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W roku 2023 Polacy jak dotąd  

 Przed Bożenarodzeniem w Zespole  Szkolno-Przedzkolnym nr 7
 przy ul. Leszka ukończono modrnizację boiska i placu zabaw

będą pomagać Ukrainie pokonać agresora 
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Mocne 

znany w okolicy
Kiosk z warzywami, owocami i przetworami zwany 

„Przy tunelu” na Osiedlu Warszawskim mieszkańcy nie-
zwykle  cenią za niezmiennie wysoką jakość oferowanych 
towarów o walorach prawdziwie ekologicznych. Placów-
kę  handlową od niepamiętnych lat prowadzą Państwo 
Grzegorz i Małgorzata Gwizdek, dobrze znający wszyst-
kich mieszkańców i przez nich równie doskonale znani. 

Oferowane w kiosku towary pochodzą z własnych 
upraw właścicieli i od sprawdzonych, pewnych dostaw-
ców. Klienta kiosku nigdy nie spotka rozczarowanie za-
kupami lub jakaś niemiła niespodzianka. Prawdziwe 
wzajemne zaufanie i życzliwość między sprzedającymi  
a klientami stwarzają zawsze miły klimat, którego próż-
no oczekiwać w supermarketach. 

Stojący pod piękną lipą kiosk u zbiegu ulic Łowickiej i 
Kostrzyńskiej w centrum Osiedla Warszawskiego dostar-
cza mieszkańcom  zdrowe warzywa, owoce i przetwory 
oraz zadowolenie z codziennych zakupów, za które moż-
na płacić również kartami.     GORĄCO  POLECMY! 

Kiosk pod koroną lipy

Zrewitalizowany browar byłby chlubą miasta 
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narodowy zabytek 

Wizualizacja projektu zrewitalizowanego browaru 
w Kobylepolu. Taki obiekt mógłby spełniać wiele 

oczekiwań i aktywizować całą okolicę.

REdAKCjA „MY”  tel. 61 876 84 88, 506 972 404
www. czasopismomy.pl                             e-mail: sd@roletim.pl
Wydawca:  Agencja Dziennikarska „Pro Publico",  redaguje zespół, 
red. nacz. dr Stanisław Marcin Dymczyk. Adres redakcji: 61-054 Poznań, 
ul. Bolesławy 10.   
Reklamy, ogłoszenia, artykuły przyjmuje redakcja, 
tel. 61 876 84 88,  e-mail: sd@roletim.pl
 Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Tekstów nie zamówionych 
nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustowania 
tekstów  oraz zmiany tytułów.  Anoni mów nie publikujemy.

legendy piastowskie

Rezerwat Archeologiczny Genius loci zaprasza 
na ekspozycję "Legendy piastowskie".

Wystawa czasowa, którą będzie można oglądać w odrestauro-
wanym kościele Najświętszej Marii Panny, tematyką nawiązuje 
do opowieści, jakie na przestrzeni wieków tworzone były wokół 
miasta Poznania i najstarszych dziejów Polski. Skonfrontujemy 
legendę z wynikami badań i przyjrzymy się czy w każdej bajce 
jest ziarnko prawdy. W sposób symboliczny wystawa zostanie 
zaprezentowania w miejscu początków naszego miasta.

Wystawa jest dostępna od 1.01.2023 do 23.03.2023.
Wstęp wolny.
Kościół NMP jest otwarty w weekendy od 10:00 do 16:00.
Rezerwat Archeologiczny Genius Loci. Tel. 61 852 21 67
 

Browar nie rewitalizowany 

będzie zburzony? 
Właścicicielem  zabytkowego, nadzwyczaj cennego  bu-

dynku byłego browaru   Mycielskich w Kobylepolu jest de-
weloperska firma Nickel, zobowiązana do zachowania za-
bytku dla przyszłych pokoleń jako jednego ze wspaniałych 
dowodów patriotycznego skutecznego  rywalizowania  Wiel-
kopolan z Niemcami w trudnych dla Polaków warunkach 
pruskiego zaboru. Firma Nickel  przyjęła na siebie zadanie  
utrzymania, remontowania i rewitalizowania  materialnej 
pamiątki narodowej w pozwoleniu na budowę deweloper-
skiego osiedla „Warzelnia” na terenie pobrowarnym. Osiedle 
powstało już wiele lat temu, przyniosło deweloperowi milio-
ny zysku, a budynki byłego browaru  tylko ulegają depre-
cjacji i zobowiązania spoczywające na firmie Nickel są tyl-
ko martwym zapisem.  Właśnie minął rok 2022, do końca 
którego prace ratujące Browar Mycielskich mialy być wyko-
nane. Potwierdzał to na piśmie m.in. wiceprezydent Pozna-
nia Mariusz Wiśniewski  odpowiadając miejskim radnym 
Michałowi Grzesiowi i Andrzejowi Ratajowi, na ich inter-
pelacje w sprawie browaru  do prezydenta Poznania Jacka 
Jaśkowiaka.Wielką nieskuteczność, bezsilność, pobłażliwość 
i łatwowierność  w egzekwowaniu obowiązów  ze strony fir-
my Nickel wykazują od lat urzędnicy biura poznańskiego 
konserwatora zabytków. Teraz ci urzędnicy znów zapewne 
zarządzą kontrole stanu zabytku, wydadzą zalecenia pokon-
trolne, będą sprawdzać ich wykonanie itd, itp. Może nawet 
nałożą na dewelopera jakąś śmieszną karę finansową i kolej-
ny termin wykonania prac rewaloryzacyjnych. Władz mia-
sta i urzędników los browaru Mycielskich nic w istocie nie 
obchodzi. Czas nieustannie płynie, zagrożenie narasta, może 
znów trafi się jakiś pożar, jak to miało miejsce w roku 2020  i 
problem sam się rozwiąże.                       Marcin dymczyk 
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Współpraca Szkoły Podstawowej nr 46 i Przedszkola nr 45 z 
Osiedla Warszawskiego ma już długą historię, przynosząc wiele 
korzyści obu edukacyjnym placówkom.Do kroniki tego wzorco-
wego współdziałania  wpisała się też wspaniała  impreza zorga-
nizowana wspólnymi siłami dnia 14 grudnia 2022 roku. W sali 
gimanastycznej SP46 po południu zgromadziły się licznie obie 
społeczności oraz zaproszeni  bliscy przedszkolaków, ich opieku-
nowie, wychowawcy i  nauczyciele.

