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Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska powstała w Zakładzie 

Zintegrowanej Opieki Medycznej, kierowanej przez prof. Elżbietę Krajewską-Kułak, 

wpisuje się w zakres prowadzonych tam badań nad dziejami uczelni, wydziałów oraz 

katedr i klinik uniwersyteckich. Praca pani magister Marty Piszczatowskiej stanowi 

ważne uzupełnienie studiów badawczych nad dziejami białostockiej uczelni, w 

przededniu zbliżającej się 70 rocznicy jej powstania. Sama Autorka we Wstępie 

napisała: „praca odpowiada współczesnej potrzebie ocalenia i zachowania tradycji 

akademickiej, działań prowadzonych przez różnorodne środowiska naukowe na 

całym świecie”. 

Zgromadzone, wyczerpujące do badanej problematyki, piśmiennictwo, 

podkreśla umiejętności Doktorantki w poszukiwaniu bibliograficznych i archiwalnych 

materiałów źródłowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje wykorzystanie źródeł 

archiwalnych, w tym zbiorów białostockich archiwów: Uniwersytetu Medycznego, 

Archidiecezjalnego oraz Archiwum Państwowego. Żałować należy, że nie zachowały 

się do naszych czasów materiały źródłowe dotyczące Katedry i Kliniki Położnictwa i 

Chorób Kobiecych z latach 60, 70 i 80 XX w., o czym informuje nas Autorka. 

Niezwykle ważnym materiałem źródłowym były rozmowy z pracownikami zespołu, 

dokonującego pierwszego zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego profesorami: 

Marianem Szamatowiczem, Waldemarem Kuczyńskim, Markiem Kulikowskim, 

Jerzym Radwanem, Euzebiuszem Solą i Sławomirem Wołczyńskim – o czym jednak 

w kończącej pracę bibliografii nie poinformowano. Autorka korzystała również z 

zasobów zgromadzonych w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu 



Medycznego w Białymstoku, Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego oraz archiwum 

Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. W prezentowanym wykazie znajdują się 

jeszcze skromne źródła drukowane oraz opracowania, w których zapewne przez 

przypadek znalazły się pozycje: Składy osobowe i spis wykładów na rok akademicki 

1950/1951-1954/1955 oraz z lat 1971/1972, będące w rzeczywistości źródłami. 

W recenzowanej pracy, liczącej 391 stron, Autorka zajęła się historią 

położnictwa i ginekologii na Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1950-1987. 

Cezura rozprawy doktorskiej, jak najbardziej słusznie, obejmuje okres od powstania 

uczelni, a następnie powołania Katedry i Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych AMB 

aż do czasu przeprowadzenia pierwszego w Polsce zapłodnienia pozaustrojowego. 

Te zasadnicze treści poprzedzone zostały obowiązkowymi częściami pracy 

doktorskiej, omawiającymi założenia i cele pracy, materiał i metody badawcze oraz 

wstęp. Przedstawiono w nim historię położnictwa i ginekologii, sięgając do 

najstarszych wiadomości, znajdujących się w egipskich i żydowskich dokumentach, 

dziełach Hippokratesa oraz Soranosa z Efezu. Autorka opisała też najstarsze polskie 

źródła dotyczące opieki położniczej. Podążając chronologicznie po epokach, 

docieramy do XIX w., okresu w którym zaczęły wyodrębniać się nowe specjalności 

medyczne. Wówczas następuje też właściwy rozwój położnictwa, jako samodzielnej 

dyscypliny, kształcącej lekarzy na uniwersyteckim poziomie. Otwierano wówczas 

kliniki i katedry, podejmowano naukowe badania, doskonalono techniki zabiegowe 

oraz konstruowano nowe narzędzia i sprzęt, niezbędny do wykonania coraz bardziej 

skomplikowanych zabiegów. 

 Wydzieloną częścią wstępu jest Historia szpitalnictwa z uwzględnieniem 

położnictwa i ginekologii w Białymstoku. Z wielkim zainteresowaniem przeczytałam o 

początkach zorganizowanej opieki w mieście, sięgającej aż XVII w., dodatkowo 

uzupełnioną pięknymi zdjęciami budynków i dokumentów. Jednak uważam tę część 

za zbędną, nic niewnoszącą do zasadniczego tematu pracy. Rozumiem jednak 

zaangażowanie młodych historyków, zafascynowanych zdobytymi materiałami, 

którzy pragną podzielić się z czytelnikami wszystkim, co udało się odszukać. 

