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magia słowa w subdyscyplinach 
nauk o zarządzaniu 

Marek Ciesielski

Wprowadzenie

odnoszeniuz sięz słówz „mity,z magia,z czaryz
izzaklęcia”zdoznaukzozzarządzaniu,zaznawetz
dozwszystkichznaukzspołecznych,zniezmaznicz

oryginalnego .zJestznaztenztematzwielezpublikacji .zNaz
przykładzS .zAndreskizpisze:z„Wzodróżnieniuzodzspe-
cjalistyzzzzakresuznaukzścisłychzbadaczzzajmującyzsięz
ludzkimzzachowaniemzprzypominazczarownika,zktóryz
zazpomocązzaklęćzpotrafizsprawić,zabyzudałyzsięzplonyz
lubzspadłzdeszcz”1) izdalejz„przyglądajączsięzpraktycz-
nymzrezultatomzszybkiegozrozwojuznaukzspołecznych,z
odnajdziemyzwięcejzpodobieństwzdozrolizczarownikaz
wzprymitywnychzplemionachzniżzdozfunkcji,zjakązwzno-
woczesnychz społeczeństwachz przemysłowychz pełniąz
naukowcy”2) . Jednakżez zagadnieniez wspomnianychz
podobieństwzniez jestzdozkońcazrozpoznane .zDlategoz
teżzwztekściezpodjętozpróbęzwskazaniaznazzwiązanez
zztymizokreśleniami,zalezrzadkozanalizowane,zkwestie .z

Zawartązwztytulezsugestięzmożnazodnieśćzdozca-
łościz naukz oz zarządzaniu .z Wz tymz opracowaniuz zez
względówz praktycznychz ograniczonoz sięz doz wybra-
nychzsubdyscyplinz tychznauk:z logistyki,zmarketinguz
izzarządzaniazstrategicznego .zWzodniesieniuzdozpew-
nychzkwestiizposłużonozsięzteżzprzykładamizzzlitera-
turyzozorganizacjachzopartychznazwiedzyzizoznaukachz
oz zarządzaniuz naz poziomiez dyscyplinyz naukowej .z
Przyjęto,zżezmagiazoznaczaz jedenzzzrodzajówzmagiiz
sympatycznejz –z magięz homeopatyczną (podobnez
wywołujez podobne) .z Przykłademz stosowaniaz magiiz
homeopatycznejzjest,zwspomnianezjużzwzcytowanymz
tekście,zwywoływaniezkorzystnychzzmianzwzotoczeniuz
poprzezzichzimitowaniezlubznawetznaśladowaniezichz
epifenomenów .zIztakzrozszerzajączopis,zmożeztozbyćz
nazprzykładzpolewaniezziemizwodązizwywoływaniezha-
łasuzwzceluzspowodowaniazdeszczu,zaznajlepiejzulewyz
zzpiorunamizizgrzmotami .zTakżezuporczywezpowtarza-
niezodpowiednichzsłówzjestzsposobemznazwywołaniez
deszczuzalbozinnegozpotrzebnegozzjawiska .z

Wznaucezmagiazsłowazmożezprzejawiaćzsięzwzróż-
nyzsposób .zWztymztekściezprzyjęto,zżezwzwybranychz
subdyscyplinachznaukzozzarządzaniuzmożnazjązodna-
leźćzprzedezwszystkimzw:z

zz definicjach,zazściślejzwzstosowaniuzprzyzdefinio-
waniuzzasady: całazwiedzazwzdefiniensie,z

zz próbachzrozszerzaniazzakresówzsubdyscyplin,z
zz tendencjachzemancypacyjnychzsubdyscyplin,z
zz powszechnościz poglądu,z któryz możnaz określićz

jakozparadygmatzbyłoz–zjest .z
Ostatniazformazmagiizsłowazwymagazwyjaśnienia .z

Paradygmatzbyłoz–zjestzoznaczazprzekonanie,zżezdanaz
naukazlubzdanyzprzedmiotzbadańzznajdujązsięzobec-
niezwzfaziezprzełomu3) .zPrzeszłośćzbyłazprostaz iz ja-
sna,zazto,zcozjestzzmieniazsięzcałkowiciezwzsensiezilo-
ściowymzizjakościowym .zTenzsposóbzprzejawianiazsięz