Wszystkich powitali serdecznie   dyrektor przedszkola pani 
Jolanta Słomińska i dyrektor SP46 pan Tadeusz Badowski. To co 
zebranym pokazały przedszkolaki było bez wątpienia dowodem,  
że dyrekcja i pracownicy włożyli  wiele pracy, czasu i staranno-
ści, aby występy  wypadły jak najlepiej. Wszystkie przedszkolne 
grupy pokazały publiczności liczne śpiewy i tańce docenione i 
nagrodzoneoklaskami. W spotkaniu uczestniczyła grupa ukraiń-
skich gości ,którzy nie tylko zaprezentowali się wokalnie, ale czę-
stowali  chętnych pierożkami i  kutią.                                         Md

szkoła podstawowa 46 i przedszkole 45 zaprosiły gości
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zespół szkolno-przedszkolny nr 7  w antoninku
Tuż przed świętami zakończyły się trwające od kilku tygo-

dni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 prace budow-
lane związane z wymianą nawierzchni boiska szkolnego oraz 
przyległego do niego placu zabaw.

Prace prowadzone były w ramach Poznańskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Projekt zakładał, oprócz wymiany nawierzchni, 
wymianę piłkochwytów i urządzeń na placu zabaw, doposażenie 
w ławki, adaptację terenu zielonego, przygotowanie bieżni.

Jego realizacja pozwoli przede wszystkim na uatrakcyjnienie 
zajęć wychowania fizycznego, zajęć dla dzieci w wieku przed-
szkolnym, a także stanie się nowoczesną przestrzenią do realiza-
cji zajęć sportowych w ramach działalności Trenera Osiedlowego 
czy Akademii Reissa.

Prace, mimo czasem niesprzyjającej aury, były realizowane 
zgodnie z harmonogramem. Wszyscy jesteśmy pewni, że zmo-
dernizowane boisko i plac zabaw staną się na nowo miejscem 
szkolnych rozgrywek i imprez sportowych, kreatywnych zabaw, a 
także aktywnego wypoczynku dla wszystkich mieszkańców osie-
dla.                                                                  Zespół ds.promocji

zakończenie przebudowy boiska
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nagroda Miasta poznania
dla naszych dziewcząt

szkoła podstawowa nr 55 w kobylepolu

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że uczenni-
ce klasy 8b Sandra Nowak oraz Martyna Rassak za swoje suk-
cesy sportowe 20 grudnia2022 roku odebrały Nagrodę Miasta 
Poznania III-go stopnia w kategorii sportowej za szczególne 
osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022.

 Dziewczęta od 4 lat trenują kanadyjkarstwo w klubie Warta 
Poznań pod okiem Ewy Bresińskiej-Krawiec. Efektem ich cięż-
kiej i systematycznej pracy jest tegoroczne wspólne Mistrzostwo 
Polski w kategorii C2 2000m oraz indywidualne medale- srebr-
ny medal dla Sandry C1 2000m oraz brązowy dla Martyny C1 
2000m. 

Gratulujemy dziewczętom oraz ich rodzicom ogromnego suk-
cesu i życzymy pomyślności oraz kolejnych osiągnięć. 

Brawo dziewczyny.                                  Monika Baszczyńska

piernikowe Motyle
dla hospicjum

Grudzień w naszej szkole co roku jest piernikowy. A to wszyst-
ko za sprawą akcji Motylego Wolontariatu W tym roku nasza 
młodzież z rodzinami upiekła ponad 900 motylowych pierni-
ków, dzięki którym nasi wolontariusze mogli  czynić dobro pod-
czas Betlejem Poznańskiego.

W niedzielne przedpołudnie 35 uczniów naszej szkoły i kil-
koro naszych absolwentów? wraz z nauczycielami rozdawało w 
mieście motylowe pierniki i zbierało fundusze na sprzęt rehabi-
litacyjny do Hospicjum Palium. Tak naprawdę nasza Młodzież 
roznosiła też radość i uśmiech, dzieląc się dobrym słowem z 
przechodniami. Dziękujemy Wam za dobrą energię i Waszym 
nauczycielom, dzięki którym mogliśmy być tu razem. Niech do-
bro wraca do Was Kochani pod jażdą postacią!

                                                                     Monika Baszczyńska
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Z okazji  świąt Bożego Narodzenia uczniowie z 
SP55 wzięli udział w jasełkach. Śpiew kolęd, taniec, 
piękna dekoracja podkreślały  radosny czas oczeki-
wania na przyjście Zbawiciela. Przedstawieniu to-
warzyszyła refleksja nad  światem, sensem życia. Syn 
Boży przynosi całemu światu miłość, pokój, dobro, 
pojednanie, wybaczenie. Pamiętajmy o tym każdego 
dnia.                                                   Zofia Mroszyńska

dziw, dziw nad dziwy narodził się bóg prawdziwy
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biuletyn policyjny
Ul. Bałtycka. Kobieta zawiadomiła, że n/n sprawca dokonał 

poprzez wyważenie drzwi balkonowych włamania do jej domu, 
a następnie kradzieży pieniędzy w kwocie 27300 zł oraz biżuterii 
złotej o wartości 10 000 zł. Straty w wysokości 13300 zł na szkodę 
zgłaszającej oraz 24000 zł na szkodę jej syna.Teren nie jest mo-
nitorowany. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny z 
udziałem technika kryminalistyki. Zabezpieczono ślady linii pa-
pilarnych oraz działania narzędzia. 

Ul. Krańcowa. Na terenie działek, w nieustalony sposób wy-
buchł pożar, w wyniku którego doszło do spalenia dachu i kon-
strukcji pustostanu. Brak osób poszkodowanych. Straż pożarna 
po ugaszeniu pożaru przekazała miejsce funkcjonariuszom po-
licji. Przeprowadzono oględziny z udziałem technika krymi-
nalistyki. Trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyny 
pożaru, a także właściciela i strat. Opinia zostanie wydana przez 
biegłego pożarnictwa na podstawie oględzin i dokumentacji fo-
tograficznej.  

