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w 1992 r. Nagrodê Nobla. Warto podkre�liæ, ¿e
wielodrutowa komora proporcjonalna Charpaka
i jego nastêpne projekty rozpoczê³y erê ca³kowi-
cie elektronicznej detekcji cz¹stek.

W tek�cie opublikowanym w ostatnim zeszy-
cie (nr 40-41) periodyku CERN Bulletin dyrektor
Laboratorium Rolf Heuer ¿egnaj¹c G. Charpaka
przytacza opiniê szwedzkiej Akademii Nauk,
w której podkre�la siê zas³ugi G. Charpaka nie
tylko dla nauki, ale tak¿e dla spo³eczeñstwa. Jak
wiadomo detektory wykorzystuj¹ce odkrycia
Charpaka znalaz³y zastosowanie w medycynie
i w wielu innych dziedzinach techniki.

Wraz z Richardem L. Garwinem jest autorem
ksi¹¿ki popularno-naukowej pt.: �B³êdne ogniki
i grzyby atomowe�, w której opowiada siê za roz-
wojem energetyki j¹drowej. Ü

Stanis³aw Latek
rzecznik Pañstwowej Agencji Atomistyki,

Warszawa

To by³ poniedzia³ek,
1 pa�dziernika 1990 roku.
Wchodz¹c do Instytutu
oko³o ósmej rano zauwa-
¿y³am czarn¹ flagê na
g³ównym gmachu. Praco-
wa³am wtedy w budynku
cyklotronu. Tam szereg
osób rozpoczyna³o dzieñ
o siódmej, wiêc zasta³am
atmosferê ju¿ dobrze roz-
krêconej dzia³alno�ci na-

ukowej. Najwyra�niej nikt nic nie wiedzia³ o po-
wiewaj¹cej czarnej fladze. Dopiero oko³o dzie-
wi¹tej rozdzwoni³y siê telefony:

- Co to jest, wszystkie numery w IFJ zajête �
odezwa³ siê g³os w s³uchawce. Czy co� wiecie,
podobno umar³ dyrektor Bochnacki?

- Niemo¿liwe, w pi¹tek z nim rozmawia³em.
- A ta flaga na dachu, to po kim?
- ?...
- Telefon w sekretariacie stale zajêty.
- Zaraz kogo� wy�lemy, ¿eby siê dowiedzieæ,

ale dyrektor, nie, to niemo¿liwe...

W �rodê, 29 wrze�nia
w Pary¿u w wieku 86 lat
zmar³ �wiatowej s³awy fi-
zyk Georges Charpak. Za-
nim przypomnê naszym
Czytelnikom sylwetkê
tego wybitnego cz³owie-
ka krótkie osobiste wspo-
mnienie.

Parê lat temu uczestni-
czy³em w CERN-ie w uro-
czystym spotkaniu � ju¿

nie pamiêtam czemu ono by³o po�wiêcone. W auli
by³o du¿o ludzi, którzy czekali na rozpoczêcie
owego wydarzenia. Niedaleko mnie siedzia³ star-
szy pan, który w pewnym momencie zapyta³ mnie
sk¹d jestem, bo mnie nie zna. Po mojej odpowie-
dzi, ¿e jestem Polakiem zasypa³ mnie pytaniami
co teraz dzieje siê w Polsce, jak oceniam po¿ytki
z przynale¿no�ci Polski do CERN-u, co jest powo-
dem mojej wizyty, jak¹ uczelniê/instytut reprezen-
tujê. Otwarcie konferencji spowodowa³o przerwa-
nie naszej rozmowy. Dopiero po wyj�ciu z sali kto�
poinformowa³ mnie, ¿e moim rozmówc¹ by³ no-
blista Georges Charpak.

