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badanie tradycji organizacyjnych- przy wykorzystaniu perspektywy 
historiograficznej- w celu szukania odpowiedzi na pytania o to,  co 

przeszłość robi  z organizacjami i ich otoczeniem oraz co organizacje 
i ich otoczenie robią z przeszłością; 

szczególnie: przeszłość/ tradycje biznesowe jako źródło dobrych 
praktyk, konkurencyjnych dziś i pomagających konstruować 

przyszłość organizacji, a także jako źródło przestróg  i jako brzemię 

Co doświadczenie przeszłości może dać dzisiaj w zarządzaniu… i nie 
tylko ? 

Jak myślenie historyczne może pomóc menedżerowi… i  nie tylko ?  

Wątki psychologiczne w opowiadaniu historii…nie tylko biznesowych 

   (ups… co to za numer, przyjechał z 
  „warszawki i się mądrzy…wychodzimy ?) 
 

 



 Inteligencja finansowa =„znajomość tego, co  liczby  rzeczywiście 
znaczą”…np. w kontekście wynagrodzeń (Karen  Berman, Joe Knight i 
Joe Case 2006/2013, pol. 2014) 

 Inteligencja kontekstualna/myślenie kontekstualne = umiejętności 
poznawcze polegające na zdolności do refleksji i rozwiązywania 
problemów z wykorzystaniem różnego typu wiedzy i różnych 
perspektyw kulturowych. Opiera się na zdolnościach analitycznych, 
ciągłym uczeniu się oraz wykorzystaniu zarówno doświadczenia jak i 
intuicji (Joseph Masciulli i W. Aandy Knight 2009, Jerzy 
Szczupaczyński 2016) 

- pomaga zrozumieć, a także poradzić sobie „ze wszystkimi 
społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi czynnikami”, 
wpływającymi na kierowanie danym przedsięwzięciem biznesowym 
(Warren Bennis 2005, pol. 2007, s. 10) 

- „Bez uwrażliwienia na kontekst długoterminowy sukces (w 
działalności gospodarczej) jest mało prawdopodobny, a osoba dążąca 
do sukcesu ryzykuje tym, iż zostanie pokonana przez konkurencję 
bądź padnie ofiarą własnej pychy. Firmy nie odnoszą sukcesów ani 
porażek w próżni. Ważnym jest, by zrozumieć ramy kontekstualne, w 
których ma miejsce sukces bądź porażka” (Anthony J. Mayo i Nitin  
Nohria, HBS  2005, pol. 2007, s. 487)  
 

ZAINTERESOWANIE HISTORIĄ I JEJ ROZUMIENIE 
 

 

 

 



 

 krytyczne sięganie do przeszłości jest integralną częścią 
humanistycznej refleksji zarówno badacza, jak i refleksyjnego praktyka 
zarządzania, 

- szczególnie dla zrozumienia zjawiska interregnum, stanowiącego 
istotne wyzwanie współczesności, użyteczną funkcję pełni analiza 
historyczna, konieczna do tego by zrozumieć „gdzie jesteśmy” i „jak 
doszliśmy do obecnej sytuacji” świata  doświadczeń organizatorskich  

Monika Kostera, zwroty podane w cudzysłowie stanowią parafrazę  z jej wykładu 
otwartego” Czy zarządzanie pomoże nam odnaleźć przyszłość ?”, Warszawa, 
10.10. 2017 r., WZ UW. 

 

- nurt  w ramach CMS: „przeszłość a nauki o zarządzaniu i organizacji”  

 

  ”Niestety nie jestem entuzjastą historiografii, zawsze istnieje 
możliwość manipulacji faktami na korzyść przyjętych założeń. Więc tu 
się nie zgadzamy. Zwycięzcy tworzą historię.” 

przykład  stwierdzenia z recenzji konspektu pracy doktorskiej 

  

                problem „dworskości” historii  „na usługach”  

    zarządzania 



Wallace Brett Donham (1877 – 1954) 

dziekan harvardzkiej Graduate School  of Business 
Adminstration  w latach 1919- 1942 

- czas upowszechnienia w Harvardzie metody studiów 
przypadków 

- osoby przygotowywane do pracy  w biznesie powinny 
być wyposażane także w jakiś rodzaj historycznej 
perspektywy profesji zawodowych menedżerów 

