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Część IV. Artykuły zaproszonych do udziału w publikacji naukowców

Od autora

Zwróciłem się do moich przyjaciół i kolegów, aby zechcieli przygotować 
swoje teksty do publikaqi w roczniku UMCS. Moje propozycje przyjęli z ochotą, 
a wielu z nich wprost entuzjastycznie. Tak powstały teksty 30 Autorów. Jest to 
obszerny materiał, obejmujący najbardziej aktualne przemyślenia, stanowiska, 
wyniki badań. W tym miejscu składam Autorom, moim przyjaciołom i kolegom 
serdeczne podziękowania, że zechcieli poświęcić swój czas i przygotowali wiele 
interesujących opracowań.

Treść tych artykułów układa się tematycznie w trzy wiodące bloki. Są one 
dość ściśle związane z moimi kierunkami zainteresowań naukowych, a także 
publikacjami, których wybrane fragmenty przedstawione zostały w trzeciej 
części tej publikacji. Wyodrębniłem więc trzy następujące bloki:

I. Rynek towarów,
II. Przedsiębiorstwo,
III. Logistyka.
Autorzy artykułów wybaczą mi, jeśli ich tekst nie znalazł się we właściwym 

bloku, czy też w niewłaściwym miejscu. Wynika to często z wielowątkowej 
tematyki podjętej w artykułach, która odnosi się do wielu sfer polskiej 
rzeczywistości gospodarczej.

Postaram się dokonać krótkiej charakterystyki zawartości poszczególnych 
bloków tematycznych. Wydaje się, że umożliwi to Czytelnikom łatwiejszą 
lekturę poszczególnych publikacji.

W tym miejscu chcę przedstawić jeszcze jedno wyjaśnienie. Otóż tekst prof. dr 
hab. Wacława Stankiewicza jest tekstem szczególnym i nie znalazł się w poniż
szych blokach tematycznych. Został on umieszczony we fragmencie opisującym 
wyniki moich prac naukowo-badawczych. Tekst ten wielce sobie cenię, gdyż 
prof. W. Stankiewicz dokonał oceny mojego dorobku naukowego. Małem to 
szczęście, że na swojej drodze rozwoju naukowego spotkałem prof. W. Stan
kiewicza, wybitnego ekonomistę, badacza historii myśli ekonomicznej, w tym 
ekonomicznej myśli wojskowej. Przez wiele lat mogłem korzystać z jego cennych
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rad i sugestii, brać przykład z Jego dyscypliny słowa, wyważonych sądów, 
przenikliwego badacza historycznego rozwoju myśli ekonomicznej. Zatem Jego 
opinie wielce sobie cenię. On był pierwszym ekonomistą, który do powszechnego 
użytku w polskiej literaturze wprowadził pojęcie logistyki. Miało to miejsce już 
w latach 60.

Chcę także mocno zaakcentować, że o każdym z Autorów, których teksty 
znalazły się w tej publikacji mógłbym powiedzieć, że wiele skorzystałem z ich 
dorobku naukowego. Moje teksty odnoszą się także do ich publikacji.

Czesław Skowronek

Part IV. Articles by die scientists invited to participate in the publication

I turned to my friends and colleagues asking them to prepare their texts to be published in the 
Annals of UMCS. In this way texts of thirty Authors have come into being. This is a broad material, 
including the most up-to-date reflections, attitudes and results of research. Here, I would like to 
express my warmest thanks to the Authors, my friends and colleagues, for devoting their time and 
preparing so many interesting papers.

The content of these articles can be arranged in three leading blocks, referring to the subject 
matter. They are quite closely connected with the directions of my research interests and publications, 
whose selected fragments are presented in the first part of this publication. Therefore, I distinguished 
the three following blocks:

1) The market o f goods,
2) The enterprise,
3) Logistics.
I hope that the Authors will kindly forgive me if some text is not included in the right block or in 

the right place. This often results from the many issues discussed in the articles, referring to different 
spheres of the Polish economic reality.

I will try to provide a short characterization of the content of particular thematic blocks. It seems 
that in this way the Reader will find it easier to analyze particular publications.

Here, I would like to present one more explanation. The text by Professor Doctor Habilitated 
Wacław Stankiewicz is a special text and it is not included in any of the subject blocks. It appears in 
the fragment describing the results of my research work. I highly esteem this text since Professor W. 
Stankiewicz presented an evaluation of my research. I was lucky to meet on my way to the scientific 
development Professor W. Stankiewicz, an outstanding economist, researcher of the history of the 
economic thought, including the economic military thought. For many years I have been able to 
make use of his valuable advice and suggestions, follow the example of the discipline of his words and 
balanced judgments of this sagacious researcher of the historical development of the economic 
thought. I value his opinion very much. He was the first economist who introduced the notion of 
logistics to the common use in Polish economic literature as early as in the 1960’s.

I would like to put a strong emphasis on the fact that I benefited a lot from the scientific output of 
each of the Authors whose texts are included in the present publication. My own texts also refer to 
their papers.


