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ECHA ODKRYCIA POLONU I RADU W POLSCE, 
OGÓLNODOSTĘPNE WYKŁADY I PRASA w LATACH 1898-1901 

1. Wprowadzenie 

W latach 1898-1901 polskie towarzystwa o charakterze naukowym działały 
tylko w zaborze austriackim zrzeszając głównie pracowników polskich szkół 
wyższych. Naukami ścisłymi i przyrodniczymi zajmowało się Polskie Towarzy-
stwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika oraz Towarzystwo Politechniczne we 
Lwowie. W towarzystwach tych odbywały się odczyty naukowe, a ponadto 
wydawały one czasopisma naukowe: „Kosmos" i „Czasopismo Techniczne". We 
Lwowie i w Krakowie organizowane też były przez pracowników uniwersytetów 
i Szkoły Politechnicznej wykłady popularnonaukowe, specjalne wykłady uniwer-
syteckie dla kobiet, bardziej jeszcze popularne wykłady w miastach prowincjonal-
nych oraz wykłady w Uniwersytecie Ludowym im. Adama Mickiewicza. W War-
szawie liczne wykłady o charakterze bardziej praktycznym odbywały się przy 
Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Najpoważniejszym czasopismem popularno-
naukowym był w tym okresie wychodzący w Warszawie tygodnik „Wszechświat", 
ale również inne tygodniki oraz prasa codzienna zamieszczały kroniki naukowe i 
informowały o odbywających się referatach w różnych instytucjach. Celem niniej-
szego artykułu jest wykazanie jakie zainteresowanie w tych Towarzystwach, 
w Uniwersytecie Ludowym im. Adama Mickiewicza oraz w prasie polskiej 
wywołało odkrycie polonu i radu przez Marię Skłodowską-Curie i jej męża Piotra. 

Maria Skłodowska uzyskała w 1893 r. w paryskiej Sorbonie licencjat nauk 
fizycznych. Na zlecenie francuskiego Towarzystwa Popierania Przemysłu Krajo-
wego podjęła wtedy badania zależności właściwości magnetycznych różnych 
gatunków stali od jej składu chemicznego. W 1896 r.Maria Skłodowska-Curie 
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uzyskała prawo nauczania w szkołach średnich i postanowiła rozpocząć rozprawę 
doktorską. Tematem rozprawy miały być odkryte właśnie w owym roku przez 
H. Becquerela promienie wysyłane przez uran. Zaczernianie płyty fotograficznej 
przez takie promienie obserwował już dziesięć lat wcześniej K. W. Zenger z czes-
kiej politechniki w Pradze, lecz nie zorientował się, że jest to zjawisko nieopisane 
do tego czasu. Z oryginalności tego zjawiska zdał sobie natomiast sprawę Becque-
rel i promienie te były przez pewien czas nazywane „promieniami Becquerela". 
Nasunęło się od razu zagadnienie, czy istnieją też inne pierwiastki prócz uranu, 
które wysyłają takie promienie. Okazało się, że spośród znanych pierwiastków 
właściwość taką wykazuje również tor. Wykryli to niezależnie od siebie Gerhardt 
С. Schmidt i Maria Skłodowska-Curie. 

Badania naszej rodaczki poszły jednak dalej. Przekonała się ona, że niektóre 
rudy zawierające uran, takie jak blenda smolista, chalkolit i autunit wykazują 
silniejsze promieniowanie, niż wynikałoby to z zawartości w nich uranu. Maria 
Curie zaczęła więc podejrzewać, że w rudach tych znajdować się musi nieznany 
pierwiastek, promieniujący silniej niż uran. Metodami analizy chemicznej, które 
poznała jeszcze w Warszawie w kierowanym przez Napoleona Millicera labora-
torium chemicznym istniejącym przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, rozdzielała 
składniki blendy smolistej. Postępowała tropem frakcji o coraz większej promie-
niotwórczości, której wielkość określała na podstawie wywoływanej przez nią 
jonizacji powietrza pomiędzy okładkami kondensatora. Kondensator ten włączony 
był w obwód, który zawierał skonstruowany uprzednio przez jej męża, Piotra, 
czuły elektrometr z kwarcem piezoelektrycznym. Pozwalał on mierzyć bardzo 
niewielkie natężenie prądu, przepływającego dzięki jonizacji powietrza przez 
kondensator. Gdy pierwsze kroki tej analizy potwierdziły przypuszczenia Marii, 
Piotr przerwał prowadzone przez siebie prace i połączył swe wysiłki z wysiłkami 
Marii. Wkrótce badacze przekonali się, że frakcja zawierająca bizmut promieniuje 
400 razy silniej niż uran; podejrzewali więc, że znajduje się w niej jakiś nowy 
pierwiastek promieniotwórczy. Chociaż nie potrafili jeszcze wyodrębnić żadnej 
soli tego pierwiastka i poza jego promieniotwórczością nie mieli żadnych innych 
dowodów jego istnienia, w dniu 18 lipca 1898 r. na posiedzeniu Akademii Nauk 
wParyżu przedstawili komunikat o odkryciu nowego pierwiastka. Zaproponowali, 
by gdy odkrycie to się potwierdzi, nazwać go .POLONEM od nazwy ojczyzny 
jednego z nas". 

W trakcie dalszych badań prowadzonych wspólnie z Gustavem Bémontem, 
badacze stwierdzili, że frakcja zawierająca bar, promieniuje silniej niż poprzednio 
wydzielona frakcja z polonem. Doszli więc do wniosku, że znajduje się w niej 
jeszcze inny pierwiastek promieniotwórczy. W frakcji tej, z której parę lat później 
udało im się wydzielić czysty chlorek nowego pierwiastka i dzięki temu wyznaczyć 
jego masę atomową, Demeręay znalazł w nadfiolecie charakteryzującą ten pier-
wiastek linię. 26 grudnia 1898 r. w przedłożonym Akademii w Paryżu komunikacie 
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M 3 4 . Warszawa, d. 21 sierpnia 1898 r. T o m X V I I . 

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM. 
PRENUMERATA „WSZECHtWUTI", 

W Warszawie: rocznic fl. ft, kwartalni* It. 1 
l prial/lkf pocilow|: rocinlc rs. lo. pólrocmlc i>. 5 

PrenumeïOwa* motna w Rtdakcjl .WttecMwlata* 
I we waijalklch księgarniach w kraju I tagranicą. 

Komitet Redakcyjny Wizechfwlsls stanowią Panowi« 

Delke K.. Dlckitflo $., Hoycr II. (tnklewlei K n 

Kwletokwtkl W . , Kramiityk S„ Moroiewlcs J „ Na-

lanaon J., Silolcraan J„ TriclAskl W. I WribUwikl W. 

. A . d r e s l î s c L a l c c y i : 3 C r a l c o " w r s l t l e - : E * r z ; e d . : m l e é c l . « , Ł T i 4 © . 

P O L O N I U M . 

Hecquerel wykrył , że «oie uranowe i uran 

metaliczny wys j ł a j ą promienie o własno-

ściach bardzo zbliżonych do promieni jRSnt-

gena : dz ia ła ją one ita płytę fotograficzni), 

niektóre ciała nieprzenikliwo dla światła są 

przezroczysteini d l a nieb, a powietrze, prze* 

które przechodzą, przewodzi elektryczność. 

W lutym r. b. jednocześnie i niezależnie 

p. Schmid t w Berl inie i p. Sklodowska-Cu-

rie w Paryżu zauważyl i , że tor i jego związ-

ki wysyłają promienie identyczne z promie* 

niami uranowemi. 

Do mierzenia promieniowania róinych sub-

atancyj, rodaczka nasza, p. Skłodowska-Cu-

rie, spożytkowała własność promieni urano-

wych rozpraszania ładunków elektrycznych, 

jako zjawisko naj łatwiej dające się urhwy-

cić i dokładnie wymierzyć. Przyrząd w tym 

«élu używany składa) l ig z dwu płytek me-

talowych o średnicy 8 cm; odległość między 

niemi wynosiła 3 cm. J e d n ę płytkę pokry-

wano warstewką proszku badanego ciała. 

Następnie naładowano płytki tak, i e różnica 

potencjałów wynosiła 100 wolt i mierzono 

przy pomocy elektrometru p rąd , przepływa-

jący przez tak urządzony kondensator. 

I ladanie tym sposobem soli i m inera łów 

uranowych- da ło rezultaty nieoczekiwane: 

niektóre minerały, zawierając« uran : pech-

blcnda i chalkolit ') wysyłają więcej promieni 

Becquerel*, n i ł sam uran, chociaż wogóle 

promieniowanie soli uranowych zależy od 

ilości zawartego w nich uranu, i jest t łabazem 

od promieniowania uranu metalicznego. 

