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Leopold Jurkiewicz urodził się 10 lipca 
1906 roku w Kocku, w województwie lubel-
skim, w  rodzinie stolarza chałupnika. Tam 
też w  1922 roku ukończył siedmioklasową 
szkołę podstawową. Nie mając środków 
na dalszą naukę przez cały rok pracował 
w  stolarni swojego ojca, przyuczając się 
do zawodu stolarza. Jednakże kontynuował 
naukę sam, ucząc się wieczorami, od lu-
tego 1923 roku pomagał mu student Poli-
techniki Warszawskiej. W latach 1923–1926 
uczęszczał do Królewsko Polskiego Gim-
nazjum im. Hetmana Stanisława Żółkiew-
skiego w  Siedlcach. Przez wszystkie lata 
gimnazjalne utrzymywał się udzielając ko-
repetycji. Po latach tak wspominał ten 
okres: „Jako chłopiec 17letni wyszedłem 
z domu na własne ryzyko, nie myśląc wca-
le o  trudnościach materialnych, jakie mnie 
czekały. Okres gimnazjum, jako czas bo-
rykania się ze strasznymi warunkami ma-
terialnymi, pozostawił na mnie niezatarty 
ślad. Gimnazjum ukończyłem jako pierw-
szy uczeń”. W  1926 roku rozpoczął studia 
w zakresie fizyki na Wydziale Matematycz-
noFizycznym Uniwersytetu Warszawskie-
go. Po roku, z powodu braku środków ma-
terialnych, zmuszony został do przerwania 
studiów i zapisania się na Państwowe Kur-
sy Nauczycielskie im. Wacława Nałkow-
skiego w  Warszawie (1927/1928). Po ich 
ukończeniu w 1928 roku został przyjęty jako 
nauczyciel szkoły ćwiczeń przy tych kur-
sach. Po dwóch latach (1930 rok) w związ-
ku z  likwidacją kursów, został zwolniony. 
W  1930 roku ponownie rozpoczął studia, 
które kontynuował dzięki stypendium uzy-
skanemu wskutek starań prof. Antoniego 
Bolesława Dobrowolskiego. W  1935 roku 
po przedstawieniu pracy „Składnik żywicz-
ny drzewa w  świetle badań rentgenow-
skich”, wykonanej pod kierunkiem profeso-
ra Stefana Pieńkowskiego uzyskał dyplom 
magistra. Bezpośrednio po ukończeniu stu-
diów podjął pracę w  Instytucie Fizycznym 
Muzeum Przemysłu i  Rolnictwa, kierowa-
nego przez prof. Stanisława Kalinowskiego. 
W 1936 roku podjął pracę jako starszy asy-
stent w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej UW 
i był kierownikiem II Pracowni Fizycznej dla 
zaawansowanych studentów. Pod kierun-

kiem prof. Stefana Pieńkowskiego praco-
wał nad zagadnieniami optyki. Na tym sta-
nowisku pozostał do wybuchu drugiej wojny 
światowej. W  czasie wojny pracował dalej 
w  tym zakładzie, przemianowanym na Za-
kład Pomiarów Fizycznych. Wykonywał tam 
badania fizycznotechniczne dla elektrow-

ni i dla wodociągów miasta Warszawy. Po-
nadto bardzo aktywnie włączył się w  tajne 
nauczanie. Od 1941 roku prowadził wykła-
dy z  fizyki na Wydziale Medycznym Tajne-
go Uniwersytetu Warszawskiego. W  1942 
roku został przyjęty do laboratorium fizycz-
nego Polskich Zakładów Philips w Warsza-
wie. W  zakładach tych pracował do wy-
buchu Powstania Warszawskiego w  1944 
roku. Po jego upadku został wywieziony do 
obozu w Pruszkowie, skąd udało się Mu wy-
dostać. Przedostał się w okolice Krakowa.

W lutym 1945 roku objął stanowisko asy-
stenta w  Zakładzie Fizyki Doświadczalnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bezpośred-
nio po wojnie w Akademii Górniczej wokół 
profesora Mariana Mięsowicza skupiła się 
grupa fizyków, która postanowiła rozpocząć 
prace w  dziedzinie fizyki jądrowej. W  tam-
tych latach było to niełatwe zadanie. Aby 
móc je zrealizować, rozpoczęli od budowy 
własnej aparatury pomiarowej, gdyż była 

