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Pamięci

prof. dr hab. Eligiusza

Kozłowskiego

Podczas kolejnego objazdu penetracyjnego po Kielecczyźnie wczesną
1985 roku natknąłem się na interesujący ślad dawnego księ
gozbioru dziedzica Pińczowa, Jana Olrycha Szanieckiego, Jaki ten
ofiarny dobroczyńca, gorący patriota i wybitny mąż stanu podarował
w latach dwudziestych dziewiętnastego stulecia miejscowym szkołom
podczas starannie przygotowywanych zabiegów o stworzenie w mieście
najpierw Szkoły Wydziałowej a później szkoły stopnia wojewódzkiego!).
Odkrycie to zbiegło się w czasie przygotowań do organizowanej z inicjatywy prof. Eligiusza Kozłowskiego z Zakładu Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach sesji naukowej poświęconej Losom książki polskiej w okresie zaborów. 1795-1918, na której autor miał okazję
przypomnieć sylwetkę ostatniego ministra sprawiedliwości w okresie
Powstania Listopadowego referatem zatytułowanym Z konfiskat księ
gozbiorów uchodźstwa politycznego po Powstaniu Listopadowym. Biblioteka Jana Olrycha Szanieckiego. Problematykę tę spożytkował
autor także podczas wcześniejszych obrad fotografików polskich w Ameliówce pod Kielcami, gdzie trwały posiedzenia IV Ogólnopolskiego
Sympozjum Fotograficznego Krajobraz 2 ), gdyż do prac porządkowych przy
ekspedycji zrabowanej przez carat biblioteki Szanieckiego zatrudniony był
jesienią

l) J. Olrych Szaniecki, Pamtętnik. Wydal, wstępem I przypisami opatrzył MarcelI Handelsman,
Warszawa 1912, s. 40.
2) Cz. Erber, Konfiskata bibltoteki Jana OITycha Szanieckiego. Nieznany epIzod z życia MaksymHiana StTasza.W: (Czwarte) 4 OgólnopolskIe Sympozjum Fotograficzne KraJobraz, Kielce
1983, s. 24-31.
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z urzędu inżynier guberialny Maksymilian Strasz, zwany w literaturze
przedmiotu - ojcem polskiej fotografii3) . Wy jazd naukowy do Pińczowa
wiązał się z dodatkowymi badaniami z tego zakresu .
Chodziło mianowicie o to , czy wzorem wcześniej już znanego daru
książkowego Ferdynanda Sroczyńskiego dla biblioteki Szkoły
W ojewódzkiej Kieleckiej i w t ym przypadku towarzyszyć będą przewidywane rodzaje źródeł, które by ukazały starania Szanieckiego o rozwój
pińczowskiego środowiska w pełniejszym świetle. Każdy bowiem więk
szy dar dla szkół w okresie caratu musiał być akceptowany przez Komisj ę Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego. Punktem zaś
wyjściowym był sporządzany akt darowizny przez miejscowego notariusza lub dyrektora szkoł y, któremu towarzyszyć powinien szczegółowy spis książek. Opracowany katalog był troskliwie analizowany przez
pracowników ministerium, znających doskonale arkana owoczesnych
zagadnień cenzuralnych 4 ). Baczono wyjątkowo starannie by jakiś niepożądany tytuł nie dostał się do szkolnego księgozbioru .
Kwerenda
w Archiwum Państwowym w Pińczowie,. jak też wcześniejsze poszukiwania kieleckie nie dał y w pełni tych klasycznych źródeł. Znaleziono
natomiast wiele przekazów raczej natury gospodarczej , jakie ten zapobiegliwy prawnik, starając się wyprowadzić z zadłużeń dobra pińczow
skie, zmuszany był do przeprowadzenia roznego rodzaju transakcji,
pożycz ek, zastawów itd. 5 ). Jednakże niedosyt ten zrekompensowały odkryte ekslibrisy donacyjne Szanieckiego, jako drugi przypadek tego
rodzaju znaków proweniencyjnych w pierwszej połowie XIX stulecia
z terenu Kielecczy zny .
Postać Jana. Olrycha Szanieckiego przyciągała uwagę wielu autorów.
Atoli proporcje zaint e r e sowań przeważają szalę na korzyść zagadnień
natury historycznej , społeczne j czy t e ż kwestii gospodarczych. W mniejszym stopniu obchodziła piszących książka i jej mało doceniane nadal
pole badawcze6 ) . W szczególności zaś problematyka ekslibrisów donacy jny ch, która stanowić może dobrą zachętę do kreślenia dziejów mecenatu w okresie utraty niepodległości oraz stopniowego przygotowywania
gruntu dla realizacji idei bibliotek publicznych, służących nie tylko
szkołom , ale i szerszemu ogółowi społeczeństwa umiejącego z nich korzystać.

