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PRZEDMOWA
Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna.
Lew Tołstoj

Jubileusze są nie tylko okazją do celebrowania okrągłej rocznicy pracy, ale także
przesłanką do refleksji, spojrzenia wstecz, oczami Kolegów i Przyjaciół, aktywnych obserwatorów życia zawodowego Jubilata. Niewątpliwie ważną inspiracją
ku temu jest jubileusz 45-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Uniwersytecie
Ekonomicznym we Wrocławiu Profesora Jana Lichtarskiego. Naszą intencją –
jako redaktorów monografii okolicznościowej – jest zaprezentowanie nie tylko
sylwetki i dokonań Pana Profesora, ale także opracowań, przygotowanych
przez grono osób związanych z Szanownym Jubilatem, nawiązujących do Jego
dorobku. Podjęciu próby odniesienia się do dokonań Profesora sprzyja ukazanie się w 2015 roku książki Jego autorstwa pt. Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, wydanej przez PWE. Zamiarem Profesora Lichtarskiego było ustosunkowanie się w niej do szczególnego atrybutu nauk o zarządzaniu, tj. do praktycznego
ich zastosowania, przy jednoczesnym powrocie do istoty, dylematów i wyzwań
związanych ze współczesnym zarządzaniem organizacjami. Nasze zaproszenie
przyjęło wiele osób, Przyjaciół i Kolegów Profesora, a przysłane opracowania
charakteryzują się ogromną różnorodnością. Patrząc na nie z określonej perspektywy, można zauważyć, jak inspiracja wynikająca z twórczej pracy jednego
człowieka jest w stanie wyzwalać potencjał innych, jak ważne są te impulsy zarówno w rozwoju poszczególnych osób, jak i w rozwoju nauki w ogóle. Z drugiej strony, pozostawiona Autorom swoboda siłą rzeczy spowodowała pojawienie się w tym zbiorze opracowań o zaskakującym, często ambiwalentnym
charakterze. Biorąc to pod uwagę, książkę podzielono na dwie części. Pierwsza
z nich dotyczy bezpośrednio Jubilata i obejmuje prezentację osoby Profesora
i syntetyczny opis Jego dorobku działalności naukowej i dydaktycznej. Mamy
tu także opracowanie, które odnosi się do szeroko pojmowanych dokonań Profesora – przez pryzmat imperatywu refleksyjności. Druga część zawiera publikacje napisane zarówno przez znakomitych współczesnych polskich przedstawicieli nauk o zarządzaniu, którzy doskonale znają i wysoko oceniają dorobek
Profesora Jana Lichtarskiego, jak i przez Jego współpracowników i uczniów,
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którym dane było się przy Nim rozwijać. Chcąc zachować porządek, a jednocześnie szacunek dla Autorów publikacji, postanowiliśmy przedstawić je w porządku
alfabetycznym – według nazwisk ich twórców.
Dziękujemy wszystkim Autorom za zaangażowanie się w powstanie tego dzieła
oraz Szanownemu Recenzentowi za trud poniesiony w celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego artykułów wchodzących w skład niniejszej publikacji. Dostojnemu Jubilatowi życzymy wszystkiego, co najlepsze w życiu osobistym, oraz satysfakcji z dalszej aktywności naukowej i dydaktycznej.
Grażyna Osbert-Pociecha i Stanisław Nowosielski

