
ZUZANNA PRE;DKA 

WLADYSLA W KLEMENS MICHALOWSKI SLl\SKI POCZTMISTRZ 
GENERALNY 

W zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie znajdujq si� listy 
pisane r�kq . slqskiego pocztmistrza generalne,go Wladyslawa Klemensa 
Michalowskiego 1

. Listy adresowane Sq do kasztelana oswi�cimskieg,o Mi
kolaj,a Czernego. Tresc ich dotyczy spraw zupelnie prywatnych, wazny 
jest natomiast fakt, ze listy te byly pisane przez szlachcica polskiego, 
kt6ry przebywajqc na Slqsku zajmowal wysokie jak na 6wczesne sto
sunki stanowisko pocztmistrza generalnego we Wroclawiu, zarazem pod
trzymujqc swe kontakty z Polakami. Z tego tez wzgl�du postac Micha
lowskiego zasluguje na to, by poswi�cic jej wi�cej uwagi. 

Wladyslaw Klemens Michalowski pochodzil ze znacznego w XVII w. 
rodu Michalowskich piecz�tujqcego si� herbem J asienczyk. Michal6w, 
dziedziczna posiadlosc Michalowskich, lezal w powiecie pinczowskim 2, 

inne dobra, jak Krzepice, Slupia, Chebdzie, Chlewice, Rawka, znajdo
waly si� w powiecie wloszczowskim, Sobonowice w powiecie j�drzejow
skim, Jakubowice w powiecie miechowskim 3

• 0 tym, ze Wladyslaw Kle
mens nalezal do tej :gal�zi Michalows�ich, swiadczy jego dopisek w liscie 
z 30 X 1687 r. do Mikolaja Czernego. Pisal on tarn: ,,.Pozal si�, P.anie 
Boze·, zejscia z tego swiata J. W. Pana :Stolnika R6zanskiego stryja. 
mego" 4• W 6wczas stolnikiem r6zanskim byl Melchior Michalowski, zmar
ly wlasnie w 1687 r.s. 

1 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, Listy i akta 1'662-1689, r�kopis nr 2076, 
k. 191-193, 203, 259. \ 

2 S. W i s n i e  w s k i, Historyczny opis kosciol6w, miast, zabytk6w i pamiqtek 

w Pinczowskiern, Skalbmierskiem i Wislickiem, lVIari6wka 1927, s. 192. 
3 Rejestr poborowy wojew6dztwa krakowskiego z 1680 r., opracowali E. Trzyna 

i S. Zy�a, pod red. S. Inglota, Wroclaw·· 1959, s. 61, 166, 173, 335. 
4 Bibl. Czart., rkp. 2076, k. 192. 
5 I. R z e s  z o w s k i, [tazanie na pogrzebie Melchra Michalowskiego ... 1687 r. 

Do pozycji tej nie udalo si� dotrzec, prawdopodobnie Estreicher cytuje jq za: 
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Melchior lub Mikolaj Melchior 6 Michalowski byl dziedzicem Kosiowa, 
Radawca oraz wyzej juz wymienionych d6br Michalowskich, jak Slupi, 
J akubowic i Chlewic. Piastowal godnosc stolnika r6zanskiego, podstaro

sciego krakowskiego 7 i prawdopodobnie wojskiego lubelskiego 8• Ozeniony 
byl z Aleksandrc:1 1z Czair,neckicth Czarnerac:1 miecZ1nik6winc:1 czernichow
skq 9, z kt6rq mial pi�ciu syn6w: Aleksandra, Dobrogosta, J6zefa, Mi

kolaja i Stefana 10. 

W herbarzach 11 napotykamy duze rozbieznosci i niescislosci, jezeli 
chodzi o szczeg6ly dotyczqce osoby Melchiora Michalowskiego. Wedlug 
Uruskiego Melchior zyl w 1700 r., o czym mial swiadczyc dokonany 

w tymze roku przez niego i jego zon� zapis dozywocia 12. Natomiast Nie
siecki po�aje, ze Melchior wstqpil do zakonu jezuit6w i ostatnie swe 

lata sp�dzil w Ostrogu jako rektor tamtejszego kolegium, gdzie zostal 
zamordowany przez Kozak6w 4 VI 1660 r .13. Wiadomosc t� powt6rzyl 
takze Zah;ski 14. W swietle przytoczonych powyzej dowod6w obie daty 

Sq bl�dne. Zal�ski pisal zapewne o kims zupelnie innym. Stwierdzenie to 

powinny popil"zec dwa siedemnastowieczne ipanegiryki napisanie psrzez 

C. S o m m e r  v o g e 1, Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, t. VII, s. 348, gdzie
znajdujemy tylko takq notatk�: ,,Rzeszowski Ignacy - Kazanie na pogrzebie Mel
chra Michalowskiego 1687 (Concio in funere Malcher Michalowski exercitus Lubli
nensis praefecti)".

