62                                                       Irena Joliot-Curie
Sądzę również, że przyczyniłam się do zachowania przez nią dobrego stanu fizycznego, namawiając ją na wspólne wycieczki, wiosłowanie i pływanie. Każda z nas mogła prowadzić swoje niezależne osobiste życie. Moja siostra mieszkając przeważnie z matką miała również małe własne mieszkanie, w którym przyjmowała swoich przyjaciół ze środowiska zupełnie innego niż nasze środowisko rodzinne, a z którym związana była swoimi zajęciami. Ja robiłam poważniejsze wycieczki górskie w gronie członków Klubu Alpejskiego.
Kiedy wyszłam za mąż, matka na pewno musiała odczuć nasze częściowe rozdzielenie, niemniej jednak była zadowolona. Cieszyła się również, kiedy przychodziły na świat moje dzieci. Uważała, że nie należy wychodzić za mąż jedynie po to, aby mieć dzieci, ale jedynie jeżeli znajdzie się męża, który byłby dobrym towarzyszem życia. Dla mnie posiadanie dzieci było wielką radością od chwili ich urodzenia,  ale dopiero znacznie później zdałam sobie w pełni sprawę, ile bym straciła, gdybym nie przeszła tego zdumiewającego doświadczenia. 
Z matką utrzymywaliśmy stały kontakt w laboratorium. Chodziliśmy też często do niej na śniadanie albo też matka przychodziła do nas. Rozmawialiśmy oczywiście o sprawach naukowych, niekiedy o wykształceniu i wychowaniu lub na inne tematy. Moja matka i mój mąż często dyskutowali z wielkim zapałem, odpowiadając sobie tak prędko, że nie mogłam wtrącić słowa i musiałam uporczywie prosić o głos, jeżeli chciałam wyrazić swoje zdanie. Obecnie jestem często w podobnej sytuacji, kiedy mój mąż dyskutuje z moim synem.
Prowadziłam ożywioną korespondencję z matką podczas jej lub moich wyjazdów. Matka miała zwyczaj zachowywać nasze listy, ja zaś zachowałam listy od matki. Znaczną ich część stanowią krótkie listy będące tylko wyrazem chęci utrzymania styczności z nieobecną drogą osobą. Na początku wojny, gdy matka była w Paryżu a ja w Bretanii, pisywałam do niej po kilka słów codziennie, chociaż korespondencja docierała w sposób jak najbardziej fantastyczny. Karty pisane przez matkę podczas jej wypraw związanych z organizowaniem służby radiologicznej  zawierały tylko kilka miłych słów i podanie nowego adresu.  Kiedy indziej  listy bywały dłuższe. Ciekawe jest, jak różne tematy poruszałyśmy i jak się one zmieniały z biegiem lat. Z początku najwięcej miejsca zajmują wycieczki, brzydka lub ładna pogoda, moje studia, różne drobne wydarzenia życia codziennego, humor i zdrowie, książki, które czytałam. Później pisywałyśmy o kłopotach wojennych, o losach Andre D e b i e r n e, Maurice Curie i innych przyjaciół będących w wojsku, o zabiegach związanych z uzyskaniem dokumentów dla naszej służącej i dla naszej guwernantki, które były Polkami i poddanymi austriackimi; dalej sprawy wymiany lamp rentgenowskich, urządzenia ciemni fotograficznych,