3) A. Maciesza , O;ciec fotog ra f !! polskie; i n ż . MaksymlUan Str asz, "Fotograf Polski" 1838,
n r 3. s. 33-36; n r 4, s . 49--52
4) P o r . Cz. Erbe r , Ekslibris donacy;n y F erd ynan d a Sr ocz yńsk i ego, Kiel ce 1984, s . 6 I n .
5) Arch iwum P a ńst wowe w Pi ń cz o w ie , Akta notaria l ne M . Romanowskiego , sygn. 10.
6) Sło w n i k p racow ni k ów ksiq żk l pols kie;, Warszawa 1972, s . 870.
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JAN OLRYCH SZANIECKI
sztych ze zbiorów BIBLJOTEKI POLSKIEJ w

Paryżu.

Autora interesować będzie zatem postać Jana Olrycha Szanieckiego
jako darczyńcy księgozbioru dla szkół pińczowskich na tle jego starań
o podniesienie poziomu życia kulturalnego mieszkańców Pińczowa w
okresie kiedy Szaniecki był dziedzicem miasta, tj. od chwili odkupienia
części Ordynacji Myszkowskiej do wyemigrowania z Polski po upadku
Powstania Listopadowego.
Genezy skomplikowanych dziejów okresu pińczowskiego Jana 01rycha Szanieckiego szukać należy w czasie jego pracy w warszawskim
sądownictwie, gdy po błyskotliwej karierze świetnie zapowiadającego
się prawnika osiągnął wybitną pozycję jako jeden znajznakomitszych
. stołecznych adwokatów, przyciągając do siebie znaczne rzesze procesujących się osób z różnych warstw społecznych i budząc powszechny
podziw w kręgach warszawskiej palestry. Wśród tych ostatnich znalazł
się Józef Jan Nepomucen margrabia
Gonzaga Mysz.kowski, którego
znajomość z Szanieckim datowała się od roku 1810, kiedy zastępował
prokuratora w Sądzie Apelacyjnym Księstwa Warszawskiego. Wielopolski odziedziczył w tym czasie dobra majoratu pińczowskiego po śmierci
ojca i nie mając potomka linii męskiej, stanął przed trudnym dylema-

7
http://sbc.wbp.kielce.pl

tern. Jakkolwiek traktat wiedeński z roku 1809, jak też cywilny kodeks francuski nie zabraniały już sprzedaży majoratów, to jednakże
odziedziczone dobra, obciążone olbrzymimi długami, budziły w Wielopolskim wiele obaw natury ekonomicznej. Postanowił tedy uczynić
Szanieckiego pod koniec roku 1812 generalnym pełnomocnikiem i powierzyć mu sprzedaż odziedziczonego majątku. Wówczas to Szaniecki
przedstawił margrabiemu projekt, w którym sam się zobowiązał wykupić te dobra.
Aby sprostać tak wielkim zobowiązaniom wobec Józefa Wielopolskiego, przystąpił energicznie do wielu posunięć natury prawnej i ekonomicznej, o czym świadczą dobitnie akta notariusza powiatu szydłow
skiego, w których znajdujemy pełną gamę przedsięwzięć natury gospodarczej1) . Ratowaniu podupadłych dóbr służyć m.in. miało projektowane przez Szanieckiego Towarzystwo Rolniczo-Handlowe. Ogłoszony
drukiem projekt głosił, że nowoczesnemu społeczeństwu potrzebna jest
racjonalna gospodarka poparta przemysłem, odpowiednią polityką kredytową i inwestycyjną, rozwiniętym handlem oraz prężnym rolnictwem 8 ). Dalekowzroczny plan przewidywał stopniowy rozwój towarzystwa, które z biegiem lat miało si ę przekształcić w Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Szczegółowy program działalności towarzystwa stawiał sobie za cele: po pierwsze uprzemysłowienie rolnictwa i rozwijanie handlu, które miały zapewnić krajowi dobrobyt; po drugie działalność gospodarcza powinna opierać się na kredytach krajowych
i zagranicznych; po trzecie - towarzystwo powinno usilnie dążyć do
industrializacji do tego stopnia, aby wyeliminować import towarów
zagranicznych, a które można z powodzeniem produkować w kraju; po
czwarte - towarzystwo powinno zachęcać włościan do nabywania dóbr,
by zapewnić im z biegiem lat dobrobyt i rozkrzewić oświatę; po piąte zaniedbane dobra sąsiadujące z posiadłościami towarzystwa odkupywać, a po ich przyzwoitym urządzeniu odstępować jako przykład dobrego gospodarowania; po szóste - towarzystwo w miarę rozwoju powinno objąć swym zasięgiem większą liczbę posiadaczy ziemskich i stać
się Towarzystwem Kredytowym i "niejako narodowym bankiem"9).
Na uwagę
podnoszenia
7) Archiwum
l)