6 Archiwum Panstwowe w Krakowie, Cast. Crac. Rel. libri 108A, s. 763, oraz

Rejestr poborowy woj. krakowskiego, podajc1 dwa imiona stolnika r6za:nskiego 
Melchior Mik6laj, takze S. U r  u s k i, Rodzina. Herbarz szlachty polski�j, t. X, 
Warszawa 1913, s. 364. 

7 U r u s k i X 364. 
s R z e s  z o w s k i, Kazanie na pogrzebie Melchra Michalowskiego wojskiego 

lubelskiego (tylko Rzeszowski tak go tytuluje). 
9 J. S. D z i d o w s k i, Clavis aurea invitabili fatorum casu fracta, et in luctuoso 

obitu lllustris olim ac Magnifici Domini Melc.hioris in Michalow Michalowski, 
Dapiferi Terrae Rosanensis etc. dum mortales eius exuviae summo omnium Ar
changeli P.P.B.M.V. de Monte Carmelo Discalceatorum Cracovie tumulaventur, 
a M. Joanne Stanislao Dzidowski in alma Universitate Cracoviensi Philosoph. Doct. 
et Professore praesentata. Anno a Dei Immortalitatis Portam Mortalitatis ingressu 
1687. Die vero [11] Mensis Juni [poprawiono Augusti] Crac. Typis Nicolai Alexan. 
Schedel S. R. M. typ., folio kart 8.' De.die. J os. Franc. Michalowski Dapiferidae 
Rosanensis. K. Ni e s  i e c k  i, Herbarz polski, t. VI, Lipsk 1841, s. 332. Obydwie 
wymienione pozycje podaj&, ze pochodzila z Czarneckich, natomiast Uruski pisal, 
ze pochodzila z Czarnieckich. 

10 U r u s k i X 364. 
11 T a m z e, Ni e s  i e c k  i VI 382.
12 U r u s k i X 364. 
13 N i e s i e c k i VI 382. 
14 S. Z a l � s k i, Jezuici w Polsee, Wilno 1900, t. II, s. 24-25, t. III, s. 1267-

1270, t. IV, s. 890. 
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J. S. Rudzk'iego i J. S. Dzidowskiego 15
• Obaj wiele rm.eJsca poswi�cili 

w swych kr6tkich u tworach Melchiorowi Michalowskiemu, jak r6wniez 
jego rodowi. Z wielkim patosem pisali o wspanialych czynach Melchiora. 
Slawiqc jego odwag� i wiedz�1 zaden z nich nie wspomnial o poswi�ceniu 
si� Melchiora stanowi duchownemu. Wskazuje to wyraznie, ze Niesiecki 
polc:1czyl w jednq osob� dwu r6znych ludzi. 

Kilka sl6w nalezy poswi�cic tez ojcu Mikolaja Melchiora, Jakubowi 
Michalowskiemu, wojskiemu lubelskiemu, potem staroscie czerskiemu, 
a od 1655 r. kasztelanowi bieckiemu 16• Zomi jego byla Urszula z Kaza
nowskich, z kt6rq mial c6rk� Mariann�, wydanq 2:a Franciszka Koryciii
skiego, i syna - wspomnianego juz Mikofaja Melchiora. Czy nie mial 
on jeszcze jednego syna, o kt6rym milczq herbarze, a takze wymienione 
juz panegiryki? Bylo to zupelnie mozliwe, w takim wypadku Jakub 
bylby dziadkiem Wladyslawa Klemensa, a Melchior jego stryjem. Przy
puszczenie to popiera wypowiedz Wladyslawa Klemensa w wyzej cyto
wanym liscie 17, Do wysuwania tego rodzaju przypuszczeii sklania brak 
jakichkolwiek wiadomosci o ojcu Wladyslawa Klemensa. Nalezy jeszcze 
zastanowic si�, czy ojcem Wladyslawa nie m6gl byc nie znany nam syn 
Jacka Konstantego Michalowskiego. Jacek Konstanty byl bratem Jakuba, 
kasztelana bieckiego, stolnikiem r6zaiiskim, starostq krzepickim i klo
budzkim 18• U Rudzkiego i Dzidowskiego wyst�puje jako Hiacynt Micha
lowski, starosta krzepicki 19• Zonaty byl z Helem1 Danillowicz6wnq, kraj
czankq koronnq, dwukrotnq wdowq, po Teodorze Karolu Tarnowskim 

