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Dyplomy i nagrody rektorskie otrzymali najlepsi, wyróżniający się studenci 
uniwersytetu. 

Uroczystość zakończyło tradycyjnie „Gaudeamus". 
W tym samym dniu w Pałacu Kazimierzowskim otwarto wystawę, obrazu-

jącą dorobek Uniwersytetu Warszawskiego w 30-leciu PRL. 

J.R. 
\ 

ZEBRANIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORII MEDYCYNY 

Dnia 13 grudnia 1974 r. odbyło się w Klubie Lekarza w Warszawie uro-
czyste zebranie naukowe zorganizowane staraniem Zarządu Głównego i Zarządu 
Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny. 

Na zebraniu tym doc. Marcin Łyskanowski, przewodniczący Zarządu Głów-
nego PTHM, wręczył prof. Ksaweremu Rowińskiemu dyplom członka hono-
rowego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, będący wyrazem uznania dla 
wielkich zasług Profesora położonych na polu organizacji i w rozwoju badań 
mad dziejami medycyny a także w zakresie szkolnictwa medycznego oraz samej 
medycyny. Prof. Rowiński w krótkim przemówieniu podziękował za przyznaną 
mu godność i wspomniał, że swoje zainteresowania, historycznie zawdzięcza pro-
fesorom: Adamowi Wrzoskowi, Władysławowi Szumowskiemu, Stanisławowi Ko-
nopce i Bolesławowi Skarżyńskiemu. 

W dalszym ciągu zebrania pracownicy Zakładu Historii Medycyny i Far-
macji Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie przed-
stawili referaty doibrane pod ikątem społecznych, kulturowych, deonitologicz-
nyoh i dydaktycznych zainteresowań -prof. Rowińskiego: Myśl społeczna w »Kry-
tyce Lekarskiej« (Zofia Podgórska-Klawe), Kultura antyczna a kultura współ-
czesna (Małgorzata Kamińska), Kulturotwórcza ankieta Zakładu Historii Medy-
cyny i Farmacji IMS AM w Warszawie (Małgorzata Czeley), Władysław Biegań-
ski a najmłodsze pokolenie lekarzy (Piotr Miildner-Niećkowski), »Dotrzeć do 
umysłów i serc młodzieży« (Marcin Łyskanowski). 

Po części referatowej zabrali głos prolf. Bolesław Górnicki oraz prof. Feliks 
Widy-Wirski, którzy mówili o zasługach prof. Rowińskiego na polu historii 
medycyny. 

Teresa Ostrowska 

WIZYTY RADZIECKICH HISTORYKÓW GEOLOGII 

W latach 1969—1972 odbyły się dwa radziecko-polskie sympozja .poświęcone 
historii geologii i geografia. Na sympozjach tych została nawiązana współpraca 
robocza pomiędzy radzieckimi i polskimi badaczami dziejów nauk o Ziemi. Je-
dynym z przejawów tej współpracy isą wizyty i prace radzieckich badaczy 
w Polsce. 

W dniach od 30IX do 20 X1974 na zaproszenie Muzeum Ziemi PAN prze-
bywała w Polsce kand. nauk N. A. Woskresienska, pracownik Instytutu Geologii 
AN ZSRR w Moskwie. Podczas polbytiu w naszym kra ju prowadziła ona stu-
dia archiwalne nad materiałami dotyczącymi działalności naukowej Karola 
Bohdanowicza. Wykorzystała ona przede wszystkim spuściznę naukową tego 
geologa znajdującą się w Muzeum Ziemi. Przebadała także zbiory Archiwum 
PAN w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także kolekcje 
prywatne dna S. Czarnieckiego w Krakowie i doc. Z. Wójcika w Warszawie. 
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W ostatnich dniach .pabytu w Polsce N. A. Wosfcresłenska na zebraniu Ze-
sipołu Historii Nauk Geologicznych Muzeum Ziemi przedstawiła ocenę zawar-
tości spuścizny Bohdanowicza, wskazując m.in. na nieznane radzieckim histo-
rykom kontakty Bohdanowicza ze swymi uczniami z Instytutu Górniczego z Pe-
tersburga, rozsianymi w okresie międzywojennym niemal po całym świecie. Na 
prośbę kierownictwa Muzeum Ziemi N. A. Wosfcresdenska wyraziła zgodę na 
opublikowanie naukowych rezultatów swej wizyty w Polsce w jednym z perio-
dyków specjalistycznych ukazujących się w naszym kraju. 

