Laureaci nagrody im. Jana Pawła II
za realizację wartości wynikających
z wielokulturowych tradycji w roku 2014
W roku 2014 Kapituła Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
uhonorowała nagrodą im. Jana Pawła II następujące osoby:
Prof. dr hab. Tamara Zacharuk – Rektor UPH w Siedlcach
LAUDACJA
Szanowni Państwo,
Jestem zaszczycony, że z okazji honorowego wręczenia przyznanej
przez Kapitułę Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego nagrody mogę
przedstawić Państwu dzisiejszą Laureatkę medalu im. Papieża Jana Pawła
II, Panią prof. dr hab. Tamarę Zacharuk, Rektor Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach i zasłużonego członka oraz przyjaciela Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.
Pani prof. dr hab. Tamara Zacharuk urodziła się 12 października
1961 roku w Siedlcach. Od najmłodszych lat pociągała Ją nauka, dlatego
z powodzeniem i wieloma wyróżnieniami przeszła przez wszystkie szczeble
edukacji szkolnej, kończąc w 1976 roku Szkołę Podstawową im. Adama
Mickiewicza w Siedlcach, następnie w roku 1980 Liceum Ogólnokształcące
im. Królowej Jadwigi w Siedlcach, aby w tym samym roku rozpocząć studia
wyższe na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły RolniczoPedagogicznej w Siedlcach, którą ukończyła uzyskując tytuł magistra pedagogiki w 1984 roku. Od tego czasu rozpoczyna się Jej pierwszy kontakt
z pracą naukową, gdyż w tym samym roku Profesor Tamara Zacharuk zostaje zatrudniona na stałe, jako pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.
Przez lata pracy naukowej Pani Profesor Tamara Zacharuk przeszła
wszystkie szczeble kariery, uzyskując stopień doktora w dziedzinie nauk
pedagogicznych, a następnie potwierdzając swą wiedzę oraz gruntowne
przygotowanie naukowe pomyślną habilitacją. Obecnie Jej Magnificencja
zatrudniona jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego i pełni zaszczytną
funkcję Rektora w uczelni, od której rozpoczęła swą przygodę z nauką,
a która w wyniku przekształceń związanych z dynamicznym rozwojem posiada status Uniwersytetu.
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Jej Magnificencja przez lata działalności w Drohiczyńskim Towarzystwie Naukowym włożyła wiele pracy i wysiłku w krzewienie wartości
związanych z poznawaniem, rozwijaniem i poszanowaniem wielokulturowej tradycji, osiągając w tej dziedzinie znaczne sukcesy, których wyrazem
jest wręczenie dziś tak prestiżowego wyróżnienia.
Od początku swego rozwoju naukowego Pani Profesor Tamara Zacharuk wykazywała zainteresowanie problemami ludzi, a w szczególności
zajmowała się zagadnieniami pedagogiki włączającej. Świadczą o tym liczne artykuły, książki i inne prace naukowe, publikowane w kraju i za granicą,
których jest autorką lub współautorką. Jej Magnificencja jest również autorką wielu recenzji książek oraz prac dyplomowych, które stanowią potwierdzenie osiągniętego mistrzostwa w naukach pedagogicznych.
Należy podkreślić, że aktywność Pani Profesor na rzecz rozwoju
Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego w znaczący sposób przyczyniła
się do organizacji i wieloletniej kontynuacji przez Instytut Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach cyklicznej konferencji naukowej pod hasłem „Bezpieczeństwo
człowieka”, która już 11 lat odbywa się w Drohiczynie, skupiając wielu
znanych i szanowanych pracowników nauki z kraju i z zagranicznych
ośrodków akademickich. Również sama obecność Jej Magnificencji jako
eksperta z zakresu nauk pedagogicznych stanowi istotne wzmocnienie pozycji Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego na forum naszego Kraju.
Nie tylko szczególne osiągnięcia naukowe Pani Profesor są powodem do dumy, że jest wśród nas osoba nieprzeciętna, otwarta na inicjatywy
społeczne oraz potrafiąca wykorzystać potencjał naukowy, jakim dysponuje
do rozwiązywania żywotnych problemów ludzi. Zwłaszcza ważnym i godnym naśladowania spektrum działalności Magnificencji, wynikającym z Jej
usposobienia oraz życzliwości jest aktywna pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu wiedzy, dostosowaniu społecznym oraz aktywizacji
zawodowej. Zaangażowanie z jakim Pani Rektor buduje wśród społeczności
akademickiej i nie tylko, platformę integracji społecznej oraz wsparcia dla
osób niepełnosprawnych jest godne naśladowania i wpisuje się w pełni
w wartości reprezentowane również przez Drohiczyńskie Towarzystwo Naukowe.
Z wielką atencją pragnę podkreślić, że nie są to jedyne osiągnięcia
Pani Profesor Tamary Zacharuk, gdyż dzięki Jej inicjatywie dostosowania
kształcenia studentów do potrzeb rynku pracy uczyniono wiele, aby ta idea
znalazła swe odzwierciedlenie w owocnej współpracy uniwersytetu z przedsiębiorcami Mazowsza i Podlasia. Pozwoliło to na lepsze ukierunkowanie
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zawodowe przyszłej kadry pracowników oraz dało szansę absolwentom na
znalezienie pracy zgodnej z ich oczekiwaniami i aspiracjami.
Inną, niezwykle cenną i nowatorską inicjatywą społeczną, jaką
ostatnimi czasy podjęła Pani Profesor Tamara Zacharuk było utworzenie
„Uniwersytetu Dziecięcego”, oferującego najmłodszym „studentom” nowe
formy nauki przez zabawę i obserwację. Głównym celem tego projektu jest
rozbudzanie i rozwijanie wśród najmłodszego pokolenia Polaków ciekawości Świata poprzez naukowe wprowadzenie i wyjaśnienie dzieciom zjawisk,
które ich otaczają oraz zainteresowanie ich od najmłodszych lat tym co pragnęliby poznać, co intryguje i fascynuje. Obecnie w Uniwersytecie Dziecięcym studiuje 130 dzieci i z każdym rokiem przybywa nowych chętnych.
Przez lata pracy dydaktycznej Pani Profesor wykazała się również
wysokim profesjonalizmem o czym zaświadczyć może liczne grono absolwentów, którzy mieli szczęście uczęszczać na Jej zajęcia. Wymiernym efektem ogromu pracy, jaki Jej Magnificencja włożyła w edukację i wychowanie młodzieży jest blisko 250 prac licencjackich i ponad 450 magisterskich,
których jest promotorem. Wypromowała również jednego doktora, a dwóch
następnych w najbliższym czasie przygotowuje się do sfinalizowania rozpoczętej pod kierunkiem Pani Profesor pracy naukowej.
Pani Profesor Tamara Zacharuk dotychczas pełniła szereg ważnych
funkcji w Uczelni, od Kierownika Katedry po Prorektora ds. Organizacji
i Rozwoju. Jednak ukoronowaniem Jej kariery zawodowej stało się powierzenie w 2012 roku przez społeczność akademicką funkcji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, którą obecnie z korzyścią dla naszego regionu piastuje.
Poza członkostwem w Drohiczyńskim Towarzystwie Naukowym
Pani Profesor działa również w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym oraz
Siedleckim Towarzystwie Naukowym, którego jest długoletnim członkiem.
Współpracuje też z wieloma instytucjami państwowymi i jednostkami samorządowymi, łącząc pracę naukową z efektywną działalnością społeczną.
Dotychczasowe osiągnięcia naukowe i społeczne Pani Profesor Tamary Zacharuk wielokrotnie były doceniane licznymi nagrodami, wyróżnieniami i medalami, co jeszcze bardziej podkreśla wagę Jej dorobku naukowego i prowadzonej działalności. Do najważniejszych z nich należą:
Medal Komisji Edukacji Narodowej, brązowy i srebrny Krzyż Zasługi Za
Długoletnią Służbę, statuetka Aleksandrii za zasługi dla Miasta Siedlce,
a ostatnio brązowy Medal Za Zasługi Dla Policji.
Nie sposób w tak krótkim czasie wymienić wszystkich przedsięwzięć, których Jej Magnificencja przez lata pracy naukowej i funkcjonowa-
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nia w społeczeństwie była inicjatorem. Jednak w każde z nich Pani Rektor
angażowała się bez reszty, włączając w to również innych, nawet jeżeli
w pierwszej chwili nie byli do tego przekonani przypominając słowa naszego Papieża Jana Pawła II: „Kochajcie prawdę przede wszystkim czując żywe zrozumienie dla nowoczesnego społeczeństwa, w którym żyjemy”.
Fot. 1. Nagrodę Pani Rektor wręczyli Biskup Drohiczyński
ks. prof. Tadeusz Pikus oraz Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
ks. prof. Edward Jarmoch