magiizsłowazmazniecozinnyzcharakterzniżzpozostałe .z
Wz tychz ostatnichz chodziz oz ulepszeniez rzeczywisto-
ści,zwzczwartymzozjejzzmianę,zniekoniecznieznazlep-
sze .zJeszczezściślejzrzeczzbiorąc,zchodzizozwywołaniez
wrażeniazwielkiegoz zakresuz iz tempaz zmian .z Celemz
głównymzopracowaniaz jestz ocenaz szkodliwościz tychz
zjawisk,zszczególniezwzkontekścieznaglącejzkonieczno-
ścizporządkowaniazwiedzyzwznaukachzozzarządzaniuz
izpilnejzpotrzebyzintegracjizsubdyscyplin tejzdyscypli-
ny .zDlategozteżzdalejzodniesionozsięzwprostzdozwspo-
mnianychz formz przejawianiaz sięz magiiz wz naukachz
ozzarządzaniu .zNiezpodjętozjednakzwzogólez–zporusza-
nejzniekiedyzwzmetodologiiz kwestiiz–z zasadniczychz
relacjizmiędzyznaukązazmagią .z

cała wiedza w definiensie 

idaćzwyraźnieztęzzasadęzwzdefinicjachzzzza-
kresuz logistyki,z marketinguz iz zarządzaniaz
strategicznego .zZacznijmyzodzlogistyki .zPrze-

glądajączdefinicjezlogistyki,zmożnazodnieśćznieodpartez
wrażenie,zżezichzautorzyzchcielizzawrzećzwzdefiniensie 
coznajmniejzpodstawowązwiedzęzozdefiniowanychzpoję-
ciach,zzezszczególnymzuwzględnieniemzcelówzgospoda-
rowaniazizzarządzania .zNiezależniezodztego,zczyzbierze-
myzpodzuwagęzdefinicjęzrealną,zczyztylkoznominalną,z
stawiazsięzprzedzdefiniensemzzbytzdużezwymagania .z

Dlaz porządkuz przypomnijmyz definicjęz definicji .z
Definicjazrealnaztozzdaniezpodająceztakązcharaktery-
stykęzpewnegozprzedmiotuzczyzteżzprzedmiotówzja-
kiegośzrodzaju,zktórąztymziztylkoztymzprzedmiotomz
możnaz przypisać4) .z Natomiastz definicjaz nominalnaz
jestztozwyrażeniezwztenzczyzinnyzsposóbzpodającezin-
formacjezozznaczeniuzjakiegośzsłowazczyzsłówz(słówz
definiowanych)5) .zOtozprzykładowezdefinicjezlogisty-
kizwykraczającezpozazzadaniazdefinicji .z

„Logistykaztozproceszstrategicznegozzarządzaniaz
zaopatrzeniem,z przemieszczaniemz iz składowaniemz
surowców,z produkcjiz wz tokuz iz wyrobówz gotowychz
(orazz odpowiednichz przepływówz informacyjnych)z
wzprzedsiębiorstwiezizjegozkanałachzmarketingowychz
wztakizsposób,zbyzobecnazizprzyszłazrentownośćzbyłyz
maksymalizowanez przezz efektywnez kosztowoz reali-
zowaniezzamówień”6) .zPowstajeztuzproblem,zjakzna-
zwaćztakiezzarządzanie,zjeśliz–zcozsięzczęstozzdarzaz
–zmaksymalizujez sięz rentownośćz tylkozwz krótkichz
okresach .z Az jakz nazwaćz zarządzaniez przepływami,z
wz którymz występujez wielez błędówz zwiększającychz
kosztyzizzmniejszającychzrentowność .z

„Wz naszymz ujęciuz zarządzaniez logistycznez jestz
działalnościąz kreującąz całościowąz koncepcjęz przed-
sięwzięćz logistycznych,z uwzględniającąz ichz przebiegz
zarównozwzprzedsiębiorstwie,zjakzizuzpartnerów,zorazz
koordynacjęz realizacjiz (wz szerokimz znaczeniu)z tejz
koncepcjizprzezzodpowiedniezjednostkizorganizacyjnez,
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zz wykorzystaniemz właściwychz instrumentówz kiero-
waniaz iz kontroli”7) .z Trudnoz znaleźćz takiz ideał .z Jakiz
procentzfirmzuwzględniazprzebiegzprocesówzlogistycz-
nychzuzpartnerów?z