ona niedostępna w kraju. W tej grupie mło-
dych naukowców znalazł się również Jur-
kiewicz. Od 1 października 1945 roku Jego 
praca zawodowa na stałe związała się z Ka-
tedrą Fizyki II Akademii Górniczej, gdzie zaj-
mował kolejne stanowiska, począwszy od 
starszego asystenta do profesora włącznie. 
Charakteryzował Go wielki zapał do pracy 
twórczej, wielki talent eksperymentatorski 
i duże doświadczenie w licznych technikach 
współczesnej fizyki. Przy Jego współpra-
cy powstały pierwsze w  Polsce liczniki 
Geigera Müllera o  metalowej, bardzo wy-
trzymałej konstrukcji, które umożliwiły na-
stępnie całemu zespołowi rozpoczęcie na 
dużą skalę prac nad promieniowaniem ko-
smicznym. Nic w tym dziwnego, że profesor 
Mięsowicz zwrócił na Niego uwagę i w 1947 
roku wspólnie opublikowali pracę Aparatura 
licznikowa do badań promieni kosmicznych. 
W  1948 roku jako stypendysta Rządu RP 
wyjechał do Anglii, do pracowni prof. Patric-
k’a Blacketta w Manchester, aby zapoznać 
się z  techniką komory Wilsona. W  kwiet-
niu 1949 roku, po 10miesięcznym poby-
cie powrócił do kraju. W roku akademickim 
1949/1950 objął wykłady fizyki na Wydzia-
le Geologicznym AGH. Problematyki pro-
mieniowania dotyczyła również Jego praca 
doktorska „Widmo składowej elektronowej 
promieniowania kosmicznego” napisana 
na podstawie prac kierowanych przez prof. 
Mariana Mięsowicza i obroniona 20 marca 
1951 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaś 
promotorem był profesor Henryk Niewod-
niczański. Również na podstawie prac nad 
wielkimi pękami promieniowania kosmicz-
nego uzyskał w  1954 roku, zgodnie z  ów-
czesnymi przepisami, tytuł profesora nad-
zwyczajnego w  dziedzinie fizyki. Profesor 
Jurkiewicz już w  latach 1948–1950 współ-
uczestniczył w  konstruowaniu pierwszej 
w kraju aparatury do profilowania radiome-
trycznego otworów wiertniczych, zaś wstęp-
ne pomiary, tą wówczas nową metodą, od-
były się w  miejscowości Żółkwia w  1948 
roku. Było to na owe czasy wielkim ewe-
nementem technicznym, znacznie bardziej 
wyprzedzającym w  tej dziedzinie kraje Eu-
ropy środkowej. Od tego czasu datuje się 
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Profesor Leopold Jurkiewicz
W lipcu 2016 roku minęła 110 rocznica urodzin profesora Leopolda Jurkiewicza – pioniera geofizyki jądrowej, współzałożyciela i pierwszego 
dyrektora Instytutu Techniki Jądrowej AGH.
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stałe zainteresowanie profesora problema-
tyką z pogranicza geologii, geofizyki i  fizy-
ki jądrowej. Brał czynny udział w pomiarach 
promieniowania kosmicznego w kopalni soli 
w Wieliczce. W latach 1954–1956 był prze-
wodniczącym Oddziału Krakowskiego Pol-
skiego Towarzystwa Fizycznego, a do 1958 
roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego 
Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.

W latach 1956–1959 zespół pracow-
ników Zakładu Fizyki Ogólnej AGH pod 
Jego kierunkiem, przy współpracy z  Insty-
tutem Geologicznym W Warszawie, prowa-
dził pierwsze radiometryczne profilowania 
odwiertów kierunkowych w  celu lokaliza-
cji i  rozróżniania poszczególnych rodza-
jów soli potasowych w  wysadzie solnym 
w Kopalni Kłodawa. Metoda ta zostaje na-
stępnie szeroko spopularyzowana. Spra-
wiło to, że zespołowi jej autorów udało się 
nawiązać trwałe kontakty naukowe z  reno-
mowanymi ośrodkami zagranicznymi zaj-
mującymi się radiometrycznym profilo-
waniem odwiertów. Pod Jego kierunkiem 
pracował również zespół tworzący dla po-
trzeb geologii inżynierskiej zestaw przyrzą-
dów do oznaczania wilgotności i  ciężaru 
właściwego (objętościowego) gruntów syp-
kich. Działanie tych przyrządów oparte było 
na oddziaływaniu z badanym środowiskiem 
neutronów i  promieniowania gamma. Pro-
dukcję tych przyrządów przejął następnie 
przemysł. Znalazły one szerokie zastosowa-
nie w latach sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych przy budowie dróg, lotnisk i  zapór 
wodnych. Problematyka fizyki stosowanej 
zaczęła w tym czasie tak Go wciągać, iż po-
święcił się jej całkowicie. Uczestniczył rów-
nież w  opracowaniu radiometrycznej me-
tody szybkiego oznaczania cynku i  ołowiu 
w rudach cynkowoołowiowych, kontroli wil-
gotności mas formierskich na podstawie 
procesu spowalniania neutronów, wyzna-
czania parametrów przepływu wód grunto-
wych za pomocą wskaźników promienio-
twórczych oraz badania przepływu cieczy 
niejednorodnych metodami radiometrycz-
nymi. Zajmował się także badaniami ska-
żeń promieniotwórczych atmosfery, zwią-
zanych z  wybuchami jądrowymi. Ponadto 
zainicjował na terenie AGH oraz Instytutu Fi-
zyki Jądrowej w Krakowie ich systematycz-
ne pomiary. W 1958 roku uczestniczył, jako 
ekspert ONZ, w Konferencji Genewskiej po-
święconej zakazowi prób z bronią jądrową.

