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Polak i Biskup nieustraszony. 

Przyczynek do biografii ks. bpa Jana Michalskiego, sufragana gnieźnieńskiego. 

 

 

Niniejszy tekst stanowi jedno z nielicznych opracowań życia i posługi Jana Michalskiego, 

człowieka niezwykle odważnego i bezkompromisowego, Bydgoszczanina, uczestnika 

Powstania Warszawskiego, kapłana i biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej1. 

Urodził się w rodzącej się II Rzeczpospolitej, umierał w czasie, gdy rodziła się III 

Rzeczpospolita. Jego życie zatem przypadało na czas okupacji niemieckiej i niewoli 

komunistycznej, czemu wielokrotnie, aktywnie i odważnie  się przeciwstawiał. Jednakże, jak 

można wnioskować ze wspomnień świadków jego życia i działalności oraz zachowanych w 

Instytucie Pamięci Narodowej licznych stenogramów jego kazań, zachował w sobie potężną 

samoświadomość wolności, którą starał się również przekazać swoim słuchaczom, narażając 

się tym samym na represje ze strony ówczesnych władz państwowych. Stąd jego sylwetkę i 

zaangażowanie, zdaje się dziś coraz bardziej zapomnianą, warto przywrócić pamięci zbiorowej. 

 

okres przedwojenny 

Jan Michalski urodził się 6 lutego 1914 roku w Bydgoszczy (ul. Grunwaldzka 392), z którą czuł 

się związany przez całe swe życie. Był synem Władysława, urzędnika samorządowego i Pelagii 

z domu Glesmer. Został ochrzczony w bydgoskim kościele farnym św. Marcina i Mikołaja. Po 

ukończeniu Szkoły Powszechnej im. Adama Mickiewicza (przy ul. Nowogrodzkiej 5), uczył 

się w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym (przy ul. Grodzkiej 18-20), gdzie w 1933 

roku złożył egzamin maturalny. Następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne, 

początkowo w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie (dwuletnie studia filozoficzne), 

a w kolejnych latach w Poznaniu (studia teologiczne). Święcenia kapłańskie przyjął z rąk 

prymasa Polski Augusta Hlonda dnia 3 czerwca 1939 roku w poznańskiej katedrze. Był 

kapłanem archidiecezji gnieźnieńskiej. 

                                                           
1 Akta personalne bp. Michalskiego znajdujące się w Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej są nadal niedostępne 

z uwagi na zbyt krótki okres czasu, który upłynął od jego śmierci. Niektóre informacje biograficzne pochodzą z 

wywiadu przeprowadzonego przez autora z siostrzenicą biskupa, p. Małgorzatą Czaińską. Jego pełen zapis 

zostanie opublikowany niebawem w tomie trzecim „Bydgoszczan Portretu Własnego”. Fotografie dołączone do 

niniejszego tekstu również zostały udostępnione przez p. Czaińską. 
2 Por. Życiorys bp. Jana Michalskiego, www.bydgoszcz.pl, dostęp dn. 01.09.2016 r. 



 

zdjęcie sprzed wstąpienia do seminarium duchownego 

 

Na pierwszą placówkę został skierowany do parafii w Chojnie, gdzie podjął pracę 

duszpasterską. W tej parafii przebywał zaledwie dwa miesiące, do wybuchu II wojny 

światowej. Następnie przyjechał do Bydgoszczy, gdzie posługiwał w parafii farnej oraz szpitalu 

wojskowym. Zaangażował się także w pomoc konspiracyjną, pomagając między innymi 

polskim żołnierzom i Żydom opuścić miasto, posługując się fałszywymi dokumentami, 

również wystawianymi przez niego aktami chrztu3. Jego działalność w tej materii obejmowała 

nie tylko Bydgoszcz, ale i okoliczne miejscowości, między innymi Chojnice i Laskowice 

Pomorskie, a także powiaty: wyrzyski, nakielski i szubiński. Zakres jego działalności nie uszedł 

uwadze władz okupacyjnych. 

Chroniąc się przed aresztowaniem przez Gestapo, w 1941 roku na polecenie wikariusza 

generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej, ks. Edwarda van Blericqa, przedostał się na teren 

Kraju Warty, zacierając ślady swej dotychczasowej działalności4. Zamieszkał początkowo w 

Pleszewie, a następnie w Inowrocławiu. Tam otrzymał pomoc od ówczesnego proboszcza fary, 

ks. Paula Matthausa5, który ukrywał go początkowo w wieży swego kościoła. Po dwóch 

tygodniach, dzięki pomocy Urbana Thelena, niemieckiego żołnierza wówczas zatrudnionego 

                                                           
3 Por. L. Zych, red., Biskup Jan Michalski. Proboszcz z Niechanowa, Gniezno 2015, s. 10. 
4 J. Glemp, Homilia wygłoszona na pogrzebie bp. J. Michalskiego, Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej 3 

