1944-1958

WOJSKOWE SZKOLNICTWO MEDYCZNE

Charakter koncepcji i konkretnych rozwi¹zañ dotycz¹cych wojskowego szkolnictwa medycznego
w latach 1944-1958 podyktowany by³ przede wszystkim katastrofalnym brakiem kadr medycznych w wojsku i ogólnie w pañstwie.
W rozwoju szkolnictwa medycznego w tych latach mo¿na wyró¿niæ dwa g³ówne okresy: od listopada 1944r. do jesieni 1950r. oraz od padziernika 1950r. do lipca 1958r. Pierwszy, to czas du¿ego rozproszenia organizacyjnego i wprowadzania doranych, niesystemowych rozwi¹zañ problemu kszta³cenia kadr
wojskowej s³u¿by zdrowia.
Drugi rozpocz¹³ siê z powstaniem w £odzi Fakultetu Wojskowo-Medycznego wraz z póniejszym po³¹czeniem go z Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. Utworzono wówczas Wojskowe Centrum Wyszkolenia Medycznego.
Nast¹pi³o tym samym, skupienie w jednym orodku ca³oci szkolnictwa medycznego naszej armii.

KALENDARIUM
1944
24.11. - utworzono, rozkazem Naczelnego Dowódcy
WP w porozumieniu z rektorem uczelni, KATEDRÊ
MEDYCYNY WOJSKOWEJ przy Uniwersytecie
im. Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Studia
realizowano wed³ug programu Wydzia³u Lekarskiego, a szkolenie ogólnowojskowe i wojskowo-medyczne w ramach Katedry. Do zajêæ wykorzystywano równie¿ placówki wojskowej s³u¿by zdrowia.
1946
25.04. - wobec planu stworzenia z Katedry podstawowego orodka kszta³cenia kadr medycznych,
Naczelny Dowódca WP podejmuje decyzjê o przem i a n o w a n i u j e j n a FAKULTET MEDYCYNY
WOJSKOWEJ.
14.06. - rozkaz Naczelnego Dowódcy WP rozformowuje FMW z dniem 31 lipca. Decyzja mia³a charakter polityczny i by³a bezporednio zwi¹zana z udzia³em w nielegalnej - z punktu widzenia ówczesnych
w³adz - dzia³alnoci politycznej czêci wojskowych
s³uchaczy Fakultetu w czasie ogólnokrajowego
referendum ludowego. Do po³owy 1946 r. dyplomy
lekarskie w tej formie studiów uzyska³o 39 studentów wojskowych.

Prof. I. Abramowicz z grup¹ studentów KMW

20 sierpnia - utworzono pododdzia³  Kadry oficerów odkomenderowanych na studia. W jego sk³adzie 82 s³uchaczy by³ego Fakultetu kontynuowa³o
studia medyczne na UMCS-ie. Po roku placówka
przesta³a istnieæ.

Wojskowi s³uchacze Katedry
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SZKOLENIE FELCZERÓW MEDYCYNY
Pierwsz¹ wojskow¹ szko³ê felczersk¹ utworzono w £odzi latem 1945r. Inicjatywa wysz³a od Szefa Departamentu
S³u¿by Zdrowia gen. dr. Micha³a Moguczego. G³ównym powodem utworzenia szko³y tego typu by³ krótki, zaledwie
dwuletni okres szkolenia, co tworzy³o szansê szybkiego uzupe³niania olbrzymich luk kadrowych w wojskowej s³u¿bie
zdrowia. Z drugiej strony by³ to lepy tor, gdy¿ felczerzy mogli s³u¿yæ na niewielu stanowiskach i dalszy ich awans
zawodowy oraz wojskowy musia³ byæ zwi¹zany z ukoñczeniem wy¿szych studiów medycznych.

KALENDARIUM
1945
31.07. - ukaza³ siê rozkaz Naczelnego Dowódcy Wojska
Polskiego polecaj¹cy do 25 sierpnia tego¿ roku utworzyæ
WOJSKOWO-MEDYCZN¥ SZKO£Ê FELCZERÓW.
Do koñca 1946 r. Szko³a dwukrotnie zmienia³a nazwê:
na SZKO£Ê M£ODSZYCH OFICERÓW S£U¯BY
ZDROWIA, a nastêpnie na OFICERSK¥ SZKO£Ê INSTRUKTORÓW SANITARNYCH.
Przysiêgaj¹ podchor¹¿owie CWSan.

1946
Nowe, znacznie szersze, koncepcje rozwoju
i kszta³towania wojskowego szkolnictwa medycznego zosta³y przyjête po objêciu stanowiska szefa Departamentu
S³u¿by Zdrowia MON przez gen. dyw. prof. Boles³awa Szareckiego.
4.12. - w oparciu o OSIS sformowano, na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy WP CENTRUM WYSZKOLENIA SANITARNEGO. W sk³ad CWSan. wchodzi³:
Kurs Doskonalenia Oficerów S³u¿by Zdrowia, Batalion
Instruktorów Sanitarnych, Batalion Podoficerów Sanitarnych, Szpital Kliniczny oraz Centralne Laboratorium Anatomo-Patologiczne i Centralne Laboratorium Sanitarno Epidemiologiczne.
Powstanie Centrum by³o wa¿nym etapem na drodze tworzenia w £odzi g³ównego orodka naukowodydaktycznego wojskowej s³u¿by zdrowia.

