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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, obrazującą 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 uroczyste zebranie naukowe zorganizowane staraniem Zarządu Głównego i Zarządu
Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny.
Na zebraniu tym doc. Marcin Łyskanowski, przewodniczący Zarządu Głównego PTHM, wręczył prof. Ksaweremu Rowińskiemu dyplom członka honorowego 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 profesorom: Adamowi Wrzoskowi, Władysławowi Szumowskiemu, Stanisławowi Konopce i Bolesławowi Skarżyńskiemu.
W dalszym ciągu zebrania pracownicy Zakładu Historii Medycyny i Farmacji Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie przedstawili referaty doibrane pod ikątem społecznych, kulturowych, deonitologicznyoh i dydaktycznych zainteresowań -prof. Rowińskiego: Myśl społeczna w »Krytyce Lekarskiej«
(Zofia Podgórska-Klawe), Kultura antyczna a kultura
współczesna (Małgorzata Kamińska), Kulturotwórcza
ankieta Zakładu Historii
Medycyny i Farmacji IMS AM w Warszawie (Małgorzata Czeley), Władysław
Biegański 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.
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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. Jedynym z przejawów tej współpracy isą wizyty i prace radzieckich badaczy
w Polsce.
W dniach od 30IX do 20 X1974 n a zaproszenie Muzeum Ziemi PAN przebywała w Polsce kand. nauk N. A. Woskresienska, pracownik Instytutu Geologii
AN ZSRR w Moskwie. Podczas polbytiu w naszym k r a j u prowadziła ona studia 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.

