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j,Miejsce dla Niemiec!"... „A# 
i.Z ■Panie, nas dzisiaj nic nie ob# 

chodzi. Pierwszeństwo 
Niemcy!"

Nasłyszalem się dzisiaj do 
Przesytu tych i tym podobnych 
^świadczeń. Nie przypuszczajcie 
Jednak, żeby oznaczały one ja# 
, 15 nagły zwrot we Francji na 

°rzyść niemieckiej ekspansji po 
nycznej, geograficznej czy go. 
sPodarczej. Ten wielki Raum, tę 
najszerszą przestrzeń, według ter. 
nnnologji p. Alfreda Rosenber# 
S a, . oddano Niemcom bez za. 
syzeżeń, poprostu — w redak# 
jach! Nie pamiętam od bardzo 
, aYrla> aby jakaś największa 
..^daj, światowa katastrofa, po. 
nyczna czy żywiołowa, zmono# 

p°hxowała w tym stopniu ko.
lunany i szpalty dzienników. We
?'S2ystkich redakcjach wrzucano 

nrtem do kosza wszelkie, nawet 
naocno kosztowne depesze, nie 
gające choćby pośredniego związ 
i)u 2 nagłą i krwawą operacją 
kanclerza Hitlera. Po kablach 
telefonicznych poszły w cztery 
strony świata jednobrzmiące in. 
strukcje: „Hallo, Genewa, Lon. 
dyn, Wiedeń, Rzym, Nowy
Jork, Warszawa... Dawać tylko 
wrażenia i komentarze wypad, 
ków . berlińskich!" Podobnie 
brzmiały szyfry do placówek dy# 
Piornatycznych i dziś jeszcze, na 
śniadaniu, gromadzącym „czyn, 
mki miarodajne", żadna rozmo. 
wa na inny temat się nie udała, 
bpaliły wnet na panewce próby 
nawiązania do podróży bałkań. 
skiej p. Ludwika Barthou i do 
zapowiedzianej przezeń wyciecz, 
ki londyńskiej. Każdy natomiast, 
senator, poseł, minister lub waż. 
ki dyrektor departamentu, stara! 
się wsunąć swe trzy grosze prze. 
Powiedni, w odpowiedzi na obie, 
gające dokoła stołu pytania: 
komunizm czy monarchja? Ka. 
tastrofa gospodarcza czy wysiłek 
Uzdrowienia? Dłuższy pokój czy 
rychła wojna?

Mbdać z tego, że zaintereso# 
x^anie zareńskim sąsiadem do. 
s'° we Francji do maksymalne. 
F? napięcia. Moim zaś obowiąz# 
^lem jest Wam zdać sprawę,
n rl te rzeczY przedstawiają 

kątem widzenia Paryża.
]ę?e~?wszystkiem, zaznaczyć na#

, a pierwsze, ogólne, bez# 
dre1-^0^’ ludzkie odruchy:
,1e S2cz zgrozy, czy instynktów# 
okr -W?trętu wobec brutalnego 
sji Clenstwa niemieckiej repre# 
sk;o°ra2#,UC2ucie, zbliżone do pru# 
kaia?° $chadenfreude, ale wyni# 
nidż^l11^ 2 Faktycznego, być 

5 ’ 7 neS°> wyrachowania, 
cii _ J^icie bez sądu, w myśl ra# 
kun), lstwowej czy partyjnej, kil# 
dla Przndujących ludzi, jest 
n . trancuskiego uczuciowego 
łem a-Wlejlia- c?emś niezrozumia# 
n- i °drazającem, prowokacyj# 
w-ejj®Przecznem z elementarną cy#

sjA^^oś podobnego — mów: 
nie 1T?1łS2e w Paryżu potocznie— ; 
n • yi° nawet w Bolszewji, w 

, J^0rs2ych fazach teroru, gdyż 
^rano się tam zawsze o zacho# 
cpj116 Przynajmniej pozorów pro 
m Jurv prawnej. W czasie Wiel#

-wewolucji we Francji, ścię# 
kró/ §lów, poczynając od 
dek^i ei’ ale P° Procesowych 
(j,- atach. Rozstrzelano wiele lu# 

niewątpliwie, po zgnieceniu 
a^e działo się to w o# 

i )valki. wśród płonących 
gmachów publicznych i anoni#
• °,yych skazańców schwytano 
Z1 flagranti, z bronią w ręku. Na#
Prawdę, widać z tego że Niem# na pens]i p_

c są tacy sami iud_ie, jak I zaś przeszła do gimnazjum, które u»

inni, że nie sposób jest dojść z 
nimi do ładu, do normalnego 
sąsiedzkiego porozumienia na 
zwykłej, dyplomatycznej drodze. 
Z tego trzeba raz na zawsze skwi 
tować".

Ale oburzywszy się jak należy, 
ci sami, albo inni („Journal des 
Debats", „Intransigeant", „Figa. 
ro“ itd. itd.) dodają:

„A niechże się biją między so# 
bą jaknajmocniejl W ten sposób, 
być może, dadzą nam przez pe# 
wien czas święty spokój".

Poza tą reakcją sentymentalną 
i ostrym skurczem autarchji 
(która z dziedziny gospodarczej 
przedziera się wyraźnie, w takich 
chwilach, do koncepcji politycz. 
nych) napotyka się w Paryżu 
rozumowania chłodniejsze, mało 
romantyczne, u jednostek, nale. 
żących do sfery t. zw. dobrze po. 
informowanej: Giełda, przemysł, 
handel, banki. Nie trzeba zapo. 
minąć, że nawet w czasie zao. 
gnionych stosunków franko.nie. 
mieckich, istniały między oby. 
dwoma krajami poważne kon. 
takty (piszę wyraźnie „kontak. 
ty", a nie „konszachty") wiel# 
kich interesów. Na szlaku Pa. 
ryż — Berlin, więcej niż gdzie, 
kolwiekindziej, potworzyły się 
kartele chemiczne, potasowe, e. 
lektryczne, szynowe, a nawet w 
pewnym stopniu węglarskie. Nie 
tylko Otto Wolff, mający mar. 
kę przemysłowca # demokraty, 
ale również Fritz Thyssen, Hu. 
genberg, I. G. oraz A. E. G. mie# 
li od lat w Paryżu swe jawne, 
albo zakapturzone przedstawi, 
cielstwa, gnieżdżące się w luksu.

ZGON MARJI SKŁODOWSKIEJ - CURIE
Marja Skłodowska # Curie zmarła, dziśPARY2, 4.7. 

godz. 6 rano.
S. p. Marja Skłodowska cierpiała od dłuższego czasu na zło# 

śliwą anemję, spowodowaną działaniem promieni X podczas do# 
świadczeń z ciałami promieniotwórczemu Na wieść o ciężkim sta# 
nie chorej przybył natychmiast do sanatorjum San Cellemoz prof. 
Roch z Genewy, który stwierdził, że stan chorej jest bezna# 
dziejny.

S. p. Marja Skłodowska = Curie zachowała całkowitą przy# 
tomność umysłu do ostatniej chwili. (PAT).

PARYŻ, 1.7. — Śmierć Marji' SkIodowskiej#Curie wywołała olbrzymie 
wrażenie niełylko wśród uczonych francuskich, lecz także w szerokich war#

stwach społeczeństwa, gdzie nazwisko jej uosabiało genjusza wiedzy współ# 
czesnej.

' Prasa paryska poświęca dużo miejsca pamięci wielkiej uczonej. „Paris 
Midi" zastanawia się nad tem, kto będzie godnym zastąpić ją na katedrze. 
Była ona jedyną, która posiadała tajemnicę wielkich odkryć. Schodzi w aurę# 
oh pierwszej kobiety, której danem było głosić prawdy naukowe z katedry 
Sotbony. To też ruch kobiecy - kończy dziennik - winien jej jest nie#
mniejszy pomnik, niż świat naukowy.

Na ręce rodziny uczonej polskiej napływają kondolencje od najpoważ#
niejszych czynników francuskich i polskich. M. in. wysłał depeszę ambasador 
Chłapowski.

Marja Skłodowska urodziła się w 
Warszawie w r. 1867. Była ona naj
młodszą z 5-ciorga dzieci Bronisławy 
z Boguskich i Władysława Skłodow
skiego. Matka — kobieta o dużem wy
kształceniu, przełożona pensji w War
szawie, ojciec — profesor gimnazjalny, 
wykładający matematyką i fizykę. Ma
tkę straciła Marja Skłodowska w dzie
wiątym roku życia, to też na umysło- 
wość jej decydujący wpływ wywarł 
ojciec.

