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MENTORING W NAUCE, CZYLI 
RZECZ O DOBRYCH PRAKTYKACH 

NA PRZYKŁADZIE WYBRANYM

Nie marnuj czasu na poszukiwanie 
przeszkody – być może nie istnieje

 ҿ Franz Kafka

S T R E S Z C Z E N I E

Mentoring jest współcześnie bardzo powszechnym terminem, ale jego zastosowanie 
w naukach społecznych napotyka trudności. Brak formalnych reguł, nieostrość definicyjna 
a jednocześnie liczne pułapki w relacjach mistrz – uczeń sprawiają, że praktyki mentoringu 
nie są powszechne. Niniejszy artykuł jest próbą deskrypcji, jak mentoring może być stoso-
wany w naukach społecznych, a przede wszystkim koncentruje się na praktycznej stronie 
jego zastosowania. Opisanym przykładem jest opieka naukowa i wsparcie, jakiego udziela 
adeptom nauki Profesor Teresa Sasińska-Klas, ze wskazaniem tych cech, które pozwalają 
nazwać te działania mentoringiem.

Słowa kluczowe: mentoring, dobre praktyki, postawy, relacje, nauki społeczne.

S U M M A R Y

Nowadays, mentoring is a very common term, but it’s use in social science poses challenges. 
The lack of formal rules, unclear definition and numerous traps entrenched in the stu-
dent-master relationship make the mentoring practice uncommon. The aim of this article 
is to describe how mentoring can be applied in social science in a practical way. The case 
study analysed is the scientific care and support provided by Teresa Sasińska-Klas, with 
showcasing the characteristics of these activities which make it “mentoring”.

Keywords: mentoring, good practice, attitudes, relationship, social science.



262 Agnieszka Kasińska-Metryka

WPROWADZENIE

Koncepcja niniejszych rozważań narodziła się w chwili, gdy skiero-
wano do mnie zaproszenie do udziału w intelektualnej przygodzie, 
jaką jest niewątpliwie publikacja dedykowana Pani Profesor Teresie 
Sasińskiej-Klas, którą pozwolę sobie w dalszej części rozważań nazy-
wać po prostu Teresą i mam nadzieję, że zostanie mi to wybaczone.

Barwna i wielowymiarowa postać Jubilatki skłoniła mnie do pod-
jęcia rozważań, które nie będąc oczywistymi, wniosą do książki, 
oprócz części merytorycznej, także cenne wspomnienia z trwającej 
prawie dwie dekady znajomości. Mając do wyboru możliwość odnie-
sieni` się do bliskich Pani Profesor dyscyplin, takich jak socjologia, 
politologia, medioznawstwo, lub tematyczny free style, bez wahania 
sięgnęłam po drugi wariant. Obszarem refleksji postanowiłam uczynić 
mentoring traktowany jako transfer wiedzy, umiejętności i postaw, 
bowiem właśnie to pojęcie zdaje się najlepiej opisywać rodzaj wspar-
cia, jakiego Profesor Teresa Sasińska-Klas udzielała (i nadal to czyni) 
wielu adeptkom i adeptom nauk społecznych. Słynne stwierdzenie 
Madeleine Albright, że „w piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, 
które nie pomagają innym kobietom” (Albright 2016 ) warte jest 
przytoczenia nie tylko jako błyskotliwy bon mot, ale również z uwagi 
na fakt, że Albright studiowała politologię, a wchodząc w politykę, nie 
porzuciła rozwoju naukowego. Ta gorzka refleksja wypływająca z jej 
prywatnych doświadczeń wymownie obrazuje, jak znaczący może 
być brak wsparcia na drodze zawodowej i jak cenne jest znalezienie 
osoby, która uwierzy w nasz rozwój.

Nie każdy rodzaj opieki czy doradztwa w nauce zasługuje na na-
zwanie mentoringiem, ale postaram się dowieść, że w przypadku 
Profesor Teresy Sasińskiej-Klas określenie to (jakkolwiek defini-
cyjnie problematyczne) jest uprawnione. Postawiony cel to próba 
przeniesienia rozważań na temat mentoringu z innych obszarów 
(np. biznesu) na pole nauki, wyspecyfikowanie mechanizmów, które 
czynią mentoring zjawiskiem uniwersalnym, oraz uzupełnienie opartej 
na komparatystyce teorii przykładami i wspomnieniami płynącymi 
ze znajomości z Profesor Teresą Sasińską-Klas.
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CZYM JEST MENTORING?

