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Urodził się we Lwowie i tam spędził dzieciństwo i wczesną młodość aż do początku wojny. Jego ojciec 

zginął  w  Katyniu,  zaś  matka  z  synem  zdołali  uniknąć  zsyłki  i  przedostali  się  na  teren  okupacji 

niemieckiej,  w  okolice  Krakowa.  Jerzy  zdał  maturę  na  tajnych  kompletach,  a  studia  w  zakresie 

matematyki i fizyki ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1948. Jeszcze przed absolutorium 

otrzymał  etat  w  Instytucie  Fizyki  UJ  jako  asystent  prof.  Zakrzewskiego.  Wieloletnim  opiekunem 

naukowym  i mistrzem  Jerzego  Janika  był  prof. Henryk Niewodniczański. Młody  naukowiec  szybko 

zyskał uznanie w oczach swego mentora, który wybitnie utalentowanemu   asystentowi zasugerował 

zainteresowanie się neutronami  i  ich oddziaływaniem z materią. Dziś  jest  to znakomicie  rozwinięta 

dziedzina  badań,  lecz  wówczas,  przed  64  laty,  Jerzy  Janik  miał  przed  sobą  prawdziwą  terram 

incognitam. Nie miał  dostępu  ani  do  źródła  neutronów,  ani  do  odpowiedniego  detektora. Wybór 

materiału do badań także nie był łatwy. Mgr Jerzy Janik zbudował źródło radowo‐berylowe i przy jego 

pomocy wykonał eksperymenty. Pracę doktorską pt. „Rozpraszanie powolnych neutronów w selenie  

i  arsenie”  obronił  już w  roku  1950.  Badając  rozpraszanie  neutronów  na  próbkach  CH3OH  i  CH3SH 

zaobserwował,  że  przekrój  czynny  wyraźnie  spada  wraz  z  zahamowaniem  ruchów  rotacyjnych.  

Ta  pionierska  praca  zaprowadziła  dr  Janika  na  Pierwszą  Konferencję  Genewską  w  r.  1954,  gdzie 

zyskała  Autorowi  duże  uznanie  i  de  facto  zapoczątkowała  jego  międzynarodową  karierę.  Odtąd 

neutronowe badania struktury, a zwłaszcza dynamiki faz skondensowanych pozostawały w głównym 

nurcie  zainteresowań  Uczonego.    Szybko  dostrzegł  możliwość  rozwijania  tego  typu  badań  przy 

pomocy  impulsowego  reaktora  jądrowego  zbudowanego  w  Zjednoczonym  Instytucie  Badań 

Jądrowych  w  Dubnej.  To  Jego  m.in.  zasługą  jest  stworzenie  tam  i  nieprzerwane  działanie  silnej 

polskiej  grupy  badawczej  pracującej  przy  pomocy  zaprojektowanych  przez  Polaków,  wyjątkowo 

efektywnych  instrumentów  do  badania  dynamiki materii metodą  rozpraszania  neutronów w  tzw. 

geometrii odwrotnej.  

Od  początku  działalności  Instytutu  Fizyki  Jądrowej,  do  roku  1998,  Jerzy  Janik  kierował  Zakładem 

Badań Strukturalnych.  

W dziesięć  lat po doktoracie  Jerzy  Janik  został profesorem nadzwyczajnym. Miał wówczas 33  lata. 

Wychowanek i uczeń wybitnego uczonego, Henryka Niewodniczańskiego, pasjonata nauki i wizjonera 

rychło sam stał się znakomitym wykładowcą i osobowością, wokół której zebrała się grupa badawcza. 

Prostolinijność i bezkompromisowość Profesora były zawsze Jego rozpoznawalną wizytówką. W roku 

1968  wystąpił  w  obronie  studentów  protestujących  przeciw  zdjęciu  „Dziadów”  ze  sceny  Teatru 

Narodowego. Dezaprobata władz partyjnych dla  takiej postawy Profesora wyraziła się szybkim  jego 

usunięciem  z  Senatu UJ. W dwa  lata później  Jerzy  Janik  formalnie pracował  już  tylko w  Instytucie 

Fizyki Jądrowej. W roku 1974 został profesorem zwyczajnym. 

