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By³ ulubieñcem swojego rodzeñstwa. Najwiêcej uwagi weso³oœci¹, dŸwiêkami harmonii, na której piêknie gra³ walce 
poœwiêca³a mu siostra Stefania, a najlepszy kontakt mia³ z naj- dziadek Stefan. W domu wujka W³adka zachowywane by³y 
m³odsz¹ Jadwig¹. Robili sobie na wzajem ró¿ne psikusy. tradycje i obrzêdy regionalne. Drzwi by³y zawsze otwarte nie 
Kocha³ zwierzêta. Ju¿ jako dziecko lubi³ zajmowaæ siê tylko dla rodziny - ale i dla s¹siadów. Plewakowie utrzymywa³ 
mechanik¹ wiêc swoje losy zwi¹za³ z pojazdami. Wyuczy³ siê z nimi sta³y kontakt. Oni tam autentycznie ¿yli i ¿yj¹ jak 
na kierowcê. Po przyjeŸdzie w 1956 r. z Wileñszczyzny do rodzina.
Polski wraz z rodzicami zamieszka³ w Dobie k/Gi¿ycka. Wujek W³adek pracowa³ na roli, gospodaruj¹c na bez ma³a 
Zatrudni³ siê jako traktorzysta w miejscowym PGR. Tam te¿ trzech w³ókach ziemi, jak przodkowie, to by³o jego ¿ycie. 
pozna³ Mariê ̄ yliñsk¹, w której bardzo siê zakocha³. Pamiêtam Wychowa³, wykszta³ci³ i wyposa¿y³ swoje dzieci. Kocha³ swoje 
jak czêsto to okazywa³. Mówi³ do niej czêsto moja Marysieñko wnuki. Kiedy siê wzrusza³ ³zy pojawia³y siê w jego oczach. 
i dawa³ jej buziaki. Kilka lat po œlubie mieszkali w miejscowoœci Najm³odszemu Bogdanowi przekaza³ ziemiê i razem z nim 
Góry k/ Kamionek. Tam przyszed³ na œwiat ich najstarszy syn miesza³ do œmierci. Pamiêtam jego s³owa, kiedy mówi³, ¿e on 
Wojciech. Po paru latach pracy w PGR odezwa³a siê tradycja dochowa³ rodziców i wierzy, ¿e jego syn te¿ tak zrobi. Tak te¿ 
rodzinna - postanowi³ kupiæ ziemiê i gospodarowaæ na siê sta³o.
w³asnym. W Wilkaskach ko³o Gi¿ycka rozpoczêli z ¿on¹ nowy W ostatnich latach swojego ¿ycia chorowa³. Mo¿e to skutki 
etap palenia tytoniu, ciê¿kiej pracy albo przebytych i nie dole-

Wraz z rozwojem gospodarstwa - obszarowym, inwen- czonych chorób. Mimo tego wzi¹³ udzia³ w pamiêtnym 
tarzowym i maszynowym - powiêksza³a siê te¿ rodzina ZjeŸdzie rodu Plewako w Rydzewie nad jeziorem Niegocin 
W³adys³awa. Rodzi³y siê nastêpne dzieci: £ucja, Miros³aw, 6 sierpnia 2006 r., wst¹pi³ te¿ wraz z rodzeñstwem do 
Krzysztof i Bogdan. Gospodarstwo wraz z zabudowaniami Towarzystwa Plewaków i wspiera³ jego dzia³alnoœæ.
sta³o siê miejscem spotkañ rodzinnych. Wraz z najm³odszym 14 wrzeœnia 2008 r. spokojnie podczas snu odszed³ do Pana. 
W³adys³awem mieszkali jego rodzice, wiêc pozosta³e dzieci ze Za jego trud Bóg go wynagrodzi³...
swoimi rodzinami czêsto przybywa³y by odwiedziæ dziadka 
i babciê. Dziêki dobroci i ciep³u oraz goœcinnoœci zarówno Wspomnienia £ucji Wszeborowskiej 
wujka W³adka i cioci Marysi wszyscy przyje¿d¿aj¹cy dobrze siê - jego siostrzenicy
tam czuli. Pamiêtam spotkania rodzinne przepe³nione 

