
DR MAŁGORZATA MAJEWSKA

 Pani dr Małgorzata Majewska jest wykładowczynią w Instytucie Dzien-
nikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na naszej Alma Mater. Prowadzi szereg 
zajęć, poczynając od kreatywnego pisania, a kończąc na retoryce i PR-ze. Jej osoba 
jest daleka od jakichkolwiek stereotypów osób prowadzących zajęcia na uniwersyte-
tach. Pokazuje nam na każdych swoich zajęciach, że pasja i zaangażowanie to pod-
stawa bycia fenomenalnym w tym, co się robi, sama będąc uosobieniem tych cech.  
 Wyobraźmy sobie studenta po nieprzespanej nocy, wielu godzinach 
zajęć, biegania za tramwajami i autobusami, którego czekają jeszcze te ostatnie za-
jęcia. Godzina niesprzyjająca kolejnym podróżom, a zwłaszcza tym na Ruczaj. Tymc-
zasem USOS-web pokazuje, że zajęcia odbędą się z dr Małgorzatą Majewską. Co 
robi student? Wsiada do zatłoczonej komunikacji miejskiej, żeby znaleźć się jak najszy-
bciej w sali na ul. Łojasiewicza 4 na zajęciach z Panią Małgosią. Dlaczego? Nie dlate-
go, że musi, a dlatego, że to najczęściej najbardziej inspirujące półtorej godziny w 
ciągu całego tygodnia.
 Na swojej drodze spotykamy wielu wspaniałych wykładowców, jednak 
Pani Małgosia jest tą wyjątkową osobą, która zapisze się w pamięci każdego z nas na 
długie lata. To, za co cenimy ją najbardziej, to ogromne pokłady energii i indywidu-
alne podejście do każdego z nas. Jest otwarta na nasze komentarze i historie, które 
niekoniecznie muszą być w pełni związane z tematem zajęć. Wystarczy, że są 
związane z nami. Pani Małgosia nie tylko nas uczy, ale przede wszystkim inspiruje i 
daje wiarę w nasze możliwości. Liczba ciepłych słów jakie nam przekazuje nie zna 
granic - tak, jak Pani Małgosia nie zna granic. Ciężko jest wyobrazić sobie osobę, 
która z równym zapałem robi tak dużo, cały czas będąc otwartą na swoich stu-
dentów i ich potrzeby czy problemy. 
 Nie ma zajęć, na których nie bylibyśmy zarażani miłością Pani Doktor do 

języka. Nie ma zajęć, na których nie odbiegalibyśmy od tematu, odkry-
wając coraz to nowsze problemy i dochodząc do ich sedna. Nie 

ma zajęć, z których nie wychodzilibyśmy z nowymi przemyśle-
niami. Tą nominacją chcemy okazać naszą wdzięczność za 

serce i pasję, jaką Pani Doktor wkłada w każdą minutę 
tych zajęć. Dziękujemy, że nas Pani dostrzega i proszę 

pamiętać, że i my dostrzegamy Panią. 
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