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z niej dobitnie, iż Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie wyrządziła sobie' samej:
istotną ,szkodę, odmawiając autorom o tak poważnych kompetencjach dostępu do
akt wydziału za okres 1945— 1953.
Marian Wachowski

Z HISTORII TECHNIlKI RAKIETOWEJ
Katedra Sprzętu Mechanicznego Politechniki Warszawskiej, kierowana przez;
prof. Zbigniewa Pączkowskiego, wydawała *w latach 1956— 1963 pod jego redakcją
dwa powielane wydawnictwa nieperiodyczne: •Technikę Rakietową“ , publikującą
prace oryginalne (łącznie ukazało się 13 zeszytów), i „Przegląd Techniki Rakieto
wej“, poświęcony tłumaczeniom prac obcyćh ((łącznie ukazały się 53 zeszyty), Zam y
kając tę działalność redakcja poświęciła ositatni zeszyt „Techniki Rakietowej“ pod
sumowaniu swego dorobku oraz dziejów techniki rakietowej w Polsce.
Znajdujemy więc tu z jednej strony bibliografię prac drukowanych w obu
wydawnictwach (łącznie z indeksem rzeczowym oraz, wykazami polskich autorów
i tłumaczy), z drugiej zaś — krótki szkic Kilka przyczynków do historii techniki
rakietowej w Polsce oraz bibliografię prac o technice rakietowej w języku polskim
i prac autorów polskich w-językach obcych od czasów najdawniejszych .do 1962 r.
Bibliografia ma częściowo charakter rozumowany, dając dla dzieł 'starszych,
i ważniejszych krótkie wyjaśnienia o treści i znaczeniu pracy. W bibliografii tej
nie uniknięto pewnych pomyłek i przeoczeń. Tak np. do prac w języku polskim
zaliczono niesłusznie kroniki Długosza oraz opisane przez dra T. Przypkowskiego1
notatki Walentego' Sebischa (omyłką drukarską jest podanie brzmienia tego nazwi
ska jako Sebicłi). Przeoczono natomiast pierwszą bodaj polską pozycję astronautyczną, zajmującą się również rakietowym napędem podróży kosmicznych — arty
kuł prof. Romana Gostkowskiego Ein moderner Ikarus ogłoszony w „Die Zeit“'
w 1900 r.2 Usterki te nie mogą jednak, oczywiście, przesłaniać znaczenia i użytecz
ności ogłoszonej bibliografii.
Eugeniusz Olszewski
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B IB L IO G R A F IC Z N E

Scientific Change. Historical Studies in the Intellectual, Social and Technical
Conditions for Scientific Discovery and Technical Invention, from Antiquity to the
Present, edited by A . C. Crombie. Heinemann, London 1963, s. X II + 896.
W lipcu 1961 r. odbyło się w Oksfordzie sympozjum międzynarodowe na temat
czynników postępu naukowego *. Po dwu latach materiały tego sympozjum zostały
opublikowane w grubym tomie pod redakcją organizatora sympozjum, wykładowcy
historii nauki na uniwersytecie w Oksfordzie, A . C. Crombiego. Zawierając zarówno
referaty i koreferaty, jak i wypowiedzi w dyskusji, toim dzieli się na dziewięć części
odpowiadających kolejnym posiedzeniom sympozjum. Trzy pierwsze części Obej
1 Por. np.: T. P r z y p k o w s k i , D owody wczesnego stosowania rakiet na zie
miach polskicfi. „Astronautyka“ , nr 1— 2/1959.
2 Por.: S. F u r m a n , O astronautyce przed pól wiekiem. „Problemy“, nr 10/1959^
* Por. obszerne sprawozdanie z tego sympozjum w nrze 4/1961 „Kwartalnika“ ,
s. 721— 725.

