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Dnia 15 listopada 2013 roku odszedł od nas na zawsze  
nasz Profesor i Kolega

Ks. Prof. dr hab. MARIAN FĄKA

Był kapłanem Archidiecezji Poznańskiej, infułatem i Proto-
notariuszem Apostolskim. Przez wiele lat był związany z Wy-
działem Prawa Kanonicznego ATK/UKSW. W roku 1965 roz-
począł studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanoniczne-
go ATK w Warszawie, które ukończył w 1968 roku uzyskując 
stopień magistra prawa kanonicznego. Bardzo szybko, bo już 
w roku 1969, uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego. 
W 1974 roku Rada Wydziału Prawa Kanonicznego na podsta-
wie rozprawy habilitacyjnej i oceny dorobku naukowego nadała 
mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych 
w zakresie prawa kanonicznego. Należy wyrazić pełne uznanie 
dla pilności i pracowitości ks. Fąki, gdyż studia, doktorat i habi-
litację przygotowywał dojeżdżając z Poznania i przy obciążeniu 
pracą sądowo-duszpasterską w Archidiecezji. 

Talent i pracowitość ks. Mariana Fąki zostały zauważone 
przez ówczesne władze Wydziału Prawa Kanonicznego, gdyż 
z dniem 1 października 1970 roku został zatrudniony na stano-
wisko adiunkta w Katedrze Historii Prawa Kościelnego w Pol-
sce, zaś pismem z dnia 30 czerwca 1975 roku Minister Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał go na stanowisko 
docenta w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Uