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Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Naukowego (taką nazwę podano na stronie 10, 
prawdopodobnie chodzi o Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, bo w rejestrach kra-
jowych stowarzyszeń naukowych takiej organizacji nie ma) przystąpiły do organizo-
wania cyklicznych ogólnopolskich seminariów tematycznych. Pierwsze z nich odbyło 
się w październiku 2020 roku, a stanowiąca jego dorobek praca zbiorowa „Dawne 
surowce farmaceutyczne” kilka miesięcy później. Książka składa się z piętnastu roz-
działów autorstwa studentów, pracowników naukowych szkół wyższych, kustoszy 
muzeów i aptekarzy, a więc osób o różnym wykształceniu i różnej znajomości pojęć 
farmaceutycznych. Zapewniło to omawianej monografii interdyscyplinarny, ale też 
przyczynkarski charakter.
 Zainteresowania badawcze autorów skupiły się na: medykamentach zalecanych 
przez Hipokratesa na choroby kobiece, lekach w epoce staropolskiej, cenach surow-
ców farmakognostycznych w siedemnastowiecznym Gdańsku, historii zastosowania 
wybranych surowców zielarskich i roślin leczniczych, surowcach mineralnych i prze-
tworach chemicznych w wybranych dziewiętnastowiecznych farmakopeach obszaru 
niemieckojęzycznego, problematyce historii polskiego przemysłu farmaceutycznego 
i materiałów medycznych, secesyjnych wizerunkach maku i kosmetologii indyjskiej. 
Nie przystający do klasycznej historii farmacji artykuł poświęcony winu w „Uczcie 
mędrców” Atenajosa znalazł swe miejsce w dziale „Varia”. Poszczególne rozdziały 
zostały interesująco napisane. Trzeba dodać, że w Polsce co dwa lata odbywają się 
sympozja historyków farmacji należących do Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego. Ich plonem są także wydawnictwa zwarte, zwyczajowo nazywane pamiętnika-
mi. Tym bardziej cieszy nowa aktywność środowiska bydgoskich historyków nauk 
medycznych. (m)
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 Tradycje Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu są 
mało znane. Sięgają 1930 roku, kiedy Towarzystwo Lniarskie w Wilnie uruchomiło 
w Berezweczu  pod Głębokiem Lniarską Centralną Stację Doświadczalną. Jej twórcą 
był prof. Janusz A. Jagmin, a celem optymalizacja siewu, nawożenia, orki i selekcji 
– popularnego na Litwie – lnu, a od 1933 roku również konopi. W Stacji wyhodowa-
no oryginalne odmiany lnu i przystąpiono do pracy nad standaryzacją i kotonizacją 
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(upodobnieniem do bawełny) włókna lnianego. W 1945 roku Wileńszczyzna znalazła 
się poza granicami Polski pojałtańskiej. Dawni pracownicy Stacji przybyli do Pozna-
nia, gdzie uruchomili Lniarsko-Konopną Centralną Stację Doświadczalną. Wileńskie 
koneksje sprawiały, że pierwsze lata jej funkcjonowania były dramatyczne. Kierują-
cy nią prof. Jagmin zmarł z przeciążenia obowiązkami w 1948 roku, a jego następca, 
dr Kazimierz Pietraszkiewicz, został aresztowany przez pracowników Urzędu Bez-
pieczeństwa i skazany na 10 lat więzienia za działalność w Armii Krajowej na Wileńsz-
czyźnie.
 Na bazie tej Stacji w 1952 roku powstał Instytut Przemysłu Włókien Łykowych, 
z czasem przekształcony w Instytut Krajowych Włókien Naturalnych, a następnie 
w Instytut Włókien Naturalnych, który w 2008 roku połączono z Instytutem Roślin 
i Przetworów Zielarskich. Ta placówka również miała korzenie wileńskie, a to za 
sprawą pomysłodawcy, organizatora i pierwszego kierownika – prof. Wacława Stra-
żewicza. Książka przygotowana na jubileusz 90-lecia Instytutu Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich Państwowego Instytutu Badawczego dostarcza wiedzy o jego 
instytucjonalnych poprzednikach, dawnej kadrze zarządzającej i osiągnięciach, ale 
przede wszystkim obrazuje jego obecną strukturę organizacyjną, charakteryzuje za-
kłady naukowe i doświadczalne, bank genów roślin włóknistych i zielarskich oraz 
inne jednostki, a także genezę współpracy międzynarodowej i jej rozwój. Jest cenna, 
ponieważ ma wartość źródłową dla historyków nauk farmaceutycznych i rolniczych 
bądź gospodarki. Po zapoczątkowanej w 1989 roku transformacji polityczno-gospo-
darczej powstało niewiele tak wyczerpujących monografii dziejów instytutów badaw-
czych w Polsce jak omawiana książka. (m)


