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Głównym źródłem tego minerału był wówczas Jachymow (Czechy), gdzie znajdowała się kopalnia eksploatowana przez rząd austriacki w celu otrzymywania uranu. Według naszych przewidywań cały rad i część polonu winny się znajdować w odpadkach z tej produkcji, w owym czasie zupełnie bezużytecznych. Dzięki poparciu wiedeńskiej Akademii Nauk udało nam się nabyć na korzystnych warunkach kilka ton tych odpadków, które użyliśmy jako surowca. Na pokrycie kosztów przeróbki musieliśmy początkowo używać własnych środków; później korzystaliśmy z pewnych subwencji i pomocy z zewnątrz.
Szczególnie ważna była kwestia lokalu; nie wiedzieliśmy, gdzie prowadzić przeróbkę chemiczną. Trzeba to było robić w opuszczonej szopie, oddzielonej podwórzem od pracowni, w której znajdowała się aparatura elektrometryczna. Był to barak z desek, z podłogą asfaltową, z dachem oszklonym, miejscami przeciekającym, bez urządzenia ani umeblowania poza paroma starymi stołami sosnowymi, piecykiem żelaznym, nie dającym dosyć ciepła i czarną tablicą, którą Piotr tak bardzo lubił się posługiwać.
Brakowało wyciągów do usuwania szkodliwych gazów — niektóre czynności trzeba było wykonywać na podwórzu, o ile pogoda na to pozwalała, lub też wewnątrz przy otwartych oknach. W tym przypadkowym
laboratorium pracowaliśmy niemal bez pomocy przez dwa lata, zajmując się wspólnie zarówno robotą chemiczną, jak i badaniem promieniowania coraz bardziej aktywnych -produktów, które otrzymywaliśmy. Następnie trzeba było podzielić zadania: Piotr Curie w dalszym ciągu prowadził badania właściwości radu, podczas kiedy ja kontynuowałam prace chemiczne mające na celu uzyskanie czystych soli radu. Musiałam naraz przerabiać do 20 kg substancji, do czego trzeba było wstawić do szopy pełno wielkich naczyń z cieczami i osadami. Przenoszenie tych naczyń było wyczerpującą pracą, jak również przelewanie cieczy i mieszanie godzinami żelaznym drągiem wrzących substancji. Z minerału wydzielałam bar radonośny i w postaci chlorku poddawałam go krystalizacji frakcjonowanej. Rad zbierał się we frakcjach najmniej rozpuszczalnych. Ta metoda miała prowadzić do wydzielenia czystego chlorku radu. Bardzo subtelne czynności ostatniej krystalizacji były utrudnione w tym tak niestosownym laboratorium przez pyły żelaza i węgla, od których nie mogliśmy się w dostatecznej mierze uchronić. Wyniki otrzymane po roku pracy wyraźnie wskazywały, że łatwiej będzie wydzielić rad niż polon; dlatego też wysiłki nasze poszły w tym kierunku. Próbki tych soli użyczyliśmy kilku uczonym, w szczególności Henrykowi Becquerelowi".	
Można się domyślać, że śmiałe przedsięwzięcie wydzielenia radu bez personelu, bez pieniędzy, bez materiałów, z szopą jako laboratorium i wymagające przeróbki całych kilogramów minerałów lub odpadków smółki,

