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Wynikało to z zaangażowania Pro fe so ra w roz -
wój Instytutu Podstawowych Pro ble mów Tech -
niki Polskiej Akademii Nauk.

Do 1969 roku Jerzy Narkiewicz-Jodko pra -
cował jako asystent profesora Ignacego Ma lec -
kiego. W tym też roku obronił na Poli tech nice
Gliwickiej pracę doktorską O pew nym proble -
mie w akustyce cieczy. Z akustyki molekular -
nej związanej z rozchodzeniem się fal ultra-
dźwiękowych w mieszaninach, w aspekcie
włas ności lepko-sprężystych ma teriałów. Uzys -
kał tam tytuł doktora nauk tech nicznych.

Jako adiunkt w Zakładzie Elektroakustyki
Instytutu Radioelektroniki prowadził opraco -
wa ny przez siebie wykład „Miernictwo ultra-
dźwiękowe” oraz „Podstawy elektro akus ty ki”
w zastępstwie profesora Ignacego Ma lec kie go,
powołanego na stanowisko dyrektora UNESCO
ds. polityki naukowej w Paryżu.

narkiewicz-jodko

JERZY
NARKIEWICZ-JODKO
Jerzy Narkiewicz-Jodko urodził się 20 marca
1936 roku w Stambule. W Turcji jego ojciec
Sta nisław pełnił funkcję sekretarza polskiej am -
basady w Ankarze, kontynuując dyplomatycz -
ne tradycje stryjecznego brata dziadka Wi tol da
Narkiewicza-Jodko, współpracownika Józefa
Pił sudzkiego. Karierę dyplomatyczną ojca prze -
rwała śmierć w Oświę cimiu upamiętniona na
zbiorowej tablicy pra  cowników Ministerstwa
Spraw Zagra nicz nych przy wejściu do gma chu,
w Warszawie. Brat ojca Janusz — żołnierz pan -
cernej brygady Generała Maczka — zginął
pod czas walk w Normandii. Jerzego wy cho -
wy wała matka Maria Eleonora z Sąsiedzkich
z kreso wej rodziny na Besarabii, gdzie kul ty wo -
 wa no polskie osiągnięcia naukowe i społeczne.

Jerzy od lat szkolnych interesował się ra -
dio techniką, co sprawiło, że Maria Dą brow ska
uwieczniła go w swoich Dzien nikach, gdy na -
prawił Jej uszkodzony radio od biornik. Miesz -
kał wtedy w Komorowie koło Pruszkowa, gdzie
w 1954 roku ukoń czył Liceum Ogól no kształ -
cą ce im. Tadeusza Kościuszki.

Przy wyborze studiów myślał nie tylko
o elek  tronice, ale i o fizyce, pamiętając o Kon -
s tantym Narkiewiczu-Jodko, alpiniście, geo fi -
 zyku specjalizującym się w badaniach pro mie -
niowania kosmicznego.

W 1960 roku ukończył Politechnikę
War szaw  ską na Wydziale Łączności (później
Elek troniki) ze specjalizacją Elektroakustyka,
gdzie w Katedrze profesora Ignacego Ma lec -
kiego istniały duże możliwości podejmowania
interdyscyplinarnej tematyki prac doktor skich.

Sło wa klu czo we
n elektroakustyka

n technika ultradźwię ko wa

n ochrona przed hałasem 



Kierując Pracownią Ultradźwięków w Ins -
 tytucie Radioelektroniki Politechniki War szaw -
 skiej Jerzy Narkiewicz-Jodko kontynu ował ba -
dania rozpoczęte w pracy doktor skiej z fizy -
ka mi na Politechnice Śląskiej. Pra ce te były
rozwijane dzięki współpracy z zespołami z IPPT
PAN. Pozwoliło to na opracowanie i budowę
cyfrowego miernika prędkości fal ultradźwię -
ko wych SA-1000 (działającego na zasadzie
krą żącego impulsu — Sing-around ), a nas tęp -
 nie — różnych modeli deflektorów światła
la serowego.

