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 Szanowna  Pani  Doktor, jest  Pani  wspaniałym,  ponadprzeciętnym  
wykładowcą,  który  swą rozległą wiedzą rozjaśnia studentom ciemne zaułki gramat-
yki języka portugalskiego. Niczym nicią Ariadny prowadzi nas Pani krętymi labiryntami 
literatury ku sielskiej wizji Arkadii Luzytańskiej. To dzięki Pani zaangażowaniu, uzbrojeni 
w słowo i wiedzę całych pokoleń artystów, stajemy do walki z realizmem XIX-wiecznej 
codzienności. Na każdych zajęciach odkrywa Pani przed nami nadzwyczajne 
piękno literatury portugalskiej.
 Szanowna  Pani  Doktor, posiada Pani pasję nauczania, która sprawia, że 
każde zajęcia są niezwykle przyjemne. Dysponuje Pani ogromną wiedzą, m.in. z 
dziedziny językoznawstwa i literatury.  Posiada  Pani  doświadczenie  obcowania  z  
różnymi  kulturami – także portugalskojęzycznymi.  Bardzo  chętnie  dzieli  się  Pani  z  
nami  tym  ogromnym  zasobem, inspirując nas w ten sposób do własnych podróży 
przez karty książek i granice państw. Swoim przykładem zachęca nas Pani do odkry-
wania w sobie pasji do kultury innych narodów.
 Szanowna  Pani  Doktor,  ogrom  wiedzy, którą dzieli się Pani ze studenta-
mi, nie jest jedyną rzeczą godną wyróżnienia. Kardynał Stefan Wyszyński ujął to w 
bardzo pięknych słowach: „Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem 
powstaje wielkość człowieka”. Tę wielkość dostrzegamy w Pani za każdym razem, w 
cierpliwości, zaangażowaniu i pasji, którą dzieli się Pani z nami.
 Szanowna Pani Doktor, dziękujemy za uśmiech, jakim obdarza nas Pani 
za każdym razem na zajęciach. Dziękujemy za codzienną inspirację, za polemikę, za 
zachęty do własnych badań, za wrażliwość  na  nasze  problemy. Dziękujemy  za  trud  
włożony  w  pracę  z  człowiekiem – bezsprzecznie najtrudniejszym materiałem do 
ukształtowania.
 Szanowna Pani Doktor, zdaje się oczywistym, że wysunięcie Pani kandy-

datury do plebiscytu Laudacji  Studenckich,  jest  jednym  z  wyrazów  
naszego  uznania  wobec  Pani,  lecz  proszę pozwolić nam jeszcze 

raz podkreślić, że o wielkości człowieka nie stanowi wyłącznie 
jego wiedza czy doświadczenie życiowe, lecz także to, w jaki 

sposób traktuje innych ludzi. Możemy więc  śmiało  stwi-
erdzić,  że  Pani  Doktor  Anna  Wolny zalicza  się  do  

grona  największych wykładowców Uniwersytetu Jag-
iellońskiego.
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