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Historia onkologii
Kamieniem w´gielnym by∏ rad
Barbara Gwiazdowska, Jerzy To∏wiƒski, Wojciech Bulski
The radium was the cornerstone
The history of radium in Poland began in 1911 when about 100 mg of radium bromide was donated by Maria Curie to the
Warsaw Scientific Society. The inauguration of the Radium Institute in 1932 was timed with the ceremony of handing over, by
Maria Curie, of 1 g of radium which she received as a donation from Women Organizations in America. The radium
tubes were coded with the letters RMS (Radium Maria Sk∏odowska). At the outbreak of the World War II, prof. ¸ukaszczyk
managed to hide all the radium donated by Maria Curie in the ventilation pipes. The remaining 853 mg of radium, purchased
later, was soon seized by the Gestapo. Some time later, the Institute was granted permission to perform limited therapy using
the radium rented from private owners. The situation created the possibility to carry out at lager scale therapy by making secret
use of the hidden radium. The fall of the Warsaw Uprising stopped the Institute's work. Prof. ¸ukaszczyk managed to get the
radium out from the ventilation pipes and to bury it in the garden of his friends. After the war, the Radium Institute in
Warsaw was rebuilt and the radiotherapy started using the radium donated by Maria Curie as well as the new Canadian
radium donated by UNRRA. Some radium applicators (not very useful in modern therapy) were revindicated from Cologne
and Vienna. The radium sized by the Gestapo was never found. At present, the glorious times of radium are over. The
"afterloading technique" replaced the traditional radium therapy. In 1998, exactely 100 years after the discovery of radium a
radium tube coded RMS was found in the ventilation pipe of the Institute, reminding us of the donation of Maria Curie, and
of the heroic struggle of prof. ¸ukaszczyk to save this radium.
s∏owa kluczowe: onkologia – historia, rad – historia
kry words: history of oncology, history of radium

Jest faktem bezspornym, ˝e wielkie odkrycia koƒca
XIX w.: odkrycie promieniowania X przez Roentgena
w roku 1895 i – w szczególnoÊci – odkrycie radu przez
ma∏˝onków Curie w 1898 r., wyznaczy∏y nowà er´ w terapii raka.
Promieniowanie X zastosowano w leczeniu nowotworów ju˝ w rok po ich odkryciu. Jednak˝e stosunkowo
niska energia generowanego wówczas promieniowania,
nieznajomoÊç fizycznych zasad jego rozchodzenia si´
w materii, nieumiej´tnoÊç kolimowania, ogranicza∏a jego
stosowanie g∏ównie do raków skóry i w zasadzie przez
wiele lat jako jeszcze jednego Êrodka paliatywnego.
Dzia∏ania fizjologiczne radu stwierdzili w roku 1900
dwaj uczeni niemieccy Walkhoff i Giesel. Serie doÊwiadczeƒ na zwierz´tach zach´ci∏y lekarzy francuskich do podj´cia próby leczenia poczàtkowo raka skóry, a od 1905
roku równie˝ innych narzàdów: g∏ównie kobiecych narzàdów p∏ciowych. Leczenie radem nazwano curieterapià.

Zak∏ad Fizyki Medycznej
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Sk∏odowskiej-Curie
w Warszawie

Ju˝ przed wybuchem I Wojny Âwiatowej curieterapia zosta∏a uznana za najefektywniejszà, po chirurgii, metod´
leczenia nowotworów i skutecznie konkurowa∏a z rentgenoterapià. W porównaniu z tà ostatnià nie wymaga∏a
skomplikowanych instalacji, wielkich pomieszczeƒ, trudnej
obs∏ugi; rad by∏ po prostu por´czny i trwa∏y, ale bardzo
drogi.
Te fakty znane by∏y zarówno fizykom, jak i lekarzom
polskim, z których wielu kszta∏ci∏o si´ za granicà, g∏ównie
w zak∏adach naukowych lub leczniczych Pary˝a.