15 S. R u d z k i, Ascia sub aurea clavis custodio perennitati asseruata, et ad 
festa nuptialia Illustriassimi et Magnifici Domini D. Francisci de Pilica Korycinski, 
S. R. M. Aulici Cubicularii ac lllustris et Lectissimae Virginis Mariannae de Michalow 
Michalowska Castelanidis Biecensis in votivae gratulationis Mnemosyn frequentissime 
Magnorum Hospitum Coronae, a M. Joanne Stanislao Rudzki_ Philosophiae Doc

tore Rhetoricae Vladislawiano Professore demonstrata. Anno Domini 1660 Die 22 

Novembris Cracovie. In officina Viduae Lucae Kupiss. S. R. M. Typogr. 1660, fol\o 

ark. 51/2; D z i d o w s k i, Clavis aurea ... 
16 T. z y c h 1 i n  s k i, Zlota ksi<wa szlachty polskiej, t. XVI, Poznan 1897, s. 169, 

natomiast Ur u s k i X 346, podaje dat� 1659 r. Nie rozwiqzuje tej sprawy Jakuba. 
Michalowskiego ... Ksi<:ga pamü:tnicza, Krakow 1864, s. VII-X. 

11 Bibl. Czart., rkp. 2076, k. 192.
1a U r u s k i X 364. 
19 R u  d z k i, Ascia sub aurea clavis ... , s. E2; D z i d o w s k i, Clavis aurea ... � 

s. B2 1017; D. 0 t r e b u s z, .Clavis aurea, Generosis et Magnificis Antiquae Nobilitatis
splendore conspicius Heroibu.s solidissimo amoris glutino coniunctis fratribus D. Ja
cobo d� Michalow Michalowski Tribuno Lublinen S. R. M. Aulico et D. Hiacyntho
de Michalow Michalowski a M. Daniele Otrebusz Collega Minore off icii et debi
tae observatiae ergo anno. reparatae salutis humanae MDCXXXIX oblata. Cra

coviae in Officina Christoferi Schedelli S. R. M. typogr. Anno Domini 1639 w 4-ce

sig. A-C2 (k. 10).



362 Z. Pr�dka

i Kazimierzu iSapieze 20• Ozenil si� z niq w 1655 r., dzieci przpuszczalnie 
nie mieli, zmarl okolo 1661 r.21 Mimo braku wzmianek w herbarzach 
nie mozna wykluczyc, ·ze byl on juz poprzednio zonaty. Ewentualny syn 
z tego pierwszego malzenstwa m6gl byc takze ojcem Wladyslawa Kle
mensa. iR6wniez w tym wypadku Wladyslaw K�mens mialby prawo' 
nazywac Mikolaja Melchiora swoim stryjem. 

Sq to jednak tylko hipotezy, kt6rych nie mozna poprzec zadnym 
konkretnym dowodem, gdyz imi� Wladyslawa Klemensa nie pojawia ·si� 
w herbarzach, ani tez nie wymieniajq ,go piszqcy tak obszernie o Micha
lowskich Rudzki i Dzidowski, a takze Otrebusz. J edynie u nieznanego 
autora Clavis scientiarum, proavite Illustrissimi Michalowsciarum stem

matis raz jeden wsr6d licznych czlonk6w rodu Michalowskich napoty
kamy Wladyslawa 22. Wydaje si� jednak bardzo Wqtpliwe, czy chodzilo tu 
o Wladyslawa Klemensa Michalowskiego. Dopiero od chwili, gdy zostal
21, II 1680 r. mianowany pocztmistrzem generalnym (Postamtsverwalter)
we Wroclawiu, wiemy o kilku szczeg6lach z jego zycia. Byl on czwartym
z kolei pocztmistrzem wroclawskim, urzqd ten objql 2_1 IV 1680 r.
po smierci Karola v. iRöhrscheidta i pelmil go do 1 X 1962 r. Nie wiemy, 
w jakich okolicznosciach Wladyslaw K)emens znalazl si� na Slqsku, gdzie 
najpierw sluzyl w wojsku cesarskim, a w momencie obejmowania sta
nowiska pocztmistrza mial stopien podchorqzego 23 (Regiments-Fähnrich). 

Jako zarzqdca poczty sprawowal opiek� nad szlakami pocztowymi 
lqczqcymi Wroclaw z szeregiem miast slqskich i zagranicq. Zgodnie 
z otrzymanymi poleceniami nawiqzywal nowe polqczenia pocztowe, np. 