Urodzi³ siê 8 marca 1924 r. w D¹browicy (le¿¹-
cej przed wojn¹ w granicach II Rzeczypospolitej)
w biednej rodzinie ¿ydowskiej. W szkole jako je-
dyny cz³onek rodziny nauczy³ siê polskiego. Po
latach zaprzecza³, ¿e mówi po polsku, ale zda-
nia: �Jestem Francuzem. Nie mówiê po polsku�,
wymawia³ czyst¹ polszczyzn¹.

W 1932 r. rodzina G. Charpaka wyemigrowa³a
do Francji. Dziêki tej decyzji rodziców i ich ciê¿-
kiej pracy m³ody Charpak móg³ ukoñczyæ dobre,
renomowane szko³y.

Wiele �róde³ podaje, ¿e w czasie wojny dzia³a³
w ruchu oporu. Jesieni¹ 1943 r. s¹d w Vichy skaza³
go na dwa lata wiêzienia za dzia³alno�æ antypañ-
stwow¹. W czerwcu 1944 r. zosta³ wywieziony do
Dachau. Po wojnie podj¹³ studia w Szkole Górni-
czej. W 1946 r. uzyska³ obywatelstwo francuskie.

Odby³ sta¿ w College de France w laboratorium
Frederica Joliot-Curie. W 1954 r. obroni³ pracê
doktorsk¹, a w roku 1959 rozpocz¹³ pracê w CERN-
ie (Europejskim Centrum Badañ J¹drowych).

By³ niezwykle utalentowanym eksperymenta-
torem. Pasjonowa³y go szczególnie detektory do
wykrywania cz¹stek elementarnych. Za jedno
z wymy�lonych przez siebie urz¹dzeñ � propor-
cjonalnej komory wielodrutowej, pozwalaj¹cej
wykrywaæ i dok³adnie rejestrowaæ tory cz¹steczek,

GEORGES CHARPAK
(1924-2010)
WSPOMNIENIE

20. ROCZNICA �MIERCI
PROFESORA ZBIGNIEWA
BOCHNACKIEGO
(1935-1990)
IFJ PAN PAMIÊTA
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A jednak. W ci¹gu kilkunastu minut wiado-
mo�æ siê potwierdzi³a: profesor Zbigniew Boch-
nacki nieoczekiwanie zmar³ w domu w niedzie-
lê 30 wrze�nia godzinach popo³udniowych.

Pracowa³am w instytucie krótko i nie mia³am
okazji znaæ bli¿ej dyrektora. Z wygl¹du wydawa³
mi siê mocno schorowanym starszym panem,
nieco pochylonym, �redniego wzrostu. Pali³ mnó-
stwo papierosów wiêc mia³ ¿ó³t¹ cerê i ciemne
od nikotyny palce. Ze zdumieniem przyjê³am wia-
domo�æ, ¿e mia³ zaledwie 55 lat, co oznacza³o,
¿e by³ w najlepszym twórczym okresie ¿ycia!

Pogrzeb dyrektora Bochnackiego odby³ siê na
cmentarzu Rakowickim w Krakowie, jako wielka
manifestacja. Kondukt ze sztandarami, utworzo-
ny przez bardzo liczne delegacje z wielu o�rod-
ków fizyki nios¹ce wspania³e wieñce oraz odzna-
czenia Profesora formowa³ siê przy bramie
cmentarnej. Przyby³o mnóstwo ludzi, którzy znali
zmar³ego, darzyli go uznaniem i szacunkiem, te-
raz do g³êbi poruszeni jego nag³ym odej�ciem.
Ca³e �rodowisko krakowskich fizyków: pracow-
nicy IFJ, uniwersytetu, AGH, politechniki, ludzie
z Warszawy i innych wielkich o�rodków fizyki
w Polsce. Wyró¿niali siê szczególnie przedstawicie-
le CERN-u, DESY, Instytutu dubieñskiego i innych.

