
UCHWAŁA NR XLII/418/2018
RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości Pluski, gmina Stawiguda

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.), Rada Gminy Stawiguda uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Skwerowi położonemu w Pluskach przy ul. Jeziornej, nadaje się nazwę „Skwer imienia Augusta 
Popławskiego”.

2. Skwer, o którym mowa w ust. 1 zlokalizowany jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 119/2, 
w obrębie geodezyjnym Pluski, gmina Stawiguda. Jego położenie określa załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Wieczorek
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Załącznik graficzny 

do Uchwały nr XLII/418/2018 

Rady Gminy Stawiguda 

z dnia 15 października 2018 r. 
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Uzasadnienie nadania nazwy

Społeczno Kulturalne Stowarzyszenie Miłośników Plusk Południowej Warmii i Galindii Zachodniej 
zwróciło się do Przewodniczącego Rady Gminy Stawiguda o nadanie nazwy Skwerowi imienia Augusta 
Popławskiego dla części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 119/2, położonej w obrębie geodezyjnym 
Pluski, gmina Stawiguda. Wniosek ten został poparty przez mieszkańców sołectwa Pluski-Rybaki na 
konsultacjach społecznych. Przedmiotowe miejsce jest miejscem szczególnym dla wsi Pluski. Jest to skwer, 
przy którym znajduje się symbol wsi, postawiony staraniami mieszkańców, tj. głaz upamiętniający 600-letnią 
rocznicę podpisania przez Kapitułę Warmińską w 1407 r. aktu lokacyjnego wsi Pluski. Miejsce to jednocześnie 
stanowi centrum miejscowości. Nadanie nazwy umożliwi jednoznaczną identyfikację miejsca i dopełni 
obowiązujący plan wsi Pluski. Proponowana nazwa ma walor edukacyjny, jak i wizerunkowy. Upamiętniać 
będzie bowiem wielce zasłużonego Warmiaka, który całe swe życie poświęcił walce z germanizacją 
społeczeństwa polskiego w Pluskach. Impulsem do nadania skwerowi imienia wybitnego patrioty są obchody 
100 - lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Jest to okazja, aby w tym ważnym dla 
tożsamości narodowej Polaków momencie, uhonorować człowieka, który jako niestrudzony orędownik powrotu 
Warmii do polskiej macierzy, swą patriotyczną działalnością trwale zapisał Pluski i Warmię na kartach historii 
niepodległej Polski. Nadanie skwerowi imienia Augusta Popławskiego stanowi hołd wobec szczególnie 
wyróżniającego się w historii wsi Pluski, jej mieszkańca, męża stanu, niestrudzonego działacza okresu 
międzywojennego na rzecz polskości na Warmii.

August Popławski [ur.21 lipca 1879 r. w Miodowku, zm.18 sierpnia 1942 r. w Pluskach], wnuk powstańca 
listopadowego. Wychowany wraz z rodzeństwem w polskim duchu patriotycznym. W 1897 r. wyemigrował do 
Westfalii. Od wczesnych lat udzielał się w pracy społecznej w polskich towarzystwach śpiewaczych 
i teatralnych. W czasie pobytu w Westfalii na przełomie XIX i XX wieku był sekretarzem Towarzystwa 
Robotników Polskich w Schalke. Po powrocie na Warmię w 1909 r. osiedlił się na gospodarce swojej żony, 
Marii z domu Kowalewskiej, w Małych Pluskach. Był współorganizatorem wiecu w Pluskach 15 grudnia 
1918 r., podczas którego mieszkańcy wsi domagali się równouprawnienia języka polskiego. Organizator akcji 
wyborczej do sejmiku powiatowego w maju 1919 roku. Jesienią 1919 r. mianowany na okręgowego komisarza 
w Warmińskim Komitecie Plebiscytowym na okręg w Klewkach, a potem w Pluskach, z uprawnieniami do 
mianowania mężów zaufania w podlegających wioskach. Po przegranym Plebiscycie i wycofaniu nauki języka 
polskiego w szkolnictwie Prus Wschodnich, nie opuścił wioski, prowadził u siebie w domu polską bibliotekę. 
Dalej reprezentował polską społeczność Plusk w sejmiku powiatowym przez kolejne kadencje. W 1920 roku 
zabiegał o utworzenie Szkoły Polskiej w Pluskach. Przyczynił się do wprowadzenia nauczania po trzy godziny 
tygodniowo, języka polskiego i religii katolickiej w języku polskim w istniejącej niemieckiej szkole ludowej 
w Pluskach. Został sekretarzem powstałego 30 listopada 1920 roku Związku Polaków w Prusach Wschodnich 
(Oddział w Pluskach). W roku 1924 Związek Polaków w Prusach Wschodnich został włączony do Związku 
Polaków w Niemczech, August Popławski pozostał jego sekretarzem. W lutym 1921 roku otrzymał nominację 
Związku Polaków w Prusach Wschodnich na posła w wyborach do Sejmiku Powiatowego w Olsztynie. 
W wyborach 20 lutego 1921 r. otrzymał najwięcej głosów - 117 głosów polskich. W październiku 1929 r., 
otrzymał ponownie nominację Związku Polaków w Prusach Wschodnich na posła do Sejmiku Powiatowego 
(Kreistagu) w Olsztynie w wyborach na dzień 17 listopada 1929 r. Przy jego pomocy w 1922 r. wznowiono 
działalność Towarzystwa Młodzieży w Pluskach. Mimo represji ze strony niemieckiej, kontynuował walkę 
o zachowanie polskości na Warmii. Był inicjatorem przedszkola oraz Szkoły Polskiej w Pluskach. Była to piąta 
z kolei szkoła na południowej Warmii. Po jej otwarciu 13 stycznia 1930 roku, został opiekunem szkoły 
z ramienia Polsko-Katolickiego Towarzystwa Szkolnego. Do szkoły tej posłał swoje pięcioro dzieci (Konrad, 
Izydor, Leokadia, Waleska oraz Adela). W lutym l934 r. został jednym z założycieli polskiej świetlicy 
w Pluskach. Był również jednym z pierwszych współzałożycieli Polskiej Spółdzielni Kredytowej Banku 
Ludowego w Olsztynie w 1911 r., orz członkiem tego banku do momentu zamknięcia go przez władze 
hitlerowskie we wrześniu 1939 r.

W rocznicę 100 - lecia odzyskania przez państwo polskie niepodległości, nie tylko mieszkańcy Plusk, ale 
i każdy Warmiak, może i powinien być dumny, iż syn warmińskiej ziemi August Popławski, swym heroicznym 
życiem nadał szczególnego, namacalnego wręcz znaczenia słowu niepodległość. Trzeba o tym pamiętać.
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