W³adys³aw Plewako by³ najm³odszym dzieckiem 
Stefana (1898-1980) i Adeli z Wilczyñskich (1901-
1982) ma³¿onków Plewako. Urodzi³ siê 9 czerwca 
1936 r. w zaœcianku Kwaterka ko³o Balingródka 
nad Wili¹, podczas kiedy starsze rodzeñstwo - 
jeszcze w zaœcianku Wiktoryszki ko³o Powie-
wiórki, w którym rodzina gospodarowa³a parê-
dziesi¹t lat. Ochrzczono go, jak innych cz³onków 
rodziny, w koœciele w Korko¿yszkach ko³o 
Podbrodzia.
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Szko³a Podstawowa Nr 108 w Krakowie, wchodz¹ca w sk³ad przedstawiono prezentacjê "Szko³a dawniej i dziœ" oraz 
Zespo³u Szkó³ Specjalnych Nr 3 przy Uniwersyteckim Szpitalu wys³uchano koncertu Chóru Politechniki Krakowskiej 
Dzieciêcym w Krakowie-Prokocimiu, otrzyma³a imiê Aliny "Cantata".
Fedorowicz. Uroczystoœæ odby³a siê 10 czerwca 2013r. w Urzê-
dzie Miasta Krakowa, w sali obrad Rady Miasta Krakowa Alina Fedorowicz to córka Stanis³awa K³opotowskiego i Janiny 
i zbieg³a siê z setn¹ rocznic¹ urodzin patronki. Podczas z d. Plewako; za³o¿ycielka, d³ugoletnia nauczycielka i dy-
uroczystoœci, poza odczytaniem aktu nadania szkole imienia rektorka tej szko³y. By³a ppor. Armii Krajowej.
Aliny Fedorowicz, recytowano wybrane wiersze patronki, Red.

Przed Dworem w Szybie (woj. lubuskie) ods³oniêto i po-
œwiecono polow¹ kapliczkê œw. Wojciecha. Przydro¿na 
budowla wykonana zosta³a z cegie³ pochodz¹cych z roze-
branej odlewni "Dozametu" (Dolnoœl¹skie Zak³ady 
Metalurgiczne) w Nowej Soli, gdzie umieszczony by³ obraz 
œw. Barbary, patronki górników i hutników. 

W przedni¹ œcianê kapliczki wmurowane 
zosta³o serce dzwonu pochodz¹ce z okresu I Wojny 
Œwiatowej, z dzwonu zarekwirowanego do celów 
militarnych. We wnêtrzu kapliczki umieszczone 
zosta³y cztery p³yciny ceramiczne wykonane przez 
Alicjê Jachimowicz we wroc³awskiej pracowni 
ceramicznej w Zamku w Leœnicy. Przedstawiaj¹ 
one profil œw. Wojciecha, krótki opis jego ¿ycia, 
scenê z chrztu œwiêtego, a ca³oœæ zosta³a 
zwieñczona ostro³ukowym elementem ozdobio-
nym maswerkiem. Wszystkie ceramiki ozdobione 
zosta³y szkliwem ceramicznym z wtopionymi 
kolorowymi szk³ami.

Uroczyste poœwiêcenie obiektu odby³o siê 
7 wrzeœnia br. przez proboszcza parafii w My-
cielinie ks. Remigiusza Króla i ksiêdza O. Domi-
nika, kapucyna z Krakowa.

W czasie uroczystoœci wykonane zosta³o 
Requiem dla œw. Wojciecha na fortepian i orkiestrê, 
skomponowane i nagrane przez Marka Waldemara 
Jachimowicza.

W uroczystoœci wziêli udzia³ mieszkañcy wsi 
Szyba i zaproszeni goœcie. Uroczystoœæ zakoñ-
czy³o spotkanie uczestników we Dworze w Szybie.

Fundatorem kapliczki œw. Wojciecha jest 
Wojciech Jachimowicz.

Redakcja

We wstêpie do tej interesuj¹cej pozycji mo¿emy przeczytaæ miêdzy innymi "Obyczajowoœæ 
szlachecka dawnej Polski od pokoleñ wzbudza ¿ywe zainteresowanie tak badaczy, jak i czytel-
ników. (...) Praca wprowadza w œwiat piêknych kobiet i dzielnych, ambitnych mê¿czyzn; ludzi 
dystyngowanych, wykwintnych lecz niepospolitych opojów, ¿ar³oków, darmozjadów; w œwiat 
sentymentalnych mi³oœci i cielesnego rozpasania; w œwiat idoli, tak¿e g³oœnych awanturników, 
jak równie¿ poczciwych domatorów; w œwiat pe³en kontrastów, intensywnoœci, lubuj¹cy siê 
w barwnoœci, wystawnoœci, przepychu, w sowicie pojmowanej urodziwe ¿ycia. (...) Praca 
ukazuje postacie szlacheckie okresu od schy³ku XVI do XVIII wieku." 

