WOJSKOWA AKADEMIA MEDYCZNA

KALENDARIUM

1957
7.11. - uchwa³¹ Rady Ministrów Nr 477/57 zostaje powo³ana WOJSKOWA AKADEMIA MEDYCZNA z siedzib¹
w £odzi.
1958
19.05. -ukazuje siê rozkaz ministra Obrony Narodowej Nr 03/org. polecaj¹cy do dnia 1.07.1958 r. zorganizowaæ na
bazie Wojskowego Centrum Wyszkolenia Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego w £odzi i Centralnego
Szpitala MON w Warszawie - Wojskow¹ Akademiê Medyczn¹.
Maj - pierwszym w historii uczelni komendantem-dziekanem Wydzia³u Lekarskiego zostaje p³k prof. dr hab n.med.
Boles³aw Gwód.
3.10. - Akademia uroczycie inauguruje pierwszy rok akademicki 1958 - 1959.
14.10.- stanowisko komendanta-rektora WAM obejmuje gen. bryg .prof. dr hab. n.med. Marian Garlicki.
1959
9.06. - po raz pierwszy Rada Wydzia³u Lekarskiego uczelni nadaje stopieñ naukowy doktora medycyny. Otrzymuje
go kpt. lek. Leszek Cieciura.
Padziernik - funkcjê komendanta-dziekana Wydzia³u Lekarskiego powierzono p³k. doc. dr. Józefowi Borsukowi.
1960
Powstaj¹ pierwsze w pe³ni samodzielne placówki naukowo-dydaktyczne Akademii.
Uczelnia pozyskuje nowy obiekt przy ul. ród³owej 52.
10.12.- powo³anie do ¿ycia Studium Doskonalenia i Specjalizacji WAM.
1961
W ³ódzkich szpitalach miejskich powstaj¹ trzy uczelniane katedry z klinikami.
30.06.- przeprowadzenie pierwszego przewodu habilitacyjnego w WAM - stopieñ dr. hab. n.med. uzyska³
pp³k dr Ryszard Fidelski.
1.10. - Akademia otrzymuje sztandar nadany przez Radê Pañstwa.
Padziernik - nadanie uczelni nowego statutu okrelaj¹cego jej strukturê oraz reguluj¹cego tok studiów.
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Pierwsza inauguracja roku akademickiego. Przemawia minister
obrony narodowej gen.broni Marian Spychalski (3.10.1958 r.)

Pierwsza komenda WAM

Rektor gen.bryg. M. Garlicki wrêcza indeks (1959)

Rozpoczyna dzia³alnoæ Katedra Medycyny Morskiej
w Gdyni (1961)

Uroczystoæ wrêczenia sztandaru (1961)

Strona g³ówna sztandaru WAM
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Studia w Akademii przed³u¿ono do 6-ciu lat.

1962

Baza dydaktyczna i kliniczna uczelni zostaje powiêkszona o osiem samodzielnych katedr z zak³adami teoretycznymi lub klinikami
5.07. - pierwszy wyjazd sk³adu osobowego uczelni na poligon.
15.05. - ukazuje siê pierwszy numer pisma redagowanego przez studentów pt. "Nasze sprawy".
1964
1.01. - powo³ano Rady Pedagogiczne - zespo³y doradcze komendanta-dziekana Wydzia³u Lekarskiego.
28.09. - komendantem-dziekanem Wydzia³u Lekarskiego zostaje mianowany p³k doc. dr hab. n.med.
Jan Chomiczewski.
12.10. - Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie przenosi siê do nowo wybudowanego
zespo³u budynków z nowoczenie wyposa¿onymi placówkami naukowo-leczniczymi.
29.11. - po raz pierwszy w WAM uroczycie obchodzono "Dzieñ Podchor¹¿ego". Powrócono tym samym do
przedwojennej tradycji corocznego obchodzenia wiêta podchor¹¿ych w rocznicê wybuchu Powstania
Listopadowego przeciw carskiemu zaborcy w 1830 r.
1965
9.02. - obowi¹zki komendanta-rektora obejmuje kmdr prof. dr med. Wies³aw £asiñski.
10.04. - rozpoczyna dzia³alnoæ Studenckie Towarzystwo Naukowe WAM.
1967
20.05. - Studium Doskonalenia i Specjalizacji zostaje przekszta³cone w Instytut Kszta³cenia Podyplomowego WAM
w Warszawie na prawach Wydzia³u.
1971
3.10. - stanowisko komendanta-dziekana Wydzia³u Lekarskiego powierzone zostaje p³k. doc. dr. hab. n.med.
W³adys³awowi Tkaczewskiemu.
1972
Zakoñczony zosta³ etap organizacyjnej rozbudowy uczelni. Akademia dysponuje trzydziestoma czterema samodzielnymi katedrami, kilkudziesiêcioma zak³adami oraz klinikami.
22.01. - otwarcie w uczelni Muzeum Polskiej Wojskowej S³u¿by Zdrowia.
1.10. - funkcjê komendanta-rektora przyjmuje p³k doc. dr hab. n.med. Józef Barancewicz.
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Promocja absolwentów I kursu WAM.
Promuje gen.bryg. M. Garlicki (1964)