Jako człowiek Pani Profesor odznacza się pogodą ducha, życzliwością i wysoką kulturą osobistą, które w połączeniu z ogromną wiedzą, energią w działaniu oraz darem przekonywania stanowią niezwykły potencjał
zarówno w życiu osobistym, działalności społecznej jak i w pracy zawodowej. Zawsze gotowa jest na nowe wyzwania i odważne decyzje, będąc przy
tym otwarta na niekonwencjonalne formy promocji.
Mam nadzieję, że przy życzliwości Pani Rektor, w dalszym ciągu
tak ogromny potencjał jakim dysponuje, będzie wykorzystywany dla dobra
nie tylko Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego, ale i całego społeczeństwa, czego Pani Profesor Tamarze Zacharuk i nam wszystkim serdecznie życzę.
Gratuluję Jej Magnificencji tak wspaniałego wyróżnienia i życzę
dalszych sukcesów.
Prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski
Siedlce-Drohiczyn, 07.09.2014
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Zakon sióstr Benedyktynek w Drohiczynie
LAUDACJA
Zakon sióstr Benedyktynek związany jest z Drohiczynem od prawie
400 lat. Mimo wielu przeciwności losu, jako jedyny z dawnych zakonów
funkcjonuje w mieście do dziś. Po kasacie przez zaborcze władze carskiej
Rosji, córki świętego Benedykta wróciły tu w 1957 roku, tworząc nowy,
piękny rozdział najnowszych dziejów drohickiego konwentu.
Wróćmy jednak do osiedlenia się panien Benedyktynek w Drohiczynie. Nieznane nam są wszystkie motywy, które kierowały wojewodą podlaskim Wojciechem Niemirą przy fundacji kościoła i klasztoru Panien Benedyktynek w Drohiczynie. Być może było to pragnienie ekspiacji za popełnione grzechy, chęć zapewnienia sobie i całej rodzinie modlitewnej pamięci
mniszek, albo podniesienia prestiżu swego rodu w środowisku podlaskim
przez tę funkcję. Trzeba domniemywać, że wojewoda kierował się też pragnieniem stworzenia możliwości w zakresie edukacji dla dziewcząt z możniejszych rodów szlacheckich na Podlasiu a może nawet naciskiem ze strony córki lub krewnej, pragnącej poświęcić się służbie Bożej w zakonie.
Zamysł fundacji nabrał konkretnych kształtów w 1623 roku, kiedy
Wojciech Niemira ofiarował plac pod budowę kościoła i klasztoru benedyktyńskiego w Drohiczynie oraz dwór wraz z trzema włókami ziemi uprawnej,
łąkami i zagajnikami w Sytkach. Własnymi funduszami wzniósł drewniane
zabudowania klasztorne i świątynię pod wezwaniem Wszystkich Świętych.
Już w październiku tegoż 1623 roku budowa drewnianego klasztoru
i kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie została
ukończona. Na przełomie października i listopada 11 zakonnic na czele
z przeoryszą Zofią Kiszczanką przybyło do Drohiczyna, otwierając tym samym dzieje tego konwentu.
Spustoszenia jakie przyniosła wojna ze Szwecją, dotknęły w niezwykłe bolesny sposób Drohiczyn. Wojska szwedzkie, kozackie i hordy
Rakoczego przez 18 tygodni 1657 roku pustoszyły Drohiczyn. Po klasztorze
i kościele Panien Benedyktynek zostały tylko zgliszcza. Zniszczeniu uległy
dokumenty przechowywane w klasztorze. Kontrybucje wojenne pozbawiły
mniszki środków do życia. Ksienia Elżbieta Chronowska zadbała wkrótce
po „Potopie” o odtworzenie potrzebnych dokumentów, poświadczających
prawa zakonnic do wyżej wspomnianych ziem, placów i ogrodów i to zarówno tych, które leżały w obrębie Drohiczyna jak zarówno wszystkich innych, położonych za Bugiem.
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Zniszczenie, klasztoru i kościoła zakonnego, zabór mienia ruchomego i dewastacja budynków gospodarczych dokonane przez najeźdźców, postawiły, zakonnice drohickie w bardzo trudnym położeniu. Dostrzegli to
mieszczanie i szlachta. Posypały się nowe darowizny na rzecz klasztoru: zapisy ogrodów, placów, ziemi uprawnej a także ofiary pieniężne.
Wzniesione naprędce budowle musiały być bardzo prowizoryczne,
skoro Benedyktynki zabiegały o fundację nowego, murowanego kościoła
i klasztoru. Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie hojność Wiktoryna
i Marcina Kuczyńskich, którzy stali się fundatorami nowego murowanego
kościoła i klasztoru.
Mimo ścisłej klauzury Benedyktynki z konwentu w Drohiczynie nie
były oderwane od środowiska podlaskiego, co więcej czynnie i wielorako
świadczyły na jego rzecz. Klasztory benedyktyńskie wypełniały lukę
w XVI, XVII i XVIII-wiecznym systemie szkolnym. To dzięki mniszkom
dziewczęta polskie miały dostęp do nauki. Wychowanie młodzieży żeńskiej
było jednym z ważnych zadań córek świętego Benedykta. Niektórzy upatrują nawet, w tej edukacyjnej działalności zakonnic, klucz do tajemnicy żywiołowego rozwoju klasztorów benedyktyńskich po reformie Matki Magdaleny Mortęskiej. Nie jest wykluczone, że również przy fundacji placówki
drohickiej, ten wzgląd był decydujący.