Chalkol i t , otrzymany sztucznie, nie dz i a ł * 

energiczniej od innych soli u ranu , s znane 

nain oiała zanieczyszczające ten minera i nie 

wywierają żadnego wybitnego wpływu n * 

p łytę fotograficzną, l ub n* c i a ł * naelektry-

zowftne. 

D a n e te naprowadzi ły p. Skłodowską n a 

myśl, ie silne promieniowanie pechbten-

dy i chałkolitu zaleiy od obecności niezna-

nego pierwiastku, bardziej energicznego od 

<) Pechblende (uranin lub nran c u m y ) U ,O , 

(UO . U ,0 , ) należy do grupy ispioela, silni*, 

jest saoieesyssesona ołowiem, i f latam, arsenem, 

krzemionką i rtadkiemi metalami : carem, lanta-

nem, torem. Napotyka się swykl* w er Tch 

sbitych leb ziarnistych masach, rzadko w io-

ścianncb o tlus'ym połysku. 

Clialkolit, wodny fosforon uranu i miedst i 

CaUjP jO , , . 8H ,0 , należy do grupy «raoi'öw 

(t. aw. mik uranowych); ssrasrapdovo-sieloaa 

krysitały, saiwyctaj piramidy, należące do okła-

du kwadratowego. t 

Rye. 1 Informacja o odkryciu polonu w t. XVII „Wszechświata" 
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badacze zaproponowali, by ten drugi nowy pierwiastek promieniotwórczy nazwać 
RADEM. 

Zaledwie kilka lat wcześniej, w 1894 r. absolwentka Sorbony, panna Maria 
Skłodowska ze łzami w oczach opuszczała Kraków, gdy Senat Uniwersytetu 
Jagiellońskiego odmówił „zatrudnienia jej na stanowisku asystenta, uzasadniając, 
że kobiet nie przyjmuje" nawet na studia. Po poślubieniu Piotra, Maria zdecydo-
wała się pozostać we Francji, ale zawsze pragnęła, by jej osiągnięcia naukowe 
znane były społeczeństwu polskiemu. 

2. Rok 1898 

Jeszcze zanim Maria Skłodowska-Curie rozpoczęła badania nad promieniami 
Becquerela, pierwszą wiadomość o paryskich pracach uczonej polskiej zamieściło 
w roczniku 1898 wydawane we Lwowie czasopismo „Kosmos". Jest to, wydawany 
do dziś, organ Towarzystwa Przyrodników Polskich im. Kopernika, stowarzysze-
nia skupiającego wówczas polskich pracowników naukowych galicyjskich wy-
ższych uczelni Lwowa i Krakowa. W tym wydawnictwie R. Nusbaumowa 
zamieściła tam streszczenie wydrukowanej we Francji w 1898 r. pracy Marii 
Skłodowskiej-Curie pt. Propriété magnétique des aciers trempés'. 

Odkrycie pierwiastka, którego nazwa miała przypominać światu o istnieniu 
Polski, w czasie gdy takiego państwa nie było na mapie, wzbudzić musiało 
zainteresowanie prasy polskiej. Pierwszym czasopismem, które doniosło o tym 
odkryciu było wydawane przez Towarzystwo Politechniczne we Lwowie „Czaso-
pismo Techniczne". W zeszycie z dnia 10 sierpnia 1898 r. w Kronice Technicznej 
i Przemysłowej ukazała się następująca notatka zatytułowana Polon, nowy pier-
wiastek chemiczny: 

„Na posiedzeniu Akademii paryskiej 18 lipca br. p. Piotr Curie i pani 
Marya Skłodowska-Curie zdawali sprawę ze swych badań nad no-
wym pierwiastkiem chemicznym. Już poprzednio pani Skłodowska-
Curie ogłosiła, że pewne minerały zawierające uran i tor odznaczają 
się znaczną aktywnością wysyłania tzw. promieni Becquerel'a, że 
t. zw. blenda smolista jest pod tym względem jeszcze aktywniejsza 
od uranu i toru, co kazało przypuszczać, że blenda ta zawiera pier-
wiastek znacznie aktywniejszy od uranu. Rozpoczęte w tym kierun-
ku badania stwierdzają do pewnego stopnia przypuszczenie. Blendę 
o 2 i 1/2 raza silniejszej od uranu aktywności rozkładano kwasami, 
roztwór strącano siarkowodorem, przyczym uran i tor pozostawał 
w roztworze; strącone zaś siarczki, prócz: ołowiu, bizmutu, arsenu, 
miedzi i antymonu zawierały ciało bardzo aktywne. Siarczkiem 
amonu oddzielono arsen i antymon, pozostałe zaś siarczki rozpusz-
czano w kwasie azotowym, a ciało aktywne oddzielono niedokładnie 
od ołowiu za pomocą kwasu siarkowego. Zadawaniem siarkanu 
ołowiu słabym kwasem siarkowym można oddzielić większą część 
aktywnego ciała. Amoniakiem z roztworu można oddzielić miedź. 
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Oddzielenia bizmutu dotąd dokładnie nie udało się przeprowadzić, 
do pewnego zaś stopnia można je wykonać na podstawie spostrze-
żenia, że przy rozpuszczaniu siarczków w kwasie azotowym, najła-
twiej rozpuszczalne części są najmniej aktywne, a przy strącaniu 
roztworu wodą najpierw strącane ciała są najbardziej aktywne. Drugi 
sposób oddzielenia oparto na niejednakowej lotności siarczków ciała 
nowego i bizmutu. Przy ogrzewaniu siarczków w rurze do 700, 
siarczek nowego ciała daje nalot czarny, osadzający się w miejscu 
rury ogrzanym do 200-300, a siarczek bizmutu na znacznie goręt-
szych miejscach. W ten sposób otrzymano ciało 400 razy aktywniej-
sze od uranu, czego nie daje żaden ze znanych pierwiastków. Na 
podstawie tego faktu państwo Curie przyjmują istnienie nowego 
pierwiastka, zbliżonego do bizmutu. Dla pierwiastka tego, jeżeli 
istnieniejego się sprawdzi, proponują nazwę „Polonium". Demarçay 
charakterystycznych linii dla polonu nie znalazł." Notatka podpisana 
jest inicjałami Br. P.2. 

Drugą z kolei informację o odkryciu polonu znajdujemy w wydanym 10 dni 
później numerze najbardziej rozpowszechnionego wówczas na ziemiach polskich, 
wydawanego w Warszawie tygodnika popularnonaukowego „Wszechświat" da-
towanym 21 sierpnia. J. Lewiński zamieścił tam trzy szpaltowy artykuł zatytuło-
wany Polonium, opracowany również na podstawie tekstu francuskiego 
komunikatu, zamieszczonego w „Comptes Rendus" Akademii Nauk w Paryżu 
oraz na wcześniejszym komunikacie pani Curie3. W ostatniej części swego arty-
kułu p. Lewiński stwierdza: „Otrzymano w ten sposób ciało 400 razy silniej 
promieniujące od uranu, a żaden z obecnie znanych pierwiastków nie posiada tej 
własności [...] Na zasadzie tego p. Skłodowska-Curie przypuszcza w otrzymanym 
osadzie obecność pierwiastku dotychczas nieznanego a własnościami chemiczne-
mi nader zbliżonemi do własności bizmutu i proponuje dlań piękną nazwę «polo-
nium»". 

„Kurier Warszawski" już w numerze datowanym na 20 sierpnia tegoż roku pod 
tytułem O odkryciu Polonium przez Marię Sklodowską-Curie podaje streszczenie 
wspomnianego artykułu J. Lewińskiego zamieszczonego we „Wszechświecie"4. 
Wydawany w St. Petersburgu polski tygodnik „Kraj" w nr. 33 z dnia 13/25 sierpnia 
1898 w rubryce Różne wieści zamieszcza informację: „We „Wszechświecie" 
czytamy, że p. Skłodowska Curie, rodaczka nasza, odkryła nowy pierwiastek, 
który nazwała «Polonium»"5. Dwa dni później warszawski dziennik „Wiek" w rub-
ryce „Z bliska i z daleka" zamieścił pod tytułem Polonium informację: „Rodaczka 
nasza p. Skłodowska-Curie odkryła nowy pierwiastek, który proponuje nazwać 
«Polonium»6.27 września „Gazeta Lwowska" w Kronice datowanej z dnia poprze-
dniego zamieściła notatkę pt. Nowy pierwiastek chemiczny. „Dzienniki naukowe 
zagraniczne donoszą o dokonanym przez Polkę odkryciu nowego pierwiastka 
chemicznego. O fakcie tym podaje Wszechświat obszerne sprawozdanie skreślone 
przez p. Jana Lewińskiego. Podajemy poniżej główne jego ustępy"7. Jak widać 
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A d t » T C m l g o - w y l c l » - : F r g » & n a . l « é o l « . ł T - r 

P O L O N i RAD. 
Odkryole loh zapomocą promieni Becquerola. 