Pierwsze obchody Dnia Podchor¹¿ego (1964)

G³ówny budynek CSK WAM (1964)

Rektor kmdr W. £asiñski wrêcza dyplomy ukoñczenia studiów

Konferencja naukowa STN (1973)
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Zajêcia w Katedrze Anatomii Prawid³owej
i Stosowanej(1966)

Inauguracja roku akademickiego 1966-1967

Podchor¹¿owie na pierwszym poligonie (1962)

Podchor¹¿owie w Muzeum Polskiej Wojskowej
S³u¿by Zdrowia (2001)

Rektor p³k J. Barancewicz podczas uroczystoci
z okazji Dnia Wojska Polskiego (1973)
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1973
24.06. - Akademia po raz pierwszy nadaje tytu³ doktora honoris causa. Godnoæ t¹ otrzymuj¹: pierwszy rektor uczelni
gen. bryg. prof. Marian Garlicki oraz prof. Marian Stefanowski, wieloletni rektor ³ódzkiej Akademii Medycznej.
1974
6.10. - p³k doc. dr hab. n.med. Kazimierz Trznadel zostaje mianowany komendantem-dziekanem Wydzia³u
Lekarskiego.
1.11. - Akademia przechodzi na now¹ strukturê organizacyjn¹; powstaj¹ uczelniane instytuty.
6.12. - Instytut Kszta³cenia Podyplomowego w Warszawie zostaje przekszta³cony w Centrum Kszta³cenia Podyplomowego.
1975
7.02. - obowi¹zki komendanta-rektora uczelni obejmuje p³k doc. dr hab. n.med. Jerzy Boñczak.
29.04. - uchwa³¹ Rady Ministrów Nr 76 Akademia otrzymuje imiê gen. dyw. prof. dr. n.med. Boles³awa Szareckiego.
5.05. - uroczystoæ nadania imienia. W kolejne rocznice tego dnia uczelnia obchodzi swoje wiêto.
27.05. - Centrum Kszta³cenia Podyplomowego WAM w Warszawie zostaje wyró¿nione Medalem Komisji Edukacji
Narodowej.
1976
7.10. - podpisanie wieloletniej umowy miêdzy uczelni¹ oraz Mazowieckimi Zak³adami Rafineryjnymi
i Petrochemicznymi w P³ocku, obejmuj¹cej m.in. badania skutków nara¿enia zawodowego pracowników.
1977
Uczelnia zawar³a z Zag³êbiem Górniczo-Energetycznym w Be³chatowie perspektywiczn¹ umowê o wspó³pracy, dotycz¹c¹ m.in. pracy naukowo-badawczej i prowadzenia profilaktycznych badañ lekarskich.
25.09. - obowi¹zki komendanta-dziekana Wydzia³u Lekarskiego powierzone zostaj¹ p³k. doc. dr. hab. n.med.
Andrzejowi Kuligowi.
1978
22.09. - komendantem-rektorem WAM zostaje p³k doc. dr hab. n.med. Tadeusz Brzeziñski.
29.11. - Rada Pañstwa nadaje uczelni "Order Sztandaru Pracy I Klasy.
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Uroczystoæ nadania pierwszych tytu³ów
doktora honoris causa WAM (1973)

Rektor p³k J. Boñczak wrêcza dyplomy lekarskie

Patron uczelni gen.dyw. prof. Boles³aw Szarecki
Uroczystoæ nadania CKP WAM
Medalu Komisji Edukacji Narodowej (1975)

Rektor p³k T. Brzeziñski wrêcza dyplomy nadania stopnia doktora medycyny (1980)
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Podchor¹¿owie-studenci
(lata 70-te)