Placówkà, s∏u˝àcà badaniom fizycznym nad promieniowaniem radu, sta∏a si´ w Warszawie Pracownia Radiologiczna, otwarta w 1913 roku przy Towarzystwie Naukowym Warszawskim. Maria Sk∏odowska by∏a do 1926
roku oficjalnym kierownikiem tej Pracowni, potem kierownikiem honorowym. Podarowa∏a Pracowni 100 mg
bromku radu i w roku 1921 przekaza∏a 1000 dolarów, zebranych dla Niej przez poloni´ amerykaƒskà, sàdzàc wówczas, ˝e Pracownia Radiologiczna b´dzie zaczàtkiem przysz∏ego warszawskiego Instytutu Radowego.
Lekarze polscy ju˝ w roku 1906 zawiàzali Komitet
do Badania i Zwalczania Raka (po roku 1921 przyjà∏ on
nazw´ Polskiego Komitetu Zwalczania Raka). Jednym
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z celów Komitetu by∏o tworzenie placówek leczenia raka.
Jednak˝e powstajàce placówki by∏y na ogó∏ ma∏e, o zró˝nicowanej strukturze (akademickie, spo∏eczne, prywatne)
i przewa˝nie efemeryczne. Do roku 1932 zgromadzono
wprawdzie w Polsce oko∏o 3 g radu, lecz zarówno fakt jego rozproszenia pomi´dzy kilkanaÊcie placówek, jak równie˝ forma i aktywnoÊç preparatów, z regu∏y niedostosowana do podejmowanego leczenia, a tak˝e zupe∏ny brak
znajomoÊci zasad dzia∏ania promieniowania na tkanki,
powodowa∏, ˝e – jak wspomina prof. ¸ukaszczyk –
(pierwszy dyrektor Instytutu Radowego) "...uzyskiwane
wyniki by∏y dalekie od regularnoÊci, w du˝ej cz´Êci przypadkowe, wielu zaÊ lekarzy przyp∏aci∏o swojà prac´ kalectwem lub Êmiercià".
Maria Sk∏odowska, której najwi´kszym marzeniem,
jak sama mówi∏a, by∏o stworzenie w Polsce Instytutu Radowego, mia∏a wyrobiony poglàd na jego organizacj´ i zadania. DoÊwiadczenia wyniesione z budowy Instytutu Radowego w Pary˝u utwierdzi∏y Jà w przekonaniu, ˝e instytut warszawski powinien mieç rang´ centralnej instytucji
paƒstwowej (podobnie jak Instytut w Pary˝u), powinien
mieç w∏asny szpital (Instytut w Pary˝u w∏asnego szpitala
nie posiada∏) i podobnie jak w Pary˝u, prowadziç badania
naukowe, gdy˝ jak pisa∏a: "Dzia∏alnoÊç lecznicza w dziedzinie tak nowej wymaga koniecznie oparcia na silnej podstawie, którà sà fizyko-chemiczne studia nad nowymi cia∏ami"..."gdzie nie ma (tego oparcia) teoria przybiera charakter
empiryzmu i rutyny, stosujàc bezkrytycznie popularne metody, w których sà nieraz zasadnicze b∏´dy." Badania mia∏y byç
ukierunkowane na potrzeby biologii i medycyny, czego
Pracownia Radiologiczna nie zapewnia∏a, koncentrujàc
si´ na podstawowych badaniach fizycznych.
Inicjatywa Marii Sk∏odowskiej, którà zacz´∏a realizowaç po zakoƒczeniu I Wojny Âwiatowej i uzyskaniu
przez Polsk´ niepodleg∏oÊci, trafi∏a na bardzo sprzyjajàce
okolicznoÊci. Spo∏eczeƒstwo polskie, aczkolwiek zubo˝a∏e,
wykazywa∏o du˝à ofiarnoÊç na potrzeby ojczyzny. Osobistà
pomocà s∏u˝y∏ prof. Stanis∏aw Wojciechowski – kolega
Marii z okresu jej studiów na Sorbonie, a póêniej prezydent Polski. Rodzina, g∏ównie siostra, dr med. Bronis∏awa
D∏uska, osoba bardzo energiczna, majàca doÊwiadczenie
wyniesione z budowy w∏asnego sanatorium przeciwgruêliczego, odda∏a si´ wr´cz Marii do dyspozycji. Bardzo zainteresowani budowà Instytutu byli dzia∏acze Polskiego Komitetu Zwalczania Raka i Uniwersytet Warszawski.