Polecamy lekturê tej oryginalnej publikacji.
Redakcja
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 Dom mia³ uk³ad amfiladowy; 
w prawym górnym rogu zazna-
czono pokój nauczyciela, gdy¿ 
w domu by³ guwerner przygo-
towuj¹cy piêciu braci do gimnaz-
jum. Nauka w gimnazjum rozpo-
czyna³a siê po 2-3 klasach szko³y 
elementarnej i trwa³a 6 lat. Wszys-
cy bracia uczyli siê w gimnazjum 
w Miñsku (50 km po marnych 
drogach). Na lewo od pokoju 
jadalnego by³ kredens, pokój do 

drugiej stronie spichlerza, znajdowa³a siê obora. Wzd³u¿ drogi przechowywania naczyñ i innego sprzêtu kuchennego.
do Iwieñca by³a oficyna, gdzie mieszka³ rz¹dca-ekonom i czêœæ Obok dworu znajdowa³a siê drewutnia, w której 
s³u¿by. gromadzono drewno na opa³ na ca³¹ zimê. Za dworem rós³ sad, 

Dwór zosta³ spalony w czasie wojny przez partyzantów a w nim by³a piwniczka i lodownia, gdzie przechowywa³o siê 
sowieckich (tak mówiono, relata refero).lód do lodówek oraz ró¿ne produkty. Po lewej stronie od sadu 

by³ spichlerz oraz mniejszy sad, a w nim ule z pszczo³ami. Obok 
spichlerza na s³upie - gniazdo bocianie. Na lewo od spichlerza - 
stajnia, a przy granicy zabudowañ - stodo³a. Za sadem, po 

Szkic wykona³ in¿ynier Jerzy Plewako. Jest to oryginalny 
precyzyjny rysunek bêd¹cy dokumentem historycznym.

Informacje przes³a³ Stanis³aw J. Plewako

Dwór Dziakowszczyzna 
Zalesie wybudowany zos-
ta³ przez 

 (1822-1876) zapewne 
tu¿ po jego œlubie w 1849 r. 
z Kamill¹ z domu Licho-
dziejewsk¹ (rodzina ksi¹-
¿êca, która ju¿ tytu³u nie 
u¿ywa³a).

Kazimierza Ple-
wako

Szkic dworu zbudowanego 

przez Kazimierza Plewako

Stare fotografie gromadzone przez lata i umiesz-
czane w rodzinnych albumach s¹ dokumentem 
minionych czasów i pokoleñ. Ogl¹dane przez ich 
w³aœcicieli przywodz¹ na myœl wspomnienia o losach 
ludzi uwiecznionych na fotograficznym papierze. 
Portrety i grupowe zdjêcia s¹ doskonale znane 
w³aœcicielom albumów. Jednak bior¹c do rêki taki 
zbiór innej rodziny nie mo¿emy zupe³nie siê 
zorientowaæ, kogo przedstawiaj¹ po¿ó³k³e fotogramy. 
Bardzo rzadko siê zdarza aby zdjêcia by³y 
podpisywane. Okres, kiedy zosta³y wykonane i to 
w du¿ym przybli¿eniu, mo¿emy okreœliæ jedynie po 
ubiorach i fryzurach. Brakuje na nich dat, nazwisk 
i nazw miejscowoœci, w których zosta³y wykonane. 
Dobrze jest, jeœli fotografie s¹ porz¹dnie przymoco-
wane do kart albumu. Jednak najczêœciej s¹ poodry-
wane i gdy z  niego wypadn¹ staj¹ siê tylko anonimo-
wym materia³em fotograficznym. 

Opisujmy zdjêcia dopóki jeszcze pamiêtamy kto 
na nich jest i kiedy zosta³y zrobione.

