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To celebrate the thirtieth anniversary of its foundation the Pitsudski Institute of America for
Research in the Mo

mn History of Poland is organizing a historical conference on:
POLISH

FOREIGN

POLICY

1926 - 1935:
GERMANY

AND

THE

SOVIET

UNION

Theory of Two Enemies.
W
to be held on SATURDAY, APRIL 6, 1\74, at the Columbia University, 420 West 118-th Street, New York City.

\
\
P RO GR/ M
\
10.00 a.m. Opening of the Conference-Nx— Dr.Jan Fryling, President of the Institute
Introductory remarks

)
—-P{0f. Wattaw Jedrzejewicz, Vice-President

Chairman
10.15 a.m.

FIRST

S ES SION

G E RM A
Prof. Hans Roos (
Prof. Harald vor
12.15-2.00
2.00 p.m.

LUNCHEON
S E C O

D_S E S S1 O N

PoVICY

OF

THE

sO VIET

. Stefania Stanistawska ( Toronto )

\

UNIONKTOWARD
\
*

P O L AN D

rof. Bohdan B. Budurowycz (University of Toronto )
POLISH

TOWARD GERMANY AND SOWIET UNION :EXPERIMENT IN EQUILIBRIUM
Prof. Anna M. Cienciała (University of Kansas )
Prof. Piotr S. Wandycz (Yale University )
Discussion

6.00 p.m.

Conference closed
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Uznałem Się d
of Lwa"”- aby złożyć przysięgę służbową
wobec Namie stni~
|
ka G-Jicji. Od tej chwili
zostałem nie tylko profesorem wyższej
uczelni
1wowsk1.j,nln otrzymażem automatyczni
e wraz ze Swą rodzinę obywatelstwo
austriackie. Będge już naturalizowany
w Szwajcarii, zost

ałem podwójnym

obywatelem dwóch krajów, umiem/obydwóch pami
stw na to pozwalały,
Po tym kroku wstępnym wróciłem znowu
do Szwajcarii, ds

ostatecz~

nego zlikwidowania swoich prac, Dostałem
w tym celu urlop do końca roku
kalendarzowego.
Moja metoda produkęji ojankorych zwię
zków dsza pozytywne wyniki .
Budowano właśnie próbną ins tals Jy,
dostate: mie dużę, w Neuhausen, którą
miała stwierdzić wartość Przemysłową
tej motody, Wykońc sono je w grudniu, pozostało zatem jeszcze przeprow
adzenie dośyiade zeń, aby otrzymać
dane potrzebne, do ewentualnego powz
ięcia decyaji budowy fabryki.
W połowie grudnia slikwidonazem wszy
stkie sprawy wo Fryburgu, poszem
przewiozłem rodzinę do Zurychu, gdzi
e miałą zmie oczekiwać aż do wykoń=
czenia doświadczeń w Neuhausen. Prób
y moj truały jeszczo 2 tygodnie,
w Samym maś końcu grudnia 1912 roku
praybyliśmy do Lwowa.
Pozostałe ajuraty po pracach frybursk
ich, które mogłyby być pożyteczne do dalszych nowych ekoperymentów,
odkupiłem od Soci6té de 1'icide Nitrique i wysłałem do Lwowa, Cały ten
transport ważący kilkanaścio ton
podarowałżem instytutowi mojej
katedry, byłem bowiem przekonany,
że w
uczelni lwowskiej pozostanę
aż do końca mojej dziużalhości
pedagogicznej,
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Bilnne mój z vobytu w Szwajcarii uważałem za bardzo dodatni. Przez
pierwsze latn aoystentury Pozezęrzyłem bardzo swój wachlarz nauków y.
Oprócz nsu yw) już poprzednio wiedzy chemicznej przybyło mi wykuztałce~
nie fizyczne i elck(@Potecinicsne a wiądowocci z eLektrofizyki szczegójnie pogiębiiem, Był to dla umie nie tylko najwięcej ulubiony dział nauki,ale też,

w ciągu swojej piętrastoletniej pracy, najwięcej miałem z nin

do czynienia,
Całą wiedzę swoją uawdzięczałem jedynie książkom i możności GkspeP yuen tow atau
Wyktonanic

prac tworegych,o ktorych vopamiatom a tale

Wmmiejuzej Goniostoscd, a preochodzeniom wazystkich faz aś do ich
Pealizacji,rozszerzyło znacznie moje doświadozenie technologiczne, Waży

.

stko zaś razem wpłynężo na zwiększenie moich zdolności umysłowych do roz="
więzywania stawianych sobie zadań. Miałem też dowody swej praktyczności
w podejmowaniu tematów na słóż eksperymentalny, Dużo z nich odrzucałem
zaraz po zbadaniu i stwierdzeniu ich nierealności. A badanie to trwazo

-

zwykle krótko i tylko w paru przypadkach przedłużyło się do dwóch tygod- :.
ni;

wszystkie Saś tematy przy których pozostałem dłużej, doprowadziłem

do szczęśliwego zakończenia.

