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Praca jest przejrzyœcie napisana, bogato ilustrowana i starannie wydana. Wszechstronnie ujmuje skomplikowan¹ problematykê
genezy i ewolucji jednego z ciekawszych kompleksów skalnych
regionu sudeckiego. Publikacja ta stanowi wa¿n¹ i interesuj¹c¹
lekturê dla geologów i petrologów zajmuj¹cych siê Sudetami,

masywem czeskim i œrodkowoeuropejskimi waryscydami, jak te¿
dla specjalistów zainteresowanych zagadnieniami magmatyzmu
zasadowego i metamorfizmu zasadowych ska³ magmowych.
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Rzadko ukazuj¹ siê zagraniczne wydania polskich podrêczników geologicznych, dlatego te¿ nale¿y odnotowaæ pojawienie
siê na Ukrainie „Geologii dynamicznej” autorstwa W³odzimierza
Mizerskiego. Wczeœniej podrêcznik ten zosta³ opublikowany
w 1999 r. przez Wydawnictwo Naukowe PWN pod tytu³em „Geologia dynamiczna dla geografów”. Niedawno nak³adem Lwowskiego Uniwersytetu Pañstwowego im. Iwana Franki, w t³umaczeniu R. M. Smiszki, ukaza³o siê drugie, poprawione wydanie
podrêcznika, nosz¹cego w wydaniu ukraiñskim podtytu³ „Geologia ogólna” i rekomendowanego dla studentów wy¿szych uczelni
przez ukraiñskie Ministerstwo Oœwiaty i Nauki, M³odzie¿y i Sportu.
Rekomendacja ta wynik³a z przekonania, ¿e w³aœnie geologia
ogólna odgrywa wiod¹c¹ rolê w nauczaniu geologii.
Uk³ad podrêcznika nawi¹zuje do kanonu ksi¹¿ek o podobnej
tematyce. Cennymi innowacjami s¹: koñcowy rozdzia³ o elementach geotektoniki, zawieraj¹cy informacje wykraczaj¹ce poza
zakres geologii dynamicznej oraz pytania kontrolne (przy czym
zastosowane w wydaniu ukraiñskim rozwi¹zanie zamieszczenia
ich w jednym miejscu, po g³ównym tekœcie, wydaje siê znacznie
bardziej u¿yteczne dla czytelnika). Autor – co wyraŸnie podkreœli³ w przedmowie, i co zaznacza siê w doborze wielu rycin –
nawi¹za³ do klasycznego dzie³a Mariana Ksi¹¿kiewicza.
Recenzowany podrêcznik w porównaniu z wersj¹ polsk¹
cechuje nieco zmniejszona objêtoœæ. Polskie wydanie zawiera
bowiem 311 rycin, a ukraiñskie – 24 ryciny mniej. Owa redukcja
(która adekwatnie dotyczy tekstu zwi¹zanego z tematyk¹ tych
figur) obejmuje informacje charakteryzuj¹ce obszar Polski: dla
przyk³adu, rysunek 68 dotycz¹cy lessów na obszarze Kampinosu
czy te¿ rysunek 232 – andezytów na pograniczu Pienin i Karpat
zewnêtrznych. Wyeliminowaniu czêœci niektórych rozdzia³ów,
np. omawiaj¹cych wystêpowanie ska³ g³êbinowych i ¿y³owych
w Polsce, towarzyszy uzupe³nienie o informacje na temat rozmieszczenia tych ska³ na obszarze Ukrainy, choæ niekiedy owe
dodatkowe informacje s¹ nader zwiêz³e (jak w przypadku obecnoœci wód mineralnych i termalnych na Ukrainie). Niemniej
jednak znaczna liczba figur ilustruj¹cych cechy budowy geologicznej Polski, takich jak dla przyk³adu przekrój pokazuj¹cy roz³amy wg³êbne wzd³u¿ zachodniej krawêdzi platformy wschodnioeuropejskiej (rys. 276) czy profil pod³u¿ny przez cyrki Czarnego
Stawu i Morskiego Oka w Tatrach (rys. 94), pozostawiono. To
cenne z punktu propagowania geologii polskiej, ale wydaje siê, ¿e
w kolejnym wydaniu podrêcznika nale¿a³oby wydatnie zwiêk-
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szyæ liczbê powo³añ na przyk³ady zjawisk geologicznych i ich
produktów materialnych wystêpuj¹cych na obszarze Ukrainy.
Choæ wydanie ukraiñskie jest okreœlone jako poprawione, to
pod jednym wzglêdem takie stwierdzenie jest nieuprawnione.
Mianowicie w tabeli 2, w której zamieszczono podzia³ stratygraficzny, w wydaniu ukraiñskim zamiast miêdzynarodowego podzia³u systemu karbonu jest u¿yty podzia³ lokalny, w którym
oddzia³y oznaczono jako piêtra, a w przypadku neogenu zamiast
piêter miêdzynarodowych s¹ stosowane piêtra regionalne (przy
czym w przypadku ottnangu pojawi³ siê b³¹d literowy). Choæ
poziom poligraficzny nie dorównuje temu, jaki przedstawia wydanie polskie, i w efekcie zawartoœæ niektórych rycin jest s³abo
widoczna (dla przyk³adu – rysunek 112), to ok³adka ukraiñskiej
wersji jest wyraŸnie lepsza od polskiej.
Mo¿na tylko wyraziæ ¿yczenie, aby ta pewnego rodzaju
jaskó³ka wydawnicza zapowiada³a wiêcej polskich podrêczników na ukraiñskim – i nie tylko – rynku.
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