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84 rocznica otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie [1]
29 maja 1932 roku zosta? otwarty Instytut Radowy przy ulicy Wawelskiej 15 w Warszawie. W uroczysto?ci otwarcia
budynku klinicznego uczestniczy? ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mo?cicki i sama Maria
Sk?odowska – Curie, która przekaza?a Instytutowi 1 gram radu zakupiony przez ni? za fundusze zgromadzone
przez ?rodowiska polonijne i kobiety ameryka?skie. Stworzenie pierwszego w Polsce Instytutu Radowego w
Warszawie, gdzie by?oby mo?liwe leczenie chorób nowotworowych przy pomocy napromieniania radem, by?o
najwi?kszym marzeniem dwukrotnej laureatki nagrody Nobla.
Maria Sk?odowska – Curie osobi?cie konsultowa?a wszystkie szczegó?y dotycz?ce struktury i wyposa?enia
Instytutu. Budow? sfinansowano ze zbiórek spo?ecznych prowadzonych od 1923 roku przez Polski Komitet do
Zwalczania Raka jako „Dar Narodowy dla Marii Sk?odowskiej – Curie” . Dyrektorem Dzia?u Klinicznego, a pó?niej
ca?ego Instytutu zosta? dr Franciszek ?ukaszczyk, który otrzyma? niezb?dne przygotowanie w Laboratorium
Pasteura w Pary?u. Maria Sk?odowska – Curie nie doczeka?a otwarcia Dzia?u Fizyki, który widzia?a w swoich
marzeniach obok Dzia?u Klinicznego, zmar?a w 1934 roku. Ale Instytut nosz?cy jej imi? przetrwa? II wojn?
?wiatow? i nadal funkcjonuje, prowadzi dzia?alno?? naukow? stanowi?c wsparcie merytoryczne dla Centrum
Onkologii na Ursynowie, kszta?ci pokolenia polskich onkologów i studentów medycyny.
Dzie?o zapocz?tkowane w 1932 roku przez Mari? Sk?odowsk? – Curie i dr Franciszka ?ukaszczyka, którzy zdawali
sobie spraw?, ?e choroby nowotworowe b?d? stanowi?y najwi?ksze wyzwanie dla medycyny, kontynuuj?
regionalne Centra Onkologii. Pomys?odawc? utworzenia sieci regionalnych o?rodków onkologicznych by? profesor
Tadeusz Koszarowski, ojciec polskiej chirurgii onkologicznej, wychowawca powojennego pokolenia polskich
onkologów, którego imi? nosi Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. - B?d?c
jednocze?nie spadkobiercami idei i wykonawcami testamentu naszego mistrza - profesora Koszarowskiego, mamy
moralny obowi?zek kontynuowa? jego dzie?o. A ten historyczny dzie? otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie
przez Mari? Sk?odowska – Curie przyjmujemy jako ?wi?to polskiej onkologii i naszego Ogólnopolskiego Zrzeszenia
Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych imienia profesora Tadeusza Koszarowskiego – mówi profesor
Stanis?aw Gó?d?, dyrektor ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii, wiceprezes Zrzeszenia.

Reprodukcja fotografii W.Pikiela ze zbiorów Muzeum Marii Sk?odowskiej – Curie Polskiego
Towarzystwa Chemicznego. Oryginalny podpis: „W obecno?ci prezydenta RP i przedstawicieli
rz?du odby?o si? 29 maja r.b. uroczyste otwarcie Instytutu Radowego w Warszawie. W
uroczysto?ci wzi?li udzia? Maria Sk?odowska – Curie przyby?a umy?lnie na ten dzie? z Pary?a
w towarzystwie d-ra Regaud. Pani Sk?odowska – Curie, której imi? na zawsze jest zwi?zane z
dzie?em zwalczania raka, na zako?czenie uroczysto?ci zasadzi?a jedno z 6-u pami?tkowych
drzew w ogrodzie Instytutu”.
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