- nazwa i ogólna idea przedmiotu: 

- „historia biznesu” 

-  instytucjonalne wsparcie 

  

 



 1927 r.  Katedra Historii Biznesu   
im. Isidora Strausa 

• Norman Scott Brian Gras (1884- 1956), Kanadyjczyk, 
historyk  gospodarczy z  Wydziału Ekonomii i Biznesu 
Uniwersytetu w Minnesocie 

-interesował się dziejami organizacji biznesowych 
-na Harvardzie gromadził przypadki 
-indukcyjno- dedukcyjna metodologia (metodyka?): 
poszukiwanie, poprzez historyczne analizy konkretnych 
przedsiębiorstw, odpowiedzi na pytania stawiane przez 
biznesmenów, a jednocześnie formułowanie nowych 
problemów badawczych rodzących się  w toku 
wspomnianych analiz 
• Henrietta Larson (1895- 1983) 

Brian i Larson, Casebook in American Business History. 
New York 1939.  
 
 



-emigrant z Niemiec 

 -biznesmen  

- współwłaściciel firmy „R.H. Macy & Co”, prowadzącej słynny dom 
towarowy 

- członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych  

-wraz z żoną Idą zginął na „Titanicu”, w znacznym stopniu dobrowolnie 
(Strausowie zrezygnowali z ubiegania się o miejsce w szalupach 
ratunkowych) 

 

 

           1907                                                                     2010 



  The Jungle  Uptona Sinclaira z 1906 roku (pol. 
Bagno. Chicago  1908;  Grzęzawisko. Warszawa 
1949 )  

  The Robber Barons  [Zbójeccy Baronowie] Matthew 
Josephsona   z 1934 roku;  intelektualne pokłosie 
dramatycznych doświadczeń Wielkiego Kryzysu lat 
30. ubiegłego stulecia 

 

Pierwszy milion trzeba ukraść ? 

 



1934 r.- na rynku amerykańskim przekład  Teorii rozwoju 

ekonomicznego (oryg. nm. Theorie der wirtschaftlichen 

Entwicklung, 1911, tytuł ang. The theory of Economic Development, 

tłum. Redvers Opie. Cambrodge Mass,   polskie tłumacznie pióra 

Joanny Grzywickiej opublikowane zostało w 1960 roku). 

-pod jej wpływem przedsiębiorcy przedstawiani jako istotne 

podmioty rozwoju, przede wszystkim, ale nie tylko, gospodarczego;  

„konstruktywni, śmiali i dalekowzroczni mężowie stanu” (którzy) 

„zrobili ze Stanów Zjednoczonych czołowe mocarstwo gospodarcze, 

zdolne zarówno do obrony siebie samego, jak i swoich 

sprzymierzeńców przed totalitarnymi atakami” (Biznes, t. 7. Twórcy 

teorii ekonomicznych,  red. prowadzący tomu: E. Cydejko, E. 

Weremowicz,. Warszawa 2007, s.  41) 



1939 r. Business Cycles  (Cykle Biznesu): badania 
porównawcze o charakterze historycznym 
konkretnych przedsiębiorstw z różnych kręgów 
kulturowych  (sam  zaanalizował dzieje wybranych 
podmiotów biznesowych Anglii, Niemiec i USA) 
stanowią solidną poznawczo podstawę umożliwiającą 
zrozumienie współczesnego kapitalizmu 

 

 



intelektualne połączenie dwóch perspektyw:  
(1)dążenie do pogłębienia naukowej refleksji nad 
przedsiębiorczością poprzez badania historii przedsiębiorstw  
(i innych podmiotów działalności biznesowej) 
(2) uznanie analiz historycznych za kluczowe narzędzie 
intelektualne rozumienia kapitalizmu (w tym także biznesu) dzisiaj.  
 Badania dziejów poszczególnych przedsięwzięć 
gospodarczych pomagają  ukazać, jak można „różne rzeczy robić na 
nowo”, na podstawie tego jak to się już kiedyś dokonywało. 

*** 
 
„po Schumpeterze” główne tematy historii biznesu w USA:  
skupienie się na (1) przedsiębiorcy i przedsiębiorstwie, od czasów 
publikacji Alfreda Chandlera  reprezentowanymi głównie przez tak 
zwany wielki biznes, (2) na funkcjonalnej roli biznesu w stosunku 
do amerykańskiego społeczeństwa, narodu i państwa oraz (3) na 
związanych z tą rolą problemach etycznych.  



