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 Pani Justyna Pękała jest prawdziwym skarbem IAiSP UJ. Gdy tylko dow-
iedzieliśmy o plebistycie Laudacje Studenckie, od razu o niej pomyśleliśmy – kto inny 
lepiej wpasowałby się w podane tam kryteria? Pani Justyna pracuje w sekretariacie 
z wielkim zaangażowaniem. Z cierpliwością i uśmiechem pomaga rozwiązać wszystk-
ie problemy administracyjne. Ponadto aktywnie doradza i wskazuje najlepsze ro-
związania. Jesteśmy przekonani, że mamy najlepszy sekretariat na całym Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. To w dużej mierze zasługa starań Pani Justyny, która zdecydowanie 
wspiera studentów i dba, aby wszystko przebiegało poprawnie i terminowo.
 Niezależnie, czy chodzi o prostą sprawę administracyjną, skomplikowany 
problem z ECTS-ami, czy udział w programie MOST, który koordynuje, wiemy, że 
możemy na nią liczyć. Mogłaby śmiało zostać twarzą całego Instytutu – i poniekąd 
tak jest, bo to właśnie w sekretariacie rozpoczynamy przygodę ze studiowaniem 
Amerykanistyki. Już od pierwszych kroków trafiamy więc na osobę kompetentną, up-
rzejmą i skorą do działania. Pani Pękała doskonale orientuje się we wszystkim, co 
dzieje się w Instytucie i w ramach całego naszego Uniwersytetu i potrafi sprawnie 
zapanować nad każdą zaistniałą sytuacją.
 Wizyty w sekretariacie to więc dla studentów i studentek Amerykanistyki 
czysta przyjemność. Nie musimy się bać, że nie zostaniemy należycie przyjęci, czegoś 
nie zrozumiemy, lub że nasze problemy nie zostaną rozwiązane. Doświadczenie poka-
zuje, że wszystko skończy się dobrze, a rozwiązanie sprawy poznamy w ekspresowym 
tempie. Dlaczego? Bo czuwa nad tym wspaniała pani Justyna!
 Sekretariat towarzyszy nam przez całe studia, jednak zazwyczaj nie 
mamy możliwości, aby oficjalnie docenić osoby tam pracujące. Laudacje są więc 
dla nas idealną szansą, aby serdecznie podziękować Pani Justynie, która pomaga 
nam w rozwiązywaniu problemów związanych z tokiem studiowania. Jest doskonale 
zorientowana, cierpliwie tłumaczy studentom i studentkom wszelkie zawiłości i for-

malności. Gdyby wszyscy ludzie działali z tak pozytywnym pode-
jściem i zaangażowaniem, świat byłby znacznie lepszy.

 Mamy nadzieję, że laudacja studencka dla Pani 
Pękały pokaże nam, że warto się starać i z pasją wykony-

wać swoją pracę. Jesteśmy jej niesłychanie wdzięczni za 
lata zaangażowania i pracy na rzecz naszej społec-

zności studenckiej.
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