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Bolesław Jurek - życiorys
Bolesław Jurek urodził się 14 stycznia 1904 r. w Opocznie jako syn
kolejarza. Jego rodzicami byli Leon i Marianna z Buczyńskich. Po
ukończeniu szkoły podstawowej w Opocznie w roku 1918 kontynuował
naukę w gimnazjum w Końskich. Po uzyskaniu w 1923 r. małej matury
podjął studia w Wyższej Szkole Budowy Maszyn H. Wawelberga, którą
ukończył w 1928 r. W tym samym roku został zatrudniony w Fabryce
Karabinów w Warszawie, gdzie pracował do października 1939 r.,
zajmując stanowiska konstruktora, starszego konstruktora, a od 1935 r.
kierownika Działu Konstrukcji Broni w Biurze Studiów tej fabryki.
Równolegle z pracą zawodową uzupełniał wykształcenie. W roku 1932
został oddelegowany do Francji na roczne studia w Tuluzie. Odbył też
parę krótkoterminowych wyjazdów stażowych do zakładów
zbrojeniowych we Francji i w Belgii. W latach 1937-1939 uczęszczał na
wykłady na Sekcji Uzbrojenia Wydziału Mechanicznego Politechniki.
W tym okresie powstało kilka Jego oryginalnych konstrukcji broni maszynowej małego i średniego
kalibru. W czasie okupacji przez dwa lata pozostawał bez pracy. Od listopada 1941 r. do Powstania
Warszawskiego pracował w charakterze konstruktora w fabryce AVIA. W sierpniu 1944 r. został
wywieziony do obozu pracy w Ząbkowicach Śląskich, gdzie pracował jako robotnik. Po wojnie
wrócił do Opoczna i pracował w Starostwie jako kierownik Referatu Przemysłowego. W listopadzie
1945 roku został zatrudniony jako wykładowca „Części maszyn” na Wydziale Elektrycznym oraz
„Samochodowych części maszyn” na Wydziale Mechanicznym Szkoły Inżynierskiej H. Wawelberga.
W roku 1952 uzyskał stopień magistra na Politechnice Warszawskiej. Od 1951 r. był zatrudniony na
stanowisku zastępcy profesora w Katedrze Części Maszyn na Wydziale Mechanicznym
Konstrukcyjnym. W roku 1955 został mianowany docentem. W latach 1956-60 był dziekanem
Wydziału Samochodów i Ciągników. Od 1960 r. kierował Katedrą Części Maszyn „B” na Wydziale
Maszyn Roboczych i Pojazdów (dawniej SiC). Do czasu likwidacji Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej
był wykładowcą „Części maszyn” i prodziekanem Wydziału Mechanicznego. Zmarł 27.09.1971 r.
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Działo się w mieście Opoczno piętnastego/dwudziestego ósmego stycznia tysiąc dziewięćset czwartego roku o godzinie
czwartej wieczorem. Stawił się Leon Jurek mający lat trzydzieści trzy służący na kolei Iwanogorodzko-Dąbrowskiej,
zamieszkały w mieście Opocznie, w obecności Marcina Firmowskiego lat czterdzieści i Pawła Jurka lat dwadzieścia pięć
mających rolników zamieszkałych we wsi Januszewice i okazał Nam dziecię płci męskiej, oświadczając że urodziło się ono w
mieście Opocznie pierwszego/czternastego stycznia tego roku o godzinie jedenastej wieczorem z prawowitej jego małżonki
Marianny z Buczyńskich lat trzydzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym udzielonym w dniu dzisiejszym przez
księdza Józefa Trybulskiego wikariusza parafii Opoczyńskiej nadano imię Bolesław a rodzicami jego chrzestnymi byli
Wincenty Kitliński i Kamila Nowak. Akt ten okazującemu i świadkom niepiśmiennym został przeczytany przez Nas tylko został
podpisany.
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