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Pozycja "Wędrujący świat" to doskonała... 

Pozycja "Wędrujący świat" to doskonała ksiąŜka dla ciekawych świata. Zainwestowanie w ta ksiąŜkę było słuszne. Treść 
wciąga, duŜo b. ciekawych wiadomości nie tylko z zakresu ekonomii, gdzie została przez księgarnie zaszufladkowana, co 
moim zdaniem jest błędem, ale ogrom ciekawych wraŜeń autora m.in. z podroŜy. Najistotniejszą rzeczą jest jednak fakt, 
Ŝe jest to ksiąŜka, która nie straci na aktualności, portal www.wedrujacyswiat.pl to nowatorstwo w tej dziedzinie. Brawo 
prof. G.W. KOŁODKO !!!!!!!!! 

 

http://www.lideria.pl/sklep/opis?nr=161024&id_rec=17599&ocena_rec=1&page=0&id=12gneWvBaNJUM#2  

Średnia ocena: 
5  

 Przeglądasz recenzje:                   
  

Tytuł: WaŜne dzieło 
Szymon Kociński - 2008-04-10 22:25:06  
Wyobraźnia i odwaga to dwie rzeczy, które przychodzą do 
głowy, gdy myśli się o autorze ksiąŜki. Dzięki niej rzeczy 
niezrozumiałe lepiej zrozumieć. Świat wędrujący na chwilę  
się zatrzymuje. Warto przeczytać, zwłaszcza zaczynając od 
środka. KsiąŜka jest niepodobna do Ŝadnej innej. 
POLECAMMMMMMM! 

 

 

http://www.gandalf.com.pl/b/wedrujacy-swiat/  

10 kwietnia 2008 

Tomasz z Warszawy  

Świetnie napisana, bardzo ciekawa. DuŜo się dowiedziałem o świecie. Nigdy nie lubiłem 
autora, wydawał mi się strasznie nawiedzony i egocentryczny, ale okazało się, Ŝe myśli 
ciekawie. POLECAM! 

08 czerwca 2008 
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DCh  

Jest to pierwsza na naszym rynku ksiąŜka z tej, tak trudnej tematyki, którą się czyta jak 
powieść. Polecam wszystkim!!! 

 

http://ksiazki.wp.pl/katalog/ksiazki/ksiazka.html?kw=16201&komunikat=1  

 

Chmielu (chmielunia@poczta.onet.pl)  2008-06-08 

Wędrujący Świat 
„Wędrujący świat” polecam kaŜdemu – to pierwsza ksiąŜka, która w tak niezwykle prosty sposób opisuje złoŜone 
procesy społeczne i gospodarcze. Jest to publikacja, która zmusi Cię do refleksji... to ksiąŜka, do której się powraca, co 
sprawia, iŜ jest wyjątkowa... 

 
 
 
http://www.albertus.pl/sklep/3/347048  
Opinie klientów 
Dodaj własną opinię  

Agnieszka, 02-04-2008 

 
KsiąŜka fantastyczna!!! Przeczytałam jednym tchem!!! 
 
Normalny czytelnik, 04-04-2008 

 
Na wstępie informacja - nie jestem ekonomistą. Za to jestem normalny (tak mi się zdaje) Jestem juŜ po 
lekturze. Fantastyczna. Kołodko na stronach ksiąŜki pięknym językiem, zaskakując nas niespotykaną 
erudycją, rozprawia się z mitami i z zakłamaniem. Opisuje zasady funkcjonowania ekonomii światowej. 
Część historyczna cudowna. Czytałem ją dwa razy. Przy Liście do..... polały mi się łzy. Przeczytajcie, a 
otworzą Wam się oczy, przestaniecie siedzieć przed telewizorami i zastanowicie się nad niektórymi 
wypowiedziami znanych osób. Czytać i jeszcze raz czytać!!! 
 
Wiesław z Gdyni, 10-04-2008 
ALE kosmos  
Ta ksiąŜka to masakra piłą mechaniczną na idiotach. 
Polecam kaŜdemu! 
 
