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Podróże matematyczne mogą w sposób istotny wpłynąć na losy młodego 
człowieka, ukazując matematykę od innej strony niż typowa szkoła. Autor wybrał 
z nieprzebranego dorobku matematyki kilkadziesiąt arcydzieł – zadań, twierdzeń, 
a nawet teorii – i opowiada o nich z wielu punktów widzenia. A czyni to tak, by  
u początkującego czytelnika wzbudzić zainteresowanie, a czytelnika świadomego  
i dojrzałego – nie znudzić. To niemała sztuka! 

Jest w książce wiele zadań i problemów, a Autor zachęca do dalszych poszukiwań. 
Samodzielne rozwiązanie trudnego zadania matematycznego jest źródłem radości, 
której nie da się opisać. Trzeba jej doświadczyć. Wstęp kończy się westchnieniem: 
„Ach, jak to dobrze, że matematyka została wynaleziona”. Podzielam ten pogląd.  
I mam nadzieję, że po lekturze Podróży westchnie tak niejeden z czytelników. 
To piękna książka! Trzeba ją przeczytać!

dr hab. Edward Tutaj, Instytut Matematyki UJ

Książkę Michała Szurka czyta się lekko i przyjemnie. Trudno oderwać się od 
lektury, ale nie jest ona łatwa – kolejne zadania stawiają przed czytającym 
coraz trudniejsze problemy. Autor przedstawia zadania „smakowite”, niektóre  
z przymrużeniem oka, zabawne, rymowane, cytuje też różne historyczne 
źródła, ale i namawia do układania własnych zadań.

Nauczyciele matematyki znajdą w tej pozycji mnóstwo pomysłów do wykorzystania 
na lekcjach i na zajęciach pozalekcyjnych.

Na pewno będzie to fantastyczna pozycja na nagrody dla moich uczniów.

Alina Przychoda, Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki

Podróże matematyczne są dla każdego, kto lubi wycieczki intelektualne. 
Musi się tylko przygotować na podróże w czasie, przestrzeni, nawet w wielu 
wymiarach. Po drodze spotykamy problemy matematycznie drobne i wielkie, 
ale ważne kulturowo, problemy matematycznie ładne i dodatkowo użyteczne. 
Książkę można czytać, mając podstawową wiedzę matematyczną, choć czasem 
potrzebna jest nieco większa. Jednak Autor przedstawia problemy w sposób 
przejrzysty i nie przesadza z „rachunkami”. Ogólnie – bardzo dobra zabawa.

Piotr Drozdowski, XXV LO w Warszawie
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