Jerzy Narkiewicz-Jodko uczestniczył też
w różnych pracach związanych z pomiarami
i zwalczaniem hałasu w zakładach przemy s ło -
 wych, m.in. w hutach na Śląsku, w prze pom -
pow niach Rurociągu „Przyjaźń”, w trans por cie
kolejowym, drogowym oraz budownictwie.

W latach 1973–1974 pełnił funkcję pre -
ze sa Oddziału Warszawskiego Polskiego To -
wa rzys twa Akustycznego. Jest także rzeczo -
znaw cą Stowarzyszenia Elektryków Pol skich,
auto rem 65 różnego rodzaju opracowań nau -
 ko wych i technicznych, w tym 14 opubli ko wa -
nych i wygłoszonych na mię dzynarodowych
i krajowych konferencjach i seminariach. W la -
tach 1974–1975 pełnił funkcję Prze wod ni czą -
cego Rady Związku Nauczycielstwa Pols kie go
w Instytucie Ra dioelektroniki, a po powstaniu
„Solidar ności” dołączył do tego Związku. Był
siedmiokrotnie nagradzany, w tym w 1977 ro -
ku Nagrodą Zespołową Ministra III stopnia za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

W latach 1981–1985 pracował na Uni wer -
sytecie w Tlemcen w Algierii jako visiting pro -
fessor, prowadząc wykłady, ćwiczenia i pra ce
dyplomowe w języku francuskim.

Po powrocie został zaangażowany do
udzia łu i prowadzenia jednego z zespołów
Komisji Dyscyplinarnych ds. Studentów przy
Rektorze Politechniki Warszawskiej.

W 1992 roku uczestniczył we Francji w Ly -
on w Kongresie i warsztatach nau ko wych z ak -
tywnej redukcji hałasu i drgań; tematykę tę

roz wijał następnie w Instytucie, głównie w pra -
cach dyplomowych.

Około 2000 roku rozpoczął działalność
dy daktyczną związaną z psychoakustyką — na
Politechnice, w Studium Techniki Tea tralnej
i w Policealnym Studium Medycznym dla pro -
tetyków słuchu.

Zainteresowania naukowe Jerzego Nar kie -
 wicza-Jodko dotyczą przede wszystkim elek-
troakustyki, biernej i aktywnej redukcji hałasu
oraz zjawisk fizycznych towarzyszących pro -
pa gacji fal akustycznych i ich wykorzystania
w miernictwie właściwości materiałów kons -
truk cyjnych. Zajmował się także emisją akus -
tycz ną wywoływaną naprężeniami mecha -
nicz nymi oraz rozkładami pól akustycznych
w akwenach. Prowadził też grant Opra co -
 wa nie metod numerycznego obliczania pro -
mie nio wa nia powierzchniowych źródeł akus -
tycz nych.

W ostatnich latach prowadził wykłady
z przedmiotów „Podstawy elektroakustyki”,
„Głośniki i obudowy głośnikowe” oraz „Pod -
stawy urządzeń głośnikowych”, uwzględniając
najnowsze komputerowe metody ich projek to -
wania i pomiaru.

Jerzy Narkiewicz-Jodko był opiekunem
nau  kowym wielu studentów w pracowniach
problemowych i dyplomowych.

W Lidze Walki z Hałasem oprócz konsul -
ta cji społecznej pełnił funkcję przewodni czą -
 ce go Komisji Rewizyjnej Oddziału War szaw -
skie go.

Jako wieloletni mieszkaniec Podkowy Leś -
 nej, od 1995 roku sprawował tam funkcję
pre zesa Stowarzyszenia Gospodarność i Pra -
wo rządność, aż do jego rozwiązania, starając
się inspirować i wspierać działania na rzecz
ochrony środowiska.

Niezawodowe zainteresowania tu rys tycz -
 no-sportowe to żeglarstwo, narciarstwo, a kul -
 turalne — historia krajów basenu Morza Śród -
 ziemnego, teatr oraz muzyka symfoniczna
i jazz.
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