
KULTuRA: Recenzje,,Za

przeczytac, Zabr akł o wprawdzie wia-
domości o udziale damskich załog
w regatach dookoła świata, Samot-
nego kobiecego pokonania Przejścia
Połnocno-Zachodniego czy etapowe-
go rejsu wokoł 9lobu ze zmieniający-
mi się zeńskimi załogami. Kazdy jed-
nak, kto w polskojęzycznej literaturze
będzie szukał informacji o zeglujących
kobietach, powinien zaCZąC właśnie
od tego wydania miniatur morskich.
Nie przypominam sobie bowiem, zeby
gdziekolwiek zostało zebranych tyle
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Andrzej Kowalczyk
Kobiety na oceanach
Miniatury Żeglarskie
zeszyt5
Wydawnictwo Andrzeja
Kowalczyka, 201 8

str. 68, cena 'l0,00 Zł

informacji na temat pań, ktore tak
pokochały morze. Ksiązeczkę moZna
przeczytac w jeden wieczor i dzięki tej
lekturze nabrac ochoty do poszpera-
nia w kolejnych zrodłach. Mz
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Kobiety na oceanach
Znany naszym czytelnikom Andrzej
Kowalczyk wydał koIejną, piątą juz
pozycję z serii miniatur morskich'
Tym razem temat publikacji jest mię-
dzynarodowy i naprawdę ciekawy
- nawet pomimo licznych redakcyj-
nych błędow (np. pierwsza Niemka
na Atlantyku nazywa się lngeborg
von Heister, a nie lngebord i nie jest
to zwykła literowka, bo powtarza się
w kilku miejscach!). Da się ZaUWa-
Życ jeszcze kilka autorskich niedopa-
trzeń, ale ksiązkę bez wątpienia warto

Fachowcy piszą
o morvJ, klimacie iekologii

Specjalnie na Dzień Dziecka:

Naukowcy z sopockiego Instytutu
Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
potraktowali bardzo powaznie wyma-
gania Funduszy Europejskich. Pewien
procent przyznawanych sum jest obo-
wiązkowo przeznaczany na popu-
laryzację wynikow badań W ciągu
ostatnich kilku |at powstało wiele nie-
wielkich ksiązeczek dla najmłodszych
traktujących o morZU - m.in. o tym, co
w nim zyje ijakie tam zachodzą pro-
cesy mające bezpośredni wpływ na
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.Jan Marcln Węsławski, Lech

KotWicki, Tymon ZieIiński,

Joanna Piwowarczyk
i Monika Kędra

Dla dzieci o morzu,
klimacie iekologii
Wydawca: Instytut

Oceanologii PAN

Sopot, 20 1 9

codzienne Życie kaŻdego z nas. Skoro
dzieci bez kłopotu dają sobie radę
z zapamiętaniem nazw dinozaurów,
to nie powinny mieć takze prob|emow
z określeniami takimijak HYPoKSJA
czy ALBEDO lub z nazwami mi-
krozwierzakow, ja k np. Ha rpacticoid,
Acartia czy podwoik zielony Dzieci
dowiedzą się tez, dlaczego jeden sto-
pień roznicy średniej temperatury
Arktyki jest taki Wazny i w jaki sposób
9Umowe kaczuszki pomagają badac

prądy morskie. Ksiązka jest pięknie
wydana, oprawiona w twardą okładkę
i zaopatrzona w mnostwo pobudzają-
cych wyobraznię kolorowych ilustracji.
Dystrybuowana jest przede wszystkim
na spotkaniach w szkołach, ale spora
jej częśc dostępna jest takze w sieci
(http://www.iopan.pllpop.html).
Kontakt do wydawnictwa:
office@iopan.pl UZ
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W plzewodniku znoiduiq się
wszyslkie niezbędne wiodomości
dIo żeglujqcych po Wlelkich
Jezioroch Mozurskich

.t Aktuolne informocje o ponod
l50 pońoch i pzystonioch
no szloku Wielkich Jezior Mozurskich

C Opisy poszczegolnych jezior

C Propozycje tros rejsow

S lnformocje proktyczne

C Ciekowostki historyczne
i otrokcje turystyczne

c Zdjęcio z dronÓw
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Wielkie 
1

Jeziora,
Mazursl<ie
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