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* * -:.:-
Rodzina Sniadecldch pochodzi z ·ziemi pa

luckiej =:=), powlalu żnillskiego, wsi Gorzyce, 
skąd SniJtdeccy przenieśli się do Żnina. 

VV spisie mieszkmlców Żnina z roku 1775 
są zapisani rodzice Jana Sniadeckiego: Andrzej 
Sniadecki - piwowar !i Franciszka z Giszczy{I
skich , właściciele pięlnastmnorgowego gospodnr ·· 
s twa . Dziś rodzina Sniadeckich w Żninie cał

kowicie wygasła. 

'1') Ziemia pałucka leży na pólnoc od Gniezna. Jej 
granice s l nnowią: na wschodzie i północy Na leć, na za
chodzie Struga Margo!"Jslw i Rudl>a z Tyśmienicą, m1. po

~ ludniu \Vclnn. 

* * * 
Koniec wtieku osien1nastego i początek 

dziewiętnastego, w których to czasach wypadło 
żyć i działać Janowi SniacleckienHl, należą do 
najtragiczniejszych okresów w życiu Narodu 
Polskiego. Drapież ni sąsiedz i coraz zuchwalej 
wysuwal1i swe n1acki i coraz natarczywiej wtrą~ 

cali się w wewnętrzne sprawy Polski, bacząc , 

żeby życie warcholski e i rozpasana swawola 
nie miały h amulca i przeszkody, żeby naprawa 
stosunków nie przeszkodziła in1 ·w dokonaniu 
zamierzonego łupiestwa na żywyn1 organiz1111ie 
Na rodu i Patl.slwa. 

\ V beznadziejnych tych warunkacl1, na 
chnuunen1 niebie życia narodowego rozJ)łysły 
przejasne gwiazdy n1ężów wielkich zasług, k tó~ 

rzy nie tracili wiary w odrodzenie bytu pa6stw_n~ 

wego Narod u i z całem poświęceniem, z ca~ 

łen1 zaparciem s ię s tanęli do walki ze złern 

i pracą swą i cnotan1i starali się ratować naj~ 

świętsze wartości Narodu: Duszę i Kultu~·ę. 

5 



Do plejady tych gwiazd, do mężów wielkich 
cnót, w ielkliej ofiarnej pracy i niepożytych za
sług dla Na rodu , którzy u swoich i u obcych 1 

umieli zyskać szacunek i w najcięższych wa
r unkach godnie reprezentować Naród Polski, 
należeli bezprzecznie bracia Jan i Jędrzej Snia
deccy, synowie ziemi pałuckiej. 

.Jan Sniadecki był postacią tragiczną , jak 
tragicznemi były czasy w których żył. Talen
t·am i swyn1i, nauką i pracą doszedł do najwyż
szych dostojeitsl.w, dzierżył ster oświaty naro
dowej, wreszcie dożył, że jego bohater skie wysiłki 
ca łego życ i a zostały sponiew ierane i zniszczone 
przez s iły wraże: Austrjaków w Krakowie, :Mo
skali w \~'lini e. Życie Sniadeck iego jest dZ!iwnic 
piękn e i jasne w swej pros tocie i ofiarności. 

J es t on Jlliezwykłym t ypen1 uczonego - obywa
tela obdarzonego od Boga n ajszlachclniejszeini 
pierwiastkami duszy ludzkiej, któryn1 we wszys l· 
kich · okoli cz nośc iach życia był wierny i posłu · 
szny: kochał naukę i życie całe poświęcił dla 
Ojczyz ny, k~órą bczgraniicznie umiłował. 

Działalność Jana Sniadeckiego rozpoczyna 
s i ę p raw ie w wieku Chłopięcym. Po uzys1<aniU~ 

doktoratu w 1\rakowie, mając la t 19·cie, wykła- 1 

. dał 1naten1a tykę_ w Akademji kra kowskiej, 
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T 
a w dwa Ja ta potem zosta ł najbliższym współ
pracownikienl Kołłątaja w sprawach Komisji 
Edukacji Narodowej , oraz nauczycielem w zre· 
formowanen1 gimnazjmn a kademiekiciU w Kra
kowie. Bliższe obcowan ie z I\ołłątajem , zapoz. 
nanie s ię z ideą r eforrf1y szkolnictwa, wzbudziło 
w Sniadeckhn dążenie do wzięcia czynnego 
udziału w tak doniosłej dla Narodu sprawie 
i chcąc się do ni ej należycie przygotować , zn· 
ellęeony przez Kollątaja , we wrześniu roku 1778 
wyjechał na własny koszt zagranicę . 

Pierwszyn1 dłuższyn1 etapem studjów Suia
deckiego była Getynga, która jednak nie dała 

n aszen1u uczonen1u spodziewanych warunków 
pracy. Zwłaszcza poziom matematyki, która by
la głównym celem Sni adeckiego, bardzo· był niski 
i trzeba było brać lekcje prywa tne, żeby istotną 
korzyść osiągnąć. Sniadecki bawi! w Getyndze 
15 1nies ięcy , studjując, poza ma ten1atyką pod 
osobistyn1 kierunkiem profesora K3 stner a, na
uki przyrodnicze, języki staroży tne, do których 
okazywał specjalne upodobanie i filozofj ę. Pięt

nastmnies i"ęczny pobyt w Getyndze wyczerpał 

szczupłe iasoby Sniaclcckiego, a wytężona praca 
ponad s iły , doprowadz iła do takiego stanu wy
czerpania, że lekarze zabronili n1u praco~a(·, 
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za lecając dłuższy odpoczynek w łagodnym kli 
macie Holandji. O ś r6,itki na dalszą pracę 
zwrócił się Sniadeck i do .-~ Yfnisji Ed ul\acji Na
rodowej , która jednak odmów iła mu zasiłku. 

Sprawę tę pomyślnie zała t\vii.I-:oHqlaj , który na

l eżyc i e oceniał wartość początkującego ucz~nego 
i zabezp ieczył mu możnoS~ ~lalszych stucljó\v za
granicą. 