Na zajêciach z anatomii prawid³owej

Na zajêciach z okulistyki

Na zajêciach z mikrobiologii

Podczas æwiczeñ taktycznych na poligonie

W sali operacyjnej szpitala polowego
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1980
Akademia w rezultacie zamiany przenosi siê z obiektów przy ul. ród³owej do budynków przy obecnym pl. J.
Hallera 1.
Przeprowadzono reorganizacjê uczelni; zmniejszono liczbê instytutów oraz zmieniono ich wewnêtrzn¹
strukturê.
1.10. - obowi¹zki komendanta-dziekana Wydzia³u Lekarskiego przyjmuje p³k doc. dr hab. n.med. Hieronim Bartel.
1981
13.07. - funkcjê komendanta-rektora WAM powierzono p³k. prof. dr. hab. n.med. W³adys³awowi Tkaczewskiemu.
Oddano do u¿ytku dwa nowe internaty dla podchor¹¿ych.
Grudzieñ - ustanowiona zostaje, przyznawana za wybitne osi¹gniêcia naukowe, nagroda imienia gen. dyw. prof.
B. Szareckiego.
1982
8.04.

- p³k doc. dr hab. n.med. Henryk Tchórzewski - kierownik Instytutu Nauk Podstawowych WAM - otrzymuje
jako pierwszy absolwent Akademii, tytu³ profesora nadzwyczajnego.

Listopad - szefem S³u¿by Zdrowia WP mianowany zostaje absolwent uczelni p³k dr n.med. Andrzej Kaliwoszka.
1984
29.09. - na stanowisko komendanta-dziekana Wydzia³u Lekarskiego wyznaczono p³k. doc. dr. hab. n.med. Stefana
Szrama.
1986
Na podstawie umowy z Ministerstwem Spraw Wewnêtrznych rozpoczêto kszta³cenie lekarzy dla potrzeb tego
resortu.
1.10.

- przeformowanie warszawskiego Centrum Kszta³cenia Podyplomowego WAM w Centralny Szpital Kliniczny
WAM. Komendantem CSK WAM zostaje mianowany p³k prof. dr hab. n.med. Henryk Chmielewski.
1987

29.09. - obowi¹zki komendanta-dziekana Wydzia³u Lekarskiego powierzone zostaj¹ p³k. doc. dr. hab. n.med.
Janowi Gochowi.
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Rektor p³k W. Tkaczewski podczas inauguracji
roku akademickiego 1982-1983

Szef S³u¿by Zdrowia WP gen.bryg. A. Kaliwoszka
(æwiczenia Lancet 87)

Praca naukowo-badawcza. Prof. H. Adamska-Dyniewska
z zespo³em Zak³adu Farmakologii Ogólnej i Klinicznej

Podchor¹¿owie WAM pe³ni¹ wartê honorow¹
przed Grobem Nieznanego ¯o³nierza w Warszawie (1981)

Nowo oddane do u¿ytku obiekty uczelni: Instytut Diagnostyki (1982) oraz hala sportowa (1983)
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Podchor¹¿owie na zajêciach (lata 80-te)

Podczas poligonu w sali operacyjnej Dywizyjnego Punktu Medycznego

Podczas opatrywania rannych z pozorowanymi obra¿eniami

W Klinice Chorób P³uc

Transport rannych z pozorowanymi obra¿eniami podczas æwiczeñ poligonowych
50

1988
14.05. - odby³a siê uroczystoæ ods³oniêcia pomnika Patrona WAM gen. dyw. Boles³awa Szareckiego.
1989
Kwiecieñ - baza internatowa uczelni powiêkszona zostaje o budynek przyjêty w obiekcie przy ul. ród³owej. Decyzja ta
zapocz¹tkowuje przejmowanie przez WAM znacznej czêci obiektu.
1990
10.03. - przy Akademii powstaje Ko³o Wychowanków i Absolwentów Szko³y Podchor¹¿ych Sanitarnych.
Padziernik - wizyta gen. dr. Güntera Descha, g³ównego inspektora S³u¿by Medyczno-Sanitarnej Bundeswehry, staje
siê pocz¹tkiem regularnych kontaktów w³adz uczelni z przedstawicielami s³u¿by zdrowia armii pañstw NATO.
1.12. - uroczystoæ powiêcenia kaplicy oddanej do dyspozycji pacjentów oraz personelu Szpitala Klinicznego WAM
w £odzi.
1991
7.02. - obowi¹zki komendanta-rektora WAM obejmuje p³k prof. dr hab. n.med. Henryk Chmielewski.
3.05. - rozkazem komendanta Akademii powo³any zostaje Komitet Obchodów 70-lecia Wy¿szego Szkolnictwa
Medycznego w Wojsku Polskim.
9.05. - po raz pierwszy w uczelni goci biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr S³awoj Leszek G³ód.
Maj - Akademia wizytowana jest przez delegacjê reprezentuj¹c¹ s³u¿bê zdrowia Stanów Zjednoczonych. Delegacji
przewodniczy gen. dyw. prof. Enrique Mendez jr, asystent sekretarza obrony.
Czerwiec - rektor uczelni bierze udzia³ w uroczystych obchodach 50-lecia powstania Polskiego Wydzia³u Lekarskiego
przy Uniwersytecie w Edynburgu.
25.07. - komendantem-dziekanem Wydzia³u Lekarskiego zostaje mianowany p³k prof. dr hab. n.med. Jan Chojnacki.
27.09. - inauguracj¹ nowego roku akademickiego rozpoczête zosta³y obchody 70-lecia Wy¿szego Szkolnictwa
Medycznego w Wojsku Polskim. Akademia goci komendantów-rektorów wojskowych uczelni medycznych
Stanów Zjednoczonych i Francji. Zapocz¹tkowana zosta³a tym samym, ju¿ ponad dziesiêcioletnia, wspó³praca
naukowo-dydaktyczna z wojskowymi akademiami medycznymi si³ zbrojnych USA, Niemiec, Francji i Czech.
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Uroczystoæ ods³oniêcia pomnika Patrona WAM (1988)

