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Scholastyk Michał POPŁAWSKI 

dzięki uprzejmości p. Agnieszkiej Derkowskiej 

Urodził się 27 października 1909 r. w Kropiwnikach 
w diecezji podlaskiej. 

W roku 1927 r. wstąpił do Internatu Ducha 
Świętego – zgromadzenia Duchaczy (CSSp) – 
w Bydgoszczy. Dnia 10 sierpnia 1932 r. przywdział 
habit zakonny, nowicjat rozpoczął 1 września 1933 r. 

Pierwszy rok filozofii odbył w Bydgoszczy, na dalsze 
studia został skierowany do Chevilly, gdzie 
przebywał do 1938 r. Pierwszą profesję złożył 
8 września 1934 r. w Orly, śluby czasowe 
8 września 1937 r. w Langonnet i 8 września 1939 r. 
w Bydgoszczy. 

Rok szkolny 1938-1939 spędził jako prefekt 
w Niższym Seminarium w Bydgoszczy. 
Po wakacjach miał wrócić na dalsze studia 
do Francji. 

Po wybuchu wojny przeniósł się wraz 
z O. Tomaszewskim i innymi członkami Kongregacji 
do Puszczykówka. 

Tutaj został aresztowany i przewieziony 2 listopada 
1939 r. do obozu koncentracyjnego 
w Sachsenhausen, następnie Neuengamme, 
a od 22 stycznia 1941 r. do Dachau. 

Będąc chorym został umieszczony na liście 
inwalidów, a następnie wywieziony i zagazowany 
dnia 11 czerwca 1942 r. w wieku 33 lat. 

Scholastic Nicholas POPŁAWSKI 

thanks to Ms Agnieszka Derkowska kindness 

Born on 27th of October 1909 in Kropiwniki, 
Podlasie diocese. 

In 1927 joined the Holy Ghost Fathers (CSSp) 
dormitory in Bydgoszcz. On 10th of August 1932 
he got his habit and on 1st of September 1933 
started his novitiate. 

First year of philosophy studies he did in Bydgoszcz 
and next was sent to Chevilly where he stayed till 
1938. He made his first vows on 8th of September 
1934 in Orly, his temporary vows on 8th of September 
1937 in Langonnet and repeated them on 
8th of September 1939 in Bydgoszcz. 

The school year of 1938-9 he spend as a prefect 
in a lower Seminary in Bydgoszcz. After summer 
holidays he was supposed to return to France 
to complete his studies. 

After outbreak of the II World War he moved 
with Fr Tomaszewski and other members 
of the Congregation to Puszczykówko. 

There he was arrested by the Germans and on 
2nd of November 1939 transported to 
Sachsenhausen concentration camp, next 
to Neuengamme concentration camp and finally 
on 22nd January 1941 to Dachau concentration 
camp. 

Soon fell sick and was included in a so-called 
„invalid transport”, transported out of Dachau and 
around 11th of June 1942 murdered in a gas 
chamber. He was 33 years old. 

 


