
 

W maju 1953 r. wspólnie z Andrzejem Hrynkiewiczem (wówczas doktorem) uzyskali jako pierwsi  w 

Polsce sygnał Magnetycznego Rezonansu na zbudowanej wg ich projektu aparaturze. To wydarzenie 

niewątpliwie zaważyło na dalszych losach Profesora, który z Rezonansem Magnetycznym związał całą 

swoją naukową karierę. W 1960 r. broni pracę doktorską,  a w 1967 r. przedkłada rozprawę 

habilitacyjną o relaksacji w cieczach. W tym samym roku organizuje pierwszą ogólnopolską 

konferencję na temat magnetycznego rezonansu i jego zastosowań, zapoczątkowując cykl 

konferencji, które co roku gromadziły  w Krakowie w początkach grudnia elitę naukowców z Polski, a 

z czasem zaproszonych gości z zagranicy. Sympozja te przez znajomych fizyków nazywane 

„Henneliadą”,  to nie były sztywne, sztampowe konferencje,  ale prawdziwie rodzinne spotkania, 

których tradycja kontynuowana jest to dziś. Od czterech lat odbywają się co dwa lata i w 2014 r. 

odbędą się po raz 45. Niestety,  w tym roku zabraknie na nich uśmiechniętego Profesora Hennela, 

który ręcznym dzwonkiem „zaganiał” kolegów naukowców na kolejną sesję. 

Jacek Hennel został profesorem w 1974 r. Był naukowcem z duszą konstruktora. Pamiętam widok 

Profesora, który co rano ubrany w biały fartuch, stał przed deską kreślarską i cały czas, poprawiał, 

ulepszał elementy aparatury rezonansowej. Inspirował teoretyków,  a jednocześnie był otwarty na 

nowe pomysły związane z wykorzystaniem zjawiska magnetycznego rezonansu do diagnostyki 

medycznej. To on wprowadził do polskiego nazewnictwa pojęcie tomografii magnetyczno-

rezonansowej,  a z Zakładu Radiospektroskopii Jądrowej wyodrębniła się grupa obrazowania MR 

założona i kierowana przez Jego ucznia Profesora Andrzeja Jasińskiego,  a po jego śmierci przez dr 

hab. Władysława Węglarza. 

Rodzinna atmosfera spotkań zakładowych była przedłużeniem ojcowskiego stosunku Naszego 

Mistrza do każdego z współpracowników. Założyciel i wieloletni kierownik Zakładu 

Radiospektroskopii Jądrowej (NZ8) dbał by każdy pracownik dobrze się tutaj czuł. 10 rano, pora 

herbatki zakładowej, to była godzina święta, po prostu nie wyobrażano sobie, żeby ktoś się mógł 

spóźnić. Poruszano na nich sprawy związane z aktualnymi badaniami naukowymi prowadzonymi w 

zakładzie, ale rozmowy często przechodziły na tematy polityczne i rodzinne. Pamiętam z jaką duma 

Profesor Hennel mówił o narodzinach swojego wnuka Szymona, stwierdzając, że on zajmuje się 

rezonansem,  syn (dr Franciszek Hennel) zajmuje się rezonansem to i wnuk Szymek też musi (Szymon 

Hennel ukończył studia z fizyki na ETH w Zurichu). 

Profesor dr hab. Jacek Hennel (1925 – 2014) 

Profesor Jacek Hennel urodził się 20 grudnia, 1925 r. w 

Chorzowie.  W 1945 r. zdał maturę, a następnie podjął 

studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku fizyka, 

zakończone uzyskaniem dyplomu magistra w 1950 r.  

W ramach pracy magisterskiej zbudował komorę 

Wilsona, na której jeszcze przez dziesiątki lat studenci 

fizyki wykonywali ćwiczenia w ramach pracowni 

jądrowej.  

Po studiach rozpoczął pracę w Instytucie Odlewnictwa, a 

w 1953 r. przeniósł się do ośrodka fizyki jądrowej,  z 

którego w wyniku kolejnych przekształceń wywodzi się 

Instytut Fizyki Jądrowej, i nim to związany był do 

ostatnich swoich dni. 

 



Profesor Hennel jest autorem książki „Wstęp do teorii magnetycznego rezonansu jądrowego wydanej 

przez wydawnictwo PWN w 1966 r. Książka ta została później poszerzona i przetłumaczona na język 

angielski pod tytułem Fundamentals of Magnetic  Resonance. Współautorem tej pozycji jest profesor 

Jacek Klinowski, a książka ukazała się w 1993 r. nakładem wydawnictwa Longman Scientific and 

Technical stając się od razu „biblią” każdego szanującego się fizyka rezonansowego.  W 1995 r. Prof. 

Jacek Hennel wraz Prof. Teresą Kryst-Widźgowską opublikowali książkę p.t. „ Na czym polega 

tomografia magnetyczno-rezonansowa”,  na której wychowały się pokolenia studentów fizyki 

medycznej i radiologów. 

Profesor Jacek Hennel cały czas dbał o rozwój naukowy swojego zespołu. Grafik referatów w NZ8 był 

planowany z dużym wyprzedzeniem, a jakiekolwiek próby zmiany ustaleń spotykały się z dużym 

oporem Naszego Szefa. Podsuwał ciekawe książki,  dbał,  by każdy z nas czytał literaturę światową. 

Sam płynnie posługiwał się i językiem angielskim i niemieckim.  Był bardzo precyzyjny i celny w 

swoich wypowiedziach. Komentarze do wypowiedzi  prelegentów np.  „Panie Kolego,  ja panu zaraz 

wytłumaczę , o co Panu chodzi”,  weszły na stałe do kanonu powiedzonek zakładowych. 

Po przejściu na emeryturę nie zwolnił tempa,  zaskakując nas w 2010 r. kolejną książką napisaną 

razem z dr Zbigniewem Olejniczakiem „Jak zrozumieć falki. Podstawy falkowej analizy sygnałów”.  

Publikacja tej książki była okazją do świętowania 85 rocznicy urodzin Profesora oraz ostatniego 

Ogólnopolskiego seminarium na temat magnetycznego rezonansu i jego zastosowań, któremu 

przewodniczył Szanowny Jubilat. Wspomnienie tego wydarzenia można odnaleźć pod adresem  

http://www.ifj.edu.pl/wyd/mrj/?lang=pl 

 

Będzie brakować nam bardzo  Mistrza,  Przyjaciela, Mentora i przede wszystkim wspaniałego 

człowieka, pełnego dobroci i poczucia humoru. 

Stanisław Kwieciński, 2 czerwca 2014 
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