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Profesor Jan Stanisław Janowski niemal 
całe swoje życie zawodowe związał z Aka-
demią Górniczo-Hutniczą, uzyskując tutaj 
wszystkie stopnie i tytuły naukowe. Niepod-
ważalny jest Jego dorobek naukowo-dy-
daktyczny. Był jedną z niewielu osób, której 
udało się połączyć akademicką pracę na-
ukową z zaangażowaniem na rzecz działal-
ności społeczej i politycznej.

Urodził się 20 czerwca 1928 roku w Kiel-
cach, w  rodzinie inteligenckiej. Jednakże 
już od 1930 roku związany był z Krakowem. 
W  1947 roku po ukończeniu szkoły śred-
niej i uzyskaniu świadectwa dojrzałości roz-
począł studia na Wydziale Hutniczym Aka-
demii Górniczej. Pracę dyplomową obronił 
z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem 
16 lutego 1952 roku, uzyskując tytuł inżynie-
ra metalurga i stopień magistra nauk tech-
nicznych. Już w czasie studiów, od 1 maja 
1950 roku do 31 sierpnia 1951 roku, był 
młodszym asystentem w  zakładzie Tech-
nologii Ciepła i  Paliwa, kierowanym przez 
prof. dr. inż. Romana Dawidowskiego. Na 
podstawie nakazu pracy został przyjęty – 
od 1 maja 1952 roku – do Biura Projektów 
Przemysłu Materiałów Budowlanych w Kra-
kowie na stanowisko projektanta w Pracow-
ni Techniki Cieplnej. W latach 1953–1955 był 
zastępcą kierownika zespołu, który po raz 
pierwszy po wojnie wykonał bilanse ciepl-
ne wszystkich pieców obrotowych w kraju. 
Jako znawca właściwości żużli wielkopieco-
wych, uczestniczył w  opracowaniu i  wdro-
żeniu w krajowym przemyśle cementowym 
technologii produkcji cementów hutniczych. 
Był też autorem nowej metody intensywne-
go przewietrzania młynów cementowych, 
która pozwoliła na znaczne zwiększenie ilo-
ści stosowanych do produkcji cementu żużli 
granulowanych, poprzez skuteczne odpro-
wadzenie wnoszonych przez nie zwiększo-
nych ilości wilgoci.

Do przerwanej pracy dydaktycznej 
w  AGH powrócił w  1954 roku, początkowo 
na stanowisko starszego asytstenta, a  na-
stępnie od 1 września 1957 roku; adiunkta 
w  Katedrze Metalurgii Surówki na Wydzia-
le Metalurgicznym. Stopień naukowy dokto-
ra nauk technicznych uzyskał w marcu 1963 
roku na podstawie pracy „Proces redukcji 
rud żelaza w  zalezności od warunków ich 
rozkładu”, stopień naukowy doktora habilito-
wanego nauk technicznych otrzymał w paź-
dzierniku 1968 roku na podstawie rozprawy 

„Ocena równowagi procesów redukcyjnych 
tlenków żelaza w warunkach zblizonych do 
strefy rezerwy w  szybie wielkiego pieca”. 
Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego 
otrzymał w  1972 roku, zaś profesora zwy-
czajnego w 1978 roku. Środowisko naukowe 
AGH bardzo wcześnie dostrzegło w profeso-
rze utalentowanego organizatora, powierza-
jąc Mu już w 1964 roku stanowisko kierow-
nika Zakładu Metalurgii Surówki w Katedrze 
o tej samej nazwie, a następnie kolejno funk-
cję Dziekana Wydziału Metalurgicznego na 
okres dwóch kadencji – 1972–1978, dyrek-
tora Instytutu Metalurgii w latach 1974–1978, 
prorektora akademii w  latach 1978–1981, 
kierownika Zakładu Wielkopiecownictwa od 
1980 do 1987 roku i  w  latach 1987–1993 
dwukrotnie piastował najwyższą godność 
akademii – był jej rektorem.

