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AD MULTOS ANNOS  
Prawie pięćdziesiąt lat współpracy i przyjaźni,  
czyli „Kaowiec na Katedrze”

Profesor Janusz Jankowski został pracownikiem Katedry Postępowania Cywilnego 
w 1970 r. Trzeba powiedzieć, że wniósł od razu do Katedry „powiew” Europy. Jego opowie-
ści o studenckiej wyprawie na rowerach do Paryża słuchaliśmy z zapartym tchem. Szybko 
też nasz szef Profesor Witold Broniewicz dostrzegł w Januszu właściwą osobę do zajmowania 
się gośćmi zagranicznymi i odtąd Janusz został opiekunem i przewodnikiem po Polsce wie-
lu odwiedzających nas profesorów – Włochów – profesora Nicoli Picardiego, Michele  Taruffo, 
 Giuseppe Tarzii, Japończyka Hideo Nakamury. Wieść o tym, jaki to dobry wariant szybko 
rozniosła się po Wydziale i kolejnym gościem pilotowanym przez ówczesnego doktora Janu-
sza Janowskiego był Dziekan Wydziału Prawa z Lyonu profesor Vialle, a także profesor kry-
minologii Marie Jose Litmann. Ta ostatnia wizyta zaowocowała zresztą przyjaźnią trwającą do 
dziś. Przyjaźnią niezwykłą i bardzo wymagającą, bowiem odczytanie listów pisanych piórem 
przez Panią Profesor Litmann absolutnie nieczytelnymi wężykami, którym nawet  wprawione 
aptekarki nie dałyby rady, wymaga nie tylko znajomości języka, ale wielkiego serca i  wiedzy 
o duszy drugiego człowieka. W tych naprawdę ciężkich czasach lat 70. i początku lat 80. XX w. 
organizował u siebie w domu niezwykle wytworne kolacje dla zapraszanych gości stwarzając 
umiejętnie nieodparte wrażenie, jakoby Polska była nadążającym za Europą nowoczesnym 
w pełni wolnym krajem. 

Od lat 60. XX w. organizowane były w Polsce Konfrontacje Filmowe – jak napisała Gaze-
ta Wyborcza wydarzenie bezprecedensowe dające możliwość obejrzenia przez kilkanaście dni 
najciekawszych filmów przede wszystkim zachodnich, ale dla niezbędnej równowagi zawsze 
także z tzw. „bratnich krajów”. Na polecenie Janusza staliśmy w wielogodzinnych kolejkach, 
żeby kupić karnet. Po seansach zaś obowiązkowo spotykaliśmy się u Niego w domu, żeby 
omówić wrażenia i dokonać własnej klasyfikacji „oskarowej”. 

Od chwili, gdy Szacowny Jubilat został kierownikiem Katedry był zaprzeczeniem mo-
jego wyobrażenia o surowym szefie. Nie zlecał młodszym pracownikom żadnych prac, któ-
re wchodziły w zakres Jego obowiązków. Raczej był skłonny zrobić coś za nas, przypomnieć 
o tym, co absolutnie należało do nas i było w naszym interesie. Wielka wdzięczność należy 
się od nas Profesorowi za umiejętność doboru pracowników. Jako, że jestem najstarsza w tym 
gronie mogę śmiało powiedzieć, że przez wszystkie te lata Profesor stworzył niezwykły zespół 
– dogadujący się w pół słowa, lubiący się, po prostu zaprzyjaźniony. Zachowując się jak tro-
skliwy ojciec wybaczał nam różne ludzkie słabości i pomagał w przezwyciężeniu codziennych 
trudności. Ciągle także Profesor ma w sobie żyłkę kulturalną – „zadaje nam do obejrzenia” 
filmy, zleca wysłuchanie określonych oper i koncertów muzyki poważnej, której jest wielkim 
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miłośnikiem. Mało, że zleca, to potem skrupulatnie odpytuje z „zadanych” pozycji kultural-
nych i biada temu, kto w porę nie obejrzał. 

Prawie 50 lat współpracy i przyjaźni przekonało mnie o tym, że Profesor Janusz Jankowski 
całe swoje życie podporządkował myśli Arystotelesa „Cel wszelkiego dążenia – dobro”. 

Szanowny Jubilacie, Drogi Januszu, dziękując Ci za „dotychczas”, na przyszłość życzymy 
Ci jeszcze wielu lat w zdrowiu, dobrej kondycji, w asyście tych kilku szczegółów, które po-
zwalają żyć ciekawie i pięknie, nade wszystko zaś życzymy Ci przyjaciół wiernych, pomoc-
nych w potrzebie. 

Ad multos annos Profesorze!
Anna Barańska