Strona g³ówna sztandaru CWSan.

1947
15.01. - G³ówny Szpital Wojska Polskiego wchodzi w sk³ad CWSan. Po dwóch latach Szpital zosta³ wy³¹czony
ze struktury Centrum.
5.10. CWSan. otrzymuje sztandar ufundowany przez robotników Zak³adów Przemys³u Bawe³nianego w £odzi.
29

Defilada podchor¹¿ych na obozie w £agiewnikach
Uroczystoæ wrêczenia sztandaru

Zajêcia z musztry
Izba ¿o³nierska s³uchaczy CWSan.

Batalion Instruktorów Sanitarnych CWSan.
Szef Departamentu S³u¿by Zdrowia gen.B.Szarecki
promuje absolwentów CWSan. (1948 r.)
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KOMPANIE I BATALIONY AKADEMICKIE
1947
W drugiej po³owie 1947 r. pojawi³a siê nowa koncepcja kszta³cenia kadr oficerskich z wy¿szym wykszta³ceniem. Polega³a ona na utworzeniu kompanii akademickich, które skupia³y studentów studiuj¹cych na uczelniach cywilnych ró¿ne dziedziny wiedzy przydatnej w wojsku; tak¿e na kierunkach medycznych. W trakcie studiów mieli odbywaæ
intensywne szkolenie wojskowe, a po ich ukoñczeniu zostawaliby mianowani oficerami.
8 sierpnia - rozpoczêto organizowanie Kompanii Akademickich w Warszawie i £odzi, w sk³adzie których znaleli siê wojskowi studenci medycyny. Minister ON rozkaza³ rozformowaæ Kadrê Oficerów przy Okrêgowym Szpitalu
w Lublinie, a wiêkszoæ jej s³uchaczy poleci³ skierowaæ do £odzi.
1948
31.05. - rozkazem ministra Obrony Narodowej utworzono piêæ dalszych kompanii akademickich: w Krakowie, Poznaniu, Wroc³awiu, Gdañsku i Szczecinie. Kompanie w Warszawie i £odzi przemianowano na bataliony akademickie.
W koñcu 1948 roku medycynê w tej formie studiowa³o ponad 200 osób; w tej liczbie kilkunastu stomatologów
i farmaceutów. Wobec niewielkiej liczebnoci jednostek akademickich, wprowadzenie etatów wyspecjalizowanych wyk³adowców wojskowych nie by³o mo¿liwe. Ponadto z powodu wielokierunkowoci studiów szkolenie wojskowe nie
mg³o byæ realizowane w wymaganym wymiarze. W tej sytuacji w drugiej po³owie 1949r. przyst¹piono do likwidacji
kompanii i batalionów i zaczêto tworzyæ fakultety wojskowe. Ka¿dy z nich mia³ grupowaæ studentów jednego kierunku.

FAKULTETY WOJSKOWE
1949
22.08.- minister Obrony Narodowej rozwi¹za³ bataliony i kompanie akademickie i utworzy³ przy wszystkich
uczelniach cywilnych fakultety wojskowe. Studentów
medycyny, stomatologii i farmacji obj¹³ g³ównie, utworzony 15 wrzenia - FAKULTET WOJSKOWO-MEDYCZNY przy ³ódzkiej Akademii Medycznej oraz w
niewielkim zakresie FMW w Krakowie (rozformowany w 1950 r.). Fakultet mia³ pocz¹tkowo 320 podchor¹¿ych, póniej ich liczbê zwiêkszono.
Kolejnym posuniêciem organizacyjnym by³o powo³anie do ¿ycia w ³ódzkiej Akademii Medycznej - Oddzia³u Medycyny Wojskowej. W jego ramach powsta³o
szereg katedr wojskowo-medycznych. Tym samym
zapocz¹tkowany zosta³ proces kszta³cenia w³asnych,
akademickich kadr wojskowej s³u¿by zdrowia. Do chwili utworzenia WAM wykszta³cono, przewa¿nie
w £odzi, oko³o 700 lekarzy oraz kilkudziesiêciu farmaceutów i stomatologów wojskowych.
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Podchor¹¿owie Fakultetu przed budynkiem
przy ul. Ogrodowej w £odzi (1956 r.)

Gen.W. Zimiñski gratuluje absolwentom FW-M.
Pierwszy z prawej: ppor. lek. H. Chmielewski

Studenci Fakultetu Wojskowo - Medycznego
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WOJSKOWE CENTRUM WYSZKOLENIA MEDYCZNEGO
Kolejn¹ zmian¹ organizacyjn¹ by³o po³¹czenie jesieni¹ 1950 r. (rozkaz ministra Obrony Narodowej
z 19.10.) samodzielnego dot¹d Fakultetu Wojskowo-Medycznego z Centrum Wyszkolenia Sanitarnego i utworzenie w padzierniku tego roku WOJSKOWEGO CENTRUM WYSZKOLENIA MEDYCZNEGO.
Powsta³e Centrum objê³o: Fakultet Wojskowo-Medyczny, Oficersk¹ Szko³ê Felczerów oraz Kursy Przeszkolenia i Doskonalenia Oficerów S³u¿by Zdrowia. WCWMed. istnia³o do 1958r., kszta³c¹c wspólnie z Akademi¹ Medyczn¹ w £odzi oficerów lekarzy oraz oficerów felczerów.

Kszta³cenie medyczne
i wojskowo-medyczne
w WCWmed.
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