
                                                          Laudacja na cześć 

                            Laureata Odznaki Honorowej Rzecznika Praw Obywatelskich 

                                                     Pana  Jacka Jastrzębskiego 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

Szanowny Panie Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów , Pani Sekretarz Rady 

Szanowny i Drogi Laureacie, 

Szanowni Państwo Kuratorzy, 

Zacni Goście 

 

                      Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony 

Praw Człowieka” jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie 

ochrony praw człowieka.  

              Przypadł mi w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność, przedstawienia 

Państwu sylwetki laureata tej wyjątkowej odznaki, Pana Jacka Jastrzębskiego. 

    Pan Jacek Jastrzębski  zawodowo pracuje w obszarze nowoczesnej energetyki  

i zrównoważonego rozwoju, zajmując się opracowaniem rozwiązań wspierających 

efektywność energetyczną. W latach 2010-2014 współpracował ze Społeczną Radą 

Narodowego Programu Redukcji Emisji, która pod kierownictwem prof. Jerzego Buzka 

stanowiła organ doradczy Ministra Gospodarki. Do głównych zadań Rady należała 

optymalizacja procesu redukcji emisji jako podstawowego narzędzia ochrony klimatu. 

               Jednak Pan Jacek Jastrzębski to przede wszystkim społecznik, człowiek pełen 

zrozumienia dla ludzkich słabości, potrzeby niesienia pomocy innym. 

    Przytaczając słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego „ ..warto służyć każdemu 

człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić”, życiorys Pana Jacka Jastrzębskiego jest 

najlepszym potwierdzeniem sensu tej myśli. 

       W jego aktywności na rzecz ochrony praw człowieka na podkreślenie zasługuje 

zaangażowanie w działalność społeczną od 15-tego roku życia. Pan Jacek Jastrzębski   

rozpoczynał jako wolontariusz Fundacji Dzieci Dzieciom, pomagając dzieciom i młodzieży  

z dziecięcym porażeniem mózgowym poprzez współorganizowanie turnusów 

rehabilitacyjnych i wyjazdów integracyjnych.   

                 W latach 2006-2008 współpracując z Fundacją Semper Polonia, zawodowo 

organizował pomoc rzeczową dla polonijnych szkół i instytucji w ponad 200 krajach.  



Był koordynatorem programu wyposażania szkół, lektoratów, stowarzyszeń w książki, 

pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i sportowy .     

                Pan Jacek Jastrzębski w okresie od czerwca 2006 roku do października 2015 roku 

pełnił funkcję kuratora społecznego dla dorosłych w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej 

Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie.  

      Pełniąc tę niezmiernie odpowiedzialną funkcję związaną z wykonywaniem orzeczeń 

sądowych, Pan Jacek Jastrzębski  z zaangażowaniem , bezinteresownością i profesjonalizmem 

zajmował się readaptacją osób społecznie marginalizowanych, wykluczonych i naruszających 

porządek prawny, dbając przy tym o poszanowanie ich człowieczeństwa, godności i prawa do 

powrotu do społeczeństwa. 

 Poświęcając swój wolny czas podopiecznym, starał się ich nauczyć jak mogą pomóc 

sobie sami. Dawał przykład na to, że warto pomagać, ponieważ każdy ma w sobie małą 

cząstkę, którą może podarować drugiej osobie.  

 W dniu 20 sierpnia 2013 roku, w trakcie wykonywania czynności służbowych doszło 

do niespodziewanej, brutalnej napaści ze strony podopiecznego pozostającego pod dozorem 

kuratora, w wyniku której Pan Jacek Jastrzębski doznał licznych obrażeń fizycznych. Ich 

skutki odczuwalne są po dzień dzisiejszy. 

To traumatyczne zajście po raz kolejny uświadomiło nam, kuratorom sądowym, jak 

niebezpieczny wykonujemy zawód, podejmując czynności często w bardzo trudnych, 

zagrażających zdrowiu i życiu warunkach. 

Pomimo tego zdarzenia, dzięki wewnętrznej sile i oparciu w rodzinie,  Pan Jacek 

Jastrzębski  jest nadal ciepłym, życzliwym, uśmiechniętym i otwartym na innych 

człowiekiem. 

            W tych słowach niech zawrze się całe nasze uznanie dla Twojej osoby Drogi Kolego, 

Drogi Jacku.  

             Życzymy Ci dużo zdrowia, satysfakcji w pracy zawodowej, pomyślności i wielu 

radości w życiu osobistym. 

 

 