Odczyt, nygliKiunjr V Sorbuni« X7 m ł j a 4 M r. 

Promienie uranowe. Punktem wyjścia 
dla badań, które wspóloie t p. Piotrem Carie 
prowadzimy nad ciałami promieniotwórcze-
mi, było odkrycie przez Becquerela promieni 
uranowych. Oto na czem polega zjawisko 
tych promieni. Przed trzema laty w r. 1896, 
robiąc doświadczenia fotograficzne z fluory-
zującemi solami uranu, Becquerel spostrzegł, 
ie sole te wywołują działanie fotograficzne 
poprzez papier czarny, nieprzezroczysty dla 
światła. Doświadczenie moina wykonać 

i ..W sposób. następujący : obwinąwszy płytkę 
fotografiozną czarnym papierem, niedopusz-

. czającym do niej światła, umieszczamy na 
. tym papierze od strony uczulonej warstewki 
•61 uranową w jednym kawałku, bądź w po-
staci zbitego proszku. Ody po upływie 24 
godzin wywołamy kliszę, na miejscu, które 
leiało naprzeciw soli urann, ukaie się czarna 

. plama odpowiedniego obrysu. 
W doświadczeniu zrobionem pierwotnie 

' , uiyto soli fluoryzującej przez naświetlenie 
. (siarczan uranyln i potasu); dlatego to Bec-

querel powziął myśl, ie sól ta, oprócz fluo-
rescencyi widzialnej, mote takie pod wpły-i 

wem światła nabyć fluorescencyi, polegającej 
na promieniach niewidzialnych, mogącyoh 
przechodzić przez czarny papier. Doświad-
czenia nie stwierdziły tego mniemania. Bze-
czy wiście, Becquerel znalazł, ie wszystkie 
związki uranu, czy to fluoryzując«, czy nie, 
działają tak samo i ie dla wywołani" zja-
wiska nie potrteba ich wystawiać na ś. !o. 
Umieszczone w zupełnej ciemności, związki 
te nie przestają przez cale lata oddziaływać 
na płytki fotograficzne. Jéieli więo przyj-
miemy t Becquerelem, ie związki uranu wy-. 
syłają promienie niewidzialne, to te promie-
nie uranowe nie wytwanają się działaniem 
światła, ani ulegają jego wpływowi 

Późniejsze doświadczenia Becquerela >) 
i innych uczonych dowiodły, ie w ogólności 
promienie uranowe posiadają takie same 
własności jak promienie Röntgena, miano-
wicie : ' 

1) wywołują ' obrazy fotografiozoe bez 
udziału światła; 

2) mogą przechodzić przez rozmaite cia-

') ,C. r. de l'Acad. dss sciences111896, w wie-
lu miejscach. — Lord Kehin, Beattie i Smolan, 
„Roy. Soc. Edimb." 4 kwietn. 1897 i .Natur." 
LVI, 1897. — Eliter i Ositel, ,В«Ы.» t. XXI, 
.tr.46& -'i ' i,Wied. Ann." 1898, grudaiad. — 
Rutherford, Pluli Mag." t X U t , l t r . 109. — 
Becquertl,. „Coitopt. r. de 1'Aóad. des sricneea'', 
1899. 

Warszawa, dnia 24 września 1899 roku. 

T Y G O D N I K P O P U L A R N Y , P O Ś W I Ę C O N Y N A U K O M 
P R E N U M E R A T A „ W ь Z E С U Ń W I ATA" . 

W \ V * r s x a w l * t rocznie rut». 8, k w u U b i « rab. Z. 
Z p r z e s y ł k ą p o e s f o w ą i toczni« rob. 10, ptfroexot« rab. 5 . 
Fienumrrować m o k i « ReiUkcyi W*Mcbforl*U i we w u j * t -

kich w krają i «»granicą. 

Ryc. 2 Informacja o odkryciu polonu i radu w t. XVIII „Wszechświata" 
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informacja o odkryciu polonu zamieszczona wpierw w lwowskim „Czasopiśmie 
Technicznym" przeszła nie zauważona i nawet lwowskie dzienniki relacjonują tę 
wiadomość według warszawskiego „Wszechświata". 

Kilka tygodni później wychodząca we Lwowie „Gazeta Narodowa" zamieściła 
w Dodatku z dnia 9 października nieco szerszą notatkę o odkryciu polonu: „H. 
Becquerel przekonał się, że metal uran [...] wysyła dziwne promienie bardzo 
zbliżone do promieni Roentgena. Kwestia ta zaciekawiła [...] p. Schmidta i panią 
Curie (Skłodowską z domu) [...] pani Skłodowska Curie zdołała wreszcie otrzymać 
nieznany dotychczas pierwiastek zbliżony własnościami do bizmutu i będący 400 
razy obfitszym źródłem tajemniczych promieni aniżeli uran. Pierwiastek ten 
otrzymał nazwę „polonium" i pomnożył coraz dłuższą listę pierwiastków chemi-
cznych"8. W dalszym ciągu tej notatki znajduje się doniesienie o jeszcze innym 
nowym pierwiastku -coronium, znalezionym jakoby w gazach wydobywających 
się z korony wulkanów. W tej samej gazecie w wydaniu codziennym z dnia 18 
października znajdujemy też krótką informację, że Marya Skłodowska Curie 
wykryła polonium9. 4 listopada 1898 r. warszawska „Gazeta Polska" zamieściła 
26 wierszową notatkę KazimierzaCzerwińskiego.zatytułowanąA^owep/erwia^M 
metale polonium i monium. Czytelnicy mogli się z niej dowiedzieć, że Polka 
p. Skłodowska Curie odkryła nowy pierwiastek nadając mu nazwę polonium10. 

W jesieni 1898 r. cioteczny brat Marii, Józef Jerzy Boguski, dawny asystent 
Mendelejewa, a wówczas kierownik pracowni fizycznej przy Muzeum Przemysłu 
1 Rolnictwa w Warszawie zaczął wydawać miesięcznik „Światło" „poświęcony 
fotografii i wiadomościom z nią związanymi". Wydawnictwo to miało krótki 
żywot; w sumie wydano i to nie bardzo regularnie 12 numerów, a ostatni podwójny 
11/12 ma tylko datę akceptacji cenzury z dnia 12 stycznia 1900 r. W numerze 
2 noszącym datę cenzury 30 października (to znaczy 11 listopada wg. kalendarza 
gregoriańskiego) 1898 r. znajduje się czterostronicowy artykuł wstępny podpisany 
'p.R. ' pt. Prawo zachowania energii w związku z odkryciemp. Marii Skłodowskiej 
Curie11, po którym wydrukowano oryginalne doniesienie autorstwa naszej bada-
czki nadesłane 18 października 1898 r. Doniesienie to zawiera następujące sfor-
mułowanie: „[...] pechblenda (blenda smolista) zawiera nieznany dotychczas 
pierwiastek. Pierwiastek ten zdaje się być analitycznie zbliżony do bizmutu. 
Proponujemy nadać mu nazwę Polonu"12. W omówieniu właściwości tego pier-
wiastka pojawia się po raz pierwszy polska nazwa promieniowalność zmieniona 
wkrótce na promieniotwórczość. Ten artykuł Marii Skłodowskiej-Curiejest często 
wymieniany w polskich opracowaniach na temat naszej uczonej. Znany magazyn 
warszawski „Tygodnik Ilustrowany" w numerze z dnia 3 grudnia 1898 r, wspomi-
na co prawda o drugim numerze „Światła", ale całkowicie pomija odkrycie 
polonu13. 
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ZECHSWIAT Nr 48-
j na opadłych galjziaoh olszowych; brzozowych, 
i dębowych i sosnowych, lejących na aiemi, w la-
I Bach wilgotnych i cienistych, jednakie dopiero' 
! » jr. b zenwaiylem ńa jednej s nich,.'» mianowi-

cie na dębowej, kilkadziesiąt drobnych grzyby 
ków, mających teki '«km kolor grzynazpaiiowy,' 
jak. i podłoże, na którem roely. Łatwo było. 
mi olęreilió je, według, dokładnego opiau, poda-
nego », dziele Schroetera „Die Pilz« Echl». 
siens", i którego aaraxem dowiedsisłem rię, łe. 
one. powodują owo zielone butwienie drewna." 
Fakt ten, udowodniły badania Brefeld«, który 
d o« traf gl zielone zabarwienie grzybni, wyhodo-
wanej w płynie.odływoiym.» ««rodniki» izeczo. 
nego grzyba. Zielony jago kolor zaleiy od 
pigmentu, uchodzącego zeykle ta kwaa. kiylo-
chlórowy (acidum zylochloricom). Barwnik 
wspomniany nié rozpuszcza się ani w wodzie, 
ani w alkoholu, ale i latwolćią rozpuszcza ai; 
w,chloroformie i.daje roztwór nisbiesko-zielony. 
IJelotitim aeruginoium, jak łojuż wspominałem, 
je«t drobnych ro z miar ó.w,, gdy* doobodïi tylko, 
do killed milimetrów azerokożći, oitdzony jeat 
né krótkim- trzonku, z początku poaiada postai 
kielilikowatą, пааЦрше miaecakowatą, a w koócu 
tarczowatą, za: miodu ma; byi biały i.dopiero' 
później, grynizpanowy. z wyjątkiem jednakie 
objôçfkii albowiem ta, pomimo i< wygląda tialo-' 
no, pod' mikroskopem nie ujawnia żadnego wy-
raźnego zabarwienia. Pozostaje mi jettete do-
daó, że Helotium aerugino«ónj by) joi doitrzega-
ny w Królestwie przea.p. F. Błońskiego, który 
wymienia - go-w - swoim „Prayctypku, do - flory 
grzybów Polaki", drukowanym ». toinie XIV 
Pàmi?tnik.flzyograflç.n,go;; _ _ 

jty'.ï;- biv- :ГЛ!ДГ?y-riz ЬкМег. 

