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Jan Śniadecki  

 Jan Śniadecki urodził się 29 
sierpnia 1756 r. w miejscowości 
Żnin w Wielkopolsce. W 
rodzeństwie to on był starszym 
bratem, ponieważ Jędrzej 
urodził się dopiero po 12 latach 
od narodzin Jana. Był 
astronomem, matematykiem, 
filozofem, geografem i 
językoznawcą. Nie miał nigdy 
żony. 

 Zmarł 21 listopada 1830 r. w 
miejscowości Jaszuny.  
  

 

 



Droga nauki Jana Śniadeckiego  
• Pierwszy kontakt z nauką miał uczęszczając do żnińskiej szkółki parafialnej, 

• Średnie wykształcenie zdobył w gimnazjum w Trzemesznie, 

• 7 lat chodził do Akademii Lubrańskiego, która znajduje się w Poznaniu,  

• Po 7 latach w Akademii Lubrańskiego kolejne 2 lata spędził uczęszczając do Akademii 

Krakowskiej,  

• Przez rok studiował w mieście Getynga znajdującego się w Niemczech, 

• Później trafił do miasta Lejda w Holandii, a następnie do miasta Utrecht, 

• Naukę skończył na Uniwersytecie w Paryżu (Collège de France) 



Jędrzej 
Śniadecki  

 Jędrzej Śniadecki urodził się 
30 listopada 1768 w 
miejscowości Rydlewo, jako 
młodszy brat Jana 
Śniadeckiego. Był lekarzem, 
biologiem, chemikiem, 
filozofem i publicystą. Ożenił 
się z Konstancją Mikułowską, z 
którą miał córkę Ludwikę 
Śniadecką   

Zmarł w wieku 70 lat, 11 maja 
1838 r. w miejscowości Wilno.  
Pochowany został niedaleko 
rodzinnego majątku, który 
znajdował się w Bołtupiu.  



Droga nauki Jędrzeja Śniadeckiego  

• Początek nauki zaczął w Gimnazjum w Trzemesznie, gdzie zdobył wykształcenie 
średnie  

• Następnie uczył się w Krakowskich Szkołach Nowodworskich, które skończył w 
lipcu 1787 r. 

• Zaczął studiować medycynę na Uniwersytecie Krakowskim (do 1789 r.) 

• Wyjechał do Włoch, do miejscowości Padwa i zaczął studiować. W 1793 r. 

otrzymał tam doktorat z filozofii i medycyny  

• Potem wyjechał do Edynburga, Londynu i Wiednia, gdzie kontynuował studia w 
zakresie chemii i medycyny. 

 



Stanowiska zawodowe Jędrzeja 
Śniadeckiego  

• W latach 1797-1822 był profesorem chemii w Uniwersytecie Wileńskim, 

pełnił również stanowisko kierownika katedry tej uczelni, 

• W latach 1826-1832 pełnił rolę profesora medycyny na tym samym 

Uniwersytecie Wileńskim, i kierownika katedry kliniki lekarskiej, 

• Od 1832 r. był kierownikiem Akademii Medyko-Chirurgicznej w Wilnie, 

 

 

 



Stanowiska zawodowe Jana 
Śniadeckiego  

• Od 1777-1778 r. był profesorem klasy VI w Szkołach Nowodworskich, gdzie 

po polsku nauczał: ekonomię, logikę, mechanikę, hydrostatykę hydraulikę i 

naukę o zachowaniu zdrowia, 

• W 1781 r. po powrocie do kraju z Paryża, został profesorem matematyki 

wyższej i astronomii oraz kierownikiem katedry w Krakowie (Wyższa Szkoła 

Koronna), 

• W październiku 1782 r. powołano go na stanowisko sekretarza 

Uniwersytetu, 

 



Jędrzej Śniadecki jako biolog 

Osiągnięcia:  

• Jako pierwszy spróbował stworzyć 
ogólnobiologiczną teorię na podstawię 
współczesnych osiągnięć chemii i 
fizyki.  

Jędrzej Śniadecki w całym sporze 
między preformizmem a teorią 
epigenezy stawał po stornie 
epigenezy. Śniadecki w tym sporze 
przyjmował stanowisko, że 
podstawowym warunkiem życia jest 
związek organizmu ze środowiskiem, 
w którym realizuje się prawo 
przemiany materii. 



Jędrzej Śniadecki jako chemik  

Osiągnięcia: 

• Jędrzej Śniadecki był jednym z 
pierwszych wykładowców chemii w 
języku polskim, 

• Uczony w 1808 r. odkrył pierwiastek 
w surowej platynie i nazwał go 
„western” od nowoodkrytej planetoidy 
Vesty. Niestety Akademia Paryska 
nie potwierdziła odkrycia 
Śniadeckiego i odkrycie pierwiastka o 
liczbie atomowej 44, 
czyli rutenu przypisuje się 
obecnie Karlowi Clausowi z datą 1844 
r. 

 

Jędrzej Śniadecki nauczał chemii 
antyflogistonowej. Szerzył w młodym 
pokoleniu poglądy Lavoisera. Był 
przeciwnikiem teorii Georga Ernesta 
Stahla(twórca teorii flogistonowej), 
ponieważ francuski uczony jakim był 
Antoine Laurent Lavoisier dowiódł, że 
flogiston jest zmyślony a spalanie ciał 
można wytłumaczyć tym, że w czasie 
palenia tlen z powietrza łączy się z 
palącym ciałem. 