Ul. Folwarczna. Zgłosił mężczyzna, że nieznany sprawca 
poprzez wyłamanie drzwi i wybicie szyby dokonał włamania 
do dwóch kontenerów socjalnych skąd dokonał zaboru laptopa 
m-ki Dell oraz młota pneumatycznego. Na miejscu wykonano 
oględziny z udziałem technika kryminalistyki w wyniku, których 
zabezpieczono ślady linii papilarnych, działania narzędzia, ślad 
traseologiczny oraz wymaz.  

Os. Bohaterów II Wojny Światowej. N/n sprawca działając na 
legendę "Policjanta" doprowadził kobietę lat 83  do niekorzystne-
go rozporządzenia mieniem 25 000 zł, które przekazała osobiście 
w gotówce, na klatce schodowej w miejscu zamieszkania, a część 
pieniędzy została wypłacona przez nn osobę w bankomatach po 
przekazaniu przez nią kodów. Łączna wartość strat 90.000 zł na 
szkodę zgłaszającej. Brak Monitoringu.  Postępowanie prowadzi 
KP Poznań Nowe Miasto.

Os. Przemysława. N/n sprawca wykorzystując nieuwagę 
domowników z otwartego mieszkania dokonał kradzieży dwóch 
portfeli z zawartością dowodu osobistego, legitymacji emeryta 
rencisty oraz gotówki w kwocie 5.000 zł na szkodę mężczyzny lat 
92. Postępowanie prowadzi KP Poznań Nowe Miasto. 

Ul. Bydgoska. Mężczyzna lat 25, (ob. Białorusi) zatrzymany 
jako osoba podejrzana o posiadanie substancji narkotycznych.

Ul. Główna. Nieznany sprawca w sklepie "ALDI" dokonał 
kradzieży art. spożywczo - przemysłowych. Łączna wartość strat 
644,82 zł.

Ul. Folwarczna. Nieznany sprawca podający się za kuriera 
z łazienki mieszkania dokonał kradzieży fiolki perfum Chanel 
Coco wartości 600 zł.  Na miejscu brak monitoringu.

Ul. Ostrówek. Zgłosił mężczyzna, że idąc ulicą zauważył 
wiszące na przęśle mostu ciało mężczyzny. Denatem okazał się 
małoletni, lat 16.  Nie pozostawił listu pożegnalnego, leczył się 
psychiatrycznie, w przeszłości dwie nieudane próby samobójcze. 
Na  miejscu przeprowadzono czynności pod nadzorem Proku-
ratora z PR Poznań Nowe Miasto oraz udziałem lekarza z ZMS. 
Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Decyzją Prokuratora 
zwłoki przewieziono do ZMS.  Czynności prowadzi KP Poznań 
Nowe Miasto. 

Ul. Świętego Antoniego. Mężczyzna lat 39 (ob. Rosji), wy-
bijając szybę młotkiem wtargnął przez okno do domu jednoro-
dzinnego, gdzie zaatakował młotkiem ojca byłej partnerki męż-
czyznę lat 56 (ob. Ukrainy). W obronie w/w stanął mężczyzna lat 
31, (ob. Ukrainy), któremu napastnik zadał nożem mnogie rany 

kłute klatki piersiowej po stronie lewej 3 razy w tym uszkodze-
nie płuca, jedno kłucie na mostku i dwa po stronie prawej oraz 
rana tłuczona w okolicy potylicznej lewej głowy po uderzeniu 
młotkiem. Poszkodowany przewieziony do Szpitala im. Stru-
sia w Poznaniu przyjęty na oddział chirurgii w stanie  średnim 
wydolny oddechowo i krążeniowo. Na miejscu zdarzenia prze-
prowadzono czynności pod nadzorem Prokuratora Prokuratury 
Rejonowej Poznań -  Nowe Miasto, z udziałem policjantów WDŚ 
KMP, WK KMP i KP Nowe Miasto oraz WTK KMP w wyniku, 
których zabezpieczono dwa noże, młotek, gaz pieprzowy, plecak 
z zwartością dokumentów, kart sim, kart bankomatowych oraz 
paszportem sprawcy. Zabezpieczono odzież poszkodowanego, 
ślady biologiczne oraz linii papilarnych. Wykonano penetracje 
terenu z udziałem PPS z psem - wynik penetracji negatywny. W 
związku z zaistniałym zdarzeniem Komendant KP Poznań Nowe 
Miasto ogłosił alarm dla całego stanu Jednostki. Ul. Arcybisku-
pa Antoniego Baraniaka. Nieznany sprawca poprzez odcięcie 
kłódek dokonał włamania do czterech kontenerów magazyno-
wych i dwóch blaszanych garaży, a następnie kradzieży armatury 
łazienkowej. Zabezpieczono monitoring tego placu budowy. Za-
bezpieczono ślady działania narzędzia. 

Ul. Starołęcka. Kobieta zawiadomiła, że n/n sprawca doko-
nał zaboru  skarbonki z pieniędzmi w kwocie 1800 zł

 Ul. Główna. Mężczyzna  zawiadomił, że n/n sprawca doko-
nał kradzieży z mieszkania plecaka z zawartością karty płatniczej, 
papierosów oraz kurtki, a następnie dokonał nieautoryzowanych 
transakcji przy użyciu wcześniej skradzionej karty.  Straty w wy-
sokości 1555

Ul. Warszawska. Nieznany sprawca ze stacji paliw poprzez 
zatankowanie paliwa w ilości 64,19 litrów wartości 500,04zł oraz 
nie uiszczenie opłaty za zatankowane paliwo dokonał kradzieży 
mienia. Obiekt monitorowany.  Postępowanie prowadzi KP Po-
znań Nowe Miasto. 

Zawady. Zgłosił mężczyzna /ob. Ukrainy, zam. Poznań/, że 
nn sprawca dokonał kradzieży katalizatora od pojazdu marki To-
yota Prius zaparkowanego na ulicy. Straty 2000zł. ul. Świętego 
Wincentego. Zgłosiła kobieta /ob. Ukrainy, zam. Poznań/, że 
nn sprawca z czteroosobowego pokoju hostelu dokonał kradzie-
ży pieniędzy w kwocie 1500zł. 