Naukę rozpoczęła Marja Skłodow
ska na pensji p. Sikorskiej, po roku

(Korespondencja własna „Gazety Polskiej")

sowych biurach i rozporządzają# 
ce, nierzadko, licznym sztabem 
urzędników. W tem trzeźwem 
środowisku franko.niemieckiem 
rozprawia się o polityce z ołów, 
kiem w ręku: sub specie cyfr,,

Podróż min. Barthou do Londynu
LONDYN, 4.7. — „Daily Herald" twierdzi, że Barthou przybędzie do 

Londynu, aby z członkami rządu brytyjskiego przeprowadzić rozmowy na 
temat zmiany traktatu locarneńskiego na SOJUSZ ZBROJNY FRANCUSKO. 
ANGIELSKI. Zdaniem „Daily Herald" wszelkie przygotowania ze strony 
czynników wojskowych zostały już dokonane. Główny przeciwnik tego pla. 
nu premjer Mac Donald został chwilowo usunięty a minister wojny lord 
Hailsham, promotor planu, staje się coraz bardziej decydującym czynnikiem 
w gabinecie.

W przeciwieństwie do tych rewelacji „Daily Herald‘a“ — „Daily Tele. 
graph" twierdzi, że Barthou przybywa jedynie, aby wysondować opinję rzą. 
du brytyjskiego na sprawę PAKTU WZAJEMNEJ POMOCY, jaki Francja 
zamierza zawrzeć z szeregiem mocarstw europejskich. Dotychczas rząd bry= 
tyjski odnosił się z wielką rezerwą do zamierzonych paktów wzajemnej po. 
mocy, obecnie jednak spodziewają się, że Baldwin i jego koledzy będą bar. 
dziej przychylni planom francuskim. (PAT)

LONDYN, 4.7. — Ag. Reutera donosi: Min. Barthou przybędzie do 
Londynu w niedzielę w towarzystwie min. Pjetri- Podczas pobytu min. Bar. 
thou w Londynie odbędzie się dyskusja anglo.fmncuska w sprawach mor. 
skich.

Min. Barthou odbędzie w poniedziałek rano konferencję w Foreign Of< 
fice z min. Simonem oraz złoży wizytę Baldwinowi. We wtorek popołudniu 
min. Barthou wyjedzie do Paryża.

W kołach oficjalnych zaprzeczają pogłoskom, iż Barthou przybywa do 
do Londynu, celem przeprowadzenia rokowań w sprawie aljansu francusko, 
angielskiego. (PAT)

PARYŻ, 4.7. — Ministerstwo spraw zagranicznych komunikuje:
Ambasador angielski George Clark złożył wczoraj wizytę min. Barthou. 

W trakcie rozmowy na teinat obecnej sytuacji' politycznej w Europie poru, 
szono również sprawę charakteru podróży min. Barthou do Londynu. Podróż 
ta nie ma charakteru konferencji lub rokowań, których rezultaty zostałyby 
zarejestrowane w komunikacie. Wizyta min. Barthou ma na celu jedynie prze# 
studjowanie wraz z ministrami brytyjskimi całokształtu zagadnień europej# 
skich w duchu uczuć przyjaźni, łączącej oba kraje. (PAT)

*
1 kończyła ze złotym medalem, mając 
| lat 15-cie. Po kilkuletnim pobycie w 
Warszawie, w roku 1891 zapisała się 
na wydział fizyczno-chemiczny w Sor
bonie. ]uż w roku 1892 uzyskuje, jako 
pierwsza licencjat fizyczno-chemiczny, 
a w rok potem licencjat matematyczny.

Po ukończeniu studiów w r. 1894 
powróciła do Polski, nic znalazła tu 
jednak możności dalszej pracy nauko
wej. Bramy uniwersytetów krajowych 
stały przed nią zamknięte. Po waka
cjach wyjechała więc do Francji. W łi- 
pcu 1895 roku wyszła za mąż za Piotra 
Curie, profesora fizyki, mającego za 
sobą szereg poważnych prac nauko
wych. Rozpoczyna się życie wspólne, 
poświęcone wytężonej pracy nauko- 

! wej, znaczące swój bieg w coraz to 
nowych wspaniałych zdobyczach. Mał- 
żonkowie Curie postanowili wyrzec się 
wszelkiej korzyści materialnej ze swo
ich odkryć.

1F roku 1897 Marja Skłodowska- 
Curie wydaje pracę o „Własnościach 
magnetycznych stali" i w tym roku po
stanawia zająć się badaniami promieni 
wydzielanych przez związki uranu. W 
wyniku tych badań ustala fakt, że 
promieniowanie uranu jest własnością 
atomową tego pierwiastka. Jednocześ
nie odkrywa własności promieniotwór
cze toru. VP rezultacie prac nad radio
aktywnością pierwiastków, stawia hy- 
potezę nieznanego pierwiastka o silnej 
promieniotwórczości i postanawia rvy- 
dzielić go z rudy uranowej. Marja Skło 
dowska pracuje teraz z mężem nad wy
dzielaniem ciał poszukiwanych. Prace 
zostają uwieńczone w łipcu 1898 r. 
wyodrębnieniem związku polonu, a w
grudniu — radu. W roku 1899 nastę- I kształceniem dwóch córek, 
puje odkrycie t. zw. .promieniotwór- f Prace naukowe przynoszą jej znów

tonażu i kredytów. Niech sobie 
tam na scenie rozgrywają szek# 
spirowską tragedję, ale zimnego 
administratora to nie wzrusza. 
Pyta się tylko lakonicznie, jaką 
spektakl dał kasę.

czości indukowanej, 
stawia Maria Curie 
hypotezę przemian 
wiastków. , _ .

Od roku 1904, odkąd powstała we 
Francji pierwsza wytwórnia prżemyslo 
wa radu, pracująca według wskazoiyek 
małżonków, Maria Skłodowska zajęta 
jest głównie oczyszczaniem dostarcza
nego przez fabrykę t. zw. baru rado- 
nośnego i otrzymywaniem coraz czyś
ciejszej soli radowe:. 1F roku 1902 o- 
frzymuje jeden decygram chlorku ra
du, stwierdza jego własne widmo i o- 
kreśla jego ciężar atomowy. Indywi
dualność chemiczna radu zostaie nie
zbicie udowodniona. Praca ta stano
wi przedmiot jej tezy doktorskiej, w 
roku 1907, już po śmierci męża, okre
śla ponownie ciężar atomowy, w roku 
1910 otrzymuje rad metaliczny i wy
daje 2-tomowe dzieło „Ciała promie
niotwórcze".

Odkrycie radu stawia małżonków 
Curie u szczytu s!arvy. M. in. odzna
czeniami otrzymują oboje, wspólnie z 
Beucquerelem, nagrodę Nobla. Piotr 
Curie zostaje profesorem fizyki w 
Sorbonie, a Marja Skłodowska-Curie 
— otrzymuje kierownictwo pracowni 
przy tej uczelni.

Dnia 10 czerwca roku 1906 Piotr 
Curie, powracając z posiedzenia nau
kowego, dostał się pod koła wozu cię
żarowego. Uderzenie w głowę miaż
dży mu czaszkę. Marja Curie pozosta- 
je na posterunku. Musi objąć katedrę 
fizyki w Sorbonie po mężu, prowadzić 
dalsze prace naukowe, utrzymywać na 
wysokim poziomie pracownię, a przy- 
tem zajmować się wychowaniem i wy-

Z tych właśnie źródeł rozeszły 
się po Paryżu rzeczowe informa# 
cje, które już zaczynają docierać 
do sfer politycznych i do prasy.

Zaczynam od tego, że wśród 
tych mało tkliwych businessma-- 
n‘ów niebardzo się wierzy w 
istotę spisku; co najwyżej dopu# 
szcza się „możności klimatyczne" 
rebelji krańcowych żywiołów, 
sprzyjające warunki, wywołane 
przez wzrastające trudności go# 
spodarcze i finansowe. Według 
tego „świata wielkich intere# 
sów", akcja kanclerza Hitlera 
byłaby zatem, na wewnętrznej 
arenie, czemś zbliżonem do kia# 
sycznej wojny prewencyjnej, 
wpisanej do katechizmu dawniei# 
szych cesarskich strategów. Ale 
czy tylko obawa przelicytowania 
przez domowe czynniki rewolu# 
cyjne zńiewoliła kanclerza do tak 
gwałtownej represji? Nie! Od# 
powiadają kategorycznie zausz# 
nicy wielkich producentów i roz# 
maitych magików międzynarodo# 
wego obrotu pieniężnego. Do# 
dają oni z westchnieniem, ale nie 
bez odcienia dumy i samopoczu# 
cia swojej siły:

„Musieliśmy (to tajemnicze 
„my" oznacza prawdopodobnie 
coś w rodzaju zamaskowanej 
międzynarodówki kapitału) po# 
stawić kanclerza wobec koniecz# 
ności wyboru. Tak dalej już 
trwać nie mogło. Trzeba było 
skończyć czemprędzej z brunat# 
ną demagogją. Paraliż kredytu i 
transferów, hamujący od kilku 
tygodni dopływ surowców, po# 
stawił Rzeszę w przededniu ga# 
lopującego wzrostu bezrobocia.

a w roku 1900 | szereg odznaczeń i nagród. W roku 
wraz z mężem I 1915 rząd francuski wznosi dla me, m- 

atomowych pier- stytut radowy i Mar,a Sklodowska-
Curie dostaje własną pracownię.,

W czasie wojny. Marja Skłodowska-
Curie, chora staje do służby dla swej 
drugiej Ojczyzny, stwarzając automo
bilowe ambulanse radiologiczne, które 
sama prowadzi r.a front, wraz z córką 
uczy lekarzy i personel pomocniczy, 
tworzy w Paryżu szkołę radiologiczną, 
która dostarczyła szpitalom 180 pomo
cniczych sil kobiecych. ,

W roku 1921 Maria _ Skłodowska- 
Curie zostaje wraz z córkami zapro
szona do Ameryki, gdzie otrzymuje z 
rąk prezydenta St. Zjedn. Hardinga 
gram radu, złożony jej w darze przez 
kobiety amerykańskie dla je, instytu 
tu paryskiego.

