
 

    MERKURIUSZ 
Nr 1     Towarzystwa  Plewaków          lipiec 2006 r. 

 
Zjazd przedstawicieli rodu Plewaków  

w Rydzewie k/Gi życka dn. 6 sierpnia 2006 r 
 

W niedzielę 6 sierpnia w ramach II Zjazdu Towarzystwa Ple-
waków odbędzie się powszechny Zjazd przedstawicieli rodu 
Plewaków.  

Plewakowie posługują się herbem Pogonia, przedstawionym w 
1800 r. w Wywodzie Familijnym przed deputacją szlachecką w 
Wilnie pod przewodnictwem hr. Ludwika Tyszkiewicza, Mar-
szałka Gubernialnego. Reprodukowany powyżej herb szla-
checki Pogonia jest prawnie uznanym herbem Towarzystwa 
Plewaków, które utworzone zostało w listopadzie 2002 r. w 
Warszawie. 

Zjazd Plewaków odbędzie się w niedzielę 6 sierpnia 2006 r.  
w Rydzewie. Do uczestnictwa w Zjeździe Plewaków zapra-
szamy wszystkie osoby w Polsce, które noszą lub nosiły na-
zwisko Plewako, a także potomków osób o naszym nazwisku 
jak również krewnych członków Towarzystwa Plewaków zza 
granicy.  

Zaczniemy od 
rejsu statku 
pasażerskiego z 
Rydzewa przez 
Borowo (Bystry) 
Giżycko i Wilkasy 
do Rydzewa, 
gdzie nastąpi 
przejście uczest-
ników z przystani 
do miejscowego 
kościoła, na mszę 
w intencji rodu 
Plewaków.  

Zjazd odbędzie 
się w 400 rocznicę 

sprzedaży Krzywicz Małych – pierwszego znanego majątku 
Plewaków. Z tego majątku Mikołaj syn Stanisława notowany 
był podczas popisu wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego, 
który odbył się w 1567. Z Krzywicz Małych w latach osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XVI wieku Mikołaj Stanisła-
wowicz wraz z braćmi Piotrem i Sebastianem Plewakami płacił 
należne podatki, co upewnia nas o ciągłości posiadania tego 
majątku przez Plewaków w XVI wieku.  

W 1606 r. Mikołaj Stanisławowicz i jego syn Bartłomiej Mikoła-
jewicz Plewakowie z żonami swoimi sprzedają majątek dzie-
dziczny Krzywicze Małe Mikołajowi Jeśmanowi. Wszedł on w 
jego władanie 27 października 1606 r. a 3 listopada 1606 r. 
zarejestrował transakcję w Urzędzie Grodzkim Mińskim.  

Podczas Zjazdu odczytane zostanie przesłanie z okazji czte-
rechsetlecia tej transakcji od rodu Jeśmanów – którego losy 
tylokrotnie na kresach się krzyżowały z losami Plewaków. 

Po mszy św. przewidywany jest wykład historyczny prezesa 
Towarzystwa Plewaków – mgr Stanisława Jana Plewako – pt.  
"Plewakowie przed Potopem (szwedzko-rosyjskim połowy XVII 
w.) i kształtowanie się głównych gałęzi rodu".  

Następnie po przejściu spacerem do pobliskiego pensjonatu 
„Szydłówka” nad Niegocinem, zarezerwowanego w całości 

przez Towarzystwo Plewaków, na terenie o powierzchni 1 ha 
odbędzie się impreza integracyjna – grill nad brzegiem jeziora 
Niegocin. Po zakończeniu kilkugodzinnego spotkania, pod-
czas którego można będzie się posilić, poznać innych człon-
ków rodu lub dowiedzieć się o własnej genealogii, autokar 
odwiezie uczestników Zjazdu do Giżycka.  

 
”Szydłówka” – pensjonat nad jeziorem Niegocin w Rydzewie 

Następnego dnia w Giżycku proponujemy wspólne zwiedzanie 
sławnej XIX wiecznej twierdzy Boyen. 

Uczestnictwo w Zjeździe Plewaków w Rydzewie jest bezpłat-
ne, ale należy się 
zarejestrować.  

Każdy z uczestników 
otrzyma też w prezencie 
cyfrową reprodukcję portretu 
Dominika Plewaki z 1847r., 
ówczesnego właściciela 
miasta i dóbr Iwieniec oraz 
klucza majątków Wiałe 
(sprzedanego Tyszkie-
wiczom).  

