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Wanda Wo�niak urodzi³a siê 23.06.1928 r. w War-
szawie-Golêdzinowie. W latach 1935�1941 uczêsz-
cza³a do Publicznej Szko³y Powszechnej, a nastêpnie
przez 3 lata do Pañstwowego Gimnazjum im. Hoffma-
nowej w Warszawie, które w okresie wojny by³o tajn¹
szko³¹, wystêpuj¹ca pod nazw¹ szko³y gospodarczej.
Powstanie Warszawskie zasta³o j¹ w Otwocku. Po
roku samodzielnej nauki, w 1945 zda³a, koñcz¹cy gim-
nazjum, egzamin z ma³ej matury w Otwocku. Równie¿
w Otwocku, po nauce w liceum, zda³a maturê w 1947 r.
i w tym samym roku rozpoczê³a studia na Wydziale
Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warsza-
wie, uzyskuj¹c 31.12.1952 dyplom magistra farmacji.

Cztery lata pó�niej rozpoczê³a studia humanistycz-
ne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego, uzyskuj¹c w 1962 absolutorium na Wydziale
Filologii Polskiej.

W 1974 r. w Warszawie po�lubi³a Tadeusza Józefa
Parnowskiego.

Pracê w Instytucie Leków, z którym zwi¹zana by³a
przez 50 lat, zaczyna³a jeszcze w okresie studiów
� 07.04.1952 r. Przeby³a kolejne etapy kariery pracow-
nika naukowego, od asystenta (1952�1954), st. asy-
stenta (1954�1960), przez adiunkta (1960�1973), do-
centa (1973�1984), a¿ do profesora (1984�2002). Pracê
w Instytucie Leków rozpoczê³a w Pracowni Mikrobio-
logicznego Badania Witamin Zak³adu Badania Orga-
nopreparatów i Witamin, przekszta³conego nastêpnie
w Zak³ad Biochemii. W okresie 1962�1967 zatrudnio-
na by³a w Zak³adzie Farmakologii, gdzie od pocz¹tku
1963 r. kierowa³a Pracowni¹ Badañ Mikrobiologicz-
nych, a od 01.12.64 by³a kierownikiem Pracowni Che-
mioterapii Mikrobiologicznej. W 1967 r. zosta³a kie-
rownikiem Samodzielnej Pracowni Kontroli Ja³owo�ci
P³ynów Iniekcyjnych i Infuzyjnych, zajmuj¹cej siê
kontrol¹ ja³owo�ci leków i materia³ów medycznych.
W zwi¹zku z narastaj¹c¹ liczb¹ badañ mikrobiologicz-
nych oraz ich ró¿norodno�ci¹, w Instytucie Leków
utworzono Zak³ad Mikrobiologii Farmaceutycznej,
którego kierownikiem by³a od 01.10.1975 do koñca
1996 r. Jednocze�nie w okresie 01.02.1984�11.04.1990
pe³ni³a funkcjê Zastêpcy Dyrektora Instytutu Leków
ds. kontroli jako�ci leków. Po odej�ciu na emeryturê
z koñcem 1999r, nadal zatrudniona by³a na pe³nym
etacie w Instytucie Leków, do 28.09.2002 r.

W swojej pracy zawodowej najpierw zajmowa³a
siê mikrobiologicznymi metodami oznaczania witamin
i aminokwasów w lekach i materiale biologicznym.

Uzyskane wyniki sta³y siê przedmiotem rozprawy dok-
torskiej pt: �Mikrobiologiczne badanie zawarto�ci
podstawowych aminokwasów w hydrolizatach ludz-
kiego osocza�, wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab.
Edmunda Mikulaszka. Po zdaniu egzaminu z mikro-
biologii i po obronie doktoratu, na Wydziale Farma-
ceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie, dnia
02.07.1962 otrzyma³a stopieñ doktora farmacji.

