
[...] pamięć jest jak liść jesienny, 
co zaszeleści przez chwilę na 

wietrze i znowu uśnie. 
  
 



 

 

Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 

 zostaną po nich buty i telefon głuchy 

 tylko to co nieważne jak krowa się wlecze 

 najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 

 potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 

 jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy 

 kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 

 Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna 

 zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście 



                                          
 

Pamiętamy  
o  NIM                                               

 

Są ludzie i chwile, których się nie 
zapomina... 





 
 
 

ALEKSANDER  

MOTYKIEWICZ 
18 marca 1945  

 5 maja 2012 

 



Who is who? – 
Pan Olek był 

 znany... bardzo! 



Człowiekiem jestem   
i nic, co ludzkie nie 

jest mi obce... 

Honorowy obywatel 

Radny 

Sołtys 

Mąż 

Ojciec 

Dziadek 

Przyjaciel  szkoły 

 



Przyjaciel kultury 

 

Kolega 

 

Gospodarz 

 

Prezes 

 

Działacz 

 

Kronikarz ... 

 





Pan Aleksander interesował się          
 sprawami wsi Płoty, której był wieloletnim 
sołtysem, i problemami jej mieszkańców, 
ich bolączek.  



Ukochana wieś PŁOTY 



            Człowiek na tyle istnieje, na ile       

              pamiętają o nim inni.  
                                            Halina Ewa Olszewska 

      Wieś, dzięki licznym talentom i zdolnościom 
Sołtysa, zaczęła się szybko rozwijać. Wielokrotnie 
mówił o planach rozwoju, dzielił się sukcesami, 
informował o trudnościach czy absurdach, na jakie 
natrafiał jako sołtys. Swą działalność traktował jako 
misję na rzecz całej wsi. Miejscowość stała się 
niezwykle atrakcyjnym miejscem do osiedlania się. 



Działacz sportowy! Kronikarz! 

                    Jako radny troszczył się o gminę  

               Czerwieńsk, nieobce Mu były       

                          zagadnienia sportu wiejskiego, został 
honorowym prezesem STARTU Płoty. 

     



Przyjaciel szkoły 

      Całe swoje serce wkładał w szkołę, żył jej 
problemami, zawsze wspierał jej działania, pomagał, 
służył swoją radą, doświadczeniem. Lubił w niej 
bywać  z różnych okazji, a często i bez okazji,             
z radością patrzył, jak znów ożyła. 

                      





Śmierć nie jest kresem naszego istnienia - żyjemy                

             w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.  

             Aleksander Motykiewicz pasjonował się 
polityką, historią, chętnie czytał książki historyczne. 
Skrupulatnie prowadził prywatną kronikę, gromadził 

informacje prasowe o Płotach, w tym wszystkie 
wyniki meczów miejscowej drużyny piłkarskiej. 

Niestety, czerwcowych Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej 2012 nie doczekał... Pozostały po Nim 

wspomnienia i dokonania, które widać na       
każdym kroku w dzisiejszych Płotach. 



Wspomnienia są jak perły: mają w sobie coś             

z klejnotów i coś z łez. 





 
 

Człowiek jest 
tajemnicą,  
z tajemnicy przybywa  
i w tajemnicę odchodzi.  

Maria Dąbrowska 





Jesteśmy istotami kruchymi. 
Przemijamy. Zostają po nas tylko 

dzieła, dobro lub zło, które czynimy 
bliźnim.         

              Carlos Ruiz Zafón  

 

 

Na podstawie prywatnych materiałów Pana 
Aleksandra Motykiewicza i jego żony oraz informacji 
prasowych prezentację wykonała Danuta Kozłowska 