Wystarczyłoby pozostawić jedynie część poświęconą Jakubowi Feliksowi de 

Michelisowi, założycielowi Pałacowej Szkoły Położnych, następnie Instytutu Akuszerii 

w Białymstoku oraz działającemu po I wojnie światowej szpitalowi położniczemu i 

oddziałom położniczo-ginekologicznym w szpitalach miejskich. 

 



Zasadnicza część pracy zawarta została w pięciu rozdziałach, w układzie 

chronologiczno-problemowym. Podział ten jak najbardziej właściwy, systematyzuje 

temat, pozwalając wyróżnić powstanie samej Akademii Lekarskiej, następnie 

Medycznej, organizację I i II Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych, działalność 

Instytutu Położnictwa i Chorób Kobiecych AM oraz pierwszego ośrodka zapłodnienia 

pozaustrojowego i jej twórców. 

Rozdział I pt. Powołanie Akademii Medycznej w Białymstoku. Autorka 

rozpoczęła tę część od nakreślenia sytuacji szkolnictwa medycznego w Polsce po II 

wojnie światowej, jakże odmiennej od czasów 20-lecia międzywojennego. Poza 

granicami kraju pozostały uniwersytety w Wilnie i Lwowie. W ciągu 1945 r. 

reaktywowano Wydziały Lekarskie w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. 

Władze zaczęły też tworzyć nowe placówki w Lublinie, Łodzi i Gdańsku. W 1948 r. 

utworzono Akademie Lekarską w Szczecinie i Rokitnicy Bytomskiej, a 3 lutego 1950 

r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów również w Białymstoku. Środowisko 

akademickie tworzyła tutaj kadra przybyła z ośrodków w Wilnie, Lwowie, Krakowie, 

Poznaniu i Warszawie. Wszyscy oni znaleźli się w mieście bez tradycji akademickich, 

praktycznie całkowicie zniszczonym przez wycofujące się wojska niemieckie i 

nacierające wojska radzieckie. Odbudowa zdewastowanej infrastruktury powodowała 

znaczny napływ ludności i co za tym idzie, nowe problemy – niedobór lekarzy. 

Dodatkowo potęgowany złym stanem zdrowia ludności i niskim poziomem higieny. 

Na prawie milion mieszkańców województwa białostockiego pracowało w tym czasie 

zaledwie 112 lekarzy. Bez wątpienia te dane były ważkim argumentem 

przemawiającym za powołaniem nowej uczelni medycznej. Potrzeba szybkiego 

wykształcenia nowej kadry medyków, stała się priorytetem władz. Autorka 

szczegółowo opisuje te starania, przedstawia fotograficzną dokumentację, protokoły, 

rozporządzenia, wycinki z gazet, informujące o kolejnych etapach zmagań o 

utworzenie akademii i jej działalności w kolejnych latach. 

W celu poprawienia sytuacji kobiet w zaniedbanym województwie 

białostockim, 15 kwietnia 1953 r. Ministerstwo Zdrowia powołało Katedrę i Klinikę 

Położnictwa i Chorób Kobiet na AM w Białymstoku. O czym Autorka napisała w 

rozdziale II. Przedstawiła w nim relacje bezpośrednich uczestników wydarzeń. Z 

ogromnym pietyzmem odtwarzała tamte chwile, używając, moim zdaniem zbyt 

długich cytatów, które zaburzają prowadzoną narrację. Wykazała działalność 

leczniczą, naukową i dydaktyczną pracowników katedry i kliniki. Niekiedy należałoby 



podawane informacje umieścić np. w tabelach, aby lepiej, bardziej przejrzyście je 

zaprezentować. Dotyczy to m.in. udziału pracowników w zjazdach naukowych, 

planów prac naukowych (s. 86-90) czy prezentacji ogłoszonych drukiem publikacji (s. 

93-95). Moje zastrzeżenie budzi rozdzielanie tabeli na s. 106, również ze względów 

estetycznych, a następnie jej omówienie. Wydaje się, że aby właściwie ją 

zinterpretować, należy jednocześnie odwołać się do tabeli 5, przedstawiającej stan 

zatrudnienia w dwóch klinikach. Krótki czasu działania placówki (II Klinika rozpoczęła 

działalność 1 października 1963), miał wpływ na stan zatrudnienia pracowników. A 

ten z kolei na mniejsze obciążenie dydaktyką. Nieuzasadnione jest również 

stwierdzenie (s.108) iż „I Klinika Położnictwa i Chorób Kobiecych rozwijała się 

znacznie szybciej niż II”. Nie można porównywać potencjału rozwojowego I Kliniki 

działającej 10 lat z drugą powstałą przed trzema miesiącami.  