Analiza literatury dowodzi, że mentoring to, obok coachingu, jedno 
z tych pojęć, które szybko zyskują popularność na różnych polach 
ludzkiej aktywności, ale ich precyzyjne zdefiniowanie oraz odnie-
sienie do praktyki nastręcza trudności. Nauka wydaje się naturalnie 
predestynowana do rozwijania mentoringu, jednak w odniesieniu 
do nauk społecznych trudno wskazać utrwalone, sformalizowane 
praktyki w tym zakresie. Można zbudować hipotezę, że część do-
świadczonych badaczy stosuje autorskie sposoby wspierania innych 
na drodze rozwoju, ale są to zazwyczaj działania intuicyjne, bez 
wykorzystywania powtarzalnych metod charakterystycznych dla 
mentoringu. Owo wsparcie jest szczególnie ważne wobec jednostek 
i grup, których rozwój naukowy może być ograniczony, np. przez 
płeć czy też wiek.

Dokonując przybliżenia istoty mentoringu, warto zaznaczyć, 
że relacja ta ma miejsce w wielu strukturach asymetrycznych, których 
uczestnikami są: mentor (mistrz) oraz mentee (uczeń, osoba mentoro-
wana). Oprócz przekazu umiejętności, postaw, kompetencji następuje 
także aktywizacja kreatywności oraz oferowane jest wsparcie, które 
wyposaża ucznia w odwagę przełamywania schematów, otwartość 
na nowe sytuacje i świadomość budowania tzw. marki personalnej. 
Szukając genezy samego pojęcia, zazwyczaj wskazuje się na epos 
Odyseja, w którym Homer przedstawił postać Odyseusza wyrusza-
jącego na wojnę i oddającego syna Telemacha pod opiekę swojemu 
przyjacielowi – mędrcowi Mentorowi (Homer 2010).

Nakreślony rys teoretyczny w różnym stopniu da się odnieść 
do obserwowanej praktyki, co paradoksalnie nie świadczy o słabo-
ści samego zjawiska, lecz przemawia za potrzebą jego elastycznego 
traktowania. Jest to widoczne szczególnie w nauce, której specyfika 
nie poddaje się w sposób kompleksowy narzuconym schematom ko-
operacji. Z drugiej strony, to właśnie określenie „mentoring” świetnie 
oddaje charakter więzi, jaka może zaistnieć pomiędzy uczestnikami 
przygody naukowej, których różni zgromadzone doświadczenie, wie-
dza lub sprawność w realizacji zadań badawczych czy dydaktycznych.
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W zakresie polityk społecznych często wymienianymi wzorami 
są państwa skandynawskie, mające praktykę w mentoringu z udzia-
łem osób wykluczonych społecznie. Najszerzej jednak mentoring 
obecny jest w działaniach biznesowych, gdzie jego rezultaty są mie-
rzalne i przekładają się na sukcesy na ścieżce rozwoju i awansu 
zawodowego. Szczególnie powszechny jest na rynku amerykańskim, 
gdzie największe podmioty gospodarcze potwierdzają stosowanie 
mentoringu. Można zatem traktować mentoring jako składową 
nowocześnie rozumianej kultury organizacji, która generuje zyski 
dla całego podmiotu (Ziębicki 2000, s. 57–68).

MENTORING W  NAUCE

Po teoretycznym wprowadzeniu, warto poddać analizie formalny 
i praktyczny wymiar mentoringu w polskiej nauce. Wśród wzor-
cowych rozwiązań przywoływane są często praktyki Uniwersytetu 
Stanford, który ma w tym zakresie bogatą tradycję i zróżnicowaną 
ofertę działań mentoringowych (Stanford Mentoring Resources 
2020). W Polsce sytuacja jest zgoła odmienna, chociaż paradoksalnie 
to nauka najczęściej jest wskazywana jako naturalny obszar budowa-
nia relacji mistrz – uczeń (określanych także niezbyt fortunnie jako 
mentor – mentorowany). W praktyce działania te mają charakter 
pionierski lub – jak zaznaczyłam na wstępie – dokonują się poza 
ramami formalnymi. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, realizująca 
programy mentoringowe, umieściła na swojej stronie internetowej 
zwięzły opis, z którego wynika, że mentoring w nauce to forma relacji