Ola, 14-04-2008 
rewelacja!  
fantastyczna ksiąŜka, od której nie moŜna się oderwać! gratulacje dla Autora za niesamowitą 
umiejętność posługiwania się słowem w taki sposób, Ŝe nawet najbardziej skomplikowane kwestie stają 
się zrozumiałe dla kaŜdego - bez względu na wykształcenie. Gorąco polecam! 
 
Ewa, 21-04-2008 

 
Nareszcie coś pobudzającego do myślenia! 
 
Elzbieta -Anna, 28-05-2008 
pouczająca pozycja.  
KsiąŜka dla wszystkich napisana ludzkim językiem.  
Niezwykle pouczająca, wraŜliwa na mijający bezpowrotnie czas i miejsca na ziemi. 
To świetny poradnik o historii przemian na naszym globie, bogata w ciekawostki. 
Godna polecenia. 
 
Jot-eR, jarutkowski@poczta.onet.pl, 30-05-2008 
Słyszałem, jeszcze nie czytałem, zamówiłem!  
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Byłem dziś na promocyjnym wykładzie wielkiego Polaka Prof. G. Kołodko i jestem pod wielkim wraŜeniem. 
Więcej będę mógł powiedzieć po przeczytaniu "Wędrujący Świat". W tym momencie przychodzi mi do 
głowy taki Ŝart o pięknej Ŝonie, która ma wszystkie zalety, ale ma wielką wadę - nie jest obca. Gdyby 
Prof. Kołodko był np. Amerykaninem, to wszystkie pod jego adresem uszczypliwości i wątpliwości nie 
miałyby miejsca - automatycznie byłby uznany za wielki autorytet. 
 
Kate, 08-06-2008 
ciekawy przyczynek do refleksji  
Dzięki takiej ksiąŜce moŜemy zobaczyć cały obraz, a jest to niezwykle waŜne. 
Nie sposób jednoznacznie określić, co jest najbardziej interesujące. Dla mnie niezwykle wymowne było 
przedstawienie róŜnic w poziomie Ŝycia. Porównanie ubogiej rodziny Ŝyjącej w Nigrze i bogatej 
szwajcarskiej rodziny pozwala wyobrazić sobie, jak wielkie przepaści nadal występują. Obie rodziny łączy 
cebula, którą jedni produkują, a drudzy kupują za niebotyczne pieniądze. Nie zabrakło teŜ odniesienia do 
globalizacji czy rozwoju społeczno-gospodarczego. Całość w ujęciu światowym, z akcentem polskim.  
 
Agata, agata.janczuk@yahoo.pl, 25-10-2008 
Wedrujacy swiat  
Wspaniale napisana ksiąŜka. Jestem ciągle pod jej wraŜeniem. Ogromna wiedza i bardzo piękny język. 
Pokazuje swiat i ludzi w nim Ŝyjących, których tak często dzieli przepaść. KaŜdy z nas powinien te 
ksiąŜkę przeczytać. Pozdrawiam prof. Kolodkę.  
 
Roman Mróz, 31-10-2008 
Podział bochenka chleba na wizji.  
JuŜ wówczas Profesor chciał trafić do widzów. 
Ale "uczynne" media zaraz to ośmieszyły. 
Doskonała ksiąŜka bo prawdziwa. 
 
 
 
 
http://www.gigant.pl/html/index.asp?main-field-keywords=&main-
kat=8&Akcja=rate&rat=5&p=gqwcknnorgtdqdtwajbb&mod=prd&tab=103D3D3921&k=8  
  
  
Dorota  2008-06-08  Ocena: 5/5 
„Wędrujący świat” polecam kaŜdemu - to ksiąŜka dla osób lubiących się zastanawiać nad 
otoczeniem, procesami zachodzącymi w Ŝyciu gospodarczym i społecznym. Autor w bardzo 
przyjazny dla czytelnika sposób opisuje złoŜone problemy, co sprawia, iŜ ksiąŜka jest zrozumiała 
dla kaŜdego i wprost nie moŜna się od niej oderwać. 

