
Wypytuj¹ swoj¹ rodzinê. Przesiadujê dniami w urzêdach, Dziêki temu staremu, prawie 150-cioletniemu Pamiêtni-
archiwach i parafiach. Szukaj¹ na cmentarzach znajomych kowi i najnowszemu wynalazkowi, jakim jest Internet - a¿ trud-
nazwisk. Je¿d¿¹ po Polsce i nie tylko Polsce. A nocami siedz¹ no uwierzyæ – mog³y w XXI wieku spotkaæ siê dwie rodziny: 
godzinami w Internecie. Spotykaj¹ siê z obcymi ludŸmi, którzy Plewako i Cepryñscy-Ciekawi. 
czêsto okazuj¹ siê bliscy. Prowadz¹c tak szerokie ¿ycie towarzyskie, jakie by³o na 

Pewnie wszyscy z nas zainteresowawszy siê histori¹ swojej Kresach, nie jest dziwne, ¿e te dwie rodziny pozna³y siê i po-
rodziny, mieli dylemat: od czego zacz¹æ, kogo, o co i jak pytaæ, ³¹czy³y przez ma³¿eñstwo panny Marii Ciekawianki i pana 
gdzie zdobywaæ informacje o dalszej rodzinie i nie¿yj¹cych ju¿ 
przodkach. Na te pytania odpowiedzi mo¿na znaleŸæ na 
niezliczonej iloœci stron internetowych z radami i poradami lub 
ju¿ zbudowanymi wywodami rodzinnymi. Jest kilka bardzo 
rozbudowanych portali opisuj¹cych dok³adnie jak i gdzie 
szukaæ dokumentów.

Œledz¹c te strony, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e bardzo rzadko 
wspomina siê o pamiêtnikach. A przecie¿ to w³aœnie jest 
najwspanialsze Ÿród³o informacji o przodkach. Je¿eli nikt w ro-
dzinie nie zajmowa³ siê takim kronikarstwem lub nie dotrwa³o 
ono do naszych czasów, wystarczy "pobuszowaæ" w anty-
kwariatach i bibliotekach. W XIX wieku pamiêtnikarstwo by³o 
bardzo modne. Prawdopodobnie wiêkszoœæ panienek, zreszt¹ 
nie tylko panienek, zapisywa³o swoje wra¿enia w kajecikach. 
Czêstokroæ s¹ to mo¿e informacje niezbyt œcis³e, jeœli chodzi o 
daty czy miejsca. Jest w nich wiele opinii subiektywnych. Ale 
czytaj¹c taki pamiêtnik i równoczeœnie maj¹c dostêp do coraz to 
wiêkszej iloœci dokumentów archiwalnych zdygitalizowanych 
i udostêpnionych w Internecie, nie wychodz¹c z domu mo¿na 
zgromadziæ niezmiernie du¿¹ iloœæ danych. 

Na szczêœcie jestem w tej szczêœliwej sytuacji, ¿e moja pra-
babcia Kornelia, urodzona i mieszkaj¹ca w ówczesnej Guberni 
Miñskiej, w okolicach Nieœwie¿a, mia³a ci¹goty literackie i nie-
spotykan¹ wytrwa³oœæ. Pisa³a pamiêtnik przez ca³e ¿ycie. 
Pierwszy zeszyt pochodzi z 1872 roku, kiedy mia³a dziesiêæ lat. 
Ostatni skoñczy³a s³owami: "taka dziœ jestem s³aba, ¿e chyba 
po³o¿ê siê" - na tydzieñ przed swoj¹ œmierci¹ w 1918 roku. 