Wizyta gen.dr. Güntera Descha - g³ównego inspektora
S³u¿by Medyczno-Sanitarnej Bundeswehry (1990)

Ordynariusz Diecezji £ódzkiej bp W. Zió³ek podczas
uroczystoci otwarcia kaplicy w Szpitalu Klinicznym WAM (1990)

P³k H. Chmielewski przyjmuje obowi¹zki komendanta-rektora (1991)

Spotkanie z delegacjami s³u¿by zdrowia armii USA i Francji (1991)
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Wizyty w³adz
wojskowych akademii medycznych
innych pañstw (lata1993-2001)
P³k dr med. J. Collins - komendant Wydzia³u
Medycznego Wojskowej Akademii Medycznej
w m. Bethesda, USA (1994)
Komendanci-rektorzy Akademii Sanitarnej Bundeswehry w Monachium

Gen. prof. Karsten Ewert (1995)

Gen. dr med. Peter Karl Fraps (2001)

Komendanci-rektorzy Szko³y S³u¿by Zdrowia Armii Francuskiej w Lyonie

Gen.prof.Jean-Jacques Buffot (1993)

Gen. prof. Antonin Seigneuric (drugi od prawej)
otrzymuje godnoæ doktora honoris causa WAM (2000)

Komendanci-rektorzy Wojskowej Akademii Medycznej Si³ Zbrojnych Republiki Czeskiej w Hradec Kralove

P³k prof. Svatopluk Býma (czwarty od lewej) podczas
uroczystej inauguracji roku akademickiego (2001)

P³k prof. Josef Fusek otrzymuje godnoæ
doktora honoris causa WAM (1999)
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1992
25.06. - na wniosek rektora WAM gen. bryg. prof. dr. hab. n.med. Henryka Chmielewskiego, wystêpuj¹cego w imieniu
spo³ecznoci akademickiej oraz wychowanków szkó³, poprzedniczek Akademii, minister Obrony Narodowej
podj¹³ decyzjê o przejêciu przez WAM tradycji wy¿szych szkó³ medycznych Wojska Polskiego.
26.06. - odby³y siê uroczystoci z okazji jubileuszu 70-lecia Wy¿szego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim.
W ich trakcie dokonano aktu przejêcia tradycji wojskowych uczelni medycznych, ods³oniêto tablice upamiêtniaj¹ce donios³¹ rocznicê oraz czyny wojskowych lekarzy i farmaceutów podczas minionej wojny. Ponadto odprawiona zosta³a msza wiêta celebrowana przez przewodnicz¹cego Rady Kurii Rzymskiej ds. Duszpasterstwa
S³u¿by Zdrowia kard. Fiorenzo Angelliniego w otoczeniu koncelebransów: ordynariusza Archidiecezji £ódzkiej abp. W³adys³awa Zió³ka i biskupa polowego WP gen. bryg. dr. S³awoja Leszka G³ódzia. W trzydniowych
uroczystociach jubileuszowych uczestniczyli, licznie przybyli z kraju i wiata, wychowankowie polskich
wojskowych uczelni medycznych.
27.06. - w Szpitalu Klinicznym WAM w £odzi uroczycie obchodzono jubileusz 55-lecia istnienia tej placówki naukowo-leczniczej.
Lipiec - w æwiczeniach taktycznych prowadzonych podczas poligonu po raz pierwszy bior¹ udzia³, razem z podchor¹¿ymi WAM, studenci amerykañskiej Wojskowej Akademii Medycznej. Wydarzenie to, otwiera sta³¹ praktykê
udzia³u (na zasadzie wymiany) s³uchaczy wojskowych uczelni medycznych Niemiec, Czech, Francji, USA
i Polski we wspólnych zamierzeniach dydaktycznych i szkoleniowych.
25.09. - w Akademii odby³a siê inauguracja roku akademickiego, w której uczestniczyli m.in. Prymas Polski kardyna³
Józef Glemp, ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej w Polsce Michael Hornblow oraz asystent
sekretarza obrony USA gen. dyw. prof. dr med. Enrique Mendez jr.
1993
Uczelnia wchodzi w szeroko zakrojony proces zmian strukturalnych i etatowych wynikaj¹cych z radykalnej
reformy Si³ Zbrojnych RP. W jego rezultacie w kolejnych latach nastêpuje ³¹czenie lub likwidowanie czêci jej
jednostek organizacyjnych, stopniowe redukowanie liczby etatów oraz znaczne zmniejszenie limitu przyjêæ
kandydatów na kierunek lekarski. Zaprzestaje siê natomiast przyjmowania kandydatów na farmacjê i stomatologiê.
Maj