zasługuje
oświaty

Państwowe

w tym projekcie ustęp odnoszący się do kwestii
wyrażający się pragnieniem Szanieckiego utwo-

a
w

Pińczowie

Akta notaria lne M. Romanowskiego , sygn. 10.
Rolniczo-Handlowe;, Warszawa

Proje kt utworzenta TowarzlI.twa , ~ZIlU Kompanii
s. 1 i n.

9) J.Olrych Szaniecki, op. cit.
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rzenia W dobrach pińczowskich sieci szkół oraz zorganizowania specjalnej komórki, odpowiadającej z punktu widzenia dzisiejszej cywilizacji
ośrodkowi informacji naukowej, której zadaniem byłaby lektura poży
tecznych dzieł i ich aplikacja w dobrach towarzystwa. Oto jak widział
to zagadnienie projektodawca:
"Co się zaś tyczy celów moralnych. posiadając bibliotekę do siedmiu
tysięcy książek zawierającą, szczególniej zaś w dzieła rolnictwa, handlu, rzemiosł i innych wszelkich gałęzi i umiejętności zamożną, ofiaruję
ją całkiem dla użytku towarzystwa, nie wątpiąc
bynajmniej, że spomiędzy członków towarzystwa, a szczególniej w bliskości Pińczowa zamieszkałych a może i później i w samym Pińczowie osiadłych i z niektórych już osiadłych znajdą s;ę światli i gorliwi o dobro ludzkości
i kraju obywatele, którzy uformują Wydział Towarzystwa Udoskonalający i trudniąc się czytaniem dzieł użytecznych i zastosowaniem ich do
praktycznego w towarzystwie użycia. I tak np. pod wpływem i upoważ
nieniem Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego zająć się mogą zaprowadzeniem i urządzeniem szkółek w dobrach towarzystwa .. ."lO).
I chociaż tak wyraziście zarysowana idea nie miała się spełnić, gdyż
zabrakło poparcia ze strony postępowych sfer gospodarczych, to jedn?-kże przykład Szanieckiego przyczynił się pośrednio
do powstania
10) Projekt .•. s. 8
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terminów.