realizowana poza zhierarchizowanymi strukturami istniejącymi 
w ramach instytucji naukowych. Zawiązanie i kontynuowanie 
takiej relacji odbywa się na zasadach całkowitej dobrowolności 
zarówno po stronie mentora, jak i mentorowanego. Mentoring 
ma na celu stworzenie bezpiecznych przestrzeni do otwartej dys-
kusji, planowania działań i wymiany myśli wolnych od elementów 
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występujących w relacji podwładny–przełożony, takich jako ocena, 
nadzór czy sankcja. W związku z tym, błędem jest traktowanie 
mentora jako zastępcy czy też konkurenta formalnego przełożo-
nego. Jako osoba zewnętrzna wobec środowiska codziennej pracy 
naukowca mentor może pomagać mentorowanemu w szerszym 
spojrzeniu na jego bieżące położenie i ścieżkę kariery naukowej, 
a bazując na swoim doświadczeniu, służyć radą w kluczowych 
jej momentach (SKILLS Mentoring FNP 2014).

Przywołana deskrypcja znakomicie odpowiada wsparciu, jakiego 
część naukowców, zwłaszcza rozpoczynających swoją pracę badawczą, 
doświadcza, nawet jeśli działania te nie są nazywane mentoringiem. 
Uzasadnione jest stwierdzenie, że dystynktywne cechy menotringu 
w nauce to jego otwarty charakter, ukierunkowanie na więcej niż jeden 
cel oraz długofalowość. Otwartość oznacza, że relacja mistrz–uczeń 
nie wyklucza korzystania przez tego drugiego z innych źródeł i form 
wsparcia, wielowymiarowość przejawia się tym, że nawet realizacja 
konkretnych zadań (grant, stopień naukowy, publikacja) nie ograni-
cza wypracowanej relacji, zaś formuła permanentnego doskonalenia 
wyznacza szeroki zakres czasowy współpracy. Koncepcja mentoringu 
ma charakter elastyczny i może uwzględniać różne modele kooperacji 
i wsparcia. Z praktyki naukowej można w tym miejscu przywołać: 
wspólne badania naukowe, współpracę podczas przygotowywania 
publikacji naukowych, pomoc w aplikowaniu o granty, udzielane 
rekomendacje itp. Oprócz merytorycznego wsparcia, mentor może 
być autorem podpowiedzi dotyczących organizacji pracy – możliwości 
zatrudnienia, przebiegu procedury awansowej, realizacji obowiązków 
dydaktycznych, nawiązywania współpracy, umiędzynarodowienia 
dorobku, komercjalizacji wyników badań, wyboru miejsc publikacji 
itp. Oczywiste jest, że wszystkie powyższe działania wymagają re-
lacji asymetrycznej, tzn. mentor znajduje się na wyższym poziomie 
rozwoju naukowego, posiada większe doświadczenie, jest bardziej 
zaawansowany w zarządzaniu pracą naukową lub reprezentuje inną 
dyscyplinę, która może odpowiadać potrzebom osoby mentorowanej. 
Można zatem sformułować stwierdzenie, że mentor w nauce pełni 
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przede wszystkim rolę przewodnika, jest bowiem kimś więcej niż 
opiekunem, zawodowym partnerem czy zwierzchnikiem.

Opisana forma relacji przynosi skojarzenia z tradycyjnym oddzia-
ływaniem mistrza na uczniów (Sokrates, Pitagoras, średniowieczne 
zwyczaje przemieszczania się studentów do konkretnych nauczy-
cieli-mistrzów itp.), jednak współcześnie można ją postrzegać także 
jako współobecność uwzględniającą samodzielność i suwerenność 
jednostki w nauce. Warto jednocześnie zwrócić uwagę na zagrożenia, 
jakie wiążą się z mentoringiem w nauce, a dotyczą one zarówno 
mentora, jak i ucznia. Po stronie tego drugiego można wymienić:

• zbytnie podporządkowanie mentorowi i redukcja indywi-
dualizmu

• brak samodzielności w wyborze obszarów zainteresowań 
naukowych

• odczuwany protekcjonizm i obniżenie samooceny ucznia
• w skrajnych przypadkach wymuszone wykorzystywanie relacji 

naukowych w przestrzeni prywatnej.
Natomiast zagrożenia, które powinien uwzględniać mentor, obejmują:
• przenoszenie na aktywność ucznia własnych zainteresowań 

badawczych
• megalomania i wyolbrzymianie własnych osiągnięć naukowych 

oraz możliwości organizacyjnych
• wyręczanie w pracy badawczej w celu optymalizacji efektów 

działań ucznia (np. przyspieszenia awansu naukowego)
• utrata bezstronności podczas oceny dorobku ucznia
• zaniżanie oceny innych badaczy, którzy nie uczestniczą w re-

lacji z mentorem.
Powyższe sytuacje stanowią realne niebezpieczeństwo dla relacji, 

która powinna – jak już zostało powiedziane – opierać się na całko-
witej dobrowolności obydwu stron. I tu pojawia się kluczowe pyta-
nie – o to, kto we współczesnej nauce kogo wybiera: mentor ucznia 
czy uczeń mentora? W praktyce współistnieją obydwa scenariusze. 
Często to właśnie doświadczony badacz dostrzega już w studencie 
specyficzne cechy, które świadczą o możliwości dalszego rozwoju 
,i sugeruje ścieżkę zawodową związaną z nauką. Bywa jednak też 
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tak, że ze względu na osobowość wykładowcy, jego zainteresowania, 
dorobek i renomę, to adept nauki poszukuje możliwości współpracy 
z danym badaczem. Sytuacja staje się bardziej złożona, gdy nieformal-
nym mentorem jest osoba spoza środowiska, np. z innego ośrodka 
lub innej dyscypliny. Może to generować w otoczeniu młodego 
badacza sytuacje konfliktowe, wynikające np. z traktowania mento-
ra jako konkurenta wobec formalnego zwierzchnika czy opiekuna 
(promotora) pracy naukowej.

Rozwiązania stosowane poza nauką pozwalają na przejęcie pewnych 
wzorców minimalizujących przywołane powyżej zagrożenia. Przede 
wszystkim ważne jest jasne określenie ról oraz celu relacji mentorskiej. 
Cel ten może być krótkoterminowy (realizacja konkretnego zadania, 
np. zdobycie stopnia naukowego, przygotowanie publikacji, wniosku 
grantowego itp.) lub długoterminowy (rozwojowy). Charakter dzia-
łań naukowych opartych na ustawicznym rozwoju wskazuje raczej 
na dominację tego drugiego typu.

O ile jednak poza nauką ustalenia co do czasu trwania i efektów 
mentoringu funkcjonują naturalnie i stanowią składową kultury 
danej organizacji, to w przypadku tak specyficznym jak działalność 
badawcza są trudne do wdrożenia. Bariery wynikają m.in. z utrwa-
lonych (po części także stereotypowo) ról pełnionych w społeczności 
akademickiej, m.in. z potrzeby terminowania i osiągania kolejnych 
etapów kariery akademickiej „we właściwym czasie”. Takie kostyczne 
podejście do ścieżek rozwoju i awansu nie przyczynia się do wzmoc-
nienia organizacji, dla której mentoring mógłby być mechanizmem 
podnoszenia efektywności. Można tu wymienić budowanie pozytyw-
nych praktyk, przeciwdziałanie konfliktom (wynikającym np. z braku 
wiedzy), zapewnienie ciągłości procesom badawczym i dydaktycznym 
na wysokim poziomie, rozwój kadr oparty na budowaniu ścieżek 
kariery, ułatwianie adaptacji osobom nowo zatrudnionym, budo-
wanie społeczności i podtrzymywanie transferu wiedzy, zwiększanie 
skuteczności procesów zarządzania w nauce itp.