W tym czasie krystalizuje się myśl o zor-
ganizowaniu Instytutu Techniki Jądro-
wej i  tej pracy, wspólnie z  prof. Mięsowi-
czem, poświęcał dużo czasu. W 1961 roku 
osiągnięcia Katedry Fizyki II AGH grupu-
jącej omawiany zespół są już na tyle zna-
ne, że Ministerstwo Szkolnictwa Wyższe-
go zarządzeniem z  dnia 30 grudnia 1961 

roku decyduje się powołać na jej miejsce 
pierwszy w  kraju instytut uczelniany o  na-
zwie „Instytut Techniki Jądrowej”, jako sa-
modzielną jednostkę naukowobadawczą 
szkoły wyższej. Jego dyrektorem został 
prof. Leopold Jurkiewicz (1962–1966). In-
stytut w  tym czasie działał niezwykle dy-
namicznie. Z  inicjatywy profesora podjął 
szkolenia specjalistyczne w  AGH od razu 
w dwóch dziedzinach: technicznej fizyki ją-
drowej przy Wydziale Elektrotechniki Górni-
czej i Hutniczej oraz geofizyki jądrowej przy 
Wydziale Geologiczno Poszukiwawczym. 
W  1962 roku instytut zorganizował w  Kra-
kowie pierwszą Międzynarodową Konferen-
cję Geofizyki Jądrowej z  udziałem wybit-
nych przedstawicieli tej dyscypliny nauki 
z całego świata. Konferencja ta jest uważa-
na, w pewnym sensie, jako moment ukon-
stytuowania się nazwy tej nowej dyscypli-
ny. W tym czasie prof. Jurkiewicza otaczało 
już liczne grono uczniów. Kilku z nich uzy-

skało pod Jego kierunkiem stopnie doktor-
skie. W tym czasie mówiono o Jego własnej 
szkole w  zakresie stosowanej fizyki jądro-
wej i geofizyki. Jego doktorantami byli przy-
szli profesorowie, m.in.: Kazimierz Korbel, 
Andrzej Zuber, Bohdan Dziunikowski i Jerzy 
Niewodniczański. Swoim dorobkiem nauko-
wym i bogatym doświadczeniem dzielił się 
zawsze z  młodszymi kolegami. Poza licz-
nymi obowiązkami naukowodydaktyczny-
mi profesor znalazł również czas na działal-
ność w  Związku Nauczycielstwa Polskiego 
– Sekcja Szkół Wyższych, był też przewod-
niczącym Uczelnianego Komitetu Odbudo-
wy Warszawy oraz członkiem Uczelniane-
go Komitetu Obrońców Pokoju. W uznaniu 
licznych osiągnięć dwukrotnie otrzymał ze-
społową Nagrodę Państwową w Dziale Na-
uki – II i III stopnia oraz Medal 10lecia Pol-
ski Ludowej.

Profesor Leopold Jurkiewicz zmarł nagle 
30 marca 1966 roku w trakcie dyskusji z ko-
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lejnym doktorantem Stanisławem Kwieciń-
skim. Pochowany został na Cmentarzu Ra-
kowickim w Krakowie.

