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Historia onkologii • History of oncology
Instytut Radowy w Warszawie
podczas okupacji i Powstania Warszawskiego
Ludwika Tar∏owska, Edward Towpik
The Radium Institute in Warsaw during the II World War and the Warsaw Uprising (August 1944)
W chwili wybuchu wojny Instytut Radowy by∏ w pe∏ni zorganizowanym i intensywnie pracujàcym zak∏adem leczniczym i naukowym.
Budynek szpitalny liczy∏ ok. 120 ∏ó˝ek (Ryc. 1),
w ambulatorium badano dziennie ok. 80-100 chorych, na
wolne miejsce w szpitalu trzeba by∏o czekaç ok. 3 tygodni1.

1932 r.) (Ryc. 2), dr Jerzy Szabunia (rentgenolog, mieszka∏ na terenie Instytutu), dr Anna Madejczyk (pracowa∏a
od 1936 r. na oddziale ogólnym jako curieterapeuta-ginekolog)2, dr Wanda Wasilewska, dr S. Sacha, dr Józef Towpik3 (Ryc. 3), a w oddziale chirurgicznym – doc. Jerzy
Rutkowski4 i dr Emil Rahoza. Konsultantem z zewnàtrz

Ryc. 1. Budynek kliniczny Instytutu Radowego w Warszawie w przededniu wojny. W g∏´bi – budynek zak∏adów
teoretycznych

Zak∏ad Rentgenoterapii wyposa˝ony by∏ w 5 aparatów
do terapii g∏´bokiej (w tym dwa 2-stoiskowe) i powierzchownej. Cennà pozycj´ w wyposa˝eniu Instytutu stanowi∏o 1400 mg radu.
W tym czasie w Instytucie zatrudnionych by∏o
96 osób, w tym 11 lekarzy sta∏ych, 4 konsultantów, 10 laborantek i 15 piel´gniarek. Do lekarzy sta∏ych nale˝eli
m.in. dr Halina Noblin (przyj´ta do pracy w koƒcu
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¸ukaszczyk F. Historia Instytutu Radowego (przemówienie
z okazji 25-lecia) – maszynopis z 1952 r. w archiwum Redakcji
Naukowej.

Madejczyk Anna (1907-2002), onkolog, po wojnie m.in. kierownik Kliniki i zast´pca dyrektora Instytutut Onkologii, por.: Madejczykowa A.: Wspomnienia z pracy w Instytucie Radowym.
Nowotwory 1992; 42: 112-114.
Towpik Józef (1908-1992), dermatolog, pracowa∏ w Instytucie
Radowym od marca 1937 r., por.: Towpik J. Moja praca w Instytucie Radowym. Nowotwory 1992; 42: 120-121. Po wojnie profesor AM, m.in. dyrektor Instytutu Wenerologii, ekspert WHO,
wspó∏twórca i wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, por.: Kto jest kim w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1989, wyd. 2, s. 1360-1361.
Rutkowski Jerzy (1890-1972), chirurg, kierowa∏ chirurgià Instytutu Radowego w latach 1933-43, po wojnie profesor, kierownik
Kliniki Chirurgii w szpitalu przy ul. Goszczyƒskiego w Warszawie.
Jeden z za∏o˝ycieli Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Znawca historii medycyny, poeta, t∏umacz (m.in. Wergiliu-
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koƒczàcy medycyn´ studenci: Jerzy Puchalski i W∏adys∏aw Jasiƒski7. Pracownià analiz klinicznych kierowa∏a
mgr Zofia Wyszogród, a aptekà – mgr M. Berner. Okresowo w Instytucie pracowali te˝: dr Edward Fitka∏ (curieterapia-ginekologia), dr Wiktor F. Kaliciƒski (patolog ze
Szpitala Ujazdowskiego, zast´powa∏ J. Laskowskiego)8,
dr Henryk Levittoux (chirurg)9, dr Olga Paluchowa (curieterapia-ginekologia).
W odr´bnym budynku mieÊci∏y si´ zak∏ady teoretyczne10: Zak∏ad Fizyki kierowany przez doc. Cezarego
Paw∏owskiego11 (Ryc. 5), ucznia Marii Sk∏odowskiej-Curie, i na I pi´trze – Zak∏ad Biologii Nowotworów kierowany przez dr. med. Zygmunta Zakrzewskiego12 (Ryc. 6).
Dzia∏alnoÊç naukowa do wybuchu wojny wyra˝a∏a si´
liczbà 60 opublikowanych prac – w tym 50 o charakterze
klinicznym13 i aktywnym udzia∏em w zjazdach naukowych14.

Poczàtek wojny
W koƒcu sierpnia i w pierwszych dniach wrzeÊnia 1939 r.
wszyscy lekarze klinicyÊci – m´˝czyêni, ∏àcznie z dyrek7

Ryc. 2. Dr Halina Noblinówna – w Instytucie Radowym od 1932 r.
8

w zakresie ginekologii by∏ doc. Henryk Beck, a w zakresie
laryngologii – doc. Dyonizy Zuberbier5 (Ryc. 4). Pracowni´ histopatologicznà prowadzi∏ dr Józef Laskowski, który jednoczeÊnie zajmowa∏ si´ curieterapià zmian skórnych6. Jako rentgenodiagnosta pracowa∏ dr Stanis∏aw Trojanowski, a na rentgenoterapii – dr M. Jakubowicz, oraz
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6

sza, Horacego, Szekspira, Lermontowa), por.: Rudowski W. J.,
Âródka A. Album chirurgów polskich. Wroc∏aw: Zak∏ad Narodowy im. Ossoliƒskich, 1990, s. 244-245.
Zuberbier Dyonizy Jakub (1900-1940), laryngolog, docent UW
w szpitalu Âw. Ducha przy ul. Elektoralnej w Warszawie. Ochotnik wojny 1920 r. Konsultant laryngolog Instytutu Radowego
od 1935 r. Mimo, i˝ zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by wojskowej
z powodu astmy, zg∏osi∏ si´ we wrzeÊniu 1939 r. na ochotnika
i wkrótce ze swym szpitalem wojskowym znalaz∏ si´ na Kresach.
Uwi´ziony w Kozielsku, nawet tam prowadzi∏ wyk∏ady dla kolegów lekarzy. Zamordowany w Katyniu, wymieniony na liÊcie
transportowej NKWD z 14 kwietnia 1940 r. Por.: Gliƒski J. B.
S∏ownik biograficzny lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny
Êwiatowej, Wroc∏aw: Urban i Partner, 1999, t. I s. 164-165.
Laskowski Józef Janusz (1900-1970), patolog, od chwili powstania Instytutu Radowego pracowa∏ w nim przez 38 lat jako Kierownik Pracowni Histopatologicznej (od 15 I 1932 do 5 VIII
1944 i od 1 III 1947 do zgonu). W latach 1956-61 – dyrektor Instytutu. Twórca m.in. polskiej szko∏y histoklinicznej w onkologii.
Pierwszy w Polsce wprowadzi∏ metod´ oligobiopsji. Cz∏onek Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci i Polskiej Akademii Nauk. Pierwszy
Cz∏onek Honorowy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Por.: Biogram... Polski S∏ownik Biograficzny. Wroc∏aw: Ossolineum, 1971, tom XVI, s. 527-528. Por.: Rudowski W. Józef Laskowski. Nauka Polska 1966; 6: 58-61. Jasiƒski W. Józef Laskowski 1900-1970. Nauka Polska 1971; 11: 192-194.
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Jasiƒski W∏adys∏aw (1916-1989), onkolog, radioterapeuta. Absolwent UJ w 1945 r. Od 1947 r. w Instytucie Przeciwrakowym
w Gliwicach. Od 1957 r., zast´pca dyrektora Instytutu Onkologii w Warszawie, a w latach 1961-1972 – dyrektor. Cz∏onek PAN.
Od 1973 r. ekspert WHO w Libii. Por.: Ko∏odziejska H. Prof.
dr hab. W∏adys∏aw Jasiƒski – wspomnienie. Nowotwory 1990;
40: 1-3.
Kaliciƒski Wiktor Franciszek (1896-1940), patolog, kierownik
Zak∏adu Patologii Szpitala Ujazdowskiego w Warszawie, do wybuchu wojny sekretarz redakcji Nowotworów. Zaprzyjaêniony z J. Laskowskim zast´powa∏ go w Pracowni Patologicznej Instytutu Radowego. Zamordowany w Katyniu, wymieniony na
liÊcie transportowej NKWD z 4 kwietnia 1940 r., por.: Gliƒski J. B. S∏ownik... s. 164-165.
Levittoux Henryk Julian (1899-1940), chirurg, lekarz wojskowy.
Ochotnik w wojnie 1920 r. Pod koniec lat 30. w stopniu pp∏k. kierownik Oddzia∏u w 1 Szpitalu Okr´gowym i adiunkt Kliniki Chirurgii UW. Zami∏owany pilot-amator. Zginà∏ w obozie w Starobielsku. Por.: Gliƒski J.B. S∏ownik... s. 493-494.
Rudowski W. Zarys historii Instytutu Onkologii im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Warszawie. Nowotwory 1963; 13: 101-104.
Paw∏owski Cezary (1895-1981), fizyk, w latach 1927-30 pracowa∏
w Pary˝u pod kierunkiem Marii Sk∏odowskiej-Curie. Od 1934 r.
kierownik Pracowni Fizycznej Instytutu Radowego; zakres jej
prac by∏ uzgodniony z Marià Sk∏odowskà-Curie. Irena i Fryderyk
Joliot, wizytujàcy Pracowni´ w 1936 r., ocenili jà bardzo wysoko
i z w∏asnych pieni´dzy, pochodzàcych z Nagrody Nobla, zakupili
na jej potrzeby du˝y elektromagnes. Podczas okupacji Paw∏owski
przyczyni∏ si´ do uratowania cz´Êci aparatury – przechowywana
poza Instytutem nie uleg∏a zniszczeniu podczas Powstania. Por.:
Korespondencja polska Marii Sk∏odowskiej-Curie 1881-1934. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, 1994, s. 305.
Zakrzewski Zygmunt (1904-1955), biolog, kierownik Pracowni
Biologicznej Instytutu Radowego od 1935 r. Zajmowa∏ si´ m.in.
hodowlà in vitro nowotworów ludzkich i zwierz´cych, bada∏ wytwarzanie czynników wzrostowych przez komórki mi´saka i mechanizmy odpornoÊci przeciw nowotworom, por.: Dux K. Zygmunt Zakrzewski – myÊl naukowa pierwszego kierownika Pracowni Biologicznej Instytutu Radowego w latach 1935-1939.
Nowotwory 1992; 42: 116-119.
Chrzanowski A. Rozwój Instytutu Radowego w Warszawie
w okresie 1932-1939. Nowotwory 1980; 30: 305-309.
Supady J. Udzia∏ lekarzy polskich w krajowych i mi´dzynarodowych zjazdach onkologicznych w latach 1918-1938. Nowotwory 1979: 29: 315-320.
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i wóz by∏y dla Instytutu przez ca∏à okupacj´ jedynym –
jak˝e cennym – Êrodkiem transportu. Nast´pnie kolejno
wracali inni lekarze. W paêdzierniku dr Noblinówna, potem – dr Towpik, a w listopadzie – dr Laskowski. Nie powróci∏ chirurg – dr Rahoza, który we wrzeÊniu przedosta∏ si´ do Francji.
W chwili zakoƒczenia dzia∏aƒ wojennych Instytut
pozbawiony by∏ wszystkich szyb. Jeden z pocisków uszkodzi∏ budynek Zak∏adu Fizyki, ale aparatura i gmach budynku szpitalnego by∏y nieuszkodzone. Dyrektor ¸ukaszczyk wspomina∏:
„Znów pojawi∏y si´ ci´˝kie trudnoÊci finansowe. Budynki uszkodzone, kasa pusta, wierzytelnoÊci za leczenie
w zachodniej i wschodniej cz´Êci kraju przepad∏y, natomiast wszyscy wierzyciele pozostali w Warszawie i domagali si´ sp∏aty, niektórzy wystàpili nawet na drog´ sàdowà.
GdyÊmy ju˝ zabezpieczyli uszkodzony budynek pracowni
od zawalenia si´ i zu˝yli na to nasze skromne zasoby i kiedy oszkliliÊmy budynek, 1 listopada wybuch miny ko∏o
Instytutu z powrotem wszystkie szyby zniszczy∏. Uda∏o
si´ uzyskaç po˝yczk´ 8 000 z∏. z Wydzia∏u Szpitalnictwa
Miasta Warszawy, którà sp∏aciliÊmy na wiosn´ 1940 r.
Znowu trzeba by∏o bardzo zacisnàç pasa i obni˝yç pensj´.
G∏ównà zap∏atà dla pracowników by∏o wówczas ˝ywienie.”16