20 A. Bo n i  e c k  i, Herbarz polski, t. IV, Warszawa 1900, s'. 89-90. 
21 N i e s  i e c k  i VI 382; Bo n i  e c k  i IX 89-90, podaje, ze w 1661 r. Helena

DaniUowicz6wna wyszla po raz czwarty za mqz za Prazmowskie!\o.
22 Clavis scientiarum, proavitae Illustrissimi Michalowscior1J,m stemmatis clavi

sociata, Pantheon virtutis et honoris, olim Perillustri Magnifico Domino de Mi
chalow Melchiori Michalowski, notario castrensi _Cracovi�nsi, post Vice-Capitaneo 
dignissimo, nunc Perfüustri Magnifico Domino Martiano de Michalow Michalowski, 
pincernae ovrucensi, novosilensi etc.. capitaneo a claudente zdanoviano-mohilo
vi.ense Soc. Jesu Atheneum Pallade, triumphale gratitudinis sacrarium reserans, 
per perillustrem juventutem instantibus vacunae f eriis, postgymnastico actu con
secrata. Anno 1726 pridie Kalendas Augusti. Vilnae typis Universitatis Societatis 
Jesu, folio k. 4. Biblioteka Narodowa w Warszawie. Panegiryk ten poswi�cony jest 
Melchiorowi Michalowskiemu, wojskiemu lubelskiemu, ojcu Jakuba, kasztelana 
bieckiego. Estreicher podal, ze w dedykacji znajduje si� genealogia rodu Micha
lowskich, ale w przejrzanej pozycji jej brak. Autor tego panegiryku pisal: ,,Lubli
nensis ora alterum obs�rvabat Jacobum regalis aula fidem Comitem Hiacyntum, 
Ovrucensis Ladislaum avum, Petrum genitorem, verbo ubique terrarum et gen
tium Polono Litalanoque in orbe pendebat Patria Clavis Michalowscis Pantheon 
Honoris". 

23 E. K u t s c h e, Postgeschichte von Schlesien bis zum Jahre 1766, Wroclaw
1936, s. 85. 
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w 1683 r. przez Nys�, Prudnik, Karni6w, Opaw�, Bogumin do Cieszyna, 
a stamtqd na W�gry 24. Warto zaznaczyc w tym miejscu, ze w 1685 r. 
istnialo na terenie G6rnego i Dolnego ·Slqska jeszcze w�ele innych szla
k6w pocztowych, jak: 1. Wroclaw-Olawa-Gr6dk6w�Nysa-Cukman
tel-Olomund.ec-1Wieden, 2. Tarnowskie G6ry-Gliw.ice--:--Rudy-Raci
b6rz-Opawa, 3. Wroclaw---Prochowice-Lubien-Zielona G6ra, 4. Wro
claw-Domasl6w-J ordan6w 8lqski-Niemcza-Zqbkowice-4Praga 25• Dru
gie polqczenie z Pragq prowadzilo przez Srod� 8lqskq-Legnic�-Zloto
ryj�-J eleniq Gör� 26. Polqczenia Wroclawia z Pragq, Wiedniem i Lip
skiem, a takze z miastami w�gierskimi i polskimi nalezaly do najbardziej 
ucz�szczanych. 

Z miast polskich najwczesniej nawiqzal Wroclaw kontakty pocztowe 
z Gdanskiem i Toruniem 27

• Od 1673 r. istnialo konne polqczenie z Kra
kowem, a takze w tym okresie polqczono Wroclaw z Warszawq przez 
Olesnic�, Syc6w, Wiern6w, Widaw�, Piotrk6w, Raw� i Michr6w 2s. Jed
nak szlaki te nie zawsze byly czynne. W 1687 r. w zwicizku z pobytem 
kr6lowej Marysieiiki w Cieplicach usprawniono dzial·alnosc pocz.ty na 
szlaku Wroclaw-Tarnowskie G6ry-Krak6w oraz przez Legnic� polq
czono Cieplice z Wroclawiem 29• 

Dzi�ki regularnym polqczeniom z Pragq, Wiedniem, Lipskiem i Ber
linern mial Wroclaw kontakty pocztowe z innymi panstwami europej
skimi, jak z Holandiq, Friancjq, Angliq, Daniq, Szwecjq, Litwq i Mos
kwq 30

• Na lata 1689-1691 przypada znaczne usprawnienie funkcjono
wania poczty w krajach cesarskich i listy wysylane z Wiednia do Ham
burga i · innych europejskich osrodk6w poczfowych byly dostarcza'ne 
o wiele szybciej niz dawniej 31. Nad terminowym dostarczaniem poczty
oraz nad bezpieczenstwem wysylanych list6w mial piecz� Michalowski
jako pocztmistrz generalny. Do Michalowskiego nalezalo tez wyplacanie
pensji pr.acownikom pocztowym, jak ekspedytorom, ale z tego obowiqzku
nie wywiqzal si� dobrze. W pazdzierniku 1682 r. wplyn�lo do Kamery
8lqskiej zazalenie na Michalowskiego, ze nie wyplacil pensji ekspedy
torom pocztowym. Jak stwierdzono, zaleglosci byly duze i na przyklad
dla Zielonej G6ry wynosily 165 fl., a dla Prochowic, Lubnia 10 fl. Wy
slane na przelomie lat 1681/82 sztafety takze nie otrzymaly naleznego im