Jakkolwiek nie da się ustalić danych statystycznych, które odpowiedziałyby na pytanie: ile dziewcząt w ciągu wieków, czy też w poszczególnych okresach korzystało z nauczania i wychowania w klasztorze Benedyktynek drohickich, to jednak bez ryzyka można stwierdzić, że musiało być
wiele i że to dzięki mniszkom podlaskie dziewczęta zdobyły wykształcenie
umożliwiające im korzystanie z dorobku kultury polskiej. Wiele światłych
i głęboko religijnych kobiet podlaskich, w klasztorze Benedyktynek drohickich zdobyło swoją duchową formację i kwalifikacje dobrych gospodyń
i matek. Tego wpływu zakonnic na atmosferę rodzin podlaskich nie można
przecenić. Przecież jak zawsze tak i wtedy matki były głównymi wychowawczyniami kolejnych pokoleń Polaków.
W 1856 roku, w klasztorze benedyktyńskim w Drohiczynie przebywało 10 mniszek. Zakaz przyjmowania nowych kandydatek do zakonu, wydany już wcześniej przez władze zaborcze, prowadził nieuchronnie do
zmniejszenia stanu osobowego konwentów, to zaś z kolei dawało tytuł carskiej administracji do likwidacji niepełnych pod względem ilości zakonnic
klasztorów.
Pismo Konsystorza z dnia 30 czerwca 1856 roku do dziekana bielskiego, poleca wysłać do Wilna mniszki z Drohiczyna, zamknąć kościół
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a budynki poklasztorne przekazać proboszczowi tutejszej parafii rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Przenajświętszej.
Owocna działalność benedyktyńskiego konwentu w Drohiczynie
trwająca 233 lata została brutalnie przerwana. Wprawdzie, w okresie Powstania Styczniowego powróciły jeszcze zakonnice do drohickiego klasztoru ale niestety na krótko. Działały tutaj przez dwa lata, prowadząc szpital
z tajną szkółką dla dzieci. Wykrycie tej szkoły spowodowało konsternację
władz administracyjnych, które oficjalnie nic nie wiedziały o powrocie zakonnic do skasowanego przed laty klasztoru w Drohiczynie.
2 września 1864 roku został zamknięty kościół benedyktyński
w Drohiczynie. Wszystkie zabudowania oddano do dyspozycji duchowieństwa prawosławnego. Klasztor został rozebrany do fundamentów na budulec, Kościół natomiast popadał stopniowo w ruinę. Zdawało się, że dla dziedzictwa po benedyktyńskiego nie ma już ratunku.
Drogę powrotu Benedyktynek, po wieku bez mała, do drohickiego
klasztoru kreśliły meandry powojennej historii. Zachęta Prymasa Polski
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, skierowana w 1956 roku do przełożonych zakonnych, dotycząca obejmowania dawnych, placówek, w których
niegdyś były klasztory, skasowane potem przez władze zaborcze, podsunęła
Benedyktynkom pierwsze myśli o Drohiczynie. Zachęcona osobiście przez
Księdza Prymasa, Matka Ksieni Janina Szymańska złożyła podanie w tej
sprawie do Sekretariatu Prymasa i na ręce Administratora Apostolskiego
Diecezji w Drohiczynie, ks. dr Michała Krzywickiego. Odpowiedzią na te
starania był dekret wydany przez Administratora Apostolskiego w Drohiczynie 30 listopada 1957 r., który głosił: „Przychylając się do prośby Przewielebnej Matki Ksieni Kongregacji PP Benedyktynek w Polsce, wyrażam
zgodę, by siostry Benedyktynki z Nieświeża osiadły na stałe w Drohiczynie
i po 101 latach wznowiły tu życie zakonne według reguły św. Benedykta,
które brutalnie przez zaborcę moskiewskiego zostało przerwane. Jednocześnie przekazuję im bezterminowe władanie ruiny klasztoru i kościoła pod
wezwaniem Wszystkich Świętych w Drohiczynie, które niegdyś należały do
ss. Benedyktynek.”
2 października 1958 roku przystąpiono do odbudowy klasztoru. Najpierw trzeba było usunąć zwały gruzów i przygotować wapno oraz inne materiały budowlane. Kiedy tylko odbudowane zostały dwie celki klasztorne,
część korytarza a pomieszczenie od dzwonnicy od strony miasta przygotowane jako tako do zamieszkania, Benedyktynki przeniosły się do klasztoru.
Było to w dniu 11 czerwca 1959 r. w kościele Wszystkich Świętych przechowywany był już na stałe Najświętszy Sakrament. Warunki mieszkanio-
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we były bardzo ciężkie. Siostry stłoczone były w 2 celach. Za refektarz służyła szopa. Przeorysza B. Stalińska tak wspomina ten „stołowy pokój”:
„Szopa służyła nam za refektarz i skład węgla oraz innych przedmiotów.
Ustawiono blaszaną kuchnię przy refektarzu. Kucharka śmiała się, że ma
bardzo wygodnie, gdyż nie trzeba nosić wody, bo deszcz napełnia naczynia,
a wiatr pomaga zdejmować pokrywki z naczyń. Trzeba ich czasem szukać
po ogrodzie.”
Równolegle z pracą przy odbudowie klasztoru siostry zorganizowały
bezpłatne kursy kroju, szycia i gotowania dla młodzieży żeńskiej. S. Bernada Hebert podjęła pracę sekretarki w Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie
a s. Beata Janas obowiązki katechetki przy parafii Trójcy Przenajświętszej
w Drohiczynie.
Fot. 2. Nagrodę ss. Benedyktynkom na ręce s. Zofii Agaty Latała OSB wręczył
Drohiczyński Biskup Senior ks. dr Antoni Pacyfik Dydycz.