W dniach od 4 do 11 XII 1974 na zaproszenie Zakładu Historii Nauki, Oświa-
ty i Techniki PAN przebywali w Polsce prof. W. W. Tichomircw oraz kand. 
nauk G. P. Chomuzuri z Instytutu Geologii AN ZSRR w Moskwie. Prof. Tdcho-
mirow, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Historii Geologii, a zara-
zem przewodniczący komitetu krajowego polsko-radzieckich sympozjów z his-
torii geologii i geografii, zainteresowany był przede wszystkim sprawami orga-
nizacji kolejnego spotkania radzieckich i polskich historyków nauki. W związku 
z tym przeprowadził on rozmowy z dyrektorami Zakładu Historii Nauki, Oświa-
ty i Techniki PAN oraz Muzeum Ziemi, prof. J. Miąso i doc. K. Jakubowskim. 
W rozmowach tych uczestniczyli ponadto kanid. nauk G. P. Chomiauri, sekretarz 
generalny Międzynarodowego Komitetu Historii Geologii prof. К. Maślankie-
wićz, prof. J. Babicz, doc. Z. Wójcik. Uzgodniono, że kolejne trzecie sympo-
zjum polsko-radzieckie odbędzie się w Polsce w 1977 r. w nawiązaniu do stulecia 
zgonu Aleksandra Czekanowskiego. Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki 
PAN oraz Muzeum Ziemi PAN wspólnie z instytucjami naukowymi Wrocławia, 
podejmie się organizacji tego sympozjum. 

W dniu 9 XII prof. Tichomirow, kand. nauk G. P. Chomizuri oraz prof. 
J. Babicz spotkali się- we Wrocławiu z tamtejszymi badaczami obszarów po-
larnych i historykami nauk geograficznych i geologicznych: prof. A. Jahnem — 
Preizestem Oddziału PAN, iproff. K. Maślankiewiczem, prof. IS. Szczepainkiewiczem, 
doc. B. Baranowskim i dr J. E. Piasecką. Na spotkaniu tym ustalono, że projek-
towane sympozjum Odbędzie się w połowie 1977 r. we Wrocławiu. Zostanie 
ono poświęcone polskim oraz rosyjskim i radzieckim badaniom obsza-
rów polarnych. W referatach zostaną uwypuklone elementy współpracy uczo-
nych obu krajów podczas pracy na tereniach dalekiej północy i dalekiego» po-
łudnia. Omówione zostaną także inne problemy dawniejszych badań krajów 
polarnych, interesujące .obie strony. 

Uzgodniono także, że pracami Komitetu Organizacyjnego kierować będzie 
prof. J. Babicz, do którego należy nadsyłać wszelkie propozycje związane z ko-
lejnym spotkaniem radzieckich i polskich historyków geologii :i geografii. Pełny 
skład komitetów organizacyjnych obydwu stron zostanie ustalony w najbliższej 
przyszłości. 

Józef Babicz, Zbigniew Wójcik 

KONKURS NA PRACĘ Z DZIEDZINY INTEGRACJI 
I FILOZOFICZNYCH PROBLEMÓW NAUK SZCZEGÓŁOWYCH 

Redakcja „Studiów Filozoficznych" oraz nowego kwartalnika „Dialectics and 
Humanism" ogłasza konkurs pt. Nauki, technologia i współczesny obraz świata 
na pracę naukową poświęconą szeroko rozumianej problematyce interdyscypli-
narnej i integracyjnej. Tematyka konkursu nie jest poddana sztywnym ograni-
czeniom i Obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak: 1. Filozoficzne problemy in-
tegracji nauk i badań interdyscyplinarnych; 2. Modele i kierunki integracji, po-
szukiwanie formuły integracyjnej; 3. Kulturowe problemy integracji nauk; 


