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śp.
Można odejść na zawsze, by stale być blisko...
Ks. J. Twardowski

Dla pamięci śp. dr Tadeusza Gracy
W imieniu władz Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, pracowników Uczelni, wykładowców, studentów i całej społeczności
akademickiej pragnę pożegnać dr Tadeusza Gracę, wspaniałego człowieka
i wykładowcę. Jego nagłe i niespodziewane odejście, jest wielką stratą dla
nauki, naszej Uczelni, a dla rodziny, bliskich i tych, którzy osobiście znali
dr Tadeusza Gracę, bolesnym wydarzeniem i niepowetowaną stratą. W krótkim pożegnaniu chcę nakreślić niektóre osiągnięcia i zasługi dla rozwoju naszej Uczelni, z którą był związany przez ponad 7 lat, do końca swoich dni.
Dr Tadeusz Graca był wieloletnim wykładowcą i Rektorem Lubelskiej
Szkoły Wyższej w Rykach. Następnie pełnił funkcję Rektora i Prorektora do
spraw studenckich w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Jego główne zainteresowania i prace naukowo-badawcze koncentrowały
się wokół zagadnień związanych z: edukacją całożyciową, andragogiką, psychospołecznymi i strukturalnymi uwarunkowaniami procesów edukacyjnych
i wychowawczych, etyką zawodową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, psychodydaktycznymi prawami uczenia się i nauczania w warunkach
e-edukacji. Był autorem wielu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki
i psychologii, a także uczestnikiem licznych konferencji, sympozjów i seminariów naukowych, w tym także o zasięgu międzynarodowym. Pod jego
znakomitym przewodnictwem naukowym rozwinięto kierunek pedagogiki,
który zyskał bardzo dobrą renomę na wszystkich poziomach i profilach studiów. Nieprzeciętny popularyzator wiedzy, wspaniały wykładowa, mentor

i przewodnik po świecie nauki. Człowiek bardzo aktywny, zaangażowany nie
tylko w życie uczelni, ale także we współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym naszego regionu. Znalazło to wyraz w organizacji kilku edycji
Forum Gospodarczego Powiatu Otwockiego, inicjatywy Lokalnego Ożywienia Gospodarczego oraz w powołaniu do życia Rady Patronackiej Uczelni.
Ponadto wszystko oddany pracy dydaktycznej do końca swych dni.
Poza niewątpliwymi osiągnięciami i sukcesami na ścieżce zawodowej, był
przede wszystkim cenionym, prawym, szlachetnym i pełnym ciepła człowiekiem. Miał ciekawą i bogatą osobowość oraz błyskotliwe poczucie humoru.
Wśród współpracowników i podwładnych cieszył się zasłużonym szacunkiem i autorytetem. Zawsze życzliwy i otwarty na wszystkich, prawdziwy
przyjaciel studentów, góral o wielkim sercu!
Pozostanie Pan w sercach i umysłach kilku pokoleń. Wierzę, że Pana dorobek naukowy i świadectwo życia nie zostaną zapomniane.
Kończąc, pragnę przekazać rodzinie i bliskim Pana dr Tadeusza Gracy
najszczersze wyrazy współczucia.
Żegnamy Cię drogi Tadeuszu z ogromnym żalem!
A w ostatniej podróży niech towarzyszy Panu ulubiona muzyka
… Hej przez żywieckie pola leci sarna…
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