Wojciech Jachimowicz

W rodzinnych archiwach i oszklo-
nych szafach bibliotecznych na-
szych mieszkañ i domów, prze-
chowywane s¹ bezcenne pami¹tki 
rodzinne obrazuj¹ce dorobek i his-
toriê przodków, a tak¿e rodowe siedziby  i architekturê.
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§we Wroc³awiu na Polsko-Niemieckich Dniach Mediów, 
6-8.06.2013

§w Kudowie Zdroju w Galerii Cyganeria na otwarciu 
wystawy "Tajemnicze wnêtrza organów" W. Jachi-
mowicza, 20.08.2013

§we Wschowie i w Lesznie na konferencji "

§

§

§

§

Reformacja 
i tolerancja. Jednoœæ w ró¿norodnoœci?", 17-18.10.2013
w G³ogowie na konferencji "Ma³e ojczyzny na styku 
regionów" z okazji XX-lecia Encyklopedii Ziemi 
G³ogowskiej, 19.10.2013
w Gubinie na promocji Zeszytów Gubiñskich - Zeszyt nr 
14 "Regionaliœci Powiatu Kroœnieñskiego i Ziemi 
Lubuskiej", 22.10.2013
w Kroœnie Odrzañskim na spotkaniu regionalistów 
lubuskich, 12.11.20113
w S³ubicach na Kongresie Nowej Ameriki, 22-24.11.2013

na zdjêciu obok: Wojciech Jachimowicz 
prezentuje czasopisma na zorganizowanym 
stoisku podczas konferencji w G³ogowie

W Internecie pod adresem www.plewako.pl funkcjonuje bardzo bogata strona Towarzystwa Rodu 
Plewako, której autorem jest Stanis³aw Jan Plewako. Zawarte jest tam wiele interesuj¹cych informacji 
o dzia³alnoœci Towarzystwa, historii Rodziny i aktualnoœci. 

Na stronie internetowej mo¿emy znaleŸæ miêdzy innymi W zak³adce "Plewako Y-DNA" s¹ wyniki w projekcie Y-DNA 
wypis z Ksi¹g Szlacheckich Guberni Litewsko-Wileñskiej osób o nazwisku Plewako. Czytamy tam miêdzy innymi: "Ziden-
Wywodu Familij urodzonych Plewaków Herbu Pogonia tyfikowana lista 66/67 markerów dziedziczona jest wspólnie po 
spisany 7 grudnia 1800 roku. Mamy te¿ aktualny wykaz Kazimierzu Plewace (1822-1875) z Dziakowszczyzny w Ziemi 
cz³onków rzeczywistych Towarzystwa i cz³onków kores- Iwienieckiej przez obu testowanych Stanis³awów Plewako". 
pondentów, bazy danych takie jak rozmieszczenie osób "Antenaci" - to z kolei zak³adka, w której znajdziemy wspom-
o nazwisku Plewako w Polsce, autorów ksi¹¿ek o nazwisku nienia o zmar³ych cz³onkach Towarzystwa, których groby lub 
Plewako w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie czy prochy rozrzucone s¹ po œwiecie: o Krystynie z Pi¹tkowskich 
o ofiarach sowieckiej represji znajduj¹cych siê w Centrum Plewako, Henryku Plewako, Teodorze Plewako, Marianie B. 
Informacji o Obywatelach Polskich Represjonowanych Plewako, W³adys³awie Plewako, Stefanii Jachimowicz z domu 
w ZSSR. Znajduje siê tam oczywiœcie drzewo genealogiczne Plewako i Janinie Mackiewicz z domu Plewako. 
Rodu Plewako herbu Pogonia. Na stronie mamy te¿ Regulamin Towarzystwa, sk³ad Rady 

W zak³adce "Archiwalia" znajdujemy miêdzy innymi Towarzystwa, uchwa³y, zasady przyznawania adresów e-mail 
akta s¹dowe miñskie z 1582 roku, gdzie wzmiankowany jest w domenie plewako.pl, ankietê cz³onkowsk¹ i informacje o zjaz-
Miko³aj Plewaka czy podymne z Osowca z 1674 roku dach Towarzystwa oraz wzór herbu Hrabstwa Iwienieckiego 
p³acone przez tego¿ Paw³a Plewakê oraz dokument nabycia ustanowiony Uchwa³¹ Towarzystwa Rodu Plewako. 
w 1680 r. maj¹tku Sebastionowszczyzna przez Paw³a Strona jest bogato ilustrowana fotografiami archiwalnymi jak 
Dominika Plewakê jako zastaw. Zamieszczony jest tam i ze wspó³czesnych wydarzeñ a tak¿e umieszczone s¹ na niej 
równie¿ Królewski akt nadania z 12 lipca 1774 roku maj¹tku archiwalne zeskanowane dokumenty.
Bukontyszki w Ksiêstwie ¯mudzkim le¿¹cego Stefanowi 
Plewace, jak równie¿ testament z 1796 roku Jana Plewaki. Redakcja
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