Podobniez jestzwzmarketingu .z„Marketingztoz takiz
sposóbz kierowaniaz przedsiębiorstwem,z wz którymz
podstawowymzzadaniemzjestzokreśleniezpotrzeb,zwy-
magańz iz interesówzokreślonychzdocelowychz rynkówz
orazzprzystosowaniezprzedsiębiorstwazdozdostarcza-
niazwymaganychzizoczekiwanychzśrodkówzzaspokoje-
niazpotrzebzwzsposóbzbardziejzefektywnyzizskuteczny,z
niżzczyniztozkonkurencja,zorazzwzsposóbzochraniającyz
lubzpodnoszącyzpomyślnośćzizdobrobytzkonsumentówz
izspołeczeństwa”8)zTakzwięczwzdanejzbranżyztylkozjed-
nazfirmazmożezstosowaćzmarketingz–ztylkozjednazfir-
mazmożezbowiemzprzystosowaćzsięzdozdostarczaniaz
środkówz zaspokojeniaz potrzebz wz sposóbz lepszyz niżz
czyniztozkonkurencja .z

Najtrudniejzjestzjednakzchybazspełnićzwymagania,z
którezstawiazponiższazdefinicjazzarządzaniazstrategicz-
nego .zOtoz ona:z „Zarządzaniez strategicznez jestz takąz
całościowązkoncepcjązzarządzania,zktóraz–zwzobliczuz
burzliwościz otoczenia,z poprzezz kreatywnąz doz niegoz
adaptacjęz –z zmierzaz doz przeciwdziałaniaz negatyw-
nymztrendomzzewnętrznymzizznalezieniazskutecznychz
przewagzkonkurencyjnych,zzapewniającychzprzetrwa-
niezizrealizacjęzzałożonychzcelówzprzedsiębiorstwa”9) .z
Wartoztuzzwrócićzuwagę,zżezadaptacjazjestzzalecanaz
tylkozdozburzliwegozotoczenia .zNiezwskazujezsięzjed-
nak,zcozrobićzwzspokojnymzotoczeniu .zCzyzwzspokoj-
nymz otoczeniuz trzebaz przechodzićz odz adaptacjiz doz
przeciwdziałania?z Iznajważniejsze .z Jeśliz zarządzaniez
strategicznezzapewniazrealizacjęzzałożonychzcelów,ztoz
ogromnazczęśćzfirmzgozniezma,zbozniezosiągazzałożo-
nychzcelów .z

Podobniez wyglądaz definicjaz zarządzaniaz strate-
gicznegoz przedsiębiorstwem:z „Zarządzaniez strate-
gicznez przedsiębiorstwemz toz dynamicznyz iz celowoz
ukierunkowanyzproceszrealizacjizniezbędnychzfunkcjiz
pozwalającychznazuwarunkowanezkulturowozkoordy-
nowaniezizsynchronizowaniezpracyzludzkiejzorazzgo-
spodarnezużytkowaniezzasobówzekonomicznychzprzezz
kształtowaniezichzpotencjału,zpozwalającegozzarównoz
wykorzystaćzszanse,zjakzizzneutralizowaćzzagrożeniaz
występującezalbozmogącezwystąpićzwzotoczeniuztegoz
przedsiębiorstwa”10) .zWprowadzonoztuzm .in .zbardzoz
szczegółowąz cechęz charakterystycznąz dlaz zarządza-
niazstrategicznego:zmusizonozpozwalaćznazsynchroni-
zowaniezpracyzuwarunkowanezkulturowo .z