Autorka zwróciła też uwagę na masowe badania kobiet prowadzone przez 

pracowników omawianej jednostki w latach 1965-1966 i 1969-1970 – w celu wykrycia 

przypadków raka szyjki macicy. Miało to bez wątpienia wpływ na sytuację zdrowotną 

regionu. A warto też podkreślić, że były to jedne z pierwszych tego typu badań w 

skali kraju. Tradycyjnie już zamieszczono w rozdziale zdjęcia, szczególnie cenne są 

te przedstawiające budynki Wojewódzkiego Szpitala Ginekologiczno-Położniczego w 

trakcie przebudowy. Dlaczego jednak na s. 76 i 77 brak opisów pod fotografiami? 

20 marca 1969 r. wprowadzono trzecią nowelizację Ustawy o szkolnictwie 

wyższym. W myśl nowych przepisów wszelkie prerogatywy decyzyjne znalazły się w 

rękach zwierzchniego ministra za pośrednictwem mianowanego rektora. 

Wprowadzono również nowe formy organizacyjne uczelni. Z połączenia kilku 

zakładów lub klinik reprezentujących tą samą lub pokrewną dyscyplinę utworzone 

zostały instytuty. W Białymstoku Instytut Położnictwa i Chorób Kobiecych AM powstał 

dopiero 1 marca 1971 r., jego działalność przedstawiono w rozdziale III. Może warto 

przyszłym czytelnikom wyjaśnić krótko te niuanse historyczne? I napisać w zwięzłej 

formie (przypisie), jak wyglądały dalsze losy Instytutu. W kolejnych częściach 

rozdziału Autorka utrzymała układ zastosowany w rozdziale II – przedstawiła 

pracowników i ich kariery zawodowe, a następnie działalność kliniczną, dydaktyczną i 

szkoleniową. Warto tutaj zwrócić uwagę na pieczołowicie wykonaną tabelę nr 10, 

ukazujące liczbę położnic, którym udzielono pomocy ambulatoryjnej, a także przyjęto 

na oddział w 1976 i 1977 r. oraz rodzaj i liczbę wykonanych w tym czasie 

czynności/zabiegów. Tak drobiazgowe sprawozdanie może stać się podstawą do 



dalszych badań nad problematyką schorzeń ginekologicznych oraz zabiegów i 

operacji położniczo-ginekologicznych. 

Kolejny IV rozdział poświęcony został pierwszemu zapłodnieniu 

pozaustrojowemu w Polsce. Doktorantka tradycyjnie już rozpoczęła tę część od 

informacji historycznych. Pierwsze sztuczne zapłodnienie poprzedzone zostało 

odkryciami m.in. Antoniego van Leeuwenhoeka, Karla Baer czy Oskara Hertwinga. 

Pierwszą próbę wspomagania rozrodu była inseminacja (in vivo), polegająca na 

bezpośrednim umieszczeniu w drogach rodnych kobiety męskiego nasienia. 

Przeprowadził ją w drugiej połowie XVIII w. szkocki lekarz John Hunter, wstrzykując 

nasienie męża do macicy kobiety. Znacznie krótszą historia ma in vitro, bardziej 

skomplikowana technika. Pierwsze „dziecko z próbówki” Louis Joy Brown urodziło się 

25 lipca 1978 r., a zabieg przeprowadzili doktorzy: Robert G. Edwards i Patrick 

Steptoe. Za co w 2010 r. ten pierwszy otrzymał Nagrodę Nobla. Wiadomość o 

narodzinach pierwszego dziecka z zapłodnienia pozaustrojowego szybko obiegła 

świat i stała się inspiracją dla kolejnych prób. W Polsce przygotowania do 

przeprowadzenia zabiegu in vitro trwały dwa lata. A wszystko zaczęło się od 

sympozjum w Gӧteborgu w 1985 r., gdzie prof. Marian Szamatowicz zapoznał się z 

całą procedurą. Zaangażowanie całego zespołu białostockiej kliniki przyczyniło się do 

urodzenia się w Polsce pierwszego dziecka „z probówki” co miało miejsce 12 

listopada 1987 r. Szczególnie interesujące są entuzjastyczne wręcz artykuły w 

prasie, podkreślające szansę jaką metoda daje tysiącom bezpłodnych polskich rodzin 

oraz przekonanie że człowiek po raz kolejny przechytrzył naturę. Rozdział kończą 

biogramy zespołu dokonującego pierwszego zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego 

w Klinice Ginekologii Instytutu Położnictwa AMB – prof. Mariana Szamatowicza, prof. 