(1999), s. 335-345. 
5 Urodzony w 1910 r. obywatel niemiecki, jego rodzice pochodzili ze Śląska (matka) i Czech (ojciec). Studiował 

w seminarium duchownym we Wrocławiu i Gnieźnie (wysłany przez arcybiskupa wrocławskiego dla nauki języka 

polskiego). Chciał duszpasterzować wśród Polaków. Prymas skierował go w 1937 r. do pracy duszpasterskiej w 

parafii w Czerniejewie (powiat gnieźnieński). W 1938 r. wystąpił o polskie obywatelstwo, ale wybuch wojny 

przerwał procedurę jego przyjęcia. Pomiędzy 1940 a 1945 r. pracował w inowrocławskiej farze, duszpasterzując 

wśród Niemców. Po wojnie przyjął polskie obywatelstwo i zmienił pisownię swego nazwiska na ks. Paweł 

Matausz. Do 1988 r., w którym przeszedł na emeryturę był proboszczem parafii w Wierzchucinie Królewskim 

(powiat bydgoski). Zmarł w 1991 r. 



w Urzędzie Pracy w Inowrocławiu, który zasłynął uratowaniem relikwii św. Wojciecha, 

otrzymał fałszywe zaświadczenie, według którego był on młynarzem6. To pozwoliło ks. 

Michalskiemu w 1942 roku na opuszczenie miasta i podróż do Generalnej Guberni. Zamieszkał 

w Warszawie. 

Znajomość z ks. Pawłem Matauszem trwała także po zakończeniu wojny. Obaj kapłani 

odwiedzali się, o czym zaświadcza siostrzenica bp. Michalskiego, zarazem chrześnica ks. 

Matausza. W jej domu obaj spotykali się także z U. Thelenem, którego bp Michalski odwiedzał 

także w czasie swoich podróży do Niemiec. 

 

 

Ks. J. Michalski (z prawej) i ks. P. Matausz (z lewej) 

 

Ks. Michalski po przyjeździe do stolicy utrzymywał się w czasach okupacji niemieckiej 

z intencji mszalnych, pracy dorywczej oraz życzliwości ludzi. Nadal działał także w 

konspiracji. Kolportował prasę podziemną, wysyłał paczki do więźniów obozów 

koncentracyjnych. Został kapelanem Korpusu Zachodniego w okupowanej stolicy. Znając 

dobrze język niemiecki służył między innymi pomocą biskupowi Antoniemu Szlagowskiego 

podczas jego rozmów z Niemcami, gdy ten wstawiał się za prześladowanymi Polakami. 

W 1942 roku ks. Michalski podjął studia z zakresu prawa kanonicznego na 

konspiracyjnym Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego, na którym 

ukończył 2 semestry. Po utworzeniu (1943 rok) Wydziału Teologicznego Tajnego 

Uniwersytetu Ziem Zachodnich w Warszawie objął w nim funkcję sekretarza. Studia 

kontynuował na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego7. 

 Brał czynny udział w Powstaniu Warszawskim. Był kapelanem oddziału szturmowego 

„Roma” Armii Krajowej, sformowanej  pierwszych dniach walk na bazie samodzielnej grupy 

                                                           
6 Również siostra J. Michalskiego Maria Magdalena, matka Małgorzaty Czaińskiej, otrzymała od U. Thelena 

fałszywe dokumenty, dzięki którym mogła pracować jako haushelterin (gosposia) na plebani inowrocławskiej fary. 
7 Por. B. Czyżewski, K. Wętkowski, red., Kanonicy Kapituły Katedry Gnieźnieńskiej 1918 – 2009, Gniezno 2010, 

s. 194. 



specjalnej PWB/17/S z pracowników Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Swoją 

walkę w Powstaniu wielokrotnie wspominał w latach siedemdziesiątych XX wieku, gdy jako 

biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej udzielał sakramentu bierzmowania w różnych 

parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej. Podczas homilii wygłoszonej 30 kwietnia 1976 roku w 

kościele św. Michała w Gnieźnie mówił: Była taka chwila podczas bierzmowania, w której 

patrząc na Was przypomniała mi się młodzież walcząca w Powstaniu Warszawskim. Patrząc 

wtenczas na tę młodzież nie mogłem wyjść z zachwytu dla ich woli walki, dla ich oddania dla 

dobrej sprawy. […] Ja wtenczas brałem również udział w tym powstaniu i dla młodzieży byłem 

zdolny zrobić wszystko. Pamiętam, że nie raz czołgałem się w rynsztoku, aby jako kapłan 

namaścić olejami św. konającego chłopca lub dziewczynę, którzy oddali swoje życie za lepszą 

przyszłość8. W przededniu rocznicy wybuchu Powstania, podczas homilii wygłoszonej w czasie 

Mszy św. odpustowej w parafii Gołuchów – jak zapisał w jej streszczeniu funkcjonariusz SB – 

mówił o przebiegu powstania i swoim udziale jako kapelan odprawiający nabożeństwa pod 

spadającymi bombami9. W Kiszkowie zaś, w połowie lutego 1977 roku mówił do 

bierzmowanych: Podczas Powstania Warszawskiego bywałem z nią [młodzieżą] w lasach i 

spałem z nią w ziemiankach. Nie tylko dlatego, że byłem jej kapelanem podczas Powstania 

Warszawskiego10. 