Podejmując próbę zdefiniowania mentoringu w nauce w jego 
praktycznym, tj. przystosowanym do realiów wymiarze, uważam, 
że uprawnione jest nazwanie go kompleksową, dobrowolną relację 
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pomiędzy mentorem i uczniem, opartą na zaufaniu i polegającą 
na wsparciu procesów rozwoju naukowego w ustalonym wcze-
śniej celu, kierunku i zakresie. Mentor, korzystając ze swojej wiedzy, 
kompetencji, doświadczeń, przekazuje uczniowi wzorce zachowań 
i postaw, a także buduje przestrzeń dla swobodnej wymiany idei oraz 
doskonalenia rozwoju. Lois J. Zachary, autorka The Mentor’s Guide: 
Facilitating Effective Learning Relationships, wskazała siedem elementów, 
które jej zdaniem tworzą istotę opisywanej relacji i można je uznać 
za uniwersalne (Zachary 2011). Owe składowe to: wzajemność, nauka, 
relacja, partnerstwo, współpraca, cele i rozwój. Wątpliwości wzbudza 
uznanie relacji za element składowy, bowiem – jak potwierdza więk-
szość koncepcji – mentoring sam w sobie jest relacją. Podobny brak 
precyzji związany jest z celem; jeżeli uznać, że relacja nawiązywana 
jest świadomie, to tym samym jest celowa. Ta teleologiczność men-
toringu stanowi zatem nie tyle jego składową, co istotę. Można się 
jednak zgodzić z autorką co do pozostałych elementów i przenieść 
je w przestrzeń nauki. Również podkreślana rola mentora, jego 
rozwoju i predyspozycji jest adekwatna do kontekstu opieki spra-
wowanej w nauce. Jak już zaznaczono, mentor, oprócz sprawowania 
roli opiekuna, powinien być jednocześnie nauczycielem, mistrzem, 
ekspertem, przewodnikiem, ale także krytykiem. Osobista postawa 
oraz przebieg kariery mentora stają się potwierdzeniem jego kompe-
tencji w zakresie „aktywnego towarzyszenia” innym i inspirowania 
do autonomicznego rozwoju, tak by uczeń w przyszłości mógł być 
mentorem dla innych. Krytyczna ocena rzeczywistości naukowej 
w Polsce, a szczególnie odniesienie się do nauk społecznych, pozwala 
stwierdzić istnienie deficytu w zakresie dobrych praktyk mentoringu.
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DOBRE PRAKTYKI MENTORINGU W  NAUCE. 
CZYLI O  WSPARCIU, KTÓREGO UDZIELA 

PROFESOR TERESA SASIŃSKA-KLAS

Teoretyczne wprowadzenie miało na celu stworzenie tła dla rozwa-
żań właściwych, tzn. pokazujących, jak mimo formalnych braków 
procedur mentoringowych mogą funkcjonować dobre praktyki 
wsparcia i opieki w nauce. Szczególny aspekt tych przemyśleń odnosi 
się do mentoringu ze strony kobiet. Przyczynkiem do tak ukierun-
kowanego wywodu były badania przeprowadzone w środowisku 
polskich politolożek (Włodkowska-Bagan, Winiarczyk-Kossakow-
ska 2018). Niezwykle interesujące wyniki badań ankietowych oraz 
pogłębionych wywiadów stworzyły obraz środowiska, które nie jest 
wolne od problemów wewnętrznych, a jednym z nich jest utrudniona 
ścieżka rozwoju naukowego i zawodowego, którą przechodzi wiele 
kobiet. Jak podsumowują autorki,

Badania jednoznacznie pokazały, że polskie uczelnie nie są wolne 
od dyskryminacji (ze względu na płeć, wiek, sytuację rodzinną), 
lobbingu, seksizmu oraz molestowania seksualnego. (…) Dys-
kryminacja pojawia się w sytuacjach ograniczonego dostępu 
do pewnych dóbr, np. liczby etatów, przyjmowania materia-
łów publikacyjnych czy wystąpień na konferencjach, a także 
w ograniczeniach w dostępie do określonych funkcji ze względu 
na płeć i stereotypowe postrzeganie kobiet (Włodkowska-Bagan, 
Winiarczyk-Kossakowska, 2018, s. 59).