Chyba jest to najciekawsza lektura, jak¹ w ¿yciu 
przeczyta³am. Trochê historii, trochê romansu, trochê przygody 
i du¿o, du¿o ploteczek o rodzinie, s¹siadach, przyjacio³ach 
i znajomych. Ten pamiêtnik mo¿na by porównaæ do powieœci Artura Plewako. A jak to siê wyda³o, to d³uga i zabawna historia. 
opowiadaj¹cej o bardzo licznej rodzinie mieszkaj¹cej Ale na inny wieczór wspominek o dziedzictwie, jakie 
w rozsianych w okolicy maj¹tkach i folwarkach, o goœciach otrzymaliœmy w spadku po naszych wspania³ych przodkach 
odwiedzaj¹cych ich a szczególnie przyjacio³ach jej ojca, urodzonych i ¿yj¹cych na Kresach - ziemiach dla nas niestety 
powstañca z 1831 roku. O domu, zwyczajach w kuchni, nieznanych i czêsto niedostêpnych do poznania.
garderobie i gospodarstwie.

Genealogia, czyli poszukiwanie przodków, to ponoæ 
na³óg, który wci¹ga bez reszty. Genealodzy-ama-
torzy, to bardzo dziwni ludzie. Ciekawscy, czasem 
wœcibscy. Dociekliwi i niezmiernie cierpliwi. Mo¿na 
ich chyba nazwaæ detektywami szperaczami. 

Joanna Macewicz Pisarska 

Pod redakcj¹ Romana Stocka ukaza³a siê publikacja zatytu³owana "Kronika 
Rodzinna", w której autorzy w przystêpnej formie, udzie-laj¹ cennych 
wskazówek dotycz¹cych gromadzenia i porz¹dkowania informacji 
genealogicznych. Miêdzy innymi mo¿emy tam dowie-dzieæ siê jak sporz¹dziæ 
drzewo genealogiczne, tablicê przodków i potomków oraz kronikê rodzinn¹. 
Publikacja zawiera równie¿ wskazówki o Ÿród³ach informacji 
genealogicznych i przytacza literaturê (przypis Redakcji).
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Kresy to magiczne s³owo w wymiarze narodowym i osobistym. 
Okreœlenie wzbudzaj¹ce emocje do dziœ. Odpowiednik nazwy 
geograficznej obejmuj¹cej kilka regionów i kilka obszarów etnicznych, 
ale uznany za teren polskoœci. Synonim jezior wileñskich, b³ot Polesia, 
porohów Dniestru, stepów Podola. Symbol "ma³ej ojczyzny" dla 
milionów Polaków i ich potomków wysiedlonych po II wojnie 
œwiatowej.