Zgromadzony wokół Niego zespół pra-
cowników naukowych swoimi dokonania-
mi pokazał, że wkład do nauki wniesiony 
przez profesora wydał dobre owoce. Jesz-
cze po wielu latach widoczne było, jak trwa-
ła okazała się Jego praca. Dwa duże zespo-
ły badawcze skupione w Międzyresortowym 
Instytucie Fizyki i  Techniki Jądrowej AGH 
oraz Instytut Fizyki w Krakowie kontynuowa-
ły działalność w  rozpoczętej przez Niego 
tematyce. W  obu zespołach działały gru-
py zajmujące się fizyką jądrową. Pracowni-
cy tych zespołów zaproponowali oryginal-
ną metodę ilościowej interpretacji wyników 
naturalnego promieniowania gamma i  de-
monstrując udane zastosowanie metod 
geostatyki do geofizycznych opracowań 
regionalnych. Z  jednej z  nich wywodzi się 
też oryginalna metoda profilowań radiome-
trycznych bazująca na opóźnionych neu-
tronach z  rozszczepień uranu, służąca do 
poszukiwania złóż tego pierwiastka. Znacz-
nego postępu dokonano również w  dzie-
dzinie interpretacji ilościowej wyników pro-
filowania. Odnotować też trzeba poważne 
osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji apara-
tury i związanego z tym rozwoju nowych ty-
pów profilowań. Sukcesem zakończyło się 
opracowanie teorii impulsowego neutrono-
wego profilowania odwiertów. Bujnym roz-
wojem zaowocowały i inne tematy, zainicjo-
wane w przeszłości przez prof. Jurkiewicza, 
niezwiązane bezpośrednio z geofizyką od-
wiertową. Po opracowaniu i  wdrożeniu do 
produkcji serii prototypów wilgotnościomie-
rzy i  gęstościomierzy przeznaczonych do 
stosowania w  gruntach sypkich osiągnię-
to również sukcesy w  konstrukcji mierni-
ków zawartości wodoru w węglach kamien-
nych i masach bitumicznych na podstawie 
wykorzystywania zjawiska spowalniania 
neutronów. Rozwinęły się również metody 
szybkich analiz radiometrycznych m.in. do 

oznaczania zawartości tlenu i azotu w meta-
lach, oznaczania popielności węgli kamien-
nych i  brunatnych oraz zawartości metali 
ciężkich w  rudach. Wielkiego rozwoju do-
czekały się też radioizotopowe metody ba-
dania przepływu cieczy i ciał stałych w wa-
runkach naturalnych oraz transportu masy 
w warunkach przemysłowych. W latach sie-
demdziesiątych rozpoczęła się również, 
w Jego dawnym zespole, dynamicznie roz-
wijać jedna z najmłodszych dziedzin fizyki – 
fizyka środowiska. Metody pomiarowe, któ-
rymi ten zespół dysponował, pozwoliły na 
precyzyjny pomiar koncentracji zanieczysz-
czeń w środowisku naturalnym. A przecież 
prof. Jurkiewicz, inicjując w  Krakowie ba-
dania skażeń promieniotwórczych atmos-
fery, był prekursorem tego kierunku badań. 
Jak wielkiej satysfakcji musiałby doznać, wi-
dząc podobny rozwój swoich zamierzeń. 
Teraz dopiero widać, jak dobrze wybrał te-
matykę badań i  właściwe postawił kryteria 
prowadzenia pracy naukowej oraz jak umie-
jętnie przekazał współpracownikom swoje 
bogate doświadczenie. Pozostawiony przez 
Niego dorobek naukowy liczy około 50 pu-

blikacji naukowych. Połowa z  nich została 
poświęcona zagadnieniom stosowanej fi-
zyki jądrowej.

W opinii swoich współpracowników pro-
fesor był człowiekiem wielkiej wiedzy, a za-
razem wielkiej skromności. Życzliwy dla 
otoczenia, stosunki ze współpracownika-
mi opierał na przyjaźni i wspólnocie celów 
w  badaniach naukowych. Był propagato-
rem pracy zespołowej. Cenionym przez 
studentów, jako dobry i  życzliwy peda-
gog. O  doniosłości Jego zasług niech za-
świadczy fakt, że nawet 30 lat po śmierci 
trwała pamięć o  osiągnięciach naukowych 
profesora. 22 kwietnia 1996 roku na Wy-
dziale Fizyki i  Techniki Jądrowej AGH od-
była się ceremonia, której głównym celem 
było uczczenie pamięci profesorów zasłu-
żonych dla wydziału, akademii i całego śro-
dowiska fizyków krakowskich. Pierwszym 
uhonorowanym został prof. Marian Mięso-
wicz, którego imieniem nazwany został pa-
wilon wydziału oraz odsłonięta została ta-
blica pamiątkowa. Drugim uhonorowanym 
został prof. Leopold Jurkiewicz. Jego imię 
otrzymała sala amfiteatralna wydziału (pa-
wilon D10). W uroczystości tej uczestniczy-
ły władze AGH z prof. Mirosławem Handke 
– ówczes nym Rektorem AGH, dziekani wy-
działów, Konwent Seniorów AGH, władze 
i przedstawiciele Wydziału Matematyki i Fi-
zyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrekcja 
i  przedstawiciele Instytutu Fizyki Jądrowej 
w Krakowie, Zarząd Krakowskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Fizycznego, rodzi-
ny profesorów, przyjaciele, wychowankowie 
i  studenci oraz Prezes Państwowej Agen-
cji Atomistyki prof. Jerzy Niewodniczański – 
doktorant prof. Leopolda Jurkiewicza.

Hieronim Sieński 
Biblioteka Główna AGH
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