Wraz  z  małżonką  Janiną,  profesorem  chemii,  Jerzy  Janik  stworzył  zespół  badawczy  fizyków  

i chemików, z czasem znany jako Krakowska Grupa Kryształów Molekularnych  i Ciekłych Kryształów. 

Grupa  ta  zasłynęła  z  systematycznych  badań  szeregów  homologicznych  substancji 

ciekłokrystalicznych i związków kompleksowych równocześnie szeregiem komplementarnych technik 

badawczych.  Entuzjazm,  pasja  badawcza,  a  nade wszystko  umiejętność  gromadzenia wokół  siebie 

licznych współpracowników  sprawiły,  że wielu  uczonych,  dziś  liderów własnych  grup  badawczych, 

nigdy nie przestało  traktować Profesora  jako  swego Mistrza. Większość  z nich należy do  grona 32 



Jego  doktorantów.  Troska  o  ich  rozwój  naukowy  to  kolejna  cecha  Profesora.  Jeszcze  w  czasach 

„żelaznej kurtyny” dbał o to, by młodzi naukowcy mieli możliwość odbywania staży w prestiżowych 

ośrodkach  Zachodu.    Wykorzystywał  do  tego  swoje  rozległe  kontakty  w  Europie  i  Stanach 

Zjednoczonych. Nie wyobrażał sobie pracy naukowej bez wymiany myśli  i twórczej, nieskrępowanej 

dyskusji.  Służyły  temu  seminaria  zakładowe,  środowiskowe  i wyjazdowe,  organizowane  nierzadko  

w  górskich  schroniskach.  To  tam  w  najdrobniejszych  szczegółach  dyskutowano materiał  do  prac 

doktorskich  i ważniejszych publikacji. Nie przyjmował do wiadomości, że Jego przyjaciele, znakomici 

fizycy  z  Niemiec Wschodnich,  nie mieli możliwości  kontaktu  z  uczonymi  z  Zachodu,  organizował 

zatem  w  Polsce  konferencje,  które  stanowiły  takie  forum.    Co  dwa  lata  przyjeżdżali  do  Polski 

przyjaciele  Profesora  z  Europy,  ale  także  z  Ameryki  czy  Japonii  i Wietnamu,  by  wraz  z  polskimi 

kolegami  uczestniczyć  w  spotkaniach  naukowych,  znanych  jako  Janik’s  Friends  Meetings.  Dzięki 

unikalnemu klimatowi te konferencje zyskały sobie miano „salonu naukowego”.  

Horyzonty badawcze  i  twórcze Profesora  Janika  sięgały daleko poza  fizykę. Zawsze  interesował  się 

historią i filozofią (metafizyką), a Jego ostatnie wystąpienie seminaryjne z tej dziedziny miało miejsce 

13 marca  2012.  Zainteresowania  te  rozwijały  się w  klimacie  bliskiej  przyjaźni  z  księdzem,  potem 

kardynałem Wojtyłą, wreszcie papieżem  Janem Pawłem  II. Zainicjowane w Krakowie, w mieszkaniu 

pp.  Janików,  interdyscyplinarne  spotkania  seminaryjne  pod  hasłem  „Nauka‐Religia‐Dzieje”  trwały  

w  postaci  kameralnych  konferencji,  co  dwa  lata  odbywających  się  pod  tą  samą  nazwą  w  Castel 

Gandolfo, których gospodarzem był Jan Paweł  II. Do udziału w tych elitarnych spotkaniach fizyków, 

ale  także  matematyków,  przyrodników  i  historyków  Profesor  zapraszał  także  swych 

współpracowników  –  naukowców,  za  których  rozwój  –  jako  prawdziwy Mistrz  –  zawsze  czuł  się 

odpowiedzialny,  nawet  wówczas,  kiedy  owi  uczniowie  sami  byli  już  samodzielnymi  naukowcami.   

Za tę niezwykłą cechę Jego postawy jesteśmy Mu naprawdę szczerze i na zawsze wdzięczni. Żadnego 

ze  swych  osiągnięć  nigdy  nie  zatrzymywał  dla  siebie.  Traktował  je  jako  dar  niebios  i  swoisty 

obowiązek mentora wobec uczniów i współpracowników.  I widzieliśmy, że była to część Jego natury, 

nie wiemy nawet, czy do końca uświadamiana.   

Dziękujemy Ci, Profesorze! 

 

 