Jednym z pytań, które pojawiło się w przywołanych powyżej bada-
niach empirycznych, była prośba o wskazanie kobiety badaczki, która 
w największym stopniu udzieliła wsparcia respondentkom badania. 
Spośród powtarzających się w odpowiedziach nazwisk często wy-
mienianym było właśnie Teresa Sasińska-Klas. Z perspektywy moich 
doświadczeń nie jest to odpowiedź zaskakująca, bowiem biorąc udział 
w badaniach, także jej udzieliłam i teraz, kiedy osiągnęłam pełną 
samodzielność w nauce, mogłabym ją powtórzyć. Równie prawdziwe 
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są wyrażone w badaniach stwierdzenia, opisujące Panią Profesor 
jako osobę: „rozpoznawalną w środowisku”, „posiadającą znaczące 
dokonania naukowe”, „pomocną i zorientowaną w mechanizmach 
rozwoju naukowego” oraz „życzliwą”. Niezwykle znamienne jest, 
że badane politolożki wskazały zarówno na cechy osobowości Teresy 
Sasińskiej Klas, jak i na Jej dorobek, a zatem dwa filary mentoringu. 
Publikacje Pani Profesor to już kanon wiedzy socjologicznej, ale 
także wiedzy o mediach. To, co je wyróżnia, to swoboda w sięganiu 
do różnych dyscyplin i sprawne łączenie zjawisk, które rozdzielone 
dyscyplinami naukowymi, w rzeczywistości społecznej przecież się 
przenikają. Rozważania na temat socjalizacji politycznej (Socjalizacja 
polityczna: teorie, badania, ustalenia), opinii publicznej (Narodziny 
badań opinii publicznej) oraz systemu medialnego i związanych z nim 
zagrożeń (Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego 
w Polsce) tworzą istotny wkład w polską naukę oraz ciągle aktualny 
komentarz wobec życia społeczno-politycznego. Zasięg odbioru 
dorobku Jubilatki zwiększa fakt, że znaczna część Jej artykułów po-
wstała w języku angielskim, a zatem można mówić o funkcjonowaniu 
w światowym „krwioobiegu nauki” i to na długo przed tym, zanim 
tzw. umiędzynarodowienie dorobku pojawiło się jako reformator-
ski wymóg. Warto również zwrócić uwagę na fakt, w jak różnych 
zespołach autorów pojawia się nazwisko Jubilatki. Jeżeli jakiś temat 
zostanie przez Panią Profesor uznany za intrygujący i wart zgłębienia, 
to rezultaty współpracy z innymi autorami lub redaktorami stają się 
użyteczne w socjologii, politologii, nauce o mediach, ale także za-
rządzaniu, bezpieczeństwie, stosunkach międzynarodowych a nawet 
teologii. Taka łatwość poruszania się nie tylko w ramach jednej dys-
cypliny, to niewątpliwie wynik ugruntowanego warsztatu naukowego, 
ale także badawczej dociekliwości oraz świetnej organizacji pracy. 
W przypadku naszej znajomości, najpierw poznałam publikacje 
Profesor Teresy Sasińskiej-Klas, a później samą Autorkę. Pierwsze 
osobiste spotkanie miało miejsce dwie dekady temu podczas jednej 
z konferencji politologicznych, a później dane mi było obserwować, 
w jaki sposób naukowa błyskotliwość uzupełniana jest organizacyjną 
sprawnością. Pani Profesor kierowała wówczas Polskim Towarzystwem 
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Nauk Politycznych (2004–2007 i 2007–2010) i byłam pod wrażeniem, 
jak konsekwentnie, a jednocześnie nienarzucająco organizuje pracę 
Towarzystwa. Transparentność, rozmach działań włączających PTNP 
w struktury międzynarodowe, a równocześnie świetna komunikacja 
z całym środowiskiem wyróżniały typ przywództwa, które Profesor 
Teresa Sasińska-Klas wprowadziła. Wówczas nie miałam wyobrażenia, 
że to właśnie za sprawą Teresy (wybacz poufałość droga Jubilatko) 
sama znajdę się we władzach międzynarodowych organizacji na-
ukowych – najpierw CEPSA, a później ISPA. Co zadecydowało? 
Wsparcie („dasz radę”), zrozumienie obaw („nie będzie łatwo, ale 
trzeba spróbować”), ale też konkretny instruktaż dotyczący sposobu 
poruszania się w środowisku międzynarodowym, niepisanych zasad 
a czasami po prostu przedstawienie osobom, które w tych gremiach 
funkcjonowały od lat. Nasze wspólne wyjazdy to piękne dopełnienie 
tej „międzynarodowej przygody”. Lwów, Ljubljana, Budapeszt, Bańska 
Bystrzyca… długo można by wymieniać i każda z tych podróży była 
niepowtarzalna. Niesamowite, wręcz niespożyte siły Teresy, która 
po kilkunastu godzinach jazdy nocnym pociągiem lub autokarem 
potrafiła w kwadrans przygotować się do perfekcyjnego wystąpienia 
na sesji plenarnej, niezmiennie robiły na mnie wrażenie. Może to nazbyt 
osobiste, ale wspólne zakupy stały się naszym prywatnym rytuałem. 
Oryginalne tkaniny, przyprawy, a nawet szklane naczynia wiezione 
z Tunezji to tylko część zakupowej odysei, która była też czasem dys-
kusji i poznawania człowieka w jego codzienności. Teresa nie tylko 
świetnie doradzała lokalne specjały, ale zawsze dysponowała fachową 
wiedzą na temat zwiedzanego miejsca i jego historii. Równie dobrze 
odnajdywała się na zatłoczonym suku, jak i w ekskluzywnym domu 
handlowym. Możliwość podpatrywania tak naturalnych zachowań 
u osoby, która od początku była dla mnie autorytetem, stanowiła 
bezcenną lekcję swoistego know-how. To, co charakterystyczne dla 
Teresy, to niezwykłe poszanowanie czasu swojego i innych. Zawsze 
punktualna, nieprzedłużająca swoich konferencyjnych wystąpień, 
zadająca innym pytania i słuchająca odpowiedzi.
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Wielokrotnie zastanawiałam się, gdzie Profesor Teresa Sasiń-
ska-Klas znajduje siły, którymi bez wątpienia może obdzielić kilku 
młodszych naukowców. Jakkolwiek odpowiedź wskazująca na owo 