 

-ukazanie kluczowej roli strategii w kształtowaniu struktury 
organizacji (tę kategorię „strategii” rozpowszechnił Schumpeter);  
rozróżnienie ekspansji i dywersyfikacja (głównych dróg rozwoju 
firmy),  decyzja o dywersyfikacji jako  „kamień milowy” rozwoju 
firmy (Jerzy Jeżak 2004) 

- zrekonstruowanie procesów kształtowania się  władzy 
menedżerskiej  



- wskazanie na możliwość rychłego końca klasy menedżerów: 
współczesne firmy raczej ulegają „szatkowaniu”, niż dalszemu 
zwiększaniu się; maleje więc potrzeba organizacji i 
koordynacji podmiotów biznesowych;  władza menedżerska 
traci swe uzasadnienie  

 
2. ostatnie 20 lat polemika z Chandlerem: nadwartościowe 

traktowanie wielkiego biznesu o kapitałochłonnej produkcji;  
biznes amerykański jako „probierz doskonałości”; 
przecenianie czynników technologicznych w ewolucji 
zarządzania  kosztem społecznych i kulturowych 

3. znaczne poszerzenie spectrum historii biznesu i kontekstu 
działań biznesowych: np. firmy rodzinne, sieci biznesowe, ład 
korporacyjny, finanse, reklama,  doradztwo, turystyka, 
moda…  piękno w kontekście biznesowym…  

…. „The business history of everything” (2010) 
 
Polskiemu czytelnikowi współczesną zachodnią historię biznesu jako dyscyplinę 

badawczą przybliża przede wszystkim  Mariusz Jastrząb z Akademii 
Koźmińskiego. Bibliografię tej tematyki zawiera także artykuł: Ochinowski, T. i 
Szukała, M. (2015). W kierunku prowincjalizacji historii biznesu, Klio Polska,  
   t.VII, s. 143- 167. 

 



 
 Stanley  Buder,  
Baruch College, USA 
 
Społeczna historia biznesu: amerykańską specyfikę stanowi przeplatająca 
się dynamika wartości społecznych i wartości biznesowych 
Capitalizing on Change: A Social History of American Business. Chapel Hill 
2009; 
American Exceptionalism and the American Dream, invited essay na łamach 
Problemów Zarządzania, 2017, nr 2, s. 33- 38. 
 
 James Hoopes, Babson College, USA 

 
Historia biznesu jako historia  
intelektualna 
 
False Prophets The Gurus Who Created Modern Management and Why Their 
Ideas Are Bad for Business Today. Cambridge MA 2003; 

  Corporate Dreams. Big Business in American Democracy from the 
Great Depression to the Great Recession. New Brunswick 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



Wczoraj:  
 „ Naukowe zarządzanie” (w USA 1885-1925) 

pracownik jako maszyna, „wół roboczy”; „tylko szef myśli”, 
czyli początki zarządzanie wiedzą (starania by  
maksymalnie ograniczyć wiedzę robotników, także jeśli 
chodzi o płace);  motywują tylko pieniądze 
 „Human Relations” (w USA 1925-1975) 

pracownik „też człowiek”, uznanie godności pracownika, 
liderzy jako inspiratorzy podwładnych, a zarazem… 
Daniel Bell:  przejście „od despotyzmu do manipulacji jako 
sposobu utrzymania dominacji” 
Elton Mayo: „nowa metoda kontrolowania człowieka”; 
kluczowa rola motywacji pozafinansowej, uznanie jako 
ważny motywator (wynagrodzenie narzędziem uznania) 
 

 
 
 