Ponadto w  latach 1961–1967 wykładał 
na Politechnice Śląskiej. W okresie 1–31 lip-
ca 1959 roku był członkiem 12-osobowej 
delegacji pracowników AGH, która pod 
przewodnictwem prof. Wacława Laskie-
wicza wizytowała zakłady hutnicze NRD, 
RFN, Belgii, Francji, Szwajcarii i Austrii. Od 
15 września do 15 grudnia 1972 roku prze-

bywał na stypendium ONZ w  Royal Colle-
ge of Technology w Sztokholmie. W  latach 
1973–1976 wchodził w skład Rady Nauko-
wej Instytutu Inżynierii Materiałowej AGH.

Przez cały okres pracy w  AGH bardzo 
czynnie uczestniczył w procesie dydaktycz-
no-wychowawczym. Profesor Janowski był 
uznanym i  bardzo wysoko cenionym pra-
cownikiem naukowym. Jego wykłady stały 
na wysokim poziomie i  uwzględniały aktu-
alny stan wiedzy, przy zastosowaniu nowo-
czesnych metod audiowizualnych. Docie-
kliwość poznawcza, a  także umiejętność 
wprowadzania nowoczesnych osiag nięć 
i  postępu w  metalurgii przyczyniły się do 
powstania wielu prac inicjowanych przez 
Niego. W  zakresie dydaktyki prowadził 
wykłady z  „Metalurgii ogólnej” i  „Wielko-
piecownictwa”, pełniąc także funkcję opie-
kuna prac dyplomowych z  tego zakre-
su, oraz z  „Metalurgii żelaza” na Wydziale 
Górniczym. Pozostawił po sobie znaczą-
cy dorobek publikacyjny. W czasopismach 
technicznych krajowych i  zagranicznych 
opublikował około 180 prac naukowych 
z zakresu teorii i technologii procesu wielko-
piecowego oraz własności transportowych 
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i strukturalnych niestechiometrycznych tlen-
ków żelaza i  manganu. Brał czynny udział 
i  wygłosił referaty na ponad 30 międzyna-
rodowych i  krajowych konferencjach na-
ukowych. Jest współautorem 3 książek, 5 
skryptów i kilku patentów. Prace te na sta-
łe weszły do kanonu literatury przedmio-
tu. Opracował około 100 niepublikowanych 
oryginalnych prac i ekspertyz dla celów na-
ukowych i  przemysłowych. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje działalność dydak-
tyczna profesora. Wypromował 7 doktorów 
nauk technicznych, około 200 magistrów 
inżynierów o  specjalności metalurgia, re-
cenzował 1 pracę habilitacyjną i  12 dok-
torskich. Zawsze podkreślane było to, iż 
otaczał troskliwą opieką młodych pracowni-
ków naukowych. W środowisku krakowskim 
stworzył nowoczesną szkołę badawczą pro-
cesów metalurgicznych. Jako członek Ze-
społu Dydaktyczno-Wychowawczego Mi-
nisterstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego 
i Techniki wniósł duży wkład w kształtowanie 
kolejnych, unowocześnionych planów stu-
diów dziennych oraz programów naucza-
nia. Był współorganizatorem dwóch cy-
klicznych międzynarodowych sympozjów 
naukowych „Nonstoichiometric Compo-
unds” oraz „Nonstoichiometric Metal Oxi-
des – mikrostruktura i  właściwości trans-
portowe”. We wrześniu 1968 roku został 
kierownikiem Punktu Konsultacyjnego przy 
Hucie Warszawa, za tą działalność został 
wyróżniony dyplomem i  tytułem zasłużony 
dla Huty Warszawa.