 

 
Michał  2008-07-07 Ocena: 5/5 
Wędrujący Świat to nie jest kolejny podręcznik ekonomii tylko interdyscyplinarna publikacja, co 
jest jej największym atutem. Ciekawostki z róŜnych stron świata, wnikliwa analiza procesów 
społecznych i gospodarczych, prognostyka bliŜszej i dalszej przyszłości sprawia, iŜ czyta się ją 
jednym tchem.  

 

 
 
 
http://merlin.pl/Wedrujacy-swiat_Grzegorz-W-
Kolodko/browse/product/1,589575.html;jsessionid=0C256D6058B54BADBA33B893189C0890.LB2?gclid
=CLD8sp_mrpQCFQsdugodQ10wtw#fullinfo 
 
Wędrujący świat 
Autor:  
Grzegorz W. Kołodko  
Genialna!  (2008-04-26)  
 
Ania1   
 
Bez wątpienia świetna ksiąŜka. Od pierwszego rozdziału wciąga swoją prawdziwością i słusznością 
spostrzeŜeń. Autor - cóŜ za wszechstronny człowiek! Do ksiąŜki został stworzony internetowy nawigator, 
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dzięki czemu dane są zawsze aktualne. Świetny pomysł! Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś 
podobnego. Tak jak listu do wnuczki mojej wnuczki... Gorąco polecam!  
 
 
http://merlin.pl/review/reviewer/28499869.html  

• Świat cyferek opisany językiem zrozumiałym dla humanisty    

  

KsiąŜka prof. Grzegorza Kołodki pt. "Wędrujący świat" jest najogólniej rzecz ujmując krytyką 

neoliberalnego podejścia do gospodarki, podejścia dominującego we współczesnym świecie, które jak 

uwaŜa profesor spowodowało obecny światowy kryzys finansowy. MoŜna się nie zgadzać z tezą, którą 

stawia autor, lecz moim zdaniem warto zapoznać się z bardzo ciekawą argumentacją napisaną prostym, 

trafiającym do zwykłego czytelnika językiem. Profesor Kołodko to bardzo barwna postać. 

Doświadczenie, które zdobył jako naukowiec, minister finansów, a takŜe podróŜnik dało mu moŜliwość 

napisania ksiąŜki, która w sposób bardzo przystępny przybliŜa i wyjaśnia zawiłe zagadnienia 

ekonomiczne. KsiąŜka ta daje czytelnikowi szanse zrozumienia wpływu polityki gospodarczej państwa 

na portfel i stan majątkowy kaŜdego z nas. Dzięki niewątpliwemu literackiemu talentowi autora, 

czytelnik nie jest znuŜony, wydawało by się nudnym tematem, jakim dla niektórych jest ekonomia. 

Osobiście polecam tę ksiąŜkę kaŜdemu, zarówno osobom mającym wiedzę ekonomiczną, jak i tym, 

którzy takowej nie posiadają.  

 
 
 
 
http://www.empik.com/wedrujacy-swiat,prod860067,p?gclid=COTu-eDmrpQCFQkNuwodcB_itA#reviews 
 
 
Recenzje uŜytkowników 
  
2008-06-18, 09:36  
malgosia 
Ocena:5 
Dobra pora na "wędrujący świat".  
Po lekturze tej ksiąŜki ma się nieodparte wraŜenie naprawy świata. Autor zwraca uwagę na 
zmieniający się, wędrujący świat, ale teŜ bezpowrotnie uciekający. Pisze, owszem, o ekonomi, 
ale znajdziemy tam sporo wątków z historii, geografii, kultury. To nietypowe dzieło, 
zachwyca, zaskakuje. Napisane jest piękna polszczyzną, o którą trudno dziś. Warto zabrać tą 
ksiąŜkę na wakacyjne wędrówki. Nie naleŜy się przeraŜać, bo to 440 stron do pokonania, ale 
ile tam wiedzy do zdobycia!!!!!!! 
 