Posłuszny wskazanioni lekarzy, Sn iaci Ccki 
udał się do Holandji, zwiedził Lejclę i Utrecht, 
zawarł znaj01nośc i w najwybitniejszytui uczony
Uli i po dwmniesięcznym pobycie, w s tycz niu 
1780-go roku przyjechał do Paryża, mając gorą 

ce polecenia profesarów I'iistnera i Hennerta. 
W Paryż u zna lazł Sniade~id świetn e warunk ·i 
pracy i bardzo życzlri.we przyjęc i e uczonych , na

leży z resz t ą patniętać o t~m , że" były to czasy 
najśw i e tniejszego rozwoju-- nauk śc i słych we 

F rancji. l tu również Sniadecki s tudjował Jna 
tematyk ę i astr.onon1ję pód bezpoś redn im k ie
runkienl profesora Cou sin~, którego przyjm~1i 
zas l\a rbił na życie całe .. . Ró\vnież i inni wybitni 
naturaliś ci tego czasu z LapHtceu1 i Lavoisi crcn1 · 
na czele obdarzali naszego uczonego wi elką svnl-
patją i dopoiuagali 11111 .w studjach. . 
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Ważnem zdarzeniem dla Sniadeckiego był 
przy jazd do Paryża sekr etarza Komisji Edukacji 
Narodowej ks. Piramowicza. Było to w pól ro
ku po przyjeździe Sniadeckiego do Paryża , gcly 
już Sniadecki cieszył się zasłużonem uznanie1n 
i dobrą sławą . To też Piramowicz ze wszyst
kich stron słyszał entuzjastyczne opinje o uz
dolnieniu, pracowitości i wiedzy Sniadeckirgo. 
vVobec tak pochlebnej i zgodnej opinji, ks. Pira
Inowicz, jeden z n ajgorliwszych orędowników 

nauk w kraju, zajął si ę Sniadeckim. Na jego 
wniosek Komisja Edukacji Narodowe j przyznała 
Sniadeckiemu zas iłek na dalsze studja zagranicą 
i zaproponowała n1u od roku a kaclemiekiego 
1781 -82 katedrę matema tyki i aslronomji ··w 
Szkole Głównej Krakowskiej. Gdy Sniadecki za
komun~kował o tern swyn1 paryskim profeso rom 
oświadczyli mu, że mają dla niego daleko lep
szą propozycję. na stanowisko obserwatora 
w Madrycie i j ednocześnie odradzali mu powrót 
do kraju, któremu , ich zdanien1, groziła wkrótce 
ruina polityczna. Sniadecki nie zgodZlił s i~ jed
nak na wyjazd do l'vladrytu, Inotywując odmowę 

te m, że im gorzej w Ojczyźnie , tern rychlej na · 
leży do niej wracać i usilniej dla niej pracować. 
Z sercen1 przepełnionem wdzięcznością dla 
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swych przyjaciół i z wielkim żalem opuścił 

Sniadecki Paryż 31-go lipca 1781 ·' xqku i we 
wrześniu· ··s tanqł w Krakowie. Załatwi\vszy nie
zbędne · sprawy, Sniaclecki niez"'łocznie pojechał 

do · vvarsżawy, aby przedstawić s i ~ n aczelnyn1 
władzom Komisj>i Edukacji Nar ocl9wej i podzię

kować Swemu opiekunowi 1\ołłątajowi za udzie
l oną n1u zagranicą pmnoC. · Prezes Komisji Edu
kacji N~i:odowej, książę Michał Ponia towski, 
biskup . pto.cki przyjął go .balidzo życzliwie, 

przeds tawił · królowi i wręczył IU.U 11DIHinację na 
profesora lnatetnatyki . i as lronoi:n ji w Głównej 

Szkole Krakowskiej. 

PiCrwsze kroki Sniadeckiego I),i,t terenie ży 
cia aka;c;lemicl<ie·ga spotkały s ię . z truclnoś ciami. 

Sniridecki wbrew uświęconyn1 z~vyczajmn, po
stano·w~ł pro,Vadzić wykłady w jęz.yku o,iczy
s tyin, Cl~walebne to zamierzenie spotkało s i ę 
z sfn·z] ciwem sta rszych prof~s~r ó\\r,-~ 1\.tó rzy _pol.: 
sld.e wykłady uważali :ci póSi:lOlitowa'nie nauki ; 
uuiając j e"dynie łacinę ·za godn ą t-ego zaszczy tu . 

·.<Ś}JI~a)~ra oparła s i ę o" ks ięcia lVIi chała POJ!iatow
skiego i ostatecznie Sniadeck i rozpoczął wykłady 

w ję'zyku ojczystym dn. 9. IX: 1781 roku , wywal- 1 

czając w ten sposób prawo obywatelstwa 1nowie 
polskiej w Szkole Głównej Krakowskiej. Jedno-
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Melryka .lana Sniadcckicgo. 
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cześ111ie , rozumiejąc trudności jakie z tego powo~ 
cłu dla studentów wynikły, Sniadecki przystąpił 
niezwłocznie do opracowania polskich podręcz
ników z dziedziny 1natematyki. 

Bok ten zaznaczył się jeszcze przykrzejszą 
sprawą. Przeciwko promotorowi refonn w Aka
demji, K.olłątajowi, wystąpiła Kapitula Krakow
ska, która zachwiała jego stanowisko i wprowa
dziła zamęt w życie odradzającej s i ę insty tu cji. 

Zawdzięczając wpływon1 najpoważniejszych 

działaczy oświatowych i usilnym zabiegom Sll'ia
deckiego, zdołano wreszcie przekonać księcia 

biskupa płockiego, który przywrócił Kołłątajowi 
należne stanowisko w okręgu krakowskim. Dla 
Hustracji ogronnt obowiązków w ówcze~nych 

okręgach szkolnych, przylaczmn y sferę i zakres 
dzia1ania okręgu krakó\Vskiego. Obej;n.ował ofi 
,VQjewództwo krakowskie, poznmlskie, kalis
kie, sieradzk ie, gnieźnieÓ.skie , łęczyckie, nlazo
wieclde, podlaskie, Ubelskie, podolskie, sandO~ 
nliei:Skie, wołyńskie i kijowskie. '''sZystkie te 
ośrodki trzeba było zorganizować, dobrać hn si·· 1 

ły nauczycielskie, zaopatrzyć w pOlnoce nauko
we, dostarczyć ilu podręczników ew.' wydruko· 
wać je dla nich, zaopatrzyć w fundusze, prowa~ 

dzić kasę glówm], administrować dobrami i t. d. 
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JednoczeSnie trzeba było organizować na ho
w'Jch podstawach nauczanie w Szkole GłównE:·j 

Krakowskiej. Z tych czasów datuje się ogród 
botaniczny, szpital Jnedyczny, chirurgiczny, po
łożniczy, drukarnia. VVe wszystkich tych pra
cach, dążących do s tworzenia nowych podstaw 
nauczania publicznego, Sniadccki pomagał Kol
Iątajowi bąd ź jako sekretarz uniwersytetu, bądź 
jako sekretarz Bady Wizytatorskiej, której prze. 
wodniczyi Kołłątaj. 

