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Dopiero dwa lata przed maturą zostałam oddana do Collège Sévigné. Szkołę tę wybrała matka ze względu na to, że pozostawiała ona swoim uczennicom stosunkowo dużo wolnego czasu, a także dlatego, że było w niej dobre i nowoczesne nauczanie. Rodzice moi nie wierzyli w użyteczność przedmiotów klasyczno-humanistycznych w formowaniu umysłu, uważając je za wielką stratę czasu. Sądzili, że obok najważniejszych — w ich pojęciu — nauk ścisłych, daleko bardziej korzystne jest uczenie francuskiego i języków nowoczesnych. Niestety Collège Sévigné znajdowało się w śródmieściu Paryża, w ciasnym lokalu i pozbawione było zarówno boiska sportowego, jak i sal do ćwiczeń praktycznych.
Moja siostra Ewa również uczęszczała do Collège Sévigné, ale wstąpiła tam w znacznie młodszym wieku i odbyła studia dłuższe i bardziej normalne niż moje.
Dziś stoi w Sceaux piękny gmach szkoły dla dziewcząt, która nosi nazwę Liceum Marii Curie, jasny i dobrze przewietrzany, wyposażony w piękne sale do ćwiczeń praktycznych. Obok znajdują się urządzenia sportowe, jeszcze może niewystarczające, ale wolne tereny otaczające szkołę przewidziane są na ich rozbudowę. Matka moja byłaby szczęśliwa, gdyby wiedziała, że jej imię związane jest z tym pięknym liceum.
Warto zaznaczyć, że o ile moja matka miała poważne zastrzeżenia co do organizacji studiów średnich we Francji, to do szkolnictwa wyższego odnosiła się z wielkim uznaniem. W odpowiedzi na pewną ankietę napisała:
,,... Mogę jedynie podzielić się osobistymi wrażeniami, wspomnieniami z lat już odległych, kiedy jako zwykła studentka przybyłam do Francji w poszukiwaniu nauki, do której dostęp jest tak trudny w moim kraju rodzinnym. Sympatie dla Francji były zawsze bardzo żywo odczuwane przez moich rodaków, będących pod urokiem tego kraju wolności, któremu ludzkość zawdzięcza wiekowy dorobek budzący, zachwyt i wdzięczność. Znalazłszy się w obcym środowisku naukowym byłam początkowo nieco zdezorientowana, jednakże łatwo i prędko przystosowałam się do ducha i stylu tych studiów. Student przybywający do Francji nie powinien oczekiwać kierownictwa, któremu miałby biernie podlegać i które prowadziłoby go do jakiegoś określonego celu utylitarnego. System francuski przede wszystkim polega na tym, żeby budzić w studencie zaufanie do jego własnych sił i przyzwyczajać go do posługiwania się nimi. Daje się to zauważyć już w wyższych klasach szkół średnich, a dominuje całkowicie na uniwersytetach, gdzie profesorowie starają się raczej otwierać studentom szerokie perspektywy samodzielnej pracy niż w ścisłym sensie nauczać. Obowiązkowe ćwiczenia i dyscyplina szkolna nie grają zasadniczej roli. Student, przyzwyczajony do innego systemu, w którym studia jego były ściśle nadzorowane, może być z początku nieco zaskoczony i zdezorientowany, ale w tej atmosferze, szczególnie pod wpływem

