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Instytut radowy im. Marji Skłodowskiej - Curie
Jedną z najstraszliwszych chorób, gnę

biących ludzkość, jest rak. Setki lat wie
dza medyczna była bezsilna wobec tego 
nowotworu, powolnie i gruntownie ni
szczącego organizmy. Dopiero odkrycie 
radu, dokonane przez znakomitą naszą ro
daczkę, Marję Skłodowską-Curie, dało le
karzom skuteczną broń, oraz nadzieję, że 
z czasem, przy udoskonaleniu terapji ra
dowej — rak będzie można zaliczyć do 
chorób uleczalnych.

Jednakże sam rad jest pierwiastkiem 
bardzo kosztownym, a leczenie nim wy
maga specjalnych urządzeń. Należało 
więc stworzyć Instytut Radowy, aby sku
tecznie zwalczać chorobę, na którą w Pol
sce cierpi około 90.000 osób, a umiera rok 
rocznie 30,000. Inicjatorką tej zbawczej 
lecznicy jest sama wynalazczyni radu. 
Pod jej protektoratem powstało w War
szawie w r. 1921 „Towarzystwo Instytutu 
Radowego im. Marji Skłodowskiej", które, 
otrzymawszy od rządu obszerny plac przy 
ul. Wawelskiej 15, po kilku latach przy
stąpiło do budowy instytucji. Fundusze 
zbierano drogą ofiar prywatnych, oraz 
subsydjów od rządu, samorządów i insty- 
tucyj różnych. Dzięki energji komitetu 
budowy zgromadzono 1.850.000 zł., pod
czas gdy na całkowite ukończenie potrze
ba było 2.250.000 zł.

Obecnie Instytut, którego nieoficjalne 
otwarcie nastąpi llb. m., obejmuje kom
pleks budynków, na który składają się: 
trzypiętrowa lecznica, szpital i przychod
nia, pawilon Róntgena, pawilon radu, pa
wilon pracowni naukowych i wreszcie mie
szkania pracowników. W szpitalu odby
wać się będzie badanie chorych, leczenie 
wszelkiemi metodami, nie wyłączając chi- 
rurgji, jak również studja naukowe nad 
samą chorobą. Obliczony jest na 62 łóż
ka, a z pomocy lekarskiej korzystać będą 
mogli wszyscy chorzy, bez względu na stan 
maj ątkowy.

W oddziale róntgenowskim znajdują

się dwa wspaniałe aparaty róntgenowskie 
do głębokiej terapji o sile ćwierć miljo- 
na volt każdy, łącznej wartości ponad 
400.000 zł., ufundowane dzięki hojności 
Banku Polskiego. Dodawać nie potrzeba, 
że zarówno gmach wykonany według pla
nów arch. Z, Wóycickiego, szczegóły 
wnętrz p. St. Połujana, jak również apa
ratura i sprzęt lekarski są ostatnim wy
razem techniki, hygjeny, wygody i nauki.

Instytut posiada 1 gram radu, wartości 
60.000 doi. (dar p. Skłodowskiej-Curie) 
rozdzielonego w ampułkach i platynowych 
igiełkach, a przechowuje go w specjalnej 
kasie pancernej, w ołowianej kasetce. Jak 
wiadomo, ołów nie przepuszcza promieni 
radowych, bardzo szkodliwych dla osób 
pracujących w pobliżu. Rad zaliczyć moż
na do pierwiastków wiecznych. Trzeba 
1700 lat, aby ten gram radu zmniejszył 
się do połowy.

Dnia 11 b, m. nastąpi uruchomienie 
działu medycznego, t. zn. szpitala, leczni
cy i przychodni pod kierunkiem dr. Łuka
szczyka, który będzie dyrektorem zakła
du. Do badań naukowych przyszli pra
cownicy kształcą się od szeregu lat w Pa
ryżu pod kierunkiem prof. dr. Regauda, 
dyrektora działu lekarskiego Instytutu 
Curie. Również i Mar ja Skłodowska-Curie 
będzie przyjeżdżać do Polski, aby brać 
udział w pracach naukowych.