Opisanaz zasadaznazpewnozpowodujezbałaganz iz toz
wzkwestiachzelementarnych .zIntencjezautorówzsązdobre .z
Trzebazadaptowaćzsięzdozotoczenia .zRealizacjazpowinnaz
byćz koordynowana,z az synchronizacjaz uwarunkowanaz
kulturowo .zJestztozjednakzwyrazzmyśleniazmagicznegoz
–zwiarazwzzbawiennezdziałanieznazwy:zjeślizwzdefinicjiz
zawrzemyzpewnezwartości,ztozzostanązonezzrealizowa-
ne .z Jedynymzwytłumaczeniemzwykluczającymzmagię,z
byłobyzprzyjęcie,zżezłatwiejznapisaćzdefinicjęz„życzenio-
wą”zniżzrealnązczyznominalną .zAztakzniezjest .z

emancypacja i zakresy subdyscyplin 

harakteryzowaniuzpojęćzpoprzezzichzidealnyz
obrazz towarzyszyz tendencjaz doz zbytniegoz
rozszerzaniazzakresuzsubdyscyplin .zWystę-

pujeztoznazprzykładzwzlogistycezwzpostacizwłączaniaz
funkcjizmarketingowychzdozlogistyki11),zaztakżezwzpo-
staciztraktowaniazlogistykizjakozstrategiizfirmy12) .z

Najbardziejz widocznymz przejawemz rozszerzaniaz
zakresuz subdyscyplinz jestz wchłonięciez dużejz porcjiz
wiedzyz zz zakresuz zarządzaniaz strategicznegoz przezz
marketing .zNiektórezpublikacjezmarketingowezzawie-
rajązznacznązczęśćzwiedzyzizproblemówzzarządzaniaz
strategicznego .zMetodyzanalizyzstrategicznejzsąztrak-
towanezjakozinstrumentyzmarketingowe .zByćzmożeztaz
subdyscyplinazwkraczaznazobszarzzarządzaniazstrate-
gicznegoz zez względówz prestiżowych .z Czystyz marke-
tingz jestz bowiemzpozprostuz słabozuporządkowanymz
zbioremz twierdzeńz iz hipotezz zz zakresuz psychologii .z
Poziomzasercjiztychztwierdzeńzizhipotezzjestzprzyztymz
różny,znajczęściejzniski .z

Wz zasadziez niez maz nicz złegoz wz takichz rozsze-
rzeniachz iz zapożyczeniach .z Wręczz przeciwnie,z wy-
korzystywaniez przezz subdyscypliny,z którez niez mająz
własnychz teoriiz (logistyka,zmarketing),z dorobkuzna-
ukowegozzzpozostałychzobszarówznaukizprzynosizko-
rzyści .zTakżezwtedy,zgdyzwymienionezsubdyscyplinyz
korzystająz zz teoriiz innejz subdyscyplinyz praktycznej,z
któraz–zwbrewzswemuzprzyporządkowaniuz–zwytwo-
rzyłazwłasnązteorię,zczylizzarządzaniazstrategicznego .z
Jednakzgdyzzestawimyztenzfaktzzzobserwowanymzzja-
wiskiemzzamykaniaz sięz badańz iz badaczyzwz ramachz
jednejz subdyscyplinyz iz opisanymiz dalejz tendencjamiz
emancypacyjnymizsubdyscyplinznaukzozzarządzaniu,z
tozwidocznezskutkiznegatywnezzaczynajązzdecydowa-
niezprzeważaćznadzpozytywnymi .zTezsamezkwestiezsąz
podejmowanezwz różnychz subdyscyplinach,z azwynikiz
rozważańzniezspotykajązsię .zPrzepływyzwiedzyzniezsąz
duże,zazpoziomzintegracjiznieztylkozniezwzrasta,zalez
maleje .zŁamanazjestzzasadazprimum non prodigere13) .z

Jakz już wspomniano,z wz subdyscyplinachz naukz
ozzarządzaniuzobserwujezsięzteżztendencjęzdozusamo-
dzielnianiaznazpoziomiez coznajmniejz dyscyplinyzna-
ukowej .zTendencjaztazjestzjużzdobrzezopisana .zArgu-
mentyzzazwyjściemzzzrodzinyznaukzozzarządzaniuztoz
przedezwszystkimzodrębnościzwzprzedmiociez badańz
izstosowanychzmetod .zProstezprzemyśleniazwskazująz
jednak,zżezodrębnościzmiędzyzsubdyscyplinamiznaukz
ozzarządzaniuzniezświadczązozpotrzebiezizemancypa-
cji,zalezpozprostuzozpotrzebiezusunięciaztzw .zpodejściaz
silosowegozwznauce .z

