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swego zawodu uczą się rozumieć pewne rzeczywiste aspekty kwestii społecznych.
Około roku 1910 matka przeżywała ciężki okres swego życia. Dziadek mój umarł, co ją bardzo zasmuciło, a także było źródłem nowej troski, jak zastąpić jego rozumny i życzliwy nadzór nad moją siostrą i nade mną. Wreszcie do kampanii politycznej, prowadzonej przeciwko niej w związku z jej kandydaturą do Akademii, dołączyła się kampania oszczerstw dotyczących jej życia prywatnego. Otrzymanie po raz drugi nagrody Nobla — tym razem z chemii — było dla niej w tym bolesnym okresie szczególnie cenne. Zdrowie jej, którego stan już od pewnego czasu budził niepokój, uległo nagłemu pogorszeniu. Zachorowała ciężko, życie jej było zagrożone. Musiała poddać się ciężkiej operacji nerek, po której długo powracała do zdrowia. Doznała wówczas życzliwości i sympatii grona przyjaciół. Jej siostra Bronia specjalnie przyjechała z Polski, aby się nią zająć, André Debierne często odwiedzał nas. Wspomnę jeszcze Jean Perrin i żonę jego Henriettę, panią C h a v a n n e s, matematyka Emile B o r e l a i jego żonę Margueritę i Mrs Ayrton.
Wysiłki Marii Curie w kierunku uzyskania stosownego laboratorium, w którym mogłaby się rozwijać nauka o promieniotwórczości, doprowadziły wreszcie do stworzenia Instytutu Radowego złożonego z Laboratorium Curie, przeznaczonego do badań fizycznych i chemicznych, oraz Laboratorium Pasteura, przeznaczonego do badań biologicznych i lekarskich. Przewidując, jak wielką rolę odgrywać będzie w przyszłości ta nowa dziedzina, Maria Curie pragnęła, aby Instytut został zbudowany na peryferiach Paryża, wśród wolnych terenów, zapewniających możliwości dalszej rozbudowy. Wbrew jej opinii budynek Instytutu postawiono w mieście. Wszystko było pomyślane w zbyt małej skali i kiedy laboratoria oddano do użytku po pierwszej wojnie światowej, to niemal od początku okazała się konieczność rozszerzenia pomieszczeń. Budynki otaczające nie pozwalały na rozszerzenie Instytutu, tak jakby to odpowiadało jego potrzebom rozwojowym. Wynikłe stąd nie kończące się utrudnienia dla prac zarówno fizycznych i chemicznych, jak i biologicznych i lekarskich, były skutkiem wąskich horyzontów myślowych i braku przewidywania władz publicznych.
Instytut Radowy mimo ciasnoty swoich pomieszczeń odegrał wielką rolę w rozwoju nauki o promieniotwórczości i o zastosowaniach leczniczych radiopierwiastków. Pod kierunkiem prof. R e g a u d opracowano zasady zastosowania promieniowań do leczenia raka, podczas gdy Laboratorium Curie stało się ośrodkiem naukowym, w którym wyszkolili się prawie wszyscy francuscy badacze w dziedzinie promieniotwórczości i fizyki jądrowej.	

