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Marian Surdacki – prof. dr hab. Katedra Historii Wychowania, Opieki 

i Pedagogiki Społecznej. Staż naukowy na Uniwersytecie Sapienza 
w Rzymie (1980–1981). Stypendysta Uniwersytetu w Perugii (1980, 
1986), Szkoły Historycznej Włosko-Polskiej w Rzymie (1988–1989), 
Fundacji Lanckorońskich (1994, 2001, 2006). Prowadził wykłady 
na uniwersytetach w Rzymie, Mediolanie, Bari, Messynie, Reggio 
di Calabria. Autor książek: Opieka społeczna w Wielkopolsce Za-
chodniej w XVII i XVIII wieku (1992), Dzieci porzucone w Szpita-
lu Świętego Ducha w Rzymie w XVIII wieku (1998), Il brefotrofi o 
dell’ospedale di Santo Spirito in Roma nel XVIII secolo (2002), 
Edukacja i opieka społeczna w Urzędowie XV–XVIII wiek (2004); 
Urzędów w XVII–XVIII wieku. Miasto – Społeczeństwo – Życie co-
dzienne (2007), Opieka społeczna w Polsce do końca XIII wieku 
(2015), Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do 
Oświecenia (2020). Redaktor serii „Prace z dziejów szkolnictwa 
i opieki społecznej w Polsce”. Zainteresowania badawcze: historia 
opieki społecznej, historia wychowania, dzieje miast, regionalizm. 
Mail: msurd@kul.pl.

Anna Głusiuk – dr. Absolwentka Università Pontifi cia Salesiana 
w Rzymie. Adiunkt w Katedrze Średniowiecza w Instytucie Nauk 
Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. Zainteresowania badawcze: sytuacja 
i rola kobiet w średniowieczu, ich edukacja, higiena i medycyna 
średniowieczna. Mail: annaglusiuk@hotmail.com.

Anna Trojanowska – dr hab. prof. Instytut Historii Nauki PAN, autor-
ka książek na temat historii surowców leczniczych: Wiedza o grzy-
bach leczniczych w polskiej literaturze naukowej XIX wieku (2008) 
oraz Farmakopealne leki pochodzenia zwierzęcego w polskiej lite-
raturze naukowej w latach 1800–1869 (2012), a także artykułów 
dotyczących m.in. lecznictwa ludowego, dawnych zasad żywienia 
i diet więziennych. Mail: atrojan990@gmail.com.

Bożena Płonka-Syroka – prof. dr hab. n. hum. Kierownik Zakładu 
Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersy-
tetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, redaktor 
11 serii wydawniczych, takich jak m.in.: „Studia z Dziejów Kultury 
Medycznej”, „Kultura uzdrowiskowa w Europie”, „Lek roślinny”, 
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„Leki i choroby odzwierzęce”, „Historia diety i kultury odżywia-
nia”, „Orbis exterior – orbis interior”, „Antropologia wiedzy”, „An-
tropologia emocji”. Zainteresowana badawcze: historia medycyny 
nowożytnej, metodologia historii nauki i historia historiografi i 
nauki. Najważniejsze publikacje: Recepcja doktryn medycznych 
przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich 
w latach 1874–1863 (1990), Medycyna niemiecka nurtu niema-
terialistycznego 1797–1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn 
w dziewiętnastym stuleciu (1999), Medycyna w historii i kulturze. 
Studia z antropologii wiedzy (2013; wyd. 2 rozszerzone 2006). Mail: 
bozena@plonka-syroka.pl.

Bożena Urbanek – prof. dr hab. n. hum. Historyk medycyny, zatrud-
niona w Instytucie Historii Nauki PAN. Zainteresowania badawcze: 
historia medycyny i farmacji XIX i XX w. Mail: bozenaurbanek@
wp.pl.