\V roku akademickim 1782-3 Kołłątaj został 
rektorem Szkoty Głównej Krakowskiej i wraz 
ze Sniadeckiin usilnie pracował nad wprowadZ€
niem w życie wielkich idei Komisji Edukacji Na
r'odowej , które przy zgodn ym wysiłku profes•·
rów i poparciu zarządu głównego, szybko toro
wały sob ie drogę. Sniadeck•i pomimo tak licz· 
nych obowiązków adminis tracyjno-organizacyj· 
n ych , . nie zani edbywał n auki, utrzymywał śch.t.y 
kontakt z Akademją Paryską, która u znająr 

wielkie jego zasługi chciała go mieć swyn1 sta
łym współpracownik•iem i zaproponowała ·Głów · 

nej Szkole Krakowskiej stworzenie Instytucj i 
członków zagranicznych. Trzech takich człon· 
ków n1iała mianować Akademja Paryska z prCI
fesorów kra kowsk ich , trzech profesorów pary-:; 
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kich mianowałaby s"'ymi szłonkarrti Szkoła 
Główna Krakowska. · VVobec Ilie życz1iwego sta
:nowiskU prezesa Komisji Edukacji Narodowej 
projekt ten nie doszedł do Skutku, bał się bo 
wiem książę ~~[ichał Poniat'owski , ż_e nauka od
ciągnie najl epsze siły profesorskie,. n1iędzy in 
1iynii Sn iadcck;iego , od prac orgahizacyjnych 
i dydatk tycznych, które is totnie wy~nagały w id 
kiego wysiłku i ofiarnej pracy. 

Szybko 1ninął świetny okres rei~ torstwa ·Koł

łątaja i jego następcą zos tał Felik s. Oraczewski. 
człowiek nicodpowiedni, przy k tórym Sniadecki 
u1usiał jeszcze więcej czasu poświęcać sprawont 
ogóJnyn1 . Nie przesz kadzało u1u lo jednak zaj
mować się organizacją obscrwatorjun1 astrono
tnicznegd, war szta tu ul.wchanej jego pracy na· 
ukowej. Przed rozpoczęciem jednak systema l·y
Cznej pracy obserwatol'skiej w Krakowi e, Suia
dceki postanowił udać się zagranicę dla zapoz 
n a111ia się z najnowszemi zdobyczami aslronomji l. 
i, uzyskawsZy półroczny urlop, udał się do F ran- l,. 
cji i 'Anglji. W Paryżu odnowił dawne sto!lLm.ki l! 
ze światen1 naukowym, zwiedził nowe z ~l kłady 

przyrodnicze, pracował w obserwatorjuch astro
nom icznych i po cztero lygodniowyn1 pol,yclc 
udał się do głównego · ce"lu swej podróży -. do 
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Anglji, która w tych czasach tniała szer~g wy 
bitnych astronomów z rozgtośnyn1 Herszele.1n nu 
czele, który, pracując na przyrządach "\vlasl}(:j 
konstrukcji, ciakonał właś'nie w tych czasuch f

1 

/ 

nieZiniernie c iekawych obse rwacji ksi~ż~ca . 

Praca w · Oxfordzie, Cmnbridge, . Greenwich , 
a glów<nie w Slough u Hershela pachlando sn:a
deckiego całkowieie i przec iągnęh ;;i~ ·znacznir~ 

poza czas u r,lopu. Sniadecki przt'dłużyl swó~ 

urlop i dopiero w gruch1iu 1787 roku wrócił do 
Krakowa. Pobyt zagranicą dał 1nu m.teiw pod
stawy do prac a.stronmnicznych, ktÓre Z\''S lul ty 
111u rozgłos w świec ie naukowyn1 i postnwHy 3~"'~ 

w rzędz ie najgłośniejszych asiranomów •)wr:!L'S.· 

nego pokolenia. 

Po powrocie do kraju, zastał Sniadecki nic
p01uyślne Ziniany w stosunkach akadem ickiClL 
San1owola rektera Oraczcwsk iego, systematycz
ne naruszanic statutu akademickiego przez pre
zesa Komisji Ed ukacji Narodowej, ks ięcia ~1i

chala Poniatowskiego, zdezoL·ganizowaly całko 

wicie życ ie akaden1ick ie i osłalecznic dopr·Hvri
dziły do s ta nowczego protes tu , który znal azł" 

wyraz w zaniesieniu fonnaln ej s_kargi przed s:.td 
l\omisji Eduk acj i Na rodowej w Vlarszawi~. 

Hzecznikiem ładu i porządku oraz praw akade 
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mickich · był Sniadecki; który z ściśle 7n:delgn-_ 
wanym aktem oskarżenia zjechał do \-Varsla,-...-y. 
Przeprowadzenie tej sprawy nastręc?:aio licr.ne 1 

trudności, ponieważ najwyższy dostojnik I\.01Ui 
sji Edukacji Narodowej, l,<siążę Michał Poniatow
ski . był w niej zaangaZowany. To też gdy 
Sniadecki zwrócił się do niego w tej spr:nvit~ nil" 
przyjął go i zgocln~ie z ustawą n1ush1ł jq. \vniP[.;ć 

na plenun1 J{mnisji Edukacji .Narodow(•j. Spra
wa była bardzo poważna, zarzuty tak słuszne, 'if: 

trudno było nie. przyznać im racji. \Volwc '~ : i

docznych nadużyć władzy, zdecydo\vano wydać 
nową ustawę _i do jej opracowania . powołać re
ktorów ' i delegatów uniwersytetów, którzy też 

wspólnie z naczelne1ni władzmni Komisji E du
kacji Narodo,vej taką ustawę opracowali. lJs tn. 
wa została ogłoszona w 1790 r. Pobyt Snind<~C
kiego w .Warszawie. dał mu sposobność po~nania 
wielu ludzi wybitnych, którzy w przyszłości za
ważyli na dalszych jego losach. Do nich należeli 
Czacki i Poczobut, którzy głównie przyczynili 
się do pozyskania Sniadecldego dla Wilna. 

