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Budowa Laboratorium Curie była zaledwie ukończona, kiedy w r. 1914 wybuchła wojna. Matka pozostała sama z jednym laborantem. Trzeba było przewieźć aparaty, znajdujące się w starym lokalu na rue Cuvier. Miałam wtedy 17 lat i właśnie zdałam maturę. Matka wzięła mnie do pomocy przy przewożeniu aparatów dorożką, do porządkowania zbioru publikacji, będącego w niesłychanym nieładzie i układaniu próbek minerałów promieniotwórczych.
Już w pierwszych miesiącach wojny uwagę mojej matki zwrócił fakt, że aparaty rentgenowskie do prześwietleń, aczkolwiek już dosyć rozpowszechnione wśród lekarzy cywilnych, były prawie zupełnie nieznane w wojskowej służbie zdrowia. Z tą samą energią, z jaką kiedyś zdecydowała się porwać bez żadnego wyposażenia na przerabianie ton minerałów, teraz postanowiła zająć się organizacją drużyn wyposażonych w aparaty rentgenowskie na samochodach. Od prywatnych ofiarodawców otrzymała pewną liczbę samochodów i pieniędzy na zakup aparatów rentgenowskich. Zwalczając opory biurokracji wojskowej zorganizowała z pomocą pewnej liczby osób dobrej woli zespoły ruchome, obsługujące szpitale frontowe. Szkoliła personel w badaniu radiograficznym złamań i lokalizacji pocisków, o czym większość lekarzy cywilnych i wojskowych nie miała wówczas pojęcia. Już w jesieni 1914 r. pierwsze wozy weszły do służby.
Około r. 1920 Maria Curie wydała książkę „Radiologia i wojna", w której obok rozważań o charakterze bardziej technicznym zamieszcza opis pracy tych ruchomych drużyn radiologicznych i trudności, z którymi się niekiedy spotykano ze strony samych lekarzy:
„Przypomnijmy w kilku słowach działalność tych wozów radiologicznych, którą miałam sposobność śledzić dostatecznie blisko, aby móc docenić wartość dokonanej pracy, ofiarność i pomysłowość personelu.
Otrzymawszy nagłe wezwanie zespół złożony z kierowcy, technika obsługującego instalację rentgenowską i z lekarza wyrusza do miejsca przeznaczenia, wioząc kompletny aparat i jego wyposażenie. Po przybyciu do celu wyładowuje się skrzynie i ustawia się aparaturę w jednej z sal szpitalnych. Kierowca przeciąga kabel i łączy nim aparat z prądnicą napędzaną silnikiem gazowym. Następnie próba działania lampy rentgenowskiej. Przynosi się ekran fluoryzujący, w oknach zawiesza się zasłony zaciemniające. W ciemni fotograficznej przygotowuje się klisze i naczynia z wywoływaczem i utrwalaczem. Nieraz w braku odpowiedniego pomieszczenia ciemnie trzeba zaimprowizować za pomocą zasłon lub koców szpitalnych. Wreszcie wszystko jest gotowe. Normalnie, jeżeli warunki miejscowe nie są szczególnie trudne, można przystąpić do prześwietleń w pół godziny po przyjeździe.
Teraz rozpoczyna się wspólna praca z lekarzami i chirurgami miejscowego szpitala albo punktu opatrunkowego. Przeprowadza się badanie

