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Rodzina Śniadeckich:

• obaj przyszli na świat w rodzinie Jędrzeja i Franciszki z 
Giszczyńskich. Posiadali w miasteczku - Żninie, należącym wówczas 
do województwa gnieźnieńskiego, a do powiatu kcyńskiego, kilka 
domostw i mały folwark w pobliżu. Majątek ten był niewielki, ale 
starczył na dobre utrzymanie i wychowanie dzieci,

• mieli czterech synów. Najstarszy Franciszek, obdarzony zadziwiającą 
pamięcią, zmarł w wieku 6 lat. Drugi syn, Józef, pozostał w 
Wielkopolsce, zainteresował się prawem, a następnie prowadził swoje 
gospodarstwo, które wziął od rządu pruskiego w dzierżawę.



Jan Śniadecki
(1756-1830)

lub...

Jan Chrzciciel Władysław Śniadecki;

J. S.;

Krytykiełło Zachariasz; 

Przemyślanka; 

Szczeropolski Zygmunt



Lata młodości:

• urodził się 29 sierpnia 1756 r. w rodzinie mieszczańskiej pochodzenia 
szlacheckiego w Żninie w Wielkopolsce. Był jednym z czwórki dzieci 
państwa Śniadeckich. Jego ojciec był miejscowym piwowarem i 
rolnikiem, ale wcześniej pełnił funkcję wójta. Dzieciństwo Jan spędził 
w Żninie i tutaj też pobierał pierwsze nauki w szkółce przy kościele 
farnym,

• był bardzo chorowitym dzieckiem, matka woziła go po wszystkich 
lekarzach i miejscach świętych w okolicy Poznania, szukając na 
przemian rad lekarskich i pomocy duchownej.



Wykształcenie:

• pierwsze nauki pobierał w żnińskiej szkółce parafialnej. Początkowo 
uczył się w gimnazjum w Trzemesznie,

• przez 7 lat uczęszczał do Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. W tym 
okresie uczęszczał także na publiczne wykłady fizyki 
eksperymentalnej. Przez kolejne 2 lata studiował na uniwersytecie w 
Krakowie. Tam też uzyskał tytuł doktora i osiągnął magisterium nauk 
wyzwolonych, oraz doktorat filozofii,

• w 1778 r. wyjechał za granicę w celu odbycia studiów. Był w Paryżu, 
Getyndze i Lejdzie. W Paryżu w Collège de France zaznajomił się 
gruntownie z chemią i fizyką.



Praca w szkołach:

• w roku akademickim 1776/1777 pracował jako profesor algebry. Rok 
później był profesorem klasy VI świeżo reformowanych Szkół 
Nowodworskich, gdzie wykładał w języku polskim: ekonomię, logikę, 
mechanikę, hydrostatykę, hydraulikę oraz naukę o zachowaniu 
zdrowia. W tym samym czasie piastował funkcję członka Oratorium 
uczelni, 

• po powrocie do kraju został mianowany szefem katedry i profesorem 
matematyki wyższej i astronomii w Krakowie. Wykładał matematykę i 
astronomię. Wiosną roku 1782 został mianowany członkiem Rady 
Wizytatorskiej, a 5 miesięcy później powołano go na stanowisko 
sekretarza Uniwersytetu.



Zasługi w dziedzinie pracy pedagogicznej:

• w trakcie swojej pracy pedagogicznej Śniadecki dostrzegał poważne 
braki polskiej nauki, stojącej na poziomie o wiele niższym niż w 
innych krajach Europy. Starał się to zmienić, zaczynając od publikacji 
nowych podręczników, w których posługiwał się własną, nowatorską, 
polską terminologią matematyczną, 

• na uniwersytecie w Wilnie stworzył ośrodek naukowo-dydaktyczny, w 
którym przez 35 lat prowadzono w języku polskim wykłady z chemii 
dla wielu tysięcy studentów; był twórcą polskiej nomenklatury 
chemicznej oraz autorem ,,Początków chemii” - pierwszego, 
nowoczesnego i przez pół wieku najważniejszego akademickiego 
podręcznika chemii.



Poglądy:

• jako jeden z pierwszych uczonych polskich przeciwstawił się filozofii 
spekulatywnej, oderwanej od empirycznych podstaw; filozofię 
rozumiał jako psychologiczne badanie struktury umysłu, 

• zwolennik uniezależnienia moralności i nauki od religii, 

• przeciwnik romantyzmu, upatrywał w nim powrotu do ciemnoty i 
zabobonności; zwolennik klasycyzmu, 

• udowadniał, że patriotą jest nie tylko ten, kto walczy szablą, ale i ten, 
który oświeca rozumem.