!
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Z takim nirobkiom obiecyważem sobie ważeść dużo wartości do środe 5
wiska polskiego. Najwięcej ceniłem sobie naturalnie możność przeniesienie
owego doświadozenia,W wyjątkowo szczęśliwych okolicznościach nabytego, na *
szeregi kostałogcej się młodzieży polskiej. W #tosunku do gum zwinna

głqbokie uczucia, ale ozułbym się bardzo nio-nwiumsanym tylko na
eamych uczuciach miał poprzestawąać.

Stosunek moich nowych kolegów uezelni lnu—kto: do mie ułożył się .
od. samego poczatku nadzwyczaj wzw-ma %„mam-_ Na mum-m- Luv"
«ma przy maga katedrze punctum mk My Wł w tannoy na.

Snel
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głównym gmachem pout-31min. A kiedy stwierdzizem to nie My. tam.
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(“mu-16 cannon yank aparatów, żdgcych z Fryburga, paru kolo gow human
«u mi miejsca swego na parterze głównego gmachu, sami ;;;—zmieni się do
wyznaczonego dla nmie lokalu.
Zrazu nie zdawałem sobie sprawy w pdauuiwch dla mie ustgpstw i
dopiero później,kiećy się przekonałem,jak na: z pun-erów zawsze bro~ --

niż ewego stanu posiadana. coeeniżem w pukał. ofiarę poniesiong przez kelp?

wtml—zm się,pining.”atke
energię naciskano na ministerstrg vieassatio thy mi IW

gów, celem dogodzeniamoim 1
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dziwne stawanie przed nimi
także pismo

i
do egzaminu,

$31
W teczce

od kolegów,podpisane przez nich,w którym

znajdowało

os., <się

podaja/.inohnąc

mem &yczeniu zadość uczynić, nadają mi sami, z własnej inicjatywy de1

ktorat honorowy.
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Pierwszą moją czynnością na politechnice było stworzenie instytu-

tu, dostosowanego do potrzeb nowej katedry i do specjalnych zamierzeń
moich pedagogicznych, dla przekazania mojego doświndczenia młodemu pokoleniu.
Z tych powodów musiałem nawigzać kontakt z władzami Namiestnictwa

galicyjskiego.) i tutaj nastąpiło wielkie rozczarowanie, Nie wyobrażałem
sobie przedtżn, żo może istnieć tek wielka zapora w funkcjonowaniu admi~

nistracji państwowej; stanowił ją namiętnie rozwinięty bezduszny biurokratyzm austriacki, ~aaa dyrektor departamentu w kół wyższych yads 1%
mi, sbym obszedł szereg biur podwładnych mu urzędników i kolejno ich
prosił, «by papierki,Ewiczane £ moją sprews, predze; posuwaty się
naPrzód, Wszystko to mueinło jeszcze iść do Więdnia, Żeby tem znow: prze=
chodzić przez cały l&birynt biurokratyczny,
Przyzwyczajony do stosunków szwajcarskich,które w sprawach edmini~
stały bodaj na najwyższym poziomie,nie mogłem na ten
rzeczy w Austrii patrzeć ze spokojem, Ileż wysiłków trac i3em naderem
ie,
płynęc w tej swole biurokratyzmu i nie mogge najbardziej pilnych
potrzeb
uczelni, wskutek formalmości w porę załatyić.
Przebywając przez 20 lat poza granicami kraju,a przedtym
ztudiujge
w Rydze 5 lat w języku obcym,nie tylko nie matem polskiej terminol
egii,
nle miałem nawet przy wykładach trudności z wysławieniem
się naukowym
w moim rodowitym języku, Zmuszało mmie to zrazu
do ucię&liwego pisania
Bobie wykładów,sby je następnie odczytywać
w audytorium, » odryważsm się
od tekstu pisanego tylko przy Pysunkach
i wywodach mtmtyc snych na
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tablicy. Ze zwalczaniem tych trudności
czyniłem Szybkie postępy.
Jeszcze nie zagrzałem dobrze miejsca
w novej mojej sieczibie,kiedy
nadeszku do unię niezbyt przyjemas
wiadomość z Pejourga.
Boc16§6 de l"apide Nitrique misla
robié st arenia realizowania pa„ innych krajach poza Szwaję arig.
Starania te doprowa-