Dążeniazdozusamodzielnieniazwzpostacizdyscyplinyz
naukowejzwspółwystępujązzzdwomaznegatywnymizzja-
wiskami:z
zz słabymzpoziomemzintegracjizsubdyscyplin,z
zz brakiemzrefleksjizodnośniezdozparadygmatów .z

Zjawiskaz tezmająz wielez przyczyn .zMożnaz jednakz
stwierdzićz zz dużąz pewnością,z żez emancypacjaz osła-
biaz integrację .z Emancypacjaz ograniczaz teżz refleksjęz
metodologicznąz iz sprowadzaz jąz doz nienaukowejz po-
staci .zMalejezpoziomzintersubiektywnejzkomunikacji .z
Tozwszystkozdziejezsięzwzdyscyplinieznaukowej,zktóraz
wzminimalnymzstopniuz spełniazwarunkizuznaniaz zaz
naukę,zizktórazpowinnazbezpośredniozzezzgromadzonejz
wiedzyzformułowaćzpostulatyzdlazpraktyki .zTakzwięcz
wiarazwzto,zżezrozszerzeniezzakresuzizzwiększeniezran-
giz subdyscyplinyz ułatwiaz zarządzaniez iz badanie,z naz
przykładzpoprzezzułatwieniezstosowaniazpodejściazsys-
temowegozizholistycznego,zjestzfałszywazizszkodliwa .z

paradygmat było – jest 

aradygmatzbyłoz–zjestzmożnazspotkaćzwszę-
dzie,znieztylkozwznauce .zJestzonzwyjątkowoz
wyraźnyzwzjednejzzzomawianychzwztymztek-

ściez subdyscyplinz naukz oz zarządzaniuz–z logistyce .z
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Tuzregułązjestzprzeciwstawienieztego,zcozbyło,ztemu,z
cozjest .zMożnazdowiedziećzsięzwieluzciekawychzrze-
czyzozprzeszłości .zNazprzykład:z„Epokazindustrialnaz
opartaznazanalitycznymzrozdrabnianiuzdużych,zzło-
żonychzproblemówztakżezwytwórczych,znazczynnościz
drobnez iz niemalz elementarne,z traktowałaz procesyz
produkcyjnez jakoz ciągz niezależnychz autonomicz-
nychzpoczynańzizoperacji,znazprzykładztechnologicz-
nych”14) .zTrudnozjednakzwyjaśnić, jakzwztakimzraziez
podkuwanozkonie,zbudowanozwozy,zniezmówiączjużz
ozwyprodukowaniuznazpoczątkuzXVIIIzw .zpierwszejz
pompyzparowej .zTraktowaniezprzeszłościzjakozokre-
su,z wz którymz wszystkoz byłoz prostez iz czarno-białez
jestz częstymz zabiegiem,z niez tylkoz wz logistyce,z alez
wzcałejzrodzinieznaukzozzarządzaniu .zSłużyztoznada-
waniuznowymzkoncepcjomz iz instrumentomzwaloruz
przełomowegozodkrycia .z

Nazprzykładzwzdoskonałymzpodręczniku15)zzzza-
kresuzzarządzania,zomawiajączosiągnięciazF .zTaylora,z
autorzyztwierdzą,zżezprzedzukazaniemzsięzZasad na-
ukowego zarządzania:z
zz robotnicyzsamizwybieralizsobiezpracęzizszkolilizsięz

tak,zjakzumieli;z
zz robotnikówzobciążanozwzdużymzstopniuzpracązza-

rządczązizwielkązczęściązodpowiedzialności;z
zz pracownikomzprzydzielanoz zadaniaz bezz zwraca-

niazuwagiznazto,zczyzichzumiejętnościzizuzdolnieniaz
sązdoztegozodpowiednie .z

Bezz wątpieniaz dziśz lepiejz organizujez sięz pracę .z
Niezmożnazjednakzpisać,zżezstozlatztemuzludziezniez
potrafilizrobićztego,zcozwzŚredniowieczuzdoskonalez
robiłzkarbowy .zZzkoleizwzksiążcezOrganizacje oparte 
na wiedzy wskazano,zżez100zlatztemuzkapitałz inte-
lektualnyzbyłzzasobemzniedostrzegalnym16) . Wynikaz
zztego,zżezwzŚredniowieczuzHolendrówzsprowadzanoz
dozPolskiznazterenyzpodmokłezprzezzprzypadek .z