Pierwsze miesiàce okupacji
Ryc. 3. Dr Józef Towpik w okresie pracy w Instytucie Radowym

torem ¸ukaszczykiem15 oraz z pewnà liczbà piel´gniarek, zostali zmobilizowani. Z lekarzy – kobiet: dr Noblinówna od 1 sierpnia by∏a poza Warszawà, dr Madejczykowa 5 wrzeÊnia wyjecha∏a do rodziny, a dr Wasilewska
w pierwszej po∏owie wrzeÊnia zgin´∏a na terenie szpitala
Dzieciàtka Jezus. We wrzeÊniu obowiàzki lekarskie pe∏nili lekarze skierowani przez PCK, a póêniej – przez kilka
dni, od 10 wrzeÊnia – dr Dawid, chirurg, który przypadkowo znalaz∏ si´ na terenie Instytutu.
W koƒcu sierpnia i w chwili wybuchu wojny wi´kszoÊç chorych wypisa∏a si´. Na parterze rozstawiono ∏ó˝ka
dla pozosta∏ych chorych i dla rannych przynoszonych z terenów otaczajàcych Instytut. Zmar∏ych chowano w ogródku Instytutu.
W pierwszych dniach paêdziernika powróci∏ dyrektor
¸ukaszczyk – wozem zaprz´gni´tym w konia. Koƒ ten

15

¸ukaszczyk Franciszek (1897-1956), onkolog, pierwszy dyrektor Instytutu Radowego w latach 1932-1956. Absolwent Uniwersytetu Jagielloƒskiego, stypendysta Fondation Curie w Pary˝u, uczeƒ Claudiusa Regaud. Twórca klinicznej szko∏y onkologicznej w Polsce. Od 1953 r. profesor. Cz∏onek za∏o˝yciel
Polskiego Towarzystwa Przeciwrakowego, przewodniczàcy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, cz∏onek korespondent Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci. Por.: Ostrowska T. Biografia...
w: Polski S∏ownik Biograficzny. Wroc∏aw: Ossolineum, 1973,
tom 18, s. 538-539. Por.: Ko∏odziejska H. Profesor dr med. Franciszek ¸ukaszczyk twórca klinicznej szko∏y onkologicznej w Polsce. Nowotwory 1957; 7: 1-5. Por.: Koszarowski T. W 25 rocznic´
Êmierci prof. dr med. Franciszka ¸ukaszczyka. Nowotwory 1982;
32: 1-2.

Najwi´kszym osiàgni´ciem dyr. ¸ukaszczyka w tym okresie by∏o uzyskanie zgody okupacyjnych w∏adz niemieckich na kontynuowanie przez Instytut dzia∏alnoÊci w charakterze szpitala onkologicznego – pod warunkiem
zachowania zupe∏nej samowystarczalnoÊci finansowej. Zagadnieniem bardzo trudnym okaza∏a si´ sprawa
radu.
W dniu 5 wrzeÊnia 1939 roku, wobec bezpoÊredniego
zagro˝enia stolicy przez wojska niemieckie, dr Franciszek
¸ukaszczyk zdecydowa∏ si´ przerwaç leczenie radem chorych w Instytucie. OdnoÊny protokó∏ podpisali: prof. dr
Roman Nitsch – prezes Towarzystwa Daru Narodowego
im. Marii Sk∏odowskiej-Curie, dr Franciszek ¸ukaszczyk
– jako dyrektor Instytutu Radowego w Warszawie, oraz
dr Anna Madejczykowa – lekarz Instytutu, odpowiedzialna wówczas za gospodark´ radem w zak∏adzie17. 8 wrzeÊnia dr ¸ukaszczyk zdecydowa∏ wywieêç rad poza Warszaw´. W tym celu porozumia∏ si´ z rodzinà doc. Dionizego Zuberbiera, który w Instytucie Radowym pe∏ni∏ funkcj´
konsultanta laryngologii. Docent Zuberbier posiada∏ dom
letniskowy poza Warszawà. Tam ukryto rad.18
„Instytut Radowy posiada∏ 1 gram radu, dar Marii
Sk∏odowskiej-Curie oraz niespe∏na 400 mg zakupionych

16

17
18

¸ukaszczyk F. Historia Instytutu Onkologii im. Marii Sk∏odowskiej-Curie (na 20-lecie pracy Instytutu – 1952 r.). Nowotwory
1992; 42: 85-96.
Chrzanowski A. Nieznane dzieje polskiego radu. Nowotwory
1980; 30: 305-309.
Chrzanowski A. Nieznane dzieje... op.cit.
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Ryc. 4. Doc. Dyonizy Zuberbier
– konsultant laryngolog

