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Marlena Solak (1957–2020)
15 września na cmentarzu w Głuszynie pożegnaliśmy naszą koleżankę, mgr Marlenę Solak, zmarłą
2 września 2020 roku.
Marlena Solak urodziła się w Poznaniu 26 lutego 1957 roku. Do szkoły podstawowej uczęszczała w Poznaniu – Głuszynie. W roku 1976
ukończyła Liceum Ogólnokształcące nr 10 w Poznaniu. W wieku 19
lat wyszła za mąż. Urodziła córkę
i syna. W 1983 roku wyjechała z mężem na placówkę dyplomatyczną
do Drezna. Po powrocie do Polski
w 1986 roku podjęła pracę w Bibliotece Wojskowej. W latach 1992–1994
pracowała w Wyższej Szkole Rzemiosł Artystycznych, pełniąc funkcję
pełnomocnika rektora ds. rekrutacji.
Pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej, jako magister kulturoznawstwa,
Fot. Katarzyna Gmerek
rozpoczęła 2 października 1995 roku
na stanowisku bibliotekarza; początkowo w Oddziale Udostępniania,
a następnie w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. Wkrótce, podnosząc swoje kwalifikacje, ukończyła kolejno: studia podyplomowe w zakresie reklamy i promocji na Wydziale Nauk Politycznych
UAM oraz studia podyplomowe z bibliotekoznawstwa w Wyższej Szkole
Nauk Społecznych.
W 1999 roku otrzymała urlop bezpłatny od władz UAM, aby wraz
z mężem udać się na placówkę dyplomatyczną do Bukaresztu. Tam
w latach 1999–2002 pracowała na stanowisku sekretarza ambasady
i wicekonsula, a następnie – w latach 2002–2003 – w Konsulacie RP
w Kiszyniowie, pełniąc funkcję starszego referenta konsularnego –
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wicekonsula specjalisty ds. Polonii. Jej zaangażowanie w życie Polonii
wykraczało poza ramy obowiązków. Pracowała poza godzinami pracy,
a telefony osób proszących o pomoc w różnych sprawach nie kończyły
się o północy. Pomagała wszystkim: i tym, którzy potrzebowali karty
Polaka, i tym, którzy potrzebowali opieki medycznej. Organizowała
na szeroką skalę pomoc charytatywną, kolonie i inne formy letniego
wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz różne formy doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli przedmiotów prowadzonych w języku
polskim. Zachęcała młodzież polonijną, aby studiowała w Polsce, pomagała młodym; dla wielu z nich przez 20 lat była bardzo bliską osobą.
Jej kontakty z Polonią trwały aż do śmierci. Odbierała liczne dowody
sympatii i nagrody. Była dumna z ostatniego odznaczenia, honorowego medalu Meritus Patriae, nadanego przez Zarząd Rządowej Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”. Nawiązane w tym czasie kontakty
i relacje, w szczególności z grupami polonijnymi, zaowocowały po latach zorganizowaniem w Bibliotece Uniwersyteckiej warsztatów bibliotecznych dla Polonii zza naszej wschodniej granicy. Marlena Solak brała aktywny udział w konferencjach międzynarodowych poświęconych
Polonii w Rumunii i Mołdawii. Wygłosiła referaty w Lille we Francji,
w Bukareszcie i Kiszyniowie.
Po powrocie do Polski 1 grudnia 2003 roku Marlena Solak ponownie
podjęła pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej, tym razem w Oddziale Informacji Naukowej, jako specjalista ds. elektronicznych źródeł informacji
naukowej i szkoleń. 1 czerwca 2005 roku awansowała na stanowisko starszego bibliotekarza.
Od 1 września 2008 do 31 stycznia 2010 roku pełniła funkcję kierownika Biblioteki Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Do Biblioteki Uniwersyteckiej powróciła 1 lutego 2010 roku, kontynuując pracę –
już po awansie na stanowisko kustosza – w Oddziale Udostępniania.
Cztery miesiące później przeszła do Sekcji Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, która w roku 2012 stała się częścią Oddziału Digitalizacji. Na tym
stanowisku pracowała do 28 września 2019 roku, czyli do czasu przejścia
na emeryturę.
Od 2013 roku pełniła funkcję wiceprezesa Zarządu Fundacji Instytutu
im. prof. Jerzego Kmity. Ponadto od 2009 roku należała do – nieformalnego, interdyscyplinarnego – Zespołu Badawczego, kierowanego przez
prof. dr hab. Annę Pałubicką i prof. dra hab. Jana Grada, zespołu funkcjonującego przy Instytucie Kulturoznawstwa UAM.
Marlena Solak na zawsze pozostanie dla nas wzorem pracowitości
i ogromnej życzliwości. Uczestniczyła w licznych warsztatach i szkoleniach. W latach 2018–2019 z inicjatywy Marleny odbyły się w Bibliotece
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Uniwersyteckiej warsztaty biblioteczne dla nauczycieli i bibliotekarzy
z Białorusi, Czech, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Pełniła funkcję koordynatora merytorycznego szkoleń, dbała, aby ich uczestnicy zdobywali
wszechstronną wiedzę i umiejętności. Gości otaczała troskliwą opieką,
służyła radą i pomocą. Współpracując ze Stowarzyszeniem Wspólnota
Polska, starała się, aby pobyt w Poznaniu był dla kursantów atrakcyjny
i pełen wrażeń.
Zawsze uśmiechnięta i uprzejma, a w życiu zawodowym nad wyraz
kreatywna i zaangażowana. Straciliśmy dobrego człowieka, serdeczną
koleżankę i niezawodnego przyjaciela.
Cześć Jej pamięci!
Aleksandra Mikołajska, Jolanta Noskowiak
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