
JAN HEN NEL
Jan Hen nel uro dzi³ siê 18 stycz nia 1922 ro ku
w War sza wie. Pod czas woj ny by³ s³u cha czem
Pañ stwo wej Szko ³y Bu do wy Ma szyn i Pañ st wo -
 wej Wy ¿szej Szko ³y Tech nicz nej w War sza wie.
Stu dia kon ty nu o wa³ na Wy dzia le Elek trycz nym
Po li tech ni ki War szaw skiej, uzy sku j¹c w 1948
ro ku dy plom ma gi stra in ¿y nie ra ra dio tech ni -
ka. W ro ku aka de mic kim 1959/1960 odby³ sta¿
na u ko wo-dy dak tycz ny w Stan ford Uni ver si -
ty i w Mas sa chu setts In sti tu te of Tech no lo gy
w USA. Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych
otrzy ma³ w 1969 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej za roz pra wê Pra -
wa prze p³y wu pr¹ du elek tro no we go ogra ni -
czo ne go ³a dun kiem prze strzen nym. W 1980
ro ku uzy ska³ ty tu³ pro fe so ra nad zwy czaj ne go.

Pra cê za wo do w¹ roz po cz¹³ w 1945 ro ku
w Pañ stwo wym In sty tu cie Te le ko mu ni ka cyj -
nym w War sza wie, gdzie w 1948 ro ku zo sta³
kie row ni kiem Pra cow ni Mier nic twa Lam po -
we go. Rów no le gle pod j¹³ pra cê w Po li tech -
ni ce War szaw skiej na sta no wi sku asy sten ta
na 1/2 eta tu. Od 1953 ro ku kie ro wa³ dzia ³em
w Biu rze Kon struk cyj nym Za k³a dów Wy twór -
czych Lamp Elek trycz nych w War sza wie. W la -
tach 1956–1962 by³ do rad c¹ tech nicz nym
w Prze my s³o wym In sty tu cie Elek tro ni ki w War -
sza wie (na 1/2 eta tu). Pe³ no e ta to wym na u czy -
cie lem aka de mic kim zo sta³ w 1956 ro ku po
uzy ska niu ty tu ³u za stêp cy pro fe so ra. W 1961
ro ku zo sta³ star szym wy k³a dow c¹, a w 1970 ro -
ku do cen tem w Ka te drze Przy rz¹ dów Elek tro -
no wych na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. Od 1980 ro ku pra co wa³ na
sta no wi sku pro fe so ra w In sty tu cie Tech no lo gii
Elek tro no wej (obe cnie Mi kro e lek tro ni ki i Op -
to  e lek tro ni ki). Zor ga ni zo wa³ ze spó³ na u ko wo-

-dy dak tycz ny i kie ro wa³ Za k³a dem Lamp Elek -
tro no wych w la tach 1970–1978, a na stêp nie
Za k³a dem Przy rz¹ dów Elek tro no pro mie nio -
wych i Mi kro fa lo wych w la tach 1978–1982.
Po przej œciu na eme ry tu rê, w 1987 ro ku, na dal
pra co wa³ na 1/2 eta tu do 1992 ro ku, wy k³a da³
do 1995 ro ku.

Dzia ³al noœæ ba daw cza Ja na Hen ne la kon -
cen tro wa ³a siê wo kó³ zja wisk fi zycz nych wy s -
tê  pu j¹ cych w lam pach elek tro no wych oraz
me   tod ba da nia pa ra me trów tych lamp. Na uwa -
 gê za s³u gu je sfor mu ³o wa nie no wej po sta ci
pra wa opi su j¹ ce go prze p³yw pr¹ du elek tro no -
we go w pró¿ nio wych lam pach elek tro no wych
(na gro da Mi ni stra Szkol nic twa Wy ¿sze go
w 1970 ro ku), mo no gra fia Lam py mi kro fa lo we
oraz pra ce do ty cz¹ ce mo cy bom bar do wa nia
wstecz ne go i ba rie ry emi syj nej w lam pach
mi kro fa lo wych o po lach skrzy ¿o wa nych. Jan
Hen nel bra³ udzia³ w pio nier skich pra cach nad
kon struk cj¹ i tech no lo gi¹ pierw szych w Pol sce
lamp mi kro fa lo wych du ¿ej mo cy (na gro da Mi -
ni stra Prze my s³u Ciê¿ kie go w 1951 ro ku). By³
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ini cja to rem i wspó³ au to rem licz nych urz¹ dzeñ
po mia ro wych dla prze my s³u lamp elek tro no -
wych. Wdro ¿o ne przez nie go ory gi nal ne me to -
dy ba da nia zna la z³y bez po œre dnie za sto so wa -
nie w pro duk cji (m.in. me to da oce ny w³a sno œci
emi syj nych ka tod na pod sta wie po mia ru rów -
no wa¿ ne go pr¹ du szu mów, za sto so wa na do
lamp nadaw czych po raz pierw szy w ska li
œwia to wej). Jest au to rem lub wspó³ au to rem
oko  ³o 40 ar ty ku ³ów na u ko wych, ko mu ni ka tów
i re fe ra tów kon fe ren cyj nych, a po nad to pu bli -
ka cji in for ma cyj nych do ty cz¹ cych po stê pów
wie dzy, kie run ków i me tod ba daw czych, opra -
co wañ en cy klo pe dycz nych i nor ma li za cyj nych.
Przez kil ka na œcie lat (od 1957 ro ku) re pre zen -
to wa³ Pol skê w Ko mi te cie Lamp Elek tro no wych
Miê dzy na ro do wej Ko mi sji Elek tro tech nicz nej
(IEC) (m.in. opra co wa³ pro jekt za le ce nia IEC
do ty cz¹ ce go me tod ba da nia wzmac nia j¹ cych
lamp mi kro fa lo wych). Zo sta³ te¿ za pro szo ny
do Ko mi te tu Lamp Elek tro no wych w In sti tu te
of Ra dio En gi ne ers, gdzie opi nio wa³ pro jek ty
za le ceñ nor ma li za cyj nych IRE (1959–1964).