- otwarta zostaje nowa Sala Tradycji WAM, której ekspozycje przedstawiaj¹ dzieje wy¿szego szkolnictwa medycznego
w Wojsku Polskim; od powstania pierwszej wojskowej uczelni medycznej - Wojskowej Szko³y Sanitarnej.

Wrzesieñ - kadra zawodowa uczelni oraz podchor¹¿owie i ¿o³nierze s³u¿by zasadniczej sk³adaj¹ przysiêgê wojskow¹, wed³ug
nowej, przyjêtej przez Parlament RP roty.
1994
7.05.

- odbywa siê uroczystoæ, podczas której Akademia otrzymuje nowy sztandar nadany jej przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Sztandar, nawi¹zuj¹cy w swej symbolice do najlepszych tradycji narodu polskiego,
wojska polskiego i jego wy¿szego szkolnictwa medycznego, zosta³ ufundowany przez Spo³eczny Komitet Fundatorów, któremu przewodniczy³ gen. bryg. prof. W³adys³aw Tkaczewski.
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Ogólny widok uroczystoci przekazania tradycji

Symboliczny akt przekazania tradycji. Absolwent SPS
mjr w st. spocz . dr A. Domar-Domaradzki przekazuje rektorowi
odznakê pami¹tkow¹ SPS

Powiêcenie pomnika przez kard. F. Angeliniego

Prymas Polski kard. J. Glemp w otoczeniu pracowników Akademii

Rektor przyjmuje przysiêgê od podchor¹¿ych (1993)

Gocie ze Szko³y S³u¿by Zdrowia Armii Francuskiej
w Sali Tradycji WAM (2001)
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Minister A. Zakrzewski odczytuje akt nadania sztandaru
przez Prezydenta RP

Ordynariusz Archidiecezji £ódzkiej abp W. Zió³ek
dokonuje powiêcenia nowego sztandaru

Ceremonia wbijania gwodzi honorowych i pami¹tkowych
Akt przekazania sztandaru komendantowi WAM