 

okres powojenny 

Studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w 1946 roku 

uzyskał magisterium, a 31 maja 1947 roku otrzymał tytuł doktora na podstawie rozprawy: 

Wikariusz generalny. Studium historyczno-kanoniczne11. Następnie wykładał prawo 

kanoniczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie (1950-1956). 

Był obrońcą węzła małżeńskiego12 i święceń w gnieźnieńskim Trybunale Metropolitalnym, a 

także przewodniczącym Komisji Prawnej. Był również członkiem Rady Administracyjnej (od 

lutego 1948 roku) oraz Komisji do spraw Budowy i Konserwacji Kościołów i Budynków 

Kościelnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej13. 

                                                           
8 IPN BU 0713/10, t. 1, Notatka z kazania bpa J. Michalskiego wygłoszonego w dniu 30.04.1976 r. o godz. 17.30 

w kościele „św. Michała” w Gnieźnie, 04.05.1976, k. 3. 
9 IPN BU 0713/10, t. 1, Streszczenie kazania bpa Jana Michalskiego wygłoszonego w dniu 31.7.77 r. o godz. 12.00 

podczas uroczystej mszy odpustowej w parafii Gołuchów. dekanat pleszewski. diecezja bydgoska, 01.08.1977 r.,  

k. 134. 
10 IPN BU 0713/10, t. 1, Stenogram kazania biskupa J. Michalskiego wygłoszonego dnia 18.II.77 r. o godz. 18.00 

w czasie bierzmowania w kościele parafialnym w Kiszkowie, 22.02.1977 r., k. 87. 
11 Por. B. Czyżewski, K. Wętkowski, s. 194. 
12 Por. S. Wyszyński, Pro memoria. Zapiski z lat 1948-1949 i 1952-1953, Warszawa 2007, s. 130. 
13 Por. tamże, s. 669. 



Od 1946 roku pomagał bp. Lucjanowi Bernackiemu w zarządzaniu Prymasowskim 

Komitetem Honorowym Odbudowy Katedry Gnieźnieńskiej, którym od 1975 roku, przez 

kolejnych 9 lat, kierował14. W połowie 1952 roku otrzymał od prymasa Wyszyńskiego 

polecenie kierowania pracami odnawiającymi kaplicę w Domu Prymasowskim15. 

Z dniem 4 sierpnia 1947 roku otrzymał generalne pełnomocnictwo do sprawowania 

zarządu beneficjum w Kamieńcu, (dekanat trzemeszeński w archidiecezji gnieźnieńskiej). 

Został także rektorem kościoła św. Jana w Gnieźnie. 

Ks. Jan Michalski został mianowany w 1951 roku proboszczem w parafii pw. św. 

Jakuba Apostoła w Niechanowie. Swój urząd pełnił tam przez kolejnych 5 lat16. Prymas 

Wyszyński wspominając wizytację kanoniczną tej parafii, we wrześniu 1952 roku zapisał 

następującą notkę dotyczącą jego osoby i pracy: Pracownik Sądu Metropolitalnego, kapłan 

młody i gorliwy, na usilną swoją prośbę został tu duszpasterzem, z zachowaniem obowiązków 

w kurii i sądzie. Pracuje tu przepięknie. Pracę jego znać na dziatwie, na młodzieży, na 

starszych17. W kolejnej notatce, dotyczącej opisu stanu budynków parafialnych, Prymas 

napisał: Plebania jest starą ruderą, walącą się za wszystkich stron. Tylko zapał młodego 

gospodarza podtrzymuje te ruiny18. Przy innej okazji abp Stefan Wyszyński potwierdził swoją 

ocenę pracy ks. Michalskiego, stwierdzając, iż jest on „dobrym kapłanem i dobrym 

prawnikiem”19. 

Od 1956 roku ks. Michalski został skierowany wyłącznie do pracy w Kurii 

Metropolitalnej w Gnieźnie, gdzie został referentem do spraw majątkowych, a także sędzią 

prosynodalnym wszystkich trzech instancji. 

W lutym 1973 roku prymas Polski Stefan Wyszyński mianował go wikariuszem 

generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. 

 

biskup 

Sakrę biskupią otrzymał 21 grudnia 1975 roku. Prymas Wyszyński oznajmiając wolę papieża 

w tej materii pisał w „Słowie pasterskim” do kapłanów archidiecezji gnieźnieńskiej między 

innymi: Przyjmuję z wielką radością tę pomoc w służbie Ludowi Bożemu Archidiecezji. Tym 

bardziej, że Biskupa Nominata znam od czasów wojny i pracy w Diecezji Lubelskiej. Od chwili, 

                                                           
14 Por. tamże. 
15 Por. tamże, s. 149. 
16 Por. Strona internetowa parafii w Niechanowie, www. http://parafia-niechanowo.manifo.com, dostęp dnia  

01.09. 2016 r. 
17 S. Wyszyński, Pro memoria…, s. 290. 
18 Tamże, s. 291. 
19 Por. tamże, s. 310. 



gdy Ojciec św. Pius XII powierzył mi służbę Bożą w Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Ksiądz Jan 

Michalski trwał przy mnie w gorliwej pracy kapłańskiej na różnych stanowiskach kościelnych. 