Byli przedstawiciele partii, w³adz miasta Kra-
kowa, towarzystwa Ku�nica. Wszyscy w skupie-
niu, zadumie i ¿alu po szlachetnym cz³owieku.
Z ramienia IFJ zmar³ego Dyrektora po¿egna³ jego
zastêpca prof. Andrzej Budzanowski.

Zbigniew Bochnacki urodzi³ siê w Jeziórku (po-
wiat kielecki) w rodzinie nauczycielskiej. Maj¹c
zaledwie 17 lat zda³ maturê w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Miechowie i jako jeden z laure-
atów Pierwszej Olimpiady Fizycznej w 1952 roku
zosta³ przyjêty bez egzaminu na Wydzia³ Mate-

matyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagielloñskie-
go, gdzie podj¹³ studia w zakresie fizyki. W tam-
tych czasach wskutek niedostatku kadry nauko-
wo-dydaktycznej na uniwersytecie zatrudniano
najzdolniejszych studentów. W takim trybie Zbi-
gniew Bochnacki podj¹³ pracê na stanowisku za-
stêpcy asystenta w Katedrze Fizyki Teoretycznej
UJ. Po niespe³na roku, w listopadzie 1956 r. prze-
niós³ siê do nowopowsta³ego w Bronowicach In-
stytutu Fizyki J¹drowej. Tu pracowa³ do koñca
¿ycia robi¹c b³yskawiczn¹ karierê naukow¹.

W roku 1957 przebywa³ przez kilka miesiêcy
w Instytucie Fizyko-Technicznym w Leningradzie
pod kierunkiem znanego fizyka j¹drowego prof.
L.A. Sliwa. Wtedy ukszta³towa³o siê ostatecznie jego
zainteresowanie teori¹ struktury j¹dra. Ale pe³ny
rozkwit twórczych mo¿liwo�ci Zbigniewa Bochnac-
kiego nast¹pi³ w latach 1959-60 podczas jego po-
bytu na stypendium Miêdzynarodowej Agencji Ener-
gii Atomowej w Instytucie Nielsa Bohra w Kopenha-
dze bêd¹cym wówczas mekk¹ teoretycznej fizyki
j¹drowej. Trafi³ tam do zespo³u prof. Aage Bohra
(syna Nielsa Bohra), pó�niejszego laureata Nagrody
Nobla z fizyki (1975 r.). W 1962 roku na Uniwersyte-
cie Jagielloñskim mgr Zbigniew Bochnacki obroni³
pracê doktorsk¹ pt. �Zaburzenia rotacyjne w zde-
formowanych j¹drach atomowych�. Promotorem by³
profesor Henryk Niewodniczañski. Sze�æ lat pó�niej,
czyli w1968 r. habilitowa³ siê na podstawie rozpra-
wy pt. �Zjawiska polaryzacyjne w strukturze j¹der
atomowych�. W sierpniu tego¿ roku zosta³ powo³a-
ny na stanowisko samodzielnego pracownika na-
ukowo-badawczego w IFJ, a w listopadzie na Uni-
wersytecie Jagielloñskim uzyska³ stopieñ docenta.
10 stycznia 1974 r. z r¹k przewodnicz¹cego Rady
Pañstwa Henryka Jab³oñskiego otrzyma³ tytu³ pro-
fesora nadzwyczajnego.

Fot. 1. Uczestnicy sympozjum (fot. Ma³gorzata Nowina Konopka)
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Pierwsze prace prof. Bochnackiego dotycz¹
przej�æ wzbronionych w rozpadzie beta j¹der
zdeformowanych, a tak¿e odstêpstw widm rota-
cyjnych od widm idealnego rotora, interpreto-
wanych jako wynik oddzia³ywania obrotu j¹dra
z innymi stopniami swobody, np. z jego drgania-
mi. Profesorowie Zbigniew Bochnacki wraz ze
Stanis³awem Ogaz¹ podali pierwszy poprawny
opis tego zjawiska dla j¹der zdeformowanych.