24 Tarnze, s. 89.
25 Tarnze. 
26 M. W o 1 a n s k i, Zwiqzki handiowe Siqska z Rzeczqpospohtq w XV II w. 

Ze szczeg6inym uwzgi�dnieniem Wrodawia, Wroclaw 1961, s. 83. 
27 Tarnze, s. 84.
28 Kutsche, op. cit., s. 87, 93; Wo 1 ans k i, op. cit., s. 84. 
29 K ti t s c h e, op. c'it., s. 89.

30 w O 1 a n s k i, op. cit., s. 83.
a1.Kutsche, op. cit., s. 92.
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wynagrodzenia 32. Wladyslaw Klemens dostal z tego powodu upomnienie 
i od tego momentu musial odsylac wszystkie pieniqdze i listy pieni�_zne 
do cesarskiego urz�du podatkowego. Pensj� m6gl pobierac jedynie po 
przedlozeniu pisemnego potwierdzenia, tak samo mial post�powac przy 
wyplacaniu pensji ekspedytorom pocztowym. W 1685 r. domagano si� 
od Michalowskiego przedstawienia rachunk6w · za lata 168.1-1684 33, 

a powt6rnie zazqdano sprawozdania w 1694 r., ale wtedy Michalowski juz 
nie zyl. Zmarl w 1692 r., pocztmistrzem na jego miejsce zostal mia
nowainy Sebastian Peschel 34

• Michalowski pozostawil zon� Anm� Miatri� as,
natomiast nie wiemy ,' czy mial jakies potomstwo. 

Przebywajqc we Wroclawiu Michalowski sluzyl za posrednika przy 
r6znych transakejaeh handlowych mi�dzy Rzeezqpospolitq a Slqskiem. 
Jak widac z zalqczonej korespondeneji, informowal o znajdujqcyeh si� 
we Wroclawiu towarach, zamawial roboty u rzemieslnik6w wroclaw
skieh (karety, pieez�cie), kt6re nast�pnie przesylal odbioreom za po
braniem naleznosci 36. 

Wiadomosei, jakie udalo si� z brac o polskim poeztmistrzu we Wrocla
wiu, Sq bardzo skqpe. Wazne tu jest jednak stwierdzenie, ze Wladyslaw 
Klemens Miehalowski pelniqc funkej� poeztmistrza generalnego we 
.Wroclawiu ezul si� zwiqzany z Polskq. 

Zaehowane w Biblioteee Czartoryskieh listy · kierowal Miehalowski do 
kasztelana oswi�cimskiego Michala Czernego. Michal Czerny herbu No-
wina wywodzil si� z dawnej rodziny mieszezan krakowskich poehodzenia 
niemieekiego. Wlasciwe nazwlsko tej rodziny, Sehware, uleglo spolszeze
niu. Od XV w., gdy Sehwareowie uzyskali nobilitaej�, zaez�li nazywac 
si� Czernymi. Ojcem Miehala Czernego byl Stanislaw, podwojewodzi kra
kowski, a matka pochodzila z Gawronskich. Miehal - najpierw starosta 
parnawski, podrzqdca krakowski - w 1685 r. zo}tal mianowany kaszte
lanem oswi�eimskim, a w 1694 r. sqdeckim. Zonq jego byla Katarzyna 
Olszamowska, z kt6rq mial syn6w J 6zefa, Stanislawa, Piotra oraz c6rki 
Krystyn� i R6.z� 37• Tyle o Michale Czernym m6wiq herbarze. Natomiast 
wiele ciekawyeh szezeg6l6w dotyezqcyeh jego osoby mo.zna zaezerpnqc 
z lieznyeh adresowanych do niego list6w. Bardzo o.zywionq koresponden
cj� z Miehalem Czernym prowadzil sam kr61 Jan III Sobieski. Jeszeze 
jako hetman w 1670 r. zwraeal si� do niego z prosbq o wyjednanie 

32 Tamze, s. 97. 
33 Tarrize, s. 98. 

34 Tamze, s. 99. 
35 Tamze. 
36 Bibl. Czart., rkp. 2076, listy Michalowskiego, k. 191-193, 203.
37 Ur u s k i III 15; B o n i e c k i IV 374. 
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wsr6d senator6w poparcia dla swej „prywatnej, jak i publicznej dzialal
nosci" 38. Zapewne myslal Sobieski o zwr6ceniu umysl6w ku Francji. 
P6zniej w czasie sweigo panowall?-a Jan III cz�sto pisal do Czernego, kt6ry 
nalezal do jego wiernych stronnik6w. Przewaznie prosil w swyc� listach 
o wytworzenie odpowiedniej atmosfery na sejmikach dla przyj�cia in
strukcji kr6Iewskich 39

