowęzeł i w 
gablotach. Ostatecznie w czerwcu 1988 r. odbył się 
plebiscyt podsumowujący i w wyniku głosowania na 
patronów szkoły wybrano Jana i Jędrzeja Śniadeckich. W 
piętnastą rocznicę otrzymania sztandaru szkolnego - 30 
marca 1989 r. - odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole. 



,,Obecnie bracia Śniadeccy są uważani za 
najwybitniejszych polskich naukowców epoki 
oświecenia, wieku rozumu, wieku filozofów.”

- lubietubyc.pomorska.pl



Młodość braci Śniadeckich 

Urodzili się w rodzinie mieszczańskiej pochodzenia 
szlacheckiego (herbu Leliwa). Byli synami Jędrzeja 
(Andrzeja), byłego wójta, miejscowego piwowara i rolnika, 
ławnika, starszego cechu piwowarów i burmistrza, oraz 
Franciszki z domu Giszczyńskich. Jan pierwsze nauki 
pobierał w poznańskim kolegium jezuickim, gdy miał 8 lat, 
później stał się jednak zagorzałym przeciwnikiem jezuitów. 



Jan Śniadecki

Opisz pytanie, na które 
chcesz znaleźć odpowiedź, 
lub problem, który chcesz 
rozwiązać



Starszy z braci
Jan Chrzciciel Władysław Śniadecki urodził się 29 sierpnia 1756 r. 
w Żninie, a zmarł w Jaszunach koło Wilna 21 listopada 1830 r. Był 
polimatem (człowiekiem renesansu) - to polski: astronom, 
matematyk, filozof, geograf, pedagog, reformator oświaty, 
językoznawca, krytyk literacki,  autor kalendarzy i poeta. Jako 
pierwszy wykładał w j. polskim matematykę i astronomię w 
krakowskiej Wyższej Szkole Koronnej. Udowadniał, że patrioci to nie 
tylko walczący, ale i oświecający rozumem. Od 1819 r. krytykował 
powstający romantyzm, co z kolei krytykował w swojej twórczości 
Mickiewicz. 



Adam Mickiewicz 
skrytykował go w balladzie 
,,Romantyczność”: 

,,Czucie i wiara silniej mówi 
do mnie

Niż mędrca szkiełko i oko”



Wykształcenie Jana Śniadeckiego

Starszy z braci wykształcenie średnie zdobył w Gimnazjum w 
Trzemesznie. Od 1764 r. przez 5 lat uczył się w Kolegium Lubrańskim w 
Poznaniu, kiedy to chodził na wykłady fizyki eksperymentalnej prof. J. 
Rogalińskiego. Następne 2 lata (od 1772 r.) studiował w Akademii 
Krakowskiej. W październiku 1772 r. uzyskał bakalaureat, a 31 marca 
1775 r. magisterium nauk wyzwolonych i doktorat filozofii. W roku 
akademickim 1776/77 pracował jako profesor algebry. W kolejnym roku 
wykładał w j. polskim: ekonomię, logikę, mechanikę, hydrostatykę, 
hydraulikę oraz naukę o zachowaniu zdrowia oraz był członkiem 
Oratorium uczelni.



Studenckie osiągnięcia

Później Jan wyjechał studiować za granicą - najpierw w 
Getyndze, a następnie Lejdzie i Utrechcie, gdzie studiował fizykę, 
chemię, architekturę, historię naturalną, języki obce i literaturę. 
Studiował także na Uniwersytecie w Paryżu matematykę. Po 
powrocie został we wrześniu 1781 r. mianowany przez Komisję 
Edukacji Narodowej szefem katedry i prof. matematyki wyższej i 
astronomii w Krakowie w Wyższej Szkole Koronnej. W 1782 r. 
został członkiem Rady Wizytatorskiej, a kilka miesięcy później - 
sekretarzem Uniwersytetu. 



Dalsze życie

W  1782 r. Jan Śniadecki wystąpił z projektem budowy 
obserwatorium astronomicznego na terenie Ogrodu Botanicznego 
w Krakowie. Wspierał Hugona Kołłątaja w sporze z biskupem K. 
Sołtykiem i był członkiem Kolegium Fizycznego. Rok po braciach 
Montgolfier 17 stycznia 1784 r. wraz z Janem Jaśkiewiczem 
zainicjował - udane zresztą - eksperymenty ze wzlotem pierwszego 
w Polsce balonu. Odkrył  planetoidę Pallas. Był zwolennikiem 
empiryzmu, a przeciwnikiem Kanta, spekulacji, metafizyki i 
romantyzmu. Gdy zmarł w 1830 r. pochowano go w Jaszunach.



Co zawdzięczamy Janowi Śniadeckiemu?

Jako pierwszy postanowił wykładać matematykę w języku 
polskim. Wprowadził do nauki terminy całkość i różnicowanie (z 
czego wzięły się całka i różniczka), średnicę, pochodną, 
równanie czy funkcję pierwotną. Był członkiem Komisji Rządu 
Tymczasowego Wielkiego Księstwa Litewskiego (1812 r.), 
Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i Rosyjskiej 
Akademii Nauk w Petersburgu.



Publikacje Jana Śniadeckiego 

Jan Śniadecki jest również autorem rozprawy O pismach 
klasycznych i romantycznych, którą opublikowano w 1819 r. 
Publikował liczne artykuły, rozprawy, obserwacje astronomiczne i 
wiersze - zarówno samodzielnie, jak i w książkach oraz 
czasopismach zbiorowych. Jego autorstwa jest Filozofia umysłu 
ludzkiego z 1823 r.