 
2008-06-10, 12:58  
DChK 
Ocena: 5 
"Wędrujący Świat" to ksiąŜka dla kaŜdego.   
Jeśli szukacie przystępnej dla kaŜdego czytelnika ksiąŜki z dziedziny ekonomii, to nie 
mogliście trafić lepiej... Trzeba jeszcze zaznaczyć, Ŝe to nie tylko ekonomia, to fascynująca 
wędrówka po świecie, w którym poznaje się kulturę i model funkcjonowania wielu 
społeczeństw. To ksiąŜka inne niŜ te, które do tej pory czytaliście... Pierwsza z tego obszaru, 
od której nie mogłam się oderwać. Gorąco polecam! 
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http://www.wysylkowo.pl/product_info.php?products_id=150152 
 
Opinie o ksiąŜce  
 
Wędrujący świat - Opinie 
 
KsiąŜka: Wędrujący świat - Kołodko  
 
Od: ElŜbieta Marlikowska  
 
Data: 29 maja 2008  
 
Bardzo ciekawa ksiąŜka z ciekawym portalem internetowym, co jest nowatorstwem w tej 
dziedzinie. Pozycja ta nigdy nie straci na aktualności, bo dane są cały czas aktualizowane. 
Autor opisuje długofalowe procesy rozwoju społeczno-gospodarczego w taki sposób, Ŝe 
nawet nie ekonomista znajdzie tam coś dla siebie. Wątek historyczny doskonały. Zwraca 
uwagę na fakt, Ŝe aktualnie Ŝyjemy w czasach niebywałego wzbogacania wartości 
kulturowych. Taką pozycje trzeba mieć w swojej biblioteczce. I co waŜne trzeba czytać tę 
ksiąŜkę chronologicznie, choć kaŜdy jej rozdział tworzy jakby odrębną całość.  
 
Ocena:    [5 z 5 Gwiazd!] 
 
 
http://www.ksiazka.net.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=12685 
 
Re: Wędrujący świat Grzegorza Kołodki  
przez Czesław z Wrocławia dnia 10-04-2008, 22:33 
(Informacje o uŜytkowniku | Wyślij wiadomość)  
Tylko facet z jajami mógł napisać taką ksiąŜkę. POLECAM!! 
 
 
Re: Wędrujący świat Grzegorza Kołodki  
przez Ola dnia 14-04-2008, 09:03 
(Informacje o uŜytkowniku | Wyślij wiadomość)  
Rewelacyjnie napisana ksiąŜka! nie moŜna się od niej oderwać :) 
 
 
Re: Wędrujący świat Grzegorza Kołodki  
przez Zbyszek z Warszawy (amirex@onet.pl); dnia 14-04-2008, 22:41 
(Informacje o uŜytkowniku | Wyślij wiadomość)  
Przeczytałem jednym ciągiem. Niektórym z pierwszych stron gazet nieźle się dostało. MoŜe 
Balcerowicz powie coś na temat: jak wpędziłem naród w nędzę? 
Przeczytałem o faktach, o których nie miałem pojęcia. 
Gorąco polecam. 
 
 
Re: Wędrujący świat Grzegorza Kołodki  
przez Krzysiek; dnia 20-04-2008, 23:33 
(Informacje o uŜytkowniku | Wyślij wiadomość)  
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Wchłonąłem ksiąŜkę w 3 dni. Jest niezwykle interesująca. Jestem oczarowany 
interdyscyplinarnym podejściem autora do historii, do dnia dzisiejszego i przyszłości. KsiąŜka 
demaskuje poczynania niektórych naszych polityków. Pokazuje, Ŝe moŜna było lepiej. 
Przeczytajcie ją zwolennicy najlepszego po przewrocie ekonomisty i prezesa banku i jego 
poplecznicy. MoŜe będziecie mieli odwagę, aby powiedzieć prawdę - macie jedyną w swoim 
rodzaju szansę. Drugiej nie będzie prędko. Co powiedzą Wasze wnuki!? Dziadek się mylił? 
 