Umiał być wiernym pomocnikiem i doradcą w rozwiązywaniu trudnych prac. Umiał też podjąć 

się każdej nawet najcięższej fizycznej pracy przy odbudowie Bazyliki Prymasowskiej, spalonej 

w czasie wojny, gorąco zatroskany o rychłe doprowadzenie do końca odbudowy i regotyzacji 

Matki Kościołów Gnieźnieńskich i całej Polski20. 

 

 

 

Swoją konsekrację sam ks. Michalski tak wspominał w czasie homilii wygłoszonej pół 

roku później: Jestem tak szczęśliwy, bo wtedy kiedy otrzymywałem święcenia biskupie w 

katedrze gnieźnieńskiej z rąk ks. kardynała [Stefana Wyszyńskiego], współkonsekratorami byli 

ks. abp poznański Baraniak i ks. bp gnieźnieński pomocny ks. bp Czerniak21, wtedy na Jasnej 

                                                           
20 S. Wyszyński, Słowo pasterskie Prymasa Polski do kapłanów i wiernych Archidiecezji Gnieźnieńskiej na temat 

powołania do godności biskupiej ks. prałata Jana Michalskiego, w: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 1 

(1976), s. 10-11. 
21 Trzecim współkonsekratorem był biskup Bronisław Dąbrowski. Por. Bishop Jan Michalski, w: 

http://www.catholic-hierarchy.org, dostęp dn. 01. 09. 2016 r. 



Górze paliła się świeca. Paliła się podczas moich święceń. I potem tę świecę mi wręczono z 

obrazem Matki Bożej. I to mam na swoim miejscu. I czasami, kiedy jestem tak bardzo jakoś 

rozbity, bo człowiek jest rozbity często, bo przecież my jesteśmy żywymi ludźmi, nam jasne 

wszystko nie jest, nasza wiara musi być oświecona, nasza wiara musi być gruntowana, wtedy 

zapalam tę świecę i wtedy klękam. I droga młodzieży pamiętaj o tym, że jest to postawa, której 

nie trzeba się wstydzić, a to jest postawa, która jedynie predestynuje i uzdalnia człowieka do 

wsłuchania się w ten śpiew, w tę mowę, a czasami w ten szept Ducha Świętego22. Jego stolicą 

tytularną stało się Vagalu (Vagalitanus)23. Swoim zawołaniem biskupim uczynił słowa: per 

Mariam – soli Deo. 

 

budowa nowych kościołów 

W 1977 roku Konferencja Episkopatu Polski powołała bp. Michalskiego na członka Komisji 

Reformy Prawa Kanonicznego24. 

 Od 1980 roku był on również członkiem Komisji do Spraw Budowy Kościołów. W tę 

sprawę bardzo się zaangażował. Zabiegał o zgodę władz na budowę w Bydgoszczy nowych 

świątyń, między innymi w dzielnicy Wyżyny, Błonie, Bartodzieje i Osowa Góra. Jego homilie 

z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku stanowią dowód jego 

bezkompromisowości w walce o prawo do wyznawania swej wiary, czego gromadzenie się w 

nowych kościołach powstających w nowych dzielnicach miasta było podstawowym wymiarem. 

 W czasie uroczystości Bożego Ciała 1977 roku, odprawiając Mszę św. w kościele pw. 

Świętej Trójcy w Bydgoszczy wołał: Ja proszę tu publicznie władze miejskie i wojewódzkie nie 

tylko o wolność, ale i pełną wolność, bo mamy do tego prawo25.  

W połowie grudnia 1976 roku w czasie homilii wygłoszonej w - kaplicy przy ul. 

Fordońskiej w Bydgoszczy26, mówił: W 1977 roku dwudziesty rok będzie, jak co roku 

chodziłem, jeździłem i prosiłem się, ażeby można było budować kościoły i na przestrzeni tych 

lat zawsze słyszałem tylko jedno: zapewnienie dobrej woli, ale nie ma materiału. Ja myślę, że 

te materiały by się znalazły, ja myślę, że się znajdą27. 