'V lutym roku 1790 wrócił Sniadecki do 
!{rakowa wit~ny entuzjas,tycznie przez wdzięcz
nych kolegów, którzy w dowód najwyższego uz
nania powołali go jednogłośnie . na prezesa Kole-

1 

gjum Fizycznego. \V tym czasie ustąpił z. rek
torshva niefortunny Oraczewski i życie w Szkole 
Głównej poszło znowu pomyślnie. 

Niedługo jednak było sąclzonen1 Sniadec
kieinu korzystać z owoców jego zabiegów 
w \Varszawie. Nowe klęski na cały kraj spro
\vadzili targowiczanie. Rozwiązali oni Komisję 
Edukacj'i Narodowej i na jej n1.iejsce ustanowili 
dwie równoległe instytucje dla Korony i Litwy. 
Przewodniczącyn1 Koronnej Kon1isji Edukacji 
Narodowej został Michał Radziwiłł, ldóry nie in
teresował się zupełnie sprawami oświaty. " Tszel
lde zabiegi zarówno w komisji targowickiej, jak 
też u króla były bezskuteczne. Szkolnictwo 
n1arniało z dnia na dzie{t. VV równie złych wa
runkach znalazła się Szkoła Główna Krakowska. 
Chodz·iły złowieszcze wieści o jej zaniknięciu 

i ·zamiarach targowiczan rozgrabienia dóbr po- , 
jezuickich. Sytuacja z dnia na dzie11 stawała się 

trudniejsza i znikąd nie byto wida{o ratunku. Do 
piera zwołanie Sejnn1 Grodzieliskiego w roku 
1793 wzbudziło pewne nadzieje. Jedynie sejm 
n16gł uratować byt szkolnictwa. Należało przeto 
pdsłać tmn rzecznika, którego autorytet n16gł za
ważyć na szali wypadków. I ty1n razen1 wybór 
padł na Sniadeckiego, który już tyle razy rato-
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wał akaden1ję. "Po długim namyśle, nie . widząc 

in-nego sposobu załatwienia sprawy, Sniadecki 
zdecydował- s ię pojet;hać lo Grodna i , uzyskaw~ 
szy" ·pełnmnocnictwa , 30i9 1naja :wyjechał z I<ra. 

Koidół w żriinie. 

kowa. Istotnie było to bardzo trudne zadai1ie. 
Trzeba było walczyć o byt oświecenia publicz
nego wbrew naczelnej swej - władzy - Koronnej 
Komisji Edukacji N_al:odowej, wbrew targowi-
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czhnom, wodZącym rej na Sejmie Grodzieil.skitn, 
tnając za sobą jedy~ie słuszność sprawy i chęć. 

służenia . Ojczyźnie . Łupiestwu· i' pryw:icie prze 
Ciwstawić słuszność i dobro puhHczrie ~ 

Z dnvilą . przyjazdu do G1~odna nastały cię;. 

·ide dni dla Sniadeck•iego. Targo"~iczanie· chcieli 
L;ś~ić:· jegQ · c:z:tijljoś~ - i ltsiClł~ć S? S i ecią in~fjg . 
Nie był' to jednak ~złowiek, którego ii1ożna było 

· htt\vo . oszukać. _ · Prz~kqnU,V-~zy się , _ ż e ~ie __ tylko 

~;fere~y .Krali:,_O~ya są _zag~o:io~~e, lecz_ ż~ ~ t~rgowi
c~-a-~ie go~.t~ją zrirr1aGh_n·a_ 'V•i_lno,_ ~q)rz e(l;?:-ił o _te_m 

Po~iobuta, _ ktÓI:Y zjechał ' do Grodha -i_ wsp~ólnie 
z.· Sniadeckim rozpoczęli akcję obronną : Mając 

