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Profesor Janusz Sondel (ur. 30 kwietnia 1937 r. – zm. 12 września 2017 r.) był jednym 
z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej romanistyki XX wieku, autorem przekła-
dów źródeł, prac leksykograficznych i studiów z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
(z którym był związany nieprzerwanie od 1953 r.)1. Jego pasją była także turystyka. 
Czynne uprawianie turystyki łączył z badaniami naukowymi nad prawem turystycz-
nym. Teksty zamieszczone w oddawanej do rąk Czytelników księdze – poświęconej 
Jego pamięci – odnoszą się właśnie do szeroko rozumianej turystyki. Jest to wspól-
ny motyw zamieszczonych opracowań, niezależnie od tego, czy tekst wyszedł spod 
pióra historyka prawa czy prawnika zajmującego się współczesną dogmatyką praw-
niczą. Czytelnik znajdzie więc w niej studia dotyczące turystyki w antycznej Grecji 
i Rzymie  – jak na przykład o zakazach przemieszczania się po Imperium Rzymskim, 
o prawnych regulacjach dotyczących transportu morskiego, o odpowiedzialności ar-
matorów i oberżystów, o ówczesnych znakach drogowych, jakimi były kamienie milo-
we. Turystyce w późniejszych czasach poświęcone są między innymi teksty o prawnych 
uregulowaniach dotyczących podróżujących w okresie średniowiecza pielgrzymów 
czy też o podróżach kupców, jak również teksty dotyczące powstawania – znacznie 
już później – pierwszych towarzystw turystycznych i ich działalności. W księdze znaj-
dują się wreszcie artykuły odnoszące się do różnych zagadnień współczesnego prawa 

1  Więcej na temat życia i dorobku naukowego prof. Janusza Sondla, zob. „Pro Patria et Scientia Vivere”. 
50 lat pracy naukowej Profesora Janusza Sondla [w:] „Leges Sapere”. Studia i prace dedykowane Profesorowi 
Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer, Kra-
ków 2008, s. 17–33.
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turystycznego, które przez autorów analizowane są od strony praw człowieka, prawa 
konstytucyjnego, europejskiego, karnego oraz cywilnego. 

W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, której Profesor Janusz Sondel przez ponad 50 lat był 
członkiem, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim autorom za przygotowa-
nie tekstów. Stanowią one wyraz uznania dla osiągnięć naukowych Profesora Janusza 
Sondla, który był dla nich mistrzem i często także przyjacielem.

Szczególne podziękowania należą się pani dr Paulinie Święcickiej, która wiele cza-
su poświęciła w początkowym okresie powstawania księgi na kontakty z autorami, 
z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także na wstępne opracowanie części 
przesłanych do druku tekstów. Zdobyła ponadto część środków potrzebnych na wyda-
nie księgi. Bez jej osobistego zaangażowania księga z pewnością by nie powstała.  

Dziękuję również panu dr. Piotrowi Cybuli za podjęcie się redakcji księgi oraz 
pracownikom Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy przyczynili się do 
końcowego efektu. 
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