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Od czasu zakończenia wojny bardzo dużo podróżowała, wyjeżdżając za granicę na zaproszenia uniwersytetów i władz rządowych albo na zebrania Komitetu Współpracy Intelektualnej Ligi Narodów. Często też odwiedzała nas w czasie wakacji w Bretanii i jeździła do swego domku w Cavalaire. Zwykle zabierała bardzo niewiele bagażu. W podróżach prywatnych starała się zabierać tylko tyle rzeczy, ile mogła sama unieść — przyzwyczajenie, które pozostało jej z czasów wojny. Starała się unikać rozgłosu, co jednak w podróżach oficjalnych nie było możliwe. Natarczywość dziennikarzy i fotografów bardzo ją męczyła.
W r. 1912 spędzaliśmy wakacje w Arcouest pod Paimpol. W okolice te jeździła na lato grupa przyjaciół profesorów Sorbony z rodzinami tworząc małą kolonię, której ośrodkiem był dom historyka Charles S e i g n o b o s. Bywaliśmy tam prawie co roku. Później matka dała mi pieniądze na zbudowanie tam domku.
S e i g n o b o s, którego nazywaliśmy kapitanem, gdyż posiadał małą żaglówkę „Eglantine", umiał stworzyć dookoła siebie wyjątkowo miłą atmosferę. Starzy i młodzi żeglowali z nim na „Eglantine", pływali kajakami do małych przybrzeżnych wysepek, kąpali się, wieczorem zaś zbierali się w jego domu, aby prowadzić interesujące rozmowy lub grać w sekretarza. Niekiedy „kapitan" zasiadał do fortepianu, my zaś tańczyliśmy lokalne tańce ludowe. Oprócz Charles Seignobosa bywali tam Jean P e r r i n, matematyk Emil B o r e l, chemik Victor A u g e r, geofizyk Charles M a u r a i n, profesor Pagès z wydziału humanistycznego, chemik Andre Debierne i biolog Louis L a p i c q u e, który był najbliższym sąsiadem „kapitana".
Matka lubiła przebywać pewien czas wśród tego grona, w którym każdy mógł korzystać z zupełnej swobody, biorąc udział w życiu zbiorowym lub też, w zależności od chwilowego upodobania, chodzić własnymi drogami. Brała udział w spacerach, w pływaniu kajakami, w kąpielach. Później zajmowała się swoją wnuczką. Towarzyszyła nam na plażę, kiedy mała bawiła się w piasku lub kąpała się.
Pod koniec wojny współpracowała z matką przy szkoleniu pielęgniarek-rentgenistek Marta Klein, nauczycielka szkół średnich. Była to kobieta pełna wdzięku i niesłychanie czynna. Pod jej wpływem matka zaczęła bywać w Cavalaire na południowym wybrzeżu Francji. Przyjaciółki Marty Klein miały tam domki, bardzo skromne, ale przepięknie położone. Wreszcie i matka zdecydowała się wybudować tam sobie mały domek. Korzystała tam z miłego sąsiedztwa i z ciepła słonecznego, które tak bardzo lubiła.
Życie towarzyskie nie pociągało mojej matki. Bywała tylko, i to dość rzadko, w domach kilku przyjaciół. Przyjęcia i obiady oficjalne przeważnie męczyły i nudziły ją. Najchętniej rozmawiała z sąsiadami przy