W Zak³adzie Farmakologii Instytutu Leków zajmo-
wa³a siê pracami dotycz¹cymi badañ ja³owo�ci. W roku
1966, kiedy Pracownia Mikrobiologii zosta³a prze-
kszta³cona w Samodzieln¹ Pracowniê Mikrobiologii,
zakres pracy zwi¹zany z mikrobiologiczn¹ analiz¹ le-
ków rozszerzy³ siê o ocenê dzia³ania przeciwbakteryj-
nego zwi¹zków o dzia³aniu tuberkulostatycznym. Pani
Profesor opracowa³a tak¿e metody mikrobiologiczne
oznaczania aminokwasów, co pozwoli³o na zastosowa-
nie nowych metod w badaniach bia³ek krwi w stanach
fizjologicznych i patologicznych. Metody te wykorzy-
sta³a w badaniu spektrum bia³ek w przebiegu gru�licy
eksperymentalnej. Przez osiem miesiêcy, w latach
1967�68, pracowa³a w Instytucie Pasteura, gdzie pro-
wadzi³a badania sk³adu aminokwasowego bia³ek BCG.
Prace te sta³y siê podstaw¹ rozprawy habilitacyjnej.
Dnia 20.06.1969, na podstawie rozprawy pt: �Badania
nad zmianami ilo�ciowymi i jako�ciowymi bia³ek oso-
cza w gru�licy do�wiadczalnej �winek morskich� i po
kolokwium habilitacyjnym na Wydziale Farmaceu-
tycznym Akademii Medycznej w Krakowie uzyska³a
stopieñ doktora habilitowanego nauk mikrobiologicz-
nych, który zosta³ zatwierdzony w 1972 r.

Równolegle do badañ naukowych, po powrocie ze
stypendium we Francji, w 1968 r. rozpoczê³a prace
nad nowym w Polsce zagadnieniem � ocen¹ czysto�ci
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mikrobiologicznej leków nieparenteralnych. Uzyskane
wyniki by³y przedmiotem konferencji naukowej zorga-
nizowanej w pa�dzierniku 1969 r. w Instytucie Leków.
W tym roku równie¿ rozpoczê³a prace nad opracowa-
niem norm dotycz¹cych badañ mikrobiologicznych
leków i materia³ów medycznych dla �Compendium Me-
dicamentorum� przygotowywanego w ramach RWPG.

Rozwiniêciem tych zainteresowañ by³a redakcja
ksi¹¿ki �Mikrobiologiczne metody badañ leków i mate-
ria³ów biologicznych� wydanej przez PZWL w 1973 r.,
w której by³a autorem wielu rozdzia³ów.

Zainteresowanie problemami mikrobiologii farma-
ceutycznej kontynuowane a¿ do koñca pracy w Insty-
tucie spowodowa³o, ¿e Pani Profesor by³a bardzo
cenionym fachowcem w tej dziedzinie.

Opublikowa³a ponad 100 prac naukowych zwi¹za-
nych g³ównie z kontrol¹ mikrobiologicznej jako�ci
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, asep-
tycznym wytwarzaniem leków, badaniem aktywno�ci
przeciwdrobnoustrojowej zwi¹zków chemicznych, pre-
paratów antyseptycznych i dezynfekcyjnych, badaniem
skuteczno�ci �rodków konserwuj¹cych a tak¿e wali-
dacj¹ procesów sterylizacji. Wielokrotnie bra³a udzia³
w zjazdach krajowych i zagranicznych, wyg³asza³a
referaty i prezentowa³a wyniki badañ w postaci plaka-
tów. Wyg³asza³a wyk³ady we Wszechnicy PAN oraz
by³a autork¹ dwóch filmów edukacyjnych, bra³a kil-
kakrotnie udzia³ w imprezach organizowanych przez
Uniwersytet Warszawski i PAN w ramach Festiwalu
Nauki. By³a promotorem 2 prac doktorskich wykona-
nych w Instytucie Leków.

Bra³a udzia³ w opracowaniu szeregu monografii
mikrobiologicznych do V wydania Farmakopei Pol-
skiej. Przez kilka lat by³a przewodnicz¹c¹ podkomisji
mikrobiologii w Komisji Farmakopei Polskiej. Ponad-
to, w ramach dzia³alno�ci dydaktycznej prowadzonej
w Instytucie Leków oraz w Katedrze Farmacji Cen-
trum Medycznego Kszta³cenia Podyplomowego, pro-
wadzi³a szkolenia dotycz¹ce metod mikrobiologicz-
nych analizy leków oraz higieny procesu wytwarzania
produktów leczniczych, dla pracowników przemys³u,
laboratoriów kontrolnych i placówek naukowych.
Wielokrotnie wizytowa³a zak³ady przemys³u farma-
ceutycznego, uczestnicz¹c w rozwi¹zywaniu aktual-
nych problemów mikrobiologicznych.

Bieg³a znajomo�æ jêzyków francuskiego i angiel-
skiego, a tak¿e niemieckiego oraz studia filologiczne
pomaga³y jej w pracy naukowej i dydaktycznej.