~~l~ _ n).O~-J1.CgQ '_i : ·g_r .oźllego . pr~e~i\~~1ii{A ~~ ~-?s.rih,.a~.h 
łargowi~Żan,. Sn·i~d·e~ki \ ~1J}~siał _, sz~ll}ać " p~~-ll~cy. 
~jo __ .gr:_~t_nt(n~llC~i " ~J)ada;niu . sy.t1,1acji p~·zY_s.z e~H :ąo 
~~~i osk u,. ie .. Je.dyr;1e. Siwers -Inqże I)Ht ""'· ~ę 1n _Q.Ó ~ 
pmnóc,. że. 0~1- jC.den -jest. włacl:ny pohmnę~ya_Ć :ZO.

cł"1i~~~-oś.ć ta.rgo~~iczan . Był wpra'\vdzie ·w Grod
nie Stanisław August, ale j~go położenie nie da
wało mu możności bronienia spraw nau~d i kul
tury w Polsce, któryn1 tyle entuzjaznnt poświę
cił . Jakkolwiek Stanisław August był bezsilnym 

w stosunku do sejmu, Iuógł' jednak dopomóc 
Sniadeckiennt swoimi wpływami. Udał się więc 

l( l 
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Sniadecki do króla z prośbą o polecenie go Si-
wersowi. ". 

Stanisław August riajchęt-~iJi'j to uczynit za
poznając ich z sobą na obie·~-~ie wydanyn1 dla 
nich. Zawdzięczając osobistyn1 zaletom, Sniade 
c-ki wkrótce zdołał zdobyć zaufanie Siwersa 
i przy jego pomocy zapob!e~ 1-wszystkim usito
waniom rozgrahienia dóbr._ al~aQeinickich. Osta
tecznie - uzyskał postano,ier,(e 'Konstytucji Sej
mowej, kasujące wszysTI{ie SaruMJa Konfederacji 
targowickiej zapadłe do:tąd względem funduszu 
edukacyjnego. Uzyskanie t~ . decyzji Sejmu oz
naczało pełne zwycięstwo $niadeckiego nad targo
wiczanam•i i mogło s tanJ,~ić nową erę w spra
wach oświaty publicznej ... w listopadzie s kOił 

czy! się wreszcie Sejm Gr:;.,dzie!lsld i Sniadecki 
powrócił do Krakowa · z mocnem postanowie
nienl oddania s·ię całkowicie pracy . naukowej, 
w której szukał odpoczynku moralnego po tru-
aach w Grodnie. _, 

Ale w tych czasach nie było w ~olsce miej
sca na twórczą pracę naukową..~•. Ffi\,~tan ie Koś
ciuszkowskie-porwało Sniadecki~gÓ w wir trosk 
politycznych. Mianowany przez K<>ściuszkę 

członkiem Komisji Boni Ordinis, s tał~się jednym 
z najbliższych · współpracowników ~aczelnika. 

': 

Po upadku powstania, schronił s ię przed !'rusa
karni do Galicj i, z niezrozt.tii].iałych bowiem po
wodów został wyłączony z ogólnej amnestji i tyl
ko zawdZ'ięczając wpływon1 swyc:h •nożnych 

przyjaciół Sniaclecki w końcu roku 95-go uzys
kał zezwolenie .na powrót do Krakowa. Powrót 
Sniadeckiego byi . opatrzności ą dla Szkoły Głów
n ej Krakowskiej, która przez wypadki wojenne 
całkowicie pozostawała bez środków/zawclzi~
czając staranimn Sniadeckiego, , jego tak towi 
i powadze, naczelnik ad tninistracji pruskiej -
Hoym zajął s ię g·orliwie sprawami funduszów, 
odebrat zaległe n a leżnośc i od czynszowników 
dóbr pojezuickich i priekazal je na użytek szkol
nictwa. Zaledwie Sniaclecki doszedł clo ładu 

z władzami pruskiemi, Kraków przeszedł pod 
rządy Aush·jaków i znowu trzeba było s i ę s tarać 

o zabezpieczenie bytu szkolnictwa w nowych \1 
warunkach politycznych. Senat zdecydował wy- ' 
stać delegację do Wiednia, do której również 
uproszono Sniadeckiego, który sprawę pomyślnie 
załatwi t 

Po powrocie z VViednia zastał Sniadecki 
propozycję objęcia w 'Wiln ie sta nowisk a rektora 

obserwatora popm·tą usilnie przez Poczobuta 
i księcia Czartoryskiego, generała ziem podoi-
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sldch. Propozycji tej . Sniadeck i nie przyjął, 

chciał bowien1 usunąć się od zajęć achninis lra
cyjnych, któr e mu ju ż tyle czasu w życiu zajęły , 

i całkowicie poświęc ić s i ę pracy naukowej, 
swyn1 obscrwacjOJn astronmnicznym. 

Nauk a ·ni e zaw iodła Sniad~ck iego, po tylu 
latach wa lk dała tnu wy tchh icnie i rozslawiła 

jego imię w E uropi e. Pr?Ce Sniadeck iego ogła
szane w VViedetiskich Efen1erydach , zwróciły na 
ni egO uwagę wybitnego as tronoma, redaktora 
Efetl1eryd Gota jskich , barona Zucha , który za
prosił go do udz iału w praCach tego wydawnic
twa. Jednocześ nie obserwator krakowski zali 
czony został do towarzystwa as tronomów eu ro
pejskich któ ry1n biuro parys ide wyznaczania 
długości przesyłało swe wydawn ictwo " Connais
sante des temps", również zoStał on zaproszon y 
do towarzystwa 24 astronon1ów europejskich, 
k tórzy podz•ielili między sobą zadjak do nieu
s tannej obse rwacji nieba. Os tatn iej propozycj i 
Sniadeck i nie przyjął, pmii eważ nosił się z lny
ślą opuszczenia Szkoły _Głó\\' nej Krakowskie j, 
która wkrótce · mia-ła być zreorganizowana n a 
modlę aus trjack ą. Najisto tniejszy m jednok po
wodem tej odn1owy była chęć pośw-i ęcenia swej 
pracy całkowicie dla swoich . vV. roku 1801 po w. 

slało w \Var szawle To,varzys hvo Przy.Jaclół Na
uk , którego członkie1n został Sniadecki i praca
mi swemi przyczyn ił s i ę w dużej tuierze do j~go 
rozwo ju, drukując swe obserwacje i wydając 

szereg dzi eł i rozpraw naukowych. 
Na w ieść o zmniarach Sn iadeckiego wyco

fani a s ię z }{ra kowa Foczobut zwrócił się znowu l 
z prośbą o objęcie rektors twa i s tanowiska ob- ( 
serwa lara w \Vilnie . Jedn ocześnie baron Zac h 
zaproponował nut s t~nowisko as tronmna w Bon
non.fi. Obydwie te propozycje Sni adecki odrzu-
c ił . Zachowi odn1ó\vil s tanowczo, Foczobutowi 
