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Ja, niżej podpisany, Henryk Niewodniczański, urodziłem się w mieście Wilnie 
dnia 10 grudnia (nowego stylu) 1900 r. jako syn Wiktora, inżyniera-technolo-
ga i kandydata nauk przyrodniczych, i Agnieszki z Ebenów. Do szkół średnich 
uczęszczałem w Wilnie, Rylsku i w Brańsku (Rosja) oraz znów w Wilnie, gdzie 
w czerwcu 1920 r. ukończyłem Państwowe Gimnazjum Męskie im. Króla Zyg-
munta Augusta, uzyskując świadectwo dojrzałości z odznaczeniem. W grudniu 
1920 r. wstąpiłem na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie, na którym studiowałem nauki fizyczne, matematyczne i astro-
nomiczne [1]. Tak rozpoczyna swój życiorys profesor Henryk Niewodniczański, 
uczony, którego dzieciństwo i młodość związana była z Wilnem i Ziemią Li-
tewską, a dorosłe życie splotło się nierozerwalnie z Krakowem i Uniwersytetem 
Jagiellońskim. 

Fot. 1. Profesor Henryk Niewodniczański (fot. z Archiwum Zjednoczonego Instytutu Badań 
Jądrowych w Dubnej)
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Pierwsze lata pracy naukowej Niewodniczański poświęcił optyce atomowej 
i molekularnej, nauce, która w ówczesnych czasach stała na czele badań struktu-
ry materii i była inspiracją dla rodzącej się wówczas mechaniki kwantowej. Na 
przełomie 1927 i 1928 r. przebywał w Instytucie Fizycznym im. Eberharda-Karo-
la na Uniwersytecie w Tybindze, gdzie kontynuował studia i pracował naukowo 
pod kierunkiem profesora Walthera Gerlacha. Habilitację uzyskał na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie na pod-
stawie pracy „O wzbudzaniu atomów  rtęci światłem iskier Al, Cd lub Zn”. 

W świecie nauki zdobył uznanie w latach trzydziestych XX wieku, gdy zaczął 
się zajmować problemem tzw. wzbronionych linii atomowych. Jego praca doty-
cząca tego zagadnienia były powszechnie cytowana w literaturze naukowej, a do 
języka fizyki weszło określenie „metoda Niewodniczańskiego”.

Fot. 2. Skan publikacji “Forbidden Lines in the Arc Spectrum of Lead”. Artykuł opublikowano 
w prestiżowym czasopiśmie fizycznym Physical Review (Vol. 44, 1933, s. 854)

Badania prowadzone w latach 1933-1934, wspólnie z serdecznym przyja-
cielem, wybitnym teoretykiem Janem Blatonem, dotyczyły ważnego, bardzo 
wówczas aktualnego zagadnienia linii wzbronionych i doprowadziły do odkrycia 
promieniowania magnetycznego dipolowego. Było to, bez wątpienia, największe 
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osiągnięcie naukowe Niewodniczańskiego, a równocześnie jedno z najważniej-
szych osiągnięć polskiej fizyki w okresie międzywojennym1. Warto dodać, że już 
wcześniej Wojciech Rubinowicz i Jan Blaton na podstawie rozważań teoretycz-
nych przewidzieli istnienie tego promieniowania. Odkrycie Niewodniczańskiego 
zostało docenione przez Warszawskie Towarzystwo Naukowe, które w 1935 roku 
przyznało mu nagrodę za najlepszą pracę w dziedzinie fizyki. 

We wrześniu 1934 r. Uczony został stypendystą Fundacji Rockefellera i praco-
wał naukowo w The Royal Society Mond Laboratory, gdzie początkowo zajmo-
wał się fizyką niskich temperatur, a po przeniesieniu do Cavendish Laboratory, 
za zgodą profesora Rutherforda, rozpoczął badania w zupełnie nowej dziedzi-
nie – fizyce jądrowej. Latem 1937 r., korzystając z zasiłku Funduszu Kultury 
Narodowej w Warszawie, wyjechał ponownie do Cambridge, odwiedził również 
szereg laboratoriów fizycznych w Niemczech, Anglii, Holandii i Francji, gdzie 
zapoznał się z aparaturą do prowadzenia badań w fizyce niskich temperatur i fizy-
ce jądrowej. Zdobyte za granicą doświadczenie wykorzystał w latach 1937-1939 
przy organizowaniu badań w dziedzinie fizyki jądrowej w zakładach fizycznych 
w Poznaniu i w Wilnie. 