póêniej. Z chwilà wybuchu wojny znalaz∏ si´ w Instytucie
tak˝e i rad ze Âlàska w iloÊci 320 miligramów. Nie spodziewa∏em si´ takiego zachowania Niemców w krajach
podbitych – jak si´ póêniej okaza∏o. Dla ostro˝noÊci jednak ukry∏em 1 gram radu, sàdzàc, ˝e resztà b´dzie móg∏
Instytut w czasie wojny pracowaç. Wkrótce po zaj´ciu
Warszawy zjawili si´ w Instytucie dwaj oficerowie gestapo,
˝eby rad zabraç; uprzedzi∏em ich o niebezpieczeƒstwie
noszenia radu ze sobà, wobec czego rad chwilowo pozostawili w Instytucie i opiecz´towali go. Skorzysta∏em z tej
zw∏oki i zaczà∏em robiç starania u ró˝nych placówek niemieckich, tak˝e i lekarskich, o pozostawienie nam radu.
Mia∏o to taki skutek, ˝e niemiecki lekarz urz´dowy dla
miasta Warszawy chcia∏ na w∏asnà r´k´ zabraç rad, przeszkodzi∏y mu tylko piecz´cie gestapo.
Rozpocz´∏o si´ Êledztwo, trwajàce 4 miesiàce, co do
losów reszty radu. Uda∏o si´ przekonaç i udowodniç, ˝e
reszta radu zosta∏a wywieziona za granic´. By∏o to mo˝liwe dlatego, ˝e wszelkie pozory i zapiski w ksi´gach na to
wskazywa∏y i takie by∏o ogólne przekonanie wÊród personelu Instytutu.
Jeszcze w 1939 r. uda∏o mi si´ zdobyç dla Instytutu
bardzo niewielkà iloÊç radu, którym zacz´liÊmy leczenie
wykazujàc go w ksi´gach i ryzykujàc jego utrat´. Przy tym
mogliÊmy jednak u˝ywaç ukratkiem cz´Êci swego radu.
StosowaliÊmy rad wy∏àcznie w rakach macicy, gdzie nie
mo˝na go by∏o niczym zastàpiç. Wszystkie inne przypadki musia∏y byç leczone promieniami Roentgena (aparaty
do terapii powierzchniowej i g∏´bokiej) lub chirurgicznie”.19
W 1939 roku, przewidujàc rekwizycj´, Cezary Paw∏owski ukry∏ przed Niemcami dro˝szà aparatur´, a rad
Pracowni, odpowiednio spreparowany i zabezpieczony, zakopa∏ w ogrodzie Instytutu20. W okresie okupacji
hitlerowskiej dzia∏a∏a jedynie, uruchomiona z pomocà
Ubezpieczalni Spo∏ecznej, Wzorcownia Rentgenowska,

19

20

¸ukaszczyk F. Historia radu Instytutu Radowego im. M. S. C.
w Warszawie. Maszynopis datowany 19 kwietnia 1948 – w archiwum Redakcji Naukowej. Por. te˝: To∏wiƒski J. Historia radu
w Polsce. Nowotwory 1992; 42: 131-137.
Gwiazdowska B. O Zak∏adzie Fizyki w Centrum Onkologii
w Warszawie. Nowotwory 1992; 42: 138-142.

która wykonywa∏a pomiary w szpitalach i oÊrodkach zdrowia21.
Ju˝ po zabraniu radu przez Niemców, rozwiàzujàcy
si´ Polski Komitet Przeciwrakowy przekaza∏ Instytutowi
nieca∏e 100 mg w tubkach o bardzo niewielkich zawartoÊciach22. Rad ten by∏ przechowywany w kasie oficjalnie
i nim pozorowano leczenie chorych ginekologicznych,
przeprowadzane w rzeczywistoÊci radem wyjmowanym
ze schowka. Pewnà iloÊç pierwiastka zakupiono od posiadaczy prywatnych, g∏ównie lekarzy ∏ódzkich lub ich rodzin. Do sierpnia 1944 roku uzyskano w ten sposób oko∏o 420 mg pierwiastka23. Rad wypo˝yczono te˝ odp∏atnie
od dr Alkiewicza ze Spó∏dzielni Lekarskiej „Omega”,
mieszczàcej si´ przy Alejach Jerozolimskich24.

Ryc. 5. Doc. Cezary Paw∏owski
– kierownik Zak∏adu Fizyki,

„Pewnà iloÊç radu wyjmowa∏ z ukrycia dr ¸ukaszczyk, który w tym celu przygotowa∏ dwie skrytki: jednà
w swoim gabinecie, drugà za kratà wywietrznika w ∏azience na parterze budynku. Nie wtajemnicza∏ w to nikogo ze
swoich wspó∏pracowników. Jedynie Bronis∏awa Mazurkiewicz, d∏ugoletnia intendentka Instytutu i zaufana dyrektora oraz lekarz zamieszkujàcy na parterze, domyÊlali si´,
˝e w ∏azience mo˝e znajdowaç si´ jakiÊ konspiracyjny magazyn, poniewa˝ dyrektor zabroni∏ korzystaç z tej ∏azienki.
Dr ¸ukaszczyk osobiÊcie wyjmowa∏ rad ze schowka,
aplikacje wykonywa∏ sam lub zleca∏ je lekarzom zatrudnionym w Instytucie (leczono tylko chore ginekologiczne).
Do ksi´gi radowej wpisywano fikcyjne wielkoÊci ∏adunków, wg zasad podanych przez dyrektora.
W 1943 roku dr ¸ukaszczyk wezwa∏ do siebie lekarza
Instytutu, dr Jeremiego Âwi´ckiego, którego w poufnej
rozmowie poinformowa∏, ˝e pragnie ukryç cz´Êç radu
ujawnionego Niemcom. Dr Âwi´cki zwróci∏ si´ w tej sprawie do swego kuzyna, technika-mechanika Jerzego Wagnerowicza, który bardzo szybko wykona∏ odpowiednie
imitacje tubek radowych. W tym celu przygotowa∏ on
srebrne rurki o przekrojach identycznych ze Êrednicami
tubek radu, wype∏ni∏ o∏owiem do odpowiedniej wagi, za-

21
22
23
24

Gwiazdowska op. cit.
Chrzanowski A. Nieznane dzieje... op. cit.
Chrzanowski A. Ibidem.
Ibidem.
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opatrzy∏ w odpowiednie cechy i numeracje, pokry∏ oksydacjà imitujàca d∏ugoletnie u˝ytkowanie. Tak wykonane falsyfikaty, miejscami nawet poplamione krwià i zawini´te
w materia∏ opatrunkowy, zamykano w sto∏ach aplikacyjnych i w sejfach radowych. Zosta∏y one zabrane przez
Niemców w czasie Powstania.”25

Pracownicy Instytutu
Chorzy onkologiczni zjawili si´ z powrotem w Instytucie
szybko. Liczba chorych leczonych szpitalnie w czasie okupacji dochodzi∏a do 120 osób dziennie. Poza tym cz´Êç
chorych leczono ambulatoryjnie. Szybko te˝ ujawni∏y si´
braki kadry lekarskiej.
W dniu 17 grudnia 1939 r. zmar∏ na gruêlic´ m∏ody,
bardzo zdolny lekarz – dr J. Szabunia. Nie powrócili do
pracy konsultanci – doc. D. Zuberbier, który zginà∏ w Katyniu i doc. H. Beck, zmuszony do ukrywania si´. Dr Madejczykowa pozosta∏a w miejscu zamieszkania rodziny.
Dr Towpik przeszed∏ do pracy w Klinice Dermatologicznej
Wydzia∏u Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanej przez prof. Mariana Grzybowskiego. Doszli natomiast m∏odzi nowi lekarze: W∏odzimierz Sylwestrowicz26 (w listopadzie 1939 r.) (Ryc. 7), Ludwika Tar∏owska (1 kwietnia 1940 r.) (Ryc. 8), Jeremi Âwi´cki27,

Ryc. 7. Dr W∏odzimierz Sylwestrowicz
– chirurg

H. Makowska, Helena Wolff28 (w 1941 r.) (Ryc. 8),
W. Niepo∏omski, Hanna Ko∏odziejska-Wertheim (1 kwietnia 1943 r.), Janina Domaƒska-Wieczorek (w 1943 r.),
Piotr Hornowski (w 1943 r. – zginà∏ tragicznie w lipcu
1944 r. – utonà∏).
Na chirurgii – w godzinach popo∏udniowych – pod
kierownictwem doc. J. Rutkowskiego pracowali – poczàtkowo W. Sylwestrowicz, a po jego aresztowaniu w kwietniu 1940 r. – dr Leon Manteuffel29 i póêniej – dr Tadeusz
Koszarowski30 (od 1941 r.) (Ryc. 9 i 10). Okresowo pracowa∏ te˝ dr K. Broniewski (do chwili aresztowania).

