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 W imieniu studentów II roku filologii angielskiej chciałabym szczególnie 
wyróżnić jednego z dydaktyków, dzięki którym codzienność na naszej uczelni staje 
się przyjemniejsza, pod czyim okiem nauka przynosi widoczne owoce, i na którym 
możemy niezmiennie polegać.  
 Mam dziś ogromny zaszczyt i przyjemność przedstawić Wam osobę Pani 
Doktor Dobromiły Jagiełły jako uosobienie tego, kogo uznaje się za Mentora studen-
ta. Pozwolę sobie najpierw przytoczyć słowa Baracka Obamy z kampanii z 2012 
roku: „Jeśli odnieśliście sukces, ktoś na drodze do niego udzielił Wam pomocy. 
Gdzieś w Waszym życiu był wspaniały nauczyciel”. 
 Kimś takim jest dla nas Pani Doktor. Podczas zajęć z praktycznej nauki 
języka angielskiego pod Jej czujnym okiem mogliśmy zdobywać nową wiedzę w ser-
decznej atmosferze. Anielska cierpliwość i wyrozumiałość nie przekreślała wy-
magań, wręcz przeciwnie – wszystkie oczekiwania wobec nas były jasno przedst-
awiane, a nasz wysiłek, jeżeli adekwatny do polecenia, zawsze spotykał się z życzli-
wą pochwałą. Przedmioty prowadzone przez Panią Doktor często wymagały 
bardzo indywidualnego podejścia do każdego studenta, na które z Jej strony mo-
gliśmy liczyć.  
 Oprócz sumiennie prowadzonych zajęć Pani Doktor doskonale odnala-
zła się w roli Opiekuna roku. Zarówno podczas zajęć prowadzonych jeszcze w 
instytucie, jak też w trakcie nauczania zdalnego byliśmy świadomi, że jest Ktoś, kto 
nas wesprze i wspomoże szczerą radą. Wszelkie problemy organizacyjne, z którymi 
nie byliśmy w stanie poradzić sobie sami, spotykały się każdorazowo z niezwykle 
ciepłą, troskliwą odpowiedzią i szybką interwencją w naszej sprawie. Dlatego też 
dziś, w formie tej krótkiej mowy, chcemy podziękować za całe zaangażowanie, czas 

i serce włożone w pracę dydaktyka, ale też doradcy, mediatora i wzoru dla 
młodszego pokolenia.  

 Dziękujemy za każdy uśmiech witający nas na uczelnianych 
korytarzach, za wszelkie uwagi i za żywe zainteresowanie 

naszym rozwojem. Dziękujemy za słowa zachęty gdy do-
padało nas zwątpienie, i za dostrzeżenie w nas ludzkiej 

twarzy jeszcze przed tą stricte uczniowską. Oby kolejne 
lata przyniosły Pani Doktor ogrom satysfakcji, a każde 

dobro wracało podwojone!  
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