
  

„Polsce służyć, Europę tworzyć, 
świat rozumieć”



  

Stanisław Wawrzyniec Staszic 
(1755-1826) 

 uczony, filozof, geolog i geograf, 
filantrop, działacz polityczny 
i ośwwiatowy, kśiądz, jeden 
z najwybitniejśzych 

przedśtawicieli polśkiego 
ośwwiecenia, prekurśor badanw 
terenowych i turyśtyki gowrśkiej, 

mąz  śtanu.



  

Rodzina
S. W. Staśzic urodził śię 6 liśtopada 1755 r. w Pile. 

Syn Wawrzynwca i Katarzyny Staśzicoww. 

Ojciec był burmiśtrzem Piły. Staniśław miał dwowch braci 
Andrzeja i Antoniego oraz śiośtrę Annę. 

Ojciec pragnął, aby śyn  zdobył  wykśztałcenie i w 
przyśzłośwci zajął powaz ne śtanowiśko. 

Matka zaśw, jako niewiaśta religijna, ofiarowała Staniśława 
opiece bośkiej i przeznaczyła go do śtanu duchownego, 
czyniąc śwluby, z e całe z ycie będzie chodził w śukni 
duchownej. :)



  

Rodzina

Wśpominając lata młodośwci w śwej krowtkiej autobiografii, 
zanotował:

"Przy wśtępie moim na śwwiat uderzyło mnie to 
nadzwyczajnie, z e znalazłem w owe czaśy przed śobą 
zapory nieprzyśtępne w kaz dym śtanie, w duchowym, 
w wojśkowym, i w cywilnym, z e zrodzony z tak zacnych 
i tak cnotliwych rodzicoww, z ojca tak śię w ośtatnich czaśach 
pośwwięcającego za śwoją ojczyznę, przeciez  wśzędzie 
wśtydzicw śię muśiałem śwego urodzenia; wśzędzie je 
znalazłem okryte wzgardą, odrzucone od czci, od urzędoww, 
od ziemi".



  

Edukacja
 Szkoła parafialna w Pile 
 Szkoła śwrednia w Poznaniu
 Seminarium Duchowne w Poznaniu i po trzech latach 
nauki przyjął śwwięcenia kapłanwśkie 
 Sekretarz kolegiaty śzamotulśkiej
 Studia:  Lipśk, Getynga, Paryz  



  

Polityk i działacz śpołeczny

Naczelnym haśłem wychowania dla Staśzica było 
wychowanie obywatela uz ytecznego, takiego, ktowry by 
wiedział "jak śwojego kraju obfitośwcw powiękśzacw i jego 
owoce polepśzacw”  i o ktowrego uz ytecznośwci decydowałaby 
przede wśzyśtkim praca.

"Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale 
surowego metalu: dopiero pilna praca go 

obrobi i wartość mu wielką nada. "



  

Twowrczośwcw piśwmiennicza naukowa, literacka i 
tranślatorśka

W 1807  ogłośił rozprawkę „O statystyce Polski : krótki 
rzut wiadomości potrzebnych tym, któzy ten kraj chcą 
oswobodzić i tym, którzy chcą w nim rządzić”.

W 1809 ogłośił brośzurę „Do sejmu. Co się z nami stanie? 
Co nam we wszystkich działaniach na pierwszej uwadze 
mieć należy?”.

W 1815 r., kiedy powśtało Krowleśtwo Polśkie, Staśzic ogłośił 
„Myśli o równowadze politycznej w Europie”, gdzie piśał 
o pośłannictwie Słowian wśwrowd Europejczykoww.



  

Działalność naukowa w Towarzystwie 
Przyjaciół Nauk

Po roku 1795, kiedy Polśka zniknęła z mapy, Staśzic zajął śię 
działalnośwcią na rzecz rozwoju gośpodarczego kraju oraz 
pracą naukową.

Był wieloletnim preześem (1808-1826) Towarzyśtwa 
Przyjaciowł Nauk. 



  

Staniśław Staśzic zmarł w śtyczniu 1826 r. w Warśzawie 
budząc śzczery z al prośtych ludzi, ktowrzy widzieli w nim 
śwego opiekuna i dobroczynwcę. Zośtał pochowany na 
Bielanach w pobliz u kośwcioła Kamedułoww.  Jego pogrzeb, 
wbrew intencjom wyraz onym w teśtamencie, śtał śię 

wielką manifeśtacja narodową.



  



  

Ordo Caritatis
1. Familia
2. Patria
3. Mundus



  

Nie przejmuj śię tym, z e śzukaśz i nie znajdujeśz, 
jeśwli uczciwie śzukaśz, znajdzieśz- najczęśwciej tam, 
gdzie śię w ogowle nie śpodziewaśz. 

Będzieśz wtedy mądrzejśzy i lepiej przygotowany, by 
rzecz docenicw i z nią śię zmierzycw. 

Kaz dego dnia odczytuj to czego śzukaśz z drobnych 
natchnienw, tak drobnych, z e częśto je pomijamy. 



  

I trzymaj śię 
kompaśu, chocwby 
nie wiem co :)



  

W  pogoni za śenśem 
zacznij zauwaz acw, z e on 
kryje śię w tym, co mijaśz, 
co jeśt zbyt śzare, by 
mogło śię widacw iśtotne.



  

Mamy tu faceta „pełną 
gębą” , z frapującym CV 
i dośkonałego patrona 
dla wśzyśtkich, ktowrzy 
na co dzienw z yją tym, 
z e śię zmagają 
z z yciem. 



  

Opracował kś. Damian Dorot
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