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1939

W okresie od koñca 1939r. do czerwca 1940r., pocz¹tko-

wo w Coëtquidan, a nastêpnie w Combourg na teryto-

rium francuskiej Bretanii, dzia³a³o CENTRUM WY-

SZKOLENIA SANITARNEGO. O�rodek ten powo³a-

no w celu przeszkolenia, na krótkotrwa³ych kursach, ca-

³o�ci kadry medycznej Armii Polskiej we Francji.

1 czerwca 1940 r. CWSan. skupia³o razem

z O�rodkiem Wyszkolenie Weterynaryjnego 411 ¿o³nie-

rzy (w tej liczbie 92 oficerów). Pierwszym komendan-

tem  zosta³ p³k dr Ksawery Maszadro - komendant

przedwojennej  SPS,  a jego nastêpc¹  pp³k  dr W³ady-

s³aw Gergovich - dyrektor nauk w SPS.

W czerwcu 1940 r. czê�æ personelu Centrum zosta³a

ewakuowana do Wielkiej Brytanii.

1940

20.06.  - polska 2 Dywizja Strzelców Pieszych przekra-

cza granicê francusko-szwajcarsk¹, a nastêpnie  decy-

zj¹ w³adz Szwajcarii ponad  13 tys. jej ¿o³nierzy zosta-

je internowanych. Po kilku dniach  dywizjê przesuniê-

to w rejon Brna i rozlokowano w kilku miejscowo�ciach.

Dziêki staraniom  Poselstwa Polskiego w Szwaj-

carii i dowództwa 2 DSP w³adze szwajcarskie  wydaj¹

zgodê na powo³anie do ¿ycia OBOZÓW UNIWER-

SYTECKICH dla internowanych studentów ¿o³nierzy.

25.09.  - ukazuje siê rozkaz Komisariatu dla Interno-

wanych przy Naczelnym Dowództwie Armii Szwajcar-

skiej polecaj¹cy utworzenie odrêbnych Obozów Uni-

wersyteckich przeznaczonych dla ¿o³nierzy, którzy

przed wojn¹ rozpoczêli studia wy¿sze (pó�niej zgodzo-

no siê tak¿e na podejmowanie studiów przez posiada-

j¹cych  maturê).

Combourg - zajêcia z terenoznawstwa

Dworzec kolejowy w Combourg- ewakuacja
oficerów lekarzy

Dowódca 2 DSP gen.Bronis³aw Prugar-Ketling

Gen. Prugar w otoczeniu studentów Obozu Uniwersyteckiego

1939-1946
KALENDARIUM
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1940
Pa�dziernik -  pocz¹tek funkcjonowa-
n ia  Obozów.  W�ród  powo³anych
trzech Obozów najliczniejszy znajdo-
wa³ siê w Winterthur pod Zurychem.
To w nim m.in. zgrupowani zostali
¿o³nierze studiuj¹cy na Wydziale Me-
dycyny Uniwersytetu w Zurychu.
Prowadzono z nimi równie¿ zajêcia
na terenie Obozu  ( np. z przedmio-
tów przedklinicznych),  a  znaczn¹
czê�æ z nich prowadzili wyk³adowcy
polscy.

3.11. - w Obozach odbywa siê inau-
guracja roku szkolnego.

W koñcu 1945 r. zapadaj¹ decyzje
o powrocie 2 DSP do kraju. Ci spo-
�ród jej ¿o³nierzy, którzy pozostali
w Szwajcarii trac¹ status internowa-
nych wojskowych, staj¹c siê cywil-
nymi uchod�cami. Instytucja Obozów
Uniwersyteckich koñczy sw¹ dzia³al-
no�æ w 1946 r.

£¹cznie do 1945 r. przez grupê stu-
dentów medycyny przesz³o 57 ¿o³-
nierzy dywizji. Dyplomy lekarskie
uzyska³o 16, a tytu³y doktorskie
13 spo�ród nich.