Fot. 3. W krakowskim gabinecie Profesora, na honorowym miejscu, wisiało słynne zdjęcie 
„Rutherfordczyków” (prof. Niewodniczański stoi w trzecim rzędzie, pierwszy z lewej, zdjęcie 

wykonano w czerwcu 1935 r.). Niewodniczański do końca życia utrzymywał kontakty naukowe 
i towarzyskie z uczonymi, których poznał w Cambridge, wykorzystywał te znajomości, by 

uzyskać dla swoich uczniów zagraniczne staże naukowe w najlepszych ośrodkach fizyki. Często 
zwracano uwagę na uderzające podobieństwo Niewodniczańskiego do Rutherforda, które 

Profesor podkreślał sposobem uczesania, strzyżenia wąsów, ubiorem w tweedowe marynarki…  
[2, s. 56 ] (fot. z archiwum rodziny Niewodniczańskich). 

1  A. K. Wróblewski wymienia H. Niewodniczańskiego wśród uczonych, którzy wnieśli bardzo 
poważny wkład do rozwoju fizyki i w pewnym okresie należeli do liderów światowej nauki, a ich 
nazwiska są przywoływane w syntetycznych obcojęzycznych opracowaniach historycznych.
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Wiosną 1937 r. Henryk Niewodniczański został powołany na Katedrę Fizyki 
Doświadczalnej Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie został mianowany profeso-
rem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Fizyki Doświadczalnej. Zorganizo-
wał tam laboratorium optyki atomowej linii wzbronionych i laboratorium dyfrak-
cji elektronów, do Poznania przeniósł również część organizowanego wcześniej 
w Wilnie laboratorium fizyki jądrowej. 

W lipcu 1939 r. uczony powrócił do Wilna, by objąć po prof. Wacławie Dzie-
wulskim I Katedrę Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Matematyczno-Przy-
rodniczym Uniwersytetu Stefana Batorego. Wkrótce kierował I i II Zakładem 
Fizycznym USB. Niestety, wybuch drugiej wojny światowej i zamknięcie Uni-
wersytetu w grudniu 1939, jako „głównego ogniska polskiej propagandy”, po-
zbawiło go możliwości kontynuowania pracy naukowej. Nie zrezygnował jednak 
z działalności dydaktycznej. Przez całą okupację wykładał fizykę na kompletach 
tajnego nauczania Uniwersytetu Stefana Batorego, organizował konwersatoria 
naukowe i w miarę możliwości śledził rozwój nauki, by móc zaraz po zakończe-
niu wojny przystąpić do odbudowy polskiej fizyki. Uczestnicząca w tych wykła-
dach Danuta Kunisz, późniejsza profesor fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wspominała po latach: 

Wspaniałe to były wykłady. Odbywały się w mieszkaniu Profesora na ulicy 
Suwalskiej, słuchało się ich w napięciu. Profesor opowiadał o strukturze mate-
rii, o prawach fizyki. Czasem mówił o przyrządach fizycznych. Wtedy wyciągał 
katalogi, pokazywał fotografie i schematy, które w atmosferze jego słów jakoś 
ożywały, stawały się bliskie. I nigdy nie zapomnę olbrzymiej radości, którą prze-
żyłam, gdy kilka lat później zobaczyłam po raz pierwszy przyrządy fizyczne zu-
pełnie takie same jak te z fotografii. Były to elektryczne przyrządy pomiarowe. 
Ale nie tylko fizyki uczył Profesor swoich słuchaczy. Chodziło się do niego na 
lekcje optymizmu. Profesor był zawsze dobrej myśli. […] Wykłady Profesora się 
przeciągały. Z lękiem, szybkim krokiem wracaliśmy przez ciemne ulice do domu, 
by zdążyć przed godziną policyjną [3, s. 136]. 