Л. Ż 

ii^orespondei 
• Ь г - . ч v.; 

!V 

wiûfa. 
.Vitrf« • : 

..„H.bjei, miesiąca- i rok« .alożylain Akademii 
ÎJajifc .ĵ otę;. o «flarze ąjom^wye baijta>adej 
npjnegp, o. kî rym j^t'mo»«V srtykiüe moimj 
pomieszczonym w 8? lï-rze WÏtacWwiata ii r. b; 
W' obecnym,- znacznie już wyźarym • stopniu ze-
gęazozęniap otrzymuję-, nacięiar atomowymi«--
«üMby,Hctlw(; 146,8-, kiedyi' «J»lf • Iwnrtr m; 
ciężar atomowy 137,7, jest więo różnica, o. 8, 
jednostek, która, «twierdza istnienia radu jakô  
oddzielnego pierwiulktC*fr'«ęii^dmim l'; Dę-
mêrç'ay cgłoeil óaUtoie rezultaty, dotyczące *wid-'-
ma radu, które - pray- ożyciu 'najlilniejtkonoen-: 
trojrapych przj(«orów irystępujebałdzo piękni«; 
i'jea£ równia siln.̂  jak. widme baryta...: Tak więc. 
praca ńaaża posuwa aię napraód' i zbliża âo jpo? 
mŷ lńego koócâ  ! -Prawdopodobnie priednęwei-' 
mierny" przeróbkę bardzo tnacauej ilolei, W 

. Nr.AS .. WSZECH 

pięcia toon surowego materyale, co się wykona 
w fębryoe, która juł dla пм/pracuje, » tami 
«ajmïemy się tylkoostateczną koocentrecyą. Ca-
łą tę robotę zamierzamy, ukoóczyó przed otwar' 
ciem prąyazłorooznąj wyatawy i byi moie, io 
w. tych'warunkach' uda aij nam otrtymąó » 1 
ciyity. Praca nad polonem po«uwa aię takie 
powoli naprzód i spodziewamy «t otrzymai 
wkrótce, z niej rezultaty." 

. . . J f . Skbdowska-Curie. 

S P R A W O Z D A N I E . 

W zeszycia 5—6 „Wiadomości metomałycz-
uycb', zamykającym tom trzeci tego poważnego 
naszego naukowego wydawnictwa, znajdujemy 
przedewazystkiem trzy oryginalne rozprawy; 
1) O objo'oiciach bryl, • utworzonych ruchem 
przeatrzennym figury niezmiennej, prze« p. T. 
Rudzkiego. 2) Kilka uwag o wzorze interpolacyj-
nym Lagrangea;-przez p: W. Lewiokiego." 
8) Syatemy grupowe obliczania rezerwy od ubez-
pieczeń na doiycie «• zwrfltainpremü,, prjez. 
p. B. Daoielewicza. Próet tego «««zyt niniejtzy 
zawiera interesującą rozprawę prof. Jamesa 
Pierpoota o „arjtmetyzacyi matematyki?, ogło-
•zoną pierwotni« w „Buletynach". amerykaóakie- , 
go Towarzystwa matematycznego (maj 1899); 
przekładu najęayk pobki za zgodą autora do 
kona! p. 8. Dickstein, redaktor „WiadomoW, 
cza prócz dzieł oryginalnych «porą lietbę cennych 
tłumaczeń. W przeglądzie literatury i biblio-
grafii znajdujemy tr«y sprawozdania priez p. T. 
Frie««ndorfla z dziel: F. Kleina i A Sommerfel.' -
da ,üeber die Theori« de« К-е>>«1«"; H. Helm-, 
hoîtza, „Vorlesungen über « - 'ynamik diecretef 
Matienpiukte" i L. Boltzmâ ua' „Vorlesungen 
über die Prinoipe der Mechanik» i wreszcie* 
«prawodzanie or dzisjlku ' Vailatiegp Âlcnnà 
oserrezioni'sulle questioni.,di parole nella «toria; 
delia «ci«nza e della culture" przez p. 8. Die-
«teina. Zeizytniniejaay „Wiadomości11 zamyka wy-
kaz publikacyj towarzystw.naukowych polskich, 
oraz kilko zagranicznych,-kronika i nekrologia. 

' " ;•• 

li p-e&uty 

— д е г * ? i'sitxirü^ — -Ч t ^ i à K R O N I K A NAUKOWA;v ; 1 

Ameby zielone. Ciekawe «postrzeżenie za-
komunikował prof. Oruber na posiedzeniu Towa-
rzystwa przyrodniczego w Freiburgu badeóskim, 
W słoiku hodował on » laboratoryum wymoczki, 

Rye. 3 Informacja M. Skłodowskiej-Curie o otrzymywaniu radu w t. ХУШ „Wszechświata" 
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3. Rok 1899 

Podobnie jak w przypadku odkrycia polonu pierwszą w Polsce informację 
o odkryciu radu podał organ Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie „Czaso-
pismo Techniczne"; w numerze z dnia 25 stycznia 1899 r. zamieszczona została 
w Kronice Technicznej i Naukowej następująca notatka zatytułowana: „O „polo-
nie" według artykułu Krausego zamieszczonego w „Chemiker Zeitung" (rocznik 
1899, s.24): 

„O „polonie" nowym pierwiastku chemicznym pisaliśmy już w z.r., 
obecnie podajemy dalsze szczegóły. W końcu grudnia z.r. przedsta-
wił p. Becquerel Akademii paryskiej dalszą pracę p. P. Curie, pani 
Maryi Skłodowskiej-Curie i p. G. Bémonta dotyczącą tego pierwia-
stku, oraz n o w e g o jeszcze ciała, zawartego w uranowej rudzie 
[...] Przy dalszych badaniach w smołowej rudzie uranowej natrafio-
no, prócz polonu, na n o w ejeszcze promieniujące ciało, chemicznie 
odróżniające się od polonu [...] polon dokładnie strąca się amonia-
kiem. Nowe zaś ciało czynne posiada własności barytu; nie strąca się 
ono ani siarkowodorem, ani siarczkiem amonu, ani amoniakiem; 
siarkan tego ciała nie rozpuszcza się ani w wodzie, ani w kwasach, 
węglan jest w wodzie nie rozpuszczalny; łatwo zaś w wodzie roz-
puszczalny chlorek nie rozpuszcza się w mocnym kwasie solnym 
i w alkoholu [...] Widmo [tego ciała] badał Demeręay, prócz innych 
linii barytowych znalazł on linię X=8314,8 wyróżniająca się od linii 
barytu i przemawiającą za istnieniem nowego pierwiastku, dla któ-
rego zaproponowano nazwę Radium [...] Promienie wysyłane przez 
polon i rad wywołują fluorescencję platynocyjanku barowego, po-
dobnie jak promienie Röntgena, chociaż znacznie słabiej"14. 

Natomiast wydany nieco później „Tygodnik Polski" w zeszycie z dnia 11 lu-
tego zamieścił artykuł pt. Krypton, Neon, Metargon [ostatecznie przyjęto dla tego 
pierwiatka nazwę ksenon], Pobniurn5, w którym po omówieniu odkrytych w 1898 r. 
w powietrzu kilku gazów szlachetnych autor dodaje: „[...] oto przed paru miesią-
cami rodaczka nasza pani Curie-Skłodowska znalazła nowy gaz w powietrzu, który 
nazwała Polonium". W artykule tym nie ma ani słowa o radzie, mimo że już 
kilkanaście dni wcześniej pisało o nim „Czasopismo Techniczne". 

