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1918
Grudzieñ - ukazuje siê Rozkaz nr 1 Departamentu Sanitar-
nego Ministerstwa Spraw Wojskowych z 9.12.1918 r., który
o lekarzach s³u¿¹cych w wojsku stwierdza, i¿ �...s¹ oficera-
mi i pos³uguj¹ siê tytu³ami wojskowymi�.

1919
Marzec -  minister Spraw Wojskowych wydaje postanowie-
nie powo³uj¹ce � oficerski korpus wojskowo-lekarski,
korzystaj¹cy z pe³ni praw oficerów s³u¿by liniowej�.

1.04. - w Warszawie rozpoczyna dzia³alno�æ organ pomoc-
niczy Ministerstwa Spraw Wojskowych w kwestiach nauko-
wych - Wojskowa Rada Sanitarna.

1921
Pa�dziernik - rozpoczyna dzia³alno�æ Szko³a Aplikacyjna
Korpusu Oficerów Sanitarnych. Kandydaci do niej musieli
wykazaæ siê dyplomem lekarskim oraz �wiadectwem ukoñ-
czenia ogólnej szko³y podchor¹¿ych.
27.08. - Wojskowa Rada Sanitarna zostaje przemianowana
na Wojskowy Instytut  Sanitarny.

1922
1.11. - rozkazem ministra Spraw Wojskowych utworzo-
no w Warszawie WOJSKOW¥ SZKO£Ê  SANITAR-
N¥, która rozpoczê³a kszta³cenie oficerów s³u¿by zdro-
wia. Jej s³uchacze otrzymywali wykszta³cenie medycz-
ne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskie-
go lub w Pañstwowym Instytucie Dentystycznym oraz
wykszta³cenie wojskowe i wojskowo - medyczne w ra-
mach szko³y podchor¹¿ych. Zadaniem WSS mia³o byæ
kszta³cenie 300 podchor¹¿ych oraz doskonalenie perso-
nelu wojskowej s³u¿by zdrowia. Pierwszym komendan-
tem Szko³y  zos ta ³  p ³k (od 1928 r.  gen.bryg.)
dr med. Stefan HUBICKI.
14.11. - odby³a siê inauguracja pierwszego  roku nauki.
Kolejne rocznice pierwszej inauguracji obchodzono jako
�wiêto szko³y.

Zamek Ujazdowski-siedziba Szko³y

Zamek Ujazdowski

Budynek komendy Szko³y

Szpital Szkolny- Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych

1922-1939
KALENDARIUM
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1925
1.10. - WSS zespolono z Wojskowym Instytutem Sanitarnym
oraz Szpitalem Ujazdowskim i przemianowano na OFICER-
SK¥ SZKO£Ê SANITARN¥. Stworzono, tym samym, mo¿-
liwo�æ szkolenia i prowadzenia specjalizacji w oparciu o w³a-
sn¹ bazê. Na komendanta Szko³y wyznaczony zostaje gen.bryg.
dr Bronis³aw Jakesch.

28.10. - funkcjê komendanta OSS obejmuje gen.bryg.
dr Franciszek Zwierzchowski.

1926
11.09. - p³k dr Stefan Hubicki ponownie zostaje
komendantem Szko³y.

1928
1.09.- dokonano zmiany nazwy OSS na SZKO£Ê PODCHO-
R¥¯YCH SANITARNYCH. Nowa nazwa nawi¹zywa³a do
tradycji sprzed  Powstania Listopadowego i nie oznacza³a
zmian struktury organizacyjnej i zadañ szko³y. Z pocz¹tkiem
lat trzydziestych nast¹pi³y dalsze zmiany w szkolnictwie woj-
skowym. Powstawa³y centra szkoleniowe.

1929
Pa�dziernik - komendantem SPS zostaje p³k dr Zygmunt Gi-
lewicz

�....lekarz wojskowy musi byæ nie tylko dobrym specjalist¹, musi nadto posiadaæ wszelki cechy ¿o³nierza, musi
dobrze sobie u�wiadamiaæ ¿ycie ¿o³nierza i wczuæ siê w warunki tego ¿ycia...�

Gen.Stefan Hubicki

Komenda i podchor¹¿owie SPS (w �rodku p³k dr Z. Gilewicz),
1929

Korpus oficerski OSS (w �rodku gen. dr S. Hubicki)

Sala operacyjna Szpitala Szkolnego

Apteka Szpitala Szkolnego

Oddzia³ chirurgiczny Szpitala Szkolnego
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1930
1.04.- powo³ano do ¿ycia CENTRUM WYSZKOLE-
NIA SANITARNEGO, w sk³adzie którego funkcjono-
wa³y: Komenda Szko³y, Szko³a Podchor¹¿ych Sanitar-
nych oraz Szpital Szkolny. W CWSan. rozbudowano
szkolenie i specjalizacjê podyplomow¹, a tak¿e rozsze-
rzono zakres nauczania przedmiotów medycznych.

1931
18.10. -  stanowisko komendanta Szko³y obejmuje
p³k dr W³adys³aw Osmólski.

1933
15.02. - p³k dr Ksawery Maszadro zostaje  komendan-
tem SPS.

1935
17.11. - uroczysto�æ nadania Szkole sztandaru wojsko-
wego ufundowanego przez Wydzia³ Lekarski Uniwer-
sytetu Warszawskiego im. Józefa Pi³sudskiego.

1937
W Ministerstwie Opieki Spo³ecznej powstaje projekt
utworzenia w miejsce Szko³y Podchor¹¿ych Sanitar-
nych - Akademii Wojskowo-Lekarskiej w Lublinie. Idea
powo³ania uczelni pozostawa³a aktualna do wybuchu
wojny.

W ci¹gu 18 lat funkcjonowania Szko³a przyjê³a 903 kandydatów (17 roczników).  £¹cznie w latach 1927-1939
dyplomy lekarzy, stomatologów i farmaceutów uzyska³o 473 oficerów; przy sprawno�ci nauczania 78,7%.
Pracownicy naukowi og³osili drukiem ponad 600 prac naukowych. W 1939 r. 466 absolwentów pozostawa³o
w s³u¿bie czynnej, zdaj¹c swój egzamin zawodowy w II wojnie �wiatowej. Podczas wojny Szko³a straci³a 26%
swoich wychowanków. Polegli w kampanii wrze�niowej i we W³oszech, zostali zamordowani przez NKWD
w Katyniu, Charkowie i Starobielsku, umarli w ³agrach i nazistowskich obozach koncentracyjnych. 35-ciu spo-
�ród nich zosta³o odznaczonych Krzy¿em Virtuti Militari za mêstwo na polach bitew.

� Byli lekarzami, aby nie�æ ¿ycie dla innych, byli ¿o³nierzami, aby umrzeæ dla ¿ycia innych�.

Gen.Stefan Hubicki

Absolwenci SPS (1935 r.)

Strona g³ówna sztandaru Szko³y
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�wiêto 3 Maja-defilada podchor¹¿ych na Placu Saskim (1928 r.)

Uroczysto�æ z okazji �wiêta CWSan. (1936 r.)

1 kompania podchor¹¿ych OSS

Promocja absolwentów SPS (1936 r.)

Uroczysto�ci

1922-1939
Z ¯YCIA SZKO£Y
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Nauka podchor¹¿ych

Na poligonie w nadmorskim Cetniewie (1929 r.)

 W sali æwiczeñ ...

W sali ¿o³nierskiej po zajêciach

... i na obozie narciarskim
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W czasie wolnym