„źródło mocy” nie padła nigdy wprost (a pytałam Teresę wielokrotnie), 
to jestem przekonana, że jest nim PASJA. Trudno wskazać drugą 
osobę, która z taką determinacją angażowałaby się w uprawianie 
nauki. Obrady trwające cały dzień, przedłużające się panele, mało 
snu, potrzeba szybkiego dostarczenia tekstu nie zniechęcały Teresy, 
a mnogość zobowiązań (także dydaktycznych) nie dezorganizowa-
ła. Z niedowierzaniem słuchałam o liczbie doktorantów, których 
ma pod opieką, projektów, w które jest zaangażowana, czy studentów, 
z którymi nie tylko prowadzi zajęcia, lecz także doradza w różnych, 
życiowych kwestiach. Z zadowoleniem wspominała tych, którzy ucząc 
się dziennikarskiego warsztatu, nie zapomnieli o wpajanych zasadach 
etyki zawodowej, kiedy stali się słynni i rozpoznawalni. Zadziwiające 
i znamienne zarazem jest, w jak różnych środowiskach funkcjonują 
osoby, które o Profesor Teresie Sasińskiej-Klas mogą powiedzieć: 
moja mentorka. W czasach społecznej polaryzacji taka umiejętność 
oddzielenia człowieka od ideologicznego czy religijnego kontekstu 
jeszcze bardziej świadczy o wielkości Nauczyciela.

Bezcenną nauką w znajomości z Teresą jest możliwość obserwowa-
nia, w jaki sposób łączy ponadprzeciętną (po wielokroć!) aktywność 
z umiejętnością wynajdywania i wykorzystywania prostych przyjem-
ności. Baseny termalne przy okazji konferencji w Budapeszcie czy 
Uniejowie, najlepsze lody jedzone w Ljubljanie, odpoczynek na polu 
kempingowym, gdzie umieścili nas organizatorzy jednej z konferen-
cji – to tylko nieliczne przykłady. Ponadto niesamowita sprawność 
organizacyjna – mapy, plany miast, znajomość połączeń i buddyjskie 
wręcz opanowanie, kiedy np. autokar wiozący nas do kraju opóźnił 
się o kilka godzin w środku nocy.