Osiągnięcia:

• odkrył planetoidę Pallas, niezależnie od Heinricha Wilhelma Olbresa, 

• twórca polskiej terminologii matematycznej i astronomicznej; pionier 
rachunku prawdopodobieństwa w Polsce, 

• wraz z bratem, Jędrzejem, w 1784 roku zbudował jeden z pierwszych 
na ziemiach polskich balonów,

• główne dzieła: ,,Filozofia umysłu ludzkiego” oraz wydany na 
podstawie rękopisu: ,,Ród ludzki”,

• był też popularyzatorem nauki: napisał popularnonaukową rozprawę 
dotyczącą teorii heliocentrycznej Kopernika.



Jędrzej Śniadecki
(1768-1838)

lub...

Filozoficzny Próżniak Wileński;

J. Ś.;

Sotwaros;

Szlachcic na łopacie;

Uważnicki Bogumił;

szlachcic oszmiański;

Włóczęga Guliwer



Lata młodości i wykształcenie:

• Jędrzej urodził się 30 listopada 1768 roku we wsi Rydlewo,

• wykształcenie średnie zdobywał w Gimnazjum w Trzemesznie, a 
dalszą naukę kontynuował w krakowskich Szkołach Nowodworskich,

• gdy ukończył szkołę w 1787 roku, otrzymał medal „Diligentiae”, 
który był wyróżniniem królewskim,

• w dalszych latach Jędrzej studiował medycynę w Szkole Głównej 
Koronnej,

• na następne studia wyjechał do Padwy. Rozpoczął tam studia w 
zakresie medycyny praktycznej, chemii i fizjologii.



Praca w szkołach:

• dzięki swoim sukcesom, Jędrzej został profesorem chemii i medycyny 
w Szkole Głównej Wielkiego Księstwa Litewskiego,

• był profesorem także chemii i medycyny, lecz tym razem w Akademii 
Medyko-Chirurgicznej w Wilnie,

• był pedagogiem - sporządził rozprawę „O fizycznym wychowaniu 
dzieci”; Jędrzej Śniadecki w niej podkreśla, że sensem wychowania 
dziecka jest kształcenie umysłowe oraz dbałość o zdrowie, traktowane 
jako nierozerwalna całość.



Praca naukowa:

• Jędrzej Śniadecki pracował nad teorią procesów rozpuszczania, 

• w roku 1808, w swojej pracy „Rozprawa o nowym metalu w surowej 
platynie odkrytym...” ogłosił odkrycie nowego pierwiastka „west”; nie 
zostało to jednak oficjalnie potwierdzone i odkrycie pierwiastka o 
liczbie atomowej 44 przypisuje się innej osobie,

• opracował polską terminologię chemiczną oraz napisał pierwszy, 
polski podręcznik chemii („Początki chemii”, a inny tytuł to „Krótki 
rys chemii...”),

• jego terminologia odbiegała mocno od dzisiejszej, jednak 
obowiązywała ona w polskich podręcznikach chemii aż do końca lat 
70. XX w.



Praca naukowa:

• w 1822 roku, Jędrzej Śniadecki opisał metodę leczenia krzywicy za 
pomocą zwiększonej ekspozycji na światło słoneczne,

• był promotorem higieny i dietetyki, a także pionierem wychowania 
fizycznego w Polsce,

• jest autorem pracy „Teorya Jestestw Organicznych”, w której opisuje 
cechę organizmów żywych - ciągłą przemianę materii.



Upamiętnienie braci Śniadeckich:

• bracia są bohaterami powieści biograficznej Anny Mierzeckiej pt. 
„Patrz w serce: Rzecz o braciach Śniadeckich”,

• nakręcono film pt. „Jędrzej Śniadecki”,

• na cześć Jana Śniadeckiego, nazwano jedną z planetoid: (1262) 
Sniadeckia,

• ich imionami nazwano także ulice, a patronatem objęto uniwersytety i 
szkoły, w tym naszą - Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu im. 
Jana i Jędrzeja Śniadeckich.



Bracia Śniadeccy jako patroni Zespołu Szkół 
Technicznych w Grudziądzu:

• w roku 1988, kiedy szkoła nosiła jeszcze nazwę ,,Zespół Szkół 
Chemiczno-Elektrycznych w Grudziądzu”, podczas rady 
pedagogicznej, postanowiono wybrać patrona szkoły,

• przez długi czas zespoły klasowe zapoznawały się z sylwetkami 
wybitnych Polaków, a informacje o potencjalnych kandydatach, 
prezentowano przez radiowęzeł i w gablotach,

• podsumowaniem całej akcji był zorganizowany w czerwcu 1988r. 
plebiscyt, w którym w wyniku głosowania zwyciężyła kandydatura 
Jana i Jędrzeja Śniadeckich,

• 30 marca 1989r. odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole, a 1 
września 1998r. zmieniono nazwę szkoły na „Zespół Szkół 
Technicznych”.



Budynek Zespołu Szkół Technicznych w 
Grudziądzu im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich:
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