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 Sekretariat Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego jest 
miejscem kluczowym dla sprawnego funkcjonowania całej jednostki. Każdego dnia  
przewija się przez niego zarówno wielu studentów, jak i pracowników Instytutu, przyno-
szących ze sobą wielorakie sprawy administracyjne, a czasem i problemy wynikające 
z zagubienia w gąszczu biurokracji. Pani Beata Pawlik, pracownica Sekretariatu, jest 
osobą, która z niesłabnącym zapałem i niezwykłą skutecznością stawia czoła tym 
wyzwaniom. 
 Każdy, kto kiedykolwiek zwrócił się do Pani Beaty z prośbą o pomoc – 
nieważne, czy w sprawie pospolitej i bliskiej rutynowych wymogów formalnych, czy 
skomplikowanej i nawet decydującej o dalszym toku studiów – zawsze mógł liczyć na 
to, że spotka się z godnym podziwu zaangażowaniem w rozwikłanie problemu. 
Wielokrotnie dawała tego przykład, wytrwale pomagając studentom wyszukiwać i 
realizować sposoby rozwiązania nękających ich spraw. Nigdy nie odmówiła 
klarownych wyjaśnień nikomu, kto miał problemy ze zrozumieniem wymagań admin-
istracyjnych. Co więcej, nie raz czuwała nad tym, aby student zdołał uporać się z 
niezbędnymi dokumentami na czas i bez niepotrzebnego zdenerwowania, osobiście 
przypominając o końcowych terminach oraz upewniając się, że wszystkie wątpliwoś-
ci studenta zostały rozwiane. Z każdą przeszkodą radziła sobie przy tym w błyskawicz-
nym tempie, dowodząc dokładności i profesjonalizmu, z jakimi podchodzi do swoich 
obowiązków. 
 Pani Beata jest jaśniejącym przykładem pracownika prostudenckiego, ot-
wartego oraz gotowego każdemu podać pomocną dłoń. Niewymuszona życzliwość 
i wyrozumiałość dla drugiej osoby bez wątpienia zajmują ważne miejsce w jej etyce 
pracy. Taka postawa, prezentowana nawet w najbardziej napiętych okresach roku 
akademickiego, zawsze wpływa na obniżenie poziomu stresu u studentów, nawet 

tych całkowicie zdezorientowanych, a niezrównany spokój i kompe-
tencja dodatkowo przyczyniają się do poprawy komfortu i praw-

idłowego wypełnienia przepisów. Można śmiało powiedzieć, 
że nieocenionej trosce Pani Beaty Pawlik wielu studentów 

zawdzięcza wybrnięcie nawet z najpoważniejszych tarap-
atów, a jej energiczność i uczynność są jednymi z podst-

awowych czynników wpływających na miłą atmosferę 
panującą w Instytucie Filologii Klasycznej.
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