Podczas pobytu w roku 1921 w 
Warszawie powstaje pod jej honoro- 
wem przewodnictwem Towarzystwo 
Instytutu Radowego Towarzystwo 
uzyskało od Rządu plac przy ul. Wa
welskiej 15. Uroczyste załozeme ka
mienia węgielnego pod gmach Instytu
tu w obecności Pana Prezydenta 
Rzplitei i Marji Skłodowskiej-Cune od. 
było się u# roku 1925. Uroczyste po. 
święcenie zakładu, już pracującego na 
które przvbvła Marja Skłodowska-Cu
rie oraz dyrektor paryskiego Instytutu 
radowego prof. Regaud. nastąpiło 29 
maja 1952 r.

Nazwisko wielkiej uczonej polskiej 
wiązane jest z największemi odkrycia- 
mi naukowemi ostatnich czasów. Poza 
katedrą w Sorbonie piastowała ona go
dność członka akademii medycyny i 
dyrektora Instytutu radowego. Nagro
dą Nobla odznaczona była dwukrotnie.

PARYŻ, w Hpcu

Doraźnem zadaniem kilku emi# 
sarjuszów, do których należy za> 
liczyć przedewszystkiem p. von 
Ribbentrop‘a, było osiągnięcie 
poparcia w „stolicach pienią# 
dza“, w celu zażegnania widma 
katastrofalnego przesilenia. Jed# 
nakowoż nie podziałały najbar# 
dziej wzruszające argumenty o 
niebezpiecznych perspektywach 
niemieckiej anarchji, której kon# 
sekwencje dałyby się odczuć we 
wszystkich krajach. Misjonarze 
powrócili z pustemi rękoma. 
Wyrosło wówczas przekonanie, 
że tylko przemysł niemiecki i 
resztki finansjery (z dr. Schach# 
tem na czele) będą w stanie sku# 
tecznie pośredniczyć w tej ratun# 
kowej akcji. Ci jednak postawili 
swoje warunki, którym kanclerz 
musiał się podporządkować. O# 
peracja z dn. 30#go czerwca jest 
odwetem stłumionego przez kil# 
kanaście miesięcy Hugenberg‘a", 

Te wywody trzymają się 
mniejwięcej „kupy", ale zacho# 
dzi pytanie — skoro, według 
tych źródeł, nie było właściwie 
spisku — dlaczego jednocześnie 
kanclerz uderzył w prawo, „usu# 
wając" definitywnie generała 
Schleicher‘a, oddając pod ścisły 
nadzór von Papeńa oraz następ# 
cę cesarskiego tronu? Paryski? 
„handlowe biura informacyjne" 
tłumacza to w ten sposób:

„Według naszych wiadomo# 
ści, chodziło kanclerzowi o u# 
trzymanie pewnej równowagi. 
Nie chciał on, przez swoje anty# 
rewolucyjne cięcie, przechylić 
się zbytnio ku prawicy, przechy# 
lając tem samem i kraj cały ku 
monarchji. Jest zrozumiale, że 
Hitler może się zgodzić na pe# 
wne warunki, ale tylko w grani# 
cach, nie pozbawiających go do# 
tychczasowej przodującej roli. O# 
tóż, restauracja imperjalna ozna# 
czalaby niechybnie kres i to, być 
może, kres nawet tragiczny, je# 
go niepowszedniej kariery".

Streszczając Wam sumiennie 
to oświetlenie uwagi godne 
specjalnego środowiska franko# 
niemieckiego, muszę je dopełnić 
objektywnie zastrzeżeniem co do 
skuteczności berlińskiego posu# 
nięcią. Czy rząd Rzeszy nie prze# 
holował? Zapewne w stosunkach 
międzynarodowych, energja i mo 
cna ręka wzbudzają zazwyczaj 
szacunek, zaufanie i ułatwiają 
przeto powodzenie rokowań. Ale 
z tego, co słyszę w kołach dy» 
piornatycznych, kanclerz posunął 
się za daleko i, narażając sobie 
opinję publiczną, utrudnił tem 
samem zadanie tych rządów, 
ctóre do ostatniej doby dążyły 
do porozumienia na polu gospo# 
darczem i zbrojeń. Zaproszenie 

Ludwika Barthou do Londy# 
nu nie miało innego celu. We# 
dług informacji, które w swoim 
czasie nadeszły na Quai d‘Orsay, 
p. Ramsay Mac Donald pozo# 
stawił przed wyjazdem p. Stan# 
ley Baldwin‘owi wyraźną in# 
strukćję spowodowania, jeszcze 
w letnim sezonie, konferencji 
międzymocarstwowej, ze współ# 
udziałem Rzeszy, oczywiście na 
stopie zupełnej równości. Wąt# 
pię bardzo, aby p. Barthou mógł) 
się był zgodzić na tę metodę pra# 
cy, zwłaszcza w ciaśniejszem gro# 
nie. Ale mniejszą o to. Są to już 
dzisiaj tempi passati. Po wypad# 
kach w Niemczech, przeważa 
tendencja wielkiej ku nim po# 
wściągliwości. Nie wiem, o czem, 
będą rozprawiać w dniach 9#tym 
i 10#tym lipca pp. Barthou i Baldi 
win, ale to pewne, że program 
ich rozmów został ostatnio zmie# 

I niony.
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i ar ja Skłodowska-Curie

- szopie tej, w której litem nie.
^‘•osicrnie piekło słońce, a zimą 

o ogrzewał piecyk żelazny, —
■ Podłogi, o oszklonym dachu, nieś 

"Matecznie chroniącym nas przed
^.eF0Sodą, — spędziliśmy najszczę, 
$ . Sze łata naszego istnienia, po. 

l?cając się całkowicie pracy bez 
Vcknienia.' Nie bacząc na to, że 

u£lstn3’. pozbawieni tych wszystkich 
°g°dnień, które w wysokim stop.

^ułatwiają pracę chemika, wyko. 
n.j5n,F tam mnóstwo doświadczeń, 

wciąż wzrastaj ąeetni ilościami
®aterji. O {Je doświadczeń tych nie 
M°-na było wykonać nazewnątrz, 
^Usieliśmy wchłaniać szkodliwe pa. 
tł< które powoli uchodziły przez o« 
Zwarte okna. Cały inwentarz skła.
. ał się ze starych zużytych stołów 
lodłowych,' na których rozkładałam 
J*nne odłamki’ koncentracji radu. 
Nle posiadając żadnego sprzętu, w 
którym moglibyśmy umieścić otrzy. 
fant preparaty promieniotwórcze, 
T°ckładaliśmy je na stołach i pół. 
kach. Przypominam sobie dokładnie 
zachwyt, jakiego nieraz doznawaliś. 
my gdy wypadło nam czasem wejść 
w nocy do naszej pracowni, na wi« 
dok słabo lśniących sylwetek owo. 
Ców naszej pracy, jakie ze wszech 
stron ku nam spoglądały".

Ten fragment przedmowy ś. p. Marii 
Cune.Skłodowskiej do dzieł jej mę^a 
Pietra Curie najlepiej charakteryzuje 
tę cudowną atmosferę pracy badaw. 
c*ej, w której Skłodowska przebywała 
uiemal do ostatnich chwil swego ży, 
Cla- Czujemy w tych prostych słowach 
^zęście człowieka, któremu danem 

łdo odkryć jedną z najbardziej za. 
ciułających tajemnic materji. Zaczy. 

