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tych materiałów nie pozwoliła przedstawić pochodzenia L. Sawiiekiego i jego śro
dowiska rodzinnego. Byłoby rzeczą nader pożądaną, aby luka ta została uzupeł
niona w  przyszłych publikacjach.

Józef Babicz

Marian G u m o w s k i ,  Wspomnienia numizmatyka. Wydawnictwo Literac
kie, Kraków 1965, ss. 150, fot.

Tomik wspomnień prof. Mariana Gumowskiego obejmuje głównie te strony 
iycia  autora, które związane są z numizmatyką i pracą naukową, „natomiast ży
cie osobiste, jako mniej interesujące, jest tu prawie całkiem pominięte”, pisze 
autor we Wstępie.

Tok wspomnień nie jest ściśle chronologiczny. Rozpoczyna je rozdział o la
tach dziecinnych, po czym następuje rozdział o pracy przy porządkowaniu zbio
rów numizmatycznych hrabiego Andrzeja Potockiego w Krakowie, pracy wyko
nywanej pod okiem Władysława Bartynowskiego, jednego z założycieli Towa
rzystwa Numizmatycznego w Krakowie (1889 r.) i pierwszego redaktora kwar
talnika „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne”. Następują wspomnienia
0 pracy w Muzeum Czapskich, o Towarzystwie Numizmatycznym, o pierwszych 
krokach na polu naukowym (pierwsza większa rozprawa: o medalach Jagiello
nów, tytuł pracy doktorskiej: O grzywnie i monecie piastowskiej, wyd. przez Aka
demię Umiejętności w  1908 r.); dalej autora absorbują: dyrektorstwo (od 1919 r.) 
Muzeum Wielkopolskiego w Poznaniu i współpraca z Mennicą Państwową.

Osobny rozdział (ss. 99— 111) poświęcony jest wspomnieniom z pracy przy 
rewindykacji zbiorów numizmatycznych z ZSRR. W  związku z tym autor był kil
kakrotnie w Związku Radzieckim: w 1924 i 1925 r. w Charkowie oraz w 1925
1 1928 r. w  Leningradzie. Mamy tu sporo wspomnień o tamtejszych uczonych, 
z  którymi się autor zetknął.

Pozostałe rozdziały poświęcone są latom II wojny światowej i powojennym. 
W  1946 r. autor objął, jako profesor honorowy, wykłady numizmatyki i historii 
starożytnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; jeśli idzie o nu
mizmatykę był to jedyny wykład z tego zakresu na uniwersytetach polskich. 
Przez pewien czas wykładał też ten przedmiot na Uniwersytecie Poznańskim, do
jeżdżając z Torunia. W 1955 r„ autor zostaje profesorem nadzwyczajnym, w 1960 r. 
przechodzi w stan spoczynku a w dwa lata później obchodzi jubileusz z okazji 
60 rocznicy pracy naukowej.

Z. Br.

F. M o d e l ,  Geophysikalische Bibliographie von Nord- und Ostsee. T. 1— 2. 
Gebrüder Bornträger, Hamburg 1966, ss. LVIII +  878 +  600.

Wymieniona bibliografia, stanowiąca wydawnictwo Deutsches Hydrogra
phisches Institut w  Hamburgu, składa się z dwóch tomów. Pierwszy, zatytułowa
ny Chronologische Titelaufzahlung, dzieli się na dwie części: pierwsza obejmuje 
lata 1749— 1932, druga lata 1933— 1961. Tom drugi, Register, zawiera indeksy: oso
bowy, tytułów czasopism, rzeczowy, geograficzny.

W  tomie pierwszym wykazano chronologicznie, z adnotacjami treściowymi, 
piśmiennictwo geofizyczne dotyczące Morza Północnego i Bałtyku. Pozycji jest 
ck. 5 tys., co według szacunku autora bibliografii stanowić ma ok. 83% wszyst
kich prsc z zakresu geofizyki obu mórz, jakie się ukazały od połowy XVIII w.