Ul. Szwajcarska. Motorniczy (trzeźwy) podczas ruszania 
tramwajem z przystanku Franowo, potracił znajdująca się bez-
pośrednio przed tramwajem na oznakowanym poziomymi zna-
kami przejściu dla pieszych przez torowisko. W wyniku potrą-
cenia kobieta wpadła pod tramwaj i poniosła śmierć na miejscu. 
Wg. świadka zdarzenia z niewiadomych przyczyn klęczała przed 
tramwajem i machała rękami. Wg motorniczego kobieta znajdo-
wała się w takim miejscu, że motorniczy nie miał możliwości jej 
zauważyć. 

Ul. Ludwika Zamenhofa. Mężczyzna lat 82, zgłosił, że w 
jednym ze sklepów kasjerka zabrała od niego plik zwiniętych 
banknotów w celu pobrania opłaty za zakupiony towar, a następ-
nie zabrała kilka banknotów  wartości 650 
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Tajskie ZOMO z wizytą w naszej szkole

  Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził 
do Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. 
Mińskiej. Po ukończeniu studiów w 
USA, mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka  
w  Bangkoku, gdzie pracuje  jako nauczyciel 
języka angielskiego. Prowadzi kanał na 
Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

i ty zostań
zomo-wcem

Starsi Czytelnicy zapewne pamiętają, ale mlodszym warto 
by przypomnieć co oznacza skrót ZOMO. Otóż były to Zmoto-
ryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej, „bijące serce PZPR”, 
czyli po prostu oddziały Milicji przeznaczone do tłumienia 
antykomunistycznych i prodemokratycznych demonstracji w 
latach 60-ych, 70-ych i 80-

 ych poprzdniego wieku. Były one najbardziej znienawi-
dzonym symbolem systemu komunistycznego w Polsce.

Tajlandią często wstrząsają rozruchy społeczne. Kraj rządzony 
jest przez juntę wojskową, nie pierwszą zresztą w historii, któ-
ra brutalnie traktuje swoich przeciwników. A są nimi głównie 
studenci – najbardziej świadoma i najlepiej wykształcona część 
tajskiego społeczeństwa. Widząc sobiepaństwo i rozpasanie ge-
nerałów wychodzą na ulice głośno protestując. A junta wtedy 
bez ceregieli nasyła na nich Riot Police – oddziały do tłumienia 
zamieszek (bo w oficjalnej narracji władzy prodemokratyczne 
demonstracje są właśnie zamieszkami i rozrabiactwem). 

Bangkok jest chyba najbardziej zmilitaryzowaną stolicą świa-
ta. Na każdej większej ulicy znajduje się tu kilka jednostek woj-
skowych lub policyjnych. Reakcja władzy na prodemokratyczne 
demonstracje jest więc natychmiastowa.

Tydzień temu mieliśmy w naszej szkole niezwykłą wizytę. 
Przyszli do nas policjanci z... Riot Police właśnie, czyli tajskie-
go odpowiednika naszego osławionego ZOMO. Okazało się, że 
ściągnął ich tutaj ojciec jednego z naszych uczniów – generał 
policji. Na szczęście nie przyszli po to, by kogoś pałować, ale by 
opowiedzieć uczniom o swojej niebezpiecznej pracy.

Nie mogłem uwierzyć własnym oczom! Rozumiem, że od-
działy prewencji istnieją w każdej policji świata, ale to nie po-
wód, by opowiadać dzieciakom o pałowaniu ludzi na ulicach!

Panowie policjanci ochoczo opowiedzieli dzieciakom o swo-
jej pracy i zaprezentowali atrybuty swojej władzy, czyli tarcze 
szturmowe, pałki, paralizatory i strzelby gładkolufowe. Dzieci 
obejrzały także video z pałowania jednej z prodemokratycznych 
demonstracji (autentycznie!).

Na koniec dzielni tajscy pałkarze wyciagnęli z toreb... „ze-
stawy małego ZOMO-wca”, czyli ochraniacze, hełmy i pałki w 
najmniejszym możliwym rozmiarze i zachęcili dzieciarnię do 
ich przymierzenia. Potem były zawody w zakładaniu rynsztunku 
na czas. Zawodów w pałowaniu belfrów na szczęście nie przewi-
dziano.

Temu wszystkiemu przy-
glądał się mój przyjaciel Mike 
z Iranu. On również nie mógł 
uwierzyć własnym oczom. 
Zwłaszcza, że dokładnie w 
tym samym czasie na ulicach 
irańskich miast podobnie 
wyposażeni bandyci pałują i 
mordują jego przyjaciół pro-
testujących przeciwko reżi-
mowi.

Tak to właśnie wygląda, 
moi Drodzy Czytelnicy. Taj-
landia – „Kraina Uśmiechu” 
i raj dla turystów jest w rze-
czywistości krajem rządzo-
nym przez brutalną juntę 
wojskową. Co pewien czas 
następują wojskowe zamachy 
stanu – po prostu jedna junta 
zostaje zastąpiona przez inną. 
Jaki to ma wpływ na turystykę i turystów odwiedzających ten 
piękny kraj? Absolutnie żaden. Turyści spędzający wakacje w 
Tajlandii najczęściej nie są nawet świadomi faktu, że na najwyż-
szych szczytach władzy właśnie odbywają się jakieś przetasowa-
nia. Większości Tajów to również niewiele obchodzi. Po prostu 
następnego dnia w gazetach przeczytają, że kraj ma nowego pre-
miera. 

Tylko studenci mają już powoli dość tych kolejnych nieudol-
nych junt i chcą, by Tajlandia stała się krajem prawdziwie de-
mokratycznym. I stąd te demonstracje. Na koniec mała uwaga, 
moi Drodzy Czytelnicy. Spędzając wakacje w Tajlandii unikajcie 
rozmów na tematy polityczne z tubylcami. Polityka w tym kraju 
to bardzo śliski temat.

ŻYCZĘ CZYTELNIKOM „MY” WSZYSTKIEGO dOBRE-
GO W NOWYM ROKU!!!                                   Matusz Biskup



10

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

Pan Bogdan Rusinek czyta swoje krótkie wspomnienia 
podczas spotkania  dnia 5 listopada 2022 r. pod 

pamiątkowym kamieniu przy ul. Bałtyckiej w 82. 
rocznicę  pierwszych uwięzień w Lager Glowno 

wypędzeni zimą
przez nieMców

na cierpienia
i poniewierki

 Liczący dziś 93 lata mieszkaniec Bogucina Bogdan Ru-
sinek, jako 10-letni chłopiec został zimą 1940 roku  wraz 
z rodzicami i rodzeństwem wyrzucony przez Niemców  
z mieszkania przy ul. Średniej na Głównej, uwięziony w obozie 
Lager Glowna i wywieziony do Generalnego Gubernatorstwa. 
Nocne najście niemieckich zbirów, okropne warunki w lagrze, 
podróż do miejsca zesłania i początek trudnego życia  na bied-
nej kieleckiej wsi opisał w krótkich wspomnieniach. Zamiesz-
czamy je  niżej wraz z  zachowanymi zdjęciami, obiecując ciąg 
dalszy  tych niezwykłych losów.

