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Anna Łosowska, Kozłowski Michał [w:] Tekstowa kartote-

ka osobowa przemyślan, red. Anna Siciak, na stronie 

Przemyskiej Biblioteki Publicznej 

Kozłowski Michał (1822–1897), asesor, syndyk 
i radny miejski przemyski.  

Niewiele wiadomo na temat rodziny oraz jego wcze-

snej młodości, z wyjątkiem tego, że był wyznania gr. 
kat., a w 1861 r. urodził mu się syn, również Michał. 
Ukończył prawo prawdopodobnie na Uniw. we Lwo-
wie, tam też uzyskał stopień doktora. W Przemyślu 
występował od 1855 r. w charakterze radnego i syn-
dyka miejskiego. Jako radny magistratu pracował 
w sekcji czwartej, zajmującej się porządkiem, bezpie-
czeństwem, zdrowiem i wojskowością.  

W 1879 r. został zastępcą Walerego Waygarta, 
burmistrza miasta i przez dwa lata przewodniczył 
posiedzeniom rady miejskiej. Nie zaniedbywał swo-
ich dotychczasowych obowiązków. Starał się o pie-
niądze na budowę i remonty studni miejskich oraz 
na wydawanie bezpłatnych posiłków dla ubogich. 
Był także delegatem rady miejskiej do przeprowa-
dzenia, zleconych przez RSK, rozmów z nauczycie-
lami w sprawie płac.  

W 1881 r. został wybrany asesorem miejscowego 
sądu z wynagrodzeniem 1000 zł rocznie, a w jego 
gestii miały pozostawać sprawy wojskowe i we-
wnętrzne policji oraz sprawy dyscypliny. W 1888 r. 
podjął się dodatkowo i bezpłatnie pełnić obowiązki 
archiwisty miejskiego, co wywołało falę niezadowo-
lenia wśród miejscowych radnych. Podnoszono, że 
jako adwokat nie tylko nie zna zasad dyplomatyki 
oraz paleografii, ale nie zna dobrze nawet j. pol-
skiego, sporządzając całą korespondencję do władz 
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zwierzchnich w j. niemieckim. Ostatecznie, po kilku 
miesiącach, M. Kozłowski zrezygnował z dalszego 
pełnienia tej funkcji. 

W 1889 r. rada miejska zawarła z nim kolejny, 
trzyletni kontrakt, na pełnienie funkcji syndyka, 
przedłużony raz jeszcze do 1894 r., a w budżecie 

miasta uwzględniono kwotę 400 zł rocznej pensji 
dla niego. W tym samym roku, wskutek choroby, 
M. Kozłowski nie mógł już pełnić swoich obowiąz-
ków, dlatego uchwalono dziesięć pełnomocnictw do 
podziału pomiędzy dwóch radnych, dr. Dolińskiego 
i dr. Smutnego, którzy mieli go zastąpić. 

Zm. 11 stycznia 1897 r. w wieku 75 lat.  
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