 „Zarządzanie przez wartości” (Values Based Management, 1975…)  
lider wyznaje i promuje  wartości, które są „dobre z natury”; każdy 
pracownik jest trochę liderem, praca w zespole jako źródło radości, 
ale… głównym przejawem  VBM okazuje się promocja złudnego 
zadowolenia z siebie u liderów; 
w rzeczywistości liderzy pomagają sobie, a nie innym, szczególnie 
finansowo; 
ok. 50 lat temu w USA szefowie wysokich szczebli zarabiali 40 razy tyle, 
co pracownicy, dziś zarabiają 300 razy tyle; 
ten sposób przewodzenia sprawia, że liderzy biznesowi kreują 
gwałtownie rosnące nierówności; w ciągu ostatnich 20 lat przeciętna 
płaca w USA pozostała na tym samym poziomie, płace menedżerskie 
„wystrzeliły” 
    *** 
Tony Judt (1997/2007): „nowa kwestia społeczna” (przepaść między 
„kapitałem” a „pracą”) będzie jednym z kluczowych problemów 
zglobalizowanego świata w XXI, także dla Europy 
zjawisko „pracujących biednych”;  zwalczanie ubóstwa i nędzy jako nowe 
zadanie dla specjalistów  HR  ? (por. Tadeusz Oleksyn 2016) 
 

 

 



 

Craig E. Carroll (2000):  

- historia- retoryka- zarządzanie 

- procesy „strategicznego zawłaszczania przeszłości” przez 
organizację 

Michael Rowlinson (2004/2006), Szkoła Biznesu i Zarządzania 
Uniwersytetu Queen Mary w Londynie :  

-co przeszłość robi organizacjom (i ich otoczeniu) oraz co 
organizacje (i ich otoczenie) robią z przeszłością ? 

-obecnie nacisk na refleksję metodologiczną 



 
Manufacturing the employee: management knowledge from the 

19th to 21st centuries, 1996 ;  
„History, historiography and organization studies: The challenge 

and the potential, 2006 r; 
 The Sergeant Major Syndrom. A Book For People Who Want to 

Advance Their Careers, współautrostwo 2009  
 

-badania historyczne na temat genezy wiedzy menedżerskiej 
drogą do radykalnej krytyki wizji zarządzania jako zbioru 
„uniwersalnych, wiecznych prawd” 
-wykorzystanie metafory opartej na rzeczywistym doświadczeniu 
( z historii wojskowości)   do analizy wybranych uwarunkowań 
kariery we współczesnych nam organizacjach biznesowych oraz 
popularyzacja i aplikacja takiego podejścia do praktyki 
biznesowej (coaching) 
-apel o stworzenie środowiska  rozwoju    dyskusji nad 
znaczeniem historii dla rozwoju nauk o zarządzaniu   
     i  edukacji historycznej ludzi biznesu 
 

 



 
mechaniczne używanie doświadczeń z przeszłości jako idealnych  
oraz niezmiennych „wzorów” tłumaczących  zjawiska współczesne  

i odwrotnie  
 ocenianie  doświadczeń historycznych z perspektywy wiedzy, 

wyobrażeń  
czy poglądów ludzi żyjących dzisiaj  

 
 przypisywanie osobom z przeszłości współczesne nam sposoby 

myślenia, współczesną wiedzę, działanie w warunkach takich 
samych jak obecne i tak dalej 

 złudne, a zarazem niebezpieczne przekonanie, iż świat organizacji 
(i nie tylko organizacji) zawsze był taki sam jaki jest teraz. 

 
Bohaterowie kreskówki „Między nami jaskiniowcami” mogą obchodzić 
Święta Bożego Narodzenia żyjąc w epoce kamienia, a współczesny 
menedżer powinien we wszystkim naśladować na przykład biblijnego 
Dawida czy zwycięzcę spod Salaminy, Temistoklesa (Booth i 
Rowlinson). 
 



historia historiografii:  dział nauk o przeszłości stanowiący 

krytyczny namysł nad badaniem, pisaniem i nauczaniem 

(uwzględniając także działania popularyzatorskie) historii.  

Ściśle rzecz biorąc namysł ten rozwija się na dwa sposoby jako 

teoria historiografii i historia historiografii. 

teoria historiografii:  stara się dotrzeć do teoretycznych podstaw 

badania oraz opisywania dziejów. 

historia historiografii:  skupia się na analizie tego co i jak robili, a 

także nadal robią historycy oraz inni „opowiadacze przeszłości”.  

Często wymienione obszary zachodzą na siebie w pracach tego 

samego naukowca. 

Andrzej Wierzbicki (IH PAN): historia historiografii stanowi „oddział 

wewnętrzny” nauk historycznych.  