Jan Hen nel opra co wa³ i wy g³o si³ kil ka na -
œcie ró¿ nych wy k³a dów. By³ kie row ni kiem po -
 nad 50 prac ma gi ster skich oraz pro mo to rem
2 prac dok tor skich. Je go dzia ³al noœæ dy dak tycz -
na zwi¹ za na by ³a g³ów nie z elek tro ni k¹ pró¿ -
 nio w¹, pro wa dzi³ wy k³a dy: „Lam py elek tro -
no we”, „Lam py mi kro fa lo we”, „Prze twor ni ki
elek tro no op tycz ne”, a na stêp nie z elek tro ni k¹
pó³ prze wo dni ko w¹ — od 1977 ro ku pro wa -
dzi³ wy k³a dy: „Pod sta wy elek tro ni ki pó³ prze -
wo dni ko wej” (póŸniej „Fi zy ka pó³ prze wo d ni -
ków”) oraz „Przy rz¹ dy pó³ prze wo dni ko we”.
Jest au to rem 7 podrêcz ni ków (w tym 3 wspó³ -
au tor skich) i 5 skryp tów. Ksi¹¿ ki te przez kil -
ka dzie si¹t lat sta no wi ³y pod sta wo we po mo ce
dy dak tycz ne dla stu den tów wy ¿szych uczel ni
tech nicz nych w ca ³ym kra ju. Podrêcz nik Lam -
py elek tro no we (6 wy dañ w la tach 1966–1977,
w tym pi¹ te w 1973 ro ku ca³ ko wi cie zmie nio -
ne), zo sta³ wy ró¿ nio ny na gro d¹ Mi ni stra Szkol -
nic twa Wy ¿sze go w 1968 ro ku, a wspo mnia na
ju¿ mo no gra fia Lam py mi kro fa lo we (wy da na
w 1976 ro ku) uzy ska ³a na gro dê II stop nia Mi -
ni stra Na u ki, Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech -
ni ki. W 1986 ro ku uka za³ siê podrêcz nik Pod -
sta wy elek tro ni ki pó³ prze wo dni ko wej (II wyd.

w 1995 ro ku) — wci¹¿ jest wy ko rzy sty wa ny.
Za osi¹ g niê cia dy dak tycz ne otrzy ma³ Me dal
Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej (1976) oraz Na -
gro dê I stop nia Mi ni stra Na u ki i Szkol nic twa
Wy ¿sze go (1987).

W la tach 1970–1975 Jan Hen nel by³ za s -
têp c¹ dy rek to ra ds. dy dak tycz nych w In sty tu cie
Tech no lo gii Elek tro no wej Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Zor ga ni zo wa³ i przez wiele lat kie -
ro wa³ Stu dium Po dy plo mo wym Tech no lo gii
Elek tro no wej. W la tach 1971–1973 oraz 1975–
–1984 by³ pro dzie ka nem Wy dzia ³u Elek tro ni -
ki. Od 1972 ro ku by³ prze wo dni cz¹ cym Ko mi -
sji Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki ds. prze pro wa -
dza nia prze wo dów dok tor skich w za kre sie
Tech no lo gii Elek tro no wej, a w la tach 1984–
–1992 kie row ni kiem Stu dium Dok to ranc kie go
Po li tech ni ki War szaw skiej w kie run ku Elek tro -
ni ka i Te le ko mu ni ka cja. Otrzy ma³ z³o t¹ od zna -
 kê Za s³u ¿o ny dla Po li tech ni ki War szaw skiej.

Jan Hen nel wspó³ or ga ni zo wa³ dwie kra jo -
we na ra dy elek tro ni ki (1958, 1962), które po ³o -
¿y ³y podwa li ny pod roz wój elek tro ni ki w Pol -
sce. By³ cz³on kiem ze spo ³ów pro ble mo wych
i au to rem opra co wañ pro ble mo wych dla Ko -
mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej
Aka de mii Na uk oraz na I i II Kon gres Na u ki
Pol skiej. Od 1969 ro ku by³ cz³on kiem Sek cji
Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Ra dy Nor ma li za -
cyj nej Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li za cji i Miar.
W 1975 ro ku zo sta³ cz³on kiem, a na stêp nie
prze wo dni cz¹ cym Ra dy Na u ko wo-Tech nicz -
nej Oœrod ka Ba daw czo-Roz wo jo we go Elek tro -
ni ki Pró¿ nio wej. Od 1975 ro ku by³ cz³on kiem
za rz¹ du Od dzia ³u War szaw skie go Elek tro ni ki
i Te le ko mu ni ka cji Sto wa rzy sze nia Elek try ków
Pol skich, gdzie ja ko prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji
ds. M³o dzie ¿y i Stu den tów orga ni zo wa³ co -
rocz ne kon kur sy na naj lep sze pra ce dy plo mo -
we z dzie dzi ny elek tro ni ki i te le ko mu ni ka cji.
Otrzy ma³ wie le odznak ho no ro wych Na czel -
nej Organizacji Technicznej oraz Sto wa rzy sze -
nia Elek try ków Pol skich, a tak ¿e Me dal im.
Prof. Mieczys³awa Po ¿a ry skie go w 1979 ro ku.

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci. W³a da jê zy -
kiem an giel skim i nie miec kim. Przez kil ka na -
œcie lat upra wia³ tu ry sty kê ro we ro w¹. In te re su je
siê an tro po ge ne z¹ i ge ne ty k¹.
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