Na początku  1940 r. profesor John D. Cockroft powiadomił Niewodniczań-
skiego o przyznaniu mu grantu na badania w Cavendish Laboratory w Cambrid-
ge. Uczonym angielskim zależało na tym, żeby wydostać rodzinę Niewodniczań-
skich z ogarniętego wojną kraju. W kwietniu przyszły wizy i bilety dla niego, 
jego żony i dwóch synów. Niestety, wizy nie otrzymała matka H. Niewodniczań-
skiego i rodzina zrezygnowała z wyjazdu z okupowanej ojczyzny. 

O trudnych latach wojny, zamknięciu Uniwersytetu, okupacji Wilna, biedzie, 
głodzie i wyjeździe do Polski w ramach repatriacji opowiada we wspomnieniach 
o swoim ojcu Jerzy Niewodniczański, przywołując w pamięci obraz ojca, któ-
ry w zgliszczach zbombardowanego domu rodzinnego znajduje tylko metalowy 
przycisk służący do sygnowania dokumentów. Wojna zabrała im wszystko: dom, 
przedmioty codziennego użytku, Profesor utracił bezcenny księgozbiór i wiele 
przyrządów fizycznych, z których był tak bardzo dumny. Na koniec wygnała ich 
z ukochanego Wilna i skazała na kilkuletnią tułaczkę [4, s. 6-17].
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Po przyjeździe do Kraju w kwietniu 1945 r. zostałem „przygarnięty” przez 
Uniwersytet Łódzki, zaś we wrześniu tegoż roku przeniosłem swoje „przygarnię-
cie” do Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na który zostałem powołany 
w maju 1945 roku. W międzyczasie, w oczekiwaniu na nominację na katedrę do 
Krakowa, w czerwcu i lipcu tegoż roku wykładałem fizykę atomową na Uniwersy-
tecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a od listopada 1945 r. do końca lipca 
1946 r. zajmowałem stanowisko kontraktowego profesora zwyczajnego fizyki do-
świadczalnej Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, pisał Niewodniczański 
w swoim CV [1].

22 maja 1946 r. Prezydent Krajowej Rady Narodowej mianował Niewodni-
czańskiego profesorem zwyczajnym fizyki doświadczalnej na Wydziale Mate-
matyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po śmierci 
prof. Konstantego Zakrzewskiego powołano go na tymczasowego kierownika 
I Katedry Fizyki Doświadczalnej, a później na kierownika Zespołu Katedr Fizyki 
UJ. W 1956 r. objął stanowisko kierownika Instytutu Fizyki UJ. 

Po wojnie krakowscy fizycy odzyskali Collegium Witkowskiego, zniszczony 
i zdewastowany budynek przy ulicy Gołębiej 13, z którego podczas wojny Niem-
cy wywieźli bezcenną aparaturę naukowo-badawczą, którą szczycili się profeso-
rowie: Z. Wróblewski, A. Witkowski, M. Smoluchowski. W 1946 r. w Krakowie 
pracowało tylko dwóch profesorów fizyki: Konstanty Zakrzewski, który kiero-
wał Katedrą Fizyki Doświadczalnej i Jan Weyssenhoff, kierujący Katedrą Fizyki 
Teoretycznej. 

Profesor H. Niewodniczański przybył do Krakowa latem 1946 r. ze swoimi 
wileńskimi współpracownikami: Aleksandrem Garnyszem i Bolesławem Ma-
kiejem i uczniami: Marią Danutą Kunisz i Andrzejem Hrynkiewiczem. Wkrótce 
zaczął angażować do pracy młodych ludzi, czasem nawet studentów, którzy przy-
jęci na asystenturę bardzo szybko kończyli studia. W ten sposób do grona jego 
współpracowników dołączyli: Jerzy Janik, Jerzy Gierula, Adam Strzałkowski, 
Kazimierz Grotowski2, Jacek Hennel3, Franciszek Leś i Zofia Adamiec. Utwo-
rzona specjalnie dla prof. Niewodniczańskiego II Katedra Fizyki Doświadczalnej 
miała zajmować się optyką atomową, fizyką ciała stałego i fizyką jądrową. 