Uroczyste otwarcie Instytutu nastąpi 
w obecności jego patronki, prawdopodob
nie w kwietniu b. r. po wykończeniu 
wszystkich działów i pawilonów. Preze
sem Tow, Instytutu Radowego jest prof. 
Paszkiewicz, prezesem rady prof. dr, Czu- 
balski, a wiceprezesem prof. S. Pieńkow
ski. Ważną, choć ukrytą rolę w tworze
niu instytutu odegrała rzadkiej energji i 
zapału d-rowa Bronisława Dłuska, dusza 
i serce całej akcji finansowej i organiza
cyjnej.

Dzięki Instytutowi Polska zajmuje jed
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no z poważniejszych miejsc w walce z ra
kiem. Tysiącom nieszczęśliwych dana bę
dzie możność nietylko poprawy, lecz cał
kowitego wyleczenia się z jednej z naj
straszniejszych, a tak obecnie rozpo
wszechnionych chorób.

/. s. w,

Gustaw Le Bon nie żyje
Znakomity filozof dokonał życia w-wie

ku sędziwym. Doczekał się blisko 90 lat. 
Zmarł, jak przystało mędrcowi, w pełni 
świadomości, że godzina śmierci nadeszła. 
Drwił z lekarzy, którzy usiłowali go ra
tować, Jego zgoła nie przerażała myśl, że 
nadszedł kres wędrówki doczesnej.

Gustaw Le Bon reprezentował trady
cyjny racjonalizm francuski. Nie przeszka
dzało mu to chylić głowy przed czynni
kiem religijnym (czyli, jak się wyrażał, 
mistycznym). Przyznawał mu wielkie zna
czenie. Historja ludzkości wydawała mu 
się nieskończonym łańcuchem kłamstw, 
szaleństw, absurdów. W pozornej pogod- 
ności jego umysłu czaiła się głębiej smęt
na gorycz.

Głownem jego dziełem jest „Psycho- 
iogja wychowania", przełożona na wszyst
kie nieomal języki świata. W wielu kra
jach dzieło to wpłynęło wydatnie na re
formy pedgogiczne.

Uniwersalnie wykształcony, Le Bon 
rozwijał swoje poglądy z niesłychaną ja
snością i zwięzłością: posiadał pierwszo
rzędny talent pisarski. W życiu—dalekim 
był od ascetyzmu. Lubił zwłaszcza roz
kosze gastronomiczne i wytworne towa
rzystwo. Szczególnie bliskie węzły przy
jaźni łączyły go z Briandem. Prezydent 
Roosevelt i Mussolini byli jego gorączymi 
wielbicielami.

Poważny mędrzec interesował się 
wszystkiem. W jego „Aksjomatach" znaj
dują się takie aforyzmy:

— Kobieta nie przebaczy mężczyźnie, 
jeśli odgadnie w kwiatach jej słów — jej 
istotną myśl.

—■ Kto w szale miłosnym domaga się 
słów, ten zwykle boi się prawdy uczuć.

— Pragnienie równości ukrywa często 
podświadomą chęć zdobycia podwładnych, 
a pozbycia się — zwierzchności.

— Naród, uprawiający prawdziwy pa
cyfizm, prędko zniknąłby z historji.

— Ewolucje demokracji prowadzą szyb
ko do zbiorowej tyranji, która bywa okrut
niejszą od najgorszych despotyzmów.

— Postępy demokracji nietylko nie 
łagodzą nienawiści międzynarodowych, 
lecz, przeciwnie, wzmagają je coraz sil
niej.

— W obecnem ustosunkowaniu się 
państw wyraz „rozbrojenie" jest równo
znaczny wyrazowi: niewola.

gord.