Wspomagał powstanie 
kościuszkowskie jako członek 
komisji odpowiadającej za zbiórkę 
funduszy i prowiantu oraz 
rekrutację do powstańczej armii. 

Należał do grona nielicznych, 
którzy nie zostali objęci amnestią 
przez władze zaborcze.



Upamiętnienie Jana Śniadeckiego

Jest on nie tylko patronem ZST, ale i I LO w Żninie, XXX LO w 
Warszawie, II LO w Kielcach, bydgoskiego uniwersytetu, VI LO 
w Bydgoszczy, liceum w Zgorzelcu czy Szkoły Podstawowej nr 
16 w Krakowie. Na jego cześć nazwano jedną z planetoid i 
krater na Księżycu, a jego imieniem nazwano także prom 
samochodowo-kolejowy zbudowany w 1989 r. dla Polskich Linii 
Oceanicznych. Anna Mierzecka o braciach Śniadeckich 
napisała powieść biograficzną Patrz w serce: Rzecz o braciach 
Śniadeckich. (1969, 1986). 



Jędrzej Śniadecki



Młodszy brat Jana i ojciec Ludwiki

Jędrzej (Andrzej) Śniadecki urodził się 30 listopada 1768 r. w 
Rydlewie koło Żninie, zmarł w Wilnie 11 maja 1838 r., a 
pochowany został w Horodnikach. Był polskim lekarzem, 
biologiem, chemikiem, filozofem i publicystą-satyrykiem. Z 
Konstancją Mikułowską miał córkę Ludwikę, która była polską 
działaczką w Turcji podczas zaborów. Naukową karierę 
rozpoczął pod opieką starszego brata, Jana. Wykształcenie 
średnie zdobył w Gimnazjum w Trzemesznie. 



Wykształcenie Jędrzeja Śniadeckiego 

Po nauce w Trzemesznie uczył się w krakowskich Szkołach 
Nowodworskich, które ukończył w 1787 r. otrzymując medal 
Diligentiae - wyróżnienie królewskie. W latach 1787-1791 
studiował medycynę w Szkole Głównej Koronnej. Po tym 
wyjechał do Padwy, gdzie jesienią 1791 r. zaczął studiować 
medycynę praktyczną, chemię i fizjologię. W kolejnych 
latach kształcił się w Londynie i Edynburgu.



Dalsze życie

W Szkole Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego i Akademii 
Medyko-Chirurgicznej w Wilnie był prof. chemii i medycyny. Był 
członkiem Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk oraz 
prezesem Towarzystwa Medycznego Wileńskiego w latach 
1806-1836 (wybrany ośmiokrotnie, ostatni raz w 1836 r.). Jako 
jeden z pierwszych wykładał chemię w j. polskim, a wykłady 
prowadził w bardzo przystępny sposób, cieszyły się one dużą 
popularnością, a sam Jędrzej sympatią i szacunkiem. Był 
znakomitym lekarzem. 



Osiągnięcia młodszego brata

Napisał podręcznik Początki chemii, lecz sławę przyniosło mu 
przede wszystkim dwutomowe nowatorskie dzieło Teoria jestestw 
organicznych (1804-1811). Jego rozprawa O fizycznym wychowaniu 
dzieci zainicjowała wprowadzenie do szkół wychowania 
fizycznego. Jędrzej był jednym z założycieli Towarzystwa 
Szubrawców (1817), gdzie działał pod pseudonimem ,,Sotwarosa”. 
W tym czasie opublikował cykl felietonów Próżniacko-filozoficzna 
podróż po bruku godzących w zacofanie i ciemnotę. 



Jego poglądy źródło mają w 
ścisłym rozumowaniu 
opartym na doświadczeniu. 



Dalsza działalność
Jędrzej Śniadecki był wydawcą Dziennika Chirurgii i Farmacji 
oraz autorem jednej z pierwszych rozpraw o reanimacji. 
Opublikował pracę o meteorycznym żelazie rzeczyckim. W 
swojej pracowni miał ok. 2 tys. przyrządów, a wiele z nich 
zbudował samodzielnie. Miał znaczny udział w rozwoju chemii 
jako nauki ścisłej w Polsce. Pracował nad teorią rozpuszczania. 
W 1808 r. ogłosił odkrycie nowego pierwiastka, nie zostało ono 
jednak uznane i oficjalnie potwierdzone, a odkrycie pierwiastka o 
liczbie atomowej 44 - rutenu - przypisuje się Karlowi Clausowi.



Jędrzej Śniadecki w nauce 

Zajmował się opracowaniem terminologii chemicznej. 
Jego terminologia obowiązywała do końca lat 70 XX w. i 
towarzyszy nam do dzisiaj w polskich nazwach 
pierwiastkach. W 1822 r. Jędrzej jako pierwszy opisał 
metodę leczenia krzywicy za pomocą ekspozycji na 
światło słoneczne. Promował higienę i dietetykę oraz 
ruch fizyczny. 



Upamiętnienie Jędrzeja Śniadeckiego

Emilia Sadowska nakręciła film Jędrzej Śniadecki, a Krzesimir 
Dębski w 2018 r. (250-lecie urodzin) napisał Ku pamięci 
Jędrzeja Śniadeckiego. Jest patronem bydgoskiego 
uniwersytetu, I LO w Dzierżoniowie, zespołu szkół w Olsztynie,  
I LO w Pabianicach, wody zdrojowej w Kudowie-Zdroju oraz 
ZST w Grudziądzu. Polskie Towarzystwo Chemiczne na jego 
cześć wybiło medal przyznawany wybitnym uczonym 
reprezentującym tę dziedzinę nauki.
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