Na ˝yczenie Marii i pod Jej honorowym przewodnictwem powsta∏a w 1921 roku jednostka prawna – Towarzystwo Instytutu Radowego, które zaj´∏o si´ realizacjà
projektu. W grudniu 1923 roku Polski Komitet do Zwalczania Raka zwróci∏ si´ do spo∏eczeƒstwa polskiego z apelem o zebranie funduszy na polski "Dar Narodowy dla
Marii Sk∏odowskiej-Curie". Darem tym, jak napisano
w odezwie, winien staç si´ Instytut Radowy imienia Marii
Sk∏odowskiej-Curie. W sk∏ad Komitetu Daru Narodowego wesz∏y czo∏owe osobistoÊci ze Êwiata politycznego, kulturalnego i naukowego kraju. Prezesem Komitetu zosta∏
prezydent Polski – Stanis∏aw Wojciechowski.
Instytut zaprojektowano z rozmachem, umo˝liwiajàcym jego d∏ugoletnie funkcjonowanie i dalszà rozbudow´.

Projekt przygotowali architekci: Zygmunt Wóycicki i Tadeusz Zieliƒski, przy wspó∏udziale Marii Sk∏odowskiej-Curie i dr Klaudiusza Regaud (dyrektora Laboratorium Pasteura w Pary˝u). Cezary Paw∏owski (póêniejszy kierownik Zak∏adu Fizyki) wspomina∏: „...cz´stokroç bra∏em udzia∏
w naradach dotyczàcych Instytutu Radowego w Warszawie.
Narady te odbywa∏y si´ zazwyczaj przy wspó∏udziale specjalistów francuskich w prywatnym mieszkaniu Marii Sk∏odowskiej-Curie".
Nap∏ywajàce dotacje, sk∏adki pieni´˝ne i dary rzeczowe w postaci materia∏ów budowlanych, pozwoli∏y na
rozpocz´cie wst´pnych prac na parceli przy ulicy Wawelskiej, podarowanej przez Uniwersytet Warszawski. Na
uroczystoÊç wmurowania aktu erekcyjnego, w czerwcu
1925 r., przyjecha∏a Maria Sk∏odowska-Curie. Wyg∏osi∏a
wówczas odczyty, w których zwraca∏a uwag´ na koniecznoÊç powiàzania pracy naukowej i leczniczej.
W czasie tego pobytu Maria Sk∏odowska-Curie zwiedzi∏a kilka wi´kszych zak∏adów naukowych w Warszawie,
kontaktowa∏a si´ z profesorami i m∏odymi pracownikami
naukowymi. To osobiÊcie poczynione rozeznanie ostatecznie zadecydowa∏o o planach Êcis∏ej wspó∏pracy z Wydzia∏em Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególnoÊci z czo∏owym wówczas fizykiem polskim, profesorem
Stefanem Pieƒkowskim, do którego pisa∏a: „stworzymy
w lokalach budynku przeznaczonego na pracownie, oÊrodek
fizyko-chemiczny, czysto naukowy, poÊwi´cony pracom, które b´dà mia∏y na celu rozwiàzanie zagadnieƒ najbardziej interesujàcych z punktu widzenia biologii… By∏yby one
w zwiàzku z podstawami metrologii, która tak wiele jeszcze
pozostawia do ˝yczenia. Spodziewam si´, ˝e Szanowny Pan
zechce zainteresowaç si´ tym projektem, który wydaje mi si´
w harmonii z zakresem prac, prowadzonych w Jego Instytucie
i zechce Pan wziàç udzia∏ w jego wykonaniu, tak przez pomoc
w uruchomieniu planu prac, jak przez dostarczenie pracowników z pomi´dzy tych, którzy si´ przy nim kszta∏cili…".
JeÊli chodzi o przysz∏e kierownictwo Dzia∏u Fizyki,
wybór pad∏ na adiunkta profesora Pieƒkowskiego, doÊwiadczonego ju˝ wówczas fizyka – dr Cezarego Paw∏owskiego. Zosta∏ on w 1927 roku skierowany do Marii
Sk∏odowskiej-Curie i przez 4 lata pracowa∏ pod Jej kierunkiem. Paw∏owski wspomina∏: „Jako przysz∏y kierownik Dzia∏u Fizycznego Instytutu Radowego w Warszawie by∏em otoczony szczególnà opiekà naszej wielkiej uczonej, która nigdy
nie szcz´dzi∏a swego cennego czasu na omówienie wyników
moich prac badawczych....Ca∏oÊç prac pos∏u˝y∏a za podstaw´ do pracy habilitacyjnej".
