Opis Pobudowania Dworskiego w Michalowie
Wjazd do dworu od rzeki ku górze przez wrota podwójne na biegunach z poręczą
osadzone. Nad wrotami daszek z gontów stary. Koło obuch stron idą sztachety, po
prawej ręce ku ogrodowi po lewej ku rogu folwarku. Sztachety te po większej części
powypadały i pogniły. Od rogu folwarku aż ku stajni były przed tym sztachety ale
daleka większa połowa poodrywanych, nawet słupków wyciętych braknie.
Pomiędzy temi sztachetami jest wrót dwie pod… z poręczami, pierwszemi wrotami
wjazd przed folwark, drugiemi przed stajnię .
Folwark. Z drzewa tartego gliną oblepiony, ściany stare przyciesi popróchniałe, dach
nad nim gontami pobity lecz mocno stary i z gruntu nowego pobicia potrzebujący.
Od sztachet drzwi do kuchni podwójne na zawiasach 4 i hakach 4. Podłoga w kuchni
z cegieł miejscami wypadła. Ognisko murowane i komin także na dach
wyprowadzony na czterech słupach murowanych wspierający się. Pomiędzy słupami
belki sosnowe i ankry żelazne wmurowane. Sufit na trzcinie i drutach tynkowany,
miejscami popsuty. Pod ścianami stoły z tarcic na słupkach osadzone. Okien 6 w
ramach sosnowych. Pierwsze ode drzwi u wierzchu w ołów u spodu w drewno
osadzone. Kwatery dolne otwierające się , przy nich zawiasek 2 i prętów żelaznych 2.
Szyby w nim małe kwadratowe całe tylko jedna wybita. Drugie okno takież całe u
wierzchu w ołów u spodu w drewno oprawione z kwaterami dolnymi bez zawiasek
do otwierania . Trzecie całe w drewno oprawione u kwater dolnych zawiaska tylko
jedna i w nich szyb 16. Szyb spryskanych 6. Czwarte u wierzchu kwatery w ołów, u
spodu w jednej kwaterze szyb 16 w ołów a 7 w drewno oprawione. W drugiej
czterema rzędami szyby w drewno oprawione w tejże kwaterze szyb jedenaście,
spryskanych 6. Zawieszek u kwater nie ma. Piąte, kwatery wierzchnie w ołów jedno
w drewno osadzone. W niej szyb wytłuczonych 5, spryskanych 3, zawiaska tylko
jedna. Szóste całe w ołów tylko szyb 24 w drewno oprawnych. Przy kwaterach
dolnych zawieszek 3.
Z kuchni drzwi na podwórze podwójne na zawiasach 4 i hakach z jedna antabą.
Przy drzwiach pierwszych wyżej opisanych spiżarnia do której drzwi na zawiasach
dwóch i hakach, pojedyncze z wrzeciądzem, haczkiem i trzema skoblami. W tej
spiżarni posadzka z cegły, pułap z tarcic dobry, okno w ramach sosnowych, 3
kwatery w ołów 4-ta w drewno oprawiona w nim szyb trzy wybitych 4 spryskanych u
tegoż okna zawieszek 4 narożników 3. Z tej do drugiej spiżarni drzwi na zawiasach

dwóch i hakach z wrzeciądzem i dwoma skoblami. W spiżarce rzeczonej posadzka z
cegły, pułap z tarcic. Okno takie ze wszystkim jako i w poprzedniej z tyluż
zawiasami i narożnikami. Koło drugich drzwi kuchennych Izba Piekarska do której
drzwi pojedyncze na dwóch zawiasach i hakach z wrzeciądzem, haczykiem i 4/rema
skoblami. W tej izbie posadzka z cegły, pułap z tarcic ułożony. Piec kaflany zielony
stary i pieców piekarskich koło siebie 2 w których sztaby żelazne w koło czeluści
wmurowane. Kominów murowanych 2 na dach wywiedzionych. W izbie tej okien w
ramach drewnianych dwa w tym dolne kwatery do otwierania ale przy nich zawieszki
nie masz. Szyby małe kwadratowe w których w ołów oprawianych 50, reszta w
drewno. Szyb wybitych 13 spryskanych 5. U obuch okien okiennica na zawiasach i
hakach z zakrętkami drewnianymi. Dalej od spichlerzyka drzwi do sieni podwójne na
4 zawiasach i hakach z antabą żelazną, w sieni posadzka ceglana popsuta. Po lewej
ręce izba do której drzwi pojedyncze na 2 zawiasach i hakach z klamką, wrzeciądzem
Dwoma haczkami i pięcioma skoblami w izbie podłoga z tarcic i pułap dobry. Okien
w ramach sosnowych dwa w tych szyby taflowe w drewno oprawione całe ,jedna
tylko wybita. Przy kwaterach w dół otwieranych się zawieszkach 8 narożnikach 6.