Portret ten w latach 
siedemdziesiątych nabyty 
został przez Muzeum 
Narodowe w Warszawie, 
gdzie został w br. 

zidentyfikowany i reprodukowany staraniem Prezesa Towa-
rzystwa Plewaków . 

Osoby, które przyjadą z dalszych stron mogą zwrócić się do 
miejscowych organizatorów Zjazdu: Mariana Bronisława Ple-
wako (Giżycko, Nowowiejska 7/2, tel. 0 609 10 2004) oraz 
Mariana Alfreda Plewako, Bystry k/Giżycka tel.: 087 428 4634, 
w celu pomocy w zakwaterowaniu lub rozbiciu namiotu nad 
jeziorem Niegocin na terenie Szydłówki lub Jagodnem. 

Relacja z 
I  Zjazdu Towarzystwa Plewaków   

W dniach 13-14.VIII.2005 r. na Kaszubach k/Kartuz w gościn-
nym domu Iwony i Stanisława Gustawa Plewaków odbył się 
pierwszy Zjazd Towarzystwa Plewaków. 

W Zjeździe uczestniczyły rodziny: 
1. Stanisława G. Plewako z Gdyni 
2. Stanisława J. Plewako z Warszawy 
3. Mariana B. Plewako z Płocka 
4. Jerzego Plewako ze Starogardu 



MERKURIUSZ  TOWARZYSTWA  PLEWAKÓW II  

W sumie uczestniczyło w nim 16 osób, w tym 13 osób pełno-
letnich należących lub uprawnionych do członkostwa w Towa-
rzystwie Plewaków  

Podjęto następujące uchwały: 

1. do składu Rady Towarzystwa oficjalnie przyjęto Jerzego 
Plewako z Starogardu, w skład jej wchodzi zatem 5 osób: 

Stanisław Jan Plewako z Warszawy  
Marian Bronisław Plewako z Płocka  
Wojciech Plewako z Warszawy  
Stanisław Gustaw Plewako z Gdyni  
Jerzy Plewako ze Starogardu  

2. postanowiono Towarzystwa Plewaków nie przekształcać ze 
Stowarzyszenia Zwykłego w Stowarzyszenie posiadające 
osobowość prawną, jest to co najmniej przedwczesne 

3. postanowiono kolejny Zjazd Plewaków zwołać w Giżycku…, 
angażując do współpracy i współudziału licznie zamieszkałą 
rodzinę Plewaków – potomków Stefana Plewako, urodzonego 
w Wiktoryszkach k/Zułowa na Wileńszczyźnie (zm. w Giżycku) 

4. postanowiono, że następny Zjazd odbędzie się w okresie 
wakacyjnym 2006 r. pod hasłem czterechsetnej rocznicy 
sprzedaży majątku Krzywicze Małe rodzinie Jeśmanów. Po-
stanowiono zaprosić na Zjazd przedstawicieli rodziny Jeśma-
nów. 

5. w związku z polepszaniem się oferty  internetowej za tą 
samą cenę zwiększona została ilość możliwych adresów e-
mail i subdomen www, w tym typu imie.plewako.pl  
Każda osoba spełniająca warunki członkostwa  może bezpłat-
nie mieć osobisty adres typu imie@plewako.pl  a także osobi-
stą stronę www w domenie plewako.pl (z jedynym ogranicze-
niem, wynikającym z zasady pierwszeństwa co do osób o tych 
samych imionach). 

6. Krzysztof Antoni Plewako, członek Towarzystwa Plewaków, 
uzyskał członkostwo w Związku Szlachty Polskiej, skutkujące 
wpisaniem rodu na listę rodów uczestniczących w Związku 
Szlachty Polskiej.  
Towarzystwo udzieli pomocy członkom Towarzystwa chcą-
cym  wypełnić skomplikowane formularze, jeśliby chcieliby 
przystąpić do Związku Szlachty Polskiej. "Składając ankietę 
kandydata na członka można się odnieść do dokumentów, 
które już są w związkowej dokumentacji, wykazując pokre-
wieństwo z Członkiem Związku Szlachty Polskiej." - cytat z 
listu Sekretarza Związku Szlachty Polskiej. 

7. Towarzystwo wysłuchało z  zainteresowaniem informacji 
Stanisława G. Plewako o zamiarze wydania wspomnień śp. 
jego ojca, kpt. ŻW Gustawa Plewako i zadeklarowało pomoc w 
tej sprawie, jeśli będzie potrzebna. 

