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Nie chcąc nadal pozostawać w domu na Boulevard Kellerman, z którym kojarzyło się zbyt wiele wspomnień, a jednocześnie pragnąc zapewnić nam zdrowe warunki, matka wynajęła w Sceaux, w pobliżu stacji, dom w pięknym ogrodzie. Dziadek nadal mieszkał z nami; pozostał mi w pamięci jego obraz, jak pielęgnuje i podlewa kwiaty. Dzięki jego obecności matka mogła pozostawać cały dzień w Paryżu nie niepokojąc się o nas. Przez pewien czas mieliśmy również wychowawczynię Polkę, daleką kuzynkę mojej matki, do której miała ona wielkie zaufanie. Nauczyłyśmy się mówić po polsku — moja siostra bardzo dobrze, a ja — dosyć źle, ale jeśli nie chodzi o rzeczy bardziej skomplikowane, potrafię się z łatwością wysłowić.
Jest godne uwagi, że matka, która sama była typem wzorowej uczennicy, odnosiła się bardzo nieufnie do nauczania w szkołach średnich. Być może, że odegrał tu rolę wpływ mojego ojca, który kształcił się w domu i nigdy nie byłby dobrym uczniem w szkole, bo lubił gruntownie zapoznać się z każdym zagadnieniem, nie mógł natomiast szybko przechodzić od przedmiotu do przedmiotu, jak czyni się to w szkole. Poza tym moja matka uważała, że we Francji zbyt wiele godzin poświęca się na lekcje w szkole i odrabianie zadań domowych, na skutek czego brakuje czasu na różne inne zajęcia, na ćwiczenia fizyczne i spacery. Nie zostałam więc oddana do liceum: w początkach mego wykształcenia ważną rolę odegrał dziadek, dawał mi dużo książek do czytania i kazał się uczyć wierszy, które nie bardzo jeszcze rozumiałam, ale których piękno już odgadywałam. Z tych czasów pozostało mi zamiłowanie do uczenia się poezji.
Przez dwa lata uczęszczałam na komplety, które dla swoich dzieci zorganizowało grono przyjaciół mojej matki. Fizyki uczyła Maria Curie, chemii — Jean Perrin, przyrody — M o u 11 o n, matematyki — Paul L a n g e v i n, francuskiego i historii — pani P e r r i n, angielskiego i niemieckiego — pani C h a v a n n e s (żona profesora Collège de France), rysunków i modelowania uczył nas rzeźbiarz M a g r o u. Było nas dziesięcioro dzieci. Nauczanie fizyki i chemii polegało niemal wyłącznie na ćwiczeniach praktycznych, urządzanych przez Marię Curie w jednej z sal École de Physique et de Chimie i przez Jean P e r r i n w jego małej pracowni w Sorbonie.
Później matka udzielała systematycznych lekcji matematyki jednej z moich koleżanek — Isabelle Chavannes i mnie. Obawiam się, że nie zawsze uważałam na tych lekcjach, przypominam sobie bowiem następujące wydarzenie: pewnego dnia moja matka zadała mi pytanie, na które nie odpowiedziałam, chociaż powinnam była to uczynić bez trudności. W odruchu zniecierpliwienia chwyciła mój zeszyt i wyrzuciła go przez okno do ogrodu. Wówczas ja spokojnie zeszłam dwa piętra, podniosłam zeszyt, powróciłam z nim na górę i odpowiedziałam na postawione pytanie.

