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wpadali w podziw i w zachwyt, jakby zobaczyli cud. Ten stan braku przygotowania i chęci do przyjęcia nowych metod poprawił się dopiero przez rozpowszechnienie radiologii i stałą współpracę radiologów z chirurgami". 
        Matka nauczyła mnie obsługi aparatów, wówczas jeszcze bardzo prymitywnych w porównaniu z obecnie używanymi, i w okresie od listopada 1914 r. do marca 1915 r. wielokrotnie zabierała mnie ze sobą do pomocy przy manipulowaniu aparatami. Później pozostawiała mnie dając mi samodzielne zadania. Mając zaledwie 18 lat musiałam wziąć na siebie całą odpowiedzialność za obsługę radiologiczną w szpitalu angielsko-belgijskim koło Ypres, kilka kilometrów od linii frontu. Ponadto wypadło mi uczyć metod lokalizacji pocisków belgijskiego lekarza wojskowego, który odnosił się wrogo do najbardziej elementarnych pojęć geometrii.
       W październiku 1916 r. pojechałam do Amiens z aparaturą dla tamtejszego szpitala wojskowego. Udało mi się szybko wyładować sprzęt z wagonu — normalnie wyładowanie z wagonu w Amiens trwało wtedy około dwóch tygodni — i zainstalować go w szpitalu z pomocą sierżanta i młodego studenta medycyny. Wtedy dopiero stwierdziłam, że naczelny lekarz szpitala jest głęboko przekonany o całkowitej bezużyteczności radiografii. Kiedy już aparatura sprawnie działała, a naczelny lekarz został zupełnie nawrócony na wiarę w wartość zastosowań metod naukowych do medycyny, przyjechała moja matka a jednocześnie generał, inspektor wojskowej służby zdrowia. Z trudnością zachowałam należytą powagę, kiedy matka w rozmowie z inspektorem wspominała o urządzeniach zainstalowanych „z jego łaskawego upoważnienia”. W rzeczywistości robił on wszelkie możliwe trudności, kiedy chodziło o stworzenie placówek rentgenowskich w strefie przyfrontowej. Moja matka umiała w razie potrzeby być dyplomatką, kiedy chodziło nie o jej własne sprawy, ale o dobro ogólne.
Później, kiedy sprzętu była już dostateczna ilość, ale ciągle jeszcze dawał się odczuwać brak odpowiednio przygotowanego personelu, matka zorganizowała w Laboratorium Curie kursy dla pielęgniarek-radiografek i wyszkoliła znaczną ich liczbę. Na kursach tych prowadziłam ćwiczenia praktyczne. 
Po zawieszeniu broni Maria Curie zorganizowała w Laboratorium Curie kurs promieniotwórczości dla oficerów i żołnierzy amerykańskich, oczekujących na powrót do Stanów Zjednoczonych, którzy wyrazili chęć wykorzystania tego czasu na odbycie krótkich studiów we Francji.
Niektórzy z dawnych pracowników Laboratorium na Rue Cuvier wrócili po wojnie do pracy w nowym Laboratorium Curie. Obok nich pojawili się nowi pracownicy i powstał aktywny ośrodek naukowy, w którym zatrudnieni byli liczni badacze.
Już w dzieciństwie snułam plany, że w przyszłości będę pracowała naukowo z matką, toteż przystąpienie przeze mnie do pracy w Laboratorium
 