Okiennic 2 na zawiasach 4 i hakach. Kominek z cegły murowany , piec z kafli
zielony zły, tę i drugą izbę ogrzewający. Z tej izby do drugiej drzwi proste podwójne
na 4 zawiasach i hakach z antabami trzema i zawieszkach, wrzeciądz u siebie mające.
Tam podłoga z tarcic i pułap dobry. Okna 2 taflowe w ramach sosnowych osadzone
w których zawiasek 8 narożników 8 okiennic 2 na zawiasach 4 i hakach. Z tej izby
drzwi do sieni pojedyncze na zawiasach dwóch i hakach z klamką wrzeciądzem i 4
skoblami. Z tej że sieni schody na górę pod strych gdzie pułap od wszystkich izb
bardzo mizernie gliną są zlepione i te dla mocno popsutego dachu zaciekają. Z
opisanej sieni drzwi do Izby ku podwórzowi na zawiasach dwóch i hakach
pojedyncze z wrzeciądzem i haczkiem. W izbie posadzka z cegły, pułap z tarcic,
okna 2 w ramach sosnowych, szyby małe w drewno całe osadzone. Kwaterach u
spodu otwierające się jest zawiasek 4, haczyków 4, prętów 4. Okiennic dwie na
zawiasach, 4 hakach. Piec kaflany i drugą poboczną izbę ogrzewający . Do tej
Pobocznej izby drzwi na zawiasach 2 hakach z klamka, wrzeciądzem, haczkiem i 4
skoblami. W izbie podłoga i pułap z tarcic, komin kapiasty i piec kaflowy wyżej
nadmieniony. Okien 2 w ramach sosnowych, wyższą połowę w ołów niższą w
drewno oprawione, całe, w których szyby małe kwadratowe, przy kwaterach
dolnych otwierających się, zawiasek 8, narożników 3, prętów żelaznych 7. Okiennica

jedna z dwoma zawiasami i hakami. Na ostatek z sieni na podwórze ku dworowi
drzwi podwójne na zawiasach 4 i hakach.

Dwór pod ogrodem z drzewa tartego, którego ściany dla małych nade drzwiami i
oknami zostawianych ustępów osunięte znacznie w sobie mają szpary. Z węgłów
przy tym uszłe, spaczyły się pod którymi przyciesie pogniły.
Dach z kretesem zły cały nowego pobicia potrzebuje. Drzwi do sieni z jedną zawiasą
całą a druga złamana i dwóch hakach z wrzeciądzem haczkiem , antabką od klamki i
4 skoblami. W sieni podłoga i pułap z tarcic. Takież drzwi na ogród na dwóch
zawiasach i hakach z wrzeciądzem, antabą, antabką i dwoma skoblami. Od
pierwszych drzwi siennych po lewej ręce Izba pierwsza do której drzwi pojedyncze
na zawiasach 2 i hakach z klamką antabą i wrzeciądzem, dwoma skoblami i gałką
żelazną. W izbie podłoga i pułap z tarcic. Okien 2 w ramach dębowych. Kwatery
dolne w drewno, górne w ołów oprawione, wszystkie otwierające się. Szyby taflowe,
przy kwaterach zawieszek 16, narożników 16, zaszczepek 11, haczków 12, kótek 7.