Dr Franciszek ¸ukaszczyk, przewidywany na przysz∏ego kierownika Dzia∏u Klinicznego i Dyrektora Instytutu, zosta∏ skierowany na przeszkolenie do dr Regaud w Instytucie Pasteura, a nast´pnie do prof. Blumenthala
w Berlinie i prof. Holthusena w Hamburgu.
Kolejnym problemem sta∏o si´ zdobycie pieni´dzy
na zakup radu. Cezary Paw∏owski wspomina∏: „Po powrocie z Polski Maria Sk∏odowska-Curie, nie zwlekajàc, rozpocz´∏a starania o zdobycie dla Warszawskiego Instytutu
Radowego niezb´dnej iloÊci radu dla rozpocz´cia w nim
prac naukowych i leczenia chorób nowotworowych. Jednak
nabycie tego cennego pierwiastka w wymaganej iloÊci prze-
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kracza∏o mo˝liwoÊci finansowe odradzajàcego si´ kraju.
Pragnàc pomyÊlnego rozwiàzania sprawy pozyskania radu
dla ojczystego kraju, Maria Sk∏odowska-Curie zwróci∏a si´
o pomoc do znanej dziennikarki amerykaƒskiej pani Meloney. Dzi´ki zorganizowaniu przez nià subskrypcji na zakup

radu wÊród Polaków amerykaƒskich i przyjació∏ Polski zebrano fundusz wystarczajàcy na nabycie 1 grama tego pierwiastka". W roku 1929 Maria Sk∏odowska-Curie otrzyma∏a te fundusze z ràk ówczesnego prezydenta Stanów
Zjednoczonych – Herberta Hoovera, bez poparcia którego powodzenie subskrypcji nie by∏oby mo˝liwe. Po obni˝eniu ceny (specjalnie dla Marii Sk∏odowskiej-Curie) kupiono w wytwórni belgijskiej „Union Miniere du Haut
Katanga" 1033,21 mg radu o takim zestawie tubek i igie∏,
który umo˝liwia∏ stosowanie tzw. paryskiej metody leczenia. Ten rad zosta∏ oznakowany kodem RMS, jako skrót
od: Rad Marii Sk∏odowskiej.
29 maja 1932 roku odby∏o si´ uroczyste otwarcie cz´Êci klinicznej Instytutu Radowego w Warszawie. Na uroczystoÊç t´ przyby∏a z Pary˝a Maria Sk∏odowska-Curie,
prof. Regaud (pe∏niàcy w pierwszym okresie pracy warszawskiego Instytutu rol´ konsultanta w dziedzinie curieterapii) oraz prof. Marie, dyrektor Instytutu Chemii
Fizycznej Uniwersytetu Paryskiego. Ze Stanów Zjednoczonych przyby∏a delegacja kobiecych stowarzyszeƒ polonijnych oraz Maria Meloney, którà rzàd polski udekorowa∏ Krzy˝em Zas∏ugi. W ceremonii wzi´li udzia∏ przedstawiciele najwy˝szych w∏adz paƒstwowych z Prezydentem
Rzeczypospolitej prof. Ignacym MoÊcickim, liczni przedstawiciele Êwiata nauki i medycyny.
Wspominajàc t´ uroczystoÊç Cezary Paw∏owski pisa∏: „...zabra∏a g∏os Maria Sk∏odowska-Curie, dzi´kujàc za
wyraz uznania i szacunku ze strony polskiego spo∏eczeƒstwa
oraz za pomoc Komitetu Daru Narodowego, który swojà
energicznà dzia∏alnoÊcià przyczyni∏ si´ g∏ównie do realizacji
jej najgor´tszego ˝yczenia – utworzenia Instytutu Radowego
w Warszawie. Na zakoƒczenie przemówienia wyrazi∏a ubolewanie nad niemo˝noÊcià szybkiego ukoƒczenia budynków

Ryc. 1a
Ryc. 1a i 1b. Identyfikacja tubki
radowej przez prof. ¸ukaszczyka
– i 50 lat póêniej – przez
prof. B. Gwiazdowskà
(tubki odnalezionej w 1998 r.).