Uchwa³¹ Rady Pañstwa z 27.10.1983 nadano doc.
Wandzie Wo�niak-Parnowskiej tytu³ naukowy profe-
sora nadzwyczajnego nauk farmaceutycznych, Mini-
ster Zdrowia i Opieki Spo³ecznej Tadeusz Szelachow-
ski powo³a³ J¹ w dniu 01.02.1984 na stanowisko
profesora nadzwyczajnego w Instytucie Leków.

Ponadto uzyska³a specjalizacjê II° w zakresie mi-
krobiologii i serologii. Z pocz¹tkiem 1983 r. powo³ana

zosta³a na stanowisko zastêpcy, a po roku na stano-
wisko przewodnicz¹cego Zespo³u Specjalistycznego
w dziedzinie farmacja na okres 3 lat.

Od 1970 roku by³a cz³onkiem Zespo³u Mikrobiolo-
gicznego Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej
� FIP (Federation International of Pharmacy) i aktyw-
nie uczestniczy³a w jej pracach (w latach 90-tych jedno
ze spotkañ tego Zespo³u FIP zorganizowa³a w Warsza-
wie pod opiek¹ Instytutu Leków). Wspó³praca nauko-
wa i teoretyczna z FIP pozwoli³a na szybkie docieranie
do naszego kraju miêdzynarodowych opinii i osi¹gniêæ
naukowych dotycz¹cych badañ ja³owo�ci i czysto�ci
mikrobiologicznej leków oraz zwi¹zanych z ograni-
czaniem niebezpieczeñstwa tzw. zaka¿eñ odlekowych.
Waga istniej¹cego problemu spowodowa³a, ¿e Rada
Naukowa przy Ministrze Zdrowia zleci³a Pani Profesor
opracowanie odpowiedniej monografii. Praca pt: �Mi-
krobiologiczne ska¿enie leków� zosta³a opublikowana
w 1975 r. W tym samym roku Pani prof. W. Wo�niak-
Parnowska napisa³a ksi¹¿kê pt: �Konserwacja leków�.

By³a podporucznikiem pomocniczej s³u¿by wojsko-
wej kobiet i prowadzi³a sprawy wojskowo-obronne
w Instytucie Leków. Bra³a udzia³ w obradach komisji
RWPG w kraju i za granic¹.

Zosta³a odznaczona Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi
(1976), odznak¹ �Za wzorow¹ Prace w S³u¿bie Zdro-
wia� (1982), nagrod¹ specjaln¹ II stopnia MZiOS �Za
szczególne osi¹gniêcia w pracy na rzecz ochrony zdro-
wia i pomocy spo³ecznej� oraz honorowym medalem
im. £ukasiewicza, nadawanym osobom ze �rodowiska
farmaceutycznego.

Pani prof. dr hab. Wanda Wo�niak-Parnowska by³a
aktywnym cz³onkiem towarzystw naukowych: Pol-
skiego Towarzystwa Badañ Radiacyjnych, Polskiego
Towarzystwa Mikrobiologów (przez dwie kadencje
by³a Przewodnicz¹c¹ Oddzia³u Warszawskiego PTM
i w roku 1983 organizowa³a XX Zjazd PTM), Polskie-
go Towarzystwa Farmaceutycznego (w latach 1996�
1999 by³a Prezesem Oddzia³u Warszawskiego PTF).

Pod koniec swojej pracy w Instytucie Leków,
w zwi¹zku z jubileuszem 50-lecia Instytutu napisa³a
ciekaw¹, bogato ilustrowan¹ ksi¹¿kê: �Instytut Leków
1951�2001 Dzieje � ludzie � dokonania�, wydan¹
w 2001 roku przez Instytut Leków. Równolegle przygo-
towa³a rozprawê: �Charakterystyka naukowego dorobku
Instytutu Leków (1951�2002)�, opublikowan¹ w perio-
dyku Instytutu Historii Nauki PAN Analecta w 2002 r.

Pani prof. dr hab. Wanda Wo�niak-Parnowska za-
koñczy³a pracê w Instytucie Leków tu¿ przed jego
przekszta³ceniem w Narodowy Instytut Zdrowia Pu-
blicznego (01.10 2002). Zmar³a 26.12.2007 r. i zosta³a
pochowana na Cmentarzu Komunalnym d. Wojsko-
wym na Pow¹zkach.
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