WOJSKOWA AKADEMIA MEDYCZNA
im. gen. dyw. Boles³awa Szareckiego
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PATRON AKADEMII

GEN.DYW. BOLES£AW SZARECKI

Gen. dyw. prof. dr med. Boles³aw Szarecki jest
w dziejach polskiej wojskowej s³u¿by zdrowia postaci¹ wybitn¹. Urodzi³ siê 17 marca 1874r. w Miñsku na
Bia³orusi w rodzinie polskiego kolejarza. Po ukoñczeniu w 1904r. Wydzia³u Lekarskiego Uniwersytetu
w Charkowie zostaje powo³any do armii carskiej, a nastêpnie skierowany na front rosyjsko-japoñski jako chirurg poci¹gu sanitarnego Czerwonego Krzy¿a. Po powrocie podejmuje pracê w Klinice Chirurgicznej
w Charkowie, w której uzyskuje stopieñ doktora medycyny oraz og³asza pracê habilitacyjn¹. W czasie
I wojny wiatowej, po zmobilizowaniu, otrzymuje przydzia³ do Czerwonego Krzy¿a w charakterze chirurga konsultanta.
W 1919r. udaje siê do Polski, gdzie po powo³aniu do s³u¿by wojskowej obejmuje stanowisko ordynatora oddzia³u chirurgicznego w l Szpitalu Okrêgowym, a nastêpnie w G³ównym Szpitalu Wojskowym
w Warszawie
W 1933 r. przechodzi w stan spoczynku.
W sierpniu 1939 r. p³k Szarecki na w³asn¹ probê powo³any zostaje do S³u¿by Zdrowia WP i w czasie kampanii wrzeniowej pe³ni obowi¹zki w 104 Szpitalu Wojennym. Po ewakuacji na tereny zajête przez Armiê
Czerwon¹ zostaje internowany i do 1941r. przebywa w
sowieckich obozach. W tym roku wstêpuje do organizowanej Armii Polskiej na terenie ZSRR, zostaje mianowany szefem jej s³u¿by zdrowia oraz genera³em brygady.
Po wyprowadzeniu armii gen. Andersa na BliDowódca 8 armii brytyjskiej gen.Olivier Leese
ski Wschód, przeformowaniu jej w II Korpus Polski,
odznacza gen.B. Szareckiego angielskim orderem
a nastêpnie przerzuceniu do W³och, gen. Szarecki jako
Za Wybitn¹ S³u¿bê (W³ochy, 1945 r.)
Naczelny Chirurg i Inspektor Szpitalnictwa Korpusu,
bierze udzia³ w bitwie pod Monte Cassino. Osobicie
kieruje prac¹ chirurgiczn¹ frontowych placówek s³u¿by zdrowia, a tak¿e przez dwie doby najgorêtszych walk, niemal bez przerwy, operuje (liczy ju¿ wtedy 70 lat) na G³ównym Punkcie Opatrunkowym.
By³ pierwszym genera³em Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie, który po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
wróci³ do kraju. W listopadzie 1945r. obejmuje funkcjê zastêpcy, a w nastêpnym roku szefa Departamentu S³u¿by
Zdrowia MON. W latach 1949 - 1957 jest Naczelnym Chirurgiem WP. By³ prekursorem koncepcji utworzenia Wojskowej Akademii Medycznej i twórc¹ polskiej wojskowej szko³y chirurgicznej. Zmar³ 23.02.1960r.
29 kwietnia 1975 r. na mocy uchwa³y Rady Ministrów gen. Boles³aw Szarecki, wzór lekarza, patrioty
i ¿o³nierza, zostaje patronem WAM.Z Jego imieniem wi¹¿e siê to, co nale¿y do trwa³ych i piêknych tradycji humanizmu i polskiej medycyny wojskowej.
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1958-2002

WOJSKOWA AKADEMIA MEDYCZNA

W bie¿¹cym 2002 roku, mija 45 lat od historycznej decyzji Rady Ministrów powo³uj¹cej do ¿ycia
WOJSKOW¥ AKADEMIÊ MEDYCZN¥..
Decyzja o utworzeniu Akademii zapad³a po wnikliwej analizie kosztów i efektów stosowanych w latach 19441958 systemów kszta³cenia oraz bie¿¹cych i przysz³ych potrzeb wojskowej s³u¿by zdrowia. Wczeniej wdra¿ane,
od utworzenia w 1944 roku Katedry Medycyny Wojskowej przy lubelskim UMCS, modele pozyskiwania lekarzy wojskowych (aplikacja po studiach cywilnych, tworzenie kompanii i batalionów akademickich lub fakultetów wojskowych
przy cywilnych akademiach medycznych, wcielanie lekarzy cywilnych do s³u¿by okresowej) nie zapewnia³y sta³ego
dop³ywu do armii profesjonalnie przygotowanych lekarzy wojskowych.
Jednym z g³ównych propagatorów utworzenia uczelni by³ gen. dyw. prof. Boles³aw Szarecki; nauczyciel akademicki i klinicysta w przedwojennym Szpitalu Ujazdowskim, Naczelny Chirurg w II Korpusie WP, szef Departamentu
S³u¿by Zdrowia WP w latach 1946-1949.
Proces tworzenia uczelni zapocz¹tkowa³a uchwa³a Rady Ministrów z 7 listopada 1957 roku, na podstawie której
minister Obrony Narodowej wyda³ w maju 1958 roku, rozkaz sformowania Wojskowej Akademii Medycznej w oparciu
o Wojskowe Centrum Wyszkolenia Medycznego, wojskowe szpitale kliniczne w £odzi i Warszawie oraz inne mniejsze
placówki naukowo-badawcze i szkoleniowe wojskowej s³u¿by zdrowia.
Powstanie Akademii by³o uwieñczeniem wieloletnich starañ kierownictw wojskowej s³u¿by zdrowia, pokoleñ
lekarzy wojskowych, zmierzaj¹cych do utworzenia stabilnego i efektywnego systemu kszta³cenia wy¿szych kadr
medycznych na potrzeby Si³ Zbrojnych.
Uczelnia w kilka miesiêcy zakoñczy³a stadium organizacji i w dniu 3 padziernika 1958 rozpoczê³a dzia³alnoæ
inauguracj¹ roku akademickiego.
Wojskowa Akademia Medyczna powo³ana zosta³a g³ównie do wype³nienia nastêpuj¹cych zadañ:
1. Dydaktycznych - kszta³cenia lekarzy wojskowych w oparciu o w³asne struktury, a tak¿e podyplomowego
doskonalenia ich wiedzy i umiejêtnoci.
2. Naukowo-badawczych, wynikaj¹cych z zadañ wojskowej s³u¿by zdrowia i rozwoju ca³ej medycyny.
3. Wojskowo-mobilizacyjnych, polegaj¹cych na przeszkalaniu rezerw s³u¿by zdrowia oraz opracowywaniuw oparciu o badania i æwiczenia-koncepcji organizacji medycznego zabezpieczenia dzia³añ bojowych.
4. Us³ugowo-leczniczych.
Rozpoczêcie dzia³alnoci nie oznacza³o pe³nej samodzielnoci uczelni ju¿ w 1958 r. Znaczn¹ czêæ placówek
naukowo-badawczych (katedr, zak³adów i klinik) tworzono w oparciu o odpowiednie jednostki cywilnej Akademii
Medycznej w £odzi.
Do oddania do u¿ytku w czerwcu 1964 r. budynku katedr teoretycznych przy obecnym pl. J. Hallera, wiêkszoæ
placówek teoretycznych i przedklinicznych dzia³a³a wspólnie, a profesorowie cywilnej uczelni byli jednoczenie szefami zak³adów i katedr WAM. G³ównym wiêc zadaniem w³adz Akademii w pierwszym dziesiêcioleciu sta³o siê usamodzielnienie tych placówek w oparciu o w³asn¹ kadrê naukow¹ oraz rozbudowa bazy materialnej i kadrowej w celu
stworzenia podstaw do pe³niejszego rozwoju dzia³alnoci naukowej i leczniczej. Pierwsze katedry i zak³ady uzyska³y
samodzielnoæ ju¿ w 1960 roku, a kilkanacie kolejnych w nastêpnych latach.
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Jednak dopiero po 1968 r. dochodzi do niemal pe³nego usamodzielnienia siê Akademii pod wzglêdem struktury naukowo-dydaktycznej i etatowej.
Uprawniona jest wobec tego konstatacja, i¿ obie uczelnie medyczne wspólnie tworzy³y, ogólnie ujmuj¹c, akademickie
szkolnictwo medyczne w £odzi; nale¿¹ce, jak dowiod³a przysz³oæ, do najprê¿niejszych w kraju orodków naukowo-dydaktycznych w dziedzinie medycyny.
Lata siedemdziesi¹te i osiemdziesi¹te w historii WAM, to okres doskonalenia jej struktury organizacyjnej oraz budowania naukowej i dydaktycznej pozycji w kraju i za granic¹. Priorytetowe zadanie, jakie sta³o wówczas przed Akademi¹, to sukcesywny rozwój w³asnej kadry naukowo-dydaktycznej, a w oparciu o ni¹: podejmowanie badañ mog¹cych nadaæ uczelni odpowiedni¹ rangê w wiecie naukowym oraz podnoszenie poziomu dydaktyki przed i podyplomowej. Jego realizacji sprzyja³y
doskona³e warunki do podyplomowego kszta³cenia kadr w warszawskim orodku uczelni.
W pierwszej po³owie lat siedemdziesi¹tych dokonano znacznych przeobra¿eñ strukturalnych Akademii.. Powo³ane
zosta³y instytuty grupuj¹ce placówki o podobnym profilu dzia³alnoci naukowo-badawczej lub us³ugowo-leczniczej. Przekszta³cenia te mia³y pozwoliæ na lepsze wykorzystanie zaplecza materia³owego i badawczego oraz koordynacjê prowadzonych prac
naukowych. W oparciu o rozwijaj¹c¹ siê kadrê naukow¹ tworzono kolejne specjalistyczne placówki. Czêæ z nich nale¿a³a
do unikatowych w skali kraju.
Reasumuj¹c: w latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych w uczelni dominuje proces bardzo intensywnego rozwoju
naukowo-dydaktycznego oraz doskonalenia jej wewnêtrznej struktury. To tak¿e czas coraz liczniejszej i aktywniejszej obecnoci
kadry akademickiej na krajowych i zagranicznych forach naukowych oraz w pimiennictwie specjalistycznym. W efekcie, nastêpuje wyrane okrelenie wojskowej to¿samoci uczelni, ugruntowanie jej znaczenia w krajowym systemie kszta³cenia medycznego oraz znaczny rozwój potencja³u materialnego.
Od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych w zwi¹zku z restrukturyzacj¹ si³ zbrojnych, zw³aszcza ich liczebn¹ redukcj¹,
w Akademii nastêpuj¹ daleko id¹ce zmiany. Stopniowo zmniejszana jest liczba jej jednostek organizacyjnych oraz pracowników
(w tym naukowo-dydaktycznych); ponadto znacznie zredukowane zostaj¹ limity naboru na studia.
Dzia³o siê to w warunkach relatywnego obni¿enia bud¿etu uczelni. W tej sytuacji g³ówne wysi³ki w³adz WAM skupiaj¹
siê na utrzymaniu najlepszej kadry, doskonaleniu systemu kszta³cenia, unowoczenianiu olbrzymim wysi³kiem czêci bazy
naukowo-dydaktycznej; po to, by poziom kszta³cenia, badañ naukowych i us³ug leczniczych nie ulega³ zani¿aniu. Od 1992 r.
Akademia sukcesywnie rozwija wspó³pracê z uczelniami medycznymi innych armii: amerykañsk¹, niemieck¹, francusk¹
i czesk¹.
Zmiany systemowe w naszym pañstwie po 1989 r., pozwoli³y na otwarty i pe³ny powrót do tradycji wy¿szego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim. W 1992 roku odbywaj¹ siê w uczelni uroczystoci 70-lecia tego szkolnictwa, po³¹czone
z przejêciem przez WAM tradycji swych poprzedniczek. W 1994 roku Prezydent RP nadaje Akademii nowy sztandar, nawi¹zuj¹cy w swej symbolice do najlepszych tradycji narodu polskiego, jego si³ zbrojnych oraz wojskowego szkolnictwa medycznego.
Mimo tych nowych i wymagaj¹cych wyzwañ uczelnia pomylnie realizuje stoj¹ce przed ni¹ zadania. W 1995 roku
zostaje wyró¿niona przez Szefa Sztabu Generalnego WP- Znakiem Honorowym Si³ Zbrojnych RP.
Ostatnie piêciolecie Akademii to okres , który, jak nigdy wczeniej w jej historii, wymaga³ podejmowania odwa¿nych
decyzji wprowadzaj¹cych zasadnicze zmiany w jej funkcjonowaniu..
Nale¿a³o szukaæ radykalnych rozwi¹zañ dostosowuj¹cych profil i strukturê uczelni do stale zmniejszaj¹cych siê potrzeb
kadrowych, a w szczególnoci do mo¿liwoci bud¿etowych Si³ Zbrojnych. Odpowiedzi¹ na te wyzwania by³o przyjêcie
i wdro¿enie przez w³adze uczelni strategii zmian zmierzaj¹cych g³ównie do:
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Przekszta³cenia Akademii w uczelniê wojskowo-cywiln¹ lub w cywilno-wojskow¹. W latach 1998-1999
otwarte zosta³y dwa zaoczne kierunki studiów dla s³uchaczy cywilnych: zdrowie publiczne oraz fizjoterapia. Osi¹gniêciu statusu uczelni wojskowo-cywilnej s³u¿y³y tak¿e rozmowy prowadzone z Uniwersytetem £ódzkim
i cywiln¹ Akademi¹ Medyczn¹ w sprawie federacji trzech ³ódzkich uczelni.
Osi¹gniêcia przez uczelniê samowystarczalnoci finansowej. Ten priorytetowy i strategiczny cel by³
realizowany g³ównie poprzez systematyczne zwiêkszanie wp³ywów z dotychczasowych form finansowania pozabud¿etowego oraz pozyskiwanie nowych róde³ finansowania. Z inicjatywy rektora w sierpniu 2000 r. powstaje
Fundacja WAM, która za jeden z najwa¿niejszych swych celów uznaje pozyskiwanie rodków
finansowych wspieraj¹cych dzia³alnoæ naukow¹, dydaktyczn¹ i kliniczn¹ Akademii.
Kolejnym finansowym filarem, pozwalaj¹cym na stopniowe obni¿anie bud¿etowych kosztów utrzymania
uczelni oraz zatrzymanie wartociowej kadry naukowo-dydaktycznej, sta³y siê cywilne studia prowadzone na
zasadach komercyjnych. Dziêki pozyskanym t¹ drog¹ rodkom rozbudowana zosta³a baza dydaktyczna (m.in. o dwie
du¿e sale wyk³adowe i zak³ady rehabilitacji.
Planom uzyskania w przysz³oci dodatkowych dochodów zasilaj¹cych bud¿et Akademii podporz¹dkowana zosta³a inwestycja, dziêki której powstaje baza diagnostyczna i kliniczna w wyremontowanym budynku przy
pl. Hallera. Przeniesienie do tworzonego Centrum Kliniczno-Dydaktycznego klinik WAM funkcjonuj¹cych
w szpitalach miejskich przynieæ winno, jak siê przewiduje, wymierne korzyci ekonomiczne oraz znacznie usprawniæ dzia³alnoæ naukow¹ i dydaktyczn¹ w uczelni.
Rok 2002 przynosi Akademii nowe, zasadniczo odmienne, warunki dalszego funkcjonowania. Wprowadzana przez MON radykalna reforma wy¿szego szkolnictwa wojskowego, oznaczaj¹ca w swej istocie likwidacjê
resortowego systemu kszta³cenia lekarzy wojskowych, tworzy koniecznoæ poszukiwania nowych rozwi¹zañ.
Rozwi¹zañ, zapewniaj¹cych zachowanie akademickiego statusu uczelni oraz utrzymanie jej dorobku naukowodydaktycznego i dowiadczeñ w kszta³ceniu wojskowych kadr medycznych, w nauczaniu medycyny.
Tym priorytetom podporz¹dkowane s¹, prowadzone w pierwszym pó³roczu 2002 roku, rozmowy w³adz
WAM w sprawie utworzenia, po po³¹czeniu z Akademi¹ Medyczn¹ w £odzi, Uniwersytetu Medycznego. Przewiduje siê, ¿e w ich rezultacie rok akademicki 2002-2003 zainauguruj¹ dwa wydzia³y: Wojskowo-Lekarski i Fizjoterapii, które wraz z dwoma szpitalami WAM (SK oraz CK-D) znajd¹ siê w strukturze nowej uczelni.
Reasumuj¹c: ostatnie dziesiêciolecie w historii uczelni, to okres szczególny. Mimo wielu niesprzyjaj¹cych
uwarunkowañ zewnêtrznych, koniecznoci nieustannego dowodzenia s³usznoci obranych kierunków zmian oraz
szczup³oci rodków finansowych, Akademia konsekwentnie i na wysokim poziomie realizuje statutowe zadania
dydaktyczne i naukowe.

G³ówny budynek Centrum
Kliniczno-Dydaktycznego WAM
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Dzisiejsza pozycja Wojskowej Akademii Medycznej to
efekt kilkudziesiêcioletniego wysi³ku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego jej kierownictw oraz kadry i pracowników
akademickich. W jego efekcie:
do 2002 r. mury uczelni opuci³o ponad 6 tys. profesjonalnie
wykszta³conych i przygotowanych do pracy w szczególnych warunkach wojska oficerów: lekarzy, stomatologów i farmaceutów.
Wielu z nich bra³o udzia³ w wiatowych misjach pokojowych;
l

l od

powstania Akademii ponad 190 jej pracowników uzyska³o
tytu³ profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, a jej rady naukowe nada³y ponad 300 osobom stopieñ doktora habilitowanego i blisko 1800 osobom stopieñ doktora nauk. W szpitalach
klinicznych uczelni specjalizacjê I lub II stopnia uzyska³o ponad
8200 lekarzy;

Akt z³o¿enia przyrzeczenia lekarskiego przez
absolwentów Akademii

l kadra naukowo-dydaktyczna opracowa³a kilkadziesi¹t podrêcz-

ników, setki skryptów oraz dziesi¹tki tysiêcy artyku³ów naukowych;

uczelnia corocznie organizuje lub wspó³organizuje kilkadziesi¹t krajowych i miêdzynarodowych konferencji, kongresów, sympozjów lub zjazdów naukowych, a wiêkszoæ jej nauczycieli akademickich nale¿y do krajowych i wiatowych towarzystw naukowych;
l

Nowo mianowani doktorzy habilitowani

l dzia³alnoæ naukowo-badawcza Akademii wnios³a do nauk me-

dycznych i innych, szereg znacz¹cych odkryæ, patentów, nowych
metod diagnostycznych i terapeutycznych;

oddano do u¿ytku wiele nowych obiektów naukowo-dydaktycznych i socjalnych. Prowadzeniu kolejnych inwestycji towarzyszy³o wysokie zaanga¿owanie uczelnianych s³u¿b logistycznych.
l

Realizuj¹c swe cele naukowe i dydaktyczne Akademia efektywnie wspó³pracuje z krajowymi uczelniami cywilnymi i wojskowymi, z placówkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk i innymi
jednostkami badawczo-rozwojowymi, a tak¿e wieloma orodkami klinicznymi. Wiêkszoæ jej katedr, zak³adów i klinik wspó³pracuje z zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi i orodkami
klinicznymi.
Szczególnie cenna i owocna jest dla uczelni i wojskowej s³u¿by
zdrowia - zw³aszcza w kontekcie przynale¿noci Polski do NATO wspó³praca z wojskowymi uczelniami medycznymi armii niemieckiej, amerykañskiej, francuskiej i czeskiej.
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Laureaci konkursu na najlepsze prace naukowe

Delegacja Akademii Sanitarnej Bundeswehry
zwiedza bazê dydaktyczn¹ uczelni