zrob ił nadzieje n a przyszłość, pon ieważ , po uzy
skan iu emer ytury, zdecydował się raz jeszcze 
wyjechać na dłuż szy .czas zagranicę. Z wielk in1 
żalen1 op uszczał Sniadecki Kraków, któręmu 

pracę tylu lat poświęci!. Pod rządem aus trjac
k•inl nowe zaprowadzono porządk i , zgasła gwia 
zda Komisj i E dukacji Narodowej. 

W"e wneśniu 1803 roku Sniadeck i wyjechał 

z Krakowa i przez Drezno udał s i ę do Paryża, 

następni e przez Turyn , Med jolan do Rzynut 
i Neapolu, wreszcie przez Bolonję, Faclwę ; VVe
nccję i VVi ecletl wrócił do Krakowa w n1aju 1805 
roku . Podróż ta , odby ta raczej w celach wypo
czynkowych, przyniosła Sniad eck•i.en1u d u żo no-



wych przeżyć·, dała nloŻno§ć poznania nowych ~ 
:v~runków p?r~wolucyjnego życia na zachodzie l ( 
1, Jak san1 lllOWił, przekonała go; że tylko w Pol
sce i dla Polsk i żyć potrafi. 

Jeszcze Sniadecki nie zdążył rozgospodaro
wać · się w Krakowie, gdy znowu \Vilno zwrócHo 
się do niego. Tyn1 razen1 Czacki prowadził ne
·goCjacje. Chodziło znowu o zastąpienie rektora 
Stroynowskiego Miał on oddawna zatarg z p~·o
f€sorami polakan1i, którzy zarzucali 1nu foryto 
wanie profesorów zagran~cznych. Na czele opo
zycji stał brat Jana Sniadeckiego, Jędrzej i ks. 
profesor Jundziłł. VValka ta trwała od szeregu 
lat i podkopywała byt Szkoły Głównej Wileti-_ 
skiej, zniechęcała zarówno rektora jak też pro
fesoró\v. Na 1niejsce ustępującego rektora trze
ba było znaleźć człowieka, który zarówno nau
ką, jak też powagą swego autorytetu n1ógł ~pły
nąć na unormowanie stosunków w ·uniwefsvte
cie i podjąć pracę nad szkolnktwe.n1 na ro;le·· 
głych terenach okręgu wile1l.skiego. Jednocześ

nie chodziło o zastąpienie sędziwego Poczohuta , 
który ocldawna 1narzył o przekazaniu Sniaclec-. 
kien1u swego ukochanego i sławnego w Europie 
obserwatorjum. Sniadecki był istotnie kandyda• 
tem idealnyni. Jako wieloletni działacz Komisji 

Edukacji Narodowej, żnał on jak nikt w Poisce 
sprawy oświecenia publicznego, jak nikt w Pol
sce mógł zorganizo.wać pracę i ułożyć stosunld 
w uniwe~·sytecie. To Leż ·wspólne wysi1ki Kołłą
taja , Poczohuta, Czackiego, prze.dewszyst.kiem 
zaś księcia generała zie1n podolskich Czartorys
kiego, po długich pertraktacjach, zdołały skłonić 
Sniadeck,iego do objęcia s tanowiska w \Vilnie 
i , po załatwieniu iicznych fonualuości pmniędzy 
rząden1 rosyjskini i austrjackin1, Sniadecld pod
pisał UlUowę na trzy lata; 8-go listopada 18011 r. 

został jednogłośn ie wybrany na obserwa tora, 
4-go zaś stycznia 1807 roku (prawie jednogłoś
nie) na rektora. Sni~decki przybył do \Vilna 
18 lutego, a urzędowanie objął 24 lutego 1807 r. 

Stanowisko rektora za czasów Kmnisji Edu
kacji Narodowej 1niało swoisty zakres, odpowia
dający raczej 1ninisterstwu, niż obowjązkmn re
ktora. Rektor był przewodniczącym grona pro
fesorów i 1nłodzieży akaden1ickiej, kierownikieni 
szkolnictwa w rozległyni kraju, naczelnikien1 
ad1ninistracji szkolnej, gospodarzeni dochodów 
_i opielnmen1 funduszów całego okr~gu ... 

Działalność S\vą . rozpoczął Sniadecld od 
podstaw, od zapewnienia instucji funduszów 
i trwalego bytu. \\' tym celu wystąpił on do cara 
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i wnioskiem o oddzielenie ciocilOdÓw edukacyj
nych od ogólnych dochodów par1slwa i s tworze
nie kon1is:ji dla Litwy i VVotynia do rozsądzania 
spraw, . dotyczących bezpieczetlstwa funduszu 
edukacyjnego. Obydwa te wnioSki rychło uzys
kały ~ sankcję. \Ve"\vnętrzne sprawy uniwersytetu 

1 
r 

Bradńm·_ ~ : ,, ·or: 

;!la~<>;i1i i Jfętln:eju»i 
",.q;.§J:1ii:aiiJ:edd:m 

.P.-nfeiJ~:r"~n~ Uni'l"er.sytetu Wtier't.skiego 
.. ~ ltil~io_m Ju.ajo:yi 'z~~~~PJnl 

tlr,ud~on_jrn wZninie 
ol.~"'!~erpniaiJ ~(;,d,30.Listop.~168 

· , ...... -. '· _. · zma.-rf!JP -
J:;c~~· wJe..,:r.unu.ełj .d.:J.Li•tor-;1639' ·· 

w ł\'Hnie ol . .2:l.l{wiotn.1838 
z.iomko"Wie 

·.stnr.anieł'll To"11'tU"~y.1twa.. PrY-y,;adót rł~ou.tk 1· 

Poznuiu~i1!go 166~.. 1 

···-~ 

Tablica pamiątkown w kościcle w Zninie. 

również wyn1agały bacznej opieki. Uniwersytet 
posiadał b1.1dżet 105 tysięcy rubli i sk ładał s i ę 

z następujących w.ydzialów: 
Z Wydziału nauk fizycznych i matematycz

nych, pos i adającego 6-ci u profesorów zwyczaj
n ych , jednego nad zwyczajnego i jednego adjun-

26 

kta. \Vydzialu lekal'skiego, posiadającego 7-miu 
profesorów zwyczajnych i 3. adjunktów. 'Vy
dzialu nauk DJOJ•alnych i · politycznych, obejm u
jącego teologję i prawo. ' Vydzia! t en pos iadał 

6-ciu profesorów zwycza jnych . Wydziału ·nauki 
i sztuk _wyzwolonycb, posiadającego 4-ch profe
sorów zwyczajnych, jednego nadzwyczajnego, 
8 .adjunktów i 3 lektorów. Wielki len iakłail 

naukowy posiadał liczne bra]\i, wymagał uzupeł
nienia, katedr, instytucyj pomocniczych i ponio
cy naukowych. Na wydziale n auk i i sztuk wyzwo
lonych były nie obsadzone )<atedry literatąry 

polskiej i malarstw~ . na wyd.żiale nauk . fizycz.
nych i Inatenl?-tyczn)i_ch, n~aten1atyka była za
n_iędbana , _wydział lek_arski nie posiadał tetru an~
tmniczi~ego , t_eologja ri prawo Iniały ~UJ?lało ka