Zwraca uwag´ ró˝nica w
stosowanych zabezpieczeniach
przed promieniowaniem

Ryc. 1b
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pracowni naukowych, którym przypisywa∏a szczególnà wag´,
uwa˝ajàc, ˝e Instytut Radowy powinien byç w przysz∏oÊci
placówkà badawczo-naukowà".
Budynek pracowni badawczych uda∏o si´ ukoƒczyç
w roku 1934 – roku Êmierci Marii Sk∏odowskiej-Curie.
Cezary Paw∏owski zdà˝y∏ jeszcze zapoznaç Jà z wyposa˝eniem oraz planami prac badawczych i pomiarowych
Dzia∏u Fizyki, zgodnie z Jej ˝yczeniem, gdy˝ chcia∏a czuwaç nad warszawskà placówkà, a nawet planowa∏a regularne do niej przyjazdy.
Spe∏niajàc ˝yczenie Marii, dr Bronis∏awa D∏uska zakupi∏a z w∏asnych funduszy oko∏o 100 mg radu (w postaci roztworu bromku radu) i przekaza∏a Paw∏owskiemu na
cele badawcze. Ta iloÊç radu i jego postaç (roztwór) pozwoli∏y na podj´cie produkcji preparatów radonowych.
W tym celu, wzorem Instytutu w Pary˝u, zbudowa∏ Paw∏owski w wydzielonym pomieszczeniu specjalnà aparatur´, w której radon, emanujàcy z wodnego roztworu soli radowej, mo˝na by∏o zbieraç, zamykaç w w szczelnych
szklanych rurkach, s∏u˝àcych jako aplikatory lecznicze.
Taki sposób leczenia, wprowadzony przez Mari´ Sk∏odowskà-Curie wobec wysokiego kosztu radu, stosowano
w niektórych szpitalach europejskich i amerykaƒskich
jeszcze wiele lat po zakoƒczeniu II Wojny Âwiatowej.
Irena i Fryderyk Joliot-Curie przekazali 12 tysi´cy
z∏otych (z otrzymanej nagrody Nobla) na zakup specjalnego elektromagnesu do celów naukowych (obecnie znajduje si´ w Muzeum Marii Sk∏odowskiej-Curie). Dzia∏ Fizyki rozwija∏ si´ bardzo dynamicznie. Oprócz prac badawczych prowadzi∏, wzorem Laboratorium Curie, prace
pomiarowe, nie tylko na rzecz szpitala Instytutu Radowego, ale wszystkich polskich placówek stosujàcych rad
lub promieniowanie X. Fryderyk Joliot w czasie odwiedzin
Instytutu Radowego w roku 1936 przekaza∏ prasie opini´ o Dziale Fizyki: „Jest to pracownia zainstalowana doskonale, celowo, Êwietnie metodycznie."
Leczenie w szpitalu odbywa∏o si´ na zasadach (jak to
uj´li dzia∏acze Polskiego Towarzystwa Zwalczania Raka)
humanitarno-spo∏ecznych, tzn. by∏o dost´pne równie˝ dla
najbiedniejszych. Cz´Êç pokoi przewidziano dla pacjentów
z pe∏nà odp∏atnoÊcià – co by∏o êród∏em dochodu dla szpitala. Do koƒca 1932 roku w przychodni Instytutu Radowego zbadano 950 chorych, spoÊród których do leczenia zakwalifikowano 415; 300 chorych leczono w warunkach
szpitalnych. Przeprowadzono ponad 5300 leczniczych seansów rentgenoterapeutycznych, u ponad 170 chorych
aplikowano rad. W roku 1938 Instytut dokupi∏ 533,00 mg
radu, któremu nadano kod MSC jako skrót od: Maria
Sk∏odowska-Curie.
W Instytucie Radowym w Warszawie u˝ywano preparatów radowych wy∏àcznie w postaci tubek i igie∏. OkreÊlone aktywnoÊci i wymiary wynika∏y z przyj´tej, tak zwanej "paryskiej", metody leczenia. Tubki mia∏y na swojej
bocznej powierzchni wygrawerowanà zawartoÊç radu,
podanà w miligramach oraz kod. Ig∏y radowe ze wzgl´du na niewielkà gruboÊç (1,5 mm) mia∏y uproszczony
system oznaczania. Cechy mia∏y istotne znaczenie w okresie powojennym, pozwala∏y bowiem na ustalenie w∏aÊcicieli radu.