                                                           
22 IPN BU 0713/10, t. 1, Stenogram kazania bpa J. Michalskiego wygłoszonego dn. 26.05.76 r. o godz. 18.00 w 

kościele parafialnym w Sławnie gm. Kiszkowo, 28.05.1976 r., k. 27. 
23 Historyczna stolica biskupów w północno-zachodniej Afryce, dawniej na terenie zdobytego przez Rzymian 

królestwa Maurów (ze stolicą w Kartaginie). Por. Le grand dictionnaire geographique et critique, [b.m.w.] 1739, 

t. 9, s. 6. 
24 Por. L. Zych, s. 15. 
25 IPN BU 0713/10, t. 1, Stenogram z wystąpienia bpa Jana Michalskiego w dniu 9.06.1977 r. /Boże Ciało/ w 

kościele pw. św. Trójcy w Bydgoszczy o godz. 13.00, 12,06.1976 r., k. 143. 
26 Obecnie: parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej. 
27 IPN BU 0713/10, t. 1, Stenogram z wystąpienia bpa J. Michalskiego kaplicy przy ul. Fordońskiej 4 w 

Bydgoszczy w dniu 19.12.1976 r. o godz. 17.00, 24.12.1976 r., k. 74. 



 W czasie procesji maryjnej ulicami bydgoskiej dzielnicy Wyżyny, w czasie peregrynacji 

kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, pewien odcinek drogi szedł boso. Następnie w 

czasie homilii, dnia 19 czerwca 1978 roku, tak tłumaczył swoją postawę: Jako syn Bydgoszczy 

prowadziłem ciebie, Matko, idąc przed tobą po ulicach nowych dzielnic boso. Bo jakże 

mógłbym to uczynić, kiedy w mojej młodości, jako chłopiec na ulicy Berlińskiej – tak nazywała 

się ulica Grunwaldzka – widziałem, jak Niemcy prowadzili polskiego powstańca z ustrzeloną 

ręką – dłonią, z której poprzez bandaże, a raczej łachmany sączyła się krew na śnieg ulicy, a 

on prowadzony był boso. Czyż więc ja, jako syn tej męczeńskiej Warszawy mogłem przed tobą, 

najlepszą naszą panią iść inaczej, jak ten nieznany powstaniec. Czyż mogłem iść inaczej, jeżeli 

ciebie w ostatniej chwili wołali ku pomocy, ku wierze, ku zbawieniu, ku sile, ku wytrzymaniu. 

Te tysiące, które tu padały i tu na rynku, i tam pod Tryszczynem i w Lesie Gdańskim. 

Najprzewielebniejsza, jako syn tego miasta męczeńskiego i miasta bohaterskiego musiałem iść 

przed tobą boso. I miałem na piersi krzyż, który zawieszono mi w Rzymie. I krzyż powstańczy, 

krzyż AK za powstanie warszawskie. […]  Szedłem przed tobą boso, szedłem najchętniej bym 

płakał, ale prosić chciałem, chciałem was wszystkich skierować w modlitwie do jednej myśli, 

do jednego zadania, byśmy tutaj wyprosili zgodę władz wojewódzkich nie wiem, czy może 

partyjnych na to, iż w Bydgoszczy nie pozwala się na budowę kościoła. […]  Podnoszę mój głos 

i jestem gotów iść z parafii do parafii boso, by uzyskać zezwolenie. Podnoszę mój głos do 

wszystkich, którzy stoją na czele państwa polskiego i zdają sobie sprawę z odpowiedzialności z 

tego, ile ten naród wycierpiał w Bydgoszczy. […] Matko, ty zawsze wysłuchiwałaś wszystkich. 

Ty znajdziesz drogę, że władze wojewódzkie w Bydgoszczy podczas twego pobytu tu udzielą 

zezwolenia na budowę chociażby baraku w dzielnicy Skrzetusko i Bartodzieje28. 

 

bydgoski marzec 1981 

Biskup Michalski został także wiceprzewodniczącym Komisji Episkopatu do Spraw 

Duszpasterstwa Rolników i tej problematyce również poświęcał wiele duszpasterskiej troski. 

Dnia 8 lutego 1981 roku odbywał się w Bydgoszczy zjazd rolników indywidualnych29. 

Dla nich (zebrało się ok. 10.000 wiernych) w Bazylice odprawił w asyście 15 innych księży 

Mszę św. W homilii podkreślił wtedy, że rolnicy mają pełne prawo do zrzeszania się i zachęcił 

ich do dalszej aktywności, ale i prosił o rezygnację z dalszej akcji protestacyjnej, gdyż mogłaby 

ona (podobnie jak działo się to w Ustrzykach Dolnych) do konfrontacji z siłami porządkowymi. 

                                                           
28 IPN BU 0713/10, t. 3, Stenogram z wystąpienia bpa J. Michalskiego w dniu 10.06.1978 r. o godz. 19.30 w 

kościele pw. „Św. Polskich Braci Męczenników” w Bydgoszczy – podczas peregrynacji obrazu MBCz, k. 78. 
29 Por. M. Włdoch, Powstanie i działalność NSZZ Rolników Indywidualnych ”Solidarność” w gminie Chojnice 

we wspomnieniach Franciszka Gemby i Ignacego Guenthera, w: Słowo młodych, 1 (2011)-4(2012), s. 108. 



Wezwał także władze państwowe do rejestracji rolniczego związku zawodowego. Po Mszy św. 

część z uczestników liturgii przeszła w proteście ulicami miasta na rynek Starego Miasta, 

żądając rejestracji Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych30. 

