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 Tegoroczna Laudacja Honorowa to podziękowanie za odwagę, determinację i 
troskę o studentki i studentów naszej Alma Mater. To dzięki tegorocznej Laureatce możemy 
czuć się w murach naszej Uczelni bezpiecznie. Aż trudno uwierzyć, że za rok będzie 
świętowała już 10. rocznicę swojej pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. To czas pełen nie-
zliczonych aktywności – zarówno w kraju, jak i zagranicą m.in. spotkań eksperckich, konfer-
encji, publikacji, ale też działań na rzecz naszej uczelni. 
 Z takiej reprezentantki możemy być dumni i to nie tylko z tego powodu, że jest 
znakomitym ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa. Możemy być dumni, bo jest jedną z 
nas. Z Uniwersytetem związała bowiem całe swoje dorosłe życie. Zaczęło się od studiów 
prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, a po ich zakończeniu przyszedł czas na 
zmagania z doktoratem. Chyba nikogo nie zaskoczy fakt, że powstająca praca doktorska 
dotyczy właśnie bezpieczeństwa studentów. 
 Jeśli zapytać w środowisku studenckim, czym wyróżnia się Laureatka, na-
jczęściej usłyszymy podobną odpowiedź. To rzadko spotykane połączenie dwóch – wy-
dawałoby się – skrajnych cech: delikatności i stanowczości. Z jednej strony troska, subtelność 
i dyskrecja wobec poszkodowanych studentów, a z drugiej bezkompromisowość, siła i 
charyzma, kiedy trzeba walczyć o ich prawa. To porażająco skuteczne połączenie, które 
wykorzystuje zawsze, gdy dostrzeże jakikolwiek przejaw zagrożenia dla studentów i dokto-
rantów. Wkracza bez zawahania i wyciąga pomocną dłoń do każdej pokrzywdzonej osoby. 
Nie boi się trudnych tematów, czego przykładów nie musimy szukać daleko – ledwie kilka 
miesięcy temu udało jej się doprowadzić do końca bezprecedensową sprawę w obronie 
studentek. To tylko jeden z wielu sukcesów, które udało się osiągnąć dzięki doskonałej znajo-
mości środowiska i szeroko zakrojonej współpracy, w tym z organami Samorządu Studentów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
 Gdyby ktoś z państwa zamierzał w najbliższym czasie wydać encyklopedię i po-
szukiwał ilustracji do słowa „wielozadaniowość”, to bez zawahania może wykorzystać jej wiz-

erunek. A najlepiej zdjęcie w gabinecie, w otoczeniu stosu dokumentów, z telefonem przy 
uchu, załatwiająca dziesiątki spraw jednocześnie, a w tym samym czasie od-

pisującą na maile. Nie uwierzy, kto nie widział. 
  Ta szczególna zdolność do łączenia wielu obowiąz-

ków okazuje się niezbędna, kiedy dba się o bezpieczeństwo 
prawie 40 tysięcy studentów i doktorantów. I jednego możemy 

być pewni – żadnemu z nich nie odmówi pomocy. Laureatką 
tegorocznej laudacji honorowej jest Pełnomocniczka Rekto-

ra Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. bezpieczeństwa stu-
dentów i doktorantów – pani mgr Katarzyna Jurzak. 
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