Równie¿ jako pierwsi, Bochnacki i Ogaza opra-
cowali zjawisko tzw. polaryzacji spinowej dla j¹-
der zdeformowanych, czyli silnych efektów po-
laryzacyjnych wystêpuj¹cych w j¹drach
nieparzystych. Zjawisko to by³o wcze�niej opisa-
ne tylko dla j¹der sferycznych.

W Laboratorium Fizyki Teoretycznej w ZIBJ
w Dubnej profesor Bochnacki kierowa³ zespo³em
zajmuj¹cym siê opisem oddzia³ywañ efektywnych
miêdzy nukleonami. Zaproponowa³ metodê wy-
znaczania tych oddzia³ywañ z potencja³u jedno-
cz¹stkowego, opisuj¹cego u�rednione oddzia³y-
wanie wszystkich nukleonów j¹dra na jeden
z nich. Opracowa³ j¹ dla krótko zasiêgowej sk³a-
dowej oddzia³ywania efektywnego (pairingu).

Kolejnym sukcesem naukowym Profesora by³a
interpretacja niskoenergetycznych stanów 1+ (tj.
stanów o spinie 1 i parzysto�ci dodatniej) w j¹-
drach zdeformowanych, jako drgania �no¿yco-
we� elipsoidy neutronowej wzglêdem protono-
wej, czyli jako kolektywne dipolowe wzbudzenia
izowektorowe j¹dra polegaj¹ce na drganiach pro-
tonów wzglêdem neutronów.

Profesor Bochnacki od wczesnej m³odo�ci bar-
dzo aktywnie dzia³a³ w organizacjach politycz-
nych. Mia³ pogl¹dy idealistycznego komunisty:
w latach 1949-1956 nale¿a³ do ZMP, gdzie pe³ni³
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studiów by³ cz³onkiem ZSP, przewodni-
cz¹cym Komitetu Uczelnianego, od 1954
roku nale¿a³ do PZPR. Podczas pracy
w IFJ pe³ni³ funkcje I i II sekretarza POP,
cz³onka egzekutywy, cz³onka Komisji
Nauki KW PZPR, a w ZIBJ w Dubnej by³ II
sekretarzem POP. Jednym s³owem by³
�wysoko partyjnym� dzia³aczem, z któ-
rym liczy³y siê komunistyczne w³adze.
Nale¿a³ do elity intelektualnej partii jak¹
stanowi³o Stowarzyszenie Ku�nica.
Z jego inicjatywy zosta³y zorganizowa-
ne s³ynne seminaria na Kalatówkach,
podczas których politycy z pierwszych
stron gazet, filozofowie, uczeni wielu
specjalno�ci wyg³aszali referaty dla pra-
cowników naukowych krakowskich
uczelni. Po referatach mo¿liwa by³a rów-
nie¿ dyskusja.

Talent naukowy oraz zaanga¿owanie
polityczne predysponowa³y prof. Bochnackiego do
zajmowania coraz wy¿szych stanowisk w instytu-
cie. W latach 1966-1969 by³ sekretarzem nauko-
wym, od 1971 zastêpc¹ dyrektora, a od 1976 roku
a¿ do �mierci, czyli przez 14 lat dyrektorem na-
czelnym!