Okiennice przy obu oknach na zawiasach i hakach. Kominek murowany , piec
farfurowy stary. Z tej izby do Drugiej drzwi podwójne fugowane na zawiasach 4 i
hakach z gałką żelazną u góry z zasuwką . W izbie tej podłoga z tarcic, komin także
jako i w pierwszej izbie. Piec farfurowy stary , okien dwa w ramach dębowych ,
szyby taflowe w ołów oprawione w jednej zaś kwaterze w drewno tafel ….. że dwie
przy tych oknach zawieszek 16, narożników 16 , zaszczepek12 i haczków 12. Kótek
siedem żelaznych, pobielanych. Z tej izby drzwi do sieni, pojedyncze fugowane na
zawiasach dwóch i haczkach z klamką, haczykiem i dwoma skoblami. Naprzeciwko
tych drzwi Izba trzecia do nie drzwi podwójne fugowane na zawiasach 2 i hakach, z
klamką haczykiem i dwoma skoblami. W tej izbie podłoga podziurawiona , kominek,
piec farfurowy stary. Okien w ramach dębowych 2. Kwater w nich 8 odmykanych do
zawiasach ale ich tylko 7. Narożników 3 pobielanych , tafle w sześciu kwaterach w
ołów w dwóch w drewno oprawione , przy nich zaszczepek 11. Kótek 3. Tafla jedna
wybita , spryskanych 3. Z tej izby koło pieca jedne drzwi podwójne do Izby czwartej
niżej opisać się mającej. Drugie pojedyńcze na 2 zawiasach i hakach z klamką,
wrzeciądzem i dwoma skoblami do Gabineciku . Tam podłoga z tarcic popsuta,
pułap cały. Z niego drzwi do Izby piątej, pojedyncze na dwóch zawiasach i hakach ,
wrzeciądzem i dwoma skoblami . W tej izbie podłoga z tarcic stara pułap łatany, piec
farfurowy stary, kominek z cegły murowany , okien w ramach sosnowych 3. W
każdym kwater dwie otwierających się . W tych oknach szyby małe kwadratowe w
ołów oprawne w których wybitych 10, połamanych 14. W tych oknach zaszczepek 2 ,

zawiasek 11, u jednego zaś tylko okna okiennica. Okiennica na wpół otwierająca się
z czterema zawiasami i hakami, w tejże izbie drzwi dwie, jedne koło pieca podwójne
do Izby szóstej na zawiasach czterech i hakach z wrzeciądzem i skoblem. W izbie tej
podłoga popsuta, pułap stary. Piec farfurowy stary. Okna dwa w ramach dębowych
spróchniałych w ołów oprawionych. Całe kwatery bez zawiasek . Z niej po lewej
ręce drzwi do Garderobki pojedyncze z jedną zawiasą całą, drugą złamaną z
wrzeciądzem i dwoma skoblami. W garderobce podłoga zła, okna w ramach
dębowych. Szyby małe w ołów oprawione, których spryskanych siedem. Kwater 2 na
zawiasach 4 z dwoma zaszczepkami. Z tejże szóstej izby drzwi podwójne na
pojedyncze zbite. Pod Galerią tudzież opisać się mającą na zawiasach dwóch i
hakach i klamką z antabą. Wróciwszy się do Izby piątej, drzwi drugie pojedyncze na
zawiasach dwóch i hakach z klamką, antabą i wrzeciądzem pod też galerią trzecie
drzwi do izby czwartej, wyżej nadmienionej podwójne na zawiasach 4 i hakach z
gałką, wrzeciądzem i dwoma skoblami. W izbie tej czwartej podłoga miejscami
dziurawa, kominek kapiasty z cegły murowany. Piec farfurowy stary okien 2 w
ramach dębowych, taflowych, jedno w ołów drugie w drewno oprawne. Tafel
niedostani 2. Przy tych oknach zawiasek 1, narożników 11, zawiasek 11. Kótek dwie
pobielanych. Z izby pomienionej, drzwi koło pieca podwójne na zawiasach 4 i
hakach z wrzeciądzem dwoma skoblami, gałką żelazna i zamkiem. Do izby trzeciej
w górze opisanej inne drzwi koło komina do sieni pojedyncze na zawiasach dwóch i
hakach z klamką, wrzeciądzem i dwoma skoblami.