W nocy z 19 na 20 marca 1981 roku bp Michalski przyjechał do Bydgoszczy, by 

zorientować się w sytuacji po wydarzeniach w Urzędzie Wojewódzkim, tzw. „prowokacji 

bydgoskiej”. Następnego dnia odwiedził w szpitalu pobitych przedstawicieli 

Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” (Michała Bartoszcze, Mariusza 

Łabendowicza i Jana Rulewskiego)31.  

Dnia 3 maja 1981 roku przewodniczył Mszy św. odprawianej w 190 rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja na bydgoskim Starym Rynku. Zgromadziło się wówczas kilka 

tysięcy mieszkańców miasta i delegacje „Solidarności” z całego kraju. Wtedy apelował do 

mieszkańców: Musimy przysiąc, że tej Konstytucji i jej zasad, w tej odnowie, w tej solidarności 

narodu, że tego strzec będziemy. Że tego nie zaprzepaścicie!32 

Planował także uroczyste obchody 45-lecia tzw. bydgoskiej „krwawej niedzieli”, jednak 

nie otrzymał zgody władz na Mszę św. na Starym Rynku33. 

W kwietniu 1984 roku funkcjonariusze SB zamordowali Piotra Bartoszcze, który w 

dzień poprzedzający zabójstwo miał odwieźć swego brata Romana, również zaangażowanego 

w działalność związkową, na pociąg do Gniezna, gdyż ten był umówiony na spotkanie z bp. 

Michalskim. Pogrzebowi Piotra Bartoszcze, który stał się manifestacją patriotyczną, w 

inowrocławskim kościele pw. Zwiastowania NMP (jego rodzinnej parafii) przewodniczył bp. 

Michalski34. W czasie homilii, której wysłuchało kilka tysięcy wiernych, przestrzegał przed 

prowokacjami w czasie uroczystości, jednak gdy nad grobem ludzie śpiewali „Rotę”, sam 

wzniósł palce w geście Victorii, w ułożone w literę „V”35. Po tym pogrzebie Adam Łopatka, 

ówczesny szef Urzędu do spraw Wyznań, napisał do prymasa Józefa Glempa donos, dołączając 

zdjęcie bp. Michalskiego w geście zwycięstwa. Pisał: Z głęboką troską muszę zwrócić uwagę 

Waszej Eminencji na wysoce jątrzące i wysoce nieodpowiedzialne postępowanie oraz 

wypowiedź sufragana gnieźnieńskiego36.  

                                                           
30 Por. P. Gołdyn, Z pól do wolności, Konin 2009, s. 18. 
31 Życiorys bp. Jana Michalskiego… 
32 Por. H. Sowińska, Dziś przypada 100. rocznica urodzin bpa Jana Michalskiego, w: Gazeta Pomorska [wyd. 

internetowe], z dn. 06.02.2014 r. 
33 Por. Życiorys bp. Jana Michalskiego… 
34 Por. W. Gonera, 31. rocznica śmierci Piotra Bartoszcze, w: http://www.solidarnosc.torun.pl, dostęp dn. 01. 09. 

2016 r. 
35 Wspomnienie świadka tamtych wydarzeń, ks. Ryszarda Pruczkowskiego. 
36 Cyt. za: S. Zasada, Ostatni dzień Piotra Bartoszcze, w: Gazeta Wyborcza. Magazyn świąteczny {wyd. 

internetowe], z dn. 13. 06. 2014 r., dostęp dn. 01. 09. 2016 r. 



W czasie trwania stanu wojennego Biskup w swoim mieszkaniu ukrywał sztandary oraz 

dokumenty NSZZ „Solidarność” z Bydgoszczy, Wrześni i Gniezna. Udzielał też wsparcia 

internowanym i ich rodzinom37. 

 

polskość  

Temat umiłowania ojczyzny, wolnej Polski, wielokrotnie pojawia się w kazaniach bp. 

Michalskiego, świadcząc o jego wielkim patriotyzmie i wierze w rychłe zmiany ustrojowe w 

kraju. Wiara ludu i wierność Kościołowi stanowią dla niego gwaranty takiej przemiany. 

 Niech tej przykładem, jednym z wielu, będzie homilia, którą wygłosił w czasie  

bierzmowania w parafii w Gromadnie, w maju 1976 roku. Wówczas biskup wołał do 

młodzieży: Byście byli mężni i odważni, byście poszli w świat z podniesionym czołem, byście 

byli tą młodzieżą świata, która dzisiaj jest nadzieją świata, dlatego, że ona chce prawdy, ona 

chce odwrócenia się od tego strasznego dzisiaj zakłamania, które powoduje w świecie, że jest 

tyle niewoli, tyle nieszczęścia i tyle bólu. […] Droga młodzieży pamiętaj, ty masz być humanistą 

chrystusowym. […] Ja ufam, że wy pójdziecie w świat. Dwunastu apostołów było i nawróciło 