Profesor Jan Janowski prowadził i  roz-
wijał nadzwyczaj owocną współpracę na-
ukowo-techniczną z krajowym przemysłem 
metalurgicznym będąc konsultantem na-

ukowym największych polskich hut stali oraz 
okresowo członkiem Rad Naukowo-Tech-
nicznych. Z jego inicjatywy powołany został 
w  1995 roku Zespół Akademicko-Gospo-
darczy Hutnictwa, któremu przewodniczył 
od poczatku istnienia. Był członkiem wielu 
krajowych i zagranicznych stowarzyszeń za-
wodowych. Był m.in. członkiem zagranicz-
nym The Metal Society (1974–1991) i  Insti-
tute of Materials w  Londynie (1972–1998). 
W latach 1972–1981 był członkiem z wybo-
ru Komitetu Metalurgii PAN, członkiem Rady 
Głównej Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Po 
za pracą naukową prof. Jan Janowski dał 
się poznać jako niezwykle prężny działacz 
społeczny i polityczny oraz, co może wzbu-
dzić sensację, sportowy. Jego działalność 
na tych polach była również imponująca. 
Najpierw zauważona została działalność 
społeczna. Kolejno pełnił funkcję sekretarza 
(1951–1952) i skarbnika (1961–1967) Rady 
Zakładowej ZNP. Od 1957 roku był człon-
kiem Kolegium Redakcyjnego prac Rady 
Naukowo-Technicznej Huty im. Lenina, za-
stępcą redaktora Wydawnictw Naukowych 
AGH w  Działe Metalurgicznym oraz człon-
kiem Senackiej Komisji Wydawniczej. Od 
1965 roku należał do Stronnictwa Demokra-
tycznego, w którym pełnił wiele znaczących 
funkcji. Z ramienia SD, któremu przez wiele 
lat przewodniczył, był posłem na Sejm w la-
tach 1976–1991, pracując w Komisji Spraw 
Zagranicznych oraz w Komisji Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego. W  latach 1975–1985 był 
Radnym Miasta Krakowa. Najważniejszy 
jednak dla Jego życiorysu politycznego jest 
udział w obradach Okrągłego Stołu w 1989 
roku. Następstwem tej działalności była 
obecność w pierwszym niekumunistycznym 

rządzie, kierowanym przez Tadeusza Mazo-
wieckiego w latach 1989–1991. Pełnił stano-
wiska wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra 
– Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-
-Technicznego i  Wdrożeń oraz Wiceprze-
wodniczącego Komitetu Ekonomicznego 
Rady Ministrów. Podczas swojej działalno-
ści rządowej dokonał szeregu zmian poli-
tyki naukowej, której zasady zostały ujęte 
w  ustawie o  Komitecie Badań Naukowych 
oraz w  nowej wersji ustawy o  Szkolnictwie 
Wyższym. Przeprowadził również reorgani-
zację Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar 
i  Jakości. W  latach 1991–1995 był człon-
kiem Rady ds. Nauki przy Prezydencie RP. 
Jako wicepremier był twórcą Komitetu Ba-
dań Naukowych oraz Fundacji na Rzecz 
Nauki Polskiej. 6 grudnia 1990 roku został 
wybrany członkiem Komitetu Metalurgii PAN 
na okres trzech lat.

Leszek Balcerowicz – jako Wiceprezes 
Rady Ministrów – dziękując Mu za działal-
ność w  Rządzie napisał „…Szczerze dzię-
kuję za Pańskie wsparcie dla programu 
przemian ustrojowych w  Polsce, dla dzia-
łań podejmowanych przez ekipę gospo-
darczą”. Profesor Janowski współtworzył 
wówczas fundamenty zmian politycznych 
i gospodarczych dla Polski już suwerennej 
i  demokratycznej, opierającej gospodarkę 
na nowych założeniach.