8. Należy podjąć działania zmierzające do upamiętnienia 
nazwami ulic wybitnych przedstawicieli rodziny, w szczególno-
ści im. kpt. ŻW Gustawa Plewako 

 

 
powyżej: część uczestników Zjazdu w 2005 r. na Kaszubach 

Poniżej przedstawiamy dokument odnaleziony w 2006 r. 
Wskazówkę o jego istnieniu przekazał dr Witold Wasilewski 
a odpis z kserokopii Mf 37983 z Biblioteki Narodowej wyko-
nał Stanisław J. Plewako. 

Do JP. Plewaki 1 klucznika Onikszty ńskiego  
– dnia 22 Stycznia 1811. 
 
Sprawa z P. Kujawskim uważać się powinna iak skończona. 
Nie zaniedbał żadnego starania w ratowaniu dziecka, iak to 
świadectwami doktora i przełożonego dowiódł. Przewinił zbyt 
żywo pisanym listem, i za to był zganionym i upomnianym. Ale 
z drugiej strony trzeba wyrozumieć iego żywość, widząc że 
iego starania i prace żony około dziecięcia tak były niedobrze 
przyięte. Ma i on swoie pretensye regestrem mi podane, ale 
idzie o niewielką summę z iedney i drugiey strony, nie warta 
rzecz żeby się oto kłócić, osobliwie osobom z sobą spowino-
waconym. Odsyłam oddane mi do tey sprawy papiery, a ra-
dząc wzaiemne sobie w tey sprawie przebaczenie. Zostaię z 
winnym szacunkiem i poważaniem.  

Kopiarz listów Jana Śniadeckiego2 z lat 1810-11. N 14 P.R. 
str.204-205. IV k. 235 Biblioteka PAN w Krakowie (APAN) 
Dokumenty do dziejów oświaty w Polsce z początku XIX w. 
zebrane przez Ludwika Kamykowskiego 

 

                                                           
1 Plewako (vel Plewaka) Kazimierz  – syn Stefana, szambelana króla 
Stanisława Augusta i starosty kołoboryskiego , w 1783 r. obdarowany 
przez ojca Bukontyszkami pojezuickimi w powiecie korklańskim oraz 
przez króla posiadłością Gondyga na Żmudzi, w 1791 r. kawaler 
Orderu św, Stanisława, Deputat Trybunału Wlk. Ks. Lit. 1791 r,. Pisarz 
(1800) i Prezydent I Departamentu Sądu Głównego w Wilnie w 1807 
r., ojciec m.in. Adama, żołnierza wojsk napoleońskich, kawalera 
krzyża złotego Virtuti Militari i kapitana Wojsk Polskich w wojnie z 
Rosją 1831 r., miał brata Daniela,o którym nic nie wiemy. Był właści-
cielem m.in. Biguszek w pow. wiłkomierskim na Litwie (współczesne 
zdjęcie wyżej) 
2 Śniadecki Jan  (1756-1830), polski astronom, matematyk, geograf i 
filozof, brat [Jędrzeja] Śniadeckiego. Jeden z najwybitniejszych uczo-
nych okresu oświecenia. Kształcił się w Akademii Krakowskiej, a 
także w Getyndze i Paryżu. Od 1781 profesor Akademii Krakowskiej, 
założyciel Obserwatorium Astronomicznego i Stacji Klimatologicznej 
w Krakowie (1792-1803). W 1806-1825 profesor, w 1807-1815 rektor 
uniwersytetu w Wilnie, a także dyrektor obserwatorium astronomicz-
nego. W 1801 członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w 1808 członek 
Petersburskiej Akademii Nauk. 
Opublikował Geografię, czyli opisanie matematyczne i fizyczne Ziemi 
(1804). Jako jeden z pierwszych uczonych polskich przeciwstawił się 
filozofii spekulatywnej, oderwanej od empirycznych podstaw. Filozofię 
rozumiał jako psychologiczne badanie struktury umysłu. Twórca 
polskiej terminologii matematycznej i astronomicznej. Odkrył (nieza-
leżnie od H.W. Olbersa) planetoidę Pallas. Pionier rachunku prawdo-
podobieństwa w Polsce. Zwolennik uniezależnienia moralności i nauki 
od religii. Przeciwnik romantyzmu, zwolennik klasycyzmu (O pismach 
klasycznych i romantycznych, w Dzienniku Wileńskim 1819). Główne 
dzieła: Filozofia umysłu ludzkiego (1821) oraz wydany na podstawie 
rękopisu Ród ludzki (1959).   http://wiem.onet.pl/wiem/002bd5.html 