”ainy rozumieć owo uduchowienie ludzi 
^auki, dotykających jakby namacalnie 
?etnn‘c natury. Marja Curie.Sklo. 
i°"ska należała właśnie do jednych 

nieli«nyćh jednostek, której
Jalność i nieustanna praca są kamic 

c. mi mi'owemi w nieustannym twór.
>tn Pochodzie Nauki.

dla drogi naukowej nie było
Padu a\r Skł°do^skiej rzeczą przy. 
Przypada byl0 tei dla “iej r?ee?* 
nianii f U 2atnteresowanie zagadnie, 
czycitij"^ ł ch'W- Jako c6rka nau« 
(gdzie \p®“a-ialnego w Warszawie
^ładysJł? łSŻ W 1867 ł’ ur0<hiU’>-
tnu byłą Wa Skłodowskiego, już w do. 
nii Nauk°f°C::Ona atmos(eM umifowa, 
kam; w d* ■ ^erw^zeaii tez wskazów. 
1<ierown;vZledzinie £i:yki a zarazem jej 
czeniu zę ? °ic’cc- R° ukoń.
jej umil0 ~ °łyin Medalem gimnazjum, 
ezasie sl--"ania sPecjalne po pewnym 
2yczne; \.r0Wa£y do Pracowni fi. 
twa. \ę- j.ę?Zeuni £>rzemy^u * Rolnic, 
domości *P°sób nabyła wiele wia.
fizyki i c£aktycz“yck 2 dziedziny 
•*ńie swoje 'U-1, UzuPełniaiąc jednoczę.

takiem Wiad,°®QŚci matematyczne. 
d° Paryja ^''^Sotowanieni udała się 
pCenc.iat nauiZ£.e 1893 r- uzyskała 
uoencjat , tycznych, w 1894 — 
1S9J — dyrJU' Matematycznych, w 
c*e w i9Q-^ °m nauczycielski, i wresz. 
kowy, który d°ktorat, stopień nau. 
łatwy d0 u? 5t°licy Francji nie jest 
■lak widzi,n *"'i?ania- ten sposób, 
C2yła konsek Maria Skłodowska kro. 
Slebic droj, 'Ventnie po obranej przez 
nauki W c,ą nauk°wei. Pęd kobiet do 
c-4 Wy;.,,. Sac obecnych nie jest rze 
ie Miało o *' jeśli iednak zważymy, 
d°idzieniv ,miC)sce Prawie 40 lat temu, 
łak tzadl-i? ° Pokonania; że obranie
droSl nauko?0 ÓWCZaS dla kobict 
r,9cej - , ' , ej 1 to w dziedzinie sly, 
Wa„. r trudności, zostało spowodo.kaw. i z

e bardzo głębsi
już . 5wooaciem umiłowaniem.

która dotX?l pie5ws?ych W Prac; 
Wanei w \* ł własn°ści stali harto.

naucc Pr-3’był 
me-wykle sumienny i sta.

ranny. Praca ta została nagrodzona 
złotym medalem Kuhlmanna, Przejdź, 
my jednak do tych prac jej, które 
wsławiły jej imię, zapisując je trwałe 
do dziejów Nauki.

Aby należycie zrozumieć odkrycie 
Curie,Skłodowskiej, musirny w paru 
słowach przedstawić tło, na którem 
ono wyrosło. Już wiek XVIII stal się 
czuły na zjawiska promieniowania. Za. 
uważono mianowicie szczególnego ro, 
dzaju zjawiska przyi przejściu iskry 
elektrycznej przez rury, z których mo. 
żliwie wypompowani powietrze. Je. 
dnakże dopiero daleko posunięta tech, 
nika wytwarzania próżni pozwoliła 
Geisslerowi w połowie ub. stulecia zja, 
wiska te stwierdzić zupełnie definityw* 
nie. Zauważył on mianowicie, że pod. 
czas wyładowań elektrycznych, które 
mają miejsce w rurze, z której zapomo. 
cą pompy rtęciowej możliwie jak naj. 
staranniej usunięto powietrze, dzieją 
się rzeczy dziwne, Z ujemnego biegu, 
na, t. zw. katody, wychodzi pewnego 
rodzaju świecenie, które powoduje 
fluorescencję szkła lub minerału, na 
który trafia. Świecenie to rozchodzi się 
prostoliniowo, gdyż ustawione na jego 
drodze przegrody metalowe rzucają 
cień na podobieństwo cienia od świa. 
tła. Badając dalej te zjawiska, zauwa. 
żył w 1895 r. Róntgen przypadkowo, 
że z miejsc rury, na który wspomniane 
promienie trafiają na t. zw. katodzie, 
wychodzą nowe niewidzialne promie: 
nie, które zc swej strony wywołują 
fluorescencję różnych substancji, dzia. 
łają na kliszę fotograficzną, a nawet 
przenikają przez pewne ciąla nieprze. 
zroczyste dla promieni widzialnych.

Tego rodzaju niezwykle, zadziwiają, 
ce i podówczas cudowne zpawiska 
wyostrzyły zmysł myśli, naukowej w 
poszukiwaniu różnego rodzaju promie, 
niowań. Już bowiem w 1896 stwierdza 
Beąuerel, że istnieją promieniowania 
niewidzialne, które w przeciwieństwie 
do promieni katodowych Geisslera o. 
ras promieni Róntgena powstają bez 
udziału wyładowań elektrycznych. Be. 
ąuerel stwierdza mianowicie, że pewna

Pola Gogawięzyńslka

as o W/a nie
Z rachunkami zawsze byłam na ba

kier. Podziwiam ludzi, którzy sobie z 
temi sprawami jakoś radzą. Ci, któ
rzy układają budżety, z dochodem i 
rozchodem są u’ zgodzie, z góry wie
dzą o każdej niespodziance, nie prze
żywają lęku pustej kabzy i rozkoszy 
nadprogramowej pól czarnej lub kina 
— wzbudzają we mnie cześć zabobon
ną. Konstrukcja ich umysłu i ich na
stawienie życiowe pozostanie dla mnie 
nazawsze ciemną tajemnicą. — Jak oni 
to robią? — nie raz i nie dwa zadają 
sobie to pytanie. Wzdycham, żółkną 
z zazdrości, przechodzę wszystkie sto
pnic uczuć grzesznika: pokusę, grzech, 
skruchę — weszcie mocne postano, 
wicnic poprąwy i kajecik z rachunka
mi od pierwszego każdego miesiąca.

Jednakże nic m' n:e ginie tak pręd
ko z przed oczu jak właśnie ów kaje
cik, Niema go.’ pcjif? ręką, niema w 
przepaścistej szufladzie, odejmowanie 
robi się samo, o dodawaniu ani ma
rzyć. Szkoda czasu na taką sprawę bez
nadziejną.

Ale, czy to jest znów taka katastro
fa, czy nie istnieje inne, groźniejsze o- 
dejmowanie? Nieuchwytne, niewidocz
ne, niemożliwe do wyrażenia w cyfrach, 
nie do wypowiedzenia w słowach, cza. 
ceni nawet całkowicie niewyczuwalne?

sol uranowa działa na kliszę fotogra. 
firzną, pomimo, że jest od niej odgro. 
e.zena czarnym papierem. Zjawisko na. 
stępowało zupełnie samorzutnie, to zna. 
czy, że na .wspomnianą sól uranową 
nie wpływano w jakikolwiek sposób, 
a więc np- przez naświetlenie; własność 
tę wykazywały wszystkie związki ura. 
nowe, a najbardziej czynny pod tym 
względem byl uran metaliczny. To od. 
krycie Bcąuerela było jeszcze dziwniej, 
sze od cudownych promieni Róntgena. 
W przypadku bowiem promieni 
Róntgena można było przynajmniej 
wskazać jakiś powód promieniowania, 
jakim był prąd elektryczny, przepływa, 
jący od katody do anody, tu jednak 
promieniowanie uranu i jego związków 
następowało całkiem samorzutnie, przy, 
czem substancje te wcale nie ulegały 
żadnym widocznym zmianom.

W tem miejscu rozpoczyna się właś. 
nie działalność naszej uczonej. Te za. 
dziwiające zjawiska ogromnie ją zain, 
teresowaly. Z całą wrodzoną sobie sy, 
stematy cznością i niezwykłą wprost 
wytrwałością zabrała się do badań do. 
świadczalnych nad promieniotwórczo, 
ścią różnych substancji, starając Się do. 
trzeć do owego sedna rzeczy, do owej 
pierwotnej przyczyny, która je wywo, 
luje. Beąuerel i inni fizycy używali 
przy badaniu promieniotwórczości ura. 
nu przedewszystkiem metody fotogra
ficznej, t. j.: badali, w jakim stopniu 
promieniowanie to zaczernia kliszę fo. 
tograficzną. Oczywiście było to raczej 
badanie czysto jakościowe, bardzo nie. 
ścisłe, i nie mogło daleko prowadzić. 
Natomiast Curie 5 Skłodowska z'wro. 
dzoną sobie ścisłością zaczęła badać te 
promieniowania zapomocą metody 
elektrycznej. Skorzystała ona z innej 
własności tych promieni, która polega 
na jonizowaniu powietrza. W zwy. 
kłych bowiem warunkach powietrze, 
jest izolatorem elektryczności, tak że 
np. naładowany elektrycznością elektro, 
skop może zatrzymać swój nabój w 
powietrzu nawet przez kilka miesięcy. 
Natomiast w obecności promieniowa, 
nia Bequerela powietrze się jonizuje,

Marja Sklodowska-Cwic z córką Ireną Curie-]oliót w laboratorium.

Sprawiedliwa opatrzność, którą pozbai 
wiła mnie zmysłu praktycznego, nic o- 
imeszkala wzamian obdarzyć mnie da
rem spostrzegawczości w dziedzinie te- głęboko. Wspólczuję tym, zniszczonym
go innego odejmowania. Posiadłam u> 
fem pewną wprawę, czasem odkrywam 
człowieka, na którym dokonano opera
cji odejmowania, iv jednej chwili.

