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Dnia 18 października 2009 roku niespodziewanie  
odszedł od nas na zawsze nasz Kolega 

Śp. Prof. dr hab. TOMASZ DYBOWSKI 
Był wieloletnim (60 lat) profesorem Wydziału Prawa i Administracji 

UW, a także profesorem (37 lat) Wydziału Prawa Kanonicznego ATK,  
a następnie od 1999 r. UKSW w Warszawie, gdzie zajmował stanowisko pro-
fesora zwyczajnego i kierownika Katedry Prawa Cywilnego.

Z zamiłowaniem i poświęceniem oddawał się pracy naukowej i dydak-
tycznej. Wykształcił kilkuset magistrów i kilkunastu doktorów prawa. Był 
promotorem licznych prac magisterskich z prawa porównawczego: pra-
wa kanonicznego i polskiego prawa cywilnego. Występował jako recenzent  
w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora nauk prawnych. Pozostawił po sobie wybitne prace naukowe z za-
kresu prawa własności i jego ochrony, odpowiedzialności odszkodowawczej  
i instytucji prawa rodzinnego. Nie wszystkie zamierzenia zdążył zrealizować. 
To, czego jednak dokonał, zapewnia Mu trwałe miejsce w cywilistyce polskiej, 
jako wybitnemu znawcy prawa cywilnego.

Angażował się w prace dla dobra dwóch Uczelni. Pełnił odpowiedzialne 
funkcje w państwie i społeczeństwie. W 1991 r. został wybrany przez Sejm 
na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Urząd ten sprawował do 1997 roku.  
W latach 1992-1993 pełnił obowiązki Prezesa tegoż Trybunału. Był członkiem 
licznych komitetów i komisji rządowych. Jako ekspert był zapraszany do prac 
w komisjach sejmowych i senackich. Wiele sił poświęcił dla pracy w Fundacji 
Uniwersytetu Warszawskiego, w Komitecie budowy biblioteki uniwersyteckiej 
na Powiślu, a także w Komitecie budowy pomnika Prymasa Tysiąclecia. Od 
samego początku był też członkiem Solidarności. Za ogrom ciężkiej pracy był 
kilkakrotnie nagradzany wysokimi odznaczeniami państwowymi. 

Ostatnią posługę – modlitwy i pamięci, licznie zgromadzeni pracownicy 
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW i Wydziału Prawa i Administracji UW, 
oddali śp. Profesorowi Tomaszowi Dybowskiemu w dniu 27 października 2009 r.  
w kościele pw. Wszystkich Świętych w Warszawie. Homilię pogrzebową wy-
głosił Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. 

Dziękujemy Panu Profesorowi, że był wśród nas. Był dobrym człowiekiem 
i kolegą, pokornym uczonym i wymagającym profesorem. Ufamy, że Pan 
Zmartwychwstały da Mu udział w uczcie Swojego Królestwa.

Wydział Prawa Kanonicznego 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
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