Dziejopisarstwo okazuje się być jedną z nielicznych dyscyplin (nie 

 tylko w humanistyce), której „nurt krytyczny” ma status jej 

   naukowego działu 



 korzystanie z propozycji poznawczych historii 
historiografii zarówno w celach badawczych na potrzeby 
zarządzania jak i w celu wzbogacenia lektury publikacji o 
przeszłości (a także innych, różnego rodzaju opowieści o 
niej) przez refleksyjnego menedżera- humanistę szukającego 
tą drogą  inspiracji dla własnej praktyki 

Co ma piernik do wiatraka,  

czyli dziejopisarstwo i zarzadzanie ? 

Obsesja na punkcie zmiany  

Historiografia jest przede wszystkim  

refleksją „nad zmiennością świata społecznego”  

(Grabski 2000: 44). 

 

 



Andrzej Wierzbicki na przykładzie dyrektyw historiografii marksistowskiej 
pierwszych lat PRL-u: mechanizmy instytucjonalnego konstruowania wiedzy 
ewidentnie fałszywej, a zarazem intencjonalnego uruchamiania niepamięci o 
sprawach „nieprawomyślnych”, drogą ideologizacji dyskursu dotyczącego 
przeszłości.  

Promotorzy zasad uprawiania nauk historycznych, które miały obowiązywać w 
Polsce od początku lat. 50. ubiegłego stulecia wierzyli (oraz żądali tej wiary od 
wszystkich innych), iż „z marksistowskich praw i prawidłowości dziejowych można 
wysnuć wiedzę o wydarzeniach źródłowo niepotwierdzonych i będzie ona miała 
status równorzędny w stosunku do wiedzy pozyskiwanej tradycyjną ‘źródłową’ 
metodą” (Wierzbicki 2010: 132).  

Tego typu „pracę z przeszłością” postulował ideologicznie obudowany i 
ideologicznie uzasadniony nakaz, iż badacz ma wybierać „zawsze taką epokę, 
zagadnienie, temat, które posiadają wyraźne, wciąż żywe związki z walką dziś 
toczącą się” (Żanna Kormanowa)  

 



 „marksistowskie prawa i prawidłowości dziejowe”  

na  

„prawa rynku” lub „zasady współczesnego zarządzania”; 

 „żywe związki z walką dziś toczącą się”  

na  

„związki z aktualną praktyką menedżerską”  

Co widać ? 

 na jakie niebezpieczeństwa „produkowania wiedzy”  (wg. 
Jacquesa) uwrażliwić może menedżera korzystanie z aparatu 
intelektualnego historii historiografii 



  intelektualne lekarstwo na przywołane (i oczywiście wyostrzone historycznie), 

niebezpieczeństwa ideologicznej kreacji „wiedzy”, a zarazem faktycznej 

niewiedzy, pod pozorem dbałości o związek nauki z praktyką:  

świadomość badacza, iż to on sam decyduje, intencjonalnie lub nie, o tym, czy coś 

stanie się źródłem dla analiz naukowych, a także o tym, jaki kształt to źródło 

przybierze w toku naukowego dyskursu.  

  Podobne wyzwania stoją przed refleksyjnym menedżerem-humanistą: 

Od niego samego zależy jakie dokumenty, relacje, 

sprawozdania czy obserwacje uzna za źródło swoich decyzji i 

jaki kształt one przybiorą w toku ich interpretacji stanowiącej 

istotny element procesu decyzyjnego 
 





Z inspiracji propozycji teoretycznych Rafała Stobieckiego (Historycy polscy 
wobec wyzwań XX wieku. Poznań 2014) i Andrzeja Wierzbickiego (Poczet 

historyków polskich. Poznań 2014) 

 bohaterowie  zbiorowi i indywidualni (środowisko organizacji 
zewnętrzne i liderzy, pracownicy, klienci, interesariusze, osoby 
personifikujące jej ideały…)  oraz charakter opowieści o tych bohaterach 
(struktura tej opowieści i jej funkcje dla narracji o firmie oraz dla 
zarządzania nią), 

 instytucjonalny wymiar organizacji, 
 Idee, koncepcje , wartości towarzyszące działalności organizacyjnej, 

 
 wymiary kluczowe: 
 autokratyzm- partycypacja, 
 optymizm- pesymizm (kto jest „winny” porażkom i sukcesom 

organizacji, ona sama czy otoczenie ?) 
 szefostwo/ struktury- pracownicy, 
 okcydentalizm („orientacja na Zachód”) -  „swojskość”/rodzimość/ 

oryginalność 
 geneza organizacji ( i poszczególnych rozwiązań organizacyjnych): 

dyskretna czy ciągła/ zewnętrzna czy wewnętrzna  ? 
 