Studenci amerykañskiej i niemieckiej wojskowej uczelni medycznej æwicz¹ razem z podchor¹¿ymi WAM (poligon 1992 i 1993)
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1995
8.09. - zarz¹dzenie ministra Obrony Narodowej nadaje Wojskowej Akademii Medycznej nowy, wprowadzaj¹cy szereg
zmian, statut.
26.10. - za osi¹gniêcie najlepszych rezultatów w realizacji zadañ szkoleniowych i gospodarczych Akademia zostaje
wyró¿niona przez szefa Sztabu Generalnego WP - Znakiem Honorowym Si³ Zbrojnych RP oraz dyplomem
uznania.
15.11.- w Warszawie odbywa siê uroczystoæ 50-lecia Centralnego Szpitala Klinicznego WAM, utworzonego na bazie
powsta³ego w 1945 r. Szpitala MON.
1996
Grudzieñ - rozkazem komendanta WAM powo³any zostaje Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 75-lecia Wy¿szego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim.
1997
27-28.06. - pod patronatem i z udzia³em Prezydenta RP Aleksandra Kwaniewskiego w uczelni odbywaj¹ siê uroczystoci z okazji jubileuszu 75-lecia Wy¿szego Szkolnictwa Medycznego w Wojsku Polskim; po³¹czono je
z promocj¹ absolwentów Akademii.
1998
6.01. - komendantem-rektorem Akademii zostaje p³k prof. dr hab. n.med. Jan Chojnacki. Po raz pierwszy w historii
uczelni nowy rektor zosta³ wy³oniony w drodze konkursu.
26-27.06. - z udzia³em przedstawicieli najwy¿szych w³adz pañstwowych i wojskowych Akademia wiêtuje jubileusz
40-lecia istnienia.
Padziernik - uczelnia otwiera nowy kierunek studiów, na który przyjmowani s¹ studenci cywilni - zdrowie publiczne
(2-letnie zaoczne, uzupe³niaj¹ce studia magisterskie w specjalnoci promocja zdrowia).
Padziernik - w celu stopniowego scalania jednostek organizacyjnych (g³ównie ze wzglêdów ekonomicznych oraz dla
usprawnienia zarz¹dzania uczelni¹) Akademia rezygnuje z obiektów zajmowanych przy ul. ród³owej,
przenosz¹c m.in. rektorat do obiektu przy pl. J. Hallera.
1999
Rozpoczêcie szeroko zakrojonych prac remontowo-budowlanych i modernizacyjnych, zmierzaj¹cych do
utworzenia Centrum Kliniczno-Dydaktycznego WAM oraz unowoczenienia bazy naukowo-dydaktycznej.
Wrzesieñ - podczas inauguracji roku akademickiego w gronie immatrykulowanych podchor¹¿ych Wydzia³u Lekarskiego
po raz pierwszy wystêpuj¹ kobiety.
Padziernik - uczelnia otwiera kolejny kierunek zaocznych studiów komercyjnych dla studentów cywilnych - fizjoterapiê
(5-letnie zaoczne studia magisterskie).
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Ceremonia wyró¿nienia Znakiem Honorowym Si³ Zbrojnych RP
(Sztab Generalny WP, 1995)

Uroczystoæ 50-lecia Centralnego Szpitala Klinicznego WAM (1995)

Prezydent RP A. Kwaniewski wrêcza szablê
prymusowi Akademii (1997)

Spotkanie z okazji jubileuszu 75-lecia (1997)

Biskup polowy WP gen. bryg. dr S³awoj Leszek G³ód
dokonuje powiêcenia sali modlitw Akademii (1995)

P³k J. Chojnacki przyjmuje funkcjê komendanta-rektora WAM (1998)
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Uroczystoci z okazji 40-lecia Wojskowej Akademii Medycznej (1998)

Gocie ceremonii wrêczenia dyplomów lekarskich
(Teatr Wielki w £odzi)

Promocja absolwentów z udzia³em przedstawiciela
Prezydenta RP, ministra Ryszarda Kalisza

W latach 1995-2000 Akademia goci wielu parlamentarzystów oraz przedstawicieli w³adz politycznych m.in.:

Ministra Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza

Pos³a Ziemi £ódzkiej Leszka Millera

Przewodniczego sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Bronis³awa Komorowskiego

Senatora Ziemi £ódzkiej, z-cê przewodnicz¹cego
senackiej Komisji Obrony Narodowej
Andrzeja Ostoja-Owsianego
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Studenci Akademii (lata 90-te)