W 1899 r. w magazynie popularnonaukowym „Wszechświat", w którym na 
podstawie prasy światowej krótkie informacje o odkryciach referował m.in. Wła-
dysław Skłodowski, ojciec Marii, w zeszycie Nr 11 z 12 marca w dziale Kronika 
naukowa znajduje się krótka notatka zatytułowana „Nowe pierwiastki"sygnowana 
tylko znakiem ö. Jej początek brzmi: „Niedawno zaznaczyliśmy w większym 
artykule odkrycie przez p. Curie i panią Skłodowską-Curie nowego pierwiastku 
otrzymanego z uranu czarnego (pechblendy); charakterystyczną była zdolność 
tego pierwiastku do wysyłania promieni Becquerelowskich, chemiczny zaś chara-
kter zbliżał go do bizmutu. Obecnie państwo Curie wraz z Bemontem odkryli 
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w uranie czarnym drugie silnie promieniujące ciało, o własnościach chemicznych 
zasadniczo różnych od polonu". Następuje opis właściwości chemicznych tego 
nowego ciała prawie w tych samych słowach, w których donosiło o nim „Czaso-
pismo Techniczne", a dalej: „widmo zaś jest identyczne z widmem barytu. Jed-
nakże pp. Curie przypuszczają istnienie nowego pierwiastku, gdyż promieniuje on 
900 razy silniej od uranu, baryt zaś izwiązki wcale nie wysyłają promieni Becque-
relowskich. Oprócz tego p. Demaręay badając widmo promieniującego ciała 
znalazł obok widma barytu, ołowiu i platyny nieznaną linię o długości 3814,8 
jasniejszą nawet od linii barytu. Linia ta występowała nader słabo, gdy nowe ciało 
promieniowało 60 razy silniej od uranu, bardzo wyraźnie, gdy oczyszczono je o 
tyle, że promieniowało 900 razy silniej. Wobec powyższych danych badacze 
przypuszczają, że mamy do czynienia z nowym pierwiastkiem, któremu nadano 
miano „radium" z powodu niezwykle silnego promieniowania"16. 

W tym samym magazynie z dnia 24 września redakcja zamieściła nadesłaną 
przez panią Curie polską wersję referatu na temat polonu i radu wygłoszonego na 
Sorbonie w dniu 27 marca tego roku. W wersji tej znajdujemy już polskie 
określenie „promieniotwórczość"17. Dwa miesiące później ten sam magazyn 
w dziale Korespondencja Wszechświata zamieścił przysłaną przez naszą uczoną 
krótką notatkę zatytułowaną Otrzymanie radu czystego, w której donosi ona: „14 
bieżącego miesiąca i roku złożyłam w Akademii Nauk notę o ciężarze atomowym 
barytu radonośnego; przed otwarciem przyszłorocznej wystawy może uda się nam 
uzyskać rad czysty18. 

O polonie i radzie znajdujemy jeszcze na przełomie listopada i grudnia 1899 r. 
trzy notatki w prasie galicyjskiej. Są to sprawozdania z odczytów wygłoszonych 
w Krakowie i we Lwowie na zebraniach Towarzystwa Przyrodników Polskich im. 
Kopernika. „Gazeta Lwowska" zapowiedziała w numerze z dnia 28 listopada 
odczyt prof. I. Zakrzewskiego Polonium i Radium z demonstracjami, a w numerze 
z 3 grudnia poinformowała, że: „Na posiedzeniu w dniu 28 z.m. przedstawił prof. 
J. Zakrzewski bardzo ciekawe wyniki badań Bockel'a i Curie-Skłodowskich nad 
pewnymi metalami, będącymi połączeniami uranu, które posiadają podobne do 
promieni Roentgena właściwości"19. Natomiast w lwowskiej „Gazecie Narodo-
wej" z tego samego 3 grudnia prawdopodobnie ten sam dziennikarz zamieścił 
notatkę: „Z lwowskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. 28 listopada 
prof, dr J. Zakrzewski przedstawił bardzo ciekawe wyniki badań Böckla i Curie-
Skłodowskich nad pewnemi metalami będącymi połączeniami uranu, które mają 
podobne do promieni Roentgena właściwości. Nowe metale nazwane Polonium 
i Radium posiadają też zagadkowe właściwości elektryczne". Dziennikarz donosi 
też, że wykład był ilustrowany demonstracjami20. Krakowski „Czas" też z dnia 
3 grudnia donosi w swej kronice: „Z Towarzystwa im. Kopernika. Na posiedzeniu 
w dniu 15 listopada prof. A. Witkowski wygłosił nader zajmuj ący odczyt o nowych 
pierwiastkach Polonium i Radyum odkrytych przez p. Skłodowską-Curie i profe-
sora Curie w Paryżu za pomocą promieni Becquerela. Najwięcej zainteresowania 
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wywołały doświadczenia i demonstracje okazów związków tych nowych, a obda-

rzonych zadziwiającymi właściwościami pierwiastków"21. 

4. Rok 1900 

W ciągu 1900 roku prasa polska już znacznie częściej zajmowała się osiągnię-

ciami Marii Skłodowskiej-Curie. 10 stycznia „Czasopismo Techniczne" zamieści-

ło notatkę o polonie i radzie podpisaną Br.P następującej treści: 

„Polon i rad. O pierwiastkach tych chemicznych podawało już nasze 

czasopismo kilka wzmianek. Pani Skłodowska-Curie wykazała, że 

ruda uranowa zawiera ciała, które mocno działają na płytę fotogra-

ficzną, wysyłają t.zw. promienie Becquerel'a. Same sole uranowe 

również działają na płytę fotograficzną, lecz rudy uranowe zawierają 

dwa ciała nazwane p o l o n i rad , które bez porównania mocniej 

i prędzej działają na tę płytę. Becquerel z doświadczeń oblicza, że 

rad działa 70 000 razy mocniej niż czyste sole uranowe. Trudność 

tematu i tego rodzaju badań była niewątpliwie powodem, że pierwia-

stków tych dotychczas bliżej i dokładniej nie zbadano i nie wydzie-

lono. Obecnie pani Skłodowska Curie zawiadamia redakcję „Wszech-

świata", że badania tych pierwiastków posuwają się naprzód i jedna 

z fabryk chemicznych przesłała 5 ton rudy uranowej w celu wydzie-

lenia tych pierwiastków i że prawdopodobnie do wystawy paryskiej 

badania zostaną znacznie posunięte. 

Dotychczas Państwo Curie wykazali, że rad posiada następujące 

nader ciekawe własności: 1. Zamienia on tlen na ozon. 2.Wywołuje 

w szkle fioletowe zabarwienie przez proste promieniowanie. 3. że 

cyjanek barowoplatynowy pod wpływem radu staje się żółtym, bru-

natnym i traci czułość względem fluorescencji [...] 4. że chlorek 

barowy zawierający w sobie chlorek radu z nasyconych roztworów 

strąca się jako ciało bezbarwne, przybierając jednak z czasem odcień 

różany [,..]5. Mieszanina suchych chlorków baru i radu jest biała, 

staje się jednak z czasem żółtawa. 6. Powietrze pod wpływem radu 

staje się dobrym przewodnikiem elektryczności. 7. Becquerel wyka-

zuje, że widmo radu posiada charakterystyczne linie, lecz położenia 

ich jeszcze nie wyznaczył. 8. Ciężar atomowy radu ma być o 8-9 

jednostek większym od ciężaru atomowego baru . 8.Villard znowu 

usiłuje wykazać analogię pomiędzy czynnymi promieniami radu i 

promieniami X. Prywatnie dowiadujemy się, że Państwo Curie 

otrzymali śliczne świecące związki radu i że te związki farbują szkło. 

Dotychczasowe badania wskazują, że mamy do czynienia z nadzwy-

czaj ciekawymi objawami, które mogą rzucić wiele światła na naszą 

wiedzę i które Państwu Curie zasłużony rozgłos i sławę przyniosą. 

* Jak dziś wiemy, masa atomowa baru wynosi 137,33, zaś radu - 226,025. 
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W dniach 17 i 20 stycznia 1900 r. Bronisław Znatowicz wygłosił w Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa dwuczęściowy popularny wykład p.t. Pojęcie naukowe 
0 metalu. Był on obszernie referowany przez Władysława Umińskiego w „Kurie-
rze Codziennym"23. Prelegent przedstawił alchemiczne poglądy na istotę metalu 
oraz charakteryzujące go właściwości fizyczne i chemiczne. Wykład ten poprze-
dzał referat p.t. O metalach rzadkich i nowo odkrytych, wygłoszony w dniu 27 
stycznia tegoż roku. Prelegent omówił w nim właściwości uranu i wysyłanie przez 
niego promieni podobnych do promieni Roentgena; następnie poinformował słu-
chaczy, że w ostatnich czasach pani Curie, urodzona Skłodowska, Polka mieszka-
jąca w Paryżu, badająca skład chemiczny minerałów zawierających uran, odkryła 
1 wydzieliła dwa nowe metale polonium czyli polon i radium czyli rad, obdarzone 
nieporównanie większą zdolnością wysyłania tajemniczych promieni. Odczyt ten 
został obszernie omówiony na łamach kilku gazet warszawskich: „Kuriera Co-
dziennego" z dnia 28 stycznia24 „Kuriera Warszawskiego" z tego samego dnia25, 
oraz „Gazety Polskiej" z dnia 29 stycznia26, 

20 lutego 1900 r. w lwowskim Towarzystwie im. Kopernika dr Smoluchowski 
wygłosił odczyt pt. O wynikach nowych badań nad promieniowaniem. Doniósł 
o tym „Kurier Warszawski" w dniu 28 lutego w korespondencji ze Lwowa, nie 
podając jednak treści odczytu27. Nie potrafimy więc stwierdzić, czy wykładowca 
mówił również o promieniowaniu polonu i radu. 

