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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, 
które  ukończył  w  1950  r.  Od  1947  do  1951  roku  był 
asystentem profesora Henryka Niewodniczańskiego na UJ. 
W  latach  1951-55  pracował  w  Instytucie  Odlewnictwa 
gdzie   zajmował   się   analizą   spektralną   w   metalurgii 
(2 publikacje i patent) utrzymując nadal ścisłą współpracę 
z fizykami uczelni. 
W  październiku  1953  podjął  pracę  w  ośrodku  fizyki 

jądrowej, utworzonym przez profesora Henryka Niewodniczańskiego, który to ośrodek po 
kolejnych przekształceniach i zmianie lokalizacji stał się  Instytutem Fizyki Jądrowej. W IFJ,  
a następnie IFJ PAN, profesor Jacek Hennel pracował do 2011 roku. Po formalnym odejściu  
z Instytutu nadal był z nim związany, aż do ostatnich swoich dni. 

 
Jacek Hennel był naukowcem z duszą konstruktora. W maju 1953 r. wspólnie z Andrzejem 
Hrynkiewiczem uzyskali jako pierwsi w Polsce sygnał Magnetycznego Rezonansu Jądrowego na 
zbudowanej wg własnego projektu aparaturze. W tym czasie pracował także z zespołem 
naukowców, współpracowników Profesora Niewodniczańskiego, zajmującym się budową 
pierwszego w Polsce cyklotronu C-48, a w 1955 został kierownikiem budowy. W zniszczonej 
wojną Polsce było to zadanie niezwykle trudne i ambitne. Cyklotron został uruchomiony  
w grudniu 1956 i przez szereg lat służył do badań naukowych w powstałym już wtedy Instytucie 
w Bronowicach. 

 
Z Rezonansem Magnetycznym Jacek Hennel związał całą swoją naukową karierę. W 1960 r. 
obronił pracę doktorską, a w 1967 r. przedłożył rozprawę habilitacyjną o relaksacji w cieczach. 
Był  założycielem  i  wieloletnim  kierownikiem  najpierw  Pracowni  (1961)  a  później  Zakładu 
Radiospektroskopii  Jądrowej  Instytutu  Fizyki  Jądrowej,  gdzie  utworzył  dobrze  wyposażone 
laboratorium MRJ. W latach 1966-68 był zastępcą Dyrektora IFJ. 

 
W  1967  roku  zorganizował  pierwszą  ogólnopolską  konferencję  na  temat  magnetycznego 
rezonansu jądrowego i jego zastosowań, która zapoczątkowała cykl konferencji gromadzących 
co roku w  Krakowie  w  początkach  grudnia  elitę  naukowców  z  Polski  z  tej  dziedziny,  
a z czasem zaproszonych gości z zagranicy. Tradycja tych spotkań jest kultywowana  
w dalszym ciągu, ostatnio w trybie dwuletnim. 

 
Laureat    nagrody zespołowej III stopnia (1959) i nagrody indywidualnej (1970)   Państwowej 
Rady  ds.  Pokojowego  Wykorzystania  Energii  Jądrowej,  za  prace  w  dziedzinie  rezonansu 
magnetycznego. 

 
Jacek   Hennel   został   profesorem   w   1974   r.   Prowadził   wykłady   z   zakresu   rezonansu 
magnetycznego w Instytucie Fizyki UJ i Instytucie Chemii UJ.   Inspirował doświadczalników 
i  teoretyków do badań z fizyki ciała stałego, 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. 
 
 
 



Profesor Jacek Hennel jest autorem książek, na których wychowały się pokolenia studentów 
fizyki ciała stałego, fizyki medycznej i radiologii: 

 J. Hennel,  „Wstęp do teorii magnetycznego rezonansu jądrowego”, (PWN, Warszawa) 1966; 
Wydanie II, poprawione (Wyd. IFJ, Kraków) 1997; 

 J.W. Hennel i J Klinowski, „Fundamentals of Nuclear Magnetic Resonance (Longman Scientific 
and Technical, Harlow, England) 1993, przetłumaczona na turecki (Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Isparta, Turkey) (1996) i na polski „Podstawy magnetycznego rezonansu jądrowego” 
(Wyd. IFJ, Kraków)  1997; wydanie poszerzone (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań) 
2000 

 J.W. Hennej i T. Kryst-Widźgowska „ Na czym polega tomografia magnetyczno-rezonansowa?”, 
(Publ. IFJ, Kraków) 1995; 

 J.W. Hennel, T. Kryst-Widźgowska, J. Klinowski, “A Primer of Magnetic Resonance Imaging”, 
(Imperial College Press, London) 1998; tłumaczenie na turecki (Süleyman Demirel 
Üniversitesi, Isparta, Turkey) 1999; 

  J.W. Hennel, „Podstawy teoretyczne tomografii magnetyczno-rezonansowej. (Wykłady dla fizyków), 
(Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) 1999; 

 J.W. Hennel i Z. Olejniczak „Jak zrozumieć falki. Podstawy Falkowej analizy sygnałów”, (Wyd. 
ZamKor) 2010 

 
Prof. dr hab. Jacek W. Hennel był: 

– członkiem korespondentem PAU; 
– członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Groupement AMPERE; 
– członkiem honorowym Polskiego Medycznego Towarzystwa Rezonansu Magnetycznego; 
– członkiem komitetu redakcyjnego Solid State Nuclear Magnetic Resonance (Elsevier) 

w latach 1992-2005 
– odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1964), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 

Polski (1976) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005). 

 
Znajomość Jacka Hennela z Karolem Wojtyłą rozpoczęła się się w czasach, gdy późniejszy 
biskup Rzymu był jeszcze młodym księdzem. Oprócz dyskusji teologicznych łączyły ich wtedy 
wyprawy w góry i jazda na nartach. Później  Profesor  Hennel  był  zapraszany  wielokrotnie  do  
udziału  w  dyskusjach  naukowców,  na zaproszenie najpierw księdza, potem kardynała Karola 
Wojtyły, na Kanoniczą i Franciszkańska w Krakowie, a później już przez papieża Jana Pawła II 
do Castel Gandolfo.  
 
Profesor Hennel był żonaty z Józefą Hennelową z domu Golmont, polską dziennikarką, 
publicystką i felietonistką. Ślubu udzielał im Karol Wojtyła, który również ochrzcił ich dzieci. 
Miał troje dzieci, wnuki i prawnuczkę. 

 
Zmarł 2 maja 2014 roku. Odszedł człowiek wyjątkowo prawy i uczciwy, powszechnie   
szanowany, rozmiłowany w nauce, oddany przyjaciel i mentor kilku pokoleń fizyków. 


