
Oświadczenie złożone 

przez senator Dorotę Czudowską 
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w dniu 13 listopada 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza 

Panie Marszałku! 

22 października bieżącego roku uczestniczyłam w uroczystości poświęcenia sztandaru i nadania imienia 

Jana Benedykta Solfy gimnazjum w Trzebielu, w województwie lubuskim. Kim był patron szkoły, Jan Bene-

dykt Solfa? Otóż w ramach przedmiotu z wiedzy o społeczeństwie, historii i kulturze regionalnej doszukano 
się w Trzebielu wielu osób, które przed wiekami żyły na tych ziemiach i były znaczącymi postaciami swojej 

epoki. Jedną z tych osób był Jan Benedykt Solfa.  

W informacji przygotowanej z okazji uroczystości o Janie Benedykcie Solfie napisano, że urodził się on w 
1483 r. w Trzebielu, na Łużycach. Pochodził z rodziny o tradycjach lekarskich. Jego dziadek Kacper był bal-

wierzem, zajmował się goleniem, strzyżeniem i przeprowadzał zabiegi felczerskie, natomiast ojciec Benedyk-

ta prowadził w Trzebielu aptekę. Nie jest wykluczone, że pierwsze szlify naukowe pobierał Jan w miejscowej 
szkole parafialnej. W 1505 r. opuścił rodzinne miasto i udał się z zamiarem podjęcia studiów medycznych do 

odległego Krakowa. Większość młodych ludzi wybierało wtedy studia w Lipsku albo w Monachium. W 

1512 r. został magistrem artium i jako młody, ambitny absolwent akademii zwrócił uwagę Jana Bonera, kup-

ca krakowskiego i królewskiego bankiera, który sfinansował mu studia medyczne we Włoszech. Po powrocie 
z Włoch w 1519 r. Jan Benedykt Solfa został przyjęty w poczet doktorów medycyny Akademii Krakowskiej. 

W 1520 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1522 r. został nadwornym lekarzem Zygmunta I Starego i pozo-

stał na tym stanowisku także za rządów jego syna, Zygmunta II Augusta. Jako człowiek wykształcony i ma-
jący wpływowy urząd na dworze przyjaźnił się z najwybitniejszymi postaciami tamtejszej epoki – Mikołajem 

Kopernikiem, Erazmem z Rotterdamu, poetą i biskupem Janem Dantyszkiem. Ukoronowaniem jego pracy 

duszpasterskiej było objęcie stanowiska kanonika krakowskiego, które zajmował do śmierci. Pod koniec 

swego życia sędziwy uczony odwiedził rodzinny Trzebiel i przekazał 12 tysięcy reńskich guldenów na odbu-
dowę miasta zniszczonego przez zarazę. Dla potrzeb mieszkańców ufundował szpital, a także wspomógł ma-

terialnie urząd cyrulika – aptekarza miejskiego. Jan Benedykt Solfa zmarł w 1564 r. i został pochowany w 

podziemiach katedry na Wawelu. 
Panie Marszałku! Wspominając w tym oświadczeniu życie i zasługi Jana Benedykta Solfy, chciałabym 

przede wszystkim wyrazić wielkie uznanie uczniom, pedagogom, rodzicom, radnym i pani dyrektor Beacie 

Śmietańskiej, która przewodziła ponad dwa lata pracom nad wyborem patrona szkoły. Jestem pod wraże-
niem, jak merytorycznie zmobilizowano całą społeczność Trzebiela oraz gminy i demokratycznie doprowa-

dzono do zgodnego wyboru patrona, syna ziemi łużyckiej, którym szczyci się Polska przez wieki swojej hi-

storii. Wciąż także pozostaję pod wrażeniem organizacji pięknej, wzruszającej uroczystości wieńczącej tę 

pracę. Nie zabrakło dziękczynnej modlitwy na mszy świętej z poświęceniem sztandaru, animacji filmowej i 
teatrzyku uczniowskiego na temat życia Jana Benedykta Solfy wchodzącego w naszą rzeczywistość. Wszy-

scy obecni goście w swoich wystąpieniach wyrażali pewność, że wybór takiego patrona jest dla młodzieży 

dumą i wyzwaniem do zdobywania najwyższych szczytów we wszelkich dziedzinach życia. 

Dorota Czudowska 

 