Opinieztezprawdopodobniezwynikajązzzporówna-
niaznowoczesnegozzarządzaniazzzpoczątkowymzokre-
semz wykorzystaniaz taśmyz produkcyjnej .z Punktemz
odniesieniazniezjestzwięcztuztozcozbyło, alezobrazzta-
śmyzprodukcyjnejzzezznanegozfilmuzDzisiejsze czasy,z
wzktórymzCharliezChaplinzkpiłzzztraktowaniazczło-
wiekazjakzmaszyny .z

Wzmarketinguzprzejawyzprzyjmowaniazomawiane-
gozparadygmatuznajwyraźniejzwidaćznazprzykładziez
pojęćz „orientacjaz rynkowa”z (jest)z iz „orientacjaz pro-
dukcyjna”z (było) .z Jestz jeszczez „orientacjazdystrybu-
cyjna”z(teżzbyło) .zOtozkrótkiezfragmentyzichzopisu17):z
zz przyz orientacjiz produkcyjnejz rynekz występujez

jakozkierunekzdziałańzprzedsiębiorstwa,zazniez jakoz
punktz wyjściaz podejmowanychz działańz wz zakresiez
sprzedaży;z
zz wzorientacjizdystrybucyjnejzprzyjmujezsięzprocesz

wytwarzaniazizproduktzzazpunktyzwyjściazdziałań;z
zz wz orientacjiz rynkowejz podmiotowymz punktemz

wyjściaz podejmowanychz działańz jestz finalnyz konsu-
mentz(azprzedmiotowymzpunktemzwyjściazrynekzizda-
lejzpopytz) .z

Wz istociez sąz toz fazyz wz rozwojuz marketingu,z
rozwojuz związanegozniez zzorientacją,z alez zz groma-
dzeniemzwiedzy,zrozbudowaniemzinstrumentówzba-
dawczychzizcoznajważniejszez–zpostępemzwzzakresiez
komunikacji,z mediówz iz możliwościz oddziaływaniaz
naz ludzi .z Owez orientacjez niesłuszniez zakładają,z żez
kiedyśz sprzedawaćz byłoz łatwo,z az dziśz jestz trudno .z
Wz rzeczywistościz razz byłoz łatwo,z az razz trudno .z
Nadtozniezmaz izniezbyłozżadnychzorientacji .zZmie-
niałyzsięzwarunki,zaleziztakzkażdy,zktozprodukował,zz

zastanawiałzsięzwcześniejz–zwpierwzczyztozsprzedaz
iz zaz ile,z dalejz –z jakz toz wykonaz iz wreszcie,z jakz toz
dostarczyznazrynek .zCi,zktórzyzzazpunktzwyjściazniez
przyjęliz rynkuz iz finalnegoz konsumenta,z wędrowaliz
pozświeciezzztorbązizkijem .z

Bezzwątpieniazwzprzeszłościzproducentzsłabiejzniżz
dziśzznałzpotrzebyzodbiorców,zazwzjeszczezmniejszymz
stopniuzmógłzjezkształtować .zSposobyzdziałaniazdaw-
nychzfirmzprodukcyjnychzizhandlowychzmogąztworzyćz
pozoryztzw .zorientacjizprodukcyjnej .zWzistociezbyłaz
tozorientacjazcałkowiciezrynkowa,ztylezżezrealizowanaz
wzwarunkachzutrudniającychzlubzwręczzwykluczają-
cychzprowadzeniezbadańzmarketingowychzizdokładnez
poznaniez rynkuz orazz potrzebz klienta .zNiemniejz naz
JedwabnymzSzlakuzwożonozto,znazcozbyłzpopyt .z

