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„ZDANIE”
o książce Pana Profesora Grzegorza W. Kołodki
pt. „Wędrujący Świat”

Gdy sięga się po tę książkę, to na początku trochę przeraża bite 400 stron tekstu. Autor
nieskromnie zapewnia, że „nudno nie będzie”. Gdy zaczyna się czytać strona po stronie,
rozdział po rozdziale, książka wciąga. Są to głębokie analizy przeplatane filozofią,
komentarzem, ale przede wszystkim jasny, klarowny i logiczny wywód, wykład Uczonego,
teoretyka i praktyka.
Fantastyczne ożywienie następuje, gdy sięgamy do specjalnego „urządzenia” tej
książki jakim jest portal internetowy „Nawigator” – to świat w cyfrach, pokazany na mapach i
wykresach oraz skwantyfikowany w tabelach. Zawiera także bogate źródło literaturowe.
Ta gigantyczna statystyka jest niezwykle cennym materiałem do wielu prac
badawczych, statystycznych i innych. Profesor obiecuje ten statystyczny obraz aktualizować
w miarę następujących zmian – to ewenement na skalę światową.
Profesor oprowadza po ekonomicznym świecie pokazując jak powiązana jest polityka
z gospodarką, wiedza z nauką, przyszłość z przeszłością, bogactwo z biedą, prawda z
kłamstwem, rozwój z zastojem, historia z dniem dzisiejszym, wojna z pokojem i mądrość z
głupotą, i jak to wszystko jest powiązane z losem i dziejami ludzkości. Pokazane są
mechanizmy działania rozwoju gospodarek w skali globalnej, kontynentalnej, regionalnej i
lokalnej z możliwościami wynikającymi z dyspozycyjnych zasobów naturalnych Ziemi i
przewidywanych zmian klimatu. Rodzące się na tym tle konflikty i kryzysy związane z coraz
częstszymi klęskami ekologicznymi stanowią bariery, których przekraczanie wymaga
zwiększonego wysiłku państw, społeczeństw, organizacji.
Wędrujemy z Profesorem dosłownie po całym świecie, przyglądając się gospodarce i
nauce kilkudziesięciu krajów naszego globu. Zaglądamy, dyskutując o różnych problemach,
do gabinetów uczonych, biznesmenów, polityków, a także bogaczy tego świata. Bliżsi stają
się nam Henry Kissinger, Gorbaczow, Francis Fukuyama, Zbigniew Brzeziński, Al Gore,
Madeleine Albright, z którymi Profesor prowadzi rozmowy. To książka, do której niewiele już
można coś dodać. Wyjaśnione jest prawie wszystko, detalicznie, logicznie i dogłębnie.
Myślę, że Autor osiągnął też swój cel dydaktyczny, tzn. dotarł do Czytelnika
z trudnymi problemami w sposób zrozumiały, językiem komunikatywnym. To wielki kunszt.
Nie sztuką jest bowiem przedstawić trudny problem w sposób równie trudny – niezrozumiały
dla odbiorcy. Prawdziwą sztuką jest skomplikowaną materię zaprezentować tak, by była
powszechnie dostępna.
Mądra to książka, po którą sięga się wiele razy, to dzieło znakomite – Naukowca,
Obserwatora świata, Analityka – owoc wielkiej wiedzy i mozolnej pracy.

Dziękuję Ci Profesorze,

