
 

Przez dobre zarządzanie jakością 

człowiek uczestniczy w dziele stworzenia 

 

Słowo wstępne 

 

Człowiek – stworzony na obraz i podobieństwo Boga – otrzymał zadanie, by czynić 

sobie ziemię poddaną, uznając Boga za Stwórcę wszystkiego. Święty Jan Paweł II                 

w encyklice Laborem Exercens pisze, że zadaniem Kościoła nie jest dokonywanie wywodów 

na temat zmian zachodzących we współczesnym świecie, ale przede wszystkim 

przypominanie             o godności i prawach ludzi pracy oraz niedopuszczanie do sytuacji, w 

których prawa te nie są stosowane. Należy uczynić wszystko, by wraz ze zmianami w świecie 

dokonywał się prawdziwy postęp człowieka i społeczeństwa. Technika nie może być 

rozumiana jako podmiotowa umiejętność pracy, ale przede wszystkim jako zespół narzędzi, 

którymi człowiek posługuje się w pracy. Wówczas staje się ona sprzymierzeńcem człowieka. 

Ułatwia mu organizację pracy, zarządzanie, a w konsekwencji pomnaża liczbę produktów 

pracy, udoskonala ich jakość oraz podnosi poziom życia człowieka i jego wielostronny 

rozwój. 

W Antologii myśli o jakości, autorstwa Pana Profesora Janusza Berdowskiego, 

odnajdziemy wiele z nauczania społecznego Kościoła, a szczególnie jego wykładni  w  nauce 

św.  Jana Pawła II.  Godne  podkreślenia  jest dostrzeganie  przez Autora  wpływu  etyki              

i codziennego postępowania na jakość życia, podobnie wpływu procesu technologicznego        

i organizacji pracy na wartość wyrobu i jakość pracy. Problemy jakości pracy, zarządzania, 

jakości relacji międzyludzkich wpisały się na stałe w nurt nauki Kościoła. Każde zarządzanie 

nosi w sobie apostolskie posłannictwo. Powinno ono zwracać uwagę nie tylko na sprawy 

materialne, na skuteczność zarządzania i związane z nim korzyści, ale przede wszystkim ma 

stawiać na wartości duchowe, na odniesienie tych problemów do Ewangelii i ostatecznego 

celu człowieka, jakim jest zbawienie. 
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Z całego serca gratuluję Panu Profesorowi tej książki. Jest ona próbą pojaśnienia 

bardzo ważnej kwestii dotyczącej związku zarządzania z dziełem stwarzania. Niemałą też rolę 

odgrywają zamieszczone w niej opisy spotkań ze św. Janem Pawłem II, dokumentacja 

fotograficzna oraz wypowiedzi, komentarze i listy. Życzę, aby to opracowanie przyniosło 

godne owoce, przede wszystkim duchowe, zarówno pracodawcom zarządzającym firmami, 

jak i pracownikom. Czytelnikom zaś życzę głębszego zrozumienia ludzkiej pracy, by dzięki 

cywilizacji i kulturze przyczyniała się ona także do wzrostu wartości duchowych oraz 

prowadziła do poznawania Stwórcy i do zbawienia. 

 

Drohiczyn, święto św. Cyryla i Metodego, Mnicha, patronów Europy, 14 lutego 2015 rok. 
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