Spojrzano nań, a on natychmiast 
sięgnął ręką do włosów, dotknął kra
watki, nie mógł się powstrzymać, aby 
nie wyjąć grzebyka i nie poprawić fry
zury. Ponieważ nic pomyślał, aby to 
spojrzenie mogło być innem — niż kry 
tyczne.

Ci, którzy się bezustannie płoszą, 
idą najchętniej pod murami kamienic, 
wyrażają swe myśli za pomocą słów 
oszlifowanych, nędznych, wypranych 
całkowicie z barwy i dźwięku, — ci. 
też. '/.daleka ustępują z drogi, wpą- 
dają pod tramwaj, świadczą grzeczno-^ 
ści i uprzejmości, pozwalają się obra
żać, ośmieszać, popychać — oh, tych 
Oporządzono dokumentniel Samo ży
cie, ludzie, świat — stosowali tu wy
trwale i zaciekle system odejmowania 
— to co pozostało, to żałosny strzęp 
targany lękiem i niepewnością. Dopie
ro śmierć jest w mocy nadać tym twa
rzom wyraz godny — wyraz spokoju,

Odejiuoiyauie z dzigdginjr liczb pic

staje się więc przewodnikiem elektryce, 
ności, i listki, elektroskopu natychmiast 
opadają. Szybkość opadania listków 
elektroskopu będzie miarą natężenia 
promieni Beęuerela, i w ten sposób 
metoda elektryczna daje ścisłą ilościo. 
wą metodę badania zjawiska promie, 
niotwórczości.

Mając w ręku tę metodę Curie.Sklo. 
dowska przedewszystkiem udowodniła, 
że z pośród znanych podówczas pier. 
wiastków tylko uran i tor oraz ich 
związki chemiczne posiadają własności 
promieniotwórcze w dostrzegalnym 
stopniu. Tylko więc rudy uranowe i 
torowe odznaczały się własnościami 
promieniotwórczemu Zauważmy tu, że 
uran i tor należą do pierwiastków po. 
spolitych, które nabyć można minimal
nym kosztem. Fakt ten ułatwił dalsze 
badania. Curie . Skłodowska zauważy, 
ła bowiem, że w rudach smołowcowo. 
uranowych, które pochodziły z Joa. 
chimstal w Czechach promieniotwór. 
czość jest o wiele potężniejsza od pro< 
mieniotwórczości czystego uranu. Ro. 
zumując logicznie, fakt ten wskazywał 
na istnienie iv tej rudzie prócz uranu 
jeszcze innej substancji promieniotwór
czej, którą należało za wszelką cenę 
wykryć.

Przeczuwając doniosłość zadania, ja. 
kie miała przed sobą, Curie . Skłodow. 
ska przyciąga w tern miejscu do swych 
badań'swego męża, Piotra Curie, który 
był dotychczas zaabsorbowany bada, 
niami w dziedzinie magnetyzmu. Pań. 
stwo Curie z całą energją zabierają śię 
do dzieła, szukając owej tajemniczej za. 
wartej w uranie substancji promienie, 
twórczej, o której nic pozatem nie wie. 
dzieli. Zastosowali w tym przypadku 
dowcipną i skuteczną metodę frakcjo, 
nowania chemicznego. Ruda uranowa 
zawiera różne składniki, a więc uran, 
ołów, żelazo, rtęć, krzem, bizmut, bar. 
Otóż okazało się, że część, zawierająca 
bizmut, i część, zawierająca bar, były 
silnie promieniotwórcze, tymczasem 
bizmut i bar otrzymane z innych rud, 
nie wykazują ani śladu tej właściwo. 
Ści. Stąd' płynął wniosek, że ruda ura.

ninifc nic obchodzi. Odejmowanie z ze
wnętrznej powierzchowności człowie
czej nie martwi mnie znów tak bardzo

doszczętnie. Ale prawdziwa wściekłość 
ogarnia mnie dopiero na widok odejmo
wania, pomniejszania istotnych warto
ści, potrzebnych tobie i mnie i tysiącom 
innych nieznanych ludzi. O, tu już 
się wkracza w dziedzinę owego niewy
czuwalnego odejmowania, w wyższą 
grę, z której nie zdają sobie nau/ef spra
wy ci, co ją tak zaciekle prowadzą. Tu 
już odejmuje się nie za pomocą słów 
i krytycyzmu, tu się odejmuje niewi
docznie, czasem przez skierowanie cał
kowitej uwagi na siebie, na swoje spra
wy, jedynie ważne, na swoje zalety 
nieokreśloną wyższość, głęboko ukry
tą wartość i tak dalej i tem podobnie... 
Zarzuca się tamto, cudze życie gal- 
gankami, pięknetni oczami, tysiącem 
głupstw i tysiącem drobiazgów.

Nie słuchać, co mówi tamten, — to 
też jest odejmowanie.

Udawać zainteresowanie uprzejme, z 
pólziewnięciem — to też jest pomniej
szanie.

Odejście, chęć odejścia — to też jest 
pewien sposób odejmowania, oparty 
na znajomości natury ludzkiej przy- 

,wią?ąnej do własności.

nowa zawiera dwa nowe pierwiastki, I 
oba silnie promieniotwórcze, z których 
jeden jest podobny do bizmutu, drugi I 
do barul Ów podobny do bizmutu na 
zwano polonem, zbliżony zaś do baru. 
radem. Ten wiekopomny wynik, po. 
twierdzony przez badania spektrosko. 
powe Demarcay‘a (wykrył on istotnie 
w widmie owego baru, wziętego z rudy 
uranowej, nową dotychczas nieznaną 
linję, która należała do radu) został 
osiągnięty w 189S r.

Oczywiście, że nie na tem jeszcze ko. 
nieć. Należało jednakże owe stwierdzo. 
ne już ponad wszelką wątpliwość, ale 
bliżej nieznane jeszcze pierwiastki, po. 
znać bliżej, a przedewszystkiem. otrzy. 
mać je możliwie w stanie czystym. Pań. 
stwo’ Curie otrzymali w tym celu 10 
centnarów rudy uranowej z Joachim, 
stalu. W tonnie rudy zawarta jest je. 
dna dziesiąta część grama radu. Stąd 
zrozumiałe się stają olbrzymie trudno, 
ści badawcze nad tym pierwiastkiem. 
Przytoczymy tu porównanie, które u. 
czynił w swoim czasie . ś. p. Marjan 
Smolućhowski. Woda rzeczna, woda 
morska zawiera ślad złota mniej wię. 
cej w tym stosunku, w jakim ruda ura. 
nowa zawiera rad. Nikt jednak zło. 
ta., nić -wydobywa • z wody morskie: 1 
Tymczasem wydobycie radu z rudy it« 
ranowej jest jeszcze trudniejsze, gdyż 
towarzyszy mu stale bar, który oddzie. 
lić jest rzeczą niesłychanie trudną. Fem 
nie mniej zadanie zostało doprowadza, 
ne do końca. Marja Curie . Skłodowska 
po niezmiernie żmudnych badaniach 
otrzymała czysty rad i czysty polon, 
Następnie wyznaczyła ona ciężar ato. 
mowy radu, a praca nad tem zagadnie, 
niem, była w swoim rodzaju klasyczna, 
trwała dziewięć lat bez przerwy! Daje 
to miarę trudności zagadnienia i wy. 
jątkowej wytrwałości naszej uczonej.

Dalsze badania nad pierwiastkami 
promieniotwórczerni, wyznaczenie ich 
własności chemicznych i fizycznych 
były dokonane bądź przez każdego z 
małżonków Curie zosobna (Piotr 
Curie poświęcał się przeważnie własno. 
Sciom fizycznym, pierwiastków pro.

Piotr Curie

Człowiek, który ma w pobliżu siebie 
taką finezyjną niatematyczkę czy ma
tematyka, ulega rozkładowi. Mógł zro
bić to i owo, miał swoją drogę, swój 
cel, dawał i mógł dać wiele. Ale skie
rowano jego uwagę w inną stronę 
dzień po dniu ukazywano mu, że to 
jest ważne, a tamto — nie. Uległ. Te
dy byl gotów do operacji odejmowa
nia. Nie lubił odejmowania, zaczął się 
bronić, człowiek broni się instynktow
nie przeciw pomniejszaniu. Ale w tej 
walce, w takiej walce, wszystko jest 
pomniejszaniem, sięga się po różną 
broń, chwyta się różnych środków, co
raz mniej się wymaga, coraz nędzniej
sze zdobycze się osiąga. W tumulcie 
walki traci się z oczu istotne straty. 
Nie zawsze strata bywa stratą — cza
sem jest zyskiem. Ale w tumulcie wal
ki to uchodzi uwadze. Traci się uf- 
tioć, wiarę w człowieka, nic nie jest 
już pewnem. Upadarsię!

Czy pewne rzeczy nie stały się dla
tego cenne, żeśmy do nich przywiązali 
wagę — czy są cenne istotnie, same 
przez się?