28

Ryc. 6. Doc. Zygmunt Zakrzewski
– kierownik Zak∏adu Biologii

29
25
26

27

Ibidem.
Sylwestrowicz W∏odzimierz (1904-1940), urodzony na Kaukazie, w 1918 r. z rodzicami na Syberii, uciek∏ z domu i wstàpi∏ do
5 Dywizji Wojsk Polskich na Syberii, zwolniony jako niepe∏noletni, uczy∏ si´ w polskim gimnazjum w Charbinie (Chiny). Dyplom na Wydziale Lekarskim UW w Warszawie otrzyma∏ w 1936
r. Na poczàtku wojny pracowa∏ w Instytucie Radowym. Aresztowany, wi´ziony na Pawiaku i wywieziony do Sachsenhausen,
por.: Gliƒski J. B. S∏ownik... tom II, Warszawa: Naczelna Izba Lekarska, 1999, s. 438-439 oraz: Domaƒska R, Tar∏owska L. Warszawscy lekarze jako wi´êniowie Pawiaka. Przegl Lek 1991; 41:
128-134.
Âwi´cki Jeremi (1914-1991), onkolog radioterapeuta, w Instytucie Radowym od lipca 1940 r. Nale˝a∏ do AK. Po wojnie
w 1947 r. bra∏ udzia∏ w organizacji Paƒstwowego Instytutu Przeciwrakowego w Gliwicach, w którym kierowa∏ Dzia∏em Promieniolecznictwa. W 1950 r. zosta∏ dyrektorem gliwickiego Oddzia-
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∏u Instytutu Onkologii i pe∏ni∏ t´ funkcj´ przez 30 lat. „Przyk∏adem swym pokazywa∏, ˝e mo˝na i trzeba w tych trudnych czasach
zachowaç godnoÊç zawodu i cz∏owieczeƒstwa” – por.: Hliniak
A. Wspomnienie o docencie dr med. Jeremim Âwi´ckim. Nowotwory 1992; 42: 199-200.
Wolff Helena (1915-1944), lekarka, w latach 1940-41 cz∏onkini
tajnego Komitetu Porozumiewawczego Lekarzy Socjalistów i Demokratów. W Instytucie Radowym pracowa∏a do lipca 1943 r.,
kiedy na polecenie Sztabu G∏ównego Armii Ludowej, z powodu gro˝àcego aresztowania znalaz∏a si´ w partyzantce i zosta∏a
szefem sanitarnym Obwodu Kielecko-Radomskiego AL. Zorganizowa∏a m.in. ucieczk´ 56 ˝o∏nierzy i oficerów radzieckich
z obozu jenieckiego, za co otrzyma∏a awans do stopnia kpt.
i Krzy˝ Grunwaldu. W paêdzierniku podczas okrà˝enia oddzia∏u wzi´ta do niewoli, nast´pnie przes∏uchiwana i zabita strza∏em w ty∏ g∏owy, mia∏a wówczas 29 lat. Por.: Gliƒski J. B. S∏ownik... s. 464-466.
Manteuffel-Szoege Leon (1904-1973), chirurg. Do chirurgii przygotowywa∏ si´ niezwykle starannie, pracujàc wczeÊniej jako asystent w Zak∏adzie Anatomii prof. Edwarda Lotha, Zak∏adzie
Patologii prof. Ludwika Paszkiewicza, Klinice Wewn´trznej prof.
Witolda Or∏owskiego i jako stypendysta u Êwiatowej s∏awy René
Lericha. Od wrzeÊnia 1939 w Szpitalu Wolskim, póêniej równie˝ w Instytucie Radowym. Za dzia∏alnoÊç w konspiracji dwukrotnie odznaczony Krzy˝em Walecznych. Twórca w∏asnej szko∏y chirurgii klatki piersiowej, wykona∏ w 1947 r. pierwszà w Polsce pneumonektomi´ z powodu raka. Mia∏ g∏´bokà wiedz´
humanistycznà, by∏ antropozofem. „Najwspanialsza postaç warszawskiej i polskiej chirurgii powojennego dwudziestolecia” –
por.: Zarys dziejów chirurgii polskiej. Red. W. Noszczyk. Warszawa: PWN, 1989, s. 407.
Koszarowski Tadeusz (1915-2002), twórca chirurgii onkologicznej w Polsce, od 1948 r. przez 25 lat kierownik Oddzia∏u, a potem
Kliniki Chirurgii Instytutu Onkologii, od 1952 zast´pca dyrektora, a w latach 1972-85 dyrektor. Zainicjowa∏ badania epidemio-
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Rentgenodiagnostyk´ prowadzi∏ dr Ireneusz Kukliƒski.
Jako wolontariusz-ginekolog pracowa∏ dr Eugeniusz
Nowacki (Ryc. 10). Konsultantem w zakresie laryngologii by∏ dr Edward Kmita, dawny asystent Zuberbiera,
a konsultantem ginekologiem, pochodzàcy ze Lwowa
prof. T. Wiczyƒski. Dr Zygmunt Zakrzewski, który nie
móg∏ prowadziç jawnie badaƒ biologicznych, oficjalnie
prowadzi∏ pracowni´ analiz klinicznych, poniewa˝ mgr
Z. Wyszogród musia∏a przerwaç prac´ w Instytucie – odesz∏a do getta.
Podstawowy, najbardziej doÊwiadczony, o najd∏u˝szym sta˝u pracy zespó∏ stanowili: dyr. ¸ukaszczyk, dr Laskowski i dr Noblinówna.
Na stanowiskach laborantów zatrudniona by∏a liczna
grupa studentów medycyny, studiujàcych na tajnych kompletach. Byli to: Stefan Skowroƒski32 student w „szkole
Zaorskiego”33, w Instytucie od 1941 r., Irena Piotrowicz
(od 1942 r.)34, W∏adys∏aw Jasiƒski (pracowa∏ ju˝ od
1937 r.), Czes∏aw Wojnerowicz, Barbara Nowicka, Zofia
Che∏chowska, Jerzy Puchalski, Witold J. Rudowski35 (pra-
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Ryc. 8. Dr Helena Wolff i dr Ludwika Tar∏owska w ogrodzie Instytutu –
zima 1942/43

Tadeusz Koszarowski wspomina∏: „asystentem prof.
Rutkowskiego by∏ dr Manteuffel. To Manteuffel wprowadzi∏ mnie do Instytutu Radowego. Pracowa∏em z nim
w szpitalu na Woli, on by∏ starszym asystentem, a ja m∏odszym. W godzinach popo∏udniowych wspó∏pracowaliÊmy
w Instytucie Radowym.
Na poczàtku 1943 roku odszed∏ z Instytutu, jak ju˝
wspomnia∏em, doc. Rutkowski. ZostaliÊmy we dwóch.
Szefem chirurgii zosta∏ dr Manteuffel, poprosi∏ go o to
dr ¸ukaszczyk. MyÊl´, ˝e zdecydowa∏ fakt, ˝e Manteuffel
mia∏ gruntowne wykszta∏cenie anatomopatologiczne,
a z zwiàzku z tym – znacznie g∏´bsze podejÊcie do nowotworów, ni˝ Rutkowski. By∏ przygotowany do tej roli bardzo wszechstronnie. Znalaz∏ dalszà p∏aszczyzn´ porozumienia z prof. Laskowskim, z którym razem pracowa∏
u prof. Paszkiewicza. W ich stosunkach odgrywa∏ te˝ rol´
pierwiastek intelektualny, poniewa˝ ca∏a trójka mia∏a zainteresowania humanistycznie i ∏atwo znajdowali wspólny
j´zyk. Co wi´cej, tu˝ przed wojnà dr Manteuffel wróci∏
z rocznego sta˝u we Francji u prof. Leriché, co bardzo
ceni∏ sobie, sam pochodzàcy ze szko∏y francuskiej, ¸ukaszczyk.”31

33
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35
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logiczne nowotworów w Polsce. Od 1953 r. przez 33 lata by∏
konsultantem krajowym w zakresie onkologii. W latach 1975-85 kierowa∏ Rzàdowym Programem Walki z Rakiem. Zainicjowa∏ i doprowadzi∏ do zakoƒczenia budowy nowego Centrum
Onkologii na Ursynowie.
E. Towpik. Rozmowa Nowotworów – z prof. Tadeuszem Koszarowskim. Nowotwory 2000; 50: 377-381.

