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w dyskusjach; przedmowy, wywiady, sprawozdania i recenzje; przekłady, prace 
redakcyjne. Całość uzupełnia wykaz czasopism redagowanych przez Rudowskie-
go oraz książek opublikowanych w serii wydawniczej Biblioteka Chirurga i Ane-
stezjologa, których powstaniu Profesor Rudowski patronował jako przewodniczą-
cy Komitetu Redakcyjnego. Na końcu bibliografii zamieszczono wykaz prac 
poświęconych Rudowskiemu. Do pracy dołączono wykazy ważniejszych skrótów, 
wykorzystanych czasopism oraz indeks osób, których nazwiska występują w ty-
tułach zestawionych prac. Książka opublikowana została w serii wydawniczej 
Bibliografie 

Władysław O g r o d z i ń s k i : Szkice warmińskie. Olsztyn 1998 Ośrodek 
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 115 s. Seria: 
Biblioteka Olsztyńska. Nr. 142. 

Książka zawiera zbiór artykułów znanego historyka Warmii i Mazur, Włady-
sława Ogrodzińskiego, wydanych w osiemdziesiątą rocznicę jego urodzin. Pracę 
poprzedza obszerny biogram Ogrodzińskiego, pióra Jerzego Sikorskiego. Część 
pierwsza zawiera zwięzły wykład dziejów biskupstwa warmińskiego do czasu 
zaboru Warmii przez Prusy w 1772 r. W części drugiej zamieszczono trzy szkice 
przedstawiające obraz Warmii w schyłkowym okresie jego związków z Rzeczpo-
spo l i t ą - w czasach biskupów Adama Stanisława Grabowskiego i Ignacego Kra-
sickiego. Książkę ilustrują fotografie kościołów i kapliczek przydrożnych, tak 
bardzo charakterystycznych dla krajobrazu Warmii. Wydana została w serii wy-
dawniczej Biblioteka Olsztyńska, Nr 142. 

Bolesław O r ł o w s k i : Technika. Wrocław 1999 Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich 174 s. Seria: Zrozumieć Europę. 

Z dużym uznaniem trzeba przyjąć najnowszą książkę Bolesława Orłowskiego 
z zakresu historii techniki. Przedstawiając dzieje rozwoju techniki w Europie od 
starożytności do czasów współczesnych, autor analizuje znaczenie poszczegól-
nych osiągnięć myśli technicznej. Interesuje się też technicznymi aspektami anty-
cznych mitów oraz społecznymi uwarunkowaniami postępu technicznego w XX 
wieku. Zastanawia się nad wkładem, jaki wniosła Europa do ogólnoświatowego 
postępu technicznego oraz przedstawia nadzieje i zagrożenia związane z tym 
postępem. Książka ukazała się w serii wydawniczej Zrozumieć Europę. 