Od kwietnia do końca grudnia 1946 r. 3-krotnie (na ogół na przeciąg czasu 
około 6 miesięcy) wyjeżdżałem do Niemiec jako delegat Ministra Oświaty w celu 
zakupów przyrządów i materiałów naukowych dla zakładów fizycznych uniwersy-
tetów Jagiellońskiego, Warszawskiego i Poznańskiego, wspominał Profesor [1]. 

Trzy wyprawy do Niemiec, zorganizowane przez profesorów Weyssenhoffa 
i Niewodniczańskiego do radzieckiej strefy okupacyjnej w celu rewindykacji 
i zakupu aparatury naukowej, książek i innych niedostępnych wówczas mate-
riałów, przeszły do legendy. W wyprawach uczestniczyli również Jerzy Gierula 
i Ryszard Kołodziejski. Skarby, które trafiły do Krakowa przechowywano w za-
mkniętych szafach i tylko prof. Niewodniczański mógł nimi dysponować. 
2 Neutrino nr 17 (Lato 2012)
3 Neutrino nr 18 (Jesień 2012)
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W Krakowie Profesor zamierzał rozwijać optykę atomową, dyscyplinę swojej 
młodości, jednak najważniejszą rolę miała odgrywać fizyka jądrowa, zwłaszcza 
te jej zastosowania, które otwierały nowe możliwości badania struktury ciała sta-
łego. Te ambitne plany musiały się rozpocząć od stworzenia bazy aparaturowej, 
bo w latach 40. i 50. takich rzeczy nie kupowało się w sklepie. Te zadania powie-
rzał profesor swoim uczniom. Jeden z nich, K. Grotowski, wspominał: 

Wiązało się to z określonym rytuałem. Papa wzywał młodego człowieka, 
w większości przypadków studenta, i proponował na przykład: „Panie kulego, 
może byście wybudowali impulsową komorę jonizacyjną (albo licznik propor-
cjonalny, licznik iskrowy, licznik Geigera-Müllera, licznik scyntylacyjny, komorę 
Wilsona czy komorę dyfuzyjną)”. Była to na ogół propozycja nie do odrzucenia 
i delikwent oczywiście się zgadzał. Jeśli młody człowiek nic na ten temat nie wie-
dział, wówczas obaj udawali się do biblioteki, gdzie odbywało się wyszukiwanie 
odpowiedniej literatury. W tym momencie Profesor uważał wszystko za załatwio-
ne i zazwyczaj miał rację. [...] Sam Hernryk Niewodniczński tak właśnie uprawiał 
fizykę eksperymentalną i odpowiednio wychował swoich uczniów [5, s. 67].  

Fot. 4. Collegium Witkowskiego (fot. ze zbiorów Biblioteki WFAIS UJ)

Fot. 5. Pracownia profesora Konstantego Zakrzewskiego w Collegium Witkowskiego (ok. roku 
1947), (fot. ze zbiorów Biblioteki WFAIS UJ) 



Foton 143, Zima 2018 33

W Katedrze Fizyki Doświadczalnej UJ badania w dziedzinie fizyki jądro-
wej prowadziły dwie grupy uczonych. Jedna z nich zajmowała się badaniami 
reakcji jądrowych przy niskich energiach, natomiast druga - spektroskopią ją-
drową. W specjalnie utworzonej pracowni budowano detektory, w tym liczniki 
Geigera-Müllera. Dzięki niezwykłemu entuzjazmowi profesora Niewodniczań-
skiego właśnie w Krakowie rozpoczęto budowę dwóch małych akceleratorów. 
Na pierwszym piętrze w Collegium Witkowskiego stanął generator elektrosta-
tyczny AJGES z rurą akceleracyjną, natomiast w piwnicy trwały prace nad ma-
łym cyklotronem o średnicy nabiegunników 48 cm, stąd jego nazwa: Cyklotron 
C48. Przyspieszał on protony do energii około 2 MeV i był przedmiotem dumy 
wszystkich fizyków pracujących na Gołębiej 13. Dzięki osobistym staraniom 
Profesora udało się uzyskać zgodę ówczesnych władz na zakup i zainstalowanie 
właśnie w Krakowie cyklotronu U-120, radzieckiej produkcji. Dla krakowskiej 
fizyki otworzyły się możliwości, o których wcześniej można było tylko marzyć. 