instytucji, które znalazły swój wyraz w projekcie towarzystwa. I tak w
1825 roku u~worzono Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, w roku następnym Towarzystwo Wyrobów Zbożowych, zaś w osiem lat później
Bank Polski ll ).
Również w samym Pińczowie w okresie wójtostwa Szanieckiego doszło do realizacji wielu instytucji, o których wcześniej nikt w mieście
w takim stopniu nie myślał. U jego podstaw stanął projekt, w którym
m.in. czytamy: "Gdy miasto Pińczów, żadnej dotąd własności gminnej
nie posiadało ani swobód duchowi czasu odpowiadających używało ,
przeto pragnąc, ażeby miasto takie ludne i handlowe, byt istotny, znaczenie i swobody miasta a nie gminy miejskiej miało, przeznaczyłem,
ile możność moja dozwoliła, tymczasowo fundusze niektóre na uformowanie Kasy Miejskiej oraz nadałem własność i uwolniłem od lenniczych
obowiązków" miejscowych obywateli 12). Komisja Województwa Krakowskiego z siedzibą w Kielcach projekt ten zatwierdziła wraz z innymi
darowiznami miastu wcielanymi stopniowo w życie przez Szanieckiego.
Tu na pierwszym miejscu wymienić należy ofiarowanie Kasie Miejskiej
podatku brukowego z przeznaczeniem "na utrzymanie bruków i kanałów", ponadto dochody z wagi miejskiej, sprzedaży smoły itd. IS ).
Wraz z rozwojem gospodarczym miasta realizował Szaniecki na szeroką skalę program społeczny, wyrażający się m.in. w zorganizowaniu
opieki lekarskiej, utworzeniem poczty. Planował założenie w mieście
drukarni i powołanie do życia towarzystwa naukowego, którego ambitny projekt znalazł wyraz w ogólnokrajowym apelu o wydanie drukiem
dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika podczas znanej batalii o uznanie
polskości Wielkiego Astronoma I4 ).
Na szczególną uwagę zasługuje zagadnienie krzewienia oświaty.
Z chwilą nabycia dóbr pińczowskich Jan Olrych Szaniecki przyjął stanowisko prezesa miejscowego Dozoru Szkolnego w okresie, gdy w całym
Księstwie Warszawskim kwestie oświatowe , jako nadal bardzo żywotne
idee Komisji Edukacji Narodowej, znajdowały w każdym departamencie swoich gorących zwolenników oraz w Izbie Edukacyjnej , która specjalnym zarządzeniem zalecała , aby na dozorstwa szkolne powoływać
przedstawicieli społeczeństwa , gwarantujących pełną realizację szeroko
11) Cz. Erber, W obronie polskości Mikołaja Kopernika , .. Rocznik Muzeum Swlętokrzysklego"
T. 9 : 1975, s . 236-243; Wystąpienie Jana Olrycha Szanieckiego.
_
12) Archiwum Państwowe w Kielcąch, Rząd Gubernialny Radomski, sygn. 2603 k. 1 : Jan Olrych Szaniecki dziedzic Pińczowa przedstawia do zatwierdzen ia uposażenie dla tegoż miasta (Pińczowa) przez siebie uczynione. P ismo z dnia lO lutego 1820 r .
13) ibid. k. 8-;9.
14) Cz. Erber, yr obronie ... s . 237.
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zakrojonego programu oświatowego. Program ten obejmował rozwol
szkolnictwa elementarnego, szkół niedzielno-rzemieślniczych, pensji dla
dziewcząt oraz szkół średnich różnych stopni. Szaniecki, uporawszy się
z trudnymi sprawami gospodarczymi, jakie zastał przy nabyciu dóbr
pińczowskich, mógł już po kilku latach więcej troski poświęcić szkolnictwu. W piśmie skierowanym do Komisji Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z 1820 roku czytamy: "Pragnąc, ile możności mojej ,
być użytecznym ogólnemu dobru i z chęcią szczerą przykładać się do
chwalebnych zamiarów Rządu, postanowiłem w dobrach swoich przeznaczyć fundusze na szkółki parafialne, jako to w Szańcu, w Pińczowie,
w Michałowie i Książu Małym"15).
Każdej z tych szkółek przeznaczył z własnego gruntu po jednym
morgu ziemi w celu stworzenia odpowiednich warunków do zakła
dania przyszkolnych ogrodów i sadów. Wyznaczył też odpowiedni deputat w zbożu i drewnie dla nauczycieli, przewidując na te stanowiska
wikariuszy lub organistów z kościołów wspomnianych mleJscowoSCl
a nadzór nad nimi powierzył plebanom. W swojej polityce oświatowej
nie pominął kwestii kształcenia i wychowywania dziewcząt. Początkowo
planował zorganizować dla nich w Pińczowie szkółkę przy wykorzystaniu miejscowych sióstr zakonnych a gdy pomysł ten nie mógł być zrealizowany, postarał się zainteresować pensją dla dziewcząt Eugenię
z Rochetin Bocquel, "osobę posiadającą wysoką naukę i talent jej udzielania płci swojej" 16). Korzystając z wydatnej pomocy oddanego protektora przełożona pensji w krótkim czasie wybudowała obszerny gmach
otoczony wspariiałym ogrodem, w którym znalazł pomieszczenie Dom
Wychowania Panien, jak głosił wydany drukiem w roku 1820 prospekt1 7 ) . Szaniecki zaś w swoim Pamiętniku zapisał po latach z dumą,
że "pensja ta do takiej wzrosła renomy , że wizytator szkół z Warszawy
porównał ją z najlepszymi w stolicy"18). Prezes pińczowskiego Dozoru
Szkoinego okazał się hojnym także wobec miejscowej szkoły niedzielno- rzemieślniczej.
Jednakże najwięcej uwagi Szaniecki poświęcił szkole średniej , która
z biegiem lat osiągnęła najwyższy poziom organizacyjny dzięki wyjąt
kowej ofiarności samego prezesa Dozoru Szkolnego jak też dyrektora
15) Archiwum Państwowe w K ielcach , Kielecka Dyrekcja Szkolna, sygn. 1385, Pismo Szanieckiego do Komisji Województwa Krakowskiego z dnia 10 lutego 1820 r.
18) J. Olrych Szaniecki, op. cit. s. 41.
17) Archiwum Diecezjalne w Kielcach , Akta konsystorskie, sygn. 440, nietoJ. Dom Wychowania Panien ... Por. Cz. Erber, Dzie;e t produkcja drukarstwa kielecktego w latach 1818-1855.
"Rocznik Muzeum SWiętOkrzyskiego" T . 8 : 1973, s. 100-107; Tegoż, W obronte ... s . 240.
18) J. Olrych Szaniecki, op. cit. s. 42.