                                                  ***

śmy. Gdy zbliżała się godz. 20:00 on już czatował przy drzwiach. 
Ojciec wrócił, zdążył tylko zjeść posiłek, kiedy usłyszeliśmy ło-
mot w drzwi. naszego mieszkania w kamienicy przy ul. Śred-
niej 8. Zwiastował on, że po kogoś idą żandarmi, okazało się, że 
po Rusinków. I tak w jednej chwili dało się słyszeć szczekanie 
psa, płacz pobudzonych trójki dzieci i głośne rozkazy żandar-
mów wyznaczających 20 minut na spakowanie się i opuszczenie 
mieszkania. 

Z dwójką żandarmów przybył gestapowiec którego tylko pies 
interesował. Na liście nie było ojca, dlatego kazał go dopisać. 
Psu założono kaganiec i gestapowiec z psem opuścił nas. Wy-
gnańcy mogą zabrać tylko bagaż podręczny, ciepłą odzież, koce, 
naczynia do picia i jedzenia. Nie wolno zabrać biżuterii, dzieł 
sztuki oraz innych wartościowych przedmiotów. Chcieliśmy 
zabrać pościel, ale nie pozwolili. Objuczeni tym, co dało się za-
brać odprowadzili nas na plac przed budynkiem straży pożar-
nej, tam stał autobus już załadowany, którym udaliśmy się do 
Lagru. W baraku na piętrze dostaliśmy posłanie ze słomy, ale 
nie mieliśmy czym się przykryć. Ojciec udał się do Czerwonego 
Krzyża i otrzymał koce. 

Umęczeni, zapłakani ułożyliśmy się do snu, a że było już 
około godziny 22 rozległ się śpiew Wypędzonych, przy którym 
zasypialiśmy. 

„Słuchaj Jezu jak cię błaga Lud, 
Słuchaj, słuchaj uczyń z nami cud." 
Środa 14 lutego. Obudziliśmy się, temperatura w hali wyno-

siła minus 10 stopni. Nie było mowy żeby się umyć bo tylko 
zimna woda płynęła w kilkumetrowej rynnie. Pytamy mamę 
gdzie jest tato, ona odpowiedziała, że poszedł prosić komendan-
ta obozu, żeby pozwolił pójść po pościel. Od obozu do domu na 
ul. Średniej dzieliło nas 500 kroków. Ojciec długo nie wracał, 
bo wartownik, który go pilnował dał się namówić i pojechali 
na ul. Wielką do Firmy należącej do Żydów „Wytwórnia Win 
i Wódek" gdzie wartownik otrzymał w prezencie kilka butelek 
koniaku dla siebie i komendanta obozu. Ojciec otrzymał z fir-
my marki za pół miesiąca pracy, a od siostry mamy Zosi, która 
mieszkała piętro wyżej otrzymał paczkę z żywnością. 

Ciocia Zosia powiedziała, że jutro przyniesie gorące mleko, i 
poleciła żebym był o godz. 10 przy bramie.

Pościele które zabrał musiał pozostawić w przechowalni ba-
gażu, Otrzymał numer i wiedział, że jutro kiedy będziemy wy-
jeżdżać to pościele pojadą z nami. 

Czwartek 15 lutego. O godz. 10 udałem się a umówione 
miejsce, uprosiłem wartownika, żeby mnie puścił. Ciocia Zo-
sia przyniosła mleko i 2 bochenki chleba. Uradowany wraca-
łem, ale przechodząc koło wartowni natrafiłem na oficera SS. 
Policjant zawołał, „zwei brot" i uderzył mnie, tak że upuściłem 
chleb. Podniosłem go i pocałowałem, Niemiec kazał mi iść. 
Opowiedziałem o tym mamie, ona kazała mi śnieg przykładać 
do ucha, bo było gorące. 

Około południa wzywano nas by przygotować się do wyjaz-
du. Pociąg 30 osobowych wagonów z przedziałami na 8 osób 
ruszył o godz. 14:15, wioząc 1000 wypędzonych osób w za-
mkniętych wagonach, którzy nie wiedzieli dokąd jadą. 

Pokonanie około 400 km zajęło ponad 2 doby, czyli ponad 

Nie minęło jeszcze pół roku okupacji niemieckiej, a ja ma-
jąc 10 lat zmuszony zostałem do oglądania dwóch egzekucji. 
Co będzie dalej? 

Jest 13 lutego 1940 r., bardzo sroga zima. Do południa poże-
gnaliśmy naszą babcię ze strony mamy, która troszcząc się o nas 
przyjechała z Wronek przywożąc zaopatrzenie w żywności na 
wypadek, gdyby nas spotkało wypędzenie. 

Jest wieczór, trójka najmłodszych dzieci już śpi. Ja ze star-
szą siostrą towarzyszymy mamie czekając na ojca. Od miesiąca 
przebywa u nas pies wilczór z którym się bardzo zaprzyjaźnili-
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Na zdjęciach wykonanych wiosną 1940 roku we  wsi Czaryż  widać Wiktorię Rusinek z pięciorgiem dzieci. 
Nie ma tu jej męża i ojca dzieci Edmunda Rusinka, gdyż  przebywał w Jędrzejowie pracując na utrzymanie rodziny. 

Widoczne fragmenty domów  same mówią jak skromne  warunki zapewniały  mieszkańccom.

Wiktoria Rusinekz rowerem, który odegrał  ważną rolę
w kontaktach Bogdana Rusinka z partyzantami.

48 godzin. Wyobraźcie sobie proszę cośmy wtedy przeżywali. 
Częste postoje na bocznicach powodowały, że temperatura w 
wagonach spadała do minus 10 stopni. Tak wlekliśmy się do 16 
lutego. 

