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W życiu każdego człowieka, każdej zbio-
rowości są chwile, wobec których nie moż-
na przejść obojętnie, momenty wyjątkowe, 
skłaniające do refleksji, wspomnień, prze-
myśleń.  Mamy  wówczas  okazję  do  roz-
pamiętywania tego, co było, ale także do 
rozważań na temat tego, co jest i do snucia 
wizji  dotyczących  tego,  co  będzie.  Takie 
chwile  można  by  metaforycznie  określić 
„łącznikiem  między  dawnymi  i  nowymi 
czasy”.  Przed  paroma  miesiącami  Pani 
Profesor  Nella  Nyczkało  (Kijów)  święto-
wała  Jubileusz  70.  rocznicy  Urodzin.  Jest 
to zatem wyjątkowa okazja do wyrażenia 
szczególnej refleksji  i uczczenia wyjątko-
wego wydarzenia. Dostrzeganie czasu jest 
cudownym  darem  dojrzałości.  Tytułem 
mojego prawa, jako redaktora naczelnego 

czasopisma,  do  wyrażenia  owej  refleksji 
jest  to,  iż  dane  mi  było  przed  kilku  laty 
osobiście poznać i zaprosić do współpracy 
naukowej Panią Profesor, która tego typu 
wyzwania  zawsze  podejmuje  z  wielką 
rozwagą i odpowiedzialnością, a z drugiej 
strony otwartym sercem i pełnym zaanga-
żowaniem, w myśl sentencji: wypowiadaj 
swoją prawdę jasno i spokojnie. 

Niniejszy numer czasopisma dedykuje-
my właśnie Jubilatce w duchu wdzięcz-
ności i pamięci za wielkie i wszelkie do-
bro uczynione dla Polski  i Europy. Pani 
Profesor wpatrzona w Patronów Europy 
św. Cyryla i Metodego a także Pielgrzy-
ma  naszych  czasów  Sługę  Bożego  Jana 
Pawła  II,  stara się  ich w pełni każdego 
dnia naśladować. I czyni to na każdym 
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odcinku  swego  życia  z  godnym  podzi-
wem dla innych. 

Każdy Jubileusz odsyła do początków 
i do dróg przebytych. Okazje tego typu 
nie  zdarzają  się  co  dzień;  to  wydarze-
nie  niezwykłe,  na  które  czeka  się  lata-
mi i które równie długo się wspomina. 
Cieszymy  się,  że  od  dzisiaj  w  księdze 
naszej  wdzięczności,  Wydziałów  Za-
miejscowych  Katolickiego  Uniwersyte-
tu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej 
Woli, znajdzie się Osoba wielkiej chary-
zmy nauki, kultury, wiary i budowania 
jedności narodów.

Czas  dotychczasowej  wzajemnej 
współpracy był okazją do poznawania 
się  i  podejmowania  wspólnie  wielu 
niecodziennych  zadań  nakreślonych 
przez  zrodzone  pomysły  i  okoliczno-
ści, służące obu naszym Narodom a na-
wet  całej  Europie.  Nie  brakowało  też 
wydarzeń,  które  wpisały  się  w  karty 
życia  Jubilatki  jako  piękne  i  głębokie 
doświadczenie  wiary.  Zapewne  nie-
zapomnianym  pozostanie  wspólny 
wyjazd  wiosną  2005  roku  do  Grobów 
Apostołów  i  Grobu  Sługi  Bożego  Jana 
Pawła  II  w  Rzymie.  Podobny  wyjazd 
miał także miejsce w 2009 roku na za-
kończenie  obchodów  Roku  Świętego 
Pawła – Apostoła Narodów. Pielgrzym-
ka  miała  dodatkowy  wymiar,  bowiem 
w dniu 29 czerwca 2009 roku, Ks. Abp 
Andrzej Dzięga otrzymywał z rąk Jego 
Świątobliwości  Benedykta  XVI  paliusz 
jako znak godności arcybiskupiej. 

Pobyt  w  Wiecznym  Mieście  w  duchu 
wiary  stał  się  okazją  do  zgłębienia  nie 
tylko  ludzkich  tajemnic,  ale  Tajemnic 
wynikających  z  historii  Kościoła  i  ży-
cia Sługi Bożego  Jana Pawła  II. Wejście 
w  głębię  owych  tajemnic,  to  ogromny 

strumień duchowego kapitału pozwala-
jący na umocnienie siebie i tych, którzy 
stają razem obok siebie jako przyjaciele 
i  współpracownicy  w  tworzeniu  dobra 
naukowego,  osobowego,  kulturalnego, 
religijnego.  Ten  fakt  stał  się  zapewne 
szczególnym  punktem  wyjścia  do  ko-
lejnych  zdarzeń,  które  włączyły  nowe 
środowiska  w  dzieło  budowania  jed-
ności Europy w duchu Świętych Cyryla 
i Metodego. 

Pani  Profesor  stała  się  wyjątkowym 
krzewicielem  i  wzorem  w  upowszech-
nianiu  życia,  myśli  i  nauczania  Jana 
Pawła II. Impulsem owej misji była piel-
grzymka do Wiecznego Miasta a wcze-
śniej  osobista  lektura  dzieł  Ojca  Świę-
tego.  Z  podziwem  należy  patrzeć  na 
realizację  przez  Jubilatkę  dziedzictwa 
pozostawionego  przez  Sługę  Bożego, 
w  obszarach  nie  tylko  pedagogiki,  ale 
wielu  innych  dziedzin  nauki  i  życia. 
Każdy  dzień  jest  dla  Niej  okazją,  by 
czerpać  z  tego  bogactwa  myśli  i  nauki 
Papieża inspiracje do pracy w wielu ob-
szarach życia społecznego i osobistego.  