12
http://sbc.wbp.kielce.pl

. ty."7 - ' - ,
I

_

I
I
"'.
0,'

•

.....

t

la

(~

."

'"

,.-

A4• •'

,

SECoND 'MEl\tI{-::~;r{I~
_ / .,~I.' I

SUR

~

... -' _' '
;:( ( ;( 1.'.7
k -("~

.

L'ACTION'

D'UN FEU E.G-AL, VIOLEN'~;'
•

ET CONTINUt
PENDANT PLUSIEURS
.
. JOURS 0, . . - .

Sur un grand nómhre de Teries , d~ P ie'\-<is
& de Chaux Mezalliques, ef!aYCe!J p:Jl~; r
la p/upan tel/es qu' elles fortenl da j '!l.j
'de 'la Terre.
:

f

f
l

i

Lu i l' Academie Royale des Sciences Ies 7.
& 11 Mai , 1768.

l

.,

Par M. D'A Re E T, Doaetłr R ćgerit de la
FfJcu/:! de Mćdecine de P ans,

l

t

i

I

,I

l
I

A

P A R I S,
-'

Chez P. G. C A V E L I ER, Libraire, nic"
Saint -Jacques, lU Lys d'or.

M. D C C. L X X 1.
A7.lec Approbmion ~..., PumijJion.
Second memoire .. _ z widoczną pieczęcią biblioteczną Szanieckiego.,n
i

