


Nasi Autorzy 

Jagła Jowita - historyk sztuki, adiunkt w Katedrze Historii Sztuki Uni-
wersytetu Łódzkiego. Zajmuje się ikonografią średniowieczną, sztuką 
wotywną oraz związkami sztuki i medycyny. Autorka książek: Boska 
Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowie-
ka. Ikonografia „Patronów od Chorób" i „Świętych Miłujących Żebra-
ków" w sztuce polskiej XIV-XVII w.; (2004), Wieczna prośba i dzięk-
czynienie. O symbolicznych relacjach między sacrum i profanum 
w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej (2009). 

Janiuk Jerzy - dr n. hum. - lekarz, chirurg, absolwent Gdańskiej Aka-
demii Medycznej, wieloletni asystent oddziału chirurgicznego w Gru-
dziądzu, doktorat z zakresu historii medycyny - 2010 r. w IHN PAN. 
Autor: Obrazu gruźlicy na przełomie XIX i XX wieku w literaturze 
pięknej okresu Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. 

Kocela Weronika - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Ślą-
skiego; dziennikarka portalu samorządowego. Zainteresowania: histo-
ria medycyny, literatura staropolska i historia sportu. 

Markoń Witold - dr n. hum. Zakład Archiwistyki i Dydaktyki Historii 
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Paciorek Magdalena - dr n. hum. - historyk, historyk medycyny, adiunkt 
w IHN PAN w Sekcji Historii Nauk Medycznych. Zainteresowania to: 
historia medycyny dwudziestolecia międzywojennego i okresu stali-
nowskiego, historia Polski okresu stalinowskiego. Autorka monogra-
fii: Higiena dzieci i młodzieży w polskim czasopiśmie medycznym 
dwudziestolecia międzywojennego (2010). 

Rzadkowolska Magdalena - dr n. hum. - bibliolog, Katedra Biblioteko-
znawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Kierownik 
Pracowni „Słownika pracowników książki polskiej" i członek zespołu 
redakcyjnego suplementu 3 (Łódź 2010) członek komitetu redakcyj-
nego „Bibliofilskiej mapy Łodzi" (Łódź 2007). Zainteresowania: ruch 
wydawniczy w Łodzi po 1945 r. Autorka m.in. monografii Oficyna przy 
ulicy Piotrkowskiej. Działalność Wydawnictwa w latach 1957-1996 
(Łódź 2007). 
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Szmąj Ewa - dr n. med. kosmetolog, nauczyciel zawodu, historyk ko-
smetologii w Zakładzie Historii Medycyny i Farmacji Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach. 

Turos J. Maria dr n. med. - etyk i teolog, pracownik Warszawskie-
go Uniwersytetu Medycznego, pasjonat historii medycyny wojskowej 
przełomu XVIII i XIX w., kolekcjoner. Zajmuje się rekonstrukcją hi-
storyczną w jej wymiarze naukowym. Mieszka w Warszawie. 

? BN . 
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