 
 
http://www.biblionetka.pl/ks.asp?id=95185 
 
 
Recenzje i opinie o ksiąŜce 
"Wędrujący świat", autor: D&M, dodana: 18.06.2008  
 
"Wędrujący świat" to ksiąŜka, której nie sposób przyporządkować jednej dziedzinie i to jest 
jej największym atutem. Dla mnie jest to przewodnik po krajach róŜnych kontynentów, 
opisujący zachodzące w nich procesy społeczno-gospodarcze. JuŜ po pierwszych stronach 
lektury tej fascynującej ksiąŜki przekonacie się, Ŝe jest to pozycja, która powinna się znaleźć 
w kaŜdej domowej bibliotece. 
 
 
http://czytelnia.onet.pl/0,30278,0,1,nowosci.html 
 
Wędrujący świat - rewelacja!!!!  
Mam przyjemność czytać "Wędrujący świat"... cóŜ… to pasjonująca lektura, która w sposób 
nader wyraźny i czytelny odkrywa przed nami tajemnice ekonomii, tajemnice dość 
skomplikowane... Profesor Kołodko, w charakterystyczny dla siebie sposób - obrazowy i 
zrozumiały - przekazuje nam swoją wiedzę, doświadczenia i jakŜe trafne spostrzeŜenia. 
"Wędrujący świat" czyta się z wielką przyjemnością, gdyŜ tam nie ma suchych faktów, nic 
nie mówiących, czyta się go niczym dobrą ksiąŜkę przygodową, pełną zaskakujących 
momentów. Polecam!!!!  
~Wiola , 07.07.2008 07:58 
  

 
 

Ta ksiąŜka jest naprawdę pasjonująca. Warto ją kupić i, tak jak jej Autor, spojrzeć na 
świat z szerszej perspektywy. 
~Justyna , 08.07.2008 17:18 
 
 
 
Jeszcze myślisz? 
Nareszcie ksiązka pobudzająca do myślenia! Dla wszystkich, których umysł jeszcze nie 
zaśniedział. 
 
~Ewa , 11.07.2008 12:51 
 
 
http://www.ksiegarnia.bytom.pl/?ksiazka=162007 
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AUTOR: Ania Ocena: 5 Data dodania: 2008-04-12 
"Nie moŜna się od niej oderwać..."  
AUTOR: Ania D. Ocena: 5 Data dodania: 2008-04-26 
"Bez wątpienia świetna ksiąŜka. Od pierwszego rozdziału wciąga swoją prawdziwością i 
słusznością spostrzeŜeń. Autor - cóŜ za wszechstronny człowiek! Do ksiąŜki został stworzony 
internetowy nawigator, dzięki czemu dane są zawsze aktualne. Świetny pomysł! Nigdy 
wcześniej nie widziałam czegoś podobnego. Tak samo, jak listu do wnuczki mojej wnuczki... 
Gorąco polecam!" 
 
 
 
http://www.kopernikanska.pl/prod_k_0_-3_75537_Wedrujacy_swiat.html 
 
Recenzje naszych klientów:   Napisz własną recenzję  
Wędrowanie z ekonomią...    
Michał z Warszawy - 18-06-2008 11:58 
Dawno nie przeczytałem tak wciągającej ksiąŜki. Przyjazny kaŜdemu czytelnikowi styl (co 
dla mnie jest bardzo waŜne, bo nie jestem z wykształcenia ekonomistą), ciekawie dobrane 
dane obrazujące zjawiska gospodarcze i opis tak róŜnorodnych zakątków świata powinny 
wszystkich zachęcić do sięgnięcia po tę pozycję ksiąŜkową. 
 
http://www.i-ksiazka.pl/view_book.php?kid=18756&informacje=opis 
 
Komentarze:  
"Wędrujący świat", Kołodko Grzegorz W. 
Dodał: Hania 2008-06-18 11:34:50  
 
Nie jestem zbytnim fanem ksiąŜek z zakresu ekonomii, ale czytając "Wędrujący Świat" 
zmieniłam zdanie. To niezwykłe połączenie zagadnień makroekonomicznych ze 
spostrzeŜeniami wnikliwego podróŜnika, jakim niewątpliwie jest autor. To swoista opowieść 
o krajach i ludziach z elementami "Pieprzu i Wanilii".  
 
 
http://www.swiatksiazki.pl/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?Type=Vote&catalogId
=10201&productSku=1004252_1&productId=115676&langId=1&y=8&x=8&storeId=10001
&Vote=6&ddkey=CategoryDisplay 
 
Wędrujący świat!!!! 

