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Janusz Sondel – sylwetka człowieka

Janusz Sondel urodził się 30 kwietnia 1937 roku. Jego ojciec, Jan, doktor praw oraz 
doktor nauk rolnych, pełnił wówczas funkcję dyrektora majątków miasta Lwowa. 
W roku następnym wraz z rodziną przeniósł się do Bojanowa w Wielkopolsce, gdzie 
otrzymał nominację na  dyrektora zespołu szkół o  profilu rolniczym. Miejscowość 
ta położona była blisko ówczesnej granicy z Niemcami. Uczniowie szkoły, którą kie-
rował Jan Sondel, wpadli na trop niemieckiej organizacji dywersyjnej. Powiadomiony 
o tym dyrektor przekazał informacje polskiemu kontrwywiadowi. Fakt ten spowodo-
wał, iż jeszcze przed wybuchem wojny jego nazwisko znalazło się na liście osób poszu-
kiwanych przez Niemców. Po rozpoczęciu działań wojennych rodzina Sondlów została 
więc zmuszona uciekać z Bojanowa i szukać schronienia w Małopolsce: w Krakowie 
i okolicznych miejscowościach.

W 1943 roku, w wieku sześciu lat, mały Janusz rozpoczął naukę szkolną w Prandoci-
nie. Gdy po kilku miesiącach rodzina przeprowadziła się do Łososiny Górnej, dyrektor 
tamtejszej szkoły, zorientowawszy się w zakresie wiadomości nowego ucznia, przeniósł 
Go do klasy drugiej.

Po zakończeniu wojny Sondlowie wrócili do Bojanowa, jednakże antykomuni-
styczna postawa Jana Sondla podczas referendum w 1947 roku ponownie zmusiła ich 
do opuszczenia Wielkopolski.

Peregrynacje dobiegły końca w 1950 roku, kiedy to rodzina osiedliła się w Bochni. 
Janusz Sondel kontynuował naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazi-
mierza Wielkiego, w którym w roku 1953 z powodzeniem zdał egzamin  maturalny. 
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Następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, kontynuując 
tym samym tradycję rodzinną. Jak sam opowiadał wiele lat później, jeszcze w szkole 
podstawowej przypadkowo natrafił w bibliotece ojca na komentarze do prawa karnego, 
które wzbudziły jego zainteresowanie.

Na studiach podjął specjalizację z zakresu prawa rzymskiego pod kierunkiem pro-
fesora Wacława Osuchowskiego. W wieku 20 lat, w roku 1957, skończył studia i uzyskał 
stopień magistra prawa. Korzystając z propozycji profesora Osuchowskiego, został asy-
stentem w Katedrze Prawa Rzymskiego.

W latach szkolnych Janusz Sondel należał do harcerstwa. Po październikowej   „od-
wilży” w roku 1956, już będąc studentem prawa, założył w swoim bocheńskim liceum 
drużynę harcerską. Ujawniło się wówczas Jego zaangażowanie w działalność społeczną. 
W harcerstwie realizował również swoje zainteresowanie turystyką górską. Po czterech 
latach wycofał się jednak z tej działalności, gdyż jak wspominał,  „nie odpowiadała mi 
komunistyczna indoktrynacja w ZHP”.

Młodzieńcze lata spędzone w Bochni na całe życie związały Go emocjonalnie z tym 
miastem. Od 1972 roku aktywnie działał w Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników 
Ziemi Bocheńskiej. W uznaniu Jego zasług 19 listopada 2011 roku otrzymał godność 
członka honorowego Stowarzyszenia.

Siedem lat po ukończeniu studiów, 27 listopada 1964 roku, na podstawie rozprawy 
Szczególne rodzaje depozytu w prawie rzymskim uzyskał stopień doktora. Dysertację zgło-
szono do konkursu prac obejmujących problematykę prawa rzymskiego organizowanego 
przez Centro di Studi Romanistici w Neapolu, gdzie została wysoko oceniona i przy-
niosła Mu międzynarodowe uznanie, nagrodę Premio Arangio-Ruiz i srebrny medal.

W 1972 roku, po złożeniu rozprawy Precarium w prawie rzymskim, zdał kolokwium 
habilitacyjne i został docentem nauk prawnych. Zaangażował się w działalność Nieza-
leżnego Samorządowego Związku Zawodowego  „Solidarność”. Wziął udział w strajku 
w 1981 roku.

W latach 1981–1987 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie kadencji, w roku 1983, otrzymał tytuł profe-
sora nadzwyczajnego nauk prawnych. A zaledwie sześć lat później, w roku 1989, został 
profesorem zwyczajnym.

W roku 1990 powierzono Mu odpowiedzialną i zaszczytną funkcję prorektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego do spraw ogólnych, którą pełnił do roku 1993. W latach 
2003–2007 był kierownikiem Katedry Prawa Rzymskiego.

Obowiązki administracyjne nie zahamowały działalności naukowej Profesora, któ-
ry charakteryzował się nieprawdopodobną, prawdziwie benedyktyńską pracowitością. 
Wymienię tylko niektóre prace. W 1997 roku opublikował wyjątkowe w skali światowej 
wydawnictwo Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Zawiera on około 
100 tysięcy haseł i obejmuje nie tylko antyczną, ale i średniowieczną łacinę. Znamienne 
jest, że tę gigantyczną pracę wykonał samodzielnie, bez pomocy asystentów. Autora 
uhonorowano w 1998 roku nagrodą Fundacji na rzecz Rozwoju Nauki Polskiej w dzie-
dzinie nauk humanistycznych i społecznych, nazywaną polskim Noblem. Od swej ma-
cierzystej Uczelni otrzymał specjalną nagrodę rektora – Laur Jagielloński.
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W 2006 roku Profesor opublikował obszerną monografię Zawsze wierny. Uniwer-
sytet Jagielloński a Kościół rzymskokatolicki. Książka zdobyła Nagrodę Miasta Krakowa 
w dziedzinie kultury. Fascynacja Profesora dziejami Uniwersytetu Jagiellońskiego zna-
lazła swój wyraz w kolejnym dziele, wydanym w 2012 roku, Słowniku historii i tradycji 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przez wiele kadencji był członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Ko-
misji Prawniczej PAU, Komisji Filologii Klasycznej PAU, redakcji  „Czasopisma Praw-
no -Historycznego”.