W godzinach wieczornych dojechaliśmy do stacji Kolusz-
ki, kilkanaście km za Łodzią, tam przebiegała granica gdzie 
kończyło się „Wartegau" a zaczynało się Generalne Guberna-
torstwo. Tam kolejarze nas uwolnili otwierając drzwi. Czekali 
na nas cinkciarze, którzy wymieniali przywiezione w ukryciu 
marki na złote. Staliśmy długo, dzięki czemu można było wypić 
gorącą herbatę. 

Ruszyliśmy w dalszą drogę w kierunku Częstochowy. Tam na 
bocznicy staliśmy kilka godzin i kto chciał mógł wysiąść, z tego 
skorzystał ks. Hilomer i Państwo Szorczowie. 

17 lutego ruszyliśmy w dalszą drogę. Wiedzieliśmy, że przyj-
mą nas wsie w powiecie Włoszczowa. Dzieliło nas 60 km na 
które pokonanie potrzebowaliśmy 10 godz. Temperatura spadła 
do minus 28 stopni, śnieg sięgał dachów wiejskich domów, za-
wieje i zaspy spowodowały zasypanie torów, które ojcowie po-
magali odśnieżać. Niestety to nie pomagało, maszynista musiał 
podzielić transport na połowę, dowoził do stacji ludzi, zosta-
wiał ich i wracał po resztę. To trwało kilka godzin, w pozosta-
wionych wagonach temperatura spadła do minus 20 stopni. 

O godz. 20:00 dotarliśmy do stacji końcowej Żelisławiczki. 
Tam na nas czekali gospodarze z saniami. Byli oni potwornie 

zmarznięci i czym tylko mogli okrywali konie. Mieli za zada-
nie zawieźć nas do Gminy Secemin 6 km drogi do szkoły na 
przenocowanie, skąd mieli nas poszczególne wsie zabierać. Go-
spodarz, który nas zabrał zobaczył mamę z małym dzieckiem 
i zaproponował, że przenocujemy u niego, a rano w niedzielę 
zawiezie nas do Secemina. 

Ciepło w izbie spowodowało, że ogarnęła nas senność. Go-
spodyni nie spodziewała się takiego najazdu. Chciała nas na-
karmić, ale rodzice prosili tylko o picie, a my żeby obojętnie 
gdzie, ale byle się położyć. Gospodarze wspaniałomyślnie poło-
żyli nas w swojej sypialni, a sami skorzystali z innej izby. 

18 lutego w niedzielę po wyspaniu, jako takiej toalecie i śnia-
daniu, byliśmy gotowi do drogi. Choć był tęgi mróz cieszyliśmy 
się z tego, że będziemy jechać saniami 6 km drogi do Secemina. 
Tam na nas już czekali bo brakowała im jedna rodzina. Prze-
wieziono nas do wsi Czaryż. 

„To nie Paryż", to widać na zdjęciach zrobionych wiosną 
1940r. Na zdjęciach nie ma z nami ojca. Myśleliśmy, że prze-
wiezione marki starczą nam do końca wojny i kiedy ojciec w 
maju 1940r. otrzymał pracę jako kierowca w Jędrzejowie poje-
chał tam zarobić. 

 I tak zaczęło się życie na wysiedleniu.  (cdn.)
                                                                              Bogdan Rusinek
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szkoła podstawowa  nr 45 im. orp „poznań” przy ul. harcerskiej 3
TYdZIEŃ WIELOKULTUROWY  
Wspólnie z @UNICEF 6 grudnia 2022 rozpoczął się w Szko-

le Podstawowej nr 45 w Poznaniu Tydzień Wielokulturowy.
Od 6 do 8 grudnia zorganizowano zajęcia projektowe: „Wszy-

scy jesteśmy mieszkańcami świata”. Wydarzenie było skierowane 
do wszystkich uczniów szkoły. Każda klasa miała przydzielony 
jeden kraj. Podczas zajęć uczniowie zapoznawali się z podstawo-
wymi informacjami na temat danego państwa np.: stolica, góry, 
rzeki, zabytki, ciekawi ludzie, język, wynalazki, różne ciekawost-
ki, waluta, jedzenie, stroje, legendy itp.  Zadaniem w tych dniach 
było wspólne przygotowanie i spożycie potrawy związanej z da-
nym państwem, poznanie jednej gry lub zabawy oraz wykonanie 
plakatu na temat swojego państwa.

Plakaty zostały powieszone na szkolnych korytarzach i na ich 
podstawie zostaną ułożone pytania do konkursu „Czy znasz ten 
kraj?”, 

Ponadto w dniu 6 grudnia trwał „Mikołajkowy zawrót gło-
wy”. Uczniowie wspólnie ozdabiali choinki i pierniki, grali w gry 
planszowe, robili wspólne zdjęcia na tle „Mikołajkowej ścianki 
zdjęciowej”. Dla klas 1-3 zorganizowano „Sportowy Turniej Mi-
kołajkowy.

Wydarzenia/projekt zorganizowano „przy wsparciu Fundu-
szu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF),  „за 
підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)”

TYTKA CHARYTATYWNA
„Kto bierze napełnia ręce, kto daje napełnia serce”
Już kolejny rok uczniowie uczestniczyli w akcji Caritas „Tytka 

Charytatywna”. W tym roku zauważyliśmy jeszcze większe za-
angażowanie, niż w ubiegłych latach.Dziękujemy za każdy dar 
serca. Niech święta będą symbolem wiary w dobroć drugiego 
człowieka.

  dEBATA  O WIELOKULTUROWOŚCI
Wspólnie z @UNICEF dnia 7 grudnia 2022 w Szkole Podsta-

wowej nr 45 w Poznaniu Samorząd Uczniowski zorganizował 
debatę na temat wielokulturowości. Wydarzenie było skierowane 
do przedstawicieli klas4-8 pochodzących z Polski i spoza Polski. 
Uczniowie wraz z psychologiem szkolnym i opiekunem Samo-
rządu Uczniowskiego dyskutowali na temat wydarzeń ostatnich 
miesięcy, przybycia do nas uczniów spoza Polski, wzajemnym 
wpływie na siebie.

dZIEŃ WOLONTARIUSZA
W poniedziałek, 5 grudnia obchodziliśmy Międzynaro-

dowy dzień Wolontariusza. Od samego rana Wolontariusze 
zapraszali wszystkich na Świąteczny Kiermasz Charytatywny. 
Dochód z kiermaszu przeznaczymy na Gasparda Garpa, nasze-
go adoptowanego kolegę z Kamerunu w programie „Adopcja na 
odległość”. Starsze klasy czytały młodszym bajki i legendy oraz 
roznosiły „Tytki charytatywne”. Słodki poczęstunek zakończył 
tegoroczne świętowanie. Nasi Wolontariusze mają serca pełne 
życzliwości dla innych i mnóstwo chęci do działania.