tedr, jednem sł'owem, nowy rektor nie 1niał po
wodu uskarżać się na br~k zatrudnienia. \VszY
stkie te sprawy Sniadecki starał się załatwić, za
praszając uczonych na katedry, uzyskując dodat
kowe kredyty, budując nowe zakłady, bądź też 
stwarzając w obrębie uniwersytetu nowe insty
tucje ,np.: se1ninrirjun1 wyznania rzymsko-kata
Hekiego i unickiego. Dla nawiązmlia stosunków 
z zagranicą i podniesienia zasług wybitnych 
działaczy oświatowych w kraju, Sniadecki zaini-
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cjował i przep rowadz ił wybor y członków hono
rowych. Z uczonych zagranicznych zostali po
wola!l'i, wypróbowani przyjaciele polaków, 
członkowi e Insty tutu Narodowego w Paryżu: 

Delamber, Biot, Millin Choiseul-Gouffier, 

z działaczy krajowych: genera ł ziem podolskich 
książę Czartorysk i, generał Ludwik Kropilhki -
poeta i zasłużony wizytator szkół i k s. bis
kup Albertra ndi, prezes Towarzys twa Przyjaciół 

\ 

Nauk w VVarszawie. Zatrudnienie sprawa1ni 
uniwersyteckiemi nie mogło odsunąć · na plan 
dalszy spraw szkolnictwa, które wymagało w te

dy wyjątkov,ej pieczy i miało pierwszorzędne 
1 
znaczenie dla narodu. Okręg szkolny wilci\ski 
\pbejmował gubernję wiletlską, grodzieńską, nliń 
ską , wołyńską, mohilowską, witebską i okręg 

białostocki. Posiadal pięć gimnazjów i 70 szkół 
utrzy1nywanych przeważnie przez zakony. Pierw
szą troską Sniadcckiego było ujednostajnienie 
szkolnictwa i dopro\Vadzenie przedewszystkiem 
szk ół świeckich do należy tego poziomu, aby nlo

gły stać s i ę wzorem dla szkolnictwa zakonnego. 
Z wielkim pożytkiem dla sprawy oświecenia pu
blicznego upływały pierwsze la ta r ektorstwa 
Sniadeckiego w \Vilnie . 
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Nic też dziwnego, że minister Zamysłowskl 

kura tor Czartoryski już wcze~niej zabiegali 
o pozysl\anie go na dalszy okres . . Długo wahał 
się Sniadecki, zani1n zdecydował się pozos tać 

w \Vilnie i podpisać kontrak t na n astępn e lrzy 
la ta , które znowu zapisa ły się złotyn1 i zgłoskam i 

zarówno w uniwersytecie, jak t eż w szkolnic
twie. Dwadz ieścia tys ięcy nlłod zieży uczyło si ę 

w szkołach publiczfiych, Lice um Krzemienieckie 
nabra ło szerokiego rozgłos u , do uniwersy tetu 
napływa ła młodzież ni etylko z odległych zien1 
polskich, ale i obcy szukaN wiedzy w sławnym 

już w tedy uniwersytecie wileńskim . Instytucje 
pomocnicze i zakłady naukowe doprowadzone 
zos t a ły do kwitnącego stanu i zaopatrzone w 

najdoskonalsze pomoce na ukowe. 

Zbudowano nowe a udytorjmn chemiczne, 
tea tr anatomiczny, wspaniały zakład we tcrylw.
rji , cieplarnię, zaprowadzono hodowlę roś lin a l
pejskich, jednen1 słow:em wszęd z ie znać było do
brą i celową gospod a rkę . Sprawując rządy 

w uni wersytecie i bacząc nieustannie na bieg 
szkolll'ic lwa, Sniadecki nie zaniedhyr wał nauki. 
Obesrwa torjmn wiJeli side pracowało bez przer
wy i pracmni swemi zas ilało Akadenlję Nauk 
w Petersburgu, .która w u znaniu zasług naszego 
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uczonego, w maju 1811 roku, powolało go na 
swego członka . Swielny rozwój Uniwersytetu 

. i szkolniclwa przerwał rok 1812, rok nadziei 
i Idęsic 

Już z wiosną zaczęły napływać wojska do 
VVilna i wojna zbliżała się szybkien1i krokatni, 
burząc spo kój i udaren1niając wszelk ą pracę . 

Dnia 28 · czerwca wojska francuski e zajęły Wil
no i nas lały dni udręki , które każda wojna ni e
s•ie. VVprawdzi e Napoleon osobiści e zaintereso
wał s i ę szkolnictwem, odbył szereg konferencji 
ze Sniadeckhn, wszystko to jednak nie tnogło 

zapobiec dezorganizacji i zniszczeniu, jakie spra
wia wojna. Obcując z Napoleonen1 , Sniadeck i 
zyskat całkowite jego zaufanie, czemu uniwer
sytet zawdzięczał liczn e korzyści , ale trzeba hyło 
niezn1iernej gorliwości , s tałej opieki i uslawicz
nej troski, żeby oca lić 1nienie uniwersytetu . 
Za ufanie Napoleona do Sniadcckiego znalazło 

swój wyraz jeszcze w tent, że został on powoła

ny do tymczasowego rządu, w którym reprezen
tował inter esy nauki i spraw duchownych . 

P01nin10 ci ążącej nad krajent wojny, Suia
dceki zdecydował się na rozpoczęc i e roku szkol
n ego w terminie nonnalnyn1 i już w sierpniu 
zwrócił s i ę do władz fran cuskich w sprawie 
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zwolnienia wszys tkich gm achów szkolnych 
i uniwersyteckich i wymógł na nich, że takowe 
opróżnili przed rozpoczęciem roku szkolnego,. 
który w całynt okręgu wile1lskim rozpoczął s i ę 

norntalnie. 

Lecz nie sądzonen1 było w tytn roku nor
maJnic pracować. Zn1icnne wojny koleje dopro
wadziły zwycięską dotąd annję francuską do 
os tatecznej klęs ki i odwro tu, jakiego dzieje świa
ta nie pam ię ta j ~l · \V rozpaczliwych tych warun
kach dla armji fran cuskiej , w chwili zawiedzio
nych nadz ieji na rodu polskiego, nie czas było 
my~leć o na uce i na uczaniu , lecz trzeba było 

bronić uniwersy tet przed. nową nawałą od 
wschodu. Cofa jqce s i ę z Wilna władze francus
kie uprowadzały z sobą' rząd tymczasowy i żą