dziły do projektu umowy w Sprawie
sprzedaży odnośnych patentów na
Prane:
cję Za cenę jednego miliona franków,
* we Włoszech daleko posunięte pertosktacje w analogicznej Sprawie,
Tymczasem jednak przeciwstawił
się
tej akcji generalny dyfektor towarzystwa
przemysłu aluminiowego, wyznając
z całą szczerością, że dla nich
nie otanowi Zadnego interesu sprzedaż
patentów na inne kraje, bo przy tej
sposóbności mę tody produkcji kwasu
będę ujawnione we wszystkich swych
szczogółsch, tworzgo fabryce Szuajcar=
skiej konkurecję na rynkach zagranicznych,
Takie stanowisko Schindlera było
dla mnie niespodzianką wysoce mieprzyjemną, tym więcej, &e to właśnie
ja rodagowałem umowę m wartą z towarzyttwom przemysłu aluminiowego,
Brałem wówczas Pod uwagę niebezpieczeń=
atro stosunku m:.łeśo towarzystwa
do tak Dołężnego, jak to,które
repruegj
tovar dyr.fohindler,

i cały wysiłek wkładażom aby utworzyć
harmonię,

opartą na wspólnych interesach
obydwóch stron, Nie mogłem przecieź
przę~ i
widzieć, że towarzystwo przemysłu

aluminiowogefnchoo rezygnować ze
znacznych wpływów, jakie dawała sprzedaż
patentów. Równieś byłą (nizinne newością specjalna etyka Przemysłowo
handlowa, z którg Się tu spotkałem,
Nie przypuszczałem, żeby stosunki,które
na tym jednym przykładzie pozna=
Łom, mogły bm-wxuwiękuoj mierze rozpowssechnione
v sswajcarskim preemyéle,
Nie było innej rady, jak zagrozić PozGtrzygnięciem
sporu przez preZeBa najwyższego sądu foderalnogo, co
przewidywała umowa. Grośba poskutkowała,bo nawet tak wielkie i finansow
o zasobne
mogłoby

szjagalś.» haas

.
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w tym wypadku wpływem swoim,

www:—naszą
X
100,

spowodować niesprawiedliwego wyroku. Cieszy

Ze mnie, że ten waśny punkt umowy został wprowadzony
z mojej inicjatywy,
Ugodowe załatwienie sporu,

przewidywało podział interesów kontra-

hentów na poszczególne kraje. Francja przypadła tovarzystwu
przemysłu
aluminiowego,
-

W ten sposób uratowaliśmy przynajmnmiej część naszych interesów,

%>

Na politechnice pomimo poważnych trudnosci, poradziłem sobie
jakoś

w cięgu kilku pierwzsch miesięcy z urządzeniami laboratoryjnymi.

Zakłady

elektryczne miasta Lwowa,z ich dyrektorem Józefem Tomickim, na
czele,
udzielały wielkiej pomocy, Przydzielano mi różne aparaty elektryczne,
które nie były już potrzebne a dla instytutu mogły być pożyteczne.
Doprowądzono prąd wysokiego napięcia do mego obszernego gabinetu,
gdzie zbudowano piękną rozdzielnicę, otoczoną lustrzanymi szybami, A
wszystko to
stanowiło dar dla instytutu elektrochemicznego.
Pragnąc przekazać moją wiedzę i doświadczenie młodemu
pokoleniu polskiemu, zorganizowałem sai jego szkolenie. Więcej zaawansowanych
w nauce
utudenbóvyprzyjmowałem do specjalnej części lokalu
leboratoryjnego, w
którym prowadziłem samodzielne prace. Zwyczajmą praktykę,w
przerdbianiu
znanych zadań fizyko-chemicznych,prowadzili asystenci, odciążając
imie
znacznie,
Po załatwieniu sporu z towarzystwem przemysłu aluminiowego w Szwaj=
.earii, zwrócił się do mnie listownie profesor Bronort s
Miluzy z ofertę,
zaprojektowania fabryki skoncentrowanego kwasu azotowego. Prof, Bronert
był dyrektorem dużego zakładu przemysłowego, wytwarzającego
sztuczny jedwab, Wkrótce została podpisana umowa, na podstawie której zabrałem
się

do pracy nad tym tematem,: Fabryka projektowana
miałą póbierać energię
elektryczną dostarczaną w dziesięciu godzi
nach nocnyćh z dliżej elsktrowni opartej o siły wodne, Elektrownia nie była wyzyskówana. 'w
tym czasie 1 /
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dlatego można było brać

w kalkulacji koszty po pół
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feniga za 1 kilovate

godzinę,
Do współpracy zaprosiłem zdolnego

Gdy projekt fabryki był
zorientowania się

się

SaawanSowany, wyjechałem b

lipca 1914 roku przed wieczore
m i

w hotelu, udałem się bezzwłoc
znie do prof.