Skowroƒski Stefan (1915-1991). Studia medyczne rozpoczà∏ na
Uniwersytecie Wileƒskim w 1938 r., nast´pnie kontynuowa∏ na
tajnych studiach w Warszawie, ukoƒczy∏ na Uniwersytecie Warszawskim w 1946 r. Jako laborant w pracowni analitycznej dr
Z. Zakrzewskiego, w 1942 r. pomaga∏ mu w przekazywaniu do
getta szczepionki przeciw tyfusowi. ˚o∏nierz Armii Krajowej.
Uczestnik Powstania Warszawskiego w zgrupowaniu „Krybar”.
Pracowa∏ w szpitalu powstaƒczym na PowiÊlu w gmachu ZNP
do chwili opanowania PowiÊla przez Niemców, potem pozosta∏
z ok. 30 najci´˝ej rannymi do kapitulacji. W latach 1947-1952
pracowa∏ w Instytucie Radowym w Warszawie, gdzie uzyska∏
stopieƒ doktora nauk medycznych. Od 1953 r. Dyrektor OÊrodka Onkologicznego (i Ordynator Oddzia∏u Ginekologicznego)
w Poznaniu. W 1983, po przejÊciu na emerytur´, wróci∏ do Warszawy, gdzie jeszcze przez kilka lat pracowa∏ w Poradni Onkologicznej.
„Szko∏a Zaorskiego” – za∏o˝ona w marcu 1941 r. przez wybitnego chirurga prof. Jana Zaorskiego jako Prywatna Szko∏a Zawodowa dla Pomocniczego Personelu Lekarskiego – w rzeczywistoÊci prowadzi∏a tajne nauczanie studentów medycyny. Nauczanie medycyny prowadzone by∏o podczas okupacji w Warszawie
równie˝ przez tajny Wydzia∏ Lekarski UW i tajny Wydzia∏ Lekarski Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Por.: Rudowski W. Tajne
nauczanie medycyny w latach 1939-1945. Przeglàd Wojskowo-Medyczny 1999; 41: 66-73.
Skowroƒska z d. Piotrowicz Irena (1910-1998), ur. w Miƒsku Litewskim. Studia medyczne rozpocz´∏a na Uniwersytecie Wileƒskim w 1938 r., nast´pnie kontynuowa∏a na tajnych studiach
w Warszawie, ukoƒczy∏a na Uniwersytecie w Warszawie w 1946 r.
˚o∏nierz Armii Krajowej. Uczestnik Powstania Warszawskiego
w zgrupowaniu „Krybar”. W latach 1940-1952 pracowa∏a w Instytucie Radowym w Warszawie, gdzie uzyska∏a stopieƒ doktora
nauk medycznych. Od 1952 roku Ordynator Oddzia∏u Ogólnego
w OÊrodku Onkologicznym w Poznaniu. W 1970 r. uzyska∏a stopieƒ dr hab. med. W 1983 r., po przejÊciu na emerytur´, wróci∏a
do Warszawy, gdzie przez kilka lat pracowa∏a w Poradni Onkologicznej.
Rudowski Witold Janusz (1918-2001), chirurg, ukoƒczy∏ Wydzia∏ Lekarski UW w ramach tajnego nauczania w 1943 r. Po
wojnie cz∏onek pierwszego zespo∏u chirurgicznego Instytutu Onkologii, wieloletni sekretarz naukowy Instytutu, przez 18 lat redaktor naczelny Nowotworów. Dyrektor Instytutu Hematologii.
Cz∏onek rzeczywisty Polskiej Akademii Umiej´tnoÊci i Polskiej
Akademii Nauk, doktor honoris causa 8 uczelni, cz∏onek honorowy kilkudziesi´ciu towarzystw naukowych, wiceprzewodniczàcy
Âwiatowej Organizacji Zdrowia.
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Karolina Weso∏owska od 1935 r. pracowa∏a jako laborantka w Pracowni Histopatologicznej.
Podobnie wÊród salowych, du˝a liczba pracownic
zwiàzana by∏a z Instytutem od dawna: J. Peryt, J. Âmia∏ek,
El˝bieta Fàfara, Cecylia Bortnikowa, Czes∏awa Wyglàda∏a, Ewa Maçkowiak, Franciszka Sobczyƒska, Józefa Wach,
Bronis∏awa Mazurkiewicz, Apolonia Kania.
Kierownikiem administracyjnym by∏a Jadwiga Ger∏owska, a po jej Êmierci (w roku 1941) – Jadwiga Kaniowa.
W administracji pracowa∏y m.in.: J. Janowska – kasjerka
i A.Wihanówna.
Pracà w pralni kierowa∏a Maria Op∏atek. Obowiàzki
kierownika kuchni pe∏ni∏a Z. Zwierzchowska, a po jej
aresztowaniu – Marwill Gajdemska-Wo∏osiewicz.
Portierem by∏ W. M∏ochocki; goƒcem, a póêniej zast´pcà portiera by∏ R. Barcikowski. Stary pracownik Instytutu A. Borowiecki pe∏ni∏ obowiàzki stró˝a nocnego.

Dzieƒ codzienny

Ryc. 9. Dr Leon Manteuffel i doc. Jerzy Rutkowski – chirurdzy

cowa∏ pod kierunkiem doc. Rutkowskiego). Dyrektor ¸ukaszczyk stwarza∏ im dogodne warunki studiowania,
umo˝liwiajàc prac´ w takich godzinach, które nie kolidowa∏y z wyk∏adami i çwiczeniami.
W sk∏ad zespo∏u laborantek rentgenowskich wchodzi∏y: Janina Puchalska, Barbara Nowicka (stud. med.),
I. Piotrowicz (stud. med.), Tamira Szabunia (Ryc. 11),
Marta Kelwejt, Maryla Stankiewicz, Maria Papieska, Ewa
Radziszewska.
W Sekretariacie Lekarskim pracowa∏y: Irena Nowo˝yƒska (od grudnia1933 r. – na miejsce Hanny Schyllerowej – córki pani Szalayowej36, Zofia Âwi´torzecka (od
1943 r.), J. Potarzycka, Zofia Nowakowska, Alina Niepo∏omska.
W zespole piel´gniarskim pracowa∏y m.in.: S. Augustynowicz, S. Hubertowa, Natalia Trzciƒska-Chruszczyƒska, Antonina D´bowska, Stefania Iwiƒska-Justat,
Janina Glomska, Halina Dzierzbicka-Jellaczyc, Stefania
Koz∏owska, Anna Lubaska, Janina Kondraczuƒ, Waleria
Ró˝aƒska, Helena Kulesza, Jadwiga Zieliƒska, Radajewska, Jung.
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Sk∏odowska-Szalay Helena (1866-1961), siostra Marii Sk∏odowskiej nauczycielka w szko∏ach warszawskich, w m∏odoÊci w konspiracyjnej organizacji „Ko∏o Kobiet Korony i Litwy”. PoÊlubi∏a
Józefa Szalaya, chemika i fotografa, autora podr´czników do
fotografii.

W okresie okupacji Instytut Radowy nie móg∏ jawnie prowadziç pracy naukowej. Zadaniem, jakie móg∏ realizowaç dyr. ¸ukaszczyk, by∏o przygotowanie kadry przysz∏ych
specjalistów oraz gromadzenie klinicznej dokumentacji
naukowej. ¸ukaszczyk by∏ bardzo wymagajàcym szefem:
uczy∏ m∏odych lekarzy nie tylko podstaw onkologii klinicznej, ale tak˝e powa˝nego i nacechowanego wysokim
poczuciem odpowiedzialnoÊci stosunku do chorych oraz
ÊciÊle naukowego, logicznego rozumowania lekarskiego.
Ka˝da decyzja odnoszàca si´ do post´powania leczniczego musia∏a byç gruntownie udokumentowana i oparta na
doskona∏ej znajomoÊci chorego i przebiegu jego choroby.
Bardzo starannie i dok∏adnie prowadzono historie choroby, które mia∏y byç podstawà przysz∏ych opracowaƒ naukowych.
Trudne warunki ˝ycia i pracy by∏y czynnikiem wià˝àcym pracowników ze sobà i z Instytutem. Nikt nie uchyla∏
si´ nie tylko od wielogodzinnego zatrudnienia, ale ch´tnie
podejmowano dodatkowe obowiàzki. Tak np., gdy wielogodzinne wy∏àczenia pràdu uniemo˝liwia∏y Zak∏adowi
Rentgenoterapii prac´ na zwyk∏e dwie zmiany – przedi popo∏udniowà, zmieniono w 1943 r. godziny pracy na
nocne i wczesne ranne. Praca nocna by∏a ucià˝liwa przede
wszystkim z powodu trudnoÊci zwiàzanych z dojazdami
przed godzinà policyjnà. Jednak˝e ˝adna z laborantek
nie uchyli∏a si´ od pracy nocnej i wszyscy chorzy byli zawsze napromienieni.
Podobnie w nocy odbywa∏y si´ zabiegi chirurgiczne,
a póênym wieczorem – napromienianie dzieci aparatem
Chaoul'a.
Dzia∏alnoÊç chirurgicznà tak przedstawi∏ Tadeusz
Koszarowski: „w Instytucie Radowym stosowano w zasadzie monoradioterapi´ nowotworów, a zabiegi chirurgiczne traktowano jako jej uzupe∏nienie, rzadko tylko jako
leczenie doszcz´tne, g∏ównie w nowotworach sutka. Przetoczenie krwi bezpoÊrednio z ˝y∏y do ˝y∏y biorcy traktowano jako zabieg chirurgiczny. Typowymi zabiegami by∏y
usuni´cia w´z∏ów ch∏onnych pod˝uchwowych, rzadko
szyi – sposobem Jawdyƒskiego-Crile'a, a czasem w´z∏ów
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pachowych. W leczeniu chirurgicznym nowotworów sutka
stosowano badanie mro˝onych skrawków pobranej tkanki nowotworowej jedynie w „wàtpliwych przypadkach”.
Wyjàtkowo operowano raka odbytnicy sposobem Kraske'go (droga krzy˝owà), przeprowadzano amputacj´ koƒczyn, wycinano czerniaka skóry.
Chorzy operowani le˝eli w salach ogólnych lub w separatkach na oddziale „prywatnym”, gdzie leczyli si´ chorzy pod osobistà opiekà dyrektora lub g∏ównego konsultanta chirurgicznego, którym by∏ docent dr med. Jerzy
Rutkowski.”37

1942 r. odby∏o si´ uroczyste zebranie poÊwi´cone 10-letniej rocznicy otwarcia Instytutu i przyj´cia pierwszego
pacjenta39.
Chwil ci´˝kich i tragicznych by∏o o wiele wi´cej.
W roku 1942 mia∏ miejsce napad rabunkowy na kas´ Instytutu, dokonany przez kilku m∏odych, uzbrojonych ludzi.
W r´ce bandytów dosta∏a si´ jednak tylko niewielka suma
pieni´dzy, nikt z pracowników nie zosta∏ ranny.
Na prze∏omie 1943/44 r. personel Instytutu by∏ Êwiadkiem rozstrzelania grupy wi´êniów. Przed egzekucjà Instytut i najbli˝szy teren zosta∏y otoczone samochodami

