
MEDYCYNA NOWOŻYTNA – Tom 27 – Zeszyt 2 (2021 r.)  227

Nasi Autorzy
Maria Ciesielska – dr hab. n. hum., dr nauk medycznych, lekarz spe-

cjalista medycyny rodzinnej, wicedyrektor projektu Medical Re-
view Auschwitz, redaktor w wydawnictwie „Medycyna Praktycz-
na”. Autorka artykułów o tematyce losów lekarzy podczas II wojny 
światowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień medycznych 
związanych z niemieckimi obozami koncentracyjnymi, działalno-
ścią sanitariatu w więzieniach Gestapo oraz szpitalnictwem w get-
cie warszawskim. Współpracuje z Muzeum Więzienia Pawiak i Mu-
zeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne-
go. Laureatka Nagrody KLIO w kategorii Varsaviana za książkę hi-
storyczną roku 2015 pt. Taniec wśród mieczów. Polski personel me-
dyczny na Pawiaku w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944 oraz 
nagrody im. Marii i Łukasza Hirszowiczów przyznanej w 2018 r. 
przez Żydowski Instytut Historyczny za książkę Lekarze getta war-
szawskiego. E-mail: drmariaciesielska@gmail.com.

Mateusz Gholamy – absolwent farmacji na Uniwersytecie Medycz-
nym w Łodzi (2014). Od 2019 r. student studiów II stopnia z fi lo-
zofi i na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2020 r. przewodniczący Koła 
Naukowego „Idea” przy Instytucie Filozofi i UŁ. Autor dwóch pu-
blikacji poświęconych historii psychiatrii opublikowanych w „Fo-
rum Bibliotek Medycznych”. Zainteresowania naukowe: historia 
i fi lozofi a psychiatrii, fi lozofi a umysłu, neuropsychologia. E-mail: 
mateuszgholamy@gmail.com.

Joanna Lusek – dr n. hum; historyk, muzealnik, pedagog. Kierownik 
Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu; opiekun me-
rytoryczny projektu Archiwum Historii Mówionej Domu Współ-
pracy Polsko-Niemieckiej w Opolu; członek Polsko-Niemieckiego 
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