Oficerowie 2 DSP w towarzystwie oficera szwajcarskiego

Defilada studentów Obozu Uniwersyteckiego

Studenci podczas budowy linii kolejowych w okresie ferii wiosennych i letnich
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Uroczysto�æ otwarcia PWL z udzia³em Prezydenta RP W. Raczkiewicza

Otwarcie PWL. Prezydent W. Raczkiewicz przed frontem kompanii honorowej

Dziekan PWL p³k prof.dr A.Jurasz

Pierwsi studenci Wydzia³u (1941 r.)

1940

22.10.  - projekt utworzenia POLSKIEGO
WYDZIA£U LEKARSKIEGO przy Uniwersy-
tecie w Edynburgu zyskuje akceptacjê emigra-
cyjnego Rz¹du Polskiego.

Listopad - w³adze Uniwersytetu podejmuj¹ jed-
nomy�ln¹ decyzjê aprobuj¹c¹ powstanie PWL
przy uczelni.

1941

2.01. - rozkazem Naczelnego Wodza do Edyn-
burga odkomenderowano dwudziestu dwóch le-
karzy wojskowych, którzy objêli stanowiska
w Wydziale.

24.02. - ukazuje siê dekret Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej o Polskim Wydziale Lekar-
skim.
l nastêpuje podpisanie umowy miêdzy Rz¹dem
Polskim a Senatem i Rad¹ Wydzia³u Lekarskiego
Uniwersytetu.

4.03. - rozkazem Dowództwa I Korpusu, na stu-
dia w Edynburgu wys³anych zostaje 46 wojsko-
wych; absolwentów lub przedwojennych
studentów medycyny.

22.03. - uroczyste otwarcie Polskiego Wydzia³u
Lekarskiego z udzia³em Prezydenta RP W³ady-
s³awa Raczkiewicza. Dziekanem Wydzia³u zo-
staje p³k prof. Antoni Jurasz; wybitny chirurg,
przed wojn¹ dziekan Wydzia³u Medycznego
Uniwersytetu w Poznaniu.

17.07. - pierwszy absolwent PWL uzyskuje
dyplom lekarski.

17.10. -otwarcie w Edynburgu Szpitala Polskie-
go im. Ignacego Paderewskiego. Odbywa³y siê
w nim zajêcia kliniczne dla studentów PWL.
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PWL by³ jedyn¹ istniej¹c¹ podczas drugiej
wojny �wiatowej polsk¹ uczelni¹, aczkolwiek sk³a-
daj¹c¹ siê z jednego tylko wydzia³u, posiadaj¹c¹
wszystkie prawa, które przys³ugiwa³y polskim uni-
wersytetom. Uzyskiwane przez studentów PWL
dyplomy lekarzy z za³o¿enia mia³y byæ uznawane
jedynie w Polsce, lecz od 1947 roku specjalnym
aktem prawnym parlament angielski zrówna³ je
z dyplomami wydawanymi przez wszystkie uczel-
nie medyczne Wielkiej Brytanii

Nauczanie mog³o byæ prowadzone dziêki spo-
rej grupie lekarzy posiadaj¹cych tytu³y samodziel-
nych pracowników naukowych, którzy przed wojn¹
byli zwi¹zani z Wydzia³ami Lekarskimi poszczegól-
nych polskich uniwersytetów: warszawskiego,
poznañskiego, krakowskiego, lwowskiego i wileñ-
skiego. Podstawow¹ grupê polskich pracowników
naukowych prowadz¹cych zajêcia, stanowi³o dzie-
siêciu profesorów oraz trzynastu docentów.

