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Książka stanowi usystematyzowany zbiór wybranych publikacji autora z lat 2010 - 2015. Wspólnym
mianownikiem wszystkich tekstów jest rola wiedzy w społeczno-gospodarczym rozwoju Polski. Kwestia
"dogonienia" przez nasz kraj najwyżej rozwiniętych krajów zachodnioeuropejskich i dorównania im w poziomie
życia jest zadaniem dla obecnego i następnego pokolenia Polaków. Szansę na wykonanie tego zadanie w ciągu
najbliższych 20-40 lat daje budowa gospodarki opartej na wiedzy. "Mądra Polska" zawiera ogromny ładunek
informacji z różnych dziedzin, które powinniśmy - jako społeczeństwo - wykorzystywać w debacie publicznej
dotyczącej kierunków rozwoju i przyszłości państwa polskiego.
(Ze strony wydawcy)
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