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Barański Jarosław – dr hab. n. hum., kierownik Zakładu Humani-

stycznych Nauk Lekarskich na Uniwersytecie Medycznym we 
Wrocławiu. Zajmuje się fi lozofi ą i socjologią ciała, estetyką i etyką 
medyczną, fi lozofi ą literatury i relacją lekarz–pacjent. Autor ksią-
żek z zakresu fi lozofi i medycyny i estetyki, także współredaktor 
podręczników podejmujących problematykę komunikowania się 
z pacjentem. E-mail: jaroslaw.baranski@umed.wroc.pl.
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reckiego (1969–1997), a następnie w Uniwersytecie Jana Kochanow-
skiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, obecnie w In-
stytucie Nauk Pedagogicznych w Wydziale Nauk Społecznych Filii. 
Zainteresowania badawcze – historia Polski XX w., głównie: oświaty 
i wychowania, medycyny (w tym polskiej wojskowej służby zdrowia), 
wojska (z uwzględnieniem zbrodni popełnionych w czasie II woj-
nie światowej), regionalistyka. E-mail: felchner@piotrkow.net.pl.

Głusiuk Anna – absolwentka Università Pontifi cia Salesiana w Rzy-
mie. Adiunkt w Katedrze Średniowiecza w Instytucie Nauk Histo-
rycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie. Zainteresowania naukowe koncentruje na pozycji i roli 
kobiet w epoce średniowiecza, medycynie i literaturze tej epoki. 
E-mail: a.glusiuk@uksw.edu.pl.

Grassmann Magdalena – dr n. med., historyk, historyk medycyny, 
kierownik Samodzielnej Pracowni oraz Muzeum Historii Medy-
cyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zain-
teresowania: muzealnictwo medyczne, dziedzictwo polskiej myśli 
lekarskiej w Polsce i na świecie. E-mail: magdalena.grassmann@
umwb.edu.pl.

Owecki Michał – absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Poznaniu, specjalista neurolog; pracuje na stanowisku 
adiunkta w Katedrze Historii i Filozofi i Nauk Medycznych poznań-
skiego Uniwersytetu Medycznego, koncentrując się na historii 
neurologii. E-mail: michal.owecki@wp.pl.
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Paciorek Magdalena – dr hab. n. hum., historyk, historyk medycyny, 
pracownik naukowy Sekcji Historii Nauk Medycznych IHN PAN. 
Zainteresowania: historia medycyny XIX i XX w. ze szczególnym 
uwzględnieniem okresu powojennego. Autorka m.in. monogra-
fi i Studenci wydziałów lekarskich w Polsce w latach 1944/1945–
1948/1949. Kształtowanie i rozwój środowiska (Warszawa 2016). 
E-mail: magda.pa@op.pl.

Strządała Agata – dr n. hum., badaczka kultury, specjalizująca się 
w bioetyce kulturowej, komunikacji międzykulturowej i historii eu-
geniki. Studia kulturoznawcze, a potem doktoranckie ukończyła na 
Uniwersytecie Wrocławskim (Instytut Kulturoznawstwa), następnie 
związana była z Katedrą Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwer-
sytetu Opolskiego. Pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Członkini Lokalnej Komisji 
Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach we Wrocławiu, stypen-
dystka programu Erasmus Plus. Autorka ponad 40 publikacji, w tym 
monografi i Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeni-
ki w XIX i XX wieku. (Opole 2010). E-mail: astradala@gmail.com.

Turos Maria Joanna – dr n. med., etyk i teolog, pracownik naukowy 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medy-
cyny wojskowej przełomu XVIII i XIX w., ze szczególnym uwzględ-
nieniem okresu napoleońskiego, kolekcjoner. Zainteresowania: re-
konstrukcja historyczna. E-mail: maria.turos@wum.edu.pl.


