
PANI MGR URSZULA BIDZIŃSKA

Spotkała nas, studentów Instytutu Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego 
niezwykła przyjemność i zaszczyt, jakim jest wygłoszenie laudacji na cześć pani Urszuli 
Bidzińskiej, osoby, dzięki której trudy i znoje naszego akademickiego, uniwersyteckie-
go życia stają się lżejsze i łatwiejsze do uniesienia. Wyrazem naszej wdzięczności jest 
zgłoszenie pani, pani Ulu, do tegorocznej edycji Laudacji Studenckich w kategorii 
„Pomocna Dłoń”. I musi pani uwierzyć nam na słowo – co do tej nominacji nie miel-
iśmy jakichkolwiek wątpliwości, tak od początku wszystkim nam wydawała się oczy-
wista! 
Wiele jako studenci w swoim akademickim życiu już przeżyliśmy, wiele sekretariatów 
odwiedziliśmy i z wieloma osobami tam pracującymi mieliśmy okazję się… Hm… Zmi-
erzyć? Tak, zmierzyć to dobre słowo, bo każdemu z nas zdarzały się przypadki, które 
określić można mianem właśnie – czasem niezwykle trudnych – ZMAGAŃ, niekończą-
cych się wcale oczekiwanym, upragnionym rezultatem. O zmaganiu się z panią, pani 
Ulu, nie było jednak jakiejkolwiek mowy. Bo jak zmagać się z osobą, która stoi po 
naszej stronie, która zawsze, szczerze i z uśmiechem na twarzy chce doradzić i udzielić 
pomocy w sprawach, z którymi przychodzimy? 
Owo wsparcie to pewnie często szereg spraw błahych, takich, z którymi wcale do 
pani, pani Ulu przychodzić nie musimy, czy wręcz – inaczej mówiąc – nawet nie pow-
inniśmy. Tym bardziej właśnie, zwłaszcza dziś, przy tej okazji chcemy jeszcze bardziej 
wyróżnić i docenić pani anielską cierpliwość do nas, oraz zrozumienie. Zrozumienie, 
które widać było choćby wtedy, gdy już późnym wieczorem, długo po godzinach 
pracy, na prośbę jednego z profesorów dzieliła się pani indywidualnie z każdym z nas 
informacjami o rezultatach naszych egzaminowych starań. Dzięki temu, zamiast kole-
jnej nieprzespanej nocy w obawie przed poprawką, mogliśmy wznieść radosny toast, 
ciesząc się z pozytywnej weryfikacji naszej wiedzy! 

Szanowna pani Ulu, gala Laudacji Studenckich to dobry moment       
i miejsce, by wyrazić naszą ogromną wdzięczność i podziękowa-

nia za wszystko to, w czym pomogła nam Pani przez ostatni 
czas. Jeśli nasze dobre czyny faktycznie do nas wracają,    

w co gorąco wierzymy, z całą pewnością może pani 
cieszyć się ich olbrzymim zapasem na długie lata! 
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