Wszystkich serdecznie dziękujemy za bezinteresowną działal-
ność, za dobre serce i wolę służenia innym.

Niech uśmiech tych, którym pomagacie motywuje Was do 
dalszego działania.
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     WARSZTATY MALARSKIE
Wspólnie z @UNICEF w dniach 7-8 grudnia 2022 w Szkole 

Podstawowej nr 45 w Poznaniu zorganizowano warsztaty malar-
skie. Wydarzenie było skierowane do grupy dziewięciu uczniów 
uzdolnionych plastycznie z Polski i spoza Polski.

Zajęcia były prowadzone przez artystkę – malarkę p. Marię 
Łbik. W trakcie dwudniowych warsztatów uczniowie zgłębiali 
technikę szkicowania i malowania. W efekcie powstały obrazy 
namalowane przez uczniów, które zostaną oprawione i wysta-
wione w holu szkoły.

Wydarzenie/projekt zorganizowano „przy wsparciu Fundu-
szu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF),  „за 
підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)”

WARSZTATY CZYTELNICZE
Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczyli w warsztatach 

prowadzonych przez panią z Biblioteki Pedagogicznej.
Zajęcia rozpoczęły się od  wysłuchania bajki "W lustrzanej 

sali".Opowieść została przedstawiona w formie papierowego te-
atru Kamishibai. Bohaterami bajki są dwa psy, które mają od-
mienne podejście do życia. Opowieść pokazuje, w jaki sposób 
nastawienie wpływa na to, co nam się przydarza. Następnie dzie-
ci chętnie wzięły udział w krótkiej zabawie darmowej, w której 
prezentowały i nazywały różne emocje. Kolejnym zadaniem 
było ułożenie krótkich zabawnych zdań oraz poznanie znaczenia 
związków frazeologicznych z psami w roli głównej. 

WYCIECZKA dO TORUNIA
W piątek, 9 grudnia 2022 r., pełni energii i żądni przygód, wy-

ruszyliśmy na wycieczkę do Torunia. Gdy dotarliśmy na miej-
sce z zaskoczeniem odkryliśmy, że naszym przewodnikiem jest 
sam zakonnik krzyżacki! Zostaliśmy oprowadzeni po całym 
starym mieście, poznaliśmy ciekawe legendy, a przy krzywej 
wieży sprawdziliśmy, kto był grzeczny (o dziwo, okazało się, że 

prawie nikt!). Wypatrywaliśmy także zwierząt – od żab, psa, osła 
i kota, po samego smoka. Następnie ruszyliśmy dosyć żwawym 
krokiem w kierunku naszego autokaru, który dowiózł nas pod 
Młyn Wiedzy. Zabawy było co niemiara. Dzięki interaktywnemu 
muzeum nowoczesności mogliśmy sprawdzić, np. jak działa siła 
odśrodkowa, jak brzmi kosmiczna burza, czy damy radę uda-
wać chomika w kołowrotku oraz w jaki sposób tworzy się iluzje 
optyczne. Żal było nam opuszczać to miejsce, ale czekały na nas 
jeszcze inne atrakcje. Wróciliśmy, więc na rynek, zjedliśmy obiad 
i kupiliśmy pamiątki. Wycieczkę zwieńczyła wizyta w Muzeum 
Piernika, gdzie poznaliśmy tajną recepturę toruńskich pierni-
ków, złożyliśmy przysięgę cechową i stworzyliśmy własne małe 
arcydzieła. Toruń opuściliśmy zmęczeni, ale bardzo zadowoleni. 
Już nie możemy doczekać się kolejnej wyciecz

   WIGILIA ŚROdOWISKOWA
W środę, 14 grudnia 2022 r., po dwuletniej przerwie,  

w murach Szkoły Podstawowej nr 45 odbyła się Wigilia śro-
dowiskowa. 

Tego wyjątkowego dnia w auli naszej szkoły wolontariusze z 
pełnym zaangażowaniem przygotowali dla naszych gości poczę-
stunek i miejsce do wspólnego świętowania.  Gdy wybiła godzi-
na 17.00 wszyscy zaproszeni goście, a wśród nich m.in.: rodzice, 
uczniowie, dyrekcja i nauczyciele SP45, matka chrzestna ORP 
„Poznań” – p. Maria Łbik, ksiądz proboszcz z parafii Niepoka-
lanego Poczęcia w Poznaniu, świetlica środowiskowa, przedsta-
wiciele Rady Rodziców, Rady Osiedla Główna oraz mieszkańcy 
Domu Seniora, wspólnie zasiedli przy pięknie przystrojonych 
stołach. Następnie z zachwytem obejrzeli przygotowane przez 
uczniów Jasełka i  podzielili się opłatkiem.

Był to czas niezwykły, dzięki któremu wszyscy obecni w auli 
SP45 goście mogli na chwilę się zatrzymać oraz spędzić ten 
przedświąteczny czas w atmosferze radości i życzliwości. Wigilię 
środowiskową zwieńczyło wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.
ki!
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CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW “MY”

dzielny michał mycielski 
Urodzony w 1799 

roku Michał Myciel-
ski (portret obok) to  
starszy brat józefa – 
powstańca i budowni-
czego browaru w Ko-
bylepolu. Pierwszym 
sposobem na realizo-
wanie przez Michała 
marzeń o wolnej oj-
czyźnie było wstąpie-
nie  wzorem braci do 
armii Napoleona. 

Dostał przydział 
jako oficer do sztabu 
gen. Grouchy. Walczył 
pod Pawłowicami. Do-
wódca niezbyt chętny chwaleniu żołnierzy, ocenił: „adjutant 
mój MycieIski, szesnastoletni młodzieniec i pierwszy raz  w tym 
dniu znajdujący się w ogniu okazał męstwo, które robi mu  na 
przyszłość wielkie nadzieje”. Podczas wycofywania się korpusu 
osłonowego z Rosji do Księstwa Warszawskiego w walkach nad 
Bugiem młody oficer został ugodzony lancą w szyję. Nie opuścił 
jednak szeregów, lecz podążył do Lipska pod rozkazy gen. Dą-
browskiego.

