Ponadto Wydział III uczestniczył w obchodach stulecia Towarzystwa, w szczególności zostały opracowane noty biograficzne
o trzech wybitnych nieżyjących członkach Wydziału: matematyku
Wacławie Franciszku Sierpińskim (1882–1969), chemiku Wojciechu
Alojzym Świętosławskim (1881–1968) oraz fizyku Stefanie Pieńkowskim (1883–1953).

WYDZIAŁ IV
NAUK BIOLOGICZNYCH
Pod koniec 2008 r. liczba członków Wydziału IV TNW wynosiła 54,
w tym 37 członków zwyczajnych i 17 korespondentów.
W roku 2008 członkami korespondentami Towarzystwa Naukowego Warszawskiego zostali wybrani prof. dr hab. Krzysztof Turlejski z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN i dr hab. Paweł Lipiński z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.
W 2008 r. odbyło się 5 zebrań naukowych, na których zaproszeni goście, wybitni uczeni, wygłosili wykłady; po wykładach miały
miejsce dyskusje. W wykładach uczestniczyło od 20 do 30 osób,
członków TNW i gości, w tym nauczyciele biologii i uczniowie klas
biologicznych warszawskich liceów.
Program zebrań naukowych był następujący:
◦ 26 lutego 2008 wykład prof. dr hab. Krzysztofa Turlejskiego
„O zaletach bycia małym”
◦ 18 marca 2008 wykład prof. dr hab. Bożeny Kamińskiej–
–Kaczmarek „Stan zapalny w chorym mózgu”
◦ 22 kwietnia 2008 wykład prof. dr hab. Danuty Rosołowskiej–
–Huszcz „Jak żywić mózg”
◦ 13 maja 2008 wykład prof. dr hab. Iwony Fijałkowskiej
„Wybór pomiędzy wiernością a niewiernością — udział różnych polimeraz w replikacji DNA”
◦ 24 czerwca 2008 wykład prof. dr hab. Kazimierza Kochmana
„Profesor Marian Jutisz — wybitny pionier neuroendokrynologii, humanista, wielki patriota polski i francuski, entuzjasta
Zjednoczonej Europy”
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Ponadto w 2008 r. Wydział IV Nauk Biologicznych TNW współuczestniczył w zorganizowaniu 1 sesji i 1 konferencji naukowej.
Wspólnie z Wydziałem V Nauk Medycznych i z Wydziałem Biologii
UW zorganizował sesję naukową „Nagrody Nobla 2008 w dziedzinie medycyny i w dziedzinie chemii”. Opis tej sesji zob. s. 44. Wraz
z SGGW i z Centrum Onkologii — Instytutem w Warszawie zorganizował konferencję naukową „Zwierzęta w badaniach naukowych”.
Opis konferencji zob. s. 32.
W 2008 roku odbyły się 2 zebrania organizacyjne Wydziału IV
TNW o następującym programie:
18 marca 2008
◦ Rozpatrzenie kandydatury prof. dr hab. Krzysztofa Turlejskiego na członka korespondenta TNW,
◦ Rozpatrzenie kandydatury dr hab. Pawła Lipińskiego na
członka korespondenta TNW,
◦ Wolne wnioski.
13 maja 2008
◦ Rozpatrzenie sprawy zmiany statusu prof. dr hab. Iwony Fijałkowskiej z członka korespondenta na członka zwyczajnego TNW,
◦ Wolne wnioski.
Na zebraniach organizacyjnych dyskutowano także sprawy roli
Towarzystwa w środowiskach naukowych i w Warszawie, małej frekwencji na zebraniach naukowych i organizacyjnych, niepotrzebnego (i kosztownego) wysyłania zawiadomień o zebraniach do wszystkich członków Wydziału, z których większość i tak nie przychodzi
na zebrania, a także sprawę organizacji Sesji Noblowskiej.

WYDZIAŁ V
NAUK LEKARSKICH
Pierwsze spotkanie członków Wydziału Nauk Lekarskich TNW
w roku 2008 odbyło się 16 stycznia. Zebranie poprowadził prof. dr
hab. med. Jerzy Majkowski, zaś głównym tematem spotkania były
plany pracy na rok 2008.
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