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V. NEKROLOGI
Redaktor Ireneusz Jankowski
(1953-2012)

W dniu 26 maja 2012 r. zmarł po długotrwałej chorobie mgr Ireneusz Jankowski, starszy
redaktor, wieloletni pracownik ,,Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego’’. Odszedł od nas ceniony i oddany swej pracy redaktor,
który niemal całe swoje zawodowe życie zwia˛zał
z naszym czasopismem.
Ireneusz Jankowski urodził sie˛ 28 czerwca
1953 r. w Szczecinku. Był synem Pawła i Aleksandry z domu Hoffmann. Liceum Ogólnokształca˛ce ukończył w Szczecinku w 1972 r. W tym
samym roku rozpocza˛ł studia zaoczne na Wydziale
Filologicznym UAM, na kierunku filologia polska.
Studia filologiczne ukończył w 1977 r. Prace˛
zawodowa˛ rozpocza˛ł 1 czerwca 1975 r. jako młodszy referent w Redakcji Wydawnictw Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Od 1 sierpnia 1986 r. rozpocza˛ł sie˛ nowy etap
w pracy zawodowej redaktora Ireneusza Jankowskiego. Na wniosek Sekretarza Naukowego Redakcji RPEiS prof. dr hab. Anny Michalskiej podja˛ł
bowiem prace˛ w Redakcji ,,Ruchu Prawniczego,
Ekonomicznego i Socjologicznego’’ na stanowisku
starszego redaktora. Od tego czasu zacza˛ł sie˛ intensywny okres współpracy I. Jankowskiego
z najwybitniejszymi profesorami Wydziału Prawa i Administracji UAM, redaktorami naczelnymi
RPEiS. I tak, Ireneusz Jankowski współpracował z prof. Zbigniewem Radwańskim (1986-1990),
z prof. Zygmuntem Ziembińskim (1991-1996), z prof. Maciejem Zielińskim (1997-2003) oraz
z prof. Teresa˛ Rabska˛ (od 2003 r.). Z dniem 30 listopada 2003 r. przeszedł na rente˛, nadal jednak –
do lutego 2012 r. – w ramach umowy o prace˛ zawierana˛ z Instytutem Socjologii UAM i Uniwersytetem
Ekonomicznym w Poznaniu żywo uczestniczył w pracach naszej Redakcji. Szczególna˛ zasługa˛
Redaktora Jankowskiego jest jego ogromny wkład pracy w przygotowanie publikacji zwia˛zanych
z jubileuszami RPEiS (85 i 90 rocznica˛ powstania czasopisma).
Powyższy zestaw suchych faktów biograficznych nie oddaje jednak w całości osobowości Irka
Jankowskiego, jego sposobu pracy i zaangażowania w redagowanie naszego czasopisma. Ireneusz
Jankowski należał do tej grupy pracowników, którzy nie tylko sumiennie wykonuja˛ swoje obowia˛zki,
ale traktuja˛ swoja˛ prace˛ jako misje˛ w tym najlepszym tego słowa znaczeniu. To co charakteryzowało
jego prace˛, to nie tylko dbałość o strone˛ redakcyjna˛ naszego czasopisma, ale również troska o je˛zykowy
poziom i kulture˛ przesyłanych do redakcji prac.
Jest jeszcze jedna cecha osobista Irka Jankowskiego, która˛ trudno ,,wytropić’’, śledza˛c jego
dokonania redaktorskie. Był bowiem osoba˛ o dużej kulturze osobistej, u którego nie sposób było
znaleźć choćby cień zawiści czy nieche˛ci ludzkiej, jego życzliwość zaś wobec współpracowników
i autorów była przysłowiowa. Redakcja RPEiS straciła nie tylko znakomitego redaktora, ale także
życzliwego kolege˛ – dobrego ducha całego zespołu redaguja˛cego ,,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny’’.
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