 podstawowa zasada metodologii badań historycznych: 
podawanie jedynie takich faktów, które mają swe potwierdzenie 
w co najmniej dwóch, niezależnych źródłach (z wyjątkami) 

 krytyka źródeł, zarówno treści jak i ich formy, nośników oraz in. 
aspektów zewnętrznych 

 świadomość zapośredniczonego charakteru wiedzy o 
przeszłości: 

a) zapośredniczenie „pierwszego stopnia”: „przyjrzenie się” 
czasom minionym możliwe jest tylko za pośrednictwem źródeł 
wykorzystywanych i interpretowanych przez badacza 
przeszłości 

b) zapośredniczenie „drugiego stopnia”: pomiędzy dzisiejszym 
„czytelnikiem” dziejów, a jego przodkami, do których stara się 
„dotrzeć” leżą znaczące często różnice w postrzeganiu, 
interpretowaniu i przeżywania świata. 

 

 



 Nabywanie erudycji stanowi podstawowy, a zarazem 
najtrudniejszy warunek działań interdyscyplinarnych, szczególnie 
tych z udziałem nauk humanistycznych (zob. np. tezy Ewy 
Domańskiej i Dariusza Sikorskiego) 

 nauka historyczna, jako dyscyplina akademicka w XIX wieku 
„wzbraniała się wprawdzie przed formułowaniem celu 
poznawczego, jak miało to miejsce w innych naukach, oraz 
przed wskazywaniem prawidłowości (albo logicznych modeli 
objaśniających). Podkreślała natomiast elementy szczególne, 
spontaniczne, narzucające historii jako nauce humanistycznej 
specyficzną logikę badań, nakierowaną na rozumienie ludzkich 
intencji i wartości” (…) Pluralizm strategii badawczych może być 
bardzo owocny. Strategie te nie są jednak tworem wyobraźni 
poetyckiej”. Trzeba się (dopisek T.O) „w większej mierze (niż 
głoszą to niektórzy postmoderniści – T.O) kierować standardami 
racjonalnych badań i dopuszczać ich falsyfikację.” 

Georg G. Iggers, Historiografia XX wieku, tłum. Gazdała, A. Warszawa 
2010, s. 11- 12 i 115. 



Karl Popper, Logika odkrycia naukowego, 1934: 

-pierwsze kryterium uznania hipotezy/teorii/ idei za naukową jest jej 
falsyfikowalność = jasne kryteria tego, co trzeba zrobić żeby ją obalić 

- hipoteza/teoria/idea „jest falsyfikowalna wtedy, gdy można ją porównać z 
obserwacjami i w ten sposób udowodnić jej ewidentną nieprawdziwość” 
(Wilczek, F. 2016, s. 426) 

-falsyfikacjonizm= koncepcja głoszącą, iż „zawsze należy próbować 
udowodnić, że dana teoria jest fałszywa” (Flynn, S. 2014, s. 224) 

Ale: 

-nie raz dane obserwacyjne nie pozwalają dokonać falsyfikacji;  

- można też odrzucić ideę/teorie/hipotezę/z powodu błędu badawczego lub 
innego „zewnętrznego” wobec niej 

- (…) „nie sądzę, by kryterium falsyfikowalności właściwie oddawało praktykę 
naukową, ponieważ często bardziej nam zależy na wzmocnieniu dobrych idei 
niż na pozbyciu się złych” (Wilczek, F. j.w.). 

 

Simon Flynn, Naukowa lista przebojów, tłum. Soblewska, A, Warszawa 2014, 
rozdz. „Więcej niż widać na pierwszy rzut oka”, s. 223- 226 

Frank Wilczek, Piękne pytanie. Odkrywanie głębokiej struktury świata, tłum. 
Bieniok, B. i Łokas, E. L. Warszawa 2016, hasło „Falsyfikowalność”, s. 426- 
427. 



 dyskursywny charakter poznania historycznego, 
„falujący” w toku dyskusji profesjonalistów  

(por. prace Wojciecha Wrzoska)  

 

„W tej chwili myślałam o zorzy polarnej. Nie wiadomo, 
czy ona jest naprawdę, czy tylko ją widać. Wszystko 
jest bardzo niepewne i to właśnie mnie uspokaja.”  
Tove Janson, Zima Muminków, tłum.  Szucha-Wyszomirska, I.  

