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Przedmowa

Każdy jubileusz skłania do refleksji i szukania odpowiedzi na kilka zasadniczych pytań:
1. Co udało się Jubilatowi osiągnąć?
2. Co powinien jeszcze zrealizować dla siebie i innych?
3. Jaki ślad pozostawił dotychczas w umysłach i sercach innych ludzi?
W przypadku naszego Jubilata prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Bogusława Fiedora
odpowiedzi na te pytania są imponujące. W ciągu wielu lat bardzo twórczej i intensywnej pracy powstały Jego liczne dzieła, odkrycia i idee ważne dla nauki, praktyki
gospodarczej i dydaktyki.
Plany na przyszłość ukryte są w umyśle, sercu i marzeniach Jubilata. Można się
spodziewać, że zaowocują one kolejnymi „twórczymi perłami”.
Ślady w umysłach innych ludzi, które Jubilat pozostawił, świadczą o jego mistrzostwie. Ogromna rzesza Jego uczniów to potwierdza. Ślady w ludzkich sercach
są natomiast dowodem wspaniałych cech charakteru i osobowości Jubilata.
Przedkładana monografia „Ekonomia i środowisko” jest skromnym dowodem
naszej wdzięczności dla prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Bogusława Fiedora – wybitnego
Uczonego, wspaniałego Nauczyciela i dobrego, ciepłego Człowieka.
Wdzięczni przyjaciele, koledzy i uczniowie