Odsapnąć. Usunąć się na chwilę z 
pola walki. Odejść z zasięgu zabójczej 
b’cni odejmowania. Jakże to z pewne 
go dystansu, ok-ze się nie wartem gryf 
Strach powiedzieć! nędznstn.

mieniotwórczych), bądź też w współ, 
nej pracy. Tę współpracę przeciął tra« 
giczny wypadek: jakimś fatalnem zrzą. 
dzeniem losu Piotr Curie stracił życie; 
przejechał go wóz ciężarowy w naj. 
piękniejszym okresie jego twórczości w 
wieku 47 lat.

Po śmierci męża objęła Curie . Skło. 
dowska po nim katedrę -fizyki w Sor. 
bonie oraz została kierowniczką pra. 
cowrii fizyki ogólnej. Już w czasie woj. 
ny światowej, naskutek powziętej u. 
przednio uchwały, wzniesiono w Pa. 
ryżu specjalny Instytut du Radium, 
który dzieli się na dwa działy: dział, 
poświęcony badaniom fizyko • chemi. 
cznym, pozostawał pod kierownictwem 
Curie . Skłodowskiej i dział poświę. 
eony badaniom biologicznego oddzia. 
ływania substancji promieniotwórczych 
jest pod zarządem Instytutu Pasteura. 
Pod kierownictwem Curie » Skłodow. 
skiej Institut du Radium rozwinął nie. 
miernie ożywioną i płodną działał, 

mość. Do Instytutu zjeżdżali uczeni ea. 
lego świata, których pracą Curie.Sklo. 
dowska kierowała. Setki prac nauko, 
wych. poświęconych badaniom nad 
polonem, nad wysyłanemi przez sub. 
stancje promieniotwórcze nowe pro. 
reieniowania alfa i beta, nad przecho. 
dzeniem tych promieniowań przez ma. 
terję etc. etc. wyszły z tego Instytu. 
tu.

Doniosłość badań. Curie.Skłodow. 
skiej dla nauki była ogromna. Nauka 
o promieniotwórczości jest obecnie nie. 
słyćhanie ważną i obszerną gałęzią fi. 
zyki- Dała ona początek badaniom nad 
przemianami materji, tż czem włażą Się 
badania nad budową atomu oraz jego 
jądra, tej „nagiej duszy" atomu, wed« 
ług dowcipnego określenia jednego z 
fizyków polskich. Warto zauważyć, że 
jedna z córek Marii Curie . Skłodow, 
skiej, Irena Curie, poszła w ślady mat. 
ki. Prace Ireny Curie i jej małżonka 
Joliot nad sztucznem uaktywnianiem 
pierwiastków należą obecnie do sensa. 
cji naukowych o niezwykle doniosłem,- 
znaczeniu.

Miarą oceny, jaką zaznała praca Cu. 
rie - Skłodowskiej, przez świat cały są 
liczne nagrody i odznaczenia, któremi 
ją obdarzono. Do najważniejszych od. 
znaczeń należą: medal Davy*ego, który 
państwo Curie otrzymali w 1905 od 
Royal Society w Londynie oraz nagro. 
da Nobla w tym samym roku otrzy. 
mana wespół z Bequerelem. W 1911 
r. Marja Curie « Skłodowska otrzyma, 
ła sama za swe badania ponownie na, 
grodę Nobla. W 1921 r.„ prezydent 
Harding, z okazji jej . podróży do Sta. 
nów Zjednoczonych, ofiarował jej w 
hołdzie 1 gram radu, który Curie • 
Skłodowska oddała do dyspozycji swe 
go Instytutu w Paryżu. Otrzymany po
wtórnie w 1929 r. podczas swej ponow. 
nej bytności w Ameryce 1 gram radu 
Curie , Skłodowska przeznaczyła dla 
Instytutu Radowego w Warszawie.

Warto przy tej okazji podkreślić 
ścisłą łączność, jaką Curie , Skłodow, 
ska utrzymywała ze swą Ojczyz ną. W 
1913 r. w związku z jej pobytem w kra. 
ju, powstała w Warszawie przy Towa, 
rzystwie Naukowem Warszawskiem 
Pracownia Radiologiczna, kierowana 
początkowo przez J. Danysza i L. Wer, 
tensteina. Obecnie, po śmierci Dany, 
sza, pracownia Radjologiczna znajduje 
się pod kierunkiem prof. Ludwika Wer» 
tensteina. Przybywający na studja do 
Institut du Radium polacy znajdowali 
zawsze niezwykle serdeczną opiekę, a 
trefska o Instytut Radowy w Warsza. 
wic, na który, jak wspomniałem przed, 
chwilą, wielka uczona ofiarowała gram 
radu,'jest jeszcze jednym dowodem jej 
głębokiego związku z ojczyzną. Nauka 
w ogólności, a nauka polska w szcze, 
gólności odczują boleśnie stratę tego 
niezwykłego człowieka. Cześć jej pa. 

J mięcil
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'Statua 'Marii SkłodowskiejtCuric na portalu Instytutu Radowego w Canton

Bez dzwonów, bez przemó* 
Wień, bez wieńców, zgodnie z 
'Jej wolą, pochowano na pod* 
Oiiejskim cmentarzyku w Sceaux, 

i Najsławniejszą kobietę naszej e* 
Póki, jeżeli nie wogóle dziejów 
ludzkości. Kto z nas, w chłopię^
cych jeszcze latach, kiedy myśl ściej. Ileż razy wówczas, rwąc
Poczyna się budzić i uskrzydlać, :*1’------ 1 '

wymawiał z zabobonnym po*
uziwem nazwiska Marji Skło* 
dowskiej*Curie, tej warszawian* 
ki, która gdzieś tam w Paryżu 
dokonała przełomowego dla wie* 
d-y odkrycia. Zapewne, nie wie* 

zieliśmy dobrze o co chodzi, 
ale owiewało nas zdała poczucie 
Wielkości oraz ta ufność w nie* 
zmienną promienność Polski.
Mojemu pokoleniu Marja Skło* 
dowska dodała otuchy, bez któ* 

byc może, nie rzuciłbym się 
wpław niejako, w prądy i wiry 
oszałamiającej francuskiej stolf* 
y. Wierzący naiwnie i dziecinnie 

w nasze polskie możności i siły...
Przyjechałem wkrótce po wy* 

padku. Pierre Curie, stale wpa* 
trzony w tajemnice atomów, ma* 
leńkich wszechświatów, zaczaro* 
wanych dookoła nas pod martwą 
powłoką głazów, murów i pni 
zrąbanych, został brutalnie zgnie 
ciony o paryskie bruki. Tragicz* 
na ilustracja dawnej materjali* 
stycznej baśni o astronomie i stu* 
dni, która tutaj stała się grobem, 
skromnym nagrobkiem w zamiej* 
skim ogródku, gdzie po 28*miu 
jatach ma spocząć również Ona, 
duma Polski, Francji, świata.
Gdyż w r. 1906*tym, Marja Sklo 
dowska oddala hołd najgodniej*

szy Zmarłemu — nie przerywa* 
jąc ani chwili swej pracy. Rosła 
posągowo, wywołując zamiesza* 
nie oraz nierzadko pewne zawist* 
ne zdziwienie wśród pomniejszej 
konfraterji, którą raziło to zwy* 
cięstwo twórczej myśli niewie*

się, jak przystało na me lata, o* 
gniście do dyskusji, posłużyło 
mi dzieło naszej rodaczki, 
jako decydujący argument naro* 
dowy? Gdy nie mogły sobie dać 
rady z antypolskim sceptycyz* 
mem, gdy nie pomagały — ani 
odsiecz Wiednia, ani Quo Va* 
dis, ani Wóz Drzymały, lub bi* 
twa pod Grunwaldem — trium* 
fującą husarją naszej płomiennej 
studenterji z przed ćwierć wieku, 
była Marja Skłodowska. Wszy* 
scy Ją znali. Sklepikarz, piekarz, 
garson kawiarniany — z który* 
mi się wtedy zrywało wszelkie 
stosunki — gdy chcąc się przy* 
podobać niezgrabnie, chwalili 
wielkość Rosji — widzieli w 
Niej odkrywczynię magicznego 
lekarstwa, czarodziejskiego ta* 
lizmanu, zmieniającego rytm roz* 
wojowy komórek cielesnych. 
Wśród inteligencji mówiono na* 
tomiast, mniej łub więcej po* 
wierzchownie, o fenomenalnym 
przewrocie w obowiązującej—a 
ostatecznej, zdawałoby się — 
teorji budowy atomów. Nawią* 
zywano te wytrwałe, benedyk* 
tyńskie prace laboratoryjne, do 
modnych, poetycznych refleksji 
Anatola France‘a, który w „O* 
grodzie Epikura" wzbudzał dre* 
szczyk niesamowity u dam inte*

lektualnych, suponując, że cały 
nasz świat, wraz z wieżą EiffePa, 
wojnami i słońcem, jest tylko 
cząstką krwi lub limfy stworze* 
nia, przebywającego we wszech*

I świecie, o rozmiarach, przekra* 
i czających granice naszej wyo* 

ć^braźni. To zestawienie nie było 
i zresztą zupełnie pozbawione siu* 
jszności, czego dowodem, że dzi* 
śiaj wielki twórca teorji względ* 
ności Einstein, pochyla się w czo 
łobitnym hołdzie dla genjalnego 
odkrycia, które otwiera bezmier* 
ne horyzonty fizykochemiczne 
tam, gdzie nasi nauczyciele (bo 
czyż nie tak uczono nas w gim* 
nazjum?) stawali bezradnie 
przed nieprzekraczalną ścianą, 
niezniszczalnych, rzekomo, ato* 
mów.