Ryc. 10. Doktorzy: Eugeniusz Nowacki (wolontariusz), Leon Manteuffel (konsultant kierujàcy chirurgià
po odejÊciu doc. Jerzego Rutkowskiego) i Tadeusz Koszarowski – na „werandzie” chirurgicznej, na
pierwszym pi´trze Instytutu Radowego

Posi∏ki wydawane pracownikom w Instytucie by∏y
najcz´Êciej podstawà ich wy˝ywienia. Dr Laskowski
podjà∏ si´ czuwania nad ich jakoÊcià i spe∏nia∏ ten obowiàzek nie mniej skrupulatnie, ni˝ swe zadania histopatologa.
„Pami´tam dobrze nocnà prac´ w oddziale rentgenoterapii; konsultacje dyrektora ¸ukaszczyka odbywajàce
si´ regularnie o pó∏nocy oraz nocne posi∏ki, zw∏aszcza bigos, przywo˝one w du˝ych kot∏ach przez pracownice kuchni, którà nadzorowa∏ dr Józef Laskowski.”38
Wyrazem przyjacielskiej atmosfery wÊród pracowników by∏y urzàdzone w roku 1941 przez dr Noblinówn´
„miko∏ajki”. Ka˝dy z pracowników otrzyma∏ wówczas
dowcipny podarunek, np. dr Zakrzewski – wykres zale˝noÊci wyniku analiz od treÊci informacji z frontu; lekarz zajmujàcy si´ curieterapià – o∏owiane „tubki radowe” itp.
Pomimo zakazu wszelkich zebraƒ, w dniu 17 stycznia

37
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Koszarowski T. Zwiàzki Leona Manteuffla z Instytutem Radowym. Maszynopis w archiwum Redakcji Naukowej.
Ko∏odziejska H. Pracowa∏am w Instytucie Onkologii. Nowotwory 1992; 42: 102-106.

z uzbrojonymi ˝o∏nierzami niemieckimi, nast´pnie wjecha∏y wozy ci´˝arowe z wi´êniami. Wi´êniów z zawiàzanymi
oczami i powiàzanych ze sobà wyrzucano z samochodów,
i rozstrzeliwano po kilkanaÊcie osób w pobli˝u Instytutu, na rogu ul. Wawelskiej i Grójeckiej. Po egzekucji
i stwierdzeniu zgonu cywile przywiezieni samochodami
∏adowali zw∏oki do ci´˝arówek. Natychmiast po odjeêdzie Niemców ludnoÊç okoliczna pokry∏a miejsce egzekucji kwiatami, które Niemcy po kilku godzinach rozrzucili.

Dzia∏alnoÊç konspiracyjna
Pomimo stosunkowo niewielkiej liczby pracowników zatrudnionych w okresie okupacji, nie przekraczajàcej
100 osób, Instytut by∏ terenem o˝ywionej dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej, reprezentujàcej wszystkie g∏ówne kierunki polityczne: AK, PPS-WRN, której cz∏onkinià by∏a dr
Hanna Ko∏odziejska, PPR. Codziennie przed rozpocz´-

39

L. Tar∏owska. Obchód 10 rocznicy otwarcia kliniki Instytutu Radowego. NOWOTWORY J Oncol 2002; 52: 348.
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Ryc. 11. Ausweis laborantki rentgenowskiej Tamiry Szabuni, mieszkajàcej na terenie Instytutu (podany jest
adres: Wawelska 15)

ciem przez Dyrektora obchodu lekarskiego odbywa∏a si´
„prasówka”: lekarze, którzy mieli kontakt z prasà konspiracyjnà, referowali najwa˝niejsze wiadomoÊci.
W salach szpitalnych Instytutu nierzadko le˝a∏y, a nawet by∏y fikcyjnie napromieniane osoby, które nie mia∏y
nic wspólnego ze schorzeniami onkologicznymi. Czasem
byli to ludzie pochodzenia ˝ydowskiego, innym razem –
poszukiwani przez gestapo albo ranni, jak np. ranny cz∏onek Gwardii Ludowej, który pod nazwiskiem Józef Wróbel zosta∏ przyj´ty do Instytutu z rozpoznaniem osteomyelitis. Cz´Êç lekarzy mieszka∏a na terenie Instytutu, co
u∏atwia∏o prac´ konspiracyjnà, chocia˝ niewàtpliwie nara˝a∏o w pewien sposób ca∏y Instytut.
Aresztowania rozpocz´∏y si´ bardzo szybko. Jednym
z pierwszych by∏ dr Sylwestrowicz, chirurg, radny Warszawy, aresztowany wraz z du˝à grupà dzia∏aczy paƒstwowych w kwietniu 1940 r., rozstrzelany w obozie w Sachsenhausen 11 listopada tego roku.
Dziesiàtego grudnia 1942 r. aresztowano J. Piszczka,
laboranta pracowni biologicznej, wkrótce potem ˝on´ dr
Zygmunta Zakrzewskiego – Mari´ (w Krakowie), a nast´pnie – 16 grudnia 1941 r. – jego samego. Dr Zakrzewski prowadzi∏ – trudnà obecnie do odtworzenia – o˝ywionà dzia∏alnoÊç konspiracyjnà, prawdopodobnie w ramach
AK. Wiadomo, ˝e m. in. dzia∏a∏ na terenie Starego Miasta
oraz bra∏ udzia∏ w dostarczaniu do getta szczepionki Weigla. Po pobycie w wi´zieniu, we wrzeÊniu 1942 r. zosta∏
wywieziony do OÊwi´cimia, z którego powróci∏ po zakoƒczeniu wojny z ci´˝kà gruêlicà. Zmar∏ na gruêlic´ w roku
1955. ˚ona jego nie prze˝y∏a OÊwi´cimia.
W marcu 1941 r. zosta∏ aresztowany dr Laskowski.
Po paromiesi´cznym pobycie na Pawiaku, dzi´ki staraniom dyr. ¸ukaszczyka i dr Noblinówny, uda∏o si´ uzyskaç
jego zwolnienie.

W roku 1942 do Instytutu przybyli gestapowcy, aby
aresztowaç magazynierk´ Goldberg. Próbowa∏a jà ostrzec
o tym urz´dniczka A. Wihanówna. Poszukiwanej uda∏o
si´ zbiec, ale Wihanówna oraz Z. Zwierzchowska zosta∏y
aresztowane i wys∏ane do obozów (Ravensbruck i OÊwi´cimia).
W listopadzie 1943 r. aresztowano dr Tadeusza Koszarowskiego. Zosta∏ póêniej zwolniony, po 4-miesi´cznym
pobycie na Pawiaku.
Na podstawie trudnych obecnie do uzyskania i byç
mo˝e niepe∏nych informacji nale˝y sàdziç, ˝e na terenie
Instytutu nie by∏o lokalnie dzia∏ajàcej komórki AK,
natomiast wielu pracowników by∏o zwiàzanych z ró˝nymi agendami AK, dzia∏ajàcymi poza Instytutem. Instytut by∏ zawsze obficie zaopatrzony w „Biuletyn Informacyjny”.
Z organizacji lewicowych na terenie Instytutu w 1942
i 1943 r. dzia∏a∏a komórka lekarzy – cz∏onków PPR –
wchodzàca w sk∏ad Sanitariatu Gwardii Ludowej. Do Ko∏a tego nale˝eli lekarze zatrudnieni w ró˝nych placówkach leczniczych. Byli to m.in.: Jerzy Gromkowski ze Szpitala Wolskiego, pe∏niàcy obowiàzki kierownika Sanitariatu (aresztowany w 1943 r., zginà∏ w OÊwi´cimiu),
A. Lande (aresztowany i rozstrzelany w 1943 r.), A. Rumeld, A. Tetmajerowa (aresztowana i wywieziona do
OÊwi´cimia w 1943 r.), M. Wiedeman, Jan Wolaƒski, Janina i Miros∏aw Krajewscy (zgin´li w 1944 r.), a z Instytutu Radowego – Helena Wolff i Ludwika Tar∏owska.
Poniewa˝ w zespole komórki nie by∏o chirurga,
w przypadkach chirurgicznych zwracano si´ o pomoc do
L. Manteuffla lub T. Koszarowskiego. Manteuffel by∏ zaufanym lekarzem s∏u˝by sanitarnej Kedywu (Kierownictwa Dywersji) AK o kryptonimie „Rola”, stworzonej
w czerwcu 1943 r. i kierowanej przez mjr. dr. Cypriana Sa-
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dowskiego (ps. „Skiba”)40. Z „Rolà” wspó∏pracowa∏ te˝
Witold Rudowski41.
Na prze∏omie 1942 i 1943 r. w budynku Zak∏adu Fizyki, w mieszkaniu Ludwiki Tar∏owskiej odby∏o si´ zebranie lekarzy Sanitariatu GL, na którym dokonano reorganizacji i podzia∏u pracy, zaliczajàc do najwa˝niejszych zadaƒ: zapewnienie pomocy lekarskiej ukrywajàcym si´
rannym i chorym oraz rannym w planowanych na terenie
Warszawy i poza nià akcjach bojowych, organizowanie
kursów pierwszej pomocy wÊród cz∏onków Zwiàzku Walki
M∏odych, gromadzenie leków i materia∏ów opatrunkowych.
W dniu 15 wrzeÊnia 1943 r. do dyrektora Instytutu
zg∏osili si´ dwaj oficerowie gestapo, którzy za˝àdali wezwania do gabinetu Ludwiki Tar∏owskiej i Heleny Wolff.
Dr Tar∏owska zosta∏a aresztowana i po rocznym pobycie
na Pawiaku zosta∏a zes∏ana do obozu koncentracyjnego
w Ravensbrück. Nieobecna w Instytucie Helena Wolff
unikn´∏a aresztowania i przesz∏a do pracy w oddzia∏ach
partyzanckich Gwardii Ludowej (Ryc. 12). Pod pseudonimem „Dr Anka” pe∏ni∏a odpowiedzialnà funkcj´ szefa
sanitarnego obwodu kieleckiego AL, bioràc jednoczeÊnie
czynny udzia∏ w walkach oddzia∏ów GL i AL. W dniu
30 paêdziernika 1944 r., w czasie osaczenia jej oddzia∏u w lasach kieleckich, zosta∏a ci´˝ko ranna w walce i zgin´∏a.