MarketingznieznarodziłzsięzwzdrugiejzpołowiezXXz
w .zTozsamozdotyczyzlogistykizczyzzarządzaniazstrate-
gicznego .zStozizwięcejzlatztemuzwzEuropiezkonkurowa-
nozizceną,zizjakością,zaztakżezdostępnością .zJakzpiszez
W .zSombart18),zkupcy,z jakzczęstozwówczaszizpóźniejz
wskazywanozgłówniezżydowscy,zstosowalizpowszech-
niez strategięznajniższejz ceny,z cozbudziłoz całkowiciez
nieuzasadnionez wz warunkachz rynkuz pretensjez ichz
konkurentów .zObserwowanozjednakzizinnezstrategiez
produkcjiz iz handlu,z wz tymz strategiez różnicowania .z
Działaniazmarketingoweznazwielkązskalęzwzwydaniuz
sprzedz150zlatzopisałzświetniezEmilzZolazwezWszystko 
dla pań .zAutorz tenzzaprezentowałzdoskonałyzobrazz
psychologicznyzkobietyzogłupianejzakcjamizwyprzeda-
ży .zOpisałzogromnązliczbęzsztuczekzmarketingowychz
nazrynkuztowarówzkonsumpcyjnych,zgłówniezodzieży .z
Ażzdziw,zżezksiążkaztazniezjestzliteraturązobowiązko-
wąznazspecjalnościz„marketing” .z

Przeciwstawianieztego,zcozjest,ztemu,zcozbyło,ztoz
prostyzzabiegzmającyznazceluznadaniezwspółczesnejz
wiedzyz postulatywnejz wielkiejz wartości .z „Menedże-
rowiezbardziejzniżz kiedyśz obawiająz sięzprzyszłości .z
Wiedzą,zżezżyjązwzczasiezglobalnejzekonomiiz–zroz-
wójzAzji,zzmierzchztakichzfirmzkomputerowychz(blue 
chip),zjakzIBM,zwyłamanezszczeblezwzdrabiniezkarie-
ry,z izniezsązpewni,zczyzdziękiz tymzzmianomzstanąz
sięzbogatsi,zczyzteżzpadnązichzofiarą19) . Szukajązwięcz
wskazówek .zZmianyzwzotoczeniuzsązdemonizowanez
przezzbranżęzkonsultingowązizautorówzksiążekzozza-
rządzaniu .zPowstajezbłędnezkoło .zKażdazkolejnazre-
ceptaznazprzetrwaniezwzzmieniającymzsięzotoczeniuz
przedawniazsięzcorazzszybciej .z

podsumowanie 

zkodliwośćz opisanychz zjawiskz jestz różna .z
Generalniez sprowadzaz sięz onaz doz bałaga-
nuzizmarnotrawstwa .zDotyczyztozwyraźniez

definiowania .zJasnezizpoprawneznazwaniezbadanychz
przedmiotówztozprzecieżzpierwszyzkrokzwzkierunkuz
nauki .zNiemniejzwystępujeztuzteżzzjawiskoztworzeniaz
fałszywychz schematówz analitycznychz iz lansowaniaz
błędnychz ocenz odnośniez doz wiedzyz postulatywnej .z
Zjawiskaztezsprzyjająz teżzzapewnezczęstemuzwzna-
ukachz oz zarządzaniuz wyważaniuz otwartychz drzwi .z
Wyrażajązsięzteżzwzfascynacjiznowinkami,zbędącymiz
częstoz niecoz rozwiniętymiz imitacjami .z Szczególniez
groźnaz jestz tendencjaz doz emancypacjiz subdyscy-
plin .zNazszczęściezpostulatyztezzostałyzjużztakzmoc-
noz skrytykowane,z żezniez groziznamz ichz realizacja .z
Choćznazprzykładzwzlogistycezwykształciłzsięzswoistyz
formalnyz ruchz nadaniaz logistycez statusuz odrębnejz
nauki,z któryz rozwijaz sięz mimoz oczywistychz oznakz,
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szkodliwościz głoszonychz postulatów .z Należyz zdecy-
dowaniez dążyćz doz całkowitejz eliminacjizwszystkichz
opisanychz wz tymz tekściez zjawisk .z Niez przynosząz
onez bowiemz żadnychz korzyści;z ichz usunięciez było-
byzprostezizłatwe,zaznadtozuprościłobyzrozwójznaukz
oz zarządzaniu .zNajłatwiejzmożnaz pozbyćz sięzwiaryz
wzdawnezdobrezczasy .zTakzwięczniezmożnaztolerowaćz
opisanychzzjawisk,zchoćzniekiedyzmogązsięzwydawaćz
tylkozdrobiazgami,znieczyniącymizwztymzczyzwzin-
nymzprzypadkuzwielkiejzszkody .z

prof. dr hab. Marek Ciesielski 
UniwersytetzEkonomicznyzwzPoznaniuz
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The Magic of Words in the Branches  
of the Management Sciences 