Ze wschodnich prowincji Rzeczpospolitej pochodzi³o tak uznawanych jednak za obszar polskiej swojskoœci. Rzec by 
wielu wybitnych Polaków, ¿e nie mo¿na sobie wyobraziæ naszej mo¿na, ¿e Kresy s¹ s³owem nieledwie magicznym, budz¹cym 
kultury bez twórców urodzonych na Kresach, takich jak Antoni wzruszenie, refleksje historiozoficzne, przemyœlenia o osobli-
Malczewski, Maria Rodziewiczówna, Stanis³aw Moniuszko, woœciach naszego narodu, pañstwa, tak¿e naszej kultury – 
Karol Szymanowski, Jan Stanis³awski, Jan Parandowski, Adam s³owem przypominaj¹cym dni chwa³y i potêgi, a tak¿e klêsk 
Hanuszkiewicz, Stanis³aw Lem, Marian Hemar, W³adys³aw i mêczeñstwa. S¹, bowiem owe Kresy najwyraŸniejsz¹ 
£oziñski, Zbigniew Herbert, Jaros³aw Iwaszkiewicz, Jan rzeczywistoœci¹ polskich losów, jak zarazem mitem".
Brzechwa, Ryszarda Hanin, Mieczys³aw Jastrun, Stanis³aw Kresy to szczególny typ przestrzeni. Bêd¹c obszarem 
Lec, Aleksander Bruckner, Aleksander Czekanowski, w sensie geograficznym, stanowi¹ przestrzeñ duchow¹, której 
Franciszek Kleeberg, Franciszek Komorowski-Bór, Edward przypisywane s¹ szczególne wartoœci. Okreœla siê je niekiedy 
Rydz-Œmig³y, Jan III Sobieski, Artur Sandauer, Józef Maria mianem kategorii aksjologicznej, co ma podkreœlaæ, ¿e nazwa 
Bocheñski, Zygmunt Mineyko itd. Listê mo¿na by ci¹gn¹æ bez "Kresy" stanowi nie tylko ekwiwalent terytorium, ale przede 
koñca. Urokowi wschodnich rubie¿y nie potrafili siê oprzeæ wszystkim zawiera w³aœciw¹ temu obszarowi historiê oraz ca³y 
artyœci urodzeni w innych regionach kraju (Sienkiewicz, system znaczeñ i emocji mu przypisanych.
Wyczó³kowski, Na³kowska). Kresom poœwiêcono dziesi¹tki Kresy to nie tylko Polacy, Rusini, ¯ydzi, to tak¿e Niemcy, 
dzie³ plastycznych i muzycznych. Z tych terenów pochodzili Ormianie, Karaimowie, to w koñcu ludzie o bli¿ej 
równie¿ najwybitniejsi polscy politycy z Józefem Pi³sudskim na niesprecyzowanej przynale¿noœci etnicznej. Charakter tego 
czele. Kresy do dzisiaj wzbudzaj¹ zadumê i nostalgiê. S¹ to obszaru (tej przestrzeni) wywar³ wp³yw na ¿ycie tych grup, na 
czêsto wspomnienia o utraconych stronach rodzinnych. ró¿norodne zachowania spo³eczne, zdarzenia ¿ycia codzien-
Repatriacja dotknê³a tak wielu Polaków, ¿e trudno znaleŸæ nego ich mieszkañców.
rodzinê, gdzie nie by³oby kogoœ pochodz¹cego z Kresów. Szczególne cechy Kresów powoduj¹ zainteresowanie tym 
Powik³ane losy rzuca³y przesiedleñców ró¿ne czêœci Polski obszarem ze strony ró¿nych dyscyplin naukowych. Ukazuje siê 
i œwiata, nie tylko na tzw. Ziemie Zachodnie. Przemija³y wiele periodyków o charakterze ogólnopolskim, jak i regio-
pokolenia, miesza³y siê losy ludzkie, ale legend Kresów nalnym (np. Kresy, Krasnogruda, Przegl¹d Wschodni, Obóz, 
przetrwa³a do dzisiaj. Wielu naszych rodaków przez lata Przegl¹d Polonijny), które konsekwentnie prezentuj¹ na 
têskni³o do kraju lat dzieciêcych ("œwiêtego" i czystego jak swoich ³amach problematykê kresow¹, zarówno w ujêciu 
pierwsze kochanie) nie mog¹c odwiedziæ rodzinny stron. historycznym jak i wspó³czesnym.
Dopiero dziœ mo¿liwe s¹ podró¿e na wschód, œladami Wokó³ pojêcia "Kresów" oscyluje pojêcie wielokul-
przodków, obroñców polskoœci na Kresach. turowoœci, która ³¹czy siê z faktem wieloœci grup etnicznych, 

Zmiany polityczne po II wojnie œwiatowej na zawsze dla których obszar ten stanowi³ ich habitat. Termin zaœ 
odciê³y te ziemie od Polski. Nikt nie myœli o rewindykacji "Etniczny" odnosi siê do spo³ecznoœci (grupy, zbiorowoœci), 
Lwowa czy Krzemieñca, ale sentyment pozosta³. Nie mo¿na niebêd¹cej jeszcze narodem, ale maj¹cej wielkie szanse, by nim 
zapominaæ (ani tym bardziej wymazaæ) dorobku zostaæ. 
cywilizacyjnego polskich miast i dworów. Tê ziemiê nasi 
rodacy kochali, mieszkali na niej przez setki lat, za jej obronê Wiele s³awnych osób urodzi³o siê na pograniczu, na co 
p³acili w³asn¹ krwi¹. Kresy to miejsce, gdzie Polacy na zawsze zwrócili ju¿ wczeœniej uwagê inni np. J. Pi³sudski, który pokusi³ 
pozostawili swoje œlady i które na zawsze pozosta³o w naszej siê o stwierdzenie, ¿e "przedwojenna Polska przypomina 
pamiêci. obwarzanek – wszystko, co cenne znajduje siê na jej 