Niezwykle ofiarną, iście benedyktyńską pracę zakonnic drohickich,
zdawałoby się przekraczającą siły kobiece, ukazuje dobrze relacja reportera:
„Przed kilkoma laty przybyły do Drohiczyna siostry Benedyktynki i postanowiły odbudować dawną siedzibę swojego zakonu. Ponieważ zakonnice te
nie posiadają dostatecznych funduszów na odbudowę i opłacenie robotników – przywdziały robocze fartuchy i przystąpiły do pracy. Codziennie spotkać je można było przy odkrywaniu resztek fundamentów, sklepień i laso-
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waniu wapna do dołów. Przyznać trzeba, że podjęły się pracy pionierskiej
i jak dotychczas – nieźle dają sobie z tym radę.” Stopniowo z chaosu rumowiska cegieł po dawnym klasztorze, zaczęły wyłaniać się mury nowej budowli, opartej na dawnych, wzmocnionych fundamentach, opasującej jak
ramiona matki kościół Wszystkich Świętych. Dzięki ojcowskiej życzliwości
ks. prymasa Wyszyńskiego, adm. ap. ks. dra M. Krzywickiego i ks. bpa
W. Jędruszuka, siostry mogły dokonywać kwest na cele odbudowy klasztoru w wielu diecezjach Polski. Znaleźli się też hojni ofiarodawcy z zagranicy,
zwłaszcza spośród Polonii angielskiej i francuskiej. Duże zasługi w tej
sprawie położyli przez swoje publikacje w prasie polonijnej państwo Feliks
i Zofia Bohdanowiczowie. Wojewódzkie władze konserwatorskie w uznaniu niezwykłych zasług sióstr Benedyktynek w dziele odbudowy klasztoru
i przywracaniu świetności kościołowi Wszystkich Świętych w Drohiczynie,
przyznały zakonnicom tytuł najlepszego użytkownika obiektów zabytkowych na białostocczyźnie.
Na mocy dekretu Prymasa Polski z 15 III 1962 r., konwent drohicki
uznany został za niezależny.
Architektoniczny wystrój wnętrza barokowego kościoła Wszystkich
Świętych w Drohiczynie odzyskał dawne piękno. Odbudowane zostało zachodnie skrzydło i od północy właściwy gmach klasztorny. W dziele odbudowy klasztoru i przywracania piękna świątyni benedyktyńskiej w Drohiczynie ma swój udział bardzo wielu ludzi. Przede wszystkim jest to jednak
zasługa dzielnych zakonnic, córek św. Benedykta. To ich hartowi ducha,
pracowitości, wytrwałości i zaufaniu do opatrzności Bożej Drohiczyn zawdzięcza odbudowany klasztor i odrestaurowaną świątynię. W konwencie
drohickim znowu tętni życie monastyczne wyznaczone podstawową zasadą
benedyktyńską: „Módl się i pracuj!”.
Urszula Tomasik
Drohiczyn, 07.09.2014