Powstanie Warszawskie
Powstanie Warszawskie przynios∏o Instytutowi zag∏ad´.
Leon Manteuffel wspomina∏: „W ostatnià sobot´
lipca 1944 roku wyszed∏em po skoƒczonej pracy z Instytutu Radowego Wawelska 15. By∏o to oko∏o godziny 4 po
po∏udniu. Do domu na ukos przez pole nie mia∏em daleko, mieszka∏em przy ulicy Kieleckiej. Komunikacja nie
przedstawia∏a si´ najlepiej. Tramwaje jeêdzi∏y rzadko i nieregularnie. Jeêdzi∏em wówczas rowerem, rano do szpitala na Wol´, stamtàd do Instytutu Radowego i potem do
domu... Zatrzyma∏em si´ na chwil´ przed gmachem Instytutu, a˝eby po˝egnaç sie z drem Koszarowskim, który
pracowa∏ wówczas razem ze mnà w Radowym. I on i ja
mieliÊmy podobne wiadomoÊci. Delegatura Rzàdu postanowi∏a wystàpiç w sposób czynny... ByliÊmy jak najczarniejszych myÊli...”42
Ju˝ na kilka dni przed wybuchem Powstania Niemcy
wyci´li wszystkie drzewa i krzewy przed Domem Akademickim przy pl. Narutowicza, a 1 sierpnia rano pracownicy Instytutu dostrzegli uzbrojonych ˝o∏nierzy niemieckich
ukrytych w krzewach na skwerze przed Instytutem.
W koƒcu lipca wielu chorych wypisa∏o si´. Na dzieƒ
1 sierpnia 1944 r. pozosta∏o oko∏o 80 chorych. Wi´kszoÊç
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Ryc. 12. Dr Helena Wolff (stoi w Êrodku) w oddziale partyzanckim

lekarzy – zwiàzana z AK – opuÊci∏a Instytut, udajàc si´ na
przydzielone punkty sanitarne (np. H. Ko∏odziejska – na
Mokotów od 29 lipca – zosta∏a póêniej ci´˝ko ranna
w czasie pracy w szpitalu powstaƒczym).
O godz. 16 do Instytutu przyby∏o trzech powstaƒców, wÊród których by∏ jeden lekarz oraz kilka dziewczàt
w fartuchach piel´gniarskich. Wkrótce po godz. 17 rozpocz´∏a si´ strzelanina i piel´gniarki powstaƒcze zacz´∏y
znosiç rannych, których umieszczano w prowizorycznych
salach na parterze. Chorych onkologicznych zniesiono
z ∏ó˝kami do suteryn, a tylko cz´Êç ulokowano na korytarzu parteru.
Do 4 sierpnia chore by∏y jeszcze leczone radem; po
4 sierpnia Dyrektor przerwa∏ curieterapi´ i – liczàc si´
z mo˝liwoÊcià rabunku radu – umieÊci∏ w kasie radowej,
uprzednio przygotowane, falsyfikaty tubek radowych.
Prawdziwe tubki ukry∏.
W dniu 5 sierpnia 1944 r. w Instytucie znajdowa∏o si´
∏àcznie oko∏o 80 chorych onkologicznych, oko∏o 30 rannych, kilkunastoosobowa grupa pracowników (w tym dyr.
¸ukaszczyk i dr Laskowski), kilka piel´gniarek, kilka laborantek oraz kilkuosobowa grupa powstaƒczej s∏u˝by zdrowia. Ponadto, w budynku Zak∏adu Fizyki mieszka∏o kilku
pracowników administracyjnych z rodzinami oraz siostra
Marii Sk∏odowskiej-Curie – p. Helena Szalay.
Tego dnia rano, po gwa∏townym nalocie bombowym, zacz´to ostrzeliwaç budynki Instytutu. Przed po∏udniem od strony Mokotowa zbli˝y∏y si´ oddzia∏y w∏asowców. Zaj´li najpierw budynek Zak∏adu Fizyki, skàd
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wyp´dzili mieszkaƒców na ulic´ Grójeckà, a potem na
tzw. „Zieleniak”. Nast´pnie, poprzez ogród, w∏asowcy
wtargn´li do budynku szpitalnego. Wszystkim pracownikom zrabowano zegarki, obràczki i pieniàdze, po czym
pracowników i mogàcych chodziç chorych wyp´dzono do
ogrodu.
Z ob∏o˝nie chorymi pozosta∏o par´ osób, m.in.
B. Mazurkiewicz, sanitariuszka powstaƒcza Danka (o nieznanym nazwisku, córka lekarza z Piotrkowa) piel´gniarka Instytutu Janina Glomska, która odmówi∏a opuszczenia chorych.

cji oficera niemieckiego, opuÊcili Zieleniak i wyszli z Warszawy.
W Instytucie pozosta∏o 54 ci´˝ko chorych i rannych
oraz 9 osób personelu, w tym 2 piel´gniarki, troje ma∏ych dzieci pracowników oraz mà˝ ci´˝ko rannej kobiety,
który przyniós∏ jà poprzedniego dnia razem z 6-letnim
synkiem.
Pijani w∏asowcy w liczbie kilkuset wype∏nili ca∏y budynek i ogród. W nocy zacz´∏y si´ masowe gwa∏ty kobiet.
Rano w∏asowcy strza∏ami z pistoletów zabili rannych i chorych, którzy le˝eli na parterze. Zw∏oki natychmiast podpa-

Ryc. 13. Instytut Radowy od strony ogrodu. Po lewej – budynek rentgenoterapii, po prawej – g∏ówny
budynek kliniczny

Wyp´dzonych do ogrodu pracowników i chorych,
w ∏àcznej liczbie oko∏o 40 osób, ustawiono trójkami naprzeciwko w∏asowców z gotowymi do strza∏u karabinami
maszynowymi. Na chwil´ przed rozstrzelaniem zjawi∏ si´
oficer niemiecki, który wstrzyma∏ egzekucj´ i kaza∏ zabraç ca∏à grup´ z terenu Instytutu. W∏asowcy pop´dzili
grup´ na ulic´ Grójeckà, gdzie ju˝ by∏o kilka tysi´cy osób
wyp´dzonych z okolicznych domów. Tym pracownikom
Instytutu, którzy mieli na sobie fartuchy, uda∏o si´ ulokowaç w pobliskim OÊrodku Zdrowia przy ul. Banacha).
Do OÊrodka zacz´to znosiç rannych, których po opatrzeniu i po operacjach lokowano w oddzielnym pomieszczeniu w suterenie. Przywo˝ono równie˝ rannych w∏asowców, których po opatrzeniu zabrano.
W nocy budynek by∏ wielokrotnie ostrzeliwany przez
w∏asowców, a rano wyp´dzono personel, a chorych zabito wrzucanymi przez okna granatami. Pracownicy Instytutu i OÊrodka Zdrowia p´dzeni wzd∏u˝ ul. Grójeckiej
przez w∏asowców, usi∏ujàcych wpychaç ich do p∏onàcych
domów, dotarli do „Zieleniaka”. Ocaleli dzi´ki interwen-