• Po zerwanym sejmie w Grodnie 1688 r. pisal
o swej bezsilnosci wobec niebezpieczenstwa, jakie ponownie grozilo Rze
czypospolitej od Turcji. W tej sytuacji widzial Jan III jedyny ratunek
w nowym sejmie, chodzilo mu o now� podatki na wojsko. · .Polecal wi�c
Czernemu, zeby „wyrozumlal nastroje" i sklonil szlacht� do zgody na
nowy sejm -1ao. We wszystkich listach kr6Iewskich przebija nuta ·serdecz
nosci, z jakq Jan III odnosil si� do kasztelana.

Utrzymywal tez z Czernym zywc1 korespondencj� biskup Andrzej 
Trzebicki, kt6ry staral si� zjednac Czernego dla swoich plan6w w -czasie 
konfederacji ,golqbskiej 41. W okresie bezkr6Iewia po smierci Michala Ko
rybu ta Wisniowieckiego tematem listu Trzebickiego do Czernego byl ter
min elekcji i kandydatura nowego kr6Ia. Uwazal on, ze „salus Reipublice 
zawisla, abysmy obrali Pana mc1drego, dostatniego i wojennego, jeszcze 
ante Aprilem" 42• Inne sprawy, o kt6rych pisal biskup, dotyczyly intere
s6w prywatnych. Skarzyl si�, ze jedna ze zwerbowanych chorqgwi do
wodzona przez porucznika Paszyckiego zlupila jego dobra w klu'czu ra
dlowskim, a poddani jego wyst�pujqc w obronie maj�tnosci zabili jednego 
z zolnierzy. Biskup obawial si� z tego powodu skargi „w kole", dlatego 
prosil Czernego, ,,aby si� tarn ozwal, ze si� to stalo in defensione, kt6ra 
iure naturali kazdemu nalezy, jako inquisitia pokaze" 43• 

Na u�ag� zaslugujq takze listy kasztelana krakowskiego Stanislawa 
Warszyckiego dotyczc1ce spraw wewn�trznych wojew6dztwa krakow
skiego 44.

38 Bibl. Czart., rkp. 2076, Jan III do Michala Czernego. Jawor6w 12 V 1670, 

k. 19.
39 Tamze, rkp. 2076, Jan III do I\!Iichala Czernego: ob6z nad Zb-ruczem 7 XI 

1675, k. ·63, Jawor6w 1 X 1678, k. 95, .Z6lkiew 30 XI 1684, k. 115, .Z6lkiew 17 III 

1687, k. 163, Zlocz6w 1 X 1688, k. 293. 
40 Tamze, rkp. 2076, Jan III do Michala Czernego, Pomorzany 18 IX 1688, 

k. 281. ·
41 Tamze, rkp. 2076, Andrzej Trzebicki biskup krakowski do Michala Czernego: 

Kielce 25 XI 1672, k. 33, Kieke 10 XII 1672, k. 35, Borz�cin 22 XII 1672, k. 38. 
42 Tamze, rkp. -2076, Andrzej Trzebicki do Mikolaja Czernego, Borz�cin 21 XII 

1673, k. 43-44. 
43 Tamze, rkp. 2076, Andrzej Trzebicki do Mikolaja Czernego, Kielce 10 XII 

1672, k. 35. 
44 Tamze, rkp. 2076, Stanisl'aw Warszycki do Michala .Czernego: Pilica 7 XI 

1676, k. 75-78
1 

Pilica 25 IX 1676, k. 71. 
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Poza korespondencjq wyzej wymienionych osobistosci otrzymywal 
Czerny liczne listy od szlachty. Autorzy tych list6w pragn�li w ten spo
s6b przypomniec si� wplywowemu kasztelanowi i zapewnic sobie jego 
protekcj�. Zwracano si� do niego z klopotami natury Sqdowej, jak to czy-: 
nil Andrzej Potocki, kt6ry prosil Czernego o zainteresowanie si� sprawq 
swego wnuka, starosty lwowskiego, procesujqcego si� z paniq Cetne
rowq 45

• Inni, jak Sieniawski czy Wielopolski, zapraszali Czernego na 
swe wesela do Warszawy 46. 