Fot. 6. Pierwszą wiązkę jonów z cyklotronu U-120 uzyskano w listopadzie 1958 roku. Nie 
mogliśmy sobie odmówić przyjemności wyprowadzenia jej w powietrze i wykonania fotografii. 

Była to świecąca miotła o długości kilkudziesięciu centymetrów, grubsza na końcu, zgodnie 
z prawem jonizacji Bragga. Schowani za osłonami przed promieniowaniem, obserwowaliśmy 
ja poprzez system zwierciadeł. Poczuliśmy zapach ozonu. Była to podniecająca i wzruszająca 

chwila [5, s. 71-72].

Pomieszczenia Instytutu Fizyki w Collegium Witkowskiego nie mogły po-
mieścić nowej aparatury i coraz liczniejszej grupy pracowników. W 1952 roku 
w krakowskich Bronowicach ruszyła budowa drugiego instytutu. Początkowo był 
to Zakład II Fizyki Jądra Atomowego Instytutu Fizyki PAN, później przekształ-
cono go w niezależny Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie (obecnie Instytut 
Fizyki Jądrowej PAN imienia Henryka Niewodniczańskiego). Instytut Fizyki UJ, 
którego dyrektorem aż do roku 1968 był profesor Niewodniczański i kierowany 
również przez niego Instytut Fizyki Jądrowej prowadziły ścisłą współpracę. Ten 
pierwszy kształcił przyszłych badaczy, w drugim pracownicy Uniwersytetu, ale 
również studenci, prowadzili doświadczenia i pomiary, tam również przygotowy-
wano większe elementy aparatury. Natomiast pracownicy IFJ korzystali ze znaj-
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dującej się na Uniwersytecie aparatury w pracowni efektu Mössbauera. W okresie 
powojennym profesor Niewodniczański opublikował wspólnie z uczniami 84 pra-
ce naukowe z dziedziny reakcji jądrowych, spektroskopii jądrowej i spektroskopii 
atomowej. Był inspiratorem większości tych prac, znał szczegóły eksperymentów, 
brał udział w redakcji poszczególnych prac i, mimo że nie przeprowadzał pomia-
rów własnoręcznie, a może właśnie dlatego, miał szeroki pogląd na całokształt 
zagadnienia [3, s. 137].

Fot. 7. Gmach Instytutu Fizyki UJ przy ulicy Reymonta 4, wybudowany w latach sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku dzięki staraniom prof. H. Niewodniczańskiego. Seniorem budowy była  

prof. dr hab. Danuta Kunisz (fot. K. Magda)

Profesor Niewodniczański był członkiem ośmiu krajowych i zagranicznych 
towarzystw naukowych, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejęt-
ności, członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Pracował w komisjach 
senackich Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1951-1953 pełnił funkcję 
prorektora. Był członkiem Société Française de Physique, Societá Italiana di 
Fisica oraz American Physical Society, a także zastępcą przewodniczącego Ko-
mitetu do spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej przy Prezydium 
PAN, członkiem Państwowej Rady do spraw Wykorzystania Energii Jądrowej 
i członkiem Prezydium tej Rady. Od 1956 r. był członkiem Rady Naukowej Zjed-
noczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej (ZSRR). 

Za swoją działalność naukową Profesor otrzymał nagrody Państwowej Rady 
ds. Wykorzystania Energii Jądrowej, był również laureatem Nagrody Młodych 
im. Włodzimierza Pietrzaka. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzy-
żem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także 
Orderem Sztandaru Pracy I klasy. Był członkiem PAU i PAN, aktywnym człon-
kiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, organizatorem licznych konferencji 
naukowych i zjazdów fizyków.  Kochał podróże, spływy kajakowe i wysokogór-
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skie wycieczki, przekroczył Krąg Polarny, był duszą towarzystwa i wspaniałym 
przyjacielem, a w swojej willi „Turzyma” w Bukowinie Tatrzańskiej gościł wielu 
światowej sławy uczonych.  

Fot. 8. Popiersie Profesora Henryka Niewodniczańskiego w budynku Wydziału Fizyki, 
Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (fot. K. Magda)
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