lano. W suterenie raniono jednego z pracowników, który
nie zdà˝y∏ si´ ukryç; zabito tak˝e m´˝a wspomnianej wy˝ej rannej. Dziecko uciek∏o do matki, która le˝a∏a na parterze, jednak˝e zw∏oki zamordowanej kobiety ju˝ p∏on´∏y
i zszokowany ch∏opiec wróci∏ krzyczàc przeraêliwie. Zaopiekowa∏a si´ nim i ukry∏a go siostra J. Glomska.
Po wymordowaniu chorych le˝àcych na parterze w∏asowcy zacz´li wrzucaç oblane benzynà i p∏onàce materace
i poduszki przez okna do suteryn, gdzie przebywa∏o jeszcze 28 chorych i grupa pracowników. Wówczas cz´Êç osób
zacz´∏a uciekaç przez drzwi wychodzàce do ogrodu. Jednak˝e za drzwiami stali ukryci w∏asowcy i zabijali uciekajàcych. Tak zgin´∏a siostra Glomska, która z osieroconym dzieckiem próbowa∏a uciec razem z innymi.
Po spaleniu parteru, podpaleniu suteryn i koksowni
w∏asowcy opuÊcili p∏onàcy Instytut. Wówczas pracownicy,
którzy pozostali w suterynie, wspomagani przez l˝ej chorych, pod kierownictwem B. Mazurkiewicz, ugasili po˝ar
i ukryli si´ w jednym z bardziej os∏oni´tych pomieszczeƒ.
Przez ca∏à noc z 6 na 7 sierpnia rozlega∏y si´ strza∏y egze-
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kucji dokonywanych na placyku otaczajàcym pomnik
M. Sk∏odowskiej-Curie, i s∏ychaç by∏o krzyki mordowanych ludzi.
Siódmego sierpnia w∏asowcy opuÊcili teren Instytutu
i przez kolejne 10 dni grupa chorych i pracowników ukrywa∏a si´ w suterynach. Pod kierownictwem B. Mazurkiewicz sprowadzono z nie spalonej cz´Êci magazynu ocala∏à
˝ywnoÊç, którà gotowano nocami, u˝ywajàc wody z wodomiaru.
Oko∏o 17 sierpnia dwaj przechodzàcy ulicà Wawelskà
Niemcy dojrzeli w oknie jednà z pracownic, zbli˝yli si´
do Instytutu i kazali wyjÊç pracownikom. Wysz∏a B. Mazurkiewicz wraz z chorà znajàcà j´zyk niemiecki i usi∏owa∏a przekonaç Niemców, ˝e jest to szpital, który za zgodà

Warszawy. Tak wi´c, spoÊród 110 chorych i rannych przebywajàcych w czasie powstania w Instytucie ocala∏y pojedyncze osoby.
W sekretariacie lekarskim sp∏on´∏o 25 000 historii
chorób, bezcenna, gromadzona w ciàgu 12-letniej dzia∏alnoÊci Instytutu, dokumentacja naukowa.
Dramatyczna by∏a powstaƒcza historia radu. Franciszek ¸ukaszczyk tak jà wspomina∏:
„W czasie powstania opuÊci∏em Instytut w doÊç dramatycznych okolicznoÊciach; nie by∏o wówczas ˝adnej
mo˝liwoÊci zabrania radu, który cz´Êciowo by∏ schowany, a cz´Êciowo w kasecie radowej. Z cz´Êcià personelu
uda∏o mi si´ uwolniç z ràk niemieckich. Zatrzyma∏em si´
pod Warszawà, czekajàc na mo˝noÊç dostania si´ do Insty-

Ryc. 14. Zakàtek ogrodu Instytutu

w∏adz niemieckich ma byç zaraz ewakuowany. Jednak˝e
Niemcy weszli do budynku, obejrzeli zw∏oki pomordowanych i podpalonych na ∏ó˝kach chorych, a nast´pnie
opuÊcili Instytut bez s∏owa. Po 2-3 godzinach do Instytutu
znowu wtargn´li w∏asowcy, wyp´dzili z suteryn wszystkich, zabijajàc 3 najci´˝ej chore, które nie mog∏y iÊç o w∏asnych si∏ach. Budynek ponownie podpalono.
Grup´ sk∏adajàcà si´ z 25 chorych, 4 pracownic
z trojgiem dzieci i piel´gniarek pop´dzono na „Zieleniak”.
Chorych wp´dzano czwórkami do odosobnionego
budynku, gdzie zabijano ich strza∏ami z pistoletów.
W pierwszej czwórce posz∏a wraz z chorymi (i zgin´∏a)
sanitariuszka powstaƒcza Danka, o nieznanym nazwisku.
Pozosta∏ym pracownicom uda∏o si´ wmieszaç w t∏um
i uciec. Po kilkudniowym pobycie na „Zieleniaku” zosta∏y
one wywiezione do obozu przejÊciowego w Pruszkowie.
W budynku Instytutu pozosta∏o jeszcze 4 ukrytych
m´˝czyzn, którzy nie wyszli na ˝àdanie Niemców, pomimo
groêby spalenia budynku. Byli to dwaj pracownicy Instytutu: A. Borowiecki – portier i Stanis∏aw Stefaƒski – palacz oraz 2 powstaƒcy. Ukrywali si´ oni a˝ do 6 paêdziernika i opuÊcili kryjówki dopiero wtedy, gdy Niemcy og∏osili przez megafony nakaz ostatecznego opuszczenia

tutu celem zabrania radu. Wkrótce, bo oko∏o 20 sierpnia 1944 r., uda∏o mi si´ pojechaç do broniàcej si´ i p∏onàcej wówczas Warszawy w niemieckim tanku z 4-ma ˝o∏nierzami. Wyjà∏em rad ze schowka i z kasy radowej,
pozostawiajàc w kasie – przygotowane ju˝ kilka miesi´cy
przed tym, na wypadek ewakuacji Niemców – fa∏szywe
duplikaty, gdy˝ liczy∏em si´ z tym, ˝e wiadomoÊç o leczeniu radem mog∏a dojÊç do niektórych Niemców. Rad ten
uda∏o mi si´ szcz´Êliwie wywieêç. Wed∏ug wiadomoÊci
osób spoÊród personelu Instytutu, które ukrywa∏y si´
w tym czasie w Instytucie, na 2-gi dzieƒ po tym zaczà∏ si´
zorganizowany rabunek Instytutu, wywo˝enie aparatów
Roentgena, itp. Rozpruto te˝ wówczas kas´ radowà i zabrano falsyfikaty radu.”43
F. ¸ukaszczyk zabra∏ rad w iloÊci ponad 1 grama –
bez ˝adnej os∏ony. W ciàgu ca∏ej d∏ugiej podró˝y do swego domu rodzinnego w Poroninie musia∏ go przechowy-
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waç przy sobie. Ta olbrzymia dawka promieni, którà wówczas otrzyma∏, by∏a zapewne g∏ównà przyczynà pó˝niejszej
choroby popromiennej, na którà zmar∏ w 1956 r.

Epilog
W czasie 5-letniego trwania okupacji ofiar´ Êmierci ponios∏o wielu pracowników Instytutu; niektóre nazwiska raz
jeszcze godzi si´ przypomnieç: dr Wanda Wasilewska –
zabita na terenie Szpitala Dzieciàtka Jezus we wrzeÊniu
1939 r., doc. Dyonizy Zuberbier – zamordowany w Katyniu, dr W∏odzimierz Sylwestrowicz – rozstrzelany w obozie 11 listopada 1940 r., dr Wiktor Kaliciƒski – zginà∏
w Katyniu, dr Helena Wolff – zgin´∏a bohatersko po okrà˝eniu jej oddzia∏u AL w paêdzierniku 1944 r., Zofia Nowakowska – sekretarka – zgin´∏a w czasie Powstania Warszawskiego, Janina Glomska – piel´gniarka – zamordowana w czasie Powstania Warszawskiego, St. Stefaƒski –
palacz – aresztowany w czasie Powstania, zginà∏ w obozie
koncentracyjmym.
SzesnaÊcie kolejnych osób przesz∏o przez wi´zienia
i obozy koncentracyjne.
Budynek Instytutu – wypalony, zniszczony – zosta∏
ograbiony doszcz´tnie.
Jednak˝e ju˝ 18 stycznia 1945 r. zjawili si´ w Instytucie jako pierwsi pracownicy – Zofia WiÊniewska-Wysocka
z m´˝em i synem. 20 stycznia powróci∏a B. Mazurkiewicz,
w nast´pnych dniach A. Borkowska, Franciszka Sobczyƒska, a póêniej – inni pracownicy.
Instytut przedstawia∏ widok straszny, trupy pomordowanych zbierano z ogrodu, z suteryn i z parterowych pomieszczeƒ i zanoszono do zbiorowej mogi∏y wykopanej
w ogrodzie. Zw∏oki te – ekshumowane póêniej przez PCK
– zosta∏y pochowane w niewiadomym miejscu.
Chorych zamordowanych na „Zieleniaku” pochowa∏ w zbiorowej mogile na Powàzkach mà˝ jednej z zabitych.
Jeszcze w styczniu 1945 r. B. Mazurkiewicz uzyska∏a
upowa˝nienie Wydzia∏u Zdrowia do opieki nad budynkiem Instytutu i zabezpieczenia ocala∏ego sprz´tu, a tak˝e skierowanie do BOS-u (Biura Odbudowy Stolicy) w celu rozpocz´cia odbudowy.
W lutym 1945 r. prof. ¸ukaszczyk dotar∏ do zburzonej Warszawy, by rozpoczàç starania o odbudow´ Instytutu. Delegatem ¸ukaszczyka (który prowadzi∏ jednoczeÊnie OÊrodek Leczenia Radem w Krakowie), kierujàcym
odbudowà na miejscu by∏a dr H. Ko∏odziejska – od lipca
do grudnia 1945 r.44. Gdy dr Ko∏odziejska wyjecha∏a do
Stanów Zjednoczonych (gdzie z UNRRA zapewni∏a dostaw´ aparatury, radu i ksià˝ek dla odbudowywujàcego
si´ Instytutu), kierownictwo odbudowy objà∏ dr T. Koszarowski.
Leczenie chorych rozpocz´to w grudniu 1946 roku.
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