13
http://sbc.wbp.kielce.pl

szkoły, ks. Bazylego Kowalskiego, którego starania o dobro powierzonej
mu do wychowania młodzieży podkreśla znakomity znawca przedmiotu,
Leszek Hajdukiewicz, przytaczając nazwiska wybitnych uczniów tejże
szkoły w osobach Kajetana Wincentego Kielisińskiego, utalentowanego
grafika, twórcy szereg~ znanych ekslibrisów, Alberta Wilczyńskiego ,
autora Wspomnień starego komendanta czy Teodora Trypplina, zdolnego przyrodnika i szanowanego lekarza 19). To właśnie dzięki Kowalskiemu powstał w Pińczowie zespół wybitnie zdolnych nauczycieli mają
cych niejednokrotnie za sobą studia uniwersyteckie.
Starania o wysoki poziom nauczania w szkołach pińczowskich rozpoczęły się z chwilą utworzenia w mieście najpierw dobrze prosperującej szkoły elementarnej, opartej na zasadach Lancastra, Oliviera i Pertolozziego, dzięki czemu już w 1812 roku przemianowano ją na Szkołę
Podwydziałową, zaś zaledwie w dwa lata późnięj na Szkołę Wydziałową .
W tym momencie nastąpiły najbardziej prężne starania o doprowadzenie jej do szkoły stopnia wojewódzkiego. Wśród napotykanych barier
natury czysto "administracyjnej" - Pińczów nigdy bowiem nie był
stolicą województwa zarysowały się też przeszkody o wiele poważ
niejsze. Tak wysoko zorganizowany system edukacyjny wymagał stosownego zaplecza szkolnego w postaci różnego rodzaju pracowni, specjalistycznych gabinetów i oczywiście dobrze pracującej biblioteki.
Dzięki wyjątkowej ofiarności ze strony miejscowego prezesa Dozoru
Szkolnego i ten problem ~ostał wkrótce pomyślnie dla szkół załatwiony.
Szaniecki, mając pokaźną i doborową bibliotekę, która od roku 1820
funkcjonowała na terenie Pińczowa i okolicy jako najstarsza na Kielecczyźnie biblioteka publiczna 20 ) , wydzielił z niej trzy tysiące woluminów
książek, odpowiednią ilość minerałów , okazów przyrodniczych i numizmatów z przeznaczeniem dla miejscowych szkół. Co więcej, dla zapewnienia napływania do biblioteki szkolnej nowości, zapisał nadto sześć
tysięcy złp . łącznie z rocznym od nich procentem
na zakup książek
2t
i czasopism ).
Książki i towarzyszące im eksponaty muzealne większymi partiami
przekazywał szkole,
przy czym największy ich przypływ nastąpił w
okresie pertraktacji z Komisją Wyznań Religijnych i Oświecen ia Publicznego o utworzenie w Pińczowie szkoły stopnia wojewódzkiego,
a więc w latach 1824-1826, na co wskazują wyraźnie sprawozdania
19) L . Hajdukiewicz, Z przeszłośct szkół ptńczowsklch (l586-19I4J, "Przegląd Historyczno·Oświa
towy" R. 2: 1959, z . 2 s. 134.
20) Zagadnieniu temu autor zamierza w najbliższej przyszłości poświęcić osobną prac-:.
21) M . ł.odyński, Rola btbUotek szkolnych w życiu kultuTQlnym Królestwa PolSkiego (I81~
-1831J, "Przegląd Biblioteczny R. 25 : 1957, s. 165.
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szkolne publikowane na łamach "Roczników Instytutów Religijnych
i Edukacyjnych" z tych lat, jak też inne przekazy 22). Rok 1824 widnieje na ostatnim znalezisku pińczowskim w postaci ekslibrisów. donacyjnych Jana Olrycha Szanieckieg02S ).
Tak olbrzymim darem nie mogła pochwalić się na terenie całego
ówczesnego Królestwa Polskiego żadna szkoła . Znajdujemy wprawdzie,
i to na terenie Kielecczyzny, znakomite przykłady ofiarności na rzecz
szkół, lecz nie dorównują one ilościowo przekazanemu
ksiągozbiorowi
Szanieckiego. I tak np. najbardziej znaczący dar dla biblioteki Szkoły
Wojewódzkiej Kieleckiej Ferdynanda Sroczyńskiego z Kępy Bolesław
skiej wynosił 242 dzieła w 808 woluminach i podobnie jak w przypadku
Szanieckiego, książki oznakowane zostały ekslibrisem donacyjnym 2ł ).
Inne, o wiele skromniejsze ofiary, nie przekraczające zazwyczaj 100
książek, znajdujemy na łamach drukowanych popisów szkolnych 25 ).
22) Ibid.
23) Liceum Ogólnokształcące w Pińczow i e . Pracownia Historyczna . Z całego dawnego księgo
zbioru Jana O lrycha Szanieckiego podarowanego Szkole Wydziałowej i Szkole Wojewódzkiej Pińczowskiej pozos tało jedynie 11 egzemplarzy, opatrzonych p ie częcią elipsoidalną
dawnego właściciela w kolorze sepii lub czerni. Na czterech egzemplarzach znajdują się
ekslibrisy donacyjne Szanieckiego o następującej treści : "Bibliotece ISzkół Pińczowskichl
ofiaruje IDziedzic Pińczowa , Prezes miejscowegoi dozoru Szkolnego.
W lewym dolnym rogu widnieje data ,,1824 r ", po prawej stronie dolnej partii ekslibrisu
podpis ofiarodawcy "Szaniecki". Wymiary 60x86 mm . Druk czarny na papierze czerpanym
w kolorze szarego błękitu . Ze względu na wybitnie prowincjonalny skład druku
autor
Skłonny jest przypisać go drukarni Jana Nepomucena Wodziczki w Kielcach. A oto wykaz
zachowania egzemplarzy :
l . MeTcnuTe Galant dedie a

monstgneuT Le Dauph in Ju4!Let 1684. Paris 1884 Chez G. de
Luyne, au Palais dans la Salle des Merciers.
2. ,,!o urnal des Obs ervations Physiques, Mathematiques et Botaniques ..... Tom
premier.
A. Paris chez P. Giffart 1714.

3. " Obsevations s ur la Physique sur I'Histoire Naturelle et s ur les Arts ..... Paris 1729 Chez
Paris 1729 Chez Cuchet.
4. J . B . Bassuet, Medita tions SUT l ' EvangUe . Tom quatrieme. Paris 1752 Chez P. G. Mercier.
Egz opatrzony ekslibrisem donacyjnym.
~ . D tctionaiTe pOTtaliI d'histoiTe natuTelle .. . Liege et a

Francofort 1752 Chez J.

