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W Solecznikach powstanie punkt rekrutacyjny
Akademii Jagiellońskiej
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Fot. salcininkai.lt
15 lutego br. mer samorządu
rejonu solecznickiego
Zdzisław Palewicz podpisał
porozumienie z rektorem
Akademii Jagiellońskiej w
Toruniu prof. dr. hab.
Grzegorzem Górskim w
sprawie utworzenia nowej
placówki Akademii w rejonie
solecznickim. W
uroczystości wziął udział
także sekretarz stanu w
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Ministerstwie Edukacji i
Nauki RP Tomasz
Rzymkowski. Podpisanie
porozumienia miało miejsce
w siedzibie Akademii w
Toruniu.

Umowa o współpracy
zakłada to, że samorząd
oraz władze uczelni podejmą
wspólne wysiłki w celu
zapewnienia mieszkańcom
rejonu solecznickiego
możliwości zdobywania
wyższego wykształcenia w
obszarach pedagogiki,
administracji i innych
kierunków.

W Solecznikach powstanie
punkt rekrutacyjno-
konsultacyjny Akademii
Jagiellońskiej, a strony
umowy będą dbać o
efektywne realizowanie
zadań związanych z
działalnością punktu.

Kwestie związane z
uruchomieniem i działaniem
punktu rekrutacyjnego
zostaną udokładnione w
końcu lutego br.

Utworzenie nowej placówki
Akademii Jagiellońskiej
przyniesie znaczącą korzyść
dla mieszkańców, ponieważ
stworzy warunki do
zwiększenia pedagogicznej,
administracyjnej i innej
niezbędnej kadry do pracy w
lokalnych instytucjach.
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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus zdążał do Jerozolimy, zabrał ze sobą
tylko Dwunastu. W drodze powiedział do nich:
„Zbliżamy się do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy
zostanie wydany wyższym kapłanom i
nauczycielom Pisma i zostanie przez nich
skazany na śmierć. Wydadzą Go poganom, aby
Go wydrwić, wychłostać i ukrzyżować. Ale On
trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Wtedy
przyszła do Niego matka synów Zebedeusza
razem z synami. Pokłoniła Mu się i o coś prosiła.
A On ją zapytał: „Czego pragniesz?”.
Odpowiedziała: „Powiedz, aby ci dwaj moi
synowie zasiedli w Twoim królestwie obok Ciebie,
jeden po prawej, a drugi po lewej stronie”. Jezus
odparł: „Sami nie wiecie, o co prosicie. Czy
możecie pić kielich, który Ja mam pić?”.
Odpowiedzieli: „Możemy!”. Wtedy On rzekł:
„Kielich mój będziecie pili, ale nie do Mnie należy
przydzielić miejsce po mojej prawej i lewej stronie.
Zajmą je ci, dla których mój Ojciec je
przygotował”. Usłyszało to pozostałych dziesięciu
i oburzyli się na tych dwóch braci. Jezus przywołał
ich do siebie i powiedział: „Wiecie o tym, że
rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają im odczuć
swoją władzę. Nie tak ma być między wami. Jeśli
ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym
sługą. A jeśli ktoś z was chce być pierwszy
między wami, niech się stanie waszym
niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy, który nie
przyszedł po to, aby Mu służono, lecz aby służyć i
oddać swoje życie jako okup za wielu”.
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