Stałem w jego willi
Prof,

Miluzy,celem

w miejscowych warunkach,

Przybyłem
niu

już

inżyniera, Stanisława Mrowca.

za miastem, opodal

po ulokowa~

Bronerta, ktorogo sa-

fabryki sztucznego jedwabiu.

Bronert, bardzo mizy Alsatczyk
przyjął umie uprzejmie.

Na

wstępie rozmowy oświadczył że
nie puści umię do Miluzy,gdyż
w razie wybuchu

wojny w jego w112i będę bozp
ieczniejszy niżeli w Miluzie,
Przed nocnym spoczynkiem udal
iómy oię

jedwabiu,będęcej

w ruchu bos przerwy.

Tu

razem do fabryki

sztucznego

zauważyłem,:ąg pracowmicy sakkne

du używają dialektu zupełnie identycznego
ze szwajcarskim, Poz j ym dowiedziałem się, £o £aden Niemiec tam nie prac
ował, a tylko sami Alzatczycy,
t
.
‘Nazaautm wybuchła wojna. Wie mając
w tych warunkach Sadnogo celu
przedłużania pobytu, odjechałem do hotelu, s
którego pośpiesznie udałem
Bię na dworzec,
Do dworca kolejowego w Bazylei nie dojechał
em juź pociągiem, a umsia łem przebyć tę część drogi końmi, Przy wjeź
dzie do Bazylei sastażem już
barykadg, 8 weskim miojscem dla pojedyńczego
przejasdu.
Wstępikem do Berna dla zwiedzenia wystawy,
a noenym poc
poépleszałem do Lwowa, żeby dążyć jeszcze prze
d transportami wojska austrinckiego, Podróf nie należała już do wygo
dnych, gdyś dużą GzZĘćć drogi
przebyłem „stojace na korytarzu wagonu,
u

We Lwowie nie zastałem swojego współpratownika, Ma
gna-y vyje=
chat do Krakova,colom zacięgnię
cia się do
Później otrzymałem

_ /
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od niego pocztówkę,
gionowego;
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napisanę po pierwszym chrzcie wojennym oddziału le-

(aaa-1.1 ten na rozkaz Komendanta Pizsudskiegoﬁmzekroouyl 6-go

sierpnia 1914 roku granicę państwa rosyjskiego.

3,
We Lwowie pozostałem zupełnie osamotniony, gdyż cała rodzina moja
wyjechała na ferie letnie do Królestwa Polskiego. Miała duże trudności
w dalszym pozostawaniu na ziemiach polskich zaboru rosyjskiego. Jako obywateli austriackich, chciano ich zesłać na Syberię. Jedśnle dvoje najStarszych, urodzonych w

posiadszo Porszporty państwa sprzymierzone

go z Rosję,
Najstarszy Syn Michał, nie chogo tPacić czasu, pracował w warszawskim
laboratorium bakteriologicznym,należęcym do kuzyna mojej małżonki, dr,
Serkowskiego.

z

Nadszedł dzień 3 września, w którym wielkie masy wojska rosyjskie~
go vkroczyły do Lwowa.

|

Gzęćć kolegów moich s politechniki opuścika to miasto przed samą
invuazję rosyjską, udając cię na zachód, Ja pozostałem na miejscu. Chodsito mi o to, aby rodzinę moją, gdy wróc do Tarowa,nie pozostawić bez opieki

+

i bez środków do Śycia, Miałem trivia”: nadzieję,że po tak długim czasie.
. /
Gd chwili emigracji mojej s pod sabom rosyjekiego i w chaosie wojennym,
polityczne czymmiki rosyjskie zapomną o mnie,
A jednak pozostanie moje we Iwowie było bardzo ryzykowne. Wszak
wszystkie rosyjskie plecówki dyplomatyczne i konsulsyne miały ksżęgi
ewidencyjne, obejumjące poszukiwanych przestępców politycgny@: . Książką
taką pokazano mi zagranicę, ByXo tam i moje naztŚsko,a

niego parę

zdań w języku rosyjskim: "Pięknego wsronhąaMąĘQĄ ”Asmusa”
Spokoj-

ny. Obwiniony o udział w zamachu borbowym

zmianowa—.w Eoigéki