Interesował się studenckim ruchem naukowym. Przez wiele lat był opiekunem 
Sekcji Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Wypromował jedenastu doktorów. Zrecenzował wiele prac doktorskich, 
habilitacyjnych. Opiniował dorobek kandydatów do tytułu profesora.

5 marca 2015 roku w auli Collegium Maius odbyła się podniosła uroczystość odno-
wienia doktoratu profesora Janusza Sondla, który w swym wzruszającym wystąpieniu 
wyraził głębokie przywiązanie do Uniwersytetu i wdzięczność dla swojej Alma Mater.

Wspomniałem już o ogromnej pracowitości Profesora. Wykazał się również umie-
jętnością równoczesnego godzenia różnych obowiązków. W latach 1977–1979 oraz 
1984–2011, równolegle pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim, związał się z Zakła-
dem Prawa i Organizacji w Turystyce Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
gdzie podjął zagadnienia prawa turystycznego. Na uwagę zasługują pionierskie prace: 
Turystyka a prawo karne oraz Odpowiedzialność karna w turystyce.

Był współzałożycielem, a od 2001 roku rektorem Wyższej Szkoły Turystyki i Eko-
logii w Suchej Beskidzkiej, silnym centrum edukacji o zasięgu ponadregionalnym, zaj-
mującym wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Zainteresowanie prawnymi aspektami aktywności turystycznej łączyło się z pa-
sją turystyczną Profesora. Od wczesnej młodości był miłośnikiem turystyki pieszej, 
w szczególności górskiej. Góry poznawał niezwykle systematycznie i planowo, co jak 
widać, było Jego znakiem firmowym. Swoje górskie dzieje z humorem opisał w szkicu 
Dwaj ludzie z wózkiem. Na szczególne podkreślenie zasługują dwie długodystansowe 
wędrówki Profesora. Pierwsza, w 1965 roku, rozpoczęła się w Rdzawce, w miejscu, 
gdzie niebieski szlak przecina Zakopiankę, a zakończyła na Haliczu w Bieszczadach. 
Rok później, dokładnie z tego samego miejsca, Profesor ruszył na zachód, aby po przej-
ściu Beskidów i Sudetów, zakończyć wędrówkę przy szlabanie granicznym w Zgorzelcu.

Swoich zainteresowań turystycznych nie ograniczał do gór. Był wytrawnym krajo-
znawcą. W okresie wakacyjnym wybierał określony rejon Polski i systematycznie go po-
znawał.

Wędrował również po Europie – szczególnie dobrze, co oczywiste, poznał Włochy. 
Inne kontynenty Go nie pociągały.

Profesor z zamiłowaniem kolekcjonował różne pamiątki, także te związane z aktyw-
nością turystyczną. W mieszkaniu miał specjalny  „kącik”, w którym je przechowywał.

Bliskie związki łączyły Profesora z Polskim Towarzystwem Turysty czno-Krajo-
znawczym. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego  „Wier-
chów”. Uczestniczył, między innymi, w komitetach naukowych V i VI Kongresu 
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Krajoznawstwa Polskiego, które odbyły się w roku 2000 w Gnieźnie oraz w 2010 roku 
w Olsztynie. W uznaniu jego zasług odznaczono Go złotą Odznaką Zasłużonego Dzia-
łacza Turystyki.

Angażował się na rzecz społeczności lokalnych, z którymi był związany. Silne były 
jego związki z Bochnią, w której spędził lata młodzieńcze. Później aktywnie występo-
wał w obronie krakowskich Błoń przed planowaną budową hipermarketu Ivaco. Udzie-
lał się też w ruchu spółdzielczości mieszkaniowej. Świadectwem jego działalności są 
odznaki honorowe, m.in. złota odznaka Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej czy Zasłu-
żonego Działacza Ruchu Spółdzielczego.

Godna podkreślenia jest dbałość Profesora o kondycję fizyczną. Nawet po ukończe-
niu siedemdziesiątego roku życia starał się w każdym tygodniu obiec krakowskie Błonia, 
przy których mieszkał. W niedzielę z grupą znajomych biegał do Lasku Wolskiego. 
Podobnie jak w swej pracy naukowej i dydaktycznej, robił to systematycznie.

Systematyczność, pracowitość, konsekwencja i zaangażowanie były filarem Jego 
ogromnych osiągnięć naukowych, zawodowych, społecznych i turystycznych, którymi 
można by obdzielić kilka osób.

Stale mam przed oczami obraz Profesora, emanującego ciepłem, życzliwością, czło-
wieka niezwykle taktownego i skromnego. Pamiętam nasze rozmowy. Potrafił ciekawie 
opowiadać, a jednocześnie był uważnym słuchaczem. Miał poczucie humoru, umiał roz-
bawić towarzystwo. Jest mi niezmiernie przykro, że piszę to wszystko w czasie przeszłym.

Profesor Janusz Sondel zmarł 12 września 2017 roku w Krakowie. 18 września zo-
stał pochowany na Cmentarzu Rakowickim.


