


Kazimierz Józef Michalski, syn 

Michała i Aleksandry ze 

Stelmachniewiczów, urodził się 29 

lutego 1908 r. w Sieniawie. Tam 

uczęszczał do Szkoły Powszechnej 

i tam spędził lata dzieciństwa. 

Następnie ukończył cesarsko-

królewskie gimnazjum wyższe w 

Jarosławiu, w murach którego 

mieści się obecnie I Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Jarosławiu.



Po złożeniu matury w 

roku 1928 podjął 

studia na 

Uniwersytecie im Jana 

Kazimierza, po 

ukończeniu których i 

po odbyciu aplikacji 

zostaje sędzią Sądu 

Grodzkiego w 

Mościskach 

k/Przemyśla (obecnie 

Ukraina).



W roku 1934 zawiera związek małżeński 

z Janiną, Zofią z Ruebenbauerów, o 

bogatym rodowodzie zasługującym na 

uwagę. Pradziadek Henryk, Jan pochodził 

z Bawarii, gdzie jako oficer przebywał we 

dworze Augusta III (późniejszego króla 

polskiego), gdzie na balu poznał Elżbietę 

Fleming. Młodzi zakochali się, jednak ze 

względu na różnice klasowe rodzice 

Elżbiety nie zgodzili się na małżeństwo i 

oddali córkę do klasztoru. Nie widząc 

innego sposobu na zdobycie ukochanej, 

Jan porwał ją i razem uciekli do Polski, 

gdzie znaleźli schronienie u Księżnej 

Elżbiety Czartoryskiej (z Flemingów) w 

Sieniawie.



Po wkroczeniu Armii Czerwonej do 

Polski w dniu 17 września 1939 roku i 

ustanowieniu przez okupantów 

granicy pomiędzy Związkiem 

Radzieckim a Niemcami na rzece San, 

został aresztowany przez NKWD i 

osadzony w więzieniu we Lwowie, 

potem w Konopytach, następnie 

zesłany do łagru w azjatyckim 

Uchtużmiłagu, gdzie miał do 

odsiedzenia 15 lat.

Jego żonę Janinę z 3-letnim synkiem 

Andrzejem, matką Zofią i 70 letnią 

ciotką Anną Ruper sowieci wywieźli 

do Kazachstanu.



Po agresji Niemiec na swego sojusznika 

Związek Radziecki w czerwcu 1941 roku i 

po podpisaniu w dniu 30 lipca 1941 r. w 

Londynie układu pomiędzy rządem RP, a 

rządem ZSRR, potocznie zwanym „Układem 

Sikorski-Majski” zezwalającym na 

utworzenie armii polskiej na terytorium 

sowieckim, pod dowództwem polskim 

ogłoszona została przez sowietów tzw. 

„amnestia” dla Polaków znajdujących się na 

zsyłce oraz przebywających w łagrach i 

więzieniach.

W wyniku amnestii Kazimierz Michalski 

zostaje zwolniony z łagru i wstępuje do 

Armii tworzonej przez gen. Władysława 

Andersa. Po ukończeniu szkoły 

podchorążych uzyskuje stopień 

podporucznika i zostaje przydzielony do 

pułku artylerii przeciwlotniczej.



Po zakończeniu wojny z 

Niemcami osiedlił się w 

Anglii, najpierw w 

Birmingham, a w roku 1953 

w Oxfordzie.

Otrzymał zgodę dowódcy 

na sprowadzenie żony i 

syna do Armii Andersa, w 

Iranie rozdzielono ich, żonę 

z synem skierowano do 

tymczasowego Ośrodka w 

Indiach , a następnie do 

Anglii. Takie szczęście 

spotkało jedną na kilka 

tysięcy rozdzielonych 

polskich rodzin.



Życie w Anglii początkowo 

było walką o przetrwanie. 

Pan Kazimierz imał się 

różnych zajęć, był portierem, 

hydraulikiem. W końcu 

zdobył posadę urzędnika w 

wydziale zagranicznym 

firmy wydawniczej Blackwell, 

w której propagował na cały 

świat polskie wydawnictwa 

naukowe, głównie PAN. 

Szybko doceniono Jego 

możliwości intelektualne i 

biegłą znajomość 4 języków 

obcych. W roku 1953 

podejmuje pracę w 

bibliotece prawniczej 

Uniwersytetu Oxfordzkiego, 

skąd przeszedł na emeryturę 

w roku 1976.



Mimo tych trudnych doświadczeń dożył pięknego wieku 

104 lat. Był ciągle sprawny fizycznie i aktywny 

intelektualnie. Doskonała, niemal „komputerowa” pamięć, 

ciekawość świata fascynowały i budziły podziw.

Wewnętrzny spokój, pogoda ducha i radość życia były 

receptą na Jego długowieczność.

Dokładnie 12 kwietnia 2013 w pierwszą rocznicę śmierci 

odbyły się uroczystości z honorami wojskowymi w 

Warszawie.

Uroczystości rozpoczęto Mszą św. w intencji zmarłego w 

Katedrze Polowej Wojska polskiego, którą 

koncelebrowali ks. Jan Grzywacz, proboszcz sieniawskiej 

parafii, ks. prałat Franciszek Rząsa oraz Kapelan 

Katedry ks. Maciej. Na zakończenie Mszy św. zmarłego 

wspominał wybitny historyk brytyjski (opisujący również 

historię Polski) prof. Norman Davies, sąsiad p. 

Kazimierza z Oksfordu.


