
Opisanie Rezydencji w Folwarku Michalowskim Diebus Junij 1796 

roku uczynione. 
(w opisie stosowano  pisownię jak w oryginale.   Jest to ten sam dwór, który został opisany 60 lat 

wczesniej- patrz spis z roku 1736) 

Z przyjazdu od wsi ku górze od rzeki, płot żerdziany pomiędzy koły wygrodzony. Cały folwark 

obtaczający, w którym do folwarku wrota w dwuch słupach dębowych z tarcic wpół otwierające się 

na biegunach drewnianych, poręczą drewnianą z dziedzińca zasuwaną. 

Od wrót po prawej stronie dziedzińca: 

1. Oficyny stare do reperowania wcale niezdatne, tylko rozebrać by potrzeba zkąd na inną 

budowle wybrać by można drzewa, w tych znajduje się kominów z cegły murowanych nad 

dach wyprowadzonych 4, przy których dwie drabin w środku tego budynku drzwi 7 na 

zawiasach i hakach będące dwoje połowo otwierających się a pięcioro pojedyńczo, ze 

dworu zaś drzwi na biegunach, okien całych dwa z szyb taflowych a inne tylko po kilka 

szyb w sobie zawierają, gdzie podłoga i powała także znajduje się a dach ze wszystkim 

ognity.  

2. Rezydencja czli budynek pomieszkalny za poszeszji Wielmożnego Jarzyny podważony i 

ze wszystkim zreperowany, też z drzewa tartego w węgły zbudowany pod dachem gątami 

pokrytym , któren zawiera w sobie po jednej stronie dwa pokoje po drugiej stronie dwie 

izby. Gabinet i sionkę w srodku sieni kuchnia, do sieni drzwi z tarcic wpół otwierające się 

na zawiasach i hakach z klamką rączką antabką, wrzeciądzem i skoblami żelaznymi, w tej 

podłoga i powała z tarcic. Okno nad drzwiami w którzm szyb dwanaście do kuchni drzwi 

wpół otwierające się z tarcic na zawiasach i hakach żelaznych w tej ognisko z cegły 

murowane nad którym komin murowany nad dach wyprowadyony . Po lewej ręce drzwi do 

pokoju z tarcic pojedyńcze na zawiasach i hakach, antabką, wrzeciądzem  2-ma skoblami 

igatką żelazną do przyciągania w ty m podłogi i powały z tarcic. Piec z kafli białych z 

kominkiem kapiastym do kuchennego wywiedzionym okien dwa każdym szyb taflowyck 24 

w drewno oprawione, z tego pokoju do drugiego pokoju drzwi z tarcic wpół otwierające się 

na zawiasach i hakach z klamką rączką antabką w tzm podłoga i powała z tarcic. Piec z kafli 

białych  z kominkiem kapiastym i okien dwa ze wszystkim podobne jak i w pokoju 

pierwszym. Okiennicami ze dworu na zawiasach ihakach będoncymi zamykane. Z tego 

Pokoju drzwi do sieni na zawiasach i hakach żelaznych z klamką, antabką, wrzeciądzem i 

skoblami żelaznymi do zamykania. Z sieni drzwi do ogrodu wpół otwierające się zawiasach 

i hakach i wrzeciądzem z klamką i skoblami żelaznymi . Po drugiej stronie sieni drzwi do 

izby z tarcic pojedyńcze na zawiasach i hakach, , wrzeciądzem, klamką i skoblami których 

podłoga i powała z tarcic. Okien dwa w każdym szyb 24 okiennicami na zawiasach i hakach 

żelaznych będącemi z zewnątrz zamykane. Piec z cegły murowany dwie izby ogrzewający. 

Kominek kapiasty do kuchennego wywiedziony. Z tego do gabinetu drzwi pojedyńcze z 

tarcic na zawiasach i hakach z wrzeciądzem i dwoma skoblami żelaznymi. W tym podłoga i 

powała z tarcic. Okno jedno z szyb różnych tafelkowe złożone, skąd powróciwszy do izby, z 

tej drzwi do drugiej izby czeladniczej z tarcic wpół otwierające się na zawiasach i hakach  z 

klamką i wrzeciądzem i skoblami żelaznymi  w tym podłoga i powała z tarcic. Okien dwa w 

każdym szyb tafelkowych 36 bez okiennic. Piec z cegieł murowany jeden, co i w izbie 

pierwszej komin kapiasty z piecem chlebowym do kuchennego wywiedziony. Z tej izby 

drzwi dwoje jedne do sieni środkowej a drzgie do sionki tylnej, te z tarcic na zawiasach i 

hakach żelaznych z wrzeciądzem i dwoma skoblami żelaznymi do zamykania . W sionce 

posadzka z cegły. Z tej sionki schody na górę z poręczami, pod któremischodami  kurnik 

stolarskiej roboty na drób zbudowany. Drzwiczkami do tegoż na zawiasach i haczkach 

opatrzony. Na górze przeforsztowanie z żerdzią z drzwiami z tarcic na zawiasach i hakach 



przy których wrzeciądz z dwoma skoblami żelaznymi przybity. Na górze dwa okna z 

facjatami dla widoku zbudowane. W każdym oknie szyb 16 . Powracając z sionki na 

dziedziniec drzwi z tarcic na zawiasach i hakach żelaznych z klamką, antabką, wrzeciądzem 

i skoblami żelaznemi. Nad tó rezydencją kominów murowanych na dach wyprowadzonych 

dwa, do których drabina jedna na dach ustawiona. Ten budynek ze wszystkim dobrze 

opatrzony . 

 