świat, a was tutaj jest czterdziestu. Dalej, przywołując początki powstania państwa polskiego i 

postać św. Wojciecha mówił: On ustanowił Polskę, która do dziś trwa, która żyje w swoich 

dzieciach, w tych dzieciach, które szły jak te pisklęta orle, zawsze gotowe wylecieć z gniazda, 

kiedy by ojczyzna byłą zagrożona. Podzielili naszą polską ziemię, a te nasze pisklaki 

powychodziły czasami z kosami jak kosynierzy w powstaniu listopadowym i w powstaniu 

styczniowym, żeby zerwać te straszne pęta, które krępowały ten naród wspaniały i boży, który 

został podzielony i to było największą jamą na historii Europy w czasach nowożytnych. 

Wówczas także zwracał się do rodziców: to dziecko nie jest twoje, ale boże weźcie wiarę serio, 

weźcie jako ten dar. […] Pamiętajcie, bramy piekielne nie zwyciężą go, nie zwyciężą. Ale czy 

czasami w tobie nie zwyciężą, czy nie zwyciężą w waszych rodzinach […] Czy widział cię kiedyś 

Bóg, jak z tą twoją ukochaną żoną razem klękaliście, by prosić Boga o pomoc w tych rzeczach, 

które po ludzku zda się są niemożliwe, a po bożemu są możliwe i są drogą do nieba. Nadzieja, 

nadzieja to przyszłość, straszny to człowiek, który nie ma nadziei. […] Nie ma na świecie tak 

wielkiego nieszczęścia, ażeby ono mogło złamać duszę człowieka, żeby ono mogło duszę 

człowieka zniweczyć, bo to jest Chrystus, nadzieja nasza, bo to jest Chrystus – prawda i droga 

nasza. I patrzcie, za przyczyną trzech naszych patronów, za przyczyną św. Stanisława i za 

przyczyną św. Wojciecha i Matki Bożej myśmy odzyskali w tym wieku dwa razy wolność. […] I 

                                                           
37 Por. Jan Michalski, w: B. Hojdis, red., Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej, Gniezno 2011, s. 403. 



co myśmy z tą wolnością zrobili? […] Ojczyznę naszą wolną pobłogosław Panie, my jej nie 

zgniewajmy, jej nie zniewolniczajmy. Kończąc zaś swoją homilię powiedział: Chcę 

pobłogosławić tej ziemi, dla której gotów jestem oddać życie za wiarę, bo wiem, że tam gdzie 

leje się krew, tam powstanie życie i życie będzie ustanowione. My nie od wczoraj myśmy dziećmi 

tej ziemi, z Kościołem od lat tysiąca i my ją weźmiemy tę najpiękniejszą, tę ukochaną, tę naszą 

Ojczyznę, która jest w nas i przeniesiemy wolną na przyszłe tysiąclecie. Amen. Szczęść Boże38. 

 Przykładów tak patriotycznych kazań, ale i nieugiętej wiary w przywrócenie wolności 

wtedy zamkniętej wewnątrz poszczególnych ludzi i rodzin jest więcej. Oto fragment kazania 

bp. Michalskiego wygłoszonego w czasie udzielania sakramentu bierzmowania młodzieży z 

parafii w Bługowie z 14 listopada 1976 roku: Ja chciałbym prosić przede wszystkim dzisiaj, w 

tych czasach tak pełnych niepokoju, w tych czasach tak ciężkich u nas, na naszej polskiej ziemi, 

chciałbym prosić ażebyśmy młodemu pokoleniu zaufali, ale chciałbym również prosić was 

młodzi przyjaciele, żebyście byli świadomi, iż tego zaufania zawieźć nie możecie. To jest tak – 

dzieci – my wam ufamy, ufa wam Bóg. […] Pamiętajcie, droga młodzieży, wy jesteście za tę 

ojczystą ziemię odpowiedzialni. Myśmy, starsze pokolenie, zrobili swoje39. Tłumacząc źródło 

swej wiary w młodych40, którzy mogą odnowić Polskę, mówił 30 kwietnia 1976 roku w 

kościele św. Michała w Gnieźnie – dobro drzemie i wystarczyłoby tylko zapalić i się rozpala 

wielki płomień zdolny do wielkich czynów41. Dziesięć miesięcy później w Kiszkowie mówił 

zaś: Młodzież polska nigdy nie zawodziła na przestrzeni wieków. Państwa potężne jak Rosja, 

Prusy, jak Austria, rozdrapały Polskę, ale wciąż powstawały młode rycerzyki, które szły i 

zrywały pęta. Kochana młodzieży, ty musisz kochać tę polską ziemię42. Nierzadko biskup 

nazywał młodzież, jak to już zostało zacytowane, orlętami43, ale i nową Polską44.  

