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Emst won W e d e l ,  Die geschichtliche Entwicklung des Umformens in Ge
senken. VDIhVerlag, Düsseldorf 1960, s, 218.

• ■ J  ■ ....
Materiały opublikowane w  książce E. Wedela zostały zebrane w  ramach 

przewodu doktorskiego ina Politechnice w  Hanowerze. Fragmenty jej były refero
wane ¡na międzynarodowej konferencji, poświęconej „teorii obróbki plastycznej” 
w  Poznaniu w  czerwcu 1059 r. W  skrócie, aiutor ¡umieścił pracę również w  w y
dawnictwie Centralnego Laboratorium Obróbki Plastycznej „Obróbka Plastyczna” *.

Najstarsza znana nam matryca kamienna datowana jest ¡na lata 1500— 1400 
pji.e. i pochodzi z wykopalisk w  Knossos na Krecie z czasów późno-minoj skich. 
Znajduje się ona w  zbiorach muzeum w  Oxfordzie. Podobne matryce wykopano 
w  Mykenach. Służyły one do wyklepywania ornamentów ze złotej blachy. Matryce 
greckie, pochodzące z V II w. p.n.e., wykonane są z brązu. Ponadto Grecy w y
konywali z ¡blachy brązowej reliefy o dużej wartości artystycznej sposobem młot
kowania ręcznego. Okaz taki z IV  w. pji.e. znajduje się w  Muzeum Brytyjskim  
w  Londynie. Do matryc należy również zaliczyć narzędzia używane przetz Rzy
mian do bicia monet.

Technika wykonywania ozdób z blachy iw matrycach przenosi się następnie 
również do Europy środkowej i północnej. W  średniowieczu posługiwano się ma
trycami przy kuciu ozdobnych krat żelaznych. Technika kuźnicza zmienia się 
z chwilą ukazania się młotków o napędzie wodnym, a szczególnie z chwilą za
stosowania młotów spadowych i  pras różnego typu. Autor książki śledzi rozwój 
maszyn i uwarunkowanej tniimi technologii kucia do końca X V III stulecia.

f. T.

Zarys dziejów górnictioa na ziemiach polskich, t. II. Praca zespołowa Pra
cowni Historii Górnictwa i Hutnictwa Instytutu Historii Kultuiry Materialnej 
PA N  pod redakcją Jana Pazdura. Wydawnictwo Górniczo-Hutnicze, Katowice
1961, s. 275, ilustr. 51.

Drugi tom Zarysu dziejów górnictwa na ziemiach polskich2 zawiera prace: 
J. Częstki, D. Dobrowolskiej, J. Jarosa, A. Keckowej, J. Pazdura, E. Pietraszka, 
M. Weber-Konińskiej i M. Żywirskiej. Traktują one o kopalnictwie nafty, soli, 
węgla kamiennego i  brunatnego, rud żelaza i metali nieżelaznych, surowców che
micznych, kamienia budowlanego. Osobno zostały omówione: ogólne warunki roz
woju górnictwa, polityka i organizacja górnicza, ruch zawodowy, polscy górnicy 
za granicą, stan górnictwa na ziemiach polskich w  czasie II wojny światowej.

Książka dzieli się na dwie części: 1772— 1918 i ' 1918— 1939. Między pierwszą, 
a drugą częścią zachodzą przy tym pewne zmiany w  układzie tematów artykułów.

s i .  M .

Henk V o  orn,  De papiermolens in de provincie Noord-Holland. Papier wer eld 
Verlag, Haarlem 1960, s. XVI+565, rys. 144, znaków wodnych 195.

Publikacja H. Vooma jest pierwszym tomem cyklu dotyczącego historii' ho
lenderskiego przemysłu papierniczego. W  obszernym opracowaniu autor ¡omawia

1 E. W e d e l ,  Historyczny rozwój kształtowania w matrycach. „Obróbka P la
styczna”, t. II, nr 3/1961, s. 515— 536.

2 Por. recenzję K. Maślankiewicza z I tomu Zarysu w  nrze 4/1961 „Kwartal
nika”.