W jednym z mądrych salo* 
nów — znów się cofam wstecz 
o ćwierć wieku — usłyszałem 
porównanie, sędziwego już pod* 
ówczas, astronoma Kamila Flam 
marion‘a.

„Dziwną jest zaiste rzeczą — 
rzekł on po dłuższym namyśle— 
że, ta wielka Polka dopełniła 
właściwie dzieła wielkiego Pola* 
ka Kopernika. Tamten zrozu* 
miał ruch ogromów w przestrze* 
ni, Ona odgadła skryty bieg naj*

WogciecKt Bok

H0Z«f©®T/ł
I dźwięczny metal w tępej skłoni 
I głuchym hukiem głośna pierś;
Ty mówisz, że to życie dzwoni —
Ja mówię, że to dudni śmierć.

7 y mówisz, że dzwonami wzywa 
Krew metalowa w gąszczu żył —•
Ja mówię: stolarz przeraźliwy 
Znów deskę z deską z hukiem zbił.

Ty mówisz: śpiewem krew się pali 
I w ciele wrze płomieniem —
Ja mówię: stolarz młotem wali 
Na zgubę, na zniszczenie.

Śmierć pracowita — słyszę, słyszę — 
Zbija trumienne ściany,
Rytmicznie dudni głuchy młotek 
Na deskaćh heblowanych.

Domyślam się: już żłób gotowy,
Brakuje tylko wieka —
1 drżę jak dziecko w ciemnym domu 
I zguby mojej czekam.

A śmierć — zly stolarz groteskowy, 
Zawzięty w żmudnej pracy —
Nie widzi nic — i młotkiem dzwoni 
Do taktu mej rozpaczy.

1 dźwięczny metal w tępej skroni 
I głuchym hukiem głośna pierś;
O, nie mów, że to życie dzwoni,
Ja wiem — to dudni śmierć!

PARYŻ, w lipcu 1954
mniejszych z małych, odwieczne 
życie materji, promieniejące taj* 
nie, ale przenikliwiej od słońca".

Jeżeli się zdarza, że książki 
docierają pod strzechy, to rząd* 
szą rżeczą jest, aby zdobycze 
nauki przenikały w tłum uliczny. 
Radium osiągnęło tę popular* 
ność. Rok temu, bulwarowe pi* 
smo „Paris*Soir" przeprowadzi* 
ło w Paryżu sprytnie pomyślaną, 
pouczającą ankietę. Współpra* 
cownicy tego wydawnictwa ob* 
chodzili miasto ze spisem 15*tu 
znakomitości, zapytując byle ko* 
go, szofera, midinetkę, policjan* 
ta, małą dziewczynkę, wycho* 
dzącą ze szkoły początkowej: 
kim był Lenin? Beethoven? 
Wielka Katarzyna? Odpowiedzi 
bywały pocieszne, ale nikt się 
nie pomylił, gdy chodziło o „Pa* 
nią Curie".

Dzisiaj, w tej żałobie, pocie* 
chą dla ducha jest fakt, że wznio* 
sla postać Marji Skłodowskiej 
zepchnęła, choćby na jeden dzień 
idealnego wytchnienia, z czoło* 
wych szpalt wszystkich dzienni* 
ków, ponurą teraźniejszość krwa 
wych konwulsji rewolucyjnych, 
przedwojennych strachów i kry* 
zysowych narzekań. Odchodząc, 
Marja Curie*Skłodowska obda;

Rdzenne mydło Schicht „Biały Jeleń" jest dlatego fak białe, 
że jest tak czyste. Śnieżnobiała staje się bielizna dzięki 
śnieżnobiałemu mydłu.Czyste iłagodne.nadajesięrównież 
do prania tkanin kolorowych, wełen, jedwabiów, a nawet do 
mycia rgk i ciała. Oszczędne, gdyż do wszystkiego zdatne.
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rzyla dziesiątki miljonów czytel* 
ników, ogólnem pobożnem 
wspomnieniem uduchowionego, 
niezłomnego wysiłku ku uprag* 
nionemu celowi, dojrzanemu w 
przebłysku genjalnej intuicji. A* 
le trzeba było brnąć ku niemu 
długo, poprzez piętrzące się co* 
dziennie trudności i rozczarowa* 
nia. Trwało to lata.

Przypomina też dzisiaj prasa 
francuska, wysoce szlachetne w 
swej skromności, przedśmiertne 
wyznanie Piotra Curie:

„Ileż to razy opadały mi ręce; 
tak było ciężko. Nie podołamy, 
mówiłem wtedy do żony. Sił 
nam nie starczy i środków. Jej 
nic nie mogło zniechęcić. Ona 
wiedziała i wytrwała".

Dlatego widocznie, wiedziony 
godziwem poczuciem sprawiedli* 
wości, Piotr Curie odmówił pod* 
pisania pierwszego referatu o 
wielkiem odkryciu, skierowane* 
go do paryskiej Akademji Nauk. 
Zasługę pierwszej myśli i stoi* 
cyzmu w przetrzymaniu lat naj* 
cięższych chciał on w ten sposób 
przypisać swej małżonce. Bo po* 
tern już wszystko poszło lauro* 
wo i jasno. Pani Curie*Skłodow* 
ska jest jedynym na świecie u* 
czonym, dwukrotnie wieńczonym 
przez, nagrodę Nobla, raz wespół 

mężem, a następnie, po jego 
śmierci, . za swe dalsze prace. 
Dla niej, parlament francuski 
dokonał czegoś zgoła nowego: w 
uroczystem posiedzeniu, zapomi* 
nająć o politycznych waśniach,

Ofśr<ewaj<cd' 
biate mydła ~ 
czyste i ~' 
łagodne - 
madaje 
bieliźnie 
śnieżną 
białość.

przyznał jej, w darze narodowej 
wdzięczności, dożywotnie pań* 
stwowe poparcie. Była ona jedy* 
ną we Francji kobietą, piastują* 
cą podwójną godność członka 
Akademji Medycznej oraz pro* 
fesoratu w Sorbonie. Mianem o* 
bojga, Piotra i Marji, ochrzczo* 
no wzorowy instytut radowy w 
Paryżu, a także bogatą fundację 
Carnegie‘ego, otwierającą dla 
młodych dalsze pole pracy. Do 
tej pracy — dzienniki paryskie 
podnoszą to z uznaniem—„wcią* 
gała Ona najchętniej przyby* 
szów ze swej północnej Ojczyz* 
ny, z którą Ją łączyły, przez złe 
i dobre lata, nierozerwalne wię* 
zyT .. Świat uczony podkreśla dzi* 
siaj z głębokiem zadowoleniem 
wiadomość, że na parę tygodni 
przed śmiercią, pani Marja Skło* 
dowska*Curie zdołała jeszcze na* 
pisać słowo „Koniec" pod pom« 
nikowem dla wiedzy, dziełem o 
radio*aktywności. Legjon bez* 
imiennych natomiast, ze szcze* 
rem wzruszeniem przeczytał la* 
koniczny komunikat lekarza, 
który czuwał nad tem gasnącem, 
niepowszedniem życiem:

„Organizm wielkiej uczonej, 
przetrawiony długoletniem dzia* 
laniem, ciał promieniejących, nie 
był już w stanie się oprzeć po* 
stępującemu pośpiesznie osłabię*
mu

Stąd ten komentarz ludzi pro* 
stych:

„Umarła na polu chwały"!

Guiian Morcinek

Dawny nauczyciel w Cieszynskiem

SIązaczka z Cieszyńskiego

Zwano 
rena.

Pojęcie zaś rechtora kojarzy sie 
^zapachem dojrzałych jabłek, z ci- 

złotej jesieni i z kwaskowatym
,'ję iem- I2a,ej’ Przeludnionej izby 
polnej. Poza tem błąka się jegzcze

Jpommenie słów poważnych, mą

go powszechnie rfichto-

drych, dostojnych, oraz widok bia
łych, nieco chropowatych i pomar
szczonych dłoni.