obrze¿ach". Na terenach pogranicza, tam gdzie przenika³y 
W okresie powojennym Kresy zosta³y uwiecznione w pa- kultury, narody i cywilizacje, trudno o jednoznaczny werdykt, 

miêtnikach, wspomnieniach, literaturze piêknej. Nad pamiêci¹ co jest czyje. 
o Kresach czuwa wiele stowarzyszeñ i organizacji, 
skupiaj¹cych osoby tam urodzone, dla których fakt ten jest dziœ Kresy wci¹¿ budz¹ u wielu osób wzruszenia. Prowokuj¹ do 
istotnym elementem ich to¿samoœci. Pomimo, i¿ powojenna wspomnieñ spotêgowanych zbiorow¹ pamiêci¹ krzywd tam 
historia Polski toczy siê ju¿ bez Kresów, wci¹¿ trwaj¹ one w doznanych, czêstokroæ utrat¹ ca³ego dorobku ¿yciowego, 
zbiorowej pamiêci. S³owa Jacka Kolbuszowskiego wyra¿aj¹ rozstaniem z gniazdem rodzinnym, przymusowym 
adekwatnie treœci zwi¹zane z tym pojêciem: "Pisane wielk¹ przesiedleniem.
liter¹ Kresy stanowi¹ jedyny w swoim rodzaju równowa¿nik dr Mieczys³aw Wojecki
nazwy geograficznej, zakresem swym obejmuj¹cy kilka Zielona Góra
regionów, kilka krain, kilka nawet obszarów etnicznych, 
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Pod koniec wojny znalaz³ siê na robotach przymusowych pozostawa³a z lat ubieg³ych, ale braki nale¿a³o uzupe³niæ 
u niemieckiego bauera. W 1945 roku rodzice z m³odszym nowymi. Tê robotê, wraz z bratem Wac³awem, przej¹³em 
rodzeñstwem jako repatrianci zamieszkali w powiecie w wieku 8-9 lat. Do ciêcia tyczek s³u¿y³a nam ma³a siekierka, po 
inowroc³awskim. Po jakimœ czasie dotar³ do nich syn Boles³aw. której œlad pozosta³ na mojej prawej piszczeli do dziœ.

