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Pani Monika Płonka pracuje w Wydziałowym Centrum Dydaktyki, lecz cóż nam to 
mówi? Dla nas jest to wspaniała Pani laborantka pracująca w przygotowalni przy 
laboratoriach chemii organicznej. Praca tego typu wymaga ciągłego kontaktu ze 
studentami, często przejętymi trudną syntezą, czy też starającymi się szybko poradzić 
z powstałymi problemami.  
Laboratoria z chemii organicznej, to jedne z pierwszych laboratoriów, gdzie studenci 
uczą się dużej samodzielności, nie są to łatwe zajęcia. Dla wielu osób są one nie-
zwykle stresujące i męczące. Studenci często zaniepokojeni i śpieszący się, zjawiają 
się pod drzwiami przygotowalni, w tym momencie ważne jest dla nich nie tylko szybk-
ie rozwiązanie problemów czy wypożyczenie potrzebnego szkła, ale uśmiech dający 
pokrzepienie. Niezbędny jest tam profesjonalizm pracownika, gdy studenci nie 
wiedzą jakiej pojemności kolby użyć do syntezy lub zestawu do destylacji, tam zawsze 
otrzymują dobrą radę. Pani Monika zawsze chętnie pomaga w uzupełnieniu 
kończącego się rozpuszczalnika, a w sytuacji, gdy student potrzebuje szybko znaleźć 
konkretny odczynnik – zawsze z uśmiechem na twarzy wskazuje, gdzie go szukać. 
Takie podejście pomaga nie tylko w skutecznym i wydajnym przeprowadzeniu syntez, 
ale także w zachowaniu spokoju i pogody ducha.  
Doświadczenia, które nabieramy i podejście otaczających nas wokół ludzi na tak 
wczesnym etapie studiów mogą mieć znaczący wpływ na później obraną drogę       
w wyborze – modułu na III roku, potem panelu na IV, a może nawet zadecydować     
o przyszłym doktoracie. 
Kim jest więc pracownik Wydziałowego Centrum Dydaktyki, czy też jak my to nazy-
wamy Pani Laborantka? Jest to osoba bardzo cierpliwa, zawsze uśmiechnięta                
i z dużym zapałem do pracy, a także podchodząca do wykonywanych zadań z wiel-
kim profesjonalizmem – przyzna to każdy, kto kiedykolwiek musiał załatwiać sprawy w 

przygotowalni. Osoba taka nie odmawia pomocy i zawsze jest wyro-
zumiała. Pracownik taki jest po prostu Pomocną Dłonią. 

Osobą, która spełnia te wszystkie wymagania jest bez wątpi-
enia Pani Monika Płonka. Na co dzień pomaga w rozwiązy-

waniu licznych problemów z jakimi zmagają się studenci 
odbywający laboratoria. Z uśmiechem i z cierpliwością 

przyjmuje liczne grupy studentów. Zawsze stara się 
pomóc i nigdy tej pomocy nie odmawia!  
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