
 

 
Lieber Piotr, 
 

Der Tod von Jerzy bedeutet einen schweren Verlust fűr uns alle, sowohl fűr seine private 
Familie als auch fűr seine wissenschaftliche Familie - besonders natűrlich die Mitglieder in 
Krakau und Bronowice! 
Mit seinem Janik's Friends Meeting hat er einen aussergewőhnlichen Beitrag zur 
Freundschaft űber Grenzen hinweg geleistet! 
 
[Śmierć Jerzego oznacza ciężką stratę dla nas wszystkich; zarówno dla Jego własnej rodziny, jak i dla Jego 
rodziny naukowej – najbardziej oczywiście dla jej członków w Krakowie i Bronowicach!  
Przez swój „Janik's Friends Meeting“ przyczyniał się przez całe lata w sposób zupełnie wyjątkowy do budowania 
przyjaźni ponad granicami (tłum. p.z.)] 
 

 Dein 
 Werner 
 

Professor Werner Press,  
former Director of the Laue-Langevin Institute, Grenoble, Francja,  
former Professor of Christian-Albrechts-Universität Kiel, Niemcy  
 

 
Dear Piotr 
 

Thank you very much for your message. It is really triste to hear that news. Professor Jerzy 
Janik was like a father for many persons, and I remember his invitations to me to Janik 
friends meetings when I was just a ph. D. student and how he was very friendly.  
It is really a great loss. 
I would like to introduce my condolences to you and to his family 
 

Housni 
 

Dr Housni Al-Wahsh, 
Faculty of Engineering, Benha University, 11241 Cairo, Egypt 
 

 
Cher Piotr,  
 
Je te présente mes plus sincères condoléances, ainsi qu'à la famille de Jerzy Janik.  
 
Il est maintenant auprès de Notre Père.  
 
Bien cordialement,  
 
Leonard 
 
[Składam Tobie, jak też rodzinie Jerzego Janika, najszczersze wyrazy współczucia.  
Teraz jest On już u Naszego Ojca.   (tłum. p.z.)] 
 
Dr Leonard Dobrzynski,  
Institut d’Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie, Universite de Lille I, 
Villeneuve D’Ascq, Francja 
 

 



 

 
Cher Piotr.  
 
Merci pour l'information. Si l'opportunité se présente, merci de  
transmettre mes condoléances à ses proches ainsi qu'a ses  
collaborateurs. Pour ma part, j'avais beaucoup apprécié le séjour que  
j'ai fait il y a trois ans a "Janiks Friends Meeting".  
Amicalement,  
Bahram 
 

[Dziękuję za tę wiadomość. Gdyby się nadarzyła okazja, będę wdzięczny za przekazanie moich wyrazów 
współczucia Jego bliskim, jak również współpracownikom. Co do mnie, wysoko sobie ceniłem, udział w "Janik’s 
Friends Meeting" przed trzema laty. (tłum. p.z.)] 
 

Professor Bahram Djafari-Rouhani,  
Institut d’Electronique de Microélectronique et de Nanotechnologie, Universite de Lille I, Villeneuve 
D’Ascq, Francja 
 

 
Lieber Piotr,  
 
Das tut mir sehr leid! Ich habe Prof. Janik einige Male getroffen, und  
mich immer darüber gefreut. Es ist sehr schade.  
Liebe Grüße,  
              
Wilfried 
 
[To bardzo smutne! Spotkałem Prof. Janika kilka razy i zawsze sprawiało mi to wielką radość.  
To wielka strata.  (tłum. p.z.)] 
 
Professor   Wilfried Schranz, 
Fakultät für Physik, Universität Wien, Austria  
 

 
Drogi Piotrze,  
 
Dziękuję Ci za list z tą smutną wiadomością. Przecież jeszcze parę  
miesięcy temu uczestniczyłem w prowadzonej przez Ciebie sesji Rady  
Naukowej IFJ PAN, na której był też śp. prof. Janik. Wydawał mi się  
bardzo aktywny, zadał interesujące pytanie na kolokwium habilitacyjnym.  
W ogóle to był znaną postacią, i jako fizyk, a też jako osobisty  
przyjaciel Naszego Papieża JPII. 
 
Jeszcze raz dziękuję Ci za tę wiadomość - pozwala mi to utrzymać jakąś duchową łączność 
z ciekawymi ludźmi i wzniosłymi ideami.  
 

Serdecznie pozdrawiam,  
 
Twój Tadeusz 
 

Profesor Tadeusz Lulek,  
Wydział Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu   
 

 



Kondolencje żlożone na ręce Prof. Wojciecha Otowskiego z Politechniki Krakowskiej: 
 
Dear Wojtek,  
 
We are very sad to hear about the passing away of prof.Janik. Last time we met him less, 
than 2 years ago in Krakkow he was very lively and active, seemed to enjoy the scientific 
meeting. 
His absence will be strongly felt by the liquid crystal community, we will remember him. 
 
We express our heartfelt sympathies to his family and his close coworkers. 
 
Agnes and Nandor and the Hungarian LC group.  
 
*************************** 
Prof.Agnes Buka 
Director 
Institute for Solid State Physics and  
Optics, Wigner Research Centre   
 