Ten dynamiczny rozwój Instytutu przerwa∏a II Wojna
Âwiatowa.
Jeszcze w sierpniu 1939 roku Szpital Miejski w Cieszynie, majàc na uwadze zbli˝ajàcà si´ wojn´, przekaza∏,
w formie depozytu, ca∏y posiadany rad w iloÊci 320,00 mg
(o nieznanym kodzie) do Instytutu Radowego w Warszawie. Tak wi´c iloÊç radu w Instytucie Radowym w dniu 1
wrzeÊnia wynosi∏a 1886,21 mg (1033,21 mg radu darowizny Marii Sk∏odowskiej-Curie – RMS; 533,00 mg radu
dokupionego – MSC, 320,00 mg radu z Cieszyna).
W czasie bombardowania Warszawy przez Niemców,
Cezary Paw∏owski wi´kszà cz´Êç roztworu bromku radu
odparowa∏ i po odpowiednim spreparowaniu oraz zabezpieczniu zakopa∏ w ogrodzie Instytutu. Po wojnie
(28.11.1945 r.) rad ten komisyjnie odkopano i przekazano
do depozytu prof. Pieƒkowskiemu. Ten rad, u˝ywany
przez fizyków Uniwersytetu Warszawskiego, do Zak∏adu
Fizyki nie powróci∏, mimo licznych monitów.
Trudniejsza by∏a sprawa zabezpieczenia blisko 2 g radu klinicznego. Dyrektor ¸ukaszczyk, obawiajàc si´ zniszczenia Instytutu, umieÊci∏ ca∏y rad w plecaku (w prowizorycznych i niewystarczajàcych os∏onach o∏owianych) i po
wielogodzinnym przedzieraniu si´ z t∏umem uciekajàcej
ludnoÊci dotar∏ do Józefowa pod Warszawà, gdzie zakopa∏
go w ogrodzie u przyjació∏.
Powrót radu do Instytutu przy ul. Wawelskiej nastàpi∏ po zakoƒczeniu kampanii wrzeÊniowej i naprawie cz´Êciowo uszkodzonego budynku szpitala. Nie majàc zaufania do niemieckich w∏adz okupacyjnych, ¸ukaszczyk schowa∏ ca∏y rad podarowany w 1932 roku przez Mari´ Curie
(RMS), pozostawiajàc dla potrzeb kliniki pozosta∏y rad,
w iloÊci 853,00 mg. Rad ten wkrótce zarekwirowa∏o Gestapo. ¸ukaszczyk wspomina∏: „Nie spodziewa∏em si´ takiego
zachowania Niemców w krajach podbitych, jak to si´ póêniej
okaza∏o. Dla ostro˝noÊci jednak ukry∏em rad RMS, 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. Wkrótce gestapo
w asyÊcie fizyka zabra∏o rad. Rozpocz´∏o si´ Êledztwo trwajàce 4 miesiàce co do losów reszty radu. Uda∏o mi si´ przekonaç i udowodniç, ˝e reszta radu zosta∏a wywieziona zagranic´ (przez opuszczajàce Warszaw´ jednostki polskiego wojska). By∏o to mo˝liwe dlatego, ˝e wszelkie pozory i zapiski
w ksi´gach (zafa∏szowane) na to wskazywa∏y i takie by∏o
ogólne przekonanie wÊród personelu Instytutu" (rozpowszechniane przez ¸ukaszczyka).
Po pewnym czasie ¸ukaszczykowi, który by∏ znany
w medycznym Êrodowisku niemieckim (praktykowa∏ jako
radioterapeuta w Berlinie i Hamburgu), uda∏o si´ za∏atwiç
zezwolenie na prowadzenie w Instytucie ograniczonej terapii radem wypo˝yczonym od prywatnych w∏aÊcicieli.
By∏y to niewielkie iloÊci, ale stanowi∏y idealny parawan do
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rozszerzania dzia∏alnoÊci leczniczej przez wprowadzenie
do kliniki ukrytego radu RMS, co wymaga∏o w pe∏ni zaufanego zespo∏u i fa∏szowania dokumentacji.