Czy to jest mentoring? W mojej opinii zdecydowanie tak. Tylko 
osoba empatyczna a jednocześnie posiadająca ogromne doświad-
czenie jest w stanie wytworzyć taki klimat, w którym nie odczuwa 
się przymusu rozwoju, a jedynie radość i ekscytację. Każde moje 
spotkanie z Teresą Sasińską-Klas oznacza „podłączenie do źródła 
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zasilania”, tzn. powrót do własnego środowiska z nowymi pomysłami, 
planami, energią i – co najważniejsze – przekonaniem, że można 
więcej. Początkowo z niedowierzaniem, a później z coraz więk-
szym zaufaniem i dumą przejmowałam sposób patrzenia na naukę 
jako na dziedzinę, w której kobiety mogą osiągnąć równie wiele jak 
mężczyźni, ale – jestem o tym przekonana – większym wysiłkiem. 
Przykład Profesor Teresy Sasińskiej-Klas pokazuje, jak wiele i w jakim 
stylu można osiągnąć, pozostając przy tym życzliwym, niezmanie-
rowanym człowiekiem. Druga kobieta jest w stanie zrozumieć, jak 
trudne bywa łączenie ról społecznych – np. badaczki i matki. Roz-
mowy o domu, dzieciach, zwierzętach, ale także o zdrowiu i planach, 
stworzyły więź utkaną z tak różnych, a przy tym tak przenikających 
się wątków. Uważność, umiejętność aktywnego słuchania, drobne 
dowody pamięci związane np. z urodzinami, to wszystko sprawiło, 
że mentoring zmienił się w relację dużo głębszą i bardziej prywatną, 
ale nie utracił pierwotnego charakteru.

Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić jakże ważną a po-
mijaną w analizach składową relacji mentorskiej, tj. umiejętność 
przekazywania konstruktywnej krytyki. Proces samodoskonalenia 
zawodowego wymaga uważnej obecności osoby, która wskaże te ele-
menty, które wymagają korekty, oraz narzędzia, które temu posłużą. 
Zazwyczaj ten aspekt współpracy pomiędzy mistrzem i uczniem jest 
najbardziej problematyczny i generujący konflikty. Jak ich uniknąć? 
Klasyczne rozumienie krytyki konstruktywnej, tj. wskazanie słabych 
stron wraz ze sposobem ich korekty, oddzielenie osoby od dzieła, 
a także wyeliminowanie emocji może uczynić z krytyki niezwykle 
pomocny mechanizm wsparcia. Znajduje tu również zastosowanie 
biznesowa metoda łączenia krytyki z tym, co dla pracownika jest 
najważniejsze, tzn. pokazaniem, w jaki sposób np. brak termino-
wości wpływa na wizerunek danej osoby w środowisku naukowym. 
Oprócz krytyki bezpośredniej, w świecie nauki jej formą jest również 
negatywna recenzja. W tym zakresie niejednokrotnie czerpałam 
z doświadczenia Teresy, powtarzającej, że o ile pozytywne recenzje 

„piszą się same”, to negatywne wymagają więcej czasu, skupienia 
i znalezienia właściwego sposobu, aby odsłaniając słabości pracy, 
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nie urazić jej twórcy. Takich lekcji może udzielać tylko ktoś, dla 
kogo na pierwszym miejscu jest człowiek i szacunek do niego, ale 
też uczciwość wobec samego siebie.

Na zakończenie, szczególna cecha, którą imponuje mi Teresa 
i której nigdy nie przestanę podziwiać – umiejętność właściwej 
oceny ludzi. Wielokrotnie słyszałam, z jaką estymą wspominała tych, 
którzy pomogli jej ukształtować siebie jako badaczkę (m.in. prof. 
Maria Borucka-Arctowa). Pomimo upływu lat nie odcięła się od tych, 
którzy byli mentorami na jej drodze. Dla potrzebujących wsparcia 
Profesor Teresa Sasińska-Klas zawsze ma czas (nawet wtedy, gdy 
obiektywnie go nie ma), uważność, rady udzielane w taki sposób, 
żeby nie zdominować ucznia. Teresa nigdy nie narzuca swoich po-
glądów, nie oczekuje wdzięczności, nie zabiega o stanowiska. W tym 
wieloletnim bezinteresownym wspieraniu innych, w tym także mnie, 
pozostaje skromna, bezpretensjonalna i stale uśmiechnięta. Jeżeli 
miałabym wskazać jedną osobę, która stając przed laty na mojej 
drodze zawodowej zmotywowała mnie i wsparła swoim przykładem 
kobiety i badaczki w naukach społecznych, to bez wątpienia jest nią 
Pani Profesor Teresa Sasińska-Klas, czyli po prostu Teresa.
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