To by³ bardzo trudny okres dla inteligencji pol-
skiej, jak i ca³ego kraju. Grozi³a totalna zapa�æ na-
uki z powodu ograniczanego ci¹gle finansowania.
Decydenci uwa¿ali naukê za zbêdny, a w ka¿dym
razie niekonieczny luksus, przestali odró¿niaæ j¹ od
techniki. Od instytucji naukowych oczekiwano
�wdro¿eñ�. Rozrasta³a siê tendencja do prze-
kszta³cania instytutów naukowych w ma³e intrat-
ne fabryczki, które mia³y zarobiæ na swoje �am-
bitne zachcianki� intelektualne. Takim pomys³om
zdecydowanie siê przeciwstawia³ prof. Bochnac-
ki. Pisa³ protestuj¹ce memoria³y do w³adz, do pra-
sy, ci¹gle je�dzi³ do Warszawy. Z niezwyk³¹ wy-
trwa³o�ci¹ nak³ania³ i przekonywa³ ministrów,
sekretarzy. Przywi¹zuj¹c ogromn¹ wagê do
wspó³pracy miêdzynarodowej toczy³ nieustanne
boje o zgodê na wyjazdy zagraniczne pracowni-
ków, czy o zmianê odmownej decyzji na przed-
³u¿enie pobytu, czy wydanie paszportu. By³ bu-
forem odpieraj¹cym ró¿ne ataki peerelowskiej
w³adzy, tak na instytut, jak i na poszczególnych
pracowników.

W instytucie bardzo niewiele osób, zaledwie
8% zatrudnionych, nale¿a³o do partii i byli to
g³ównie robotnicy. Niemniej wszyscy szanowali
Profesora za jego m¹dro�æ i odwagê, za to, ¿e
nie pozwoli³, by coraz to bardziej nonsensowne
zarz¹dzenia przychodz¹ce od w³adz centralnych
ca³kowicie zdezorganizowa³y pracê. Dyrektor
skrzêtnie uk³ada³ je na biurku w stosik, ale siê do

Fot. 2. Prof. Jacek Hennel wita siê z p. Urszul¹ Bochnack¹
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wieloletni jego przyjaciel w arcyciekawym
wyk³adzie mówi³ o �Stanie obecnym syn-
tezy najciê¿szych pierwiastków�. Marek
P³oszajczak, obecnie profesor w GANIL
we Francji, przed laty wykona³ pracê ma-
gistersk¹ pod kierunkiem prof. Bochnac-
kiego i nadal rozwija zainspirowan¹ mu
przez Profesora tematykê badawcz¹.
W wyk³adzie pt. �Wybrane zagadnienia
wspó³czesnej teorii struktury j¹dra ato-
mowego� przedstawil obecny stan wie-
dzy o strukturze j¹dra atomowego. Prof.
Rafa³ Broda (IFJ PAN) od wielu lat zaj-
muje siê struktur¹ j¹der zdeformowa-
nych. Wspomina³ dawne dyskusje na-
ukowe ze Zbyszkiem, jak nazywa³ prof.
Bochnackiego.

Podczas sympozjum wyg³osi³ referat
pt. �J¹dro 147Gd � stare wyzwania i nowe
próby� przedstawiaj¹c najnowsz¹ wer-
sjê rozpadu tego fascynuj¹cego j¹dra.

Kolejn¹ czê�æ sesji stanowi³y wspomnienia obec-
nych na sali osób, którzy znali zmar³ego Profeso-
ra. G³os zabra³a pani prof. Krystyna Wilczyñska
(IPJ). Wspomina³a, ¿e pozna³a prof. Bochnackie-
go w 1967 r., jako przyjaciela jej przysz³ego mê¿a
Janusza (profesora IPJ, obecnego na sympozjum).
Wkrótce stali siê niemal rodzin¹, co poczytuje so-
bie za prawdziwy zaszczyt, gdy¿ by³ to intelektu-
alista w pe³nym tego s³owa znaczeniu.

Dr Jerzy Huczkowski poinformowa³ zebranych,
¿e 31 maja 2010 odby³o siê w Ku�nicy pierwsze
z cyklu spotkañ upamiêtniaj¹cych wybitne postaci
krakowskiej nauki, po�wiêcone w³a�nie profeso-
rowi Zbigniewowi Bochnackiemu, fizykowi, wie-
loletniemu Dyrektorowi Instytutu Fizyki J¹drowej
im. Henryka Niewodniczañskiego w Krakowie.
Udzia³ w nim wziêli poza Ku�niczanami, cz³on-
kowie rodziny Profesora Bochnackiego, jego przy-
jaciele, wielu wspó³pracowników, znanych fizy-
ków j¹drowych naszego miasta, a tak¿e Profesor
Jerzy Niewodniczañski, syn Profesora Henryka
Niewodniczañskiego � jednego z g³ównych twór-
ców polskiej fizyki j¹drowej. W Ku�nicy który�
z dyskutantów bardzo mocno podkre�li³, ¿e prof.
Bochnacki by³ niezwykle porz¹dnym cz³owie-
kiem! I taka jest powszechna o nim opinia.

