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podjęte było z inicjatywy mojej matki, chociaż rodzice pracowali wtedy razem. Później uwaga Piotra Curie została skierowana ku fizycznej stronie zagadnienia. Najbardziej pociągały go pasjonujące problemy związane z emisją tajemniczych promieniowań tych nowych substancji oraz trudności interpretacji zjawisk ich przenikania poprzez materię. Natomiast Maria Curie mocno pragnęła zobaczyć czystą sól radu, zmierzyć jej ciężar atomowy i upierając się przy tym nie tylko uczyniła zadość swemu własnemu życzeniu, ale również uzyskała przekonywający dowód realności nowych pierwiastków. W latach następnych po odkryciu polonu i radu Piotr i Maria Curie dokonali olbrzymiej pracy, walcząc z rosnącymi trudnościami, wynikającymi z niedostatecznych urządzeń laboratoryjnych a także z niewystarczających osobistych środków materialnych. Ostatecznie Piotrowi Curie zostało powierzone prowadzenie wykładów na Kursach Fizyki, Chemii i Biologii. Tam oddano mu do dyspozycji małe, jeszcze niewystarczające laboratorium.
W r. 1903 Szwedzka Akademia przyznała Piotrowi i Marii Curie oraz Henrykowi Becquerelowi nagrodę Nobla z fizyki. Było to początkiem ich sławy. To szczęśliwe wydarzenie położyło kres ich trudnościom finansowym, z drugiej jednak strony pracę ich zakłócały liczne odwiedziny, listy itp. Piotr C u r i e otrzymał wreszcie stanowisko profesora i nieco większe laboratorium, ale nie zdążył już niestety z niego skorzystać. Jego świetna działalność naukowa została nagle przerwana w momencie, kiedy warunki jego życia i pracy zaczęły się poprawiać.
Śmierć mojego ojca, który zginął jako ofiara wypadku, była dla mojej matki ciosem, po którym przez wiele lat nie mogła wrócić do równowagi. W istocie nie zdołała się nigdy pocieszyć ani nawet pogodzić z tym faktem. Kiedy jeszcze jako dziecko straciła matkę, opanowało ją tak silne poczucie buntu przeciw niesprawiedliwości losu, że na zawsze odeszła od wiary katolickiej, w której była wychowana. Po śmierci mojego ojca to samo poczucie buntu i rozgoryczenia sprawiło, że przez długie lata nie mogła o nim mówić. Dopiero pod koniec swego życia zaczęła chętniej go wspominać.
Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Paryskiego zaproponował matce objęcie katedry po Piotrze C u r i e. Była to śmiała innowacja w owych czasach, kiedy nawet studentek było niewiele na uniwersytecie, a zupełnie nie myślano, aby kobiety mogły zajmować stanowiska w szkolnictwie wyższym. Maria Curie przyjęła propozycję Wydziału, uważając za swój obowiązek dalsze prowadzenie wspólnie rozpoczętej pracy. W ten sposób wzięła na siebie cały ciężar prowadzenia wykładów i kierowania pracownią, a jednocześnie musiała zajmować się wychowaniem swoich dwóch córek; miałam wówczas lat osiem, a siostra moja Ewa była jeszcze malutkim dzieckiem.