Pamiętam; dłonie były suche, 
zwiędłe, częstokroć nerwowe, koniu
szki palców zaś umorusane od rudej 
tabaki. Palce raz wraz sięgały do 
kieszeni, umieszczonej w tyle dłu
giego, do kolan sięgającego surduta, 
wydobywały tabakierę o wiśniowym 
kolorze, tłukły o jej wiecz
ko i wsuwały do ciemnych nozdrzy 
spory niuch tabaki. Wtedy wstrzy. 
mywaliśmy dech, serce przestało ja
koby dygotać, ho czekaliśmy: — 
Kichnie czy nie kichnie?... Gdy 
kichnął, klasa wrzasła wielkim gło
sem:

— Pozdrów Pónhóg, panie rech
tór!...

Rechtór uśmiechał się wtedy do
brotliwie, gładził nos kraciastą chu
stą, zatrąbił donośnie raz i drugi, 
w chłopięce serca zas jął kapać 
miód, gdyż rechtór był już „dobrze 
nałożony".

Czasem tylko tamta kraciasta chu
sta zatrzepotała w wytrzeszczonych 
oczach dzieci, wytarła z hałasem nos 
i znów szły poważne, dostojne, na
maszczone słowa od czarnej, kula
wej tablicy. Na nosie błyszczały o- 
kulary, w prawej dłoni bieliła się na 
wznak rozwarta książka, pod lewą 
pachą straszył patyk trzcinowy, a si
we oczy uśmiechały się łaskawie, a 
równocześnie myszkowały w gęstwie 
nachylonych głów chłopięcych, czy 
nie dojrzą w nich niebieskich mig-

dałków.
Rechtorowe dłonie czyniły czasem 

wrażenie, że w swem chropowatem 
wgłębieniu niosą niemniej chropo
wate serce. W sercu było słońce, a 
każde napuszone słowo rechtorowe 
było w onem słońcu unurzane szczo
drze, że zazwyczaj wędrowało w 
świat izby szkolnej, ociężałe mąd
rością, jak złote, pękate pszczoły 
miodem.

Błyszczące huty skrzypiały przy
milnie na skrzypiącej podłodze, po
tykały się nieznacznie na wystają
cym sęku, czasęrą opierały się znu
żone na siedzeniu ławki, a wtedy 
chytre oczy chłopięce w mig wy- 
szpiegowały, że podeszwa jest dziu
rawa, i że z boku, gdzie mały palec 
siedział, rozczapierza się niezdarna 
łatka skórzana.

Dawny rechtór miewał zazwyczaj 
siwe oczy.

Ludowe porzekadło mówi:
— Oczy siwe — poczciwe...
Za mało zgadnęly. Siwe oczy rech 

torowe były nietylko poczciwe, lecz 
ciche i uśmiechnięte. Uśmiechnięte 
tą mądrością, co już wszystko wi
działy i co już wszystko wiedziały. 
Były przedewszystkiem mądre. Kie
dy patrzyły w małego człowieczka, 
który miał nieczyste sumienie, spoj
rzenie ich stawało się podobne do 
koniuszków palców, sięgające w 
struchlałe jego serce. Wtedy ujmo
wały płochą myśl, co się w zakamar
ki ukryć pragnęła, jakoby pod słoń
ce wynosiły i patrzeć w nią kazały.

— Widzisz, ty taki-owaki?...
— Widzę, pięknie proszę panie 

rechtór!...
— No, to dobrze!... A iuź nie hę- 

drśęsz?. - - »

— Ni, pięknie proszę panie rech
tór!...

Wówczas siwe oczy zmieniały się 
w okamgnieniu jakoby w ciepłą, 
miękką dłoń, co po czyjejś głowie 
błądzi w zamyśleniu. I dobrze było 
małemu człowieczkowi. Siwe oczy 
zaś uśmiechały się nieznacznie.

Czasem na kępie, czasem w doli
nie, w okolu drzew przeróżnych bie 
lila się stara szkoła. Ze wszystkich 
stron była widoczna. Nie mogło być 
inaczej, gdyż biała szkoła była środ
kiem świata. Wszystkie drogi, mie
dze, ścieżki i chodniczki wiodły do 
mej z krańców ziemi. Zbiegały się 
u przedproża szkolnego i czekały w 
cichości. Po nich zaś wędrowali co
dzienni, szarzy, zafrasowani lu
dziska, niosący w zanadrzu skąpą ra
dość a szczodrą mierziączkę. Poza 
progiem, między białemi ścianami, 
pod zapylonym, czarnym globusem, 
w towarzystwie sękatych szaf, gdzie 
obok zgrzybiałej sowy o jednem 
szklauem oku wdzięczył się słój za
gotowanych czereśni, pod miłościwie 
panującym nam cesarzem w złoco
nych, grubych ramach i pod sczer
niałym Chrystusem na krzyżu, w 
środku tego zaczarowanego świata 
izby szkolnej włodarzył cichy czło
wiek o siwych, mądrych oczach. U- 
dzielny król z bajki, czarownik sło
neczny, magik przemiły, stary rech
tór. Ludzie znosili mu swoje frasun
ki, swoje chude radości i opasłe tro 
ski, czasem uśmiechy, czasem bo
chen chleba razowego, czasem kisz
ki w chuście wdzięcznie zawinięte 
czasem nawet twarde słowo, a cichy, 
stary człowiek o siwych, mądrych o- 
czach wszystko przyjmował. Nawet 
*"rarde. zawzięte słowo. Lecz tych

na szczęście było mało. Bo skadżc- 
by?...

Ludzie siadali na ławie pod zgrzy
białą sową o jednem szklanem oku, 
pogadywali odniechcenia to o tem, 
potem zaś o tem, a w końcu jęli się 
„lutować". Skarżyli się na drożyznę, 
której jeszcze nigdy tak wielkiej nie 
było, przewidywali srogie wojny, 
wieszali w zawziętości przegrzeszo- 
nych panów na suchych wierzbach, 
dyktowali prośby do 6amego nawet 
cesarza w Wiedniu, szafarzyli hoj
nie ciężkiem słowem dla tych, co im 
krzywdę czynią, a stary rechtór za
mieniał się w cudotwórcę, w trybu
na, w -wyrocznię delficką, w świętego 
Franciszka z Asyżu, co cuda czynił 
między prostaczkami.

Dlatego też w poszanowaniu mie
wano starego rechtora. Uparte dzie
ci w domu straszono jego kijem trzei 
nowym, kłaniano mu się i słowem 
hożem pozdrawiano, tabaką często
wano, dobrorzeczono w gromadzie, 
a chociaż czasem śpiewano o nim 
przekpiwną piosenkę o tej „rech- 
torce, co poszła do Cieszyna, a stary 
rechtór musiał doma krowę Rybia- 
nę doić", to jednak wszyscy wielce 
sobie ważyli jego stateczne słowo, 
na wagę złota cenili, zapraszali z 
honorami na weselisko czy na chrzci 
ny, za storostę lub ojca chrzestnego, 
za honor sobie mając obecność tak 
zacnej persony.

Zresztą niedziwota- Przecież we. 
wsi bywały tylko dwie takie zacne 
osoby: ksiądz proboszcz i rechtór. 
Obydwaj rzemieślnicy boży, co ser
ca ludzkie urabiali na miarę boską. 
Poza tem rechtór pomagał probosz
czowi w służbie bożej, swoją szczer
bata łacina mocno wspierał jego do

bijanie się do dwierzy niebieskich, 
na organach nabożnie dudlił, po- 
spoinie z księdzem na wieczne od- 
pocznienie ludzi odprowadzał, a 
przedewszystkiem Panu Bogu usil
nie przypochlebić się pragnął. Te 
niezdarne, drobne serca całych po
koleń brał jakoby w dłonie, ostroż
nie a z umiłowaniem, chuchał na 
nie, ogrzewał, urabiał, kształtował 
na kształt bożego serca, żeby i temu 
sercu ludzkiemu było dobrze i 
wszystkim było z niem dobrze.

W wolnych chwilach, kiedy wy
ludniła się szkoła, kiedy już i ludzie 
odeszli, udawał się do swoich pszczół 
w sadzie. Słodko z niemi pogadywał, 
zrzędził łagodnie, chwalił i radował 
się przyszłem miodobraniem. A je
żeli mu się w czasie nauki wyroiły, 
w klasie powstawał srogi wrzask 
dzieci, rechtór zaś wybiegał za 
pszczelnym ludkiem, a najstarszy 
chłopiec wyłaził za stół, obejmował 
berło rechtorskie, trzcinę oraz książ 
kę, i uczył drobiazg klasowy.

Lata mijały, pokolenia w grób 
kładły się pokolei, a stary rechtór 
śląski trwał w swej białej szkole. 
Zmieniała się tylko jego postać, 
zmieniało jego nazwisko, przycho
dził inny, lecz sam rechtór trwał bez 
zmiany.

Potem przyszły lata, w których 
jakoby wielki wicher powiał przez 
białą szkołę na Śląsku, co przymknię 
te drzwi otworzył szeroko i na da
leki świat spojrzeć dozwolił. Przy
szło nowe pokolenie nauczyciela 
śląskiego, inne jakieś, dufniejsze.W 
siebie. A po starym rechtorze śląskim 
zostało tylko wspomnienie, co ma 
w sobie zapach dojrzałych jabłek i 
ciszę złotej jesieni.