Mi�dzy lisfami pisanymi do Czernego znajdujemy tez list dow6dcy 
jednej z chorqgwi walczqcej na Ukrainie, Andrzeja Dymidackiego. Autor 
listu prosil o wyjednanie dla swej chonigwi na sejmie wyplaty zaleglego 
zoldu 47

• 

Czerny jako kasztelan oswi�cimski mial takze niemalo do czynienia 
ze Slqzakami, czego odbicie znajdujemy w jego korespondencji. Pisal 
wi�c do niego listy Wladyslaw Klemens Michalowski. Zachowal si� r6w
niez list pisany z Pszczyny przez Andrzeja Renatusa de Hohenbaum 
Wysockiego, sekretarza w Pszczynie. List ten przytaczamy w calosci 48

. 

Tresc jego ma charakter prywatny, Czerny otrzymuje odpowiedz, praw
podobm.e na wyslany wczesniej list, w sprawie pol10wania. 

Jalko zalqcz:ndk drulkujemy listy Mid:1alowslciego do Czern1ego. Piso
wn:i� Z1moderniZiowa1no zgodnie z ziasadiami i.nstroocji. 

45 Tamze, rkp. 2076, Andrzej Potocki do Michala Czernego, Lw6w 24 XI 1685, 
k. 147.

46 Tamze, rkp. 2076, A. M. Sieniawski do Michala Czernego, Lw6w 12 VI 1687, 

k. 187; Ludwik Wielopolski do Michala Czernego: Warszawa 8 XII 1687, k. 195.
1 

47 Tamze, rkp. 2076, Andrzej Dymidacki do Michala Czernego, ob6z · pod Gwoz-
dq 16 V 1688, k. 237. '------

48 Tamze, rkp. 2076, Andrzej Renatus de Hohenbaum Wysocki do Michala 
Czernego, Pszczyna 28 V 1688, k. 255-256: 

Jasnie Wielmozny Mciwy Panie Kasztelanie Oswi�cimski M6j Wielce Mciwy 
Panie i Bracie. 

Powinnosc to moja W. M. Mciwego Pana submissimo veneravi affectu, za czym 
przy terazniejszej okazyi rad bym si� przysluzyl, lecz do mysliwosci przewodze
nia nie jest czas po temu, albowiem teraz zwjerz sadzi i kotny jest, atolim prze
ci� poruczyl mysliwcq ze strzelbct, zeby si� wszeliak o eo godnego postarali, gdzie 
czymkolwiek szczE;scie posluzy, W.M.M. Panu przez tutecznct .for� odesl�. Mi�dzy 
tym si� do laski W.M.lVI.M. Pana z unizonemi uslugami memi polecajqc zostaj�. 

W.M. Mciwego Pana servus ad obsequa promptissimus
Andreas-Renatus de Hohenbaum Wysocki Cancelarius Plesnensis 

dat. we Pszczynie 28 Mai 1688. 
Jasnie Wielmoznemu Memu Wielce Milosciwemu Panu i Bratu Jego Mci Panu 

Michalowi Comiti Schwarczemburgk z Wisowic Czernemu Kasztelanowi Oswi�cim
skiemu plena affecto 

W zamku zatorskim. 



Wladyslaw Klemens Michalowski 

LISTY WLADYSLAWA KLEMENSA MICHALOWSKIEGO 
DO MICHALA CZERNEGO KASZTELANA OSWI�CIMSKIEGO 

1 

Bibl. Czart., rkp. 2076, k. 191-193 
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Wrodaw 30 pazdziernika 1687 

Jasnie Wielmozny Mciwy Panie Kasztelanie Oswi�cimski, Mnie Wielce Mciwy 
Panie. 

Gratulor sobie, ze z okazyi Jejm. Pani Wojewodziny 'Brzesko-Kujawskiej 1 

M.M. Pani uzyc mi W.M.M.M. Pan laski sw[o]jej deklarujesz, za kt6rq ja, acz nie
znajomy, unizenie W.M.M.M. Panu dzi�kuj�, z tym si�. oswiadczajqc, iz lubo jestem
odlegly miejsce[m], wszakze do kazdego rozkazania W.M.M.M. Pana klad� si� bych
najblizszy, byles rni� W.M.M. Pan znal za slug� swego i podal spos6b do wyko
nania mojej tej W.M.M. Panu obserwancyi. I ta mi� koniunkcyja W.M.M. Pana,
jako wysokiego senatora i wielki Familiji Kawalera, przez Jejmosc M.M. Paniq
wielce cieszy 2, kt6rej nieznajome uslugi moje nisko oddaj�, pokornie suplikujqc,
abym byl za domowego slug� W.Jeg.M.M.M. Pana przyj�ty. Piecz�c obstalowalem
dla W.M.M. Pana i jak pr�dko rzemieslnik wygotuje, odeszle si� przez Poszt�
W.M.M. Panu. Tytul i:aci:6.ski J.M. Pana Hrabi Schaffgotscha 3 adjungo. Przy tym
wyglcidajqc auctissima [?] 4 dalszych rozkaz6w W.M.M. Pana, unizonosc mojq w la
skE;'. W.M.M. Pana zalecam oraz zostaj�

W.M.M.W.M. Pana unizony sluga Wla[dyslaw] Kle[mens] z Michalowa Micha
lowski. Postmister Generalny Szlqski. 