W marcu 1900 r, paryskie czasopismo „Rappel" zamieściło artykuł p. Vitouxa 
0 pracach pani Skłodowskiej Curie dotyczących zastosowania radiografii odkry-
tego przez nią minerału polonium. Identycznie sformułowane informacje o tym 
artykule zamieściły w działach Polacy w Paryżu dwa czasopisma: warszawski 
„Wiek" z dnia 18 marca28 i lwowska „Gazeta Narodowa" z 30 marca29. 

W 1900 roku warszawski tygodnik literacko społeczny „Głos" przekształcił się 
w tygodnik naukowo-literacko-społeczny i zaczął drukować nieco dłuższe infor-
macje naukowe. W numerze z 28 kwietnia w ramach działu Przewodnik naukowy 
1 etyczny zamieszczony został podpisany inicjałami M. Hn. artykuł Teorie chemi-
czne, w którym autor po omówieniu rozwoju Mendelejewowskiego układu perio-
dycznego pierwiastków napisał: „W ostatnich latach wykryto znów pewien szereg 
nowych pierwiastków [...] Nieobce też są pewnie czytelnikom naszym w ogólnych 
zarysach wiadomości o całym szeregu nowszych odkryć, dotyczących, takich 
pierwiastków jak hel, neon, krypton, eterion*, metargon, ksenon, wiktorium zakoń-
czonych tymczasowo wykryciem przez rodaczkę naszą p. Skłodowską-Curie i jej 
męża pierwiastków polonu i radu". Dalej stwierdza autor, że z wyjątkiem radu te 
wszystkie nowe pierwiastki nie mieszczą się w tablicy Mendelejewa30. 

W tym samym tygodniku ten sam autor zamieścił w numerze z 21 lipca 
trzyszpaltowy artykulik Nowe zagadki nauki z podtytułem Promienie Becquerela 
i zasada zachowania energii. Autor stwierdza, że po odkryciu promieni Roentgena 

* Dziś radon. 
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znajdowano różnego rodzaju źródła promieniowania i dlatego odkrycie Becque-
rela przeszło niezauważone. I dalej: „Dopóki chodziło o tak drobne ilości energii, 
jaka promieniuje z soli uranowych, można jeszcze było przypuszczać, że mamy tu 
do czynienia z nadzwyczaj wolnym przebiegiem procesów chemicznych. Wobec 
jednak nowych odkryć przypuszczenie to upadło. Nowe te odkrycia zawdzięczamy 
pani Curie-Skłodowskiej i (w mniejszym stopniu) jej mężowi. Wykazali oni, że 
własność wysyłania promieni Roentgena posiada nie tylko uran, lecz i kilka innych 
ciał [...] Państwo Curie wykazali, że energią tą obdarzone być muszą co najmniej 
dwa różne, a nieznane dotąd ciała [...] Te spostrzeżenia doprowadziły wkrótce do 
wykrycia dwu nowych pierwiastków polonu i radu". Autor omawia też pokrótce 
dalsze badania na ten temat31. 

8 lipca 1900 r. „Gazeta Warszawska" zamieściła w dziale Rozmaitości notatkę 
pt. Odkrycie naukowe Polki: , J ' . Skłodowska, znana jest naszym przyrodnikom 
dobrze z tego, że wraz z mężem swym, p. Curie odkryła metal „polonium". 
Niedawno wystąpiła w Paryżu przed światem uczonym z nowym odkryciem: jest 
nim metal 900 razy energiczniejszy od „uranium"; dali mu nazwę radium: z cech 
chemicznych metal ten przypomina barium i wydziela promienie Becquerela, 
takie że pozwalają na otrzymanie dobrego zdjęcia fotograficznego w ciągu pół 
minuty, przez co staje się możliwym w praktyce otrzymać zdjęcia radiograficzne 
szkieletu bez pomocy rurek Croockesa. Promienie X są nowego tego metalu 
własnością stałą, nieustanną"32. Następną informacją w tym samym dziale jest 
wiadomość o zamordowaniu włoskiego dziennikarza Alfano, właściciela pisma 
humorystycznego. Uznano widocznie, że obie te informacje są równie ważne. 

W tym samym roku „Wszechświat" w wydaniu z dnia 23 września zamieścił 
pierwszą część podpisanego literami W.G. [Władysław Gorczyński] artykułu pt. 
Wyniki badań nad promieniami Becquerela, w której omawia również badania 
Marii Skłodowskiej-Curie; w drugiej części tego artykułu zamieszczonej tydzień 
później, w następnym numerze autor wspomina o nieaktualnej już wówczas 
hipotezie Marii Curie, że przestrzeń miałaby być przeniknięta promieniowaniem 
podobnym do rentgenowskiego, które rozpraszane przez ciała o wysokim ciężarze 
atomowym wysyłać miały promienie Becquerela". 

W lipcu 1900 roku odbył się w Krakowie IX Zjazd Lekarzy i Przyrodników 
Polskich. Maria Curie nie przybyła do Krakowa, lecz przysłała na ten Zjazd tekst 
referatu pt. O nowych ciałach promieniotwórczych, który został odczytany na 
wspólnym posiedzeniu Sekcji Chemicznej i Fizycznej. Znalazł się też on w całości 
w Dzienniku IX Zjazdu Lekarzy i Przyrodników PolskichM, oraz we „Wszechświe-
cie" w dwu częściach w wydaniach z 7 i 14 października 190035. 

Rocznik 25 z 1900 r. czasopisma „Kosmos" zamieścił artykuł Stanisława 
Niemczyckiego pt. Polonium i Radium, w którym m. in. czytamy: „Światprzemian 
chemicznych podobny jest widowni, na której odgrywa się scena za sceną; oso-
bami działającymi są pierwiastki, każdy z właściwą rolą, czy to statysty, czy 
też przedstawiciela charakterów. Do ostro zarysowanych postaci scenicznych 
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ostatniego rodzaju należą dwa pierwiastki, których odkrycie należy do najmłod-
szego ćwierćwieku: gal i german. Czy domniemanym pierwiastkom polonium 
i radium przypadnie jedna lub druga rola, czy też może rola debiutantki, której 
najpochlebniejszą zaletą jest, że ma ładne toalety i zamiłowanie do sceny, trudno 
rozstrzygnąć, ale to pewne, że zjawisko promieniowania obserwowane w tych 
ciałach jest zagadką ciekawą dla praw obecnie uznanych"36. 

W zamieszczonym w „Kosmosie" sprawozdaniu Zarządu Towarzystwa im. 
Kopernika za okres od 19 lutego 1899 do 19 lutego 1900 roku wymienione są 
wspomniane już wyżej wykłady prof. Witkowskiego w Krakowie i J. Zakrzewskie-
go we Lwowie37. Wykład prof. Witkowskiego wzmiankowany jest też w opraco-
wanym przez E. Romera Sprawozdaniu 25 lecia Towarzystwa im. Kopernika3*. 

