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stole na tematy związane z ich, pracą, o czym zwykle mogli powiedzieć coś interesującego.
Fakt, że nie starała się o nawiązanie stosunków z osobami z wielkiego świata i z ludźmi wpływowymi, nie świadczy, moim zdaniem, o jej skromności. Przeciwnie, doskonale zdawała sobie sprawę z własnej wartości i nie czuła się bynajmniej zaszczycona spotykając ludzi utytułowanych albo ministrów. Mam wrażenie, że była bardzo zadowolona z poznania Rudyarda Kiplinga, natomiast to, że była przedstawiona królowej rumuńskiej, było jej zupełnie obojętne.	
Matka stała się  całkowicie  Francuzką, niemniej jednak pozostała gorąco przywiązana do Polski. Nie było to dla niej źródłem żadnych wewnętrznych konfliktów, ponieważ naród francuski i naród polski były zawsze w przyjaźni.   Jednakże matka musiała odczuwać rozdwojenie uczuć narodowych. Przypuszczam, że dlatego nie chciała z nami mówić po polsku, chociaż postarała się o to, abyśmy nauczyły się tego języka od guwernantek Polek. Myślała zapewne, że nie jest dobrze mieć dwa języki ojczyste, a być może obawiała się rozbudzenia w sobie samej tęsknoty za swoim krajem. Sądzę, że brakowało jej przyjaciół z lat dziecinnych, z którymi byłaby po imieniu i z którymi łączyłyby ją wspólne dawne wspomnienia. Wydaje mi się, że od czasu śmierci mojego dziadka nikt we Francji nie zwracał się do niej „Marie" prócz Jacques Curie a także Henriette P e r r i n, żony Jean P e r r i n, z którą wiązała ją serdeczna przyjaźń. Matka utrzymywała możliwie najściślejszą łączność ze swoją rodziną: ze swoim bratem Józefem  Skłodowskim, z siostrą Bronią D ł u s k ą,  którzy  oboje byli  lekarzami,  z siostrą  Heleną   S z a l a y o w ą, dyrektorką szkoły. Nie mogła jednak zbyt często odwiedzać Polski, gdyż podróże wtedy były męczące, kosztowne i długie — samoloty nie były jeszcze powszechnym środkiem lokomocji. Mile wspominam wakacje spędzone nad morzem w Royan razem z moją ciotką S z a l a y o w ą i jej córką Hanią w r. 1910, jak również lato r. 1911, kiedy byłyśmy w Zakopanem u mojej ciotki Dłuskiej. Po wojnie matka kilkakrotnie odwiedziła Polskę; moja ciotka Dłuska również wielokrotnie przyjeżdżała do Francji. Odwiedziny jej sprawiały wielką radość matce, która była do niej serdecznie przywiązana. Matka gorąco życzyła sobie, aby w Polsce rad był jak najszerzej wykorzystywany. Zdając sobie z tego sprawę moja ciotka zajęła się zebraniem funduszów na budowę Instytutu Radowego w Warszawie, w którym prowadzone byłyby badania fizyczne, chemiczne i lekarskie. Rozwinęła przy tym cały swój talent organizacyjny. Matka była szczęśliwa doczekawszy inauguracji tego Instytutu w r. 1932. Gmach  Instytutu uniknął poważniejszego zniszczenia w  czasie wojny, natomiast zaginęły pamiątki po rodzinie  S k ł o d o w s k i c h i po Piotrze

