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i Marii C u r i e, które były tam zebrane przez ciotkę stanowiąc małe muzeum.
Z rodziną Jacques C u r i e, zamieszkałą w Montpellier, byliśmy w stałych stosunkach. Przed wojną 1914 r. lubiłam odwiedzać stryja i robiłam wycieczki z moimi kuzynami Maurice i Madeleine, którzy również przyjeżdżali do nas do Paryża. Maurice pracował pewien czas w laboratorium mojej matki. Później został profesorem Sorbony. André Debierne i Maurice C u r i e odwiedzali nas zwykle w niedzielę.
W zachowanej korespondencji mojej matki znajduje się dużo listów od nich obu, zwłaszcza pisanych w czasie wojny 1914—1918, od Jacques Curie, od Mrs. A y r t o n i od wielu innych przyjaciół.
Maria Curie miała jeszcze jedną odległą przyjaciółkę, w osobie Mrs. W. B. Meloney, dziennikarki amerykańskiej, naczelnej redaktorki znanego czasopisma. Mrs. Meloney odwiedziła moją matkę po raz pierwszy w r. 1920. Dowiedziawszy się, że matka nie dysponuje dostateczną ilością radu, zorganizowała wśród kobiet amerykańskich subskrypcję na zakup i ofiarowanie mojej matce jednego grama radu. Później urządziła drugą podobną subskrypcję na zakup grama radu dla Instytutu Radowego w Warszawie. W r. 1921 a po raz drugi w r. 1929 matka udała się do Stanów Zjednoczonych, aby odebrać te dary. Entuzjastyczne przyjęcie, jakiego tam doznała, było dla niej wprawdzie ogromnie męczące, ale wzruszyło ją głęboko. Sądzę, że najwięcej ceniła sobie szacunek i uznanie ze strony Mrs. M e l o n e y. Znając tę pełną zapału kobietę nie można było mieć wątpliwości, że organizując odwiedziny matki w Stanach Zjednoczonych nie czyniła tego w celu osobistej reklamy, ale jedynie w czystej intencji dopomożenia Marii Curie w jej dziele i „dla większej chwały Nauki". Matka miała jeszcze sposobność parokrotnie zetknąć się osobiście z Mrs. M e l o n e y, ale oczywiście koszt i czas trwania podróży transatlantyckich, znacznie jeszcze większy niż podróży do Polski, uniemożliwiał częste osobiste spotkania. Najbliższymi dla matki istotami byłyśmy my, moja siostra Ewa i ja. Chociaż różniłyśmy się bardzo od siebie, otaczała nas jednakowo szczerym i gorącym uczuciem, które w pełni odwzajemniałyśmy. Będąc o siedem lat starszą od siostry, mogłam się stać towarzyszką matki, pomagając jej w działalności podczas wojny. Później obie starałyśmy się wspierać ją w miarę możliwości — moja siostra wzięła na siebie prowadzenie gospodarstwa domowego i starała się, rzadko z powodzeniem, skłonić matkę do nabycia czegoś z garderoby. Po operacji katarakty, kiedy matka musiała nosić bandaż na oczach, siedziała przy niej całymi dniami; pielęgnowała ją także podczas ostatniej choroby. Ja zaś usiłowałam przede wszystkim asystować matce w pracy naukowej, w którą wkładała tyle serca. Po moim ślubie oboje z mężem staraliśmy się ulżyć jej w pełnieniu obowiązków kierownika laboratorium.

