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Wspomnienia o Marii Skłodowskiej-Curie
To, co tu piszę, nie ma być wyczerpującą biografią mojej matki. O swoim życiu z Piotrem Curie pozostawiła nami nieocenione świadectwo w postaci książeczki o nim. Moja siostra Ewa bardzo żywo i wiernie przedstawiła naszą matkę w biografii, której treści nie dałoby się pomieścić w ramach artykułu. Pragnę więc jedynie skreślić tu, może nieco nieporządnie, trochę wspomnień i osobistych wrażeń.
Niestety, niewiele zachowałam wspomnień z dzieciństwa i chociaż miałam już osiem lat, gdy w 1906 r. umarł mój ojciec, nic prawie nie pamiętam z lat wspólnego życia moich rodziców. Mieszkaliśmy wówczas na Boulevard Kellerman w pobliżu fortyfikacji, w domku otoczonym małym ogródkiem. Mój dziadek, Eugeniusz Curie, mieszkał z nami i dużo się mną zajmował. Rodzice żyli spokojnie i zgodnie, większość dnia przebywali w laboratorium. Matka znajdowała jednak niekiedy czas, by sama mnie odprowadzić do szkoły niedaleko Obserwatorium, albo przyjść zobaczyć, jak się bawię w parku Montsouris, gdzie zwykle chodziłam ze służącą. Podczas wakacji rodzice poświęcali mi więcej czasu, zabierali mnie na spacery lub na przejażdżki rowerowe.
Matka moja obdarzała ojca wielką miłością i podziwiała w nim zarówno jego charakter, jak i wartość jako uczonego. Mój ojciec był szczęśliwy znalazłszy w niej to — co w pragnieniach zawsze odczuwał, nie wierząc jednak, że mogą się one spełnić — ukochaną kobietę a jednocześnie towarzyszkę pracy. Oboje lubili uciekać z miasta w niedzielę lub w czasie wakacji na długie wycieczki piesze lub rowerowe. W ciągu jedenastu lat wspólnego życia nie rozstawali się ze sobą prawie nigdy ani podczas pracy, ani podczas wakacji.
Rodzice moi różnili się bardzo charakterem i cudownie wzajemnie się uzupełniali. Współpracowali doskonale zarówno w życiu codziennym, jak i w nauce. Piotr C u r i e, świetny eksperymentator, był również myślicielem, chociaż nienawidził filozofów; zawdzięczamy mu głębokie rozważania o roli symetrii w zjawiskach fizycznych i o innych zagadnieniach ogólnego charakteru. Myśl mojej matki była najczęściej nastawiona na natychmiastowe działanie, nawet w dziedzinie nauki.