Jędrzej Śniadecki jako lekarz  

Osiągnięcia: 

• Śniadecki jako pierwszy opisał metodę 
leczenia krzywicy 

• Jako lekarz- klinicysta napisał szereg 
rozpraw, w których opisywał 
interesujące przypadki z dokładnością 

• Według dzisiejszego nazewnictwa 
Jędrzej Śniadecki był praktykiem. W 
swojej karierze jako lekarz leczył 
chorych (dzisiejszy profilaktyk). 
Interesował się też farmakologią. 
Posiadał znakomite wyczucie zjawisk 
epidemiologicznych.  



Jan Śniadecki jako astronom  

Osiągnięcia: 

• Jan Śniadecki doprowadził do 
otwarcia w 1791r. Obserwatorium 
Astronomicznego.  

• Dzięki jego pomocy powstało 
Collegium Śniadeckiego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

 

Jesienią 1782 r.wystąpił z projektem 
zbudowania obserwatorium 
astronomicznego w Krakowie na terenie 
Ogrodu Botanicznego. Jako astronom 
prowadził liczne, aczkolwiek 
standardowe obserwacje 

 



Jan Śniadecki jako matematyk 

Osiągnięcia: 

• Zainicjował pierwsze w Polsce studia 
nad rachunkiem prawdopodobieństwa 

• Twórca bardzo ważnych w historii 
nauki podręczników "Rachunku 
algebraicznego teoria" , 
"Trygonometria kulista analitycznie 
wyłożona" , "Geografia, czyli opisanie 
matematyczne i fizyczne ziemi"  

Jan Śniadecki był bardzo znanym i 
szanowanym matematykiem. Stworzył 
wiele. Prace naukowe Śniadeckiego z 
dziedziny matematyki możemy 
podzielić pod względem treści i tematów 
na dwie grupy. Do jednej należą dzieła i 
podręczniki, które zawierają 
systematyczny wykład pewnego 
przedmiotu, a do drugiej pisma 
zawierające poglądy Jana Śniadeckiego 
na różne działy nauk matematycznych, 



Rodzice braci Śniadeckich  
Rodzice braci to Andrzej Śniadecki i Franciszka z rodu Giszczyńskich Śniadecka. Ojciec 
najpierw pełnił role: 

• Landwójt (1767 r.) – urzędnik w dawnej Polsce pełniący w osadzie funkcje 
administracyjne, policyjne i sądownicze 

• Cechmistrz piwowarów (1768 r.) – czyli główny zarządzający rzemieślnikami od 
wytwarzania piwa  

• Wójt (1768-1770 r.) – urzędnik stojący na czele wiejskiego samorządu gminnego  

• Burmistrz (1772 r.) – urzędnik stojący na czele władz miasta lub gminy 

• Sędzia i Ławnik (1775 r.) – członek sądu przysięgłych; w Polsce: członek sądu 
reprezentujący społeczeństwo 
 

W swojej autobiografii Jan Śniadecki wspomina, że ojciec swoje wykształcenie zaczynał 
od klas jezuickich w Bydgoszczy i Toruniu, a następnie na kolegium Lubrańskiego w 
Poznaniu.  



Organizacje, w których brali udział: 
Jędrzej Śniadecki  

• Od 1801 r. był członkiem 
warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół  Nauk 

• Od roku 1806 r. współzałożycielem i 
pierwszym przewodniczącym 
Towarzystwa Lekarskiego 
Wileńskiego. 

• W latach 1806–1836 r. był 
prezesem Towarzystwa Medycznego 
Wileńskiego. 

Jan Śniadecki  

• Był jednym z członków Kolegium 
Fizycznego 

• 1782 r. został mianowany członkiem 
Rady Wizytatorskiej (powołanej 
przez Komisję Edukacji Narodowej) 

• 1782-1787- otrzymał stanowisko 
sekretarza Uniwersytetu 

• W 1812 został członkiem utworzonej 
przez cesarza Napoleona I 
Bonaparte Komisji Rządu 
Tymczasowego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego 



Ciekawostki na temat braci 
Śniadeckich  
• Dzięki pomocy Hugo Kołłątaja i rektora Antoniego Żołędziowskiego Jan 

Śniadecki wyruszył za granicę, aby móc dalej rozwijać swoją wiedzę 

• Jędrzej Śniadecki jest twórcą pierwszego podręcznika chemii pt. Początki 
chemii (1800, wyd. 2: 1807, wyd. 3: 1817).  

• Jan Śniadecki w 1784 (rok po braciach Montgolfier) wraz z Janem 
Jaśkiewiczem skonstruował pierwszy w Polsce balon. 

 



Bracia Śniadeccy jako patroni Zespołu 
Szkół Technicznych w Grudziądzu 

W 1988 r. podczas rady pedagogicznej postanowiono nadać szkole 
patrona. Kandydaci na miejsce patrona byli prezentowani przez 
radiowęzeł szkolny i w gablotach ogłoszeniowych. Głosowanie 
zakończyło się w czerwcu 1988 r. a zwycięzcami zostali Jan i Jędrzej 
Śniadeccy. Ogłoszenie nowych patronów szkoły odbyło się 30 marca 
1989 r. i była to 15 rocznica otrzymania sztandaru szkolnego. Po tej 
decyzji uznano 1 września 1998 r. że szkoła otrzyma nazwę Zespół 
Szkół Technicznych. 
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