Wchód pod galerię otwarty. W niej po prawej ręce izb dwie z gabinecikami, pustych
zrujnowanych bez drzwi okien i pieców ze ścianami powypadanemi. Na wprost
drzwiczki na ogród ze sztachet na biegunie . Po lewej ręce schody na górę w których
drzwi na zawiasach z wrzeciądzem i dwoma skoblami. Góra miejscami tylko i to
mizernie gliną zlepiona. Dla złego dachu wszędzie zacieka. Na niej znajduje się pięć
sztuk. Od drzwi pojedyńczych u których jest zawiasów 5, drzwi pojedynczych 2 u
nich zawiasów 5. Ram dębowych od okien 3, kwater ze szkłem 6, w których szyby w
drewno oprawione. Przy tychże kwaterach szyb wybitych 3, zawiasek 8, narożników
2, prętów żelaznych 4. Pod sztachetami Piwniczka do której schody i szyja z dylów
w słupach wybudowane. Drzwi na biegunie z wrzeciądzem i dwoma skoblami. W
piwniczce tej pułap i ściany z dylów słupami dębowymi podparte ale ściany i słupy
poprzegniwały. Daszek nad nią gontami pobity, cały.
Druga piwniczka od ogrodu , do niej schody z dylów w szyi także z dylów
budowane , zgniłe. Nad szyją daszek ze wszystkim popsuty. Piwniczka też niewielka,

murowana miejscami popsuta. Do szyi drzwi na dwóch zawiasach i hakach z
wrzeciądzem i dwoma skoblami.
Za dworem ogród włoski, drzewa rodzajne, w sobie mające do skarbu excypowany .
Obok dworu Budynek z piekarnią do którego drzwi na biegunach z zakrętką
drewnianą. W sieni pułapu i podłogi nie masz . Gruba z murowanym kominem nad
dach wywiedzionym. Tamże chlewek na drób z drzewa tartego, do niego drzwi na
biegunach z zasuwą drewnianą. Do izby drzwi na biegunie z zasuwą. Izba bez
podłogi z piecem piekarniczym. Komin do murowanego wywiedzionym z pułapem z
tarcic w niej zagroda na cielęta z żerdzi. Żłobek i drabinki dla tychże. Z piekarni
drzwi do komory z deszczek, w komorze podłogi nie masz. W pułapie dziura na górę
.
Tamże gruce na drób do sadzenia pobudowane. Z komory drzwi ku oborze , złe
wywalane. Od tego budynku do obory ciągnie się parkan z przęseł w którym jedne
wrota z dylów na biegunie, drugie w rogu obory z żerdzi . Obie do …… obok obory
będącego. Z drugiej strony płot z żerdzi między słupami dębowymi postawiony.
Obora w kwadrat z dylów pomiędzy słupy budowana, od niej wrota podwójne na
biegunach z poręczą. Po prawej ręce chlew z dylów między słupy postawionych 2 ,
do nich drzwi na biegunach i z jednego drzwi takież do stojła wyżej nadmienionego.
Dalej po tejże ręce zagrodzenie z żerdzi i do niego drzwiczki na biegunie. Inne 3
części obory pod okolicą budowane, lecz słupy podgniłe reparacji potrzebują. W rogu
przy wejściu do obory po lewej ręce chlewik na trzodę z dylów pomiędzy słupy
zbudowany, którego ściany …. Drzwi do niego z deszczek na biegunie. Cała obora
choiną obstawiona , słomą …. Reparacj w dachu potrzebuje.
Stajnie w węgielnice budowane do nich wrót dwa na pół otwierających się z
poręczami. Przed wrotami zaś temi wystawy z daszkami na dwóch słupach
wspierającymi się. Osobne trzecie wrota ze stajni ku rzyce , także podwójne z
poręczą. W rogu trzy przegrody, dwie z chrustu osobne drzwi na biegunach mające .
W stajniach tych żłoby i drabiny miejscami popsute. Dach gontami pobity. W rogu
tylko nad przegrodami. Kawałkiem przez połowę nowy, w reszcie stary dach. Ściany
między słupami w wiązania idącemi w przęsła budowane w których dybów kilka …..
stajen słupy z belkami i płatwami wiązane, przegrody dla koni czyniące.
Przed folwarkiem przy drodze Spichlerzyk z drzewa tartego w słupy budowany.
Przed nim wystawa wiązaniem od słupów utrzymywana. Do niego drzwi na

zawiasach dwóch, hakach z wrzeciądzem we dwa ogniwa i dwoma skoblami. Dach
stary bardzo mało ponaprawiany.