Wspominając i przeżywając piękny Ju-
bileusz Pani Profesor naznaczony wiel-
kimi wydarzeniami i osiągnięciami, nie 
sposób  zatrzymać  się  nad  jej  życiem 
zarówno w aspekcie naukowym, ale też 
w  spojrzeniu  przez  pryzmat  całego  jej 
bogactwa życia przepełnionego mądro-
ścią  serca  pozwalającą  na  odróżnianiu 
dobra od zła w każdym wymiarze. 

Dla  wyrażenia  ludzkiego  odczucia 
i  spostrzeżenia  wobec  drugiej  osoby, 
potrzebne jest szerokie i wnikliwe spoj-
rzenie w głębię człowieka. Chcę z wiel-
kim uznaniem podkreślić, iż Pani Profe-
sor  należy  do  osób  odznaczających  się 
wielkim  bogactwem  ducha.  Dojrzałość 
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wewnętrzna  wyrażana  jest  przez  Nią 
zawsze  z  radością,  której  można  do-
świadczyć.  Emanuje  ona  bowiem  w  jej 
codziennym  funkcjonowaniu  i  udzie-
la  się każdemu, kto ma szczęście bycia 
z  Nią.  Słusznie  się  zauważa  i  podkre-
śla, że nasza Jubilatka jest człowiekiem 
wielkiego  formatu,  odznaczającym  się 
siłą ducha, umysłu i serca. Postrzegana 
zawsze jako Osoba o nie często spotyka-
nych cechach, sile woli i działania, czy-
nienia  nieustannie  wokół  siebie  dobra. 
Emanująca z Jej życia prosta a zarazem 
głęboka  radość  powoduje,  iż  realizuje 
Ona zasadę „uśmiech  i dobro podbijają 
serce człowieka”. 

Nie  sposób  opisać  Jej  znaczącego  do-
robku  naukowego,  profesjonalizmu 
i  kunsztu  pedagogicznego,  szerokiej 
gamy prowadzonych od szeregu lat ba-
dań  nad  zagadnieniami  pedagogiczny-
mi  a w ostatnim  czasie  na  pedagogiką 
i pedagogią Jana Pawła II. Zainspirowa-
na  od  kilku  lat  współpracą  z  wieloma 
ośrodkami naukowymi w Polsce, wyda-
ła  wiele  cennych  pozycji  książkowych 
poświęconych  Słudze  Bożemu  Janowi 
Pawłowi  II.  Stała  się  motorem  wielu 
inicjatyw  naukowych  o  zasięgu  mię-
dzynarodowym  a  nawet  rzecz  można 
światowym.  Postrzegana  jako  wybit-
ny naukowiec w gremiach pedagogów, 
psychologów  teoretyków  i  praktyków. 
Nie  sposób  ująć  w  kilku  słowach  Jej 
wielkiego  dorobku,  który  posłużył  dla 
młodych pracowników jako fundament 
swojej pracy badawczej i naukowej oraz 
kariery zawodowej. 

Wielu  słusznie  chyli  czoło  przed  Ju-
bilatką  właśnie  z  racji  owego  bogac-
twa  osobowego,  naukowego,  ludzkie-
go  i  duchowego.  Nie  bez  znaczenia 

powtarzana  jest  teza,  iż  Pani  Profesor 
to  Człowiek  charyzmatyczny,  niosący 
i  przekazujący  wartości,  które  stano-
wią  wielkie  bogactwo  dla  innych.  Ta 
niezwykła  nieprzeciętność  stawia  Pa-
nią  Profesor  wśród  wielu  zasłużonych 
i wybitnych postaci, które w pełni za-
sługują na wdzięczność, szacunek i pa-
mięć.  Pani  Profesor  wpisała  się  do  ka-
nonu Wielkich Pedagogów teoretyków 
i praktyków. 

Te skromne słowa piszącego ów tekst, 
zapewne nie oddadzą w pełni tego, co 
należałoby wypowiedzieć pod adresem 
Wielce  Szanownej  Jubilatki.  Niech  za-
tem  będą  pewnego  rodzaju  sygnałem, 
ludzkim poematem wyrażonym skrom-
nymi  słowami.  Tę  pieśń  pięknego  po-
ematu  życia  Jubilatka  śpiewa  każdego 
dnia  poprzez  niezmordowaną  służbę 
Bogu,  Kościołowi  i  drugiemu  człowie-
kowi. To wspaniały wzór dla kolejnych 
pokoleń, wzór pracowitości, poświęce-
nia, służby i oddania się sprawom waż-
nym  i  wielkim.  To  wzór  świadectwa 
Człowieka pięknego życiem  i  szlachet-
nego  sercem,  to wzór  skromności, po-
kory  i głębokiej wiary. Obyśmy umieli 
czerpać  z  tego  wzoru  to  dobro,  które 
jest  zawsze  nieocenionym  bogactwem 
przekazywanym w sposób prosty, bez-
pośredni i taktowny. 

Chcę  przy  tej  okazji  życzyć  Szanow-
nej  Jubilatce  wszystkiego  najlepszego 
a  szczególnie  tego,  co  dobre,  piękne 
i szlachetne. Niech siły, zdrowie i entu-
zjazm  życia  zawsze  będą  towarzyszyć 
w  życiu  osobistym,  rodzinnym,  zawo-
dowym i naukowym.

ks. Jan Zimny