dały , żeby SniadeCk•i również z niemi jechał. Snia
decki s tanowczo sprzeciwił się tentu i wreszcie 
przekonał księc ia nassano, że jego obowiązkiem 
jest wytrwanic do k01lca i bronienie uniwersy
te tu. Szlachetny ten pos tępek narazrił go jednak 
na licz ne przykrośc i i tnógł pociągn ~1ć bardzo 
poważne na s t ę pstwa. Osk arżony o sprzyjani e 
francuzom, zawdz ięczając tylko wplyw;om swyeh 
tnożnych przyjac ió ł , wyszedł z opresji cało . 

Intrygi te jednak popsuły 1nu na zaw sze stosun-
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ki w Petersburgu i pociągn ęły za sobą Claleko 
idące · · kOnsekwencje dla . uniwersytetu, który 
już odtąd nigdy nie zaznał \V Pctcr sburgu życz
liwego poparcia .. 

Sniadecld, widząc wyraźną niechęć do sie
bie, postanow.H usunąć s ię z rektorslwa i przy
ponuiiał · niinistrowi termin '1-vyboru rektora, po
nieważ właśnie w styczniu 13-go roku kotlcz.yła 
S i ę druga jego l~adencja . Na lis ty Sniadeckiego 
minister wcale nie odpisywał, wyborów nie zwo 
łał , nat01nias t gospodarował na własną rękę 

w okręgu , wprowad zał do szkolilictwa swych 
za!J-szników, wywołując w ten sposób dezorgani
zację i zamiesza nie. \ V tych cięż kich warunkach 
Sniadecki sz uka ł pOmocy i oparcia u kuratora 
Czartoryskiego , który jednak, _ zaję ty u boku ca
ra, nie mógł nut w niczem dopomó c. 'Vobec 
tego nic nn1 więcej nie pozos tawało, ja k Lylko 
whrsn~im wysiłkie1n ratować "ład w szkolnictwie 
i życie uniwersy tetu. Nowy rok akademicki 
14- 15 przyniósł Sniadeckiemu oczekiwane zwol
nienie z obo,Viązków rektora, forma jednak w 

jakiej się to· s tało , n ic dobrego nie wróżyła. Bez 
rozpisania wyborów, bez 'vniosku ze s trony kor
pusu iJrofcsorsk iego, zastępcą rektora zos tał 

1nianowany profesor Lobenwein , cudzoziemiec, 
Pomnik Jana Sniadeckiego w J aszun nc h. 



którego nic z Polską nie łączyło. Ustąplenie 
Sniadeckiego z rektorstwa rozpoczęło nową erę 
w szkolnictwie okręgu wileilskiego. Skaliczyły 

się wpływy I\mnisji Edukacji Na rodowej, usl ę· 
pując 111iejsca wpływon1 obcyn1. 

Pozbywszy się rek torstwa, Sniadecld rozpo
czął ostatni, nie mniej przelo świetny , okre!:i 

swej działalnośc i. Praca naukowa , ta niezawod
na uciecz ka i przyjaciółka , jak niegdyś w Kra
kowie, dała n1u n1ora lny spokÓj po latach 'van.~ 
l trudów rządzenia okręgiem wilell.~kim. DJy::er 
wacje as tron omiczn e, wy1niana korespondencji 
na ukowej z obserwatorami Berlina, 1\rólewca, 

Petersburga i \Viednia .stanowiły jego glównP 

zajęcie. VV trosce o dalszy los obscrwatorjum 
wileltskiego, zajął się · wychowaniem swego na
stępcy, Piotra Stawi1\skiego, który też objął po 

nim katedrę i do końca istn ienia uniwersy lf' lu 
godnie swe obó\viązki sprawował. \:V Lym też 
okresie Sniadeck•i wydał szereg świe tnych pod
ręczników , które zyskały uznani e nawet: zagra
nicą . Trygonometrja kulis ta została przel"łmna

cz~na na niemiecki, geografja na rosyjski. 

\V tych również czasach pisał Sn iadeck i o .ro
mantyzmie, o filozofji }\anta, oraz szereg drob-
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niejszych rozpraw, dotyczących aktualnych za
gadnieii nauki i n a uczania, ogłaszanych w pis
mach warszawskich i wiletlskich. 

VV roku 1824 przyszło wreszcie zwolnienie 
Sniadeckiego z uniwersytetu. Po półwiekowej 

ofiarnej pracy dla narod u, Sniadecki przeszedł 
w slan dobrze zasłużonego spoczynku , mając lat 
G8. Nicwiele już pozostało mu życia. Sto lat 
tenut , w roku boha tersldego powstania na rodo
wego, mając lat 74 , znuuł Jan Sniadecki w Ja
sztmach pod \-\' ilnem w don1u ubós twiających 

go krew nych . .Jan Sn iadccki ca łe swe życie poś
więcił wielki ej idei 1\omisji Edukacji Narodo wej. 
Pracował dla niej w l{rakowie i Wiłnie w dqgu 
la t 50. Tu i tam doczekał się świetnego rozwoju 
oświecenia pub1icznego, tu i tam wróg zniszczyl 
jego plony. Ale siły brut alne ni e są władne wo
bec wartości moralnych. Siew Sniadeckiego nie 
mógł zmarnieć. Ziarna rzucone jego rękq wzeszły 
bujnie i zna lazły wyraz w ukochaniu Ojczyzny 
i bohaters twie Narodu. Od fH01uatów i filaretów 
w1iiCI1skich, przez powstanie styczniowe, prze~ 
\Vrześ nię i strajk szkolny warszawski, przez le
gjony Piłsudskiego i bohalersk~l obronę Lwowa, 
przez powstanie ś~ąskie i wyzwolenie Poznaft-
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skiego c iągnic s i ę zło ta nić wysiłku narodu zro· 
dzona z ł ych, którzy w chwiH upadku Ojczyzny 
całe swe siły , pracę całego swego życia poświę

cili na ra lo,vanie duszy narodu. Oni to sprawili , 
że gdzie tylko biły serca polskie, pokolenia za 
pokoleniami sz ły " jak kmnienie rzucone przez 
Bega na szaniec" aż do ostatecznego zwycięstwa : 

do zmartwychws tania Ojczyzny. 

':') Do oprncowunia niniejszego pr.zcmówil'nin słu

żyły mi naslqpujnce wydawnictwn: n) Józefa Bielińskiego 
- Uniwersyte t w iletiski ; b) Mich nin Bnli!'t skiego - Pn · 
miq lnild o Jani e Sniadccki m ; c) Luch,' ika Tura - Uni
wersyte t wiłc t'lski i jego znaczenie . 
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