Powstanie Warszawskie przerwa∏o dzia∏alnoÊç Instytutu. W czasie pacyfikacji przez wojsko okupacyjne tej
dzielnicy Warszawy, w której znajdowa∏ si´ Instytut, ¸ukaszczykowi uda∏o si´ zbiec do Regu∏ – ma∏ej miejscowoÊci pod Warszawà – gdzie w domu przyjació∏ przebywa∏a ˝ona wraz z synami. Rad pozosta∏ w Instytucie. Rad
podarowany przez Mari´ Sk∏odowskà-Curie (RMS) ukryty by∏ w schowkach znajdujàcych si´ w przewodach wentylacyjnych i kominowych, natomiast rad u˝ywany oficjalnie
pozosta∏ w kasie radowej. Wykorzystujàc znajomoÊç z pacjentkà pochodzenia niemieckiego, leczonà w Instytucie
i przekupujàc niemieckich ˝o∏nierzy bi˝uterià ˝ony, ¸ukaszczyk wraz z ˝onà udali si´ opancerzonym pojazdem
do Instytutu, pod pretekstem zabrania odzie˝y i drobnych przedmiotów z pokoju s∏u˝bowego, w którym mieszka∏ w Instytucie. Podczas, gdy ˝ona pakowa∏a osobiste
rzeczy, ¸ukaszczyk zabra∏ rad, natomiast w kasie pancernej umieÊci∏ atrapy tubek, przygotowane uprzednio na
wypadek przewidywanej rekwizycji. Rad zosta∏ przewieziony do Regu∏ i zakopany w ogrodzie.
Franciszek ¸ukaszczyk wspomina∏: „W czasie powstania opuÊci∏em Instytut w doÊç dramatycznych okolicznoÊciach; nie by∏o wówczas ˝adnej mo˝noÊci zabrania radu,
który cz´Êciowo by∏ schowany, a cz´Êciowo w kasie radowej.
Z cz´Êcià personelu uda∏o mi si´ uwolniç z ràk niemiec-

Ryc. 2. Jeden z protoko∏ów rewindykacji radu

kich. Zatrzyma∏em si´ pod Warszawà, czekajàc na mo˝noÊç dostania si´ do Instytutu 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 ˝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 z poÊród personelu Instytutu, które skry∏y si´ w tym
czasie w Instytucie, na drugi dzieƒ po tym zaczà∏ si´ zorganizowany rabunek Instytutu, wywo˝enie aparatów Roentgena itp. Rozpruto te˝ wówczas kas´ radowà i zabrano falsyfikaty radu".
W czasie tej niszczycielskiej akcji rozbito równie˝
aparatur´ do ekstrakcji radonu, w której by∏a pewna iloÊç
bromku radu, a budynek badawczy podpalono. Przez wiele lat po wojnie stwierdzano i usuwano radioaktywne ska˝enia tego budynku i otaczajàcego go terenu.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich, jeszcze w czasie
trwania dzia∏aƒ wojennych, ¸ukaszczyk przewióz∏ uratowany rad do Poronina k. Zakopanego i zakopa∏ na terenie
posesji swojej rodziny. BezpoÊrednio po zakoƒczeniu dzia∏aƒ wojennych ¸ukaszczyk prowadzi∏ leczenie chorych
nowotworowych w szpitalu Ubezpieczalni Spo∏ecznej
w Krakowie, u˝ywajàc cz´Êci uratowanych preparatów radowych.
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W roku 1945 zapad∏a decyzja odbudowy Instytutu
Radowego w Warszawie. Po pó∏rocznej dzia∏alnoÊci zawodowej w Krakowie, ¸ukaszczyk wróci∏ do Warszawy, przywo˝àc uratowany przez siebie rad (RMS). Podczas prac
budowlanych na terenie Instytutu znaleziono 4 preparaty
radu RMS (2 szt. po 3,33 mg i 2 szt. po 13,33 mg), które
byç mo˝e zosta∏y zagubione przez ¸ukaszczyka, lub przez
chore.
W latach 1946–1948 trwa∏y poszukiwania na terenie Niemiec i Austrii polskiego radu w celu rewindykacji.