Do grona polskich pracowników naukowych do-
³¹czy³o dwunastu profesorów Szkotów, prezentuj¹cych
dziedziny medycyny, które z powodu braku polskich spe-
cjalistów pozostawa³y dyscyplinami nie obsadzonymi.
Do powsta³ych katedr PWL w Edynburgu przydzielono
27 asystentów lekarzy ze s³u¿b medycznych polskich
oddzia³ów wojskowych stacjonuj¹cych w Szkocji. Na
mocy umowy zawartej z Uniwersytetem w Edynburgu,
Polski Wydzia³ Lekarski utrzyma³ wszystkie prawa aka-
demickie wy¿szych zak³adów naukowych obowi¹zuj¹ce
w Polsce do czasu wojny oraz wewnêtrzn¹ organizacjê
na wzór polskich uniwersytetów. Posiada³ prawo prze-
prowadzania egzaminów przej�ciowych i ostatecznych,
³¹cznie z prawem nadawania stopnia lekarza i doktora
wszech nauk lekarskich. W my�l umowy, studenci Pola-
cy mieli prawa i obowi¹zki studentów szkó³ akademic-
kich w Polsce, w granicach obowi¹zuj¹cych praw
na Uniwersytecie w Edynburgu . W³adze brytyjskie
udzieli³y na czas wojny profesorom, docentom i wyk³a-
dowcom Polakom prawa wykonywania zawodu lekar-
skiego w Wielkiej Brytanii. Stwarza³o to mo¿liwo�æ
dostêpu do klinik i szpitali edynburskich oraz mo¿liwo�æ
prowadzenia wyk³adów i zajêæ w klinikach szkockich.

Grono pedagogiczne Wydzia³u (1944 r.)

Zajêcia z okulistyki w Szpitalu im.Paderewskiego

W  prosektorium Zak³adu Anatomii

Na zajêciach wojskowych

1941-1949
POLSKI WYDZIA£ LEKARSKI
przy Uniwersytecie w Edynburgu
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Personel  dydaktyczny oraz studenci rekru-
towani do powsta³ego PWL wywodzili siê z jedno-
stek Polskich Si³ Zbrojnych stacjonuj¹cych w Szko-
cji oraz na innych obszarach Wielkiej Brytanii,
a nawet poza Angli¹. Pobierali oni ¿o³d, który przy-
s³ugiwa³ im z racji  s³u¿by w Wojsku Polskim.
Z czasem studentami stali siê s³uchacze i s³uchacz-
ki wydzia³ów lekarskich uniwersytetów polskich,
którzy znale�li siê na obczy�nie, a chcieli kontynu-
owaæ studia lekarskie na PWL w Edynburgu, jak
równie¿ m³odzie¿ polska spoza Wielkiej Brytanii,
pragn¹ca rozpocz¹æ studia medyczne na tym Wy-
dziale. Pe³ny program nauki obejmowa³ piêæ lat stu-
diów, a ka¿dy rok akademicki dzieli³ siê na tryme-
stry.

Pod koniec roku akademickiego 1944-1945,
w zwi¹zku z zakoñczeniem dzia³añ wojennych
w Europie, zaprzestano przyjmowania studentów,
lecz PWL w Edynburgu istnia³ jeszcze do 1949 roku,
by umo¿liwiæ ukoñczenie studiów  tym, którzy
nie zdo³ali ich zakoñczyæ do roku 1945.

Ogó³em na Wydziale studiowa³o 337 s³u-
chaczy. Do jego rozwi¹zania dyplomy lekarzy
otrzyma³o 228 studentów - w wiêkszo�ci wojsko-
wych. Przeprowadzono równie¿ 19 przewodów
doktorskich oraz opublikowano 112 prac nauko-
wych. Znaczna czê�æ absolwentów PWL s³u¿y³a
w jednostkach Polskich Si³ Zbrojnych na Zacho-
dzie. G³ównie w tych, które wziê³y udzia³ w wal-
kach we W³oszech i Europie Zachodniej.

Prezydent W. Raczkiewicz w bursie akademickiej

Dziekan p³k A. Jurasz przemawia na inauguracji
roku akademickiego 1943-1944

Dziekani A. Jurasz i S. Smith w otoczeniu nowo promowanych
lekarzy oficerów (1942 r.)

Absolwenci PWL z 1944 r.S³u¿ba zdrowia II Korpusu Polskiego w bitwie pod Monte Cassino




