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Przyst¹pienie przez rz¹d emigracyjny, po upadku Polski,  do odtwarzania wojska polskiego

na Zachodzie Europy oznacza³o równie¿ konieczno�æ tworzenia struktur odpowiadaj¹cych za szkolenie

personelu wojskowej s³u¿by zdrowia.

W rezultacie terytorialnego rozproszenia Polskich Si³ Zbrojnych powstaj¹cych poza granicami

okupowanego kraju, próby kszta³cenia wojskowych medyków podejmowane by³y w o�rodkach znajduj¹-

cych siê na terenie Europy Zachodniej, na �rodkowym i Bliskim Wschodzie, a tak¿e w Afryce.

Ju¿ w koñcu 1939 r. na terenie francuskiej Bretanii powstaje placówka prowadz¹ca szkolenie

oficerów i podchor¹¿ych dla s³u¿by zdrowia tworz¹cej siê Armii Polskiej. Po upadku Francji, ¿o³nierze

internowanej w Szwajcarii polskiej 2 Dywizji Strzelców Pieszych uzyskuj¹ - dziêki staraniom rz¹du lon-

dyñskiego i dowództwa dywizji - mo¿liwo�æ studiowania (m.in.medycyny) w ramach tworzonych tzw. obo-

zów uniwersyteckich.

Na Wschodzie, kolejno: w Egipcie, Iraku, Palestynie dzia³a³a w latach 1942-1943 szko³a nazywana

powszechnie Szko³¹ Podchor¹¿ych Sanitarnych Rezerwy.

Najwiêksz¹, istniej¹c¹ na terenie Europy Zachodniej podczas II wojny �wiatowej - polsk¹ instytu-

cj¹ kszta³c¹c¹ lekarzy oficerów, by³, powsta³y w 1941 r., Polski Wydzia³ Lekarski przy Uniwersytecie

w Edynburgu.

Polskie wojskowe szkolnictwo medyczne tworzone na obczy�nie cechowa³o rozproszenie oraz brak

jednolitej koncepcji organizacyjnej i dydaktycznej. Powstawanie kolejnych o�rodków wynika³o z dora�-

nych potrzeb si³ zbrojnych i aktualnej sytuacji wojennej. Spe³nia³y one jednak wiele wa¿nych funkcji:

szkoli³y wojskowy personel medyczny, pozwala³y wielu Polakom dokoñczyæ rozpoczête w kraju studia

medyczne, by³y - poza konspiracyjnymi studiami w okupowanej Polsce- jedynymi dzia³aj¹cymi wówczas

o�rodkami polskiego wy¿szego szkolnictwa medycznego umo¿liwiaj¹cymi, obok kszta³cenia, kontynuowanie

przez polskich naukowców prac badawczych. Jednak przede wszystkim, sta³y siê one manifestacj¹ ci¹g³o-

�ci wy¿szego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim.

Mimo, ¿e ich formalny status z punktu widzenia prawa kraju gospodarza nie by³ stricte wojskowy to

ze wzglêdu na pe³nione przez nie zadania na rzecz Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, na liczbê studen-

tów ¿o³nierzy oraz wojskowy charakter du¿ej czê�ci zajêæ dydaktycznych - instytucje te nale¿y uznaæ

za uczelnie, (szko³y) wojskowe. Dlatego, tradycje edynburskiego PWL, CWSan. we Francji, Obozu Uni-

wersyteckiego w Winterthur oraz o�rodków na Bliskim i �rodkowym Wschodzie s³usznie uznaje siê za

sk³adow¹ czê�æ dziejów szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim.
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