Odnaleziono i rewindykowano z Kilonii rad w iloÊci
3423,28 mg oraz z Wiednia rad w iloÊci 65,00 mg. Na
podstawie odtworzonej dokumentacji mo˝na przyjàç,
˝e z Kiloni wróci∏ ca∏y rad ¸ódzkiego ChrzeÊcijaƒskiego
Towarzystwa DobroczynnoÊci, ¸ódzkiego Towarzystwa
Zwalczania Raka oraz zaledwie 4 mg ze 145 mg radu
Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu Poznaƒskiego. Rad
rewindykowany z Wiednia odpowiada∏ iloÊciowo i jakoÊciowo radowi wywiezionemu z Paƒstwowego Szpitala

Ryc. 3. Âwiadectwo identyfikacyjne odnalezionej w 1998 r. tubki radowej

Powszechnego we Lwowie. Jednak˝e ten rewindykowany rad nie mia∏ takiego znaczenia klinicznego (ze
wzgl´du na rodzaj preparatów), jak zrabowany i nigdy
nie odnaleziony rad Instytutu (MSC) i rad szpitala cieszyƒskiego.
W latach 1947–1948 nadesz∏y do Polski trzy transporty radu z Kanady, w iloÊci 17 g, dostarczone w ramach mi´dzynarodowej pomocy UNRRA. Stwarza∏o
to podstaw´ do organizowania krajowej sieci oÊrodków
onkologicznych. Jednak˝e zaledwie ok. 30% tego radu
nadawa∏o si´ do wykorzystania w terapii, prowadzonej
metodà paryskà bàdê manchasterskà. Znaczna cz´Êç
pozosta∏ego radu by∏a stopniowo wymieniana w zak∏adach radiochemicznych Anglii i Belgii na rad u˝yteczny klinicznie i przekazywana Oddzia∏om Instytutu oraz
oÊrodkom. Transakcje z zak∏adami radiochemicznymi odbywa∏y si´ bezgotówkowo; wymian´ op∏acano nadwy˝kami radu. Niewielkie iloÊci nieu˝ytecznego klinicz-
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nie radu przekazano Zak∏adom Fizyki uczelni akademickich.
Leczenie radem prowadzono w Instytucie w Warszawie do wczesnych lat dziewi´çdziesiàtych; w niektórych oÊrodkach nawet d∏u˝ej. Dalszy rozwój brachyterapii, stosujàcej nowoczesne, automatyczne urzàdzenia
z promieniotwórczymi êród∏ami kobaltu, cezu lub irydu, przekreÊli∏ dominujàcà rol´ radu, rozpoczynajàc proces wyzbywania si´ preparatów radowych, które stopniowo zaczyna∏y stawaç si´ k∏opotliwym odpadem radioaktywnym.
***
Na poczàtku 1998 roku stwierdzono u niektórych
pracowników w szpitalnym gmachu Instytutu Radowego
przy ul. Wawelskiej zupe∏nie niewyt∏umaczalne zaczernienie noszonych przez nich detektorów filmowych (tzw.
testfilmów). Bli˝sze dochodzenie wykaza∏o, ˝e sà to testfilmy osób, które swoje fartuchy pozostawiajà w niedawno
utworzonej ma∏ej szatni, do której promieniowanie jonizujàce nie powinno docieraç. Pomiary, które w tej szatni
zaczà∏ przeprowadzaç Inspektor Ochrony Radiologicznej, wskazywa∏y na przewód wentylacyjny, jako êród∏o
doÊç intensywnego promieniowania. Zawezwana ekipa
z Zak∏adu Unieszkodliwiania Odpadów Radioaktywnych
wyciàgn´∏a z przewodu gruz, w którym znajdowa∏a si´
brakujàca do kompletu radu RMS tubka o zawartoÊci
6,66 mg.
Tak wi´c dok∏adnie w 100 lat po odkryciu radu, odnaleziona w Instytucie przy ulicy Wawelskiej tubka przypomnia∏a darowizn´ Marii Sk∏odowskiej-Curie i heroicznà
walk´ profesora Franciszka ¸ukaszczyka o ratowanie radu, którà przyp∏aci∏ ˝yciem, umierajàc na z∏oÊliwà anemi´ w 1956 roku, w wieku 59 lat.
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