
Kazimierz Spaleniec, realizator cyklu spo
tkań pt. „Regionalizm jako forma promocji regio
nu”, historyk, regionalista, animator kultury, dłu
goletni pracownik Wojewódzkiego Domu Kultury
w Lublinie, autor i redaktor wielu publikacji poświę
conych upowszechnianiu historii, kultury i ruchu
regionalistycznego. Posiada na swoim koncie wiele
dokonań, m.in. związanych z aktywną realizacją
konkursu „Dni Miejscowości” i tworzeniem izb pa

mięci. Szczególne zasługi położył jako animator towarzystw regional
nych. Z jego udziałem powstało 78 towarzystw na ponad 125 aktualnie
prowadzących działalność na Lubelszczyźnie. Pod jego redakcją uka
zały się m.in.: Studia z dziejów Grabowca, Lublin–Grabowiec 2003;
Dzieje Uchań 14842006, Uchanie 2006, II wyd. poszerzone i uzupeł
nione, Uchanie 2009, album Historia wykuta w kamieniu. 40 lat twór
czości artystycznej Witolda Marcewicza, Lublin 2008, a także Dzieje
Krzczonowa 13592011, Krzczonów 2012.

ścicieli, lecz pozostał we Lwowie.
Po zakończeniu II wojny świato

wej część zbiorów Ossolineum zosta
ła zwrócona Polsce i umieszczona we
Wrocławiu. Wśród przekazanych ksiąg
znalazł się fragment księgozbioru z Mo
roczyna. Pozostała większa część ko
lekcji nadal przechowywana jest w Bi
bliotece Ukraińskiej Akademii Nauk
im. Stefanyka we Lwowie.

Kazimierz Tyszkowski został wy
znaczony do przejrzenia depozytu
przez Zakład Narodowy im. Ossoliń
skich. W swoim artykule podaje, że
w Bibliotece Moroczyńskiej znajdo
wało się dziewięć inkunabułów (nie
stety, we Wrocławiu zachowały się tyl
ko dwa), znajdują się tam też infor
macje o najcenniejszych pozycjach
tego zbioru. Są to druki obce i polskie
z XVI w.: Jana Głogowczyka przekład
dzieła Jana Versoriusa (1501), Statut

Łaskiego (1506), Kronika Miechowi
ty (1521), Zoltarz Dawidów Walente
go Wróbla (1541), Herbarz Marcina
Siennika (1542), Kronika Bielskiego.
Wiele z tych ksiąg miało piękne opra
wy, skórzane, nierzadko z supereksli
brisami. Tyszkowski pisze m.in.
o wspaniałej renesansowej oprawie
XVII tomu publikacji Acta Tomicja
na z superekslibrisem Stanisława Gór
skiego. Były też woluminy pochodzą
ce z cysterskich opactw w Wąchocku
i Jędrzejowie, benedyktyńskiego na
Świętym Krzyżu, z klasztorów bernar
dynów w Opatowie, misjonarzy w Kra
kowie oraz wielu kolegiów jezuickich
i pijarskich na Litwie itp.

Należy mieć nadzieję, że Bi
blioteka Edwarda Chrzanowskiego zo
stanie scalona i doczeka się naukowe
go opracowania monografii, na co za
sługuje.
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Prowadzenie Kazimierz Spaleniec

Edward Chrzanowski
herbu Poraj
(18431922)

Urodził się 5 września 1843 r.
w Koble (a może w Teptiukowie?). Był
człowiekiem wykształconym, ukoń
czył gimnazjum w Lublinie, a następ
nie studia prawnicze na paryskiej Sor
bonie, gdzie uzyskał stopień doktora.
Dzieciństwo i młodość spędził we dwo
rze w Moroczynie, położonym nieda
leko Hrubieszowa przy trakcie do Wło
dzimierza Wołyńskiego. Wzrastał w at
mosferze polskości, która cechowała
ówczesne dwory. W wieku 20 lat brał
udział w powstaniu 1863 r. Upadek
powstania i represje carskie spowo
dowały, że rodzina, chcąc uchronić
Edwarda przed zesłaniem, wysłała go
na zachód Europy do Paryża. Lata
emigracji, tęsknota za Polską i Moro
czynem zadecydowały o powrocie do
majątku rodzinnego.

Edward Chrzanowski z marszu
zaczął realizować swoje marzenia. Gro
madził cenne dzieła literackie, kupo
wał starodruki, rękopisy, różne doku
menty. Zbierając wydawnictwa stał
się właścicielem księgozbiorów Mil
życkich z Kozic, Lipińskich ze Strzał
kowa, Suchodolskich z Dorohuska,
Morykonich z Wilczyc, Kicińskich,
Czarnockich i Grotthusów. Tak po
wstał jeden z największych prywat
nych księgozbiorów opatrzony eksli
brisem Biblioteka Chrzanowskich Mo
roczyn.

Edward Chrzanowski był społecz
nikiem  działaczem Towarzystwa Kre
dytowego Ziemskiego i Towarzystwa
Rolniczego, posłem do Dumy w Pe
tersburgu i prezesem Koła Polskiego.

Znacznie pomnożył swoje dobra, któ
re stały się jednymi z największych
w Ziemi Hrubieszowskiej, także przez
dziedziczenie po bezdzietnych krew
nych (m.in. po braciach i po Sucho
dolskich z Dorohuska), ale przede
wszystkim dzięki umiejętności wpro
wadzania nowych technologii, mecha
nizacji, nowych hodowli.

Edward Chrzanowski był do
brym ojcem rodziny  ożenił się z za
możną ziemianką z Tomaszowskiego
Marią Kicińską. Posiadał potomstwo:
córkę Renatę zamężną za Rulikow
skim, Jadwigę zamężną za litewskim
księciem Woronieckim i syna Win
centego. Czwartym dzieckiem była Mi
nia, która zmarła w dzieciństwie.

Chrzanowski zbliżając się do
kresu życia zapisał swój cenny doro
bek, swój skarb wnukowi Tadeuszo
wi, ale faktyczną władzę nad nim spra
wował syn Wincenty Chrzanowski.
Edward zmarł 17 stycznia 1922 r. Miej
scem jego spoczynku stał się cmen
tarz parafialny w Horodle.

Właściciel Moroczyna jako zało
życiel biblioteki zgromadził ciekawy,
liczący ponad 6 tysięcy woluminów
księgozbiór, o którym posiadamy dość
szczupłe wiadomości opisane w nie
wielkim szkicu Kazimierza Tyszkow
skiego, kustosza Ossolineum, druko
wanym w „Silva Rerum” z 1925 r.
W roku 1925 bowiem do Zakładu Na
rodowego im. Ossolińskich we Lwo
wie trafił niezwykły depozyt  biblio
teka Edwarda Chrzanowskiego. Prze
kazał ją syn Edwarda  Wincenty
Chrzanowski. Depozyt, liczący 5 ty
sięcy woluminów, przekazano na dzie
sięć lat. Jednak po upływie tego okre
su nie został on odebrany przez wła
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Zespół dworski w Moroczynie




