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 Szanowna  Pani  Doktor  Agnieszka  Stasiewicz-Bieńkowska  już  od  lat  inspiruje  
studentów  i studentki  do  aktywnego  poszerzania  swojej  wiedzy  oraz  horyzontów.  Nasza  
społecznośćpoznała    Ją    niemal    trzy    lata    temu,    kiedy    zaczynaliśmy    przygodę    ze    
studiami amerykanistycznymi na Uniwersytecie Jagiellońskim, i już wtedy wiedzieliśmy, że 
mamy do czynienia z osobą pełną pasji i zaangażowania w swoją pracę dydaktyczną. 
Zawsze doskonale przygotowana;   otwarta   na   dodatkowe   pytania,   wyjaśnienia,   opinie;   
czynnie   i   słownie wspierająca nadprogramową aktywność i, co najważniejsze, dzieląca się 
szczegółową wiedząz różnych zakresów i równo tratująca wszystkie jednostki naszej społec-
zności.
 Od  Pani  Doktor  Agnieszki  Stasiewicz-Bieńkowskiej  chcemy  uczyć  się  zaan-
gażowania, cierpliwości i otwartości. Jest na tyle otwarta na studentów i studentki, że podc-
zas jednego z naszych kursów pod wpływem żywej wspólnej dyskusji zmieniła program syla-
busu. Ponadto zachęca  do  kontynuacji ćwiczeniowych  rozmów  na  własnych  dyżurach,  
na  których  oferuje szeroki  zakres  materiałów  dodatkowych  dla  chętnych.  Co  szczególnie  
ważne,  w  takich sytuacjach z zaangażowaniem dopytuje chętną osobę na temat jej zaint-
eresowań naukowych, aby  jeszcze  trafniej  odpowiedzieć  na  potrzebę  zaspokojenia  cieka-
wości,  czy  poszerzenia wiedzy.
 Doceniamy  również  u  Pani  Doktor  to, że  na  jej zajęciach  uczyliśmy  się  prak-
tycznej  wiedzy, choć tok naszych humanistycznych studiów opiera się na ogół na teorii. Wiele 
i wielu z nas z rozbawieniem wspomina, jak podczas kursu o metodach badań społecznych 
udowodniła nam, jak łatwo można zmanipulować swoimi odbiorcami, prosząc nas „przy 
okazji” o uzupełnienie fałszywych   ankiet.   Choć   może   przez   moment   czuliśmy   się   nies-
wojo,   w   praktyce rozwinęliśmy swoją umiejętność krytycznego myślenia. 
 Dodatkowo,    Pani    Doktor    Agnieszka    Stasiewicz-Bieńkowska    zawsze    
szanuje    prawa społeczności  studenckiej  i  wzorowo  wywiązuje  się  ze  swoich  akademick-
ich  obowiązków. Dba  o  naszą  prywatność,  własną  punktualność  oraz  terminowość  i  jest  
niezwykle  słownąwykładowczynią.  Podczas  studiowania  w  Instytucie  Amerykanistyki  i  

Studiów  Polonijnych nie  byliśmy  jako  grupa  ani  raz  zmuszeni  do  interwencji  lub  
uwag  w  sprawie  pracy  Pani Doktor   Stasiewicz-Bieńkowskiej   oraz   różnych   

wspólnych   ustaleń,   ponieważ   zawsze przebiegały bezproblemowo.
  Dlatego  dziś  chcemy  podziękować  Pani  Doktor  za  

niezwykłe  zaangażowanie,  z  jakim wykonuje swoją pracę, oraz 
naukową inspirację, którą nas niejednokrotnie podczas trzech 

lat studiów obdarzała.
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