Był również znanym działaczem spor-
towym. Szczególnie interesował się koszy-
kówką i  siatkówką. Był sędzią krajowym 
i międzynarodowym w koszykówce. Za wie-
loletnią działalność na tym polu został wy-
różniony odznaką i  tytułem Zasłużonego 
Działacza Kultury Fizycznej, Złotym Meda-
lem FIBA, Medalem Ruchu Olimpijskiego, 

Pawilon B-5 im. Jana Janowskiego i tablica umieszczona na elewacji
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Medalem i  Odznaką 100-lecia Sportu Pol-
skiego, Złotym Medalem i  Tytułem Hono-
rowego Sędziego Polskiego Związku Ko-
szykówki oraz Honorowym Członkowstwem 
Polskiego Związku Koszykówki, który nadał 
mu swoje najwyższe odznaczenie Zasłużo-
ny dla Polskiej Koszykówki. Był też inicjato-
rem i jednym z założycieli Polskiego Związku 
Brydża Sportowego. Uhonorowany złotą od-
znaką PZBS. Był czynnym zawodnikiem sek-
cji brydża sportowego. W 1957 roku został 
II Wicemistrzem Polski w Pierwszych Druży-
nowych Mistrzostwach Polski. Został konsul-
tantem „Encyklopedii Brydża” przygotowa-
nej przez Wydawnictwo Naukowe PWN.

Za całokształt działalności naukowej 
i  politycznej profesor został uhonorowany 
wieloma odznaczeniami państwowymi i  re-
sortowymi w  tym Krzyżem Oficerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Komandorskim 
z  Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Zło-
tym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej, Zasłużony Nauczuciel 
PRL, Odznaką 1000-lecia Państwa Polskie-
go, złotymi odznakami: Za Pracę Społecz-
ną dla Miasta Krakowa, Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego i  Naczelnej Organizacji 
Technicznej i  Medalem Rady Głównej Na-
uki i  Szkolnictwa Wyższego „Plus Ratio 
Quam Vis”.

Także macierzysta uczelnia docenia-
ła działalność profersora. Uchwałą podję-
tą w dniu 23 kwietnia 1997 roku, Senat AGH 
nadał Mu tytuł Doktora Honoris Causa AGH 
„Za wybitne zasługi dla rozwoju Akademii 
Górniczo-Hutniczej, nauk metalurgicznych 
oraz wkład w kształtowanie polityki nauko-
wej w Polsce”. Sama uroczystość promocji 
odbyła się 7 maja 1997 roku, w ramach ob-
chodów Jubileuszu 75-lecia Wydziału Meta-
lurgii i Inżynierii Materiałowej AGH.

Otrzymał również tytuł honorowy „Za-
służony dla AGH”. Tytuł ten przyznawany 
jest od 1992 roku przez Senat akademii 
emerytowanym pracownikom AGH, któ-
rzy przyczynili się do jej rozwoju lub przy-
sporzyli uczelni dobrego imienia i  chwały. 
Wręczenie insygniów związanych z tytułem 
odbywa się w czasie inauguracji roku aka-
demickiego. Liczba żyjących osób uho-
norowanych tym tytułem nie może prze-
kraczać dziesięciu. Laureaci otrzymują 
okolicznościowy dyplom oraz statuetkę 
Stanisława Staszica. Pomysłodawcą ho-
norowania tytułem „Zasłużony dla AGH” 
był prof. Jan Janowski. Nazwiska osób 
nieżyjących, uhonorowanych tytułem, są 
umieszczane na tablicy pamiątkowej. Tabli-
ca „Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hut-
niczej” została odsłonięta 31 sierpnia 1993 
roku w hallu Gmachu Głównego – A-0. Za-
projektował ją prof. J. Nowakowski z  ASP 
w  Krakowie, a  odbioru i  oceny projektu 
dokonała komisja powołana przez Zarząd 
Główny Stowarzyszenia Wychowanków 
AGH. Stowarzyszenie Wychowanków AGH 
uczciło profesora jeszcze raz. Jego nazwi-
sko widnieje na tablicy „Członkowie Hono-
rowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH”. 
Tablica ta również znajduje się w Gmachu 
Głównym.