Mgr Grażyna Niewińska – Prezes Zarządu BS w Siemiatyczach
LAUDACJA
Grażyna Katarzyna Niewińska ur. 11.01.1966 r. w Drohiczynie Rodzina: mężatka, troje dzieci: dwie córki i syn.
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Wykształcenie wyższe – tytuł licencjata uzyskała w 2003 r. a tytuł
magistra z wyróżnieniem w 2005 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na Wydziale Finansów i Informatyki. Konsekwentnie
podnosiła swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach
i szkoleniach specjalistycznych z zakresu bankowości.
Z bankowością spółdzielczą związana jest ponad 22 lata. Pracę
w bankowości rozpoczęła 1 maja 1988 r. w Banku Spółdzielczym w Drohiczynie na stanowisku referenta. W Banku tym obejmowała kolejno następujące stanowiska w okresie od 16 sierpnia 1989 r. do 30 września 1993 r. była starszym referentem, od 1 października 1993 r. do 30 września 1997 r. inspektorem, a od 1 października 1997 r. starszym inspektorem. Od 1 lipca
1999 r. tj. dnia połączenia Banku Spółdzielczego w Drohiczynie z Bankiem
Spółdzielczym w Siemiatyczach do 30 listopada 1999 r. nadal pracowała na
stanowisku starszego inspektora a następnie specjalisty w Oddziale Banku
w Drohiczynie.
Fot. 3. Nagrodę mgr Grażynie Niewińskiej wręczyła Rektor UPH w Siedlcach,
prof. Tamara Zacharuk