F . Bas-

sompierre.
6. M. d ' Arcet, Second memoiTe SUT l ' actwn ... Paris 17'71 Chez P . G . Caveller. Egz . opatrzony
ekslibrisem donacyjnym .
7. Ch . G . Ross berg, Anwetsung lUT die Jugend ZUT Tichttgen AusspTache u .. d RechtsschTeibung im Deutschen. Dresden und Warschau in der Grollischen BuchchandJung
1774. t:gz. opatrzony ekslibris.,m donacyjnym.
8. E. Fabri, Kurze Abriss de GeogTaphie. Halle 180S.
9. Ij'indarus Werke. Leipzig 1820.
10. Exp!tcation des termes d'aTchitecluTe . Defekt. Tytuł grzbietowy : Cours d'aTchit. Egz.
o patrzony ekslibrisem donacyjnym.
11. Description du Cabtnel d'H!stotTe NatuTelle de M. Le MaTquls de Goul1 l eT. Desktrukt.
24) Cz. E rber, Ek sli bTis ... s. 8
25) Cz. Erber, Z dziejÓW bibltotekt SzkolI! WojewÓdzkie; Kteleckiej, "Roczniki Biblioteczn.,"
R . 24: 1980, z. l s. 168.
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języka

niemieckiego.

M. Łodyński podkreśla, że dzięki przyjęciu tak doborowego księ
gozbioru, biblioteka Szkoły Wojewódzkiej Pińczowskiej "nabrała oficjalnie cech ogólnego upublicznienia"26). Szaniecki dokonał więc tego,
czego nie udało się załatwić wielu innym szkołom zabiegającym o publiczny charakter bibliotek. Pod względem ilościowym przewyższała
ona wszystkie ówczesne szkoły wydziałowe, dorównując stanem posiadanego księgozbioru zasobnym od lat szkołom wojewódzkim. Oto jak
zagadnienie to wygląda na tle porównawczym wg sprawozdań bibliotecznych opublikowanych w roku szkolnym 1826/1827:
Szkoła Wydziałowa

w Sandomierzu
Szkoła Wydziałowa w Wąchocku
Szkoła Wydziałowa w Piotrkowie
Szkoła Wydziałowa XX Pijarów w Wieluniu

200

książek

800
498
331

"

Szkoła Wydziałowa

355

w Hrubieszowie

Szkoła Wydziałowa XX Bernardynów w Pułtusku
Szkoła Wydziałowa

Szkoła Wydziałowa

XX Pijarów w
we

Łowiczu

Włocławku

277

328

Szkoła

Wojewódzka w Kielcach

Szkoła

Szkoła

Wojewódzka XX Pijarów w Radomiu
Wojewódzka w Kaliszu
Wojewódzka im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie

Szkoła

Wojewódzka w

Szkoła

1916

3060
1500
3208

200
2000

Płocku

Przykład ofiarności

"

"

Szanieckiego godny jest podkreślenia i z tego
względu, że nie był to jednorazowy gest wielkopański,
lecz głęboko
przemyślana idea korzeniami swymi sięgająca Komisji Edukacji Narodowej, a później polityki Izby Edukacyjnej, która "w tak ważnym
przedmiocie całą wezwała oświeconą publiczność, wszystkich znaczniejszych obywateli uczyniła opiekunami nauk" .
J ak wielkie przywiązanie łączyło Szanieckiego do szkół pińczowsk ich
świadczy fakt jego bezgranicznego wprost oddania w tak niespokojnym
okresie jak Powstanie Listopadowe. Pełniąc funkcję ministra sprawiedliwości nie zapomniał ani na chwilę o losach miasta , jego kłopotach
26) M. Łodyński, op. cit. s. 1(;4.
27) •. Rocznik Instytutów Religijnych ·i Edukacyjnych" 1826/1827. s. 262-322 .

17
http://sbc.wbp.kielce.pl

-------------~-- ,

"ID

1

ł

j

\
OUrRAGE POSTHUME
DE

MESSIRE

JACQUES - BENIGNE BOSSUET ,
EVESQ.UE DE MEAUX.

TOME QU.ATRIEME.