Tu spotkał braci i został przydzielony do 4 pułku ułanów, a na-
stępnie awansowany na adiutanta Jana Henryka Dąbrowskiego. 
Michał brał też udział w bitwie narodów pod Lipskiem. Podczas 
walk został ranny w nogę, ale nie opuścił wojska. Uczestniczył w 
zmaganiach Napoleona 
do 1814 roku, do pod-
pisania przez cesarza w 
Fontaineblau abdykacji.

Musiał podjąć decy-
zję co do dalszej służby 
Polsce. Zgodnie z wolą 
Napoleona wojsko pol-
skie oddało się pod 
opiekę cara Aleksandra. 
Michał pozostał w woj-
sku, decydując się na ka-
rierę wojskową. Odwagi 
dowiódł wielokrotnie, 
czego potwierdzeniem 
jest krzyż Virtuti Milita-
ri i francuska Legia Ho-
norowa (fot.obok). Do-
służył się w 1818 roku 
stopnia kapitana.

W tymże roku bracia 
przeprowadzili podział 
majątku po zmarłym 
ojcu. Michał odziedzi-
czył majątek Szamotuły, 
ale przekazał opiekę nad nim matce, a sam wyjechał do War-
szawy brylować na salonach i szukać dalszego pomysłu na swo-
je życie. Flirtował z różnymi pannami, także z siostrami Gru-
dzińskimi (Antonina została żoną Dezyderego Chłapowskiego, 
a Joanna – drugą żoną księcia Konstantego, dowódcy Michała. 

Młody Mycielski był przystojny, otoczony nimbem sławy i do-
skonale czuł się w towarzystwie.

Niebawem został dostrzeżony i mianowany adiutantem Wiel-
kiego Księcia Konstantego. Michał łączył tą służbę z działal-
nością narodowowyzwoleńczą, gdyż związał się m.in. z Łu-
kasińskim i dekabrystami. Jego działania wykryto, uwięziono 
go. Wiemy, że nikogo nie zdradził, w śledztwie wykazał się 
honorem i nie okazał lęku. Po dwu miesiącach go wypuszczo-
no dzięki interwencji Wielkiego Księcia. Mycielski wrócił na 
służbę, ale dalsza współpraca z apodyktycznym dowódcą nie 
odpowiadała mu, więc złożył dymisję i wyjechał do Paryża.

Podczas pobytu zagranicą usłyszał o wybuchu powstania li-
stopadowego i natychmiast ruszył do kraju. Po licznych pery-
petiach dotarł do Warszawy i uczestniczył w walkach, a także 
rokowaniach z rosyjskim genrałem Dybiczem. Służył w wojsku 
do sierpnia 1831 roku. Został podniesiony do rangi generała 
brygady. Wszedł też w skład sądu wojskowego nad zdrajcami. 
Cierpiał jednak coraz silniej na astmę i wreszcie 2 września 
podał się do dymisji ze względów zdrowotnych. Był ostatnim 
z pięciu braci Mycielskich opuszczającym szeregi powstańcze 
(trzech zginęło, Józefa przesunięto do służby dyplomatycznej). 

Po powrocie do Poznania hrabia Michał Mycielski zatrzy-
mał się w Hotelu Saskim przy Wrocławskiej 25 i przy wspar-
ciu matki zabiegał o zgodę nadprezydenta Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego Edwarda Flottwella na wyjazd do Włoch w celu 
poratowania zdrowia. Ostatecznie wyjechał do Francji.

Pobyt początkowo przebiegał pechowo: spory emigrantów 
zniechęcały go do działań, okradziono go, fatalnie zainwe-
stował w operacje finansowe, z kraju docierały informacje o 
katastrofalnym stanie zadłużonego majątku. Mycielski zaczął 
interesować się spirytualizmem, słuchał przepowiedni o przy-
szłości Polski. Zainteresował się mistycyzmem.

Rozłąka z krajem, odosobnienie wywołały zmianę charak-
teru, stał się złośliwy, swarliwy, choć potem tego żałuje. Dużo 
grał w karty, co skutkowało wyrzutami sumienia i irytacją. 
Wreszcie doszedł do wniosku, że „wszystko, co Polacy robią, 
ogółem biorąc - sensu niema i ja zawsze przy swoim tj., że (się) 
do niczego nie mięszam, gdy tym więcej żyję, tym więcej prze-
konywam się, że jest na nas jakaś kara Pana Boga, której sam 
tylko może suspendować”.

Bierność jednak nie leżała w jego charakterze, więc nawiązał 
kontakty z Kołem Towiańskiego i Mickiewiczem, ale z czasem 
i ich działalność go rozczarowała. Wiosnę Ludów w 1848 roku 
już tylko obserwował, koncentrując się na niewielkim majątku 
pod Paryżem. W 1849 we wrześniu odwiedził go brat Józef z 
żoną Izabellą, których zaniepokoił stan jego zdrowia. Michała 
niecierpliwiła ich troska, ale uległ ich prośbom i udał się do 
swojego majątku w Trois Moulins. Tu umarł 23 września i zo-
stał pochowany po żołniersku. Nad grobem stanęła gwardia 
narodowa z Melun i Mayeny, artyleria oddała trzykrotną sal-
wę, a opłakiwali go podkomendni z powstania listopadowego 
płk Kamieński i ks. Kaysiewicz, podkreślając jego prawość, pa-
triotyzm i nawrócenie tuż przed śmiercią. W 1853 roku jego 
zwłoki sprowadzono do Polski i pochowane na Św. Górze pod 
Gostyniem.

Michał był, jak jego brat józef, człowiekiem czynu, więk-
szość życia poświęcił walce o Polskę, gdy złożył broń, szukał 
innych sposobów służenia krajowi, ale nie miał organiczni-
kowskiego charakteru brata józefa – gdy waleczne czyny za-
wiodły, pogrążył się w marzeniach. 

Był człowiekiem, który tracąc ojczyznę – stracił radość z 
życia.                                                                Aneta Cierechowicz
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