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 Pani Joanna Klinger-Krizar jest pracownikiem administracji w Instytucie Dzien-
nikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej. Pracuje w sekretariacie dydaktycznym 
gdzie zajmuje się bieżącą obsługą studentów. Legitymacje, zamiany grup, bieżące 
problemy każdego z nas – tam załatwi się wszystko. 
Pani Asia jest zaprzeczeniem wszystkich negatywnych stereotypów, jakie urosły wokół 
studenckich sekretariatów. Drzwi do jej pokoju są zawsze otwarte, czasem nawet 
dosłownie, a ze środka już na odległość bije ciepło i życzliwość. Krzesło oczekujące na 
kolejną osobę, która odwiedzi sekretariat, cukierki czy ciasteczka na stole, a na ścianie 
tablica korkowa zapełniona pocztówkami od studentów. To wszystko sprawia, że                
w naszych oczach nie jest to kolejne pomieszczenie na wydziale, a miejsce, gdzie czuje-
my się jak w domowym zaciszu. 
 To właśnie Pani Asia jest pierwszą osobą, jaką spotykamy na studiach. Od 
nas ze szczerym uśmiechem przyjęła dokumenty, zapewniając, że to dobry wybór. Po 
prawie dwóch latach możemy się do tego odnieść: Pani Asiu – tak, to był dobry wybór, i 
to takie osoby jak Pani, nas w tym przekonaniu utwierdzają każdego dnia. 
Do naszego sekretariatu można przyjść ze wszystkim – kolidującymi zajęciami, niekończą-
cymi się problemami z USOS-em czy po prostu chęcią ciepłej rozmowy. Studenckie prob-
lemy po zgłoszeniu ich Pani Asi są rozwiązywane ekspresowo. Czasem sami się 
zastanawiamy, jak to jest możliwe. 
 Kiedy wszędzie indziej w piątki odbywa się dzień wewnętrzny w naszym 
Instytucie nie zmienia się nic – sekretariat nadal stoi dla nas otworem. Po każdej dłuższej 
przerwie od zobaczenia któregoś z nas, pierwsze słowa Pani Asi, to: „Oo, jak dobrze, że 
już jesteś”. Jej zżycie ze studentami widoczne jest na każdym kroku i nie jest ono jednos-
tronne. My, studenci także zżyliśmy się z Panią Asią i nie wyobrażamy sobie, by kiedykol-
wiek w sekretariacie na pierwszym piętrze Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społec-

znej mógł zasiąść ktokolwiek inny. 
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2020 to wyraz nie tylko naszej olbrzymiej wdzięczności, ale 
przede wszystkim uznania. Praca takich osób często nie jest 

widoczna na pierwszy rzut oka, bo wszyscy koncentrujemy 
się na wykładach, zajęciach, obowiązkach. Przez tę nomi-

nację chcemy jednak powiedzieć, że my tę pracę 
widzimy. I każdy z nas z całego serca za jej całokształt 
dziękuje! 
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