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 Niełatwo jest spotkać na swojej drodze mentorkę. Jako studenci Psy-
chologii mieliśmy jednak to szczęście już na samym początku, na zajęciach z metod-
ologii badań naukowych. Choć z początku sprawiała wrażenie oschłej i sztywnej, 
szybko i zaskakująco okazało się, że wrażenie to było bardzo mylne. Choć zaliczenie 
przedmiotu wymagało bardzo dużo pracy, wówczas jeszcze pani doktor zawsze czu-
wała nad nami, doskonale równoważąc dającą poczucie bezpieczeństwa troskę 
oraz przestrzeń do pracy własnej, w którą nie ingerowała, włączając w to wszystko 
specyficzną mieszankę powagi i poczucia humoru. Spotykaliśmy się z nią później 
jeszcze w kilku semestrach na innych kursach, a wielu wybrało ją jako promotorkę, 
mając gwarancję wymagającej wysiłku pracy, w której jednak nigdy nie byłoby się 
samemu. 
 Wielu z nas miało również przyjemność współpracować z nią poza kontek-
stem obowiązkowych zajęć – jak na mentorkę przystało, pani profesor nie tylko wspi-
erała każdą inicjatywę badań naukowych, którą ktoś choćby i nieśmiało wysnuwał, 
ale i aktywnie angażowała się w jej rozwijanie, powstawanie i publikację. Mało tego – 
chcąc wspomagać osoby marzące o karierze naukowej, sama zorganizowała grupę 
badawczą, by ci z nas, którzy planują doktoraty, mogli zawczasu zdobyć odpowied-
nie doświadczenie i przygotować się do zdobywania stopni naukowych. 
 Trudno jest napotkać na swojej drodze mentora. Trudno jest spotkać 
kogoś, kto w swoim podejściu do drugiego człowieka kierować się będzie stanow-
czością, sprawiedliwością, zdecydowaniem i bezkompromisowością, by, przy niesa-
mowitej życzliwości, zaangażowaniu, wyrozumiałości i poświęceniu nie popadać w 
dogmatyzm lub despotyzm i uczynić z tych pierwszych czterech przymiotów coś 
inspirującego i motywującego. Kogoś, dla kogo perfekcjonizm nie jest ani bezrefleksy-
jną kompulsją, ani spełnianiem społecznie oczekiwanej postawy nauczyciela 

akademickiego, a pełnym osobistego oddania poszukiwaniem w drugiej 
osobie jej dobrych cech, rozwijania ich lub, gdy ktoś nie jest ich świ-

adom, ujawniania ich i dzięki temu budowania poczucia, że jest 
się kimś wartościowym. Wielka szkoda, że jest to postawa tak 

rzadka zarówno wśród nauczycieli w szkołach, jak i w 
kręgach uniwersyteckich, gdzie trudno o autorytety nie z 

racji naukowych tytułów, a osobistej charyzmy, która 
może uczynić z kogoś prawdziwą mentorkę – a tak jest 

właśnie w przypadku Profesor Malwiny Szpitalak. 
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