InzthezSocialzScienceszandzalsozinzthezManagementzScien-
ceszwezcanzfindzsignszofzmagic .zThesezsignszhavezdifferentz
forms .zThesezformszmanifestzin:zdifferentzwayszofzdefiningz
attemptsz ofz extendingz thez rangez ofz thez branches,z emanci-
pationztendencieszofzbrancheszandzinztreatmentzofzthezcon-
temporaryzphenomenonzaszsomethingzcrucial .zItziszassumedz
–zratherzsubconsciouslyz–zthatzthezspecificzwayszofzdoingzorz
understandingzthesezactivitieszarezchangingzthezreality .zThez
magiczattitudeziszdoingzharmztozthezManagementzSciences .z
Sozthiszmagiczattitudezshouldzbezdefinitelyzremoved .zItzwillz
notzbezdifficult .zReflectionzandzcarezwillzbezenoughztozdozit .

z

Dwiezdekadyzrozwojuzpolskiegozrynkuzkapitało-
wegozprzyniosłyzkilkudziesięciokrotnyzwzrostzspół-
ekznotowanychznazGiełdziezPapierówzWartościowychz
wzWarszawie .zWrazzzezzwiększeniemzsięzrozmiarówz
giełdyzobserwowanozprocesyzfuzjizizprzejęć,zwzktórez
zaangażowanez byłyz podmiotyz notowanez nazGPW .z
Tematemzksiążkizsązprzejęciazwrogiez–zrealizowa-
nezwbrewzwolizkierownictwzspółekzprzejmowanych .z
Autorzyzprzedstawiajązwzniejzzarównozzagadnieniaz
teoretycznezzwiązanezzztązproblematyką,zjakzizprzy-
padkizpróbzwrogichzprzejęćzpolskichzspółekzpublicz-
nych .zWzksiążcezprzedstawiono:
zz funkcjonowaniezizstrukturęzrynkuzkontrolizkor-

poracyjnej,
zz motywyzrozwojuzpoprzezzprzejęciazspółek,
zz charakterystykęzwrogichzprzejęć,
zz technikiznabyciazkontroliznadzspółkązpubliczną,
zz przesłankiz iz narzędziaz obronyz przedz wrogimz

przejęciem .

Nazpodstawiezanalizyzpróbzwrogichzprzejęćzpol-
skichz spółekz publicznychz autorzyz odpowiadająz naz
pytaniazistotnezzarównozdlazmenedżerów,zjakzizak-
cjonariuszyzspółekzgiełdowych:
z� Czyz stosowaniez różnorodnychz narzędziz obronyz

zwiększaz prawdopodobieństwoz skutecznegoz odpar-
ciaznajeźdźcy?
z� Którezzztechnikzobronyzsąznajskuteczniejsze?
z� Coz wpływaz naz kolejnośćz stosowaniaz technikz

obronnychzwzwalcezozkontrolęznadzspółką?
z� Czyz intensywnez działaniaz obronnez zwiększająz

kapitalizacjęzzaatakowanejzspółki?
z� Czyzstatutowezzabezpieczeniazprzedzprzejęciemz

majązwpływznazwynikizizwycenęzspółek?
Publikacjazjestzprzeznaczonazzarównozdlazkadryz

zarządzającejzspółkamizgiełdowymi,zjakzizwykładow-
cówz iz studentówz naukz ekonomicznych .z Możez byćz
takżezprzydatnazosobomzinteresującymzsięzrynkiemz
kapitałowym .

Marek Szymański, Bogdan Nogalski

obrona przed wrogim przejęciem
Wolters kluwer polska, Warszawa 2011 
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