Profesor Jan Janowski zmarł 3 kwietnia 
1998 roku w Krakowie i spoczywa na cmen-
tarzu Rakowickim. Uroczystości pogrzebo-
we, którym przewodniczył kardynał Fran-
ciszek Macharski – Metropolita Krakowski, 
zgromadziły najważniejszych przedstawi-
cieli nauki i polityki, zaś mowę pożegnalną 
wygłosił Tadeusz Mazowiecki.

Trzeba przyznać, że chyba najwięk-
szym wyróżnieniem i  utrwaleniem pamięci 
o Nim jest nadanie budynkowi Wydziału In-
żynierii Metali i  Informatyki Przemysłowej – 
B-5 nazwy – Pawilon imienia Jana Janow-
skiego. Uroczystość ta odbyła się 17 maja 
2002 roku, podczas obchodów Dnia Hut-
nika i 80-lecia Wydziału Metalurgii i Inżynie-
rii Materiałowej. Odsłonięcia tablicy w obec-
ności wdowy po profesorze, pani Marii 
Janowskiej i  Jego siostry pani Marty Rze-
szowskiej. dokonał Rektor AGH prof. Ry-
szard Tadeusiewicz.

Jest jeszcze jedna „żywa”, aktywna for-
ma upamiętniająca postać Profesora. Od 
kilku lat Wydział Inżynierii Metali i Informaty-
ki Przemysłowej AGH wspólnie z Zarządem 
Regionu Małopolskiego Stronnictwa Demo-
kratycznego oraz Małopolskim Związkiem 
Brydża w maju, z okazji Dnia Hutnika, orga-
nizuje Hutniczą Majówkę Brydżową. Głów-
ny turniej nosi nazwę „Memoriał profesora 
Jana Janowskiego o puchar Jego Magnifi-
cencji Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie”.

Profesor Janowski został zapamiętany 
jako osoba, która nie zabiegała o tanią po-
pularność, a  wręcz przeciwnie. Jako dzie-
kan i  rektor podejmował trudne, niepopu-
larne decyzje, a  mimo to cieszył się dużą 
sympatią. Był człowiekiem, z którym się nie 
dyskutowało, bo było wiadomo, że każdą 
decyzję podejmuje, opierając się na bar-
dzo szerokiej wiedzy, więc musiała być traf-
na. Potrafił dużo pracować. Kiedy został wi-
cepremierem, nawet związki zawodowe nie 
zgodziły się, żeby zrezygnował z rektorstwa. 
Sprawował urząd rektora w  soboty i  nie-
dziele, wtedy więc odbywały się kolegia, 
a sekretariat pracował pełną parą. Był czło-
wiekiem światowym, nie miał problemów 
z porozumiewaniem się w obcych językach. 
Zaś gdy chodzi o problemy z dziedziny me-
talurgii, to był liczącym się w  świecie na-
ukowcem.

Profesor Jan Janowski znany był rów-
nież z dużego poczucia humoru. Jego ini-
cjały JJ – te dwie litery znane były od lat 
na uczelni. Wyeksponowane były w  pod-
pisie profesora i  zdobiły również sławne li-
sty z „ł.o.r.” – łaskawie odebrać raczy. Wie-
lu pracowników z tych listów, zawierających 
podziękowania za współpracę, dowiadywa-
ło się z okazji Świąt, Nowego Roku, czy też 
końca kadencji o  swoich zobowiązaniach 
wobec dziekana, później rektora. Tak sław-
ne JJ wykorzystali kontrapunkci na jednej 
z Karczm Piwnych – Na agenta J23 najlep-
szy był Bruner, na J127 – płyn Lugola (było 
to po Czarnobylu). A  co jest najlepsze na 
JJ? – Pełne kwantum piwa! Wypił je Profe-
sor do dna.

Hieronim Sieński 
Biblioteka Główna AGH
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