Idąc ku Gumnowi od stajni płot żerdziany ogród za stajnią i ogródek koło stajni
opasujący. Ogródek drugi, który rogiem do obory przytyka z podwórza żerdziami od
… sztachetami ogrodzony. Ten i pierwszy ogródek , wrota od gumna idące łączą.
Które to wrota podwójne na biegunach z poręczą i na lewym boku furtka także na
biegunie z zakrętką , daszkiem z gontów są przykryte . Za niemi po lewej ręce płot
żerdziany aż ku stodołom , ogród i pole dzielący ciągnie się, po prawej zaś płot
chruściany od rogu spichlerza przypiera. W tym płocie wrota żerdziane na pastewnik
poza spichlerz płotem chruścianym. Od obory żerdzianym ogrodzonym idą z
pastewnika, zaś jedne są wrota na drogę ponad …tem ciągnące się. Drugie na ogród
ku oborze żerdziane.
Spichlerz z drzewa tartego budowany gontami pobity, w którego wystawie komórek
2 pobocznych , między słupami z dylów budowane. To tychże komórek z tarcic z
wrzeciądzem i dwoma skoblami. Do spichlerza zaś drzwi na zawiasach i hakach z
wrzeciądzem we 3 ogniwa, dwoma skoblami, zamkiem i kluczem żelaznym. W
środku zasieka na zboże z tarcic między słupami 5, przy drzwiach schody na górę z
poręczą. Na górze zaś, także zasiek dwie z drzewa tartego obłożonych 5. Od
spichlerza do rogu stodoły płot chruściany idzie.
Gumno w kwadrat budowane od folwarku stodoła z dylów pomiędzy słupy
postawiona. Stodoła o dwóch bojowiskach i 3 zapolach. W tej stodole wrót 4
podwórnych na biegunach z poręczami. U dwóch poręczy kuny żelazne do kłódek u
drugich drzwi wrzeciądze 2 i skobli 4. Reszta gumna w trzech częściach. Podszopią
jedną tylko jedną stroną od pola z dylów miedzy słupy budowane, drugą ….
Odkryte, gdzie słupy płatwy i dach utrzymują. W podszopiach rzeczonych wrót
podwójnych 4, każde z poręczami na biegunach. U trzech wrót wrzeciądze i po dwa
skoble , u czwartych kuna do kłódki. Kłódka skarbowa u gumna znajduje się.
Dach nad całym gumnem słomiany dobry i gumno całe niedawno budowane.
Nad rzeką koło kładek, Browarek szczupły, z drzewa tartego w słupy budowany,
gontami pobity. Ściany spodem popróchniałe i od wody drzewa jednego nie dostaje.
Do niego drzwi na biegunach. W sieni kotlina rozwalona. Do izdebki drzwi na dwóch
zawiasach i hakach z wrzeciądzem i dwoma skoblami. W izdebce podłoga popsuta,

sufit z tarcic stary, komin kapiasty i piec z cegły popsute. Okno w drewno oprawione
w którym szyb wybitych 4. Koło browaru chlewek z chrustu słomą pokryty.
Młyn na rzece Wieprz o trzech kamieniach we wszystkie przynależne potrzeby jako
te, rypy, czopy, wrzeciona, kusze, opatrzony. Z drzewa kostkowego budowany,
gontami pobity. Przed nim wystawa na czterech słupach wyrobionym o jednym
dachu. Z pod wystawy drzwi do młyna pojedyncze na biegunach z zasuwą. W
środku skrzyń do pytla 3. Po prawej ręce karmnik na wieprze do niego drzwi na
biegunie. W Karmniku podłogi ledwo kilka dylów znajduje się . Róg tego karmnika
w wodę mocno nachylony, częścią młyn skrzywił i przekantował . Z młyna drzwi na
groblę na biegunie z antabą żelazną i zasuwą drewnianą . Który to młyn do skarbu
należy. Potoki należycie dobre , koło nich upust o dwóch stawidłach. Grobla z ……
na mokry czas reperacji potrzebuje. Śluza nowa i ze wszystkim dobra o czterech
stawidłach. Za śluzą za groblą sadzawka błotem zalazła, wokół chruścianym płotem
ogrodzona z mnichem i trąba.
Budynek ogrodnika, bardzo stary, dach gontow z kretesem zgnity, nowego nowego
ze wszystkim pobicia, ściany pognite reperacji znacznej potrzebuje.

