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zie sejsmicznej, które nast¹pi³y na wybrze¿u Algarve w
Portugalii;
– fundamentalnych koncepcji dotycz¹cych skuteczniejszego przewidywania katastrof geologicznych i zapobieganiu ich skutkom. Z czterech artyku³ów tej czêœci
wydawnictwa najbardziej godna polecenia jest praca poœwiêcona katastrofalnym nastêpstwom erupcji wulkanu
Merapi w Indonezji, które nast¹pi³y na prze³omie paŸdziernika i listopada 2010 r., a tak¿e tekst o zagro¿eniach, jakie
nios¹ wybuchy wulkanów nawet na odleg³ych od nich
obszarach, a wywo³anych g³ównie obecnoœci¹ py³ów wulkanicznych w powietrzu oraz obecnym i przysz³ym kierunkom badañ tych zjawisk.

Ksi¹¿ka powinna zaciekawiæ ka¿dego, kto interesuje
siê zagro¿eniami erupcjami wulkanicznymi i trzêsieniami
ziemi, a szczególnie tych, którzy zajmuj¹ siê tymi zagadnieniami podczas swojej codziennej pracy. Mo¿na j¹ poleciæ zarówno wyk³adowcom, jak i studentom wydzia³ów
geofizycznych i geologicznych, ale te¿ geochemikom, klimatologom czy osobom zajmuj¹cych siê problematyk¹ tektoniki p³yt lub w ogóle geozagro¿eniami. To bardzo po¿yteczna publikacja. Niektóre zawarte w niej informacje,
np. o tsunami u wybrze¿y Portugalii czy w rejonie Azorów, zainteresuj¹ z pewnoœci¹ europejskiego Czytelnika.
W³odzimierz Mizerski
Pañstwowy Instytut Geologiczny
Pañstwowy Instytut Badwczy

„Tryptyk wschodni. Chiny, Tybet, Mongolia”– wystawa fotografii El¿biety Sêczykowskiej
w PAN Muzeum Ziemi w Warszawie – 12 stycznia – 28 lutego 2018
Wystawa fotografii El¿biety Sêczykowskiej pt. „Tryptyk wschodni. Chiny, Tybet, Mongolia” oraz ksi¹¿ka o tym
samym tytule to historia podró¿y przez trzy krainy – Buddy, Konfucjusza i smoka, lamaizmu, taoizmu i szamanizmu… To droga przez wielkie pustynie, najwy¿sze góry œwiata i rozleg³e równiny. To wyprawa do Ÿróde³ wielkich
rzek i ich dop³ywów, zasilaj¹cych swymi wodami morza i oceany. Ale to te¿ droga do ludzi, tradycji, obyczaju i religii, do ich wartoœci, pamiêci przodków i wielkiej prawdy o ¿yciu!
Chiny – to podró¿ z pó³nocy na po³udnie, z odleg³ej i dzikiej pustyni Takla Makan, drogami odesz³ych w niebyt
i zasypanych piaskami traktów jedwabnego szlaku, przez Wielki Mur i Zakazane Miasto a¿ do krêtych wód Lijiang
wij¹cych siê malowniczo miêdzy krasowymi górami prowincji Guangxi. Tam, w iœcie bajkowej scenerii, rozgrywaj¹ siê spektakle po³owów z kormoranami, a ¿ywio³y przyrody splataj¹ siê w codzienne swoiste harmonijne
wspó³istnienie.
Tybet – to wyprawa do œwiata pe³nego tajemnic, medytacji, cudów i duchów, wielkich mistrzów, spotkañ z ludŸmi
g³êbokiej wiary, nomadami, p¹tnikami zmierzaj¹cymi do œwiêtych miejsc i lamów ¿yj¹cych w ostatnich ocala³ych od
zag³ady klasztorach. Tam to w³aœnie dokonuj¹ siê odwieczne misteria zwyciêstwa dobra nad z³em i niewyjaœnione do
koñca znikanie maœlanych o³tarzy…
Mongolia – to doœwiadczenie piêkna i bogactwa natury, zachwyt nad spójnoœci¹ istnienia ludzi i zwierz¹t,
w którym prawa cz³owieka s¹ równe prawom przyrody. Przenikaj¹ siê wzajemnie i ³¹cz¹, ¿eby na koniec w szamañskim seansie zjednoczyæ siê ze œwiatem bogów i demonów. Byæ mo¿e to za spraw¹ ich mocy s³awni przedstawiciele cywilizacji stepu zapanowali w dawnych czasach nad bez ma³a po³ow¹ œwiata…
El¿bieta Sêczykowska
Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi
w Warszawie, Al. Na Skarpie 27;
www.mz.pan.pl; facebook.com/muzeum.ziemi.pan
wystawa czynna:
od poniedzia³ku do pi¹tku: 9.00–16.00
w niedziele: 10.00–16.00 (wstêp wolny)
Ceny biletów: normalny – 5 z³, ulgowy – 3 z³

U hodowców reniferów

Czerwona tajga i czuumy Catanów
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