PS. Pozal si�. Panie Boze, zejscia z tego swiata J. W. Pana Stolnika R6za:6.
skiego s stryja rnego, kt6rego J.M.M. Synowie 6 czy w Slupi 7, czyli tez w Krakowie, 
o wiadomosc W.M.M. ·Pana unizenie prosz�. Kareta dla J.M. Pani Wojewodziny
Brzesko-Kujawskiej stoi u mnie gotowa w domu, czekajq rzemieslnicy z wielkim
ut�sknieniem pa odebtanie, kt6rym rnusialem de suo dac ad rationem pini�dzy.

2 

Tamze, k. 203 

Wroclaw 10 grudnia 1687 

Jasnie Wielmozny Mnie Wielce Mciwy Panie. 
Doszla mi� wczora piecz�c i pi�c talar6w ordynowanych za ni� od W.l\lI.M. Pa

na, za kt6rq punctuali�atem unizenie W.M.M.M. Panu dzi�kuj�, tu taka rnaniera 
rzni�cia piecz�ci i na taki ksztalt niemal wszyscy eo przedniejsi kawalerowie 

1 Byla to prawdopodobnie Zofia Danillowicz6wna, c6rka Mikolaja, podstolego 
koronnego, druga_ zona Zygrnunta Dqbskiego, wojewody brzesko-kujawskiego w la
tach 1685-1704. Bliski kontakt z Wladyslawem Michalowskim mozna wytlurnaczyc 
tym, ze byla ona siostrq stryjecznq Urszuli Danill.owicz6wny, zony Jacka Konstan
tego Michalowskiego. 

2 Nie udalo si� stwierdzic, jakie to wi�zy lqczyly Michalowskiego z Czernym. 
3 Hrabia Krzysztof Leopold Schaffgotsch - prezydent Komory Slqskiej. 
4 Nieczytelne. 
5 Stolnik r6za:6.ski - Melchior 1\/Iichalowski. 
s Synowie stolnika r6za:6.skiego - Aleksander, Dobrogost, J6zef, Mikolaj Ste

fan. 
7 Slupia - dobra Michalowskich w powiecie wloszczowskim. 



368 Z. Pr�dka

zazywaj&, ale poniewJz nie zda si� bych zgodna W.M.M.M. Panu, wi�c kaz� insz& 
na to m}ejsce podlug rozkazania W.M.M.M. Pana, w tym tylko jest trudnosc, ze 
rzemieslnik za jedne pieni&1dze sowitej roboty podjqc si� nie chce. 

·ostryg swiezych w skorupach dosc tu we Wroclawiu, a jeszcze ich czekaj&,
wszakze za 100 ostryg ordynaryjnie dwa talary dobrej monety placq. Piniqdze per 
cambud 8 najlepi z Krakowa ordynowac do tutecznego kupca Pana Hansa Jerzego 
Wolffa. Jejm. Naszej Wielce Mciwej Pani z zon& mojq 9 nisko si� klaniamy, przy 
tym samego W.M.M.M. Pana lasce uslugi moje nieodmienne zalecajqc zostaj� 

unizony sluga Michalowski 
Zycz� sobie serdecznie we wszystkim slug� W.M.M. Pana, dla czego Mnie Wiel

ce M. Panie i Dobrodzieju czekam ochotnie rozkazania. 

3 

Tamze, k. 259. 

Wroclaw 4 czerwca 1688 

Jasnie Wielmozny Mciwy Panie Kasztelanie Oswi�cimski Mnie Wielce Mciwy 
Panie. 

Pisanie W.M.M.M. Pana, cum acclusis do Kcia Jm. Biskupa Wroclawskiego 10 
de data 22 Mai z wielkq weneracyjq odebralem, ktöre za przybyciem Kcia Jm. tu do 
Wroclawia sam z rqk moich oddam i respons inlabore. Przy tym umzenie 
W.M.M. Panu dzi�kujqc, ze mi� w lasce pami�ci swej chowasz, tejze si� i na
zawsze nieustannie zalecam i oraz zostaj�

unizony sluga Michalowski 
Jejm. Mojej Wielce Mciwej Pani najunizensze uslugi moje przesylam. 

8 Cambud - powinno byc Cambium. 
9 Zona Wladyslawa Klemensa Michalowskiego .- Anna Maria. 
10Biskupem wroclawskim byl w tym czasie Franciszek Ludwik Neuburg. 




