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Trzy małe notatniki laboratoryjne, rozpoczęte w grudniu 1897 r. i zakończone około lipca 1899 r., pozwalają śledzić dzieje ich ścisłej współpracy w odkryciu polonu i radu. Ojciec i matka żywo zainteresowali się odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniowania uranu. Matka, która właśnie skończyła studia i miała za sobą jedynie drobną pracę o właściwościach magnetycznych stali, szukała tematu do pracy doktorskiej i postanowiła podjąć badania nad promieniami Becquerela. Dyrektor École de Physique et de Chimie, gdzie Piotr Curie był profesorem, dał jej trochę miejsca na zainstalowanie aparatu pomiarowego.
Na kartkach notatnika z pierwszych miesięcy badań widać czytelne i porządne zapiski mojej matki, a gdzieniegdzie na marginesie kilka wierszy nabazgranych ręką ojca lub wykres czy wyniki pomiarów świadczące o jego stałym zainteresowaniu pracą. Po pomiarach aktywności uranu pojawiają się pomiary aktywności różnych substancji przypadkowo wybieranych spośród materiałów znajdujących się w pracowni, następnie zaś dane o minerałach zawierających uran, których nienormalnie wysoka aktywność nasunęła myśl o przypuszczalnym istnieniu nieznanych pierwiastków promieniotwórczych. Dalej następują pomiary dotyczące toru. W tym czasie ojciec przyłączył się do pracy matki. Kartki notatnika zapisane są na przemian pismem matki i ojca, nieraz nawet na jednej stronicy widzimy zapiski obojga, świadczące o ich ścisłej współpracy zarówno przy obróbce chemicznej materiałów, jak i w pomiarach promieniotwórczości. 
W lipcu 1898 r., zaledwie w sześć miesięcy po rozpoczęciu badań, Piotr i Maria Curie ogłosili odkrycie polonu, a w grudniu 1898 r. odkrycie radu. Jednakże ciała te znajdowały się w preparatach w ilościach niezmiernie małych.
W życiorysie Piotra C u r i e moja matka pisze:
,,Pomimo tych stosunkowo szybkich postępów daleko było do ukończenia pracy. Według naszego przekonania mieliśmy tu bez żadnej wątpliwości nowe pierwiastki, jednak aby chemicy zechcieli to uznać, trzeba było te pierwiastki wydzielić. Otóż w otrzymanych przez nas najbardziej radioaktywnych produktach (kilkaset razy bardziej aktywnych niż uran) polon i rad występowały jedynie jako ślady: polon towarzyszył bizmutowi otrzymanemu ze smółki uranowej, a rad barowi pochodzącemu z tego samego minerału. Znaliśmy już metody, jakimi można było usiłować oddzielić polon od bizmutu, a rad od baru, ale to rozdzielenie wymagało znacznie większych ilości surowców niż te, które do tego czasu przetwarzaliśmy.
W tym okresie naszej pracy ogromnie przeszkadzał nam brak odpowiednich środków; pomieszczenia, pieniędzy i personelu. Smółka była minerałem kosztownym i nie mogliśmy nabyć jej w dostatecznej ilości.

