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oryginalne miejsce spotkań, znajdowało się przy schodach, w pobliżu drzwi wejściowych i drzwi do pracowni Marii Curie. W pewnym okresie odbywały się tam improwizowane zebrania, na których stojąc lub siedząc na schodach omawiano  aktualne kwestie związane z bieżącymi pracami. Ostatnio zwyczaj ten wyszedł nieco z mody, ale nie zaniknął zupełnie.
Po śmierci Marii Curie w r. 1934 na dyrektora Laboratorium Curie został   powołany Andre D e b i e r n e, dawny współpracownik Piotra i Marii Curie.   Wkrótce potem Fryderyk Joliot został mianowany profesorem Collège de France. Dzięki niemu powstały dwa nowe laboratoria: Laboratorium Fizyki i Chemii Jądrowej w Collège de France oraz Laboratorium Syntezy Atomowej, które podlega Narodowemu Centrum Badań Naukowych. Pozwoliło to na szybszy rozwój fizyki jądrowej we Francji, na co poprzednio istniejące laboratoria, zbyt już ciasne w stosunku do liczby pracowników, nie byłyby wystarczyły. Niemniej jednak należy stwierdzić, że zarówno kierownik tych nowych ośrodków badawczych Fryderyk Joliot, jak i ich pierwsi pracownicy wyszli z Laboratorium Curie, którego byli wychowankami i którego tradycje kontynuowali.
W r. 1946 André Debierne przeszedł w stan spoczynku. Wówczas ja objęłam stanowisko kierownika Laboratorium Curie.
*
*        *
Moja matka, mimo że praca pochłaniała ją w tak znacznym stopniu, nie ograniczała swoich zainteresowań do kwestii naukowych. W młodości dużo czytała i często bywała na koncertach. Brała czynny udział w życiu patriotycznej młodzieży polskiej, walczącej z uciskiem carskim. Później we Francji nie śledziła już stale przebiegu wydarzeń politycznych. Chętnie polegała na opinii mojego dziadka Eugeniusza Curie, człowieka postępowych poglądów, wolnomyśliciela i antyklerykała. Na przykład, kiedy rozpoczęła się sprawa D r e y f u s a, mój dziadek od razu wyraził swoje zdanie mniej więcej w taki sposób: „Znowu wojskowi zrobili głupstwo i nie chcą się do tego przyznać". Cała rodzina zgodnie uznała słuszność tego stanowiska, na długo zanim rozpętały się namiętne spory, które sprawę uczyniły jasną dla wielkiej części opinii publicznej.
Przywrócenie niepodległości Polski po wojnie 1914—1918 było dla mojej matki wielką radością. Zdawała sobie jednakże sprawę z niebezpieczeństw mogących zagrozić w przyszłości. Była raczej zwolenniczką utworzenia federacji obejmującej Polskę, Austrię, Czechosłowację, Węgry i Kraje Bałkańskie. Polacy w zaborze rosyjskim i niemieckim podlegali bezwzględnemu uciskowi, byli natomiast bardziej zadowoleni z rządów