1'. G. LE MUCIER,rueS. Jacque,au Livred'Or.

t

,
~

D.ESAINT & SAILLANT,rueS.JcandeBeauvais.
hAN-'IH. HUlISSANT, rueS. Jacques, aSalIlt
(he ·
Paul & Saint Hila.ire..
DURAND , rue S. Jacques, au Griffon.
LE PUI.UR, rue S. Jacques, la Crou d'Ot·

a

a

M

. -ER' •

•

M. D C C.
L I I.
AYie PR.I VI LE GE

D"

l
ROI.

I
i

i

I
,J

.1../
Meditations

SUT

Z'EvangiZe.

18
http://sbc.wbp.kielce.pl

Nota biblioteczna na darowanych egzemplarzach.

i potrzebach. Być może stanowisko ministra sprawiło, że nawiązane
osobiste kontakty z Joachimem Lelewelem pozwoliły mu teraz
na przedyskutowanie wielu kwestii oświatowych. Lelewel jako wiceminister oświaty był jego najlepszym doradcą w sprawach szkolnych.
W piśmie z dnia 5 marca 1831 roku Szaniecki deklarował powiększenie
biblioteki szkolnej w Pińczowie o . dalsze dwa tysiące książek wraz z bogatym zbiorem gabinetowym w postaci minerałów, numizmatów i innych
muzealiów. Pod wpływem uczuć patriotycznych skłonny był nawet oddać do dyspozycji Szkoły Wojewódzkiej całą bibliotekę i "oddać część
Pałacu lub może cały Pałac na zakład naukowy pod tytułem Atheneum".
Pragnąc podnieść na wyższy poziom system edukacyjny przewidywał
zmiany na stanowiskach dyrektora i bibliotekarza. Za namową Lelewela
kierownikiem biblioteki zostać miał mgr Wojciech Kazimierski z obowiązkiem wygłaszania po kilka godzin tygodniowo wykładów z zakresu
bibliografii28). Upadek Powstania Listopadowego zniweczył ten plan.
Zainteresowania ks.iążką u Jana Olrycha Szanieckiego śledzimy od
lat najmłodszych. Po latach w swoim Pamiętniku zanotował: "Do czytania i skupowania książek miał już wówczas, jak później i dotąd, namiętny pociąg. Często otrzymane pieniądze na zapłaceni e stołu gospodyni obracał na kupno książek, a potem w wielkim był kłopocie, gdy
gospodyni jeść dać nie chciała. Tym , którzy mu naganiali tę książko
manię, odpowiadał sentencją łacińską z księdza Donata "haurit aquam
cribro, qui vult idscere sine libro 29 )" . Książki nabywał różnymi drogami:
wcześniej

28) M .

LOdyński.

op. cit. s . 152.

29) :l. Olrych Szaniecki. op. c it . s. 5.

19
http://sbc.wbp.kielce.pl

kupował w księgarniach, wymieniał dublety i wysyłał swych najbliż
szych współpracowników na organizowane sporadycznie w Kielecczyźnie
aukcje pod nadzorem służby notarialnej. Tym sposobem zebral w
ciągu stosunkowo krótkiego życia doborową bibliotekę, która po opuszczeniu kraju, w okresie prześladowań paskiewiczowskich uległa konfiskacie SO ).
Nieliczne wypowiedzi samego Szanieckiego jak też różne relacje
z urzędowych sprawozdań dowodzą iż była to najzasobniejsza biblioteka
prawnicza w Królestwie Polskim. W liście do Joachima Lelewela Szaniecki stwierdza: "Prócz Jana Bandtkiego, Ciebie, Świdzińskiego nikt
pewnie z pracowników w Królestwie Polskim nie posiadał dokładniej
szego zbioru co do prawa i historii polskiej ode mniesI" .
Kreśląc

ten szkic o mecenacie Szanieckiego w Pińczowie, autor starał
się wydobyć i naświetlić fakty świadczące o jego
wyjątkowej
troscl
o podniesienie na wyzszy poziom życia kulturalnego mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem polityki oświatowej. Zrtalezisko
pińczowskie jest to drugi co do kolejności ekslibris donacyjny okresu
Królestwa Polskiego na Kielecczyźnie - pozwoli w przyszłych studiach lepiej zrozumieć politykę biblioteczną tego tak znamiennego okresu
naszej kultury.
Bęczków

30) Cz. Erber, Konfi.staka ... s. 24-31.
n) Cyt. za M. Łodyńskim, op cit. s. 185.
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