Dzięki osiąganiu wyróżniających efektów w realizacji zadań, w dniu
1 października 2003 r. Zarząd Banku powierzył Grażynie Katarzynie Niewińskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Oddziału Banku w Drohiczynie,
a z dniem 1 stycznia 2004 r. została powołana na stanowisko Dyrektora te-
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goż Oddziału. Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach
z dniem 1 czerwca 2011 r. powołała Grażynę Niewińską na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach.
Grażyna Niewińska poświęca swoje zaangażowanie działalności
służbowej i społecznej. Lubi pomagać innym, nie boi się nowych wyzwań
i chce realizować swoje pomysły oraz zdobywać cenne doświadczenie. Widzi potrzeby społeczne w swoim otoczeniu i działa dla dobra społeczności
lokalnej.
Zainteresowania: Grażyna Niewińska to zagorzała pątniczka – wielokrotnie brała udział w Pieszych Pielgrzymkach na Jasną Górę. W wolnych
chwilach lubi jeździć na rowerze.
Urszula Tomasik
Drohiczyn, 07.09.2014

Doktor inż. Joanna Maria Grabińska
LAUDACJA1
Doktor inż. Joanna Maria Grabińska jest członkiem Zarządu Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego.
Biografia Pani doktor wymaga uwzględnienia wielokierunkowego
wykształcenia formalnego i aktywności zawodowej i społeczno-politycznej.
Na całe życie i postawę Pani Grabińskiej wpłynęła przede wszystkim
Rodzina, w której się wychowała. Rodzina Grabińskich, od wieków patriotyczna, za czasów komunistycznych była na tzw. „czarnej liście”. Matka Jadwiga Barbara Stępniewska była uczestniczką Powstania Warszawskiego.
Ojciec Feliks Grabiński po ucieczce w Smoleńsku z transportu do Katynia
został złapany przez Sowietów, wywieziony na Sybir i zamknięty na pół roku w kopalni ropy. Z kopalni trafił do sowieckiego więzienia dla groźnych
przestępców i kryminalistów. Miał tylko jedną szansę uratowania życia
i powrotu do Polski – przejście szlaku od Lenino do Berlina z I Dywizją
Kościuszkowską. Po powrocie do Polski odmówił nadawanych mu wysokich tytułów wojskowych, mówiąc oprawcom Polski w twarz: nie o taką

1

Laudacja została przedstawiona na Międzynarodowej Konferencji w Drohiczynie 7 września 2014 r. Pełny tekst laudacji opublikowany jest w „Nad Odrą” Miesięcznik SpołecznoKulturalny, rok XXIV, nr 7-12 (196-201) 2014 – pismo Towarzystwa Kultury NarodowoReligijnej „Polska Bogiem Silna” im. Jana Pawła II.
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Polskę walczyłem. Dlatego Rodzina przez lata była inwigilowana przez
funkcjonariuszy komunistycznych.
Pani dr Joanna Grabińska możliwość pracy, rozwoju naukowego,
zdobycia kolejnych tytułów zawdzięcza ludziom, którzy w poprzednim
ustroju postępowali etycznie.
Pani doktor posiada wykształcenie ogólnokształcące, muzyczne, rolnicze, ekonomiczne i pedagogiczne zdobyte w ramach studiów doktoranckich. Dysertację doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza
Wieczorka obroniła w roku 1982, a recenzent prof. dr hab. Florian Maniecki
wystawił wniosek o nagrodę ministra.
Za najważniejsze dzieło swojego życia, dzieło, w którym mogła wykorzystać całe swoje doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne, edytorskie, polityczne, społeczne, jak też patriotyczne wychowanie z domu rodzinnego Pani dr inż. Joanna Grabińska uważa swój wkład w powstanie
Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Na prośbę Ojca
Dyrektora prof. dr Tadeusza Rydzyka Pani dr Grabińska podjęła wyzwanie
stworzenia merytorycznej strony tej Uczelni i przeprowadzenia procesu rejestracji. Jest autorem nazwy „Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej”, koncepcji kształcenia, programów kształcenia, organizacji studiów
oraz całej dokumentacji prawnej złożonej do rejestracji tej Uczelni. Dzieło
Pani doktor zostało wysoko ocenione przez czterech recenzentów – profesorów zwyczajnych – prof. Leona Dyczewskiego, prof. Stanisława Mitkowskiego, prof. Ryszarda Rubinkiewicza i przez superrecenzenta prof. Abp.
Stanisława Wielgusa. Po zarejestrowaniu Uczelni pani dr Grabińska była
pierwszym prorektorem zatrudnionym na etacie profesora uczelnianego.
Doświadczenia naukowo-badawcze i dydaktyczne dr inż. Joanny
Marii Grabińskiej
W okresie pracy naukowo-dydaktycznej oraz w okresie działalności
samorządowej Pani doktor kierowała tematami badawczymi oraz brała
udział w realizacji tematów badawczych zbiorowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Znaczącym tematem opracowanym przez dr Joannę Grabińską był:
„Efektywność zewnętrzna kształcenia rolniczego” (grupa tematyczna 2D
– CPBP 08.17). Profesor dr hab. Jan Szurek w swojej recenzji uznał opracowanie końcowe za odpowiadające, po wprowadzeniu poprawek, wymogom rozprawy habilitacyjnej.
Inne tematy badawcze z grupy CPBP (Centralnych Problemów Badawczych Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego), w których brała