Na zakoñczenie czê�ci oficjalnej sympozjum
g³os zabra³a pani Urszula Bochnacka � wdowa
po profesorze, dziêkuj¹c za urz¹dzenie uroczy-
sto�ci, za pamiêæ i ciep³e s³owa skierowane pod
adresem jej mê¿a.

Dalsze wspomnienia oraz rozmowy odby³y siê
podczas lunchu, na który organizatorzy sesji za-
prosili wszystkich jej uczestników. Ü

Ma³gorzata Nowina-Konopka

nich nie stosowa³, bo ka¿de kolejne zaprzecza³o
poprzedniemu. Dziêki temu praca naukowa to-
czy³a siê swoim rytmem.

W ostatnich latach dzia³alno�ci Prof. Bochnac-
ki wydatnie przyczyni³ siê do rozwoju wspó³pra-
cy IFJ z niemieckim o�rodkiem fizyki DESY w Ham-
burgu i wniós³ znaczny wk³ad w doprowadzenie
do przyjêcia Polski, jako pe³noprawnego cz³onka
do CERN w Genewie.

Krakowski instytut przetrwa³ czasy komuny
oraz trudnej transformacji ustrojowej. Teraz jest
silnym o�rodkiem posiadaj¹cym kadrê zdolnych
i kompetentnych fizyków oraz szerok¹ wspó³pra-
cê zagraniczn¹. Nie sposób zapomnieæ, jak wiele
zawdziêcza swemu Dyrektorowi Zbigniewowi
Bochnackiemu.

W czwartek 30 wrze�nia 2010 r., czyli dok³ad-
nie w 20. rocznicê �mierci Profesora Zbigniewa
Bochnackiego w auli IFJ PAN odby³o siê sympo-
zjum naukowe dla uczczenia pamiêci dyrektora,
nauczyciela i przyjaciela wielu pracowników insty-
tutu. Uroczysto�æ zorganizowali: urzêduj¹cy dy-
rektor IFJ PAN prof. Marek Je¿abek i profesoro-
wie: Wojciech Broniowski i Stanis³aw Dro¿d¿.
Zaproszono rodzinê zmar³ego, licznych znajomych
i by³ych wspó³pracowników z ca³ej Polski.

Otwieraj¹c spotkanie dyrektor M. Je¿abek przy-
wita³ dostojnych go�ci i przedstawi³ sylwetkê
prof. Zbigniewa Bochnackiego. Scharakteryzowa³
trudne czasy, w których przysz³o mu kierowaæ in-
stytutem. Pokaza³ nie do przecenienia rolê, jak¹
spe³nia³ dyrektor Bochnacki stawiaj¹c czo³a wszel-
kim atakom komunistycznego systemu na naukê.

Tematyka wszystkich trzech zaproszonych refe-
ratów nawi¹zywa³a do zainteresowañ naukowych
prof. Bochnackiego. Prof. Adam Sobiczewski (IPJ),

Fot. 3. Wspomina prof. Krystyna Wilczynska (obok z jej prawej
kolejno: prof. Wilczynski, dr Jacek Wrzesinski, mgr Piotr Boch-
nacki � syn dyrektora, z drugiej strony prof. M. Ploszajczak,
poni¿ej od lewej prof. Andrzej Hrynkiewicz i prof. Jerzy
Niewodniczanski)
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