Warszawa 2000, s. 19 [spostrzeżenie Too-Tiki] 

 



1) przegląd zagadnień i wątków  

w uogólniającym ujęciu, 

2) próby nowych interpretacji, 

3) poszukiwanie w ramach wspomnianych nowych 
interpretacji  osiągnięć lub propozycji o charakterze 

prekursorskim  
(por. Andrzej Wierzbicki. Europa w polskiej myśli historycznej i 
politycznej XIX i XX wieku. Warszawa: 2009) 

 



 Yiannis Gabriel: podejście historiograficzne powinno stać się pełnoprawnym „partnerem 
intelektualnym” aktualnych dyskusji dotyczących teorii organizacji. Może  on oferować 
wartościową analizę tego,  

(1) na ile  najnowsze idee w zarządzaniu są powtórzeniem trendów sprzed lat  

oraz (2) na ile te drugie nadal mają niewykorzystany potencjał do rozwiązywania 
współczesnych problemów teorii i praktyki organizacyjnej.  

(2017, korespondencja e- mailowa  Y. Gabriela z T. Ochinowskim, 2017)  

Edyta Rosińska- Wielec, Biograficzna rekonstrukcja i autobiograficzna kreacja wzorców 
działania polskich menedżerek w warunkach radyklanej zamiany. „Żywoty równoległe” 
Heleny Sosnowskiej i XY  [projekt pracy doktorskiej] 

• Biograficzna rekonstrukcja- metoda historyczna 

• Autobiograficzna kreacja – storytelling 

• Historiograficzna analiza  rekonstrukcji i kreacji 

 



 Doświadczenie organizacyjne związane  

z walką o niepodległość i granice II Rzeczpospolitej w latach 
1877 – 1922.   

  Przedmiot analiz: prace historyczne Wacława Lipińskiego 
(1896- 1949) oraz Mieczysława Wrzoska (1930 - 2015), który 
podjął ten przerwany po 1945 roku wątek polskiej historiografii. 



 Chodzi o poszukiwanie w  historii (nie tylko wąsko rozumianej historii 
biznesu czy organizacyjnej), zapośredniczonej przez jej wielorakie „utrwalenia” :  

 wątków związanych z  teorią organizacji i propozycji teoretycznych, które mogą 
wzbogacić współczesną  praktykę biznesową 

 wzorców kulturowych oraz  dobrych praktyk wydobytych  z przeszłości przydatnych 
zarówno współcześnie jak i w przyszłości jako intelektualne narzędzia optymalizacji 
działalności gospodarczej oraz szeroko rozumianej aktywności menedżerskiej 

 zbioru niewykorzystanych lub zapomnianych możliwości w zakresie szeroko 
rozumianej działalności organizacyjnej oraz identyfikacja korzeni tych możliwości, a 
także uwarunkowań ich ograniczeń 

   dobrych i złych doświadczeń (mogących pełnić rolę przestróg, historia to zarówno 
dziedzictwo jak i brzemię, zob. Bugajewski 2010) 

 możliwości rozwoju u kadry menedżerskiej i u pracowników myślenia 
kontekstualnego 

 

 



 

 Humanistyczne 

 Systematyczne 

 Krytyczne 

 
Menedżerowie  robiący badania historyczne? 
Czemu nie ?, ale zawyczaj nie ma czasu, nie ma 
powodu, nie ma motywacji 
 
Kluby Historii (Historiografii )  dla menedżerów  
(i nie tylko)?    
 
Kultura Historyczna (Jan Górski)     

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Serdecznie Państwa zapraszamy  do współpracy!!! 
Tomasz Ochinowski  Sp. z. n.n.i., 
Michał Kozłowski (ps. „Prezes” ) 

mkozlowski@wz.uw.edu.pl 
 

… a ten w  środku, to kto to jest Koteczku ?  
 
 

 