Nagroda imienia Jana Pawła II…

379

udział Pani Doktor podczas pracy w Instytucie Kształcenia Zawodowego
i w Ośrodku Doskonalenia Kadr to:
• „Kwalifikacje zawodowe absolwentów”. Temat Nr 7.3/90.
• „Kwalifikacje zawodowe absolwentów”. Temat o numerze WIP 7.3/86.
• Autorstwo koncepcji tematu; „Kryteria wyodrębniania umiejętności
podstawowych i poprzedzających a kryteria wyodrębniania zawodów”.
Temat CPBP, dział II, przekazany do realizacji przez MOiW w roku
1988.
• „Teoretyczne podstawy nauczania zawodu w szkołach zawodowych”.
Problem węzłowy Ministerstwa, dział IV pkt. 4.0.
• „Kryteria klasyfikacji zawodów i specjalności szkolnictwa zawodowego”. Temat CPBP, dział III B70, realizowany od roku 1985.
• „Kierunki modernizacji infrastruktury materialno technicznej i dydaktycznej pozaszkolnych form oświaty rolniczej”. Temat zlecony przez
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej nr ew. 3.03.04.
Za ustalenie kryteriów klasyfikacji zawodów Pani dr inż. Joanna
Maria Grabińska otrzymała brązowy medal zasługi.
W trakcie pracy w samorządach Pani Grabińska kierowała tematem
międzynarodowym finansowanym przez PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies). Po złożeniu autorskiej metodologii wygrała Ona konkurs III edycji samorządowej w woj. Mazowieckim.
Temat realizowany był we współpracy z Danią i dotyczył rozwiązań w zakresie utylizacji odpadów i kształcenia ekologicznego.
W Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach Pani
dr Joanna Maria Grabińska podjęła następujące własne tematy badawcze:
• „Tendencje kształcenia rolniczego” w roku 2009 i 2010.
• „Kształcenie rolnicze w warunkach integracji europejskiej”, w latach
2000-2003.
• „Uwarunkowania zmian systemu kształcenia rolniczego”, od roku 1994
do 1997.
Realizacja tematów z grupy CPBP wiązała się z wyjazdami studyjnymi do Instytutów w Berlinie, Pradze i Sankt Petersburgu. Zestawienie doświadczenia z tych wyjazdów z doświadczeniem uzyskanym po roku 1990
– wyjazdami studyjnymi do uniwersytetów w Calgary i Groningen oraz od
1991 r. do 1993 r. członkostwo w EAAE (w Europejskim Stowarzyszeniu
Ekonomistów Rolnych) z siedzibą w Brukseli2 -m.in. umożliwiły Pani Dok-

2

Lista członków EAAE wydrukowana w Brukseli w maju 1992 r.
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tor wychwycenie różnic i elementów wspólnych prowadzących do destrukcji kształcenia zawodowego w Polsce.
Fot. 4. Największym zaszczytem w życiu Pani dr inż. Joanny Marii Grabińskiej
było otrzymanie w roku 1997 specjalnego błogosławieństwa Ojca Świętego Jana
Pawła II. Ojciec Święty mocno trzymając rękę Pani Doktor powiedział
„Błogosławię Ci Dziecko”.

