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 Pierwszą osobą, która przychodzi do głowy studentowi Instytutu Psychologii 
UJ, gdy usłyszy „przyjaciel studenta” jest niewątpliwie pan Łukasz Żuraw, pracownik 
Działu Dydaktyki. Choć jego obowiązki to logistyka – zarządzanie harmonogramami i 
rezerwacją sal, dla studentów robi znacznie więcej. Można powiedzieć, że jest naszą 
ostoją, z całą pewnością – kimś na kogo zawsze można liczyć. Ułatwia nam życie, jak 
tylko może, rozwiązał już niejeden „nierozwiązywalny” problem, zapobiegł paru tragedi-
om i niezliczonej rzeszy nieprzyjemnych incydentów. Zawsze z chęcią i zaangażowaniem 
pomaga w małych i większych studenckich trudnościach, znacznie przekraczając 
znacznie granice swoich obowiązków – niejeden raz ruszał nam do pomocy w dni wolne 
czy o nieludzkich porach, po prostu dlatego że dobro studentów leży mu na sercu.  
 Pan Łukasz jest przy tym osobą bardzo skromną – kiedy dowiedział się o 
zgłoszeniu jego kandydatury do Laudacji Studenckich, poprosił, by był to wyraz uznania 
dla wszystkich pracowników administracji Instytutu Psychologii, ponieważ ma poczucie, 
że jego praca to „zaledwie 10% całości”. Zgodnie z jego życzeniem chcemy więc tutaj 
podziękować całej ekipie Działu Dydaktyki – Państwa ciężka praca sprawia, że nasze 
studiowanie jest łatwiejsze.  
 Choć jednak Pan Łukasz Żuraw nie dostrzega w swojej postawie nic szcze-
gólnego, my, studenci Instytutu Psychologii widzimy bardzo wyraźnie, jakie mamy 
szczęście. Może on sam postrzega swoją pomoc jako „drobne przysługi”, ale to właśnie 
one potrafią uratować nas w kryzysowych sytuacjach. Pan Łukasz posiada unikalną 
zdolność odnajdywania rozwiązań tam, gdzie wszystko się komplikuje – dziwnym trafem 
przy studenckich inicjatywach i działaniach to jego gabinet jest zawsze punktem, w 
którym kończy się seria niefortunnych wpadek czy barier do pokonania. Dlatego, gdy 
ktoś ma problem, zwykle usłyszy: „Idź do pana Łukasza”. 
 Nie sposób nie wspomnieć, o czymś, co być może wyda się drobiazgiem: o 

jego niezwykle ciepłym podejściu do studentów, uprzejmości i auten-
tycznej serdeczności. To one właśnie sprawiają, że myśląc o Panu 

Łukaszu bezwiednie się uśmiechamy. To dzięki nim nie boimy się 
prosić   o pomoc – bo wiemy, że zostaniemy wysłuchani z em-

patią i że pan Łukasz pomoże nam z przyjemnością. Na tym 
właśnie polega bycie przyjacielem: przyjaciel to nie ten, 

kto robi coś dla ciebie – to ten, kto robi coś dla ciebie z 
radością.
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