Jedyny w swoim rodzaju 

Rewelacyjna ksiąŜka!!! Polecam ją wszystkim tym, których chociaŜ trochę interesują losy 
gospodarcze naszego kraju, tym, którzy chcieliby się dowiedzieć dlaczego dzieje się tak a nie 
inaczej... A takŜe tym, którzy po prostu cenią dobrą literaturę. Profesor Kołodko w sposób 
wyjątkowo obrazowy i nader interesujący przedstawia tajniki ekonomii i wszelakich procesów 
gospodarczych, wędrując przy tym po róŜnych krajach, wędrując po prostu w czasie i przestrzeni :-
)  

Wiola  

Wędrujący Świat 

Warto przeczytać 

"Wędrujący Świat" to ksiąŜka wobec której nie moŜna przejść obojętnie. Jej swobodna narracja, 
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wnikliwe rozprawy na temat najbardziej nurtujących nas problemów społeczno-gospodarczych 
połączone z niezwykłymi ciekawostkami o najodleglejszych zakątkach świata sprawia, Ŝe nie moŜna 
się od niej oderwać. Jeśli chcecie się zafascynować ekonomią w przyjaznej formie to nie moŜna 
trafić lepiej!!! 

DKUR  

 
 
 

http://www.traffic-
club.pl/?points=5&id_product=253811&sklep=ksiazki_show&btnVoteForm=btnVoteForm&
btnVoteForm.x=11&btnVoteForm.y=4 
 
 

  
 
UŜytkownik Wiola napisał(a): 
 
Rewelacyjna lektura!!!! Polecam ja praktycznie Wszystkim, zwykłym czytelnikom, którzy na co dzień, nie 
maja czasu na obserwowanie procesów ekonomicznych, nawet się na nich niespecjalnie znają, ale 
interesuje ich los naszego kraju i chcieliby zrozumieć co się z nim dzieje i dlaczego właśnie tak...Polecam 
ja teŜ czytelnikom bardziej wymagającym, którym "Wędrujący Świat" da wiele odpowiedzi... 
 
UŜytkownik ewa napisał(a): 
 
To ksiąŜka wybitna w skali światowej. Oczywiście wszyscy się teraz pasjonują faktem, ze Kołodko 
przewidział kryzys finansowy, w sposób taki, ze nawet laik w finansach - na przykład ja - jest w stanie to 
zrozumieć. . W tej ksiąŜce jest jednak duŜo więcej, i kaŜdy, kto ma jeszcze niemodną słabość do 
myślenia, powinien ja przeczytać. 
 
 
UŜytkownik Artur napisał(a): 
 
Inteligentna i odwaŜna. Tezy, które pojawiają się w tej pozycji moŜna z pewnością uznać za 
kontrowersyjne, jednak autor z Ŝelazną konsekwencją prowadzi wywody uzasadniające stawiane pytania 
i udzielane odpowiedzi. Gdyby nie osoba prof. Kołodki moŜna by uznać ksiąŜkę za wywrotową, ale wszak 
jest to ekonomista pierwszej wody, doświadczony praktyk i profesor, wobec czego nie moŜna treści tej 
ksiąŜki zaliczyć do teorii spiskowych, lub po prostu dywagacji teoretycznych. Faktów nie moŜna 
podwaŜać, ale moŜna je odpowiednio interpretować, co autor czyni z właściwą sobie erudycją, która nie 
pozwala oderwać się od lektury, choć ta liczy ponad 400 stron. Generalnie ksiąŜkę tę warto przeczytać, 
chociaŜby po to by poszerzyć horyzonty myślowe i wyrobić sobie własny punkt widzenie na nową 
globalną sytuację. Ponadczasowość tej ksiąŜki idealnie wpasowuje jej treść równieŜ w dzisiejszy obraz 
świata, który ciągle się zmienia, wędruje na styku polityki i biznesu. A dlaczego tak się dzieje?- o to 
moŜna zapytać autora na stronie www.wedrujacyswiat.pl 
 