Ju¿ w nowej Polsce B. Szpryngiel ima³ siê ró¿nych zawodów, Od strony ³¹k  Matka sadzi³a dynie i tykwy.  Do jedzenia 
by³ miêdzy innymi nauczycielem, specjalist¹ ds. inwestycji, a po wykorzystywano tylko nasiona, zaœ ca³e owoce sz³y na paszê dla 
skoñczonych studiach radc¹ prawnym. Zamieszka³ na sta³e byd³a. Wprawdzie Dziadek kilka razy prosi³, by ugotowano mu 
w Zielonej Górze. Na emeryturze, namówiony przez ¿onê harbuzy, ale Mama nie potrafi³a ich przyrz¹dziæ. Dynie sadzono, 
i córki, kieruj¹c siê ³aciñsk¹ maksym¹ – Verba volant, scripta b¹dŸ w polu razem z ziemniakami, b¹dŸ w ogrodzie, ale tylko na 
manet (s³owa ulatuj¹, pismo pozostaje), zacz¹³ spisywaæ obrze¿ach. Powodem by³y d³ugie, kilkumetrowe ³odygi. Ojciec 
wspomnienia, ujmuj¹c je w formie gawêd. Teksty s¹ nawet trochê narzeka³, bo utrudnia³y mu koszenie trawy.
arcyciekawe, bo ich autor obdarzony sprawnym piórem, Ciotka Bronia uprawia³a od strony swojej chaty grz¹dkê i te¿ 
poczuciem humoru i znakomit¹ pamiêci¹, nada³ ka¿dej na obrze¿u sadzi³a dynie. By³y piêkne - be¿owe, ¿ó³te i po-
opowieœci serdeczny i niepowtarzalny klimat. Ca³oœæ marañczowe, zielone, w pasy i prêgowane, niektóre bardzo du¿e. 
zatytu³owa³ Okruchy wspomnieñ. We wstêpie pisze: ...wci¹¿ Tak¹ w³aœnie naj³adniejsz¹ dyniê upatrzy³em na prezent dla 
odwleka³em spisywanie tych anegdotycznych zdarzeñ, wreszcie Mamy. Mia³em wówczas ju¿ piêæ lat. Korzystaj¹c z nieobecnoœci 
jednak prze³ama³em swoje opory. Pewnie pomog³a mi w tym ciotki na podwórku wyci¹³em z jej grz¹dki najwiêksz¹, 
równie¿ nostalgia. Utracony bezpowrotnie dzieciêcy eden.  pomarañczow¹ dyniê i z wielkim wysi³kiem przytaszczy³em do 
Dalej wyjaœnia: Stara³em siê w nich ukazaæ – choæby w skrom- domu. Z dum¹ ten dar przekaza³em Mamie. Po czym tak 
nym zakresie – nasze ¿ycie na Kresach, tamte obyczaje, jêzyk, potoczy³a siê rozmowa:
oddaæ klimat minionych ju¿ czasów. - Mamo, to dla Ciebie - oznajmi³em radoœnie.

Boles³aw Szpryngiel jest równie¿ autorem opracowania Pro - A ty syneczku sk¹d wzio³ te harbuze - spyta³a podejrzliwie 
memoria. Dokumentuje w nim ludzi, zwyczaje, miejscowoœci Mama.
(czêsto ju¿ nieistniej¹ce) pó³nocnej czêœci dawnego - Od cioci Broni, ale ona wcale mnie nie widzia³a - powiedzia³em 
województwa wo³yñskiego. Na ca³oœæ sk³ada siê 9 rozdzia³ów, z przechwa³k¹.
oto tytu³y niektórych z nich: Wo³yñ moich przodków – tradycje, - Aha, to ty znaczy sie ukrad te harbuze cioci - stwierdzi³a Mama.
S³ownik gwar, Przys³owia i porzekad³a, Kresowe piosenki. We - Tera weŸ jo i zanieœ nazad do cioci. Powiesz, ¿e ty jej jo ukrad i 
wstêpie pisze: Ma nadziejê, ¿e zebrane tu materia³y, choæ ¿e ciocie przepraszasz. Poca³ujesz j¹ w renkie i powiesz, ¿e ju¿ 
w skromnym zakresie, pomog¹ zainteresowanemu czytelnikowi nigdy wiêcej nie bêdziesz krad - przykaza³a Mama.
w poszerzeniu jego wiedzy o naszych przodkach z Kresów. - Nie, Mamo! Ja tego nie zrobie! Ja siê wstydzê! – krzykn¹³em 

