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Streszczenie
W kwietniu 2018 roku odesz#a od nas prof. dr hab. Lidia Bia#o$, pierwszy dziekan Wydzia#u Mened%erskiego WSM w Warszawie, potem prorektor tej uczelni.
Specjalizowa#a si& w problematyce makroekonomicznej, bada$ marketingowych,
jako'ci kszta#cenia, post&pu naukowo-technicznego oraz zarz(dzania innowacjami. Pozostawi#a po sobie nie tylko bogaty dorobek naukowy, ale te% serdeczn(
pami&) o sobie w'ród wspó#pracowników i studentów. NON OMNIS MORIAR.

***
Prof. dr hab. Lidia Bia#o$, wspania#y, m(dry, szlachetny, prawy i dobry CZ OWIEK, naukowiec wysokiej próby, znakomity dydaktyk, Lidia, Lidka…
Takimi „etapami” poznawa#em prof. Bia#o$. Po raz pierwszy spotkali'my
si& na Politechnice Warszawskiej. By#a tam osob( cenion(, szanowan( i lubian(,
swojego rodzaju autorytetem moralnym, osob( o ujmuj(cym sposobie bycia, niezwykle skromn(, pe#n( empatii, wewn&trznego ciep#a, u'miechu. Te w#a'ciwo'ci
i cechy, szlachetno') i prawo') zjednywa#y Jej przyjazn( sympati&.
Poczytuj& sobie za zaszczyt, %e szybko pozyska#em Jej przyja*$. Gdy narodzi#a si& idea utworzenia Wy%szej Szko#y Mened%erskiej, bez chwili zastanowienia przyj&#a moj( pro'b& i z zapa#em wspiera#a mnie w organizowaniu uczelni.
By#a pierwszym dziekanem Wydzia#u Mened%erskiego (na pocz(tku – jedynego
w WSM), prorektorem, rzec mo%na pionierem, aktywnym cz#onkiem swojego rodzaju grupy inicjatywnej.
Obok dzia#alno'ci organizatorskiej z pasj( prowadzi#a badania naukowe, publikowa#a ich wyniki, by#a promotorem dziesi(tek prac licencjackich i magisterskich. Seminaria dyplomowe prowadzone przez Pani( Profesor by#y oblegane,
chocia% stawia#a swoim dyplomantom wysok( poprzeczk&. By#a Þlarem uczelni i Wydzia#u! Nadawa#a ton, rang&, gwarancj& jako'ci, by#a dla pracowników
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i studentów swoistym guru, cechowa#a J( niesamowita oÞarno'), pracowito'),
anga%owa#a si& z pasj( w ka%de przedsi&wzi&cie.
Dorobek naukowy prof. Bia#o$ (wystarczy zajrze) do naszej biblioteki czy
wej') w Internet) zosta# zawarty w rozlicznych publikacjach, artyku#ach i referatach wyg#oszonych na wielu konferencjach.
Jest charakterystyczne dla tego co publikowa#a Profesor, %e w du%ym stopniu
s( to prace zbiorowe, pod Jej naukow( redakcj(, ale z g#ównym wiod(cym tekstem, którego by#a autork(. Do publikacji zaprasza#a cz&sto m#odych naukowców,
a tak%e wybitnych znawców danego tematu, co czyni#o je otwartymi, aktualnymi,
ciekawymi, cz&sto kontrowersyjnymi. +wietne s( zw#aszcza prace prof. Bia#o$,
wr&cz ju% kultowe, dotycz(ce marketingu, zawsze poparte badaniami, dlatego nie
do przecenienia zarówno dla wytrawnych naukowców, jak i studentów.
Wiele by#o problemów Jej bliskich – aktywno') innowacyjna, marketing i badania marketingowe, makroekonomia, jako') kszta#cenia, polityka przemys#owa,
post&p naukowy i techniczny, nauka i technika w rozwoju gospodarczym, kapita#
ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego to tylko kilka problemów, z którymi
prof. Bia#o$ by#a za pan brat, porusza#a si& po nich swobodnie.
Ka%da rozmowa, dyskusja z Lidi( to intelektualna przygoda, ale cz&sto nie
by#o #atwo. Lidia mia#a swoje zdanie, które zawsze mia#o oparcie w g#&bokiej wiedzy. Prof. Lidia Bia#o$ by#a cz#owiekiem wielkiej kultury, taktu, empatii. Z rozbrajaj(cym u'miechem potraÞ#a s#ucha) i spokojnie przekonywa) o swoich racjach.
Lidka to barwna osobowo') – mo%na by#o z zapartym tchem s#ucha) barwnych
opowie'ci o literaturze, malarstwie i … koniach – pi&kne zdj&cia tych zwierz(t,
wielkiej pasji Lidii, zajmowa#y ca#( 'cian& pokoju. By#a niezrównanym rozmówc(,
pos#ugiwa#a si& pi&knym wr&cz literackim j&zykiem. Ma#o jest ludzi o takich rozleg#ych i'cie renesansowych zainteresowaniach, jak%e ró%nych. Ale to w#a'nie by#a
ca#a Lidia. To intelektualistka w ka%dym calu. By#a estetk(. Pokój katedry, któr(
kierowa#a i w którym pracowa#a to taka mini galeria – zdj&cia pi&knych kwiatów
i drzew, obrazy, rega# z warto'ciowymi ksi(%kami. To by#o Jej na uczelni królestwo, ch&tnie tam zaprasza#a na 'wietn( kaw& i pogaw&dki, nie tylko o nauce.
Niestety, o Lidii mo%emy mówi) tylko w czasie przesz#ym. Odesz#a niespodziewanie, cho) wiedzieli'my o Jej k#opotach zdrowotnych. Pozostawi#a po sobie
nie tylko bogaty dorobek naukowy, ale serdeczn( pami&). Lidia wesz#a do historii
naszej uczelni, za to co zrobi#a jeste'my Jej serdecznie wdzi&czni.
Non omnis moriar – „Nie wszystek umr&” mówi pi&kna rzymska sentencja.
Lidia odesz#a, ale pozosta#a w naszych sercach. Chyl& przed Tob( nisko g#ow&
droga Lidio. Profesor Lidia Bia#o$ pochowana zosta#a w kwietniu 2018 roku na
Cmentarzu Komunalnym Po#udniowym w Antoninowie, w sektorze 30A II, kolombarium kwatera 3-104.
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O Lidii Bia #o$ – serdeczne wspomnienie

Ryc. 1. FotograÞa prof. dr hab. Lidii Bia#o$ (fotograÞa
archiwalna ze zbiorów WSM)
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