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Najlepszym zakończeniem tego, co tu piszę, będzie, jak sądzę, zacytowanie kilku fragmentów jej wypowiedzi w Komitecie Współpracy Intelektualnej w maju 1933, rok przed śmiercią.
Widać z nich, jak do samego końca przetrwały w niej ciekawość, przedsiębiorczość, zamiłowanie do przygód, które prowadziły ją w wielkiej przygodzie, jaką było całe jej życie.
„Należę do tych, dla których Nauka jest czymś bardzo pięknym. Uczony w swojej pracowni nie jest tylko technikiem, jest także dzieckiem stojącym w obliczu zjawisk przyrody, które olśniewają go jak czarodziejska bajka. Winniśmy umieć udzielać to uczucie innym, nie trzeba, aby mniemano, że rozwój Nauki sprowadza się do kwestii mechanizmów, maszyn i trybów, które zresztą mają również swoistą piękność.
Nie sądzę również, aby należało się obawiać zaniku ducha przygody. Z tego, co widzę, właśnie duch przygody wydaje mi się nie do wykorzenienia, tak jak ciekawość. Skłonna jestem uważać go za pierwotny instynkt ludzki, bo nie wiem, jak ludzkość mogłaby bez niego istnieć, tak jak nie mogłaby istnieć osoba zupełnie pozbawiona pamięci. Ciekawość i duch przygody na pewno nie zaginęły. Co powiedzieć o tych, którzy wyruszają samolotami przez Atlantyk? Nie brak i innych przykładów. Nie przytaczam ich z braku czasu. Duch przygody objawia się u dzieci, objawia się w każdym wieku, w każdym stanie.
W kwestii braku przedsiębiorczości i celowości postępowania nie jestem pesymistką. Przedsiębiorczość kierowana ku określonym celom cechuje, moim zdaniem, każdą normalną, zdrową fizycznie i umysłowo osobę. Dlatego nie myślę, aby miały zginąć, dopóki rodzaj ludzki nie ulegnie fizycznej degeneracji. Niewątpliwie trzeba ująć ducha przedsiębiorczości we właściwe koryta i postawić go wobec godnych zadań. W przeciwnym razie znaleźć mógłby ujście w działaniach przynoszących szkody.
Trzecia grupa zagadnień dotyczy przyszłości kultury. Trudno jest przewidzieć przyszłość. Jak to już wielu z nas powiedziało, można wyrażać życzenia, proponować rozwiązania, próbować urzeczywistniać marzenia, ale nie można przewidzieć jakie będą wyniki. Nie panujemy chociażby nad katastrofami żywiołowymi, które zdolne są zniszczyć wszystko co osiągnęliśmy.
Dziś wiemy, że to nie katastrofy żywiołowe stanowią największą groźbę dla przyszłości cywilizacji. Wynalazki ludzkie zastosowane do