5. Rok 1901 

1 stycznia 1901 r. Władysław Umiński zamieścił na łamach „Kuriera Codzien-
nego" artykuł pt. Wynalazki XIX wieku39. Wspomniał w nim m.in. o wynalazku 
Roentgena, Marconiego, ale całkowicie pominął odkrycie pierwiastków promie-
niotwórczych. 13 stycznia ten sam autor omówił w „Kurierze Codziennym" 
wykład o rozwoju chemii wygłoszony przez dra Bieleckiego w Sekcji Chemicznej 
Towarzystwa Popierania Rozwoju Przemysłu i Handlu. Prelegent przedstawił 
osiągnięcia chemików od czasów Roberta Boyle i Antoniego Lavoisiera, a w końcu 
- jak pisze Umiński - „podniósł znaczenie ostatniego działu chemii, chemii 
fizykalnej i zakończył... życzeniem, aby w świeżo rozpoczynającym się stuleciu 
XX poznanie prawdy dalsze poczyniło postępy i aby do tych postępów przyczynili 
się też jak najszerzej i nasi uczeni w sekcji chemicznej pracujący". Umiński dodaje 
swój komentarz: „Niestety w całym szeregu faktów i nazwisk, jaki przytoczył 
prelegent, nie spotkaliśmy się ani z jednym nazwiskiem polskim"40. Jak widać, ani 
dr Bielecki, ani referujący jego wykład W. Umiński nie zdawali sobie sprawy, że 
w tym szeregu nazwisk zabrakło nazwiska Marii Skłodowskiej-Curie. Na przeło-
mie 1900 i 1901 roku, od listopada do kwietnia W. Umiński zamieścił na łamach 
„Kuriera Codziennego" cykl artykułów p.t. Zadania XX wieku w dziedzinie tech-
niki i wynalazków. Zamieszczony w tym cyklu w dniu 22 lutego artykuł p.t. Cuda 
chemii poświęcony jest głównie problemom syntezy chemicznej, i znowu autor 
pomija badania małżonków Curie41. W 1901 r. popularno-naukowy tygodnik 
„Wszechświat" zamieszcza już również sprawozdania innych badaczy nad 
promieniotwórczością. Przykładem jest zamieszczona w dniu 20 lutego w Kronice 
Naukowej notatka p odpisana przez Władysława Gorczyńskiego o badaniach 
G. Bernardta nad widmem polonu i radu42. Również pierwsze w Polsce czasopismo 
zamieszczające przede wszystkim doniesienia o oryginalnych badaniach chemi-
ków polskich wykonanych w kraju - wychodzący w Warszawie od 1901 r. „Che-
mik Polski" - zamieszcza w Kronice Chemicznej numeru z 3 kwietnia streszcze-
nie opublikowanej w „Comptes Rendus" pracy H. Becquerela Niektóre skutki 
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MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY FOTOGRAFII * 
* I WIADOMOŚCIOM Z NIĄ ZWIĄZANYM. ^ 2 . 

Warszawa w Listopadzie 1898 r. 

Że promienie Becquerela działają na klisze fotogra-
ficzne bromo-srebrne, jest to fakt, znany od czasu odkrycia 
tych promieni, lecz o ile nam wiadomo, dopiero pani 
Skłodowska-Curie wykazała, że są one zdolne pobudzać 
do świecenia piatynocyjanek barowy, co zbliża je do 
promieni Röntgen'a. 

Aby jednak promienie Becquerel'a wywołały świe-
cenie platynocyjanku baru muszą koniecznie posiadać 
odpowiednio wielkie natężenie. Promieni o tak Wysokiem 
natężeniu ani Becquerel, ani też sumiennie badając; je 
Schmidt nie mieli w swem rozporządzeniu, gdyż można 
je otrzymać jedynie za pomocą metody podanej przez 
panią Skłodoweką-Curie. 

Ważność tego odkrycia i jego względna nowość, nie 
jest ono bowiem starsze nad kilka miesięcy, skłoniły 
nas do postarania się, aby czytelnicy r Światła" dostali 
do swego rozporządzenia orginalną pracę w tym kierim-

Ryc. 4 Informacja o odkryciach M. Skłodowskiej-Curie w nr. 2 miesięcznika „Światło" 
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chemiczne wywołane przez promieniowanie radu. W tym roczniku nie znajdujemy 
jednak żadnej wzmianki o pracach małżeństwa Curie. 

Prasa polska zaczyna się jednak bardziej interesować referatami dotyczącymi 
odkryć Marii Skłodowskiej-Curie. 9 lutego warszawskie „Słowo" zamieszcza 
obszerne streszczenie referatu nadesłanego przez Marię Skłodowską-Curie na 
odbyty w poprzednim roku Zjazd Polskich Przyrodników i Lekarzy43. 

Krakowska „Nowa Reforma" 20 lutego poinformowała, że 16 marca dr Ludwik 
Bruner będzie miał w krakowskim oddziale Towarzystwa Przyrodników Polskich 
im. Mikołaja Kopernika odczyt pt. Polonium, Radium i promienie Roentgena. Ta 
sama gazeta z dnia 16 marca przypomniała o tym odczycie, podając, że odbędzie 
się on o 6 wieczorem w sali wykładowej Zakładu Fizycznego przy ul. św. Anny 
6, a bilety można nabywać w księgarni S.A. Krzyżanowskiego oraz przy wejściu 
na salę44. O odbyciu się tego odczytu poinformował również „Kosmos" w ramach 
sprawozdania z działalności krakowskiego oddziału Towarzystwa im. Kopernika 
w roczniku 190145. 

W1901 r. wychodzący w Petersburgu w języku polskim tygodnik „Kraj" zaczął 
oddzielnie wydawać swój dotychczasowy ilustrowany dodatek pod nazwą „Życie 
i Sztuka". W nr. 12 tego dodatku w rubryce Notatki naukowe zamieszczona została 
następująca informacja: O Radium i Polonium i promieniach Becquerela mówił 
6 marca profesor wyższej szkoły berlińskiej dr Miethe [Omówił on historię 
odkrywca właściwości uranu, a następnie kontynuował...] „W daleko wyższym 
jeszcze stopniu aniżeli uran posiadają te własności dwa ciała odkryte przez 
profesora fizyki w Paryżu p. Curie, a właściwie przez jego żonę z domu Skłodow-
ską, która także jest profesorem fizyki w Sèvres i przez nich nazwane Polonium i 
Radium"46. 

Interesującą notatkę pt. Pierwiastki promieniotwórcze zamieścił „Wszech-
świat" w numerze z dnia 21 kwietnia. Kazimierz Jabłczyński podaje w niej 
sprawozdanie z prywatnego zebrania redakcji „Wszechświata" i „Chemika Pol-
skiego", „na którym p. Skłodowska Curie podczas krótkiej bytności w Warszawie 
opowiadała o najnowszych badaniach nad odkrytemi przez siebie pierwiastkami 
radem i polonem. Pokazała kilka doświadczeń z otrzymanym zaledwie w ostatnich 
czasach skoncentrowanym preparatem soli radu (blisko 50% chlorku radu i 50% 
chlorku baru), kilka decygramó w kryształków z 1000 kg blendy smolistej. [Zebrani 
obserwowali wzbudzoną przez ten preparat fosforescencję platynocyjanku baru 
oraz zabarwianie się szkła; przyczyna zjawiska jeszcze nie znana.] Pragnieniem 
p.Skłodowskiej - pisze K. Jabłczyński - jest dojście do chemicznie czystego 
chlorku radowego. Co do polonu i aktynu do końca charakterystycznych widm 
jeszcze nie znaleziono"47. O tym spotkaniu na podstawie powyższego artykułu 
K. Jabłczyńskiego zawiadomił także „Kraj" w swym dodatku w numerze z dnia 
10 maja w rubryce Notatki naukowe™. 

Możliwe, że owa bytność pani Curie w Warszawie spowodowała większe 
zainteresowanie jej osobą, które w numerze z dnia 8 maja przejawił warszawski 
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Ryc. 5 Portret M. Sklodowskiej-Curie zamieszczony w gazecie „Wiek" 
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„Wiek Ilustrowany". Na stronie 1 zamieszczono jej portret z podpisem: „Pani 
Currie Skłodowska rodaczka nasza, zasłużona pracowniczka w dziedzinie che-
mii", i obok artykuł Żywe metale zajmujący jedną szpaltę. Autor zaczyna ten 
artykuł zdaniem: „Nazwisko Currie Skłodowskiej, naszej rodaczki, łączy się z ca-
łym szeregiem odkryć, które ostatniemi czasy wprowadziły w zdumienie świat 
naukowy". Następnie omawiane są świeże doniesienia dzienników francuskich 
0 „zadziwiającym odkryciu", które nazwano efektownie „żywymi metalami" (les 
métaux qui vivent). Po wzmiance o promieniach Roentgena autor kontynuuje: 
„Lecz oto fakt nowy. Grupa uczonych, na czele której znajduje się pani Currie-
Skłodowska ze swym mężem przystąpiła do zbadania nowo odkrytych metali: 
polonium, radium, actinium [...]. Te nowe metale zdają się posiadać energię 
promienistą, niemal żywą [...] dodając, że jest ona warszawianką i córka żyjącego 
jeszcze zasłużonego profesora przyrodnika, niegdyś inspektora jednego z tutej-
szych gimnazjów dawnej organizacji"49. W tym samym numerze redaktorzy tego 
pisma znajdują okazję, by wspomnieć o naszej uczonej w informacji o Pierre 
Eugène Marcelin Berthelocie: „Chemia francuska, dla której, rzucona losem nad 
Sekwanę, pracuje również nasza rodaczka pani Currie-Skłodowska, posiada ne-
stora swego w osobie Piotra Berthelota". Notatka ta ma w sumie 14 wierszy, ale 
ilustrowana jest portretem francuskiego uczonego50. 

