
PANI MGR ANNA KARWA

 Pani Anna Karwa od 2015 roku jest referentem administracyjnym w sek-
retariacie przy Instytucie Filologii Romańskiej. Obecnie obsługuje studentów filologii 
francuskiej i rumuńskiej, ale zajmuje się również ogólną opieką merytoryczną nad 
programem Erasmus +. Przyjmując studentów i pracowników, wykazuje się zawsze 
ogromnym profesjonalizmem i zaangażowaniem, a każdy, kto odwiedza sekretariat 
w Collegium Paderevianum wie, że może liczyć na profesjonalną i rzetelną pomoc.
Choć przerażające historie o żmudnych przeprawach w uczelnianych sekretariatach 
krążą wśród studentów w całej Polsce, nie ma na nie miejsca w Instytucie Filologii Ro-
mańskiej. Dla nas sekretariat jest miejscem, w którym skomplikowane procedury ad-
ministracyjne zaczynają nabierać sensu, a nurtujące nas problemy, okazują się mieć 
rozwiązanie. Pani Anna Karwa zawsze dokłada wszelkich starań, aby każdy student 
czuł się traktowany poważnie i z szacunkiem.  
 Tym, co należy szczególnie podkreślić, jest empatia, jaką wykazuje się 
pani Anna. W sekretariacie nie jesteśmy anonimowymi petentami – pani Karwa świ-
etnie zna nie tylko specyfikę samego Instytutu, czy poszczególnych kierunków 
studiów, ale również indywidualny przypadek każdego studenta. Przychodząc do 
sekretariatu, nie musimy za każdym razem przedstawiać się i opisywać naszej sytuac-
ji, gdyż już widząc nas w drzwiach, pani Anna odgaduje z czym przychodzimy. 
Trudno o milsze uczucie, niż to, gdy do przychodzącego do sekretariatu studenta, 
pani Karwa zwraca się po imieniu, a nie po numerze albumu. 
 W wirze nauki i odkrywania uroków Krakowa, czasem niestety zapomi-
namy o dopełnieniu niezbędnych formalności. Na szczęście, pani Ania zawsze 
trzyma rękę na pulsie, cierpliwie przypominając bujającym w obłokach studentom 
o niezałatwionych sprawach. W sytuacjach kryzysowych zawsze można liczyć na jej 
pomoc, nawet jeśli wymaga to większego nakładu pracy. 

Jednego możemy być pewni – bez pani Ani Karwy, Instytut Filologii 
Romańskiej straciłby naprawdę wiele. Niniejszą laudacją, 

chcielibyśmy wrazić naszą ogromną wdzięczność za 
poświęcony nam czas i za okazaną pomoc. Być może 

zniszczenie popiersia Ignacego Paderewskiego podczas 
budowy na terenie Paderevianum, to znak, aby 

zastąpić je pomnikiem pani Anii.
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