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Witkiewicza, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jana Małachowskiego, Teodora 
Studniickiego, Jerzego Mieczysława Rytarda, Józefa Oppenheima, wykonanych je
szcze pod koniec X IX  wieku. Tematyka tego zbioru obejmuje krajobrazy Tatr, 
geologię, hydrografię, szatę roślinną, badania jaskiń, górnictwo i hutnictwo, paster
stwo, turystykę i sport, działalność Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratun
kowego, obrzędy, budownictwo góralskie i kulltuię materialną regionów” *.

Nie trzeba dodawać, jak wielką wartość przedstawia ten zibiór dla historyka 
nauki i techniki i w  jak wielkim stopniu dokumentuje także postęp badań w  róż
nych dyscyplinach nauk przyrodniczych, technicznych i humanistycznych.

Trwają obecnie pertraktacje nad przejęciem całego zbioru do Muzeum Ta
trzańskiego im. T. Chałubińskiego w  Zakopanem4. Już obecnie jest on zarejestro
wany jako zabytek kultury przez wojewódzkiego konserwatora zabytków w  No
wym Sączu.

Zbigniew Wójcik
(W a r s z a w a )

ODSŁONIĘCIE TABLICY  PAM IĄTKOW EJ —  DEDYKOWANEJ
PROFESOROWI KSAWEREMU ¡ROWIŃSKIEMU

Dnia 26 września 1983 r. w  gmachu Akademii Medycznej przy ul. Marszał
kowskiej 26 —  w  sali radiologicznej na VI piętrze —  Odbyła się uroczystość od
słonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej prof, drowi Ksaweremu Rowińskie
mu —  twórcy szkoły radiologii pediatrycznej w  Polsce. Licznie zebrany zespół 
lekarzy i pielęgniarek, w obecności rodziny zmarłego, powitał doc. Andrzej Mar- 
ciński. Następnie zabrał głos Relktor warszawskiej Akademii Medycznej — prof. 
Jan Nielubowicz. Dobrze się stało — powiedział —  że tablica została umieszczona 
W sali, z której idee prof. Rowińskiego promieniowały na cały kraj. Spoglądając 
na tę tablicę lekarze i pielęgniarki powinni pamiętać, komu zawdzięczają możli
wość oglłądania i interpretacji klisz radiologicznych. Następnie prof. Herbert 
Kaufmann z Bertlina Zachodniego podzielił się z zebranymi swymi wspomnienia
mi o profesorze Rowińskim. Dzień poznania twórcy szkoły radiologii pediatrycz
nej w  Pollsce był ważnym momentem w życiu prof. Kaufmanna. Od roku 1962 
łączyła obu uczonych zażyła znajomość i współpraca w  Światowym Towarzystwie 
Radiologicznym. Profesora Rowińskiego określił niemiecki radiolog jako „the very 
impressive man”. Z kolei zabrał głos prof. Bogdan Pruszyński, podkreślając, iż 
Ksawery Rowiński był bogatą osobowością. Uczony radiolog łączył harmonijnie 
działalność zawodową z nastawieniem humanistycznym. Jego postać winna być 
wizorem dla młodego pokolenia. Prof. Rowiński nie tylko fascynował się postę
pem medycznym, ale był lekarzem w  pełnym znaczeniu tego słowa; kreował on 
nowe wartości w. oparciu o narodowe i postępowe tradycje, przeciwstawiał się 
frustracji i zniechęceniu. Następnie zabrała głos prof. Maria Sieniawska, która 
przypomniała podstawowe fakty z biografii prof. Rowińskiego. Odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej dokonał Rektor Akademii —  prof. Jan Nielubowicz.

Jan Kozłowski
(W a r s z a w a )

8 Tamże.
* Zbiór został już przejęty przez Muzeum.