Boles³aw Szpryngiel spisuje "przesz³oœæ" od 2005 roku, z rozpacz¹.
obecnie ma 87 lat, wypada³oby mu ¿yczyæ wydania tekstów - Zrobisz, zrobisz - powiedzia³a Mama. - Wstyd to byæ z³odziejem. 
w publikacji ksi¹¿kowej. Ma³o tego nale¿a³oby pomóc w tym Bierz harbuze i idziemy do Cioci.
przedsiêwziêciu. Oto jedna z gawêd. Co by³o robiæ? Dalszy opór z mojej strony by³ daremny, 

zw³aszcza ¿e Mama popar³a swoje polecenie porz¹dnym 
D Y N I A klapsem. Targa³em wiêc tê nieszczêsn¹ dyniê z powrotem do 

cioci Broni. Matka, choæ widzia³a z jakim wysi³kiem niosê, 
W gospodarstwie rolnym moich Rodziców na Rudni wa¿n¹ wreszcie toczê dyniê - nie pomaga³a mi. Gdy chwilê 

rolê odgrywa³ ogród warzywny. By³ po³o¿ony przy domu. Od odpoczywa³em, sta³a przy mnie i ponagla³a. Wreszcie stanêliœmy 
zachodu graniczy³ z podwórkiem starej chatki, w której mieszka³ pod drzwiami Ciotki.
mój Dziadek Stanis³aw z ciotk¹ Broni¹, siostr¹ Ojca. Od pó³nocy  - Broniu, a wyjdŸ no na chwilkie z chaty - zawo³a³a Mama.
ogród graniczy³ z zabudowaniami gospodarczymi - chlewem, Gdy ciotka wysz³a na podwórko, Mama powiedzia³a:
obor¹ ze stajni¹, stodo³¹, szop¹, drewutni¹ oraz z naszym nowym -  Broniu, mój Boleœ chce tobie coœ powiedzieæ. No, mów -  to  do  mnie.
domem. Od strony wschodniej bieg³a droga, zaœ od po³udnia Kompletnie roztrzêsiony, ca³y zap³akany i usmarkany  do pasa - 
rozci¹ga³y siê ³¹ki. Ogród by³ spory, oko³o pó³ hektara. wyksztusi³em:

W czêœci zachodniej Matka uprawia³a ró¿ne warzywa, - Ciociu, ja tobie ukrad  harbuze i...i  ciebie przepraszam  - co 
zarówno na potrzeby w³asne, jak i na sprzeda¿ - pomidory, mówi¹c, z³apa³em j¹ za  rêkê i dziobn¹³em nosem w d³oñ zanim 
ogórki, kapustê, zaœ w czêœci wschodniej g³ównie marchew siê spostrzeg³a.
jadaln¹ i pastewn¹, buraki æwik³owe i pastewne, wczesne - I co ty jeszcze mia³ powiedzieæ - przypomnia³a Mama.
ziemniaki tzw. poœpiechy. Matka szczególnie du¿o sia³a fasoli i - ̄ e ju¿ nigdy wiêcej nie bêdê krad - przyrzek³em ciotce i Mamie 
maku. Fasola wysokopienna zwana tyczkow¹ zajmowa³a nawet trochê na wyrost.
cztery grz¹dki, natomiast fasolka kar³owata najwy¿ej jedn¹, bo - Wikciu, to¿ to tylko harbuza , co ty - wyj¹ka³a ciotka Bronia i te¿ 
jak mówi³a Matka ma taki mg³y smak, ¿e mo¿e zanudziæ siê rozp³aka³a, g³aszcz¹c mnie po g³owie.
(powodowaæ md³oœci). Tyczki do fasoli przygotowywa³ Ojciec, - Harbuza, nie harbuza , a kradzie¿ to kradzie¿. Za to wsadzajo 
bagatela oko³o 600 sztuk. Ale robi³ to do czasu, póŸniej te do turmy. Ale to tak¿e grzech ciê¿ki i wstyd przed ludziami - 
obowi¹zki przesz³y na mnie i brata. Tyczki robi³o siê z kil- Matka na to.
kuletnich olchowych pêdów, które ros³y w zagajnikach - Zapamiêtaj to sobie na ca³e ¿ycie! Zapamiêta³em, choæ 
okalaj¹cych nasze "Wielkie Bagno". Trzeba by³o je wyci¹æ, najbardziej to upokorzenie...
oczyœciæ z ga³¹zek, przynieœæ do domu i odpowiednio zaciosaæ. 
By³o co robiæ! Oczywiœcie czêœæ potrzebnych tyczek 