 
UŜytkownik MIDO napisał(a): 
 
„Wędrujący świat” to pozycja jedyna w swoim rodzaju. Przystępna, inspirująca, wnikliwa... nie tylko dla 
miłośników procesów makroekonomicznych. Zachęcam do lektury!!! 
 
 
UŜytkownik Urszula K. napisał(a): 
 
Cudowna ksiąŜka, nasycona emocjami, wraŜliwością. Autor prowadzi czytelnika "za rękę" po 
niezrozumiałym, pełnym zawiłości świecie. Dowiemy się kim są ci, którzy decydują o losach ludzkości, 
zrozumiemy ich motywacje, interesy, zamiary. Jednak co najwaŜniejsze, porzucimy skorupę obojętności 
wobec ludzi i przyszłości. Koniecznie trzeba przeczytać!!  
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22 października 

Autor: Dominika; kategoria: Inne 

Jest to pozycja z dziedziny ekonomii, która doskonale wyjaśnia zawiłości świata gospodarki, 
w jasny i przystępny dla czytelnika sposób. Pozwala ona zrozumieć mechanizmy kierujące 
systemami gospodarczymi państw tego świata, przyjrzeć się im „od środka”, gdyŜ prof. 
Kołodko zwiedził ponad 130 krajów, zbierając materiały do swoich licznych prac. Nie jest to 
dzieło typowo akademickie, więc sięgnąć po nie moŜe kaŜdy – zarówno ktoś szukający 
fachowej wiedzy z dziedziny ekonomii, jak i osoba chcąca bliŜej poznać realia gospodarcze. 

By uatrakcyjnić lekturę „Wędrującego Świata” został stworzony specjalny Nawigator – portal 
internetowy, na którym moŜna znaleźć wiele okresowo aktualizowanych danych 
statystycznych, dotyczących zagadnień poruszanych w ksiąŜce, wykresów, tabel, zdjęcia 
z podróŜy profesora, bibliografię, którą wykorzystał przy pisaniu tej ksiąŜki oraz blog, na 
którym moŜna wymienić opinie z innymi czytelnikami. 

Myślę, Ŝe warto zapoznać się z „Wędrującym Światem”, który na pewno ułatwi 
zainteresowanym ich własną wędrówkę po krainie gospodarki. 

1 komentarz 

Dana 
 1  

Witam i dziękuję, Ŝe mogę podzielić się opinią nt. niniejszej ksiązki. Jestem nauczycielem 
przedmiotów ekonomicznych w Liceum Ogólnokształcących nr 1 w Jeleniej Górze i będę 
doktorantką na Uniwersytecie Ekonomicznym w Jeleniej Górze od października br. 
Jestem pod wraŜeniem pozycji, jej stylu i tematów, jakie są poruszane. To ksiąŜka dla 
kaŜdego, kogo chociaŜ w minimalnym stopniu interesuje ekonomia i jej prawa. Wyraźny, 
przejrzysty styl, logika myślenia i odwaga wypowiadanych słów, argumentacja 
przemawiająca za lub nie, - czyta się jednym tchem (czekam na wieczór, kiedy mogę 
poświęcić się głębszej analizie niektórycvh tematów, które zamierzam wykorzystać 
w przyszłej pracy doktoranckiej). Taka w najbardziej skróconej wersji brzmi moja opinia nt. 
ksiąŜki profesora Kołodki. Polecam ja innym ekonomistom z UE i jeszcze nie słyszałam 
złego zdania na jej temat. Pozdrawiam wszystkim i dziękuję za b. dobrą lekturę. 
Danuta Michalak 

styczeń 22nd, 2009 o godz. 13:23 
 