Podczas
immatrykuacji

Na zajêciach

W Szkole S³u¿by Zdrowia Armii Francuskiej w Bordeaux

Podczas poligonowego kabaretonu studenckiego

W czasie uroczystego capstrzyku i na balu z okazji Dnia Podchor¹¿ego
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2000
Kwiecieñ - ukazuje siê decyzja rektora o powo³aniu Fundacji WAM. W sierpniu Fundacja rozpoczyna dzia³alnoæ.
31.05. - uczelnia goci cz³onków Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, która swoje wyjazdowe posiedzenie powiêci³a
problemowi koncepcji kszta³cenia lekarza wojskowego, a w tym kontekcie dalszych losów Akademii. Uchwa³a
Komisji jednoznacznie postulowa³a koniecznoæ utrzymania uczelni jako autonomicznego orodka dydaktycznonaukowego w strukturach MON.
Padziernik - w Akademii rozpoczyna dzia³alnoæ 3-letnie zaoczne studium doktoranckie dla osób posiadaj¹cych tytu³
zawodowy: lekarza, magistra lub inny równorzêdny w zakresie medycyny lub biologii medycznej.
Grudzieñ - otwarcie czêci diagnostycznej Centrum Kliniczno-Dydaktycznego WAM.
WAM, Uniwersytet £ódzki i Akademia Medyczna w £odzi przystêpuj¹ do rozmów w sprawie federacji
wymienionych uczelni (powo³any zostaje Miêdzyuczelniany Zespó³ ds. Integracji).
Padziernik - uczelnia promuje pierwszych magistrów zdrowia publicznego.
2001
Prowadzone s¹ rozmowy miêdzy WAM, U£ i AM w sprawie federacji uczelni oraz utworzenia wspólnego Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Cz³owieka.
23.06. - porozumienie o wspó³pracy naukowej i dydaktycznej pomiêdzy WAM i Instytutem-Centrum Zdrowia Matki Polki
w £odzi, dotycz¹ce g³ównie prowadzenia wspólnych badañ naukowych oraz wspólnego korzystania z bazy dydaktycznej i aparatury naukowej.
Padziernik - oferta edukacyjna Akademii zostaje poszerzona o 3-letnie wieczorowe studia zawodowe (licencjat) na
kierunku zdrowie publiczne w specjalnoci promocja zdrowia.
2002
11.01. - uroczystoæ przekazania obowi¹zków komendanta - rektora WAM. Od ustêpuj¹cego ze stanowiska p³k. prof. dr.
hab. n.med. Jana Chojnackiego obowi¹zki przyj¹³ p³k prof. dr hab. n.med. Krzysztof Zeman, dotychczasowy prorektor ds. naukowych.
25.01. - z jednodniow¹ wizyt¹ przebywa³ w Akademii gen. broni Czes³aw Pi¹tas, szef Sztabu Generalnego WP. G o  æ
uczelni zwiedzi³ salê tradycji WAM oraz czêæ obiektów dydaktycznych: Instytut Nauk Wojskowo-Medycznych i Zdrowia Publicznego oraz Centrum Kliniczno-Dydaktyczne.
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Promocja magistrów zdrowia publicznego
Studenci fizjoterapii na zajêciach

Uroczystoæ otwarcia czêci diagnostycznej
Centrum Kliniczno-Dydaktycznego WAM (2000)

Pomnik Tradycji Wy¿szego Szkolnictwa Medycznego w WP
(ods³oniêty w 2001 r. w obiekcie przy pl. Hallera)

Uroczystoæ przkazania w³adzy rektorskiej (2002)

Szef Sztabu Generalnego WP gen.broni Czes³aw Pi¹tas oraz szef
Zarz¹du Wojskowej S³u¿by Zdrowia p³k Janusz Adamczyk
z wizyt¹ w uczelni (2002)
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2002
19.02. - inauguracyjne spotkanie powo³anego przez rektora Komitetu Organizacyjnego Obchodów 80-lecia Wy¿szego
Szkolnictwa Medycznego w WP i 45-lecia Wojskowej Akademii Medycznej. Ustalono m.in., ¿e g³ówne uroczstoci rocznicowe odbêd¹ siê 21 i 22 czerwca i po³¹czone zostan¹ z uroczystoci¹ nadania godnoci doktora
honoris causa Akademii oraz promocj¹ absolwentów.
W programie obchodów Jubileuszu przewidziano:
l uroczystoæ nadania tytu³u Doktora Honoris Causa Wojskowej Akademii Medycznej zas³u¿onym i wieloletnim pracownikom uczelni: p³k. w st. spocz. prof. dr. hab. n.med. Zdzis³awowi Ruszczakowi i p³k.
w st. spocz. prof. dr. hab. n.med. Kazimierzowi Trznadlowi;
l uroczystoæ wrêczenia dyplomów lekarskich absolwentom WAM;
l promocjê absolwentów uczelni na stopieñ podporucznika WP, któr¹ poprzedzi polowa msza wiêta
w intencji nowo promowanych;
l sesjê naukow¹ pt. 80 lat wy¿szego szkolnictwa medycznego w Wojsku Polskim i 45 lat Wojskowej
Akademii Medycznej;
l ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej powiêconej profesorom i pracownikom WAM.
8.04. - ministrowie: zdrowia - Mariusz £apiñski oraz obrony narodowej - Jerzy Szmajdziñski podpisali list intencyjny
w sprawie po³¹czenia Wojskowej Akademii Medycznej oraz ³ódzkiej Akademii Medycznej i utworzenia od
1.09.2002 r. Uniwersytetu Medycznego. W uroczystoci wziêli udzia³ m.in. premier Rz¹du RP Leszek Miller,
wojewoda ³ódzki Krzysztof Makowski oraz rektorzy obu Akademii: prof. Henryk Stêpieñ i p³k prof. Krzysztof
Zeman.
LIST INTENCYJNY
Minister Zdrowia - Mariusz £apiñski i Minister Obrony Narodowej - Jerzy Szmajdziñski dzia³aj¹c zgodnie z wol¹ Senatów Uczelni wyra¿aj¹ niniejszym intencjê po³¹czenia Akademii Medycznej w £odzi i Wojskowej Akademii Medycznej im. Boles³awa Szareckiego w Uniwersytet Medyczny.
Inicjatywa, o której mowa jest odpowiedzi¹ na postulaty rodowisk naukowych miasta £odzi wnosz¹cych o integracjê wy¿szego szkolnictwa medycznego. Celem tej integracji jest lepsze wykorzystanie potencja³u naukowego, dydaktycznego i klinicznego oraz podwy¿szenie jakoci kszta³cenia przed i podyplomowego, podniesienie poziomu dzia³alnoci naukowo-dydaktycznej oraz wysoko specjalistycznej opieki zdrowotnej na rzecz miasta £odzi, województwa
³ódzkiego i ociennych województw regionu centralnego.
Jednoczenie, zrealizowanie proponowanego przedsiêwziêcia pozwoli³oby na stworzenie nowoczesnego orodka
o istotnym znaczeniu dla rozwoju medycyny wojskowej z wykorzystaniem dotychczasowego, znacz¹cego potencja³u
naukowego obu uczelni.
Nowo powsta³a uczelnia kszta³ci³aby lekarzy, lekarzy stomatologów, magistrów farmacji, analityki medycznej,
pielêgniarstwa, zdrowia publicznego, dla potrzeb zarówno cywilnej jak i wojskowej s³u¿by zdrowia oraz mog³aby powo³ywaæ nowe kierunki kszta³cenia, zgodnie z zapotrzebowaniem spo³ecznym.
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Pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów
LESZKA MILLERA
w dniach 21 i 22 czerwca 2002 roku odbywaj¹ siê jubileuszowe uroczystoci z okazji
80-lecia WY¯SZEGO SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO W WOJSKU POLSKIM
i 45-lecia WOJSKOWEJ AKADEMII MEDYCZNEJ