Waldemara Kuczyńskiego, prof. Marka Kulikowskiego, prof. Jerzego Radwana, dr 

hab. Euzebiusza Solę i prof. Sławomira Wołczyńskiego, uzupełnione zdjęciami 

osobistymi, ich dyplomów, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Autorka bardzo 

szczegółowo opisuje wydarzenia poprzedzające narodziny, jak i reakcje po 

szczęśliwych zakończeniu. Uzupełnieniem treści są zdjęcia artykułów prasowych, 

oddających atmosferę tamtych chwil. Drobną nieścisłość występującą w tej części 

należałoby wyeliminować przed ewentualnym wydaniem pracy w formie książkowej. 

Dotyczy to daty wykonanego zabiegu in vivo przez Johna Huntera w 1799 r. Nie jest 

możliwe jego przeprowadzenie w tym czasie, gdyż lekarz zmarł sześć lat wcześniej, 

w 1793 r. 



Ostatni rozdział, piaty prezentuje pionierów białostockiej ginekologii, mających 

wpływ na rozwój tych dziedzin w skali całego kraju. Jak w poprzednim rozdziale 

biogramy przedstawicieli białostockiej szkoły położniczo-ginekologicznej, uzupełnione 

zostały zdjęciami, niekiedy niezwykle ciekawymi, jak to przedstawiające dziennik 

studenta Michała Małofiejewa. Budzi moją ciekawość dlaczego rozdział ten 

zatytułowany został Pionierzy białostockiej ginekologii, a nie pionierzy białostockiej 

ginekologii i położnictwa. Przecież ginekologia silnie powiązana jest z położnictwem i 

trudno te dziedziny rozłączyć, szczególnie w tamtym okresie. 

Autorka przedstawiła oryginalną tematykę, zgodną z postawionym we wstępie 

celem - badaniem białostockiego ośrodka położniczo-ginekologicznego, który nigdy 

wcześniej tak szczegółowo nie został omówiony. W literaturze nie istnieje również 

całościowe opracowanie tematu pierwszego zapłodnienia pozaustrojowego w Polsce, 

ani w ogóle tej tematyki, w historycznym ujęciu. Ogromnym walorem pracy są 

fotografie oraz opracowane tabele w tekście i aneksie, porządkujące ogromny zakres 

materiału, przedstawiając go w bardziej przejrzysty i systematyczny sposób. W 

Aneksie znalazły się również ciekawe artykuły nawiązujące do przeprowadzonego w 

Białymstoku zabiegu in vitro. Jedną uwagę mam do Aneksu 1 – Składy osobowe 

omawianych klinik. W latach 60 i 70. nie zamieszczono tam nazwisk pracowników. 

Przyczynę tego stanu wyjaśniła nam Autorka we wstępie, nie zachowała się do 

naszych czasów dokumentacja zakładowa. Jednak należałoby pod tabelą pokrótce 

objaśnić, dlaczego te braki wystąpiły, to dla tych przyszłych czytelników, którzy nie 

przeczytają całej pracy. 

Z obowiązku recenzenta pragnę zwrócić uwagę, na drobne błędy stylistyczne, 

jednozdaniowe akapity, brak przecinków, błąd w imieniu Hippokratesa, pisane przez 

jedno p zamiast dwóch (do poprawności w tym zakresie wzywają już od lat filolodzy 

klasyczni). W zapisie archiwalnych dokumentów wpisywanie stron zamiast kartek. 

Należy poprawić również nazwę uczelni, nie ma Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

im. Piastów Śląskich, a Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 

Podobnie korekty wymaga nazwa instytucji: Dział Zbiorów Specjalnych GBL, obecnie 

placówka ta nosi nazwę Dział Starej Książki Medycznej GBL w Warszawie. Za 

niezbyt fortunne uważam też zamieszczanie tak długich cytatów, ale wydaje się, że w 

tych przypadkach Autorka chciała oddać głos bezpośrednim uczestnikom wydarzeń, 

ale czy zawsze słusznie? 



Powyższe odnotowane przez Recenzenta uwagi i niedopatrzenia nie 

podważają wartości niniejszej pracy i jej walorów poznawczych. Rozprawa pomimo 

nieuniknionych niedociągnięć („Tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi” 

Napoléon Bonaparte) jest pierwszym w literaturze przedmiotu opracowaniem, 

obejmującym całokształt zagadnień dotyczących położnictwa i ginekologii w 

Akademii Medycznej w Białymstoku, w tym zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego.  

Podsumowując, stwierdzam, iż rozprawa doktorska pt. Położnictwo i 

ginekologia na Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1950-1987 spełnia 

wymogi pracy naukowej na stopień doktora nauk medycznych. 

 W związku z powyższym zwracam się do Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku o dopuszczenie magister Marty 

Piszczatowskiej do dalszych etapów przewodu doktorskiego. 

 

 

Warszawa 11.12.2018 

 


