


138 Notatki bibliograficzne 

Kongresu Historii Nauki w Warszawie w 1965 г., na którym W. Słabczyński 
zgłosił komunikat o odkryciach Strzeleckiego w Australii. Na kongresie tym 
brak było — niestety — przedstawicieli Australii, pisze autor przemowy. 

L. Paszkowski był też inicjatorem omawianej tutaj książeczki, następnie jej 
redaktorem, a nawet — gdy zmarł właściciel drukarni, w której broszurę tę dru-
kowano — nadzorował technicznie wykonanie broszury. 

Spotkała się ona z bardzo dobrym przyjęciem w świecie naukowym Australii. 
Np. w organie Royal Historical Society of Victoria, miesięczniku „Newsletter" 
(1974 nr 83) napisano o niej m.in. tak: „It makes fascinating reading [...J. An 
•excellent example at an historian using his boots, it represents real value at 
only $ 1.20". 

Z. Br. 

Walter M i n c h i n t o n , John P e r k i n s : Tidemills of Devon & Cornwall. 
1971, 45 s. ilustr. Exeter Papers in Industrial Archaeology. 

Mała książeczka Minchintona i Perkinsa zajmuje się młynami Dewonu 
i Kornwalii, napędzanymi przypływami i odpływami morza. Składa się z kilku 
rozdziałów. Umieszczona na początku publikacji mapa młynów pokazuje ich 
rozmieszczenie. Po niewielkim wprowadzeniu, mamy krótkie, katologowe omó-
wienie młynów (w liczbie 32 obiektów). Z kolei mamy podany wybór biblio-
grafii, dotyczącej tego zagadnienia, alfabetyczny wykaz miejscowości oraz wy-
kaz młynów. Dołączona tablica chronologiczna sięga aż roku 1250 (młyny miej-
skie w Darmouth). Jeden z młynów był czynny aż do r. 1960 (Bridge Mill, 
Topsham). 

Ta druga z rzędu publikacja Exter Industrial Archaeology Group, powstała 
we współpracy z Departamentem Historii Ekonomii Uniwersytetu Exeter. Prze-
widziane są dalsze opracowania, dotyczące młynów wodnych, wiatraków oraz 
•wapienników. 

Jak wiadomo, młyny napędzane przypływami i odpływami morza — sta-
mowią specyfikę takich krajów jak Anglia i Francja. Młyny te mogły pra-
cować jedynie kilka godzin w ciągu dnia, zależnie od warunków przypływu. 
Przed drugą wojną światową — jak piszą autorzy w przedmowie — 10 młynów 
w Anglii pracowało „napędzane" morzem. 15 ilustracji, głównie fotografii — 
„okrasza" tekst. 

Książeczka jest interesującym przyczynkiem dziejów młynarstwa i z pew-
nością zainteresuje polskich molinologów, historyków techniki i historyków 
kultury materialnej. 

Henryk Jost 

Poznańskie wspominki z lat 1918—1939. Red. Tadeusz K r a s z e w s k i , Ta-
deusz Ś w i t a ł a . Przedmowa: Jarosław M a c i e j e w s k i . Poznań 1973. Wydaw-
nictwo Poznańskie, 609 s. na wklejkach fotografie. 

Książka zawiera dwie grupy tekstów wspomnień: „grupa pierwsza ma za 
zadanie odtworzyć tło społeczno-obyczajowe Poznania międzywojennego, grupa 
druga pragnie zaś przybliżyć czytelnikowi nastrój i ludzi poznańskiego środowi-
wiska kulturotwórczego" — określa J. Maciejewski w przedmowie (s. 9). We 
wspomnieniach obu grup (w sumie zamieszczono 32 wspomnienia) jest wiele 
dłuższych lub krótszych wzmianek m.in. o ludziach nauki, przedstawicielach 
poznańskiego ośrodka naukowego. Natomiast wyłącznie o życiu naukowym, gdzie 
ież wspominki o poszczególnych osobach, charakterystyki wielu osób ze śro-