Pani dr Joanna Grabińska prowadziła wykłady z takich przedmiotów
jak: pedagogika pracy, pedagogika ogólna, pojęcia i systemy pedagogiczne,
pedagogika porównawcza, pedagogika czasu wolnego, dydaktyka, komunikacja interpersonalna. Wszystkie te przedmioty wykładała według własnych
programów autorskich.
Za największą nagrodę za swoją pracę dydaktyczną Pani doktor
uważa opinie studentów, wyrażone w mailach i listach. Oto przykład:
„Witam!
Pani doktor, nazywam się Paulina Legat, jestem studentką V roku
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pedagogiki ze specjalnością animator i menadżer kultury. (…) Piszę do Pani
dziękując za prawdę, jaką objawiła nam Pani podczas wykładów z pedagogiki pracy, w których miałam możliwość uczestniczyć w poprzednim semestrze. (…) Uważam te informacje za bezcenne i kluczowe dla młodych Polaków. (…) Dziś już wiem, że Polska to wielki dar, który jest nam wszystkim nie tylko dany, ale i zadany i musimy bronić tradycji narodowej i dążyć
do wychowania przyszłych pokoleń w prawdzie i patriotyzmie.
Z wyrazami szacunku, Paulina Legat3”.
Doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania w okresie
pracy społecznej i politycznej na rzecz suwerenności Polski
Kilka miesięcy przed zmianą ustroju w domu Pani doktor było tzw.
podziemie przyszłego samorządu brwinowskiego. Powstała wówczas pierwsza gazeta samorządowa „Brwinowskie ABC”. Po wyborach samorządowych pani dr Joanna Grabińska miała największą liczbę głosów, ale nie
chciała piastować stanowiska burmistrza gminy, gdyż myślała wówczas
o zakończeniu ważnej pracy naukowej. Została radną, członkiem zarządu
gminy, członkiem komisji oświatowej i rewizyjnej. W roku 1991 została
wybrana na przewodniczącą zarządu Międzygminnego Związku Komunalnego Pasma Zachodniego Warszawy. W Związku Komunalnym pracowała
niemal dwie kadencje.
W długoletniej historii pracy dr Joanny Grabińskiej w samorządach
jest wiele zdarzeń zasługujących na uwagę. Podkreślę w tym miejscu odważne, skuteczne działania Pani Grabińskiej w obronie energetyki warszawskiej, które były powodem czterokrotnej dewastacji jej prywatnego mienia.
Za zainspirowanie w 1997 r. referendum - Pani doktor została, w trybie natychmiastowym, odwołana z Zarządu Związku Komunalnego. To odwołanie
nie zmieniło faktu, że dzięki tej inicjatywie proces przekazania firmom niemieckim energetyki warszawskiej został na kilka lat wstrzymany.
Pozytywny wynik referendum zależał od wiedzy, świadomości i zaangażowania społeczeństwa. Dzięki przychylności Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka Pani dr Grabińska przekazywała wiele informacji z anteny
Radia Maryja. W rozmowach niedokończonych ukazała, w sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka, zawiłe, perfekcyjnie zakamuflowane mechanizmy prywatyzacji energetyki.

3

From: paulalegat@vp.pl [mailto:paulalegat@vp.pl] Sent: Tuesday, April 06, 2010 9:08
PM; To: joannagrabinska1@o2.pl; Subject: pedagogika pracy
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Dodam, że Pani doktor do 2001 r. miała wiele audycji w Radiu Maryja. Między in. pt.:
• „Oświata i finanse dla rolnictwa” – lipiec 1999 r.
• „Banki a rolnictwo – banki a wieś” – 5 sierpień 1999 r.
• „Samorząd a społeczność lokalna” – 4 październik 1999 r.
• „Etyka radnego – kompetencje samorządów” – 12 styczeń 2000 r.
• „Etyka radnego, posła – odpowiedzialność samorządów za wychowanie
i przyszłość młodego pokolenia” – 17 sierpień 2000 r.
W „Rozmowach niedokończonych” ukazywała elementy niszczące
polską gospodarkę i oświatę.
Fot. 5. Nagrodę dr Joannie Grabińskiej wręczyli Biskup Drohiczyński
ks. prof. Tadeusz Pikus oraz Prezydent Drohiczyńskiego Towarzystwa Naukowego
ks. prof. Edward Jarmoch

Nie bez znaczenia w kontekście pracy Pani doktor było też doświadczenie edytorskie – praca w kilku zespołach redakcyjnych.
Pani dr inż. Joanna Grabińska jest autorem trzech monografii w tym
jednej współautorskiej odznaczonej nagrodą Ministra Edukacji III stopnia.
Jest współautorem podręcznika akademickiego pt; „Pedagogika
ogólna i subdyscypliny” który miał 2 wydania.
Poza tym jest autorem 260 stronicowej dokumentacji WSKSiM.

Nagroda imienia Jana Pawła II…

383

Dorobek pisarski Pani doktor obejmuje również około 60 artykułów,
w tym około 30 w drukach zwartych i tyle samo w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.
Obecnie, od roku 2010 Pani dr Joanna Maria Grabińska jest prezesem Towarzystwa Kultury Narodowo-Religijnej im. Jana Pawła II „Polska
Bogiem Silna”. W okresie akcesji do Unii Europejskiej Towarzystwo miało
przydzielony czas antenowy – kwestionowało krzywdzące warunki na jakich Polska wchodziła do Unii.
Andrzej W. Świderski
Drohiczyn, 07.09.2014