17 października Władysław Umiński w prowadzonej przez siebie na łamach 
Kuriera Codziennego rubryce Z pracowni uczonego przypomina, że ramach tej 
rubryki pisał już o promieniach Becquerela, a następnie kontynuuje: „Przekonano 
się, że tajemnicze owo zjawisko zachodzi bez przerwy: uran, polon, rad, czy 
aktinium wysyłają promienie miesiącami, a nawet latami,., co daje wiele fizykom 
do myślenia". I dalej: „Pani Curie, która wespół ze swym mężem odkryła polon, 
odznaczający się nadzwyczajną zdolnością promieniotwórczą, bada pilnie w dal-
szym ciągu ten pierwiastek i naturę tajemniczych promieni"51. Następnie autor 
omawia prace Amerykanina Rutherforda, oraz p.Curie i p. Debierne'a nad „indu-
kowaniem" promieniotwórczości. Chodziło, jak się później przekonano, obadania 
osadów radonu na otaczających ciałach. 

26 października „Tygodnik Ilustrowany" zamieścił całostronicowy artykuł dra 
Karola Hertza o substancjach mających niewyczerpany zapas energii świetlnej 
1 elektrycznej. „Wśród uczonych zajmujących się tą substancją jedno z pierwszych 
miejsc zajmuje p. Curie, z domu Skłodowska, córka znanego pedagoga". Po 
wzmiance o odkryciach Becquerela autor pisze: „Dwa lata temu małżonkowie 
Curie po długich pracach otrzymali substancję, która pod względem natężenia 
energii świetlnej i elektrycznej przewyższa wszystkie dotychczas znane substancje 
samoświecące (radioaktywne). Przyczyną zjawiska obserwowanego w solach 
uranu jest nowy pierwiastek, który na cześć ojczyzny p.Curie ma nazwę polon 
(polonium). Wkrótce co sami badacze odkryli w solach baru, które również 
odznaczają się własnością samoświecenia, nowy pierwiastek, który nazwano 
radem (radium)"52. 
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Ludwik Bruner, który, w marcu wygłosił referat o polonie i radzie na zebraniu 
naukowym Towarzystwa im. Kopernika, na początku listopada mówił o pierwia-
stkach chemicznych w ramach popularnych wykładów organizowanych przez 
Uniwersytet Ludowy im. Adama Mickiewicza". Mało jest prawdopodobne, by nie 
wspomniał on w tym referacie o pierwiastkach odkrytych przez małżonków Curie. 

6. Wnioski 

Przedstawiony powyżej materiał dowodzi, że odkrycie przez Polkę pierwia-
stka, któremu nadała nazwę POLON, w okresie, gdy na mapach nie było państwa 
polskiego, wywołało duże zainteresowanie społeczeństwa polskiego. Do właści-
wości samego pierwiastka nie przywiązywano szczególnej wagi; traktowano go 
jako kolejny nowy pierwiastek wśród kilku odkrytych w owych latach, bądź jako 
jeszcze jedno źródło tajemniczych promieni w rodzaju promieni Roentgena, które 
mogą mieć znaczenie dla uzyskiwania obrazów fotograficznych. Odkrycie RADU 
takiego zainteresowania już nie wzbudziło. Jak widać odkrycie radu odbiło się 
w prasie polskiej znacznie słabszym echem, niż odkrycie polonu. Nie miało ono 
tak istotnego ładunku patriotycznego, a przy tym było jeszcze za wcześnie, by 
rozumiano istotne znaczenie tego odkrycia; traktowano je jako znalezienie jeszcze 
jednego nowego pierwiastka, obok 3 pierwiastków gazów szlachetnych neonu, 
ksenonu i kryptonu odkrytych właśnie w 1898 r. 

Przez cały prawie rok 1899 żaden z wykładowców nie wspominał w swych 
referatach ani o polonie, ani o radzie; nawet prelegenci w warszawskim Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa, gdzie przecież panna Skłodowska zaczynała swą drogę 
naukową, a wśród nich jej brat cioteczny Józef Jerzy Boguski. 14 i 16 marca tego 
roku Bronisław Znatowicz mówił dwukrotnie o nowo odkrytych składnikach 
powietrza nic nie wspominając o pierwiastkach promieniotwórczych54. 18 marca 
dr M. Brunner miał wykład o promieniach Roentgena i również nie wspomniał 
0 promieniowaniu polonu i radu55. W „Kurierze Codziennym" w żadnym ze stałych 
felietonów publikowanych w ciągu 1899 r. pod ogólnym tytułem Z pracowni 
uczonych Władysław Umiński nie wspomina o odkryciu polonu i radu. Dopiero 
pod koniec tego roku odbywają się we Krakowie i we Lwowie pierwsze wykłady 
naukowe. Pierwszy wykład popularnonaukowy O metalach rzadkich i nowoodkry-
tych wygłosił Bronisław Znatowicz 27 stycznia 1900 r. w Warszawie. W nastę-
pnym roku, w marcu Ludwik Bruner miał 16 marca wykład naukowy o polonie 
1 radzie, a w listopadzie prelekcję popularnonaukową. 

Odkrycie polonu i radu nastąpiło tuż przed zmianą stulecia. W prasie pojawi-
ły się więc przeglądy osiągnięć poszczególnych działów nauki w ciągu XIX 
wieku. Pierwszy taki przegląd wydrukowała „Gazeta Lwowska" w końcu stycznia 
1900 r.56 W artykule Spis zdobyczy XIX wieku wymienione są: fonograf, kinema-
tograf, promienie Roentgena, rowery, powozy bez koni, lecz nie ma wzmianki 
o pierwiastkach promieniotwórczych. 1 stycznia 1901 r. „Kurier Warszawski" 
ogłosił wynik konkursu na osiągnięcia nauk przyrodniczych w XIX stuleciu57. 



26 Roman Mierzecki 

Wymieniona jest tam Teoria jestestw organicznych Jędrzeja Śniadeckiego, tegoż 
0 fizycznem wychowaniu dzieci, skroplenie powietrza przez Z. Wróblewskiego, 
lecz ani słowa o Marii Curie. Również historyk chemii Jan Bielecki w wykładzie 
Rzut na rozwój chemii w XIX w. wygłoszonym dnia 12 stycznia 1901 r. w Sekcji 
Chemicznej Towarzystwa Popierania Przemysłu i Handlu, w którym omówił 
osiągnięcia chemików od Lavoisiera i Śniadeckiego do Wernera, nie wspomina o 
tych pierwiastkach. Wykład ten opublikowany został we „Wszechświecie"58, oraz 
streszczony w „Gazecie Polskiej"59. Jedynie warszawski tygodnik „Głos" w nu-
merach z przełomu listopada i grudnia 1900 r. w dziale Przegląd Naukowy i Etycz-
ny zamieszcza obszerny podpisany inicjałami M. Hn. artykuł Obrachunek XIX 
stulecia, stulecie chemii, w którym przypomina zasady układu periodycznego 
pierwiastków, a następnie stwierdza, że odkrycia dokonane przez lorda Rayleigha 
1 Ramsaya i kilku innych badaczy, a ostatnio przez Henry Becquerela i Skłodow-
ską-Curie zachwiały tymi zasadami60. 

W roku 1901 zaczynają się w prasie polskiej pojawiać informacje również 
o badaniach na temat promieniotwórczości przeprowadzonych przez innych auto-
rów, a i sama postać Marii Skłodowskiej-Curie cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem. 
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The discovery of polonium and radium in the Polish press 1898-1901 
SUMMARY 

The discovery of polonium and radium by the Polish scientist Marie Sklodowska-Curie as reported 
by the Polish press in 1898-1901 is analysed. For Polish people the discovery by a Pole of a new 
element named in honour of the Polish nation at a time when the name of Poland was erased from 
the political maps, had a special meaning and during 1898 and 1899 many magazines and journals 
carined news about this discovery. The first magazine to report it was that the Lwów Polytechnical 
Society, which in the issue of 10 August 1898 repeated the contribution of 18 July presented in the 
French Academy of Science. In November the photographic magazine "Światło" ("The Light") 
published an article written by Marie Sklodowska-Curie. 

The discovery of the second radioactive element, radium, in December 1898 made almost no 
impression on the Polish society. As in the whole world, the meaning of these discoveries was not 
fully understood. In 1898 several new elements were discovered by W. Ramsay in the air, so the 
radioactive elements were regarded simply enlarging the number of known elements. The rays 
emitted by these elements darkened photograhic plates, just like Roentgen rays, so they seemed to 
be another method of taking photographs. Only one exhaustive article was published in 1899 in the 
Polish press, in the weekly magazine "Wszechświat" ("The Universe"), and it was written by Marie 
Skłodowska-Curie herself. It was only at the end of November 1899 after visiting Paris that two 
professors of physics of Polish universities in Cracow and Lwów delivered lectures about polonium 
and radium. More news about radioactivity can be found in Polish journals only in 1901 and later, 
and it was only then that such information began to be presented in popular lectures. 