 Wielokrotnie także przestrzegał przed programową demoralizacją polskiej młodzieży i 

dzieci. W lipcu 1978 roku, w kościele w Gniewkowie, mówił: Bracia najmilsi, chciejmy tę mszę 

św. przeżyć, przeżyć wpatrując się w ten wielki znak na niebie, chciejmy odtąd być tym wielkim 

znakiem maryjnym w naszych rodzinach, w naszych biurach, warsztatach. Chciejmy wiedzieć 

                                                           
38 IPN BU 0713/10, t. 1, Stenogram wystąpienia biskupa Jana Michalskiego z dnia 12.51976 r. godzina 18.00, 

18.05.1976 r., k. 14-22. 
39 IPN BU 0713/10, t. 1, Stenogram wystąpienia biskupa Jana Michalskiego w kościele parafialnym w Bługowie 

dnia 14 listopada 1976 r. godz. 12.00, 19.11.1976 r., k. 57. 
40 Por. IPN BU 0713/10, t. 1, Notatka z kazania bpa J. Michalskiego, wygłoszonego w dniu 30.04.1976 roku o 

godz. 17.30 w kościele „św. Michała” w Gnieźnie, 04.05.1976 r., k. 3. 
41 Tamże. 
42 IPN BU 0713/10, t. 1, Stenogram kazania biskupa J. Michalskiego wygłoszonego dnia 18.II.77 r. o godz. 18.00 

w czasie bierzmowania w kościele parafialnym w Kiszkowie, 22.02.1977 r., k. 87. 
43 Por. IPN BU 0713/10, t. 1, Stenogram z wygłoszonego kazania bpa Michalskiego w dniu 28.08.77 r. o godz. 

16.00 w parafii Żegocin. diec. gnieźnieńska, 02.09.1977 r., k. 132. 
44 Por. tamże, k. 131. 



o jednym, że ustroje upadają. Ile już ich było, wszystko przeminęło, ale naród trwa i dlatego, 

że naród trwa, nie wolno zabijać i niszczyć kolebki narodu, która jest zawsze w sercu 

dziewczęcia i kobiety polskiej. Nie wolno nas demoralizować łatwymi zarobkami, kradzieżą, 

tym wszystkim, co dzisiaj płynie tak szerokim jakimś potokiem, który nie z tej ziemi jest. 

Pamiętajcie, nie wolno tego czynić, bo myśmy są  narodem odpowiedzialnym za jutro45.  

 Upominał się o prawa wierzących, publicznie pytając: Dlaczego w obecnej 

rzeczywistości wiele osób musi taić swoje śluby kościelne – to jest upokarzające. Czemu w radio 

i telewizji nie ma możliwości transmisji kościelnych, dlaczego ludzie chorzy muszą słuchać mszy 

w niedzielę z „Wolnej Europy”46. 

Przygotowując przyjęcie papieża Jana Pawła II w Gnieźnie, w 1979 roku, wbrew 

agitacji władz podejmujących wszelkie działania, by zniechęcić do udziału w pielgrzymce 

papieskiej, zachęcał do przyjazdu na spotkanie z papieżem. W wydanym Komunikacie pisał: 

Teren może przyjąć 3 miliony. Porzućmy lęk i obawę związaną z brakiem miejsca i trudnościami 

dojazdu. Ojciec święty przybywa do swoich i chce, aby go swoi przyjęli bezpośrednio, na żywo, 

z wiarą i głęboką miłością47. 

 

ostatnie chwile 

Po ukończeniu 75 roku życia (formalnie 1 czerwca 1989 roku) przeszedł na emeryturę48. 

 Zmarł 23 sierpnia 1989 roku w Poznaniu, w szpitalu im. J. Strusia. Ciało pochowano na 

gnieźnieńskim cmentarzu św. Piotra i Pawła. Dnia 23 października 2012 roku szczątki biskupa 

ekshumowano i przeniesiono do odnowionej krypty kościoła na tym samym cmentarzu49. 

W stulecie jego urodzin odsłonięto upamiętniający go obelisk i skwer w Niechanowie50 

oraz pamiątkową tablicę na kamienicy, w której się urodził, w jego rodzinnej Bydgoszczy. 

                                                           
45 IPN BU 0713/10, t. 3, Stenogram kazania bpa J. Michalskiego wygłoszonego w dniu 2.07.1978 r. w parafii pw. 

NSPJ w Gniewkowie, k. 133. 
46 Cyt. za: B. Kaliski, Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu 1945-1980. Warszawa 2012, s. 194. 
47 Cyt. za: K. Maniszewska, Kościół katolicki w Bydgoszczy wobec prób laicyzacji i dezintegracji społeczeństwa 

w okresie rządów Edwarda Gierka, Warszawa 2007, s. 237. 
48 Por. J. Glemp, List Prymasa Polski do biskupa Jana Michalskiego z dn. 31 maja 1989 r., w: Wiadomości 

Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 2 (1989), s. 184-185. 
49 Por. W. Sobolewski, Życiorys biskupa Jana Michalskiego, Bydgoszcz 2014. 
50 Por. Niechanowo: pamięci bp Jana Michalskiego, w: www.archideicezja.pl, dostęp dn. 01.09.2016 r. 


