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gospodarki rynkowej (od 1991 roku). Należy podkreślić, że opracowaniem hi
storii polskiego leśnictwa zajął się prof. Józef Broda, który m a w  swoim dorob
ku najwięcej publikacji z dziedziny historii leśnictwa. W omawianej literaturze, 
jak  podkreśla autor, ważne miejsce zajm ują również Henryk Błaszczyk, Bohdan 
Szymański i Antoni Żabko-Potopowicz.

Również w  zakończeniu sformułowano wnioski ogarniając spojrzeniem całe 
dzieje gospodarstwa leśnego w Polsce. Ostatni okres zapoczątkował nowy roz
dział rozwoju państwowego gospodarstwa leśnego -  w  warunkach gospodarki 
rynkowej. Przed obecnym i następnymi pokoleniami leśników stoi w ielkie zada
nie zw iększenia zasobności drzewostanów, poprawy ich zdrowotności oraz za
pewnienia leśnictwu należnego mu miejsca i rangi w  gospodarce narodowej. Hi
storia leśnictwa w  Polsce z uwagi na swe walory powinna zainteresować 
również leśników starszego i młodszego pokolenia. Pomimo pominięcia w m ono
grafii spraw związanych z piśmiennictwem, szkolnictwem i organizacjami leś
nymi należy także wyrazić żal, że nie uwzględniono chociażby krótkiego kalen
darium wszystkich pięciu Kongresów Leśników Polskich.

Andrzej Gembarzewski 
Instytut Badawczy Leśnictwa 

Warszawa

Wanda P a r n a w s k a :  Instytut Leków 1951-2001. D zieje -  ludzie -  doko
nania. W arszawa 2001 Instytut Leków, 264 s., il.

Z zadowoleniem  należy odnotować ukazanie się książki dokumentującej 50- 
letnią historię, osiągnięcia i kadry tej placówki naukowo-badawczej. Założony 
w Warszawie w 1951 r. Instytut Leków otrzymał dwa zadania: kontrolę jakości 
leków i ich rejestrację oraz prowadzenie badań naukowych w  zakresie działania 
leków i oceny ich jakości. W ciągu m inionych 50 lat Instytut Leków coraz bar
dziej rozszerzał sw ą działalność -  rozwijał się i doskonalił m etody badawcze, 
przystosowując je  do coraz nowszych leków pojawiajacych się w  obrocie.

Praca ma 4 części, z których pierwsza ukazuje dzieje i rozwój placówki na 
płaszczyźnie zm ieniających się warunków działalności Instytutu Leków w dru
giej połowie XX wieku. Część druga obrazuje rozwój, osiągnięcia i kadry posz
czególnych zakładów naukowo-badawczych Instytutu. Część III poświęcona 
jest pasjom i osiągnięciom pozazawodowym ludzi zw iązanych z tą  placówką 
badaw czą a wreszcie część IV zawiera dane zbiorcze. Publikacja została wyda
na przez Instytut Leków i nosi tytuł: Instytut Leków 1951-2001. Dzieje -  ludzie 
dokonania. W arszawa 2001. Książka liczy 264 strony.

Autorką książki jest prof. dr hab. Wanda Parnawska, wieloletnia kierowniczka 
Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej i w  pewnym okresie zastępca dyrektora
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Instytutu. N iezw ykle utalentow ana, pełna dynam izm u twórczego, podjęła się 
z okazji jubuileuszu przygotowania pracy historycznej, dokum entującej pół
wiecze działalności Instytutu Leków. Z zadania tego w ywiązała się po m istrzow 
sku tworząc dzieło oparte na bogatych źródłach i ikonografii, a równocześnie 
bardzo sugestywne i przyjemne w  odbiorze.

Dużym walorem książki jest piękna szata graficzna i liczne zdjęcia. Wiele za
mieszczonych tam fotografii wykonała sama autorka, która pasjonuje się fotografią 
artystyczną. Prof. W. Pamawska miała szereg wystaw swoich prac fotograficznych
i oczywiście nie omieszkała wzbogacić swej publikacji w  przepiękne, artystycznie 
wykonane, własne fotografie. Także zgromadziła liczne zdjęcia archiwalne.

Powyższe dzieło można określić, jako cenne osiągnięcie w  zakresie historii 
farm acji, dokum entujące faktograficznie i ikonograficznie dzieje ważnej 
placówki farmaceutycznej drugiej połowy XX wieku. Jest to szczególnie ważne 
teraz, gdy ludzie odchodzą a zdarzenia w ym azują się z pamięci, by utrwalić ob
raz dokonań i osób, które poświęciły im swe życie.

M ożna sobie życzyć dalszych prac tego typu i żyw ić nadzieję, że autorka za
chęcona sukcesem  swej publikacji kontynuować będzie opracowywanie dziejów 
dalszych instytucji farmaceutycznych.

Jadwiga Brzezińska  
Zespół Historii Farmacji PTF 

Kołobrzeg