Komitet Honorowy:
Jerzy SZMAJDZIÑSKI -Minister Obrony Narodowej
Mariusz £APIÑSKI - Minister Zdrowia
Krystyna £YBACKA - Minister Edukacji Narodowej i Sportu
Micha³ KLEIBER - Minister Nauki - Przewodnicz¹cy Komitetu Badañ Naukowych
Gen. broni Czes³aw PI¥TAS - Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Ks. gen. dyw. S³awoj Leszek G£ÓD - Biskup Polowy Wojska Polskiego
P³k Janusz ADAMCZYK - Szef Zarz¹du Wojskowej S³u¿by Zdrowia
Krzysztof MAKOWSKI - Wojewoda £ódzki
Krzysztof PANAS - Prezydent Miasta £odzi
Mieczys³aw TEODORCZYK - Marsza³ek Województwa £ódzkiego
Tadeusz MATUSIAK - Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w £odzi
Stanis³aw LISZEWSKI - Rektor Uniwersytetu £ódzkiego, Przewodnicz¹cy Konferencji
Rektorów Pañstwowych Szkó³ Wy¿szych w £odzi

Komitet Organizacyjny Obchodów:
Przewodnicz¹cy: p³k prof. Krzysztof Zeman - Komendant - Rektor WAM
Cz³onkowie: p³k prof. Marek Luciak
p³k prof. Zbigniew Baj
p³k prof. Jan B³aszczyk
p³k prof. Jurek Olszewski
p³k prof. Krzysztof Buczy³ko
p³k prof. Czes³aw Jeman
p³k prof. Andrzej Kaszuba
p³k dr hab. Zbigniew Dudkiewicz
pp³k dr Wies³aw Chudzik
pp³k dr Jan Kaczmarek
p³k mgr Józef Bielecki
pp³k mgr Miros³aw Wdowczyk
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Akt podpisania listu intencyjnego (2002)

Kwiecieñ - czerwiec: w zespo³ach powo³anych przez ministra obrony narodowej i ministra zdrowia oraz rektorów obu
Akademii prowadzone s¹ intensywne rozmowy w sprawie utworzenia od 1.09.2002 r. - Uniwersytetu
Medycznego

Rektor AM prof. Henryk Stêpieñ (z prawej) oraz rektor WAM
p³k prof. Krzysztof Zeman

Rektor-elekt AM prof. Tadeusz Robak i rektor WAM

Zespó³ negocjacyjny obu uczelni przed przyst¹pieniem do rozmów

Zespó³ w czasie pracy
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