Boles³aw Szpryngiel pochodzi z Wo³ynia. Urodzi³ siê w kolonii Rudnia, w pobli¿u miasteczka Ko³ki 
(powiat ³ucki). Tam spêdzi³ dzieciñstwo i m³odoœæ, które w znacznej czêœci przypad³y na czas 
zawieruchy wojennej. 

Maria Wasik
Zielona Góra
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"Na okrêtach Marynarki Polskiej i Royal Navy" 

to tytu³ interesuj¹cej ksi¹¿ki napisanej przez Gustawa Plewko wydanej w serii "Ksiêgi 
Floty Ojczystej", tom 28. Gustaw Plewko (1919-1977) by³ absolwentem miêdzy 
innymi Szko³y Podchor¹¿ych Marynarki Wojennej, wojennych kursów oficerskich 
Royal Navy i wy¿szego kursu oficerów broni podwodnej Kierownictwa Marynarki 
Wojennej RP w Londynie. Za czyny wojenne odznaczony trzykrotnie Krzy¿em 
Walecznych, Medalem Morskim i medalami alianckimi.

Pe³ni³ s³u¿bê podchor¹¿ego i oficera na okrêtach polskich i brytyjskich: ORP 
"Iskra", ORP "Wilia", ORP "B³yskawica", pancerniku HMS "Queen Elizabeth", 
lotniskowcu HMS "Formidable" i wielu innych.

Wstêp i biografiê Autora opracowa³ dr hab. Jan Kazimierz Sawicki z Akademii 
Morskiej w Gdyni. Ksi¹¿ka jest pamiêtnikiem wojennych losów Gustwa Plewaki. 
Mo¿emy przeczytaæ o burzliwym ¿yciu autora, gdzie historyczne fakty o donios³ym 
znaczeniu krzy¿uj¹ siê z jego losami. 

Zdjêcia zosta³y udostêpnione ze zbiorów rodzinnych Stanis³awa Gustawa Plewaki, 
zbiorów Jana Kazimierza Sawickiego i Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

¿ród³o: http://foto.kprp.pl/do_pobrania/0215_20130604_odznaczenia/ 
Zdjêcie pochodzi z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP
£ukasz Kamiñski

Wojciech Jachimowicz

W dniach 15-18 sierpnia br. odbêdzie siê 
Zjazd Towarzystwa Rodu Plewako. Miejscem 
zjazdu bêdzie gospodarstwo agroturystyczne 
po³o¿one w miejscowoœci Radoñsk, która le¿y 
7 km od Sêpólna Krajeñskiego w kierunku na De-
brzno i Szczecinek. Gospodarstwo agroturysty-
czne "Krajenka" dysponuje noclegami w 6 poko-
jach 2-osobowych, 1 pokoju 1-osobowym i 2 po-
kojach 4-osobowych. 

Osoby zainteresowane Zjazdem proszone s¹ 
o kontakt z Prezesem Zarz¹du TRP 

(http://www.plewako.pl/).
Redakcja

Na uroczystoœci w Pa³acu Prezydenckim w War-
szawie, w dniu Œwiêta Wolnoœci - 4 czerwca 
2013 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Bronis³aw Komorowski wrêczy³ odznaczenia 
pañstwowe. Jednym z odznaczonych jest Prezes 
Towarzystwa Rodu Plewako Stanis³aw Plewa-
ko (zdjêcie obok), który otrzyma³ Krzy¿ Kawa-
lerski Odrodzenia Polski. Odznaczonemu Re-
dakcja sk³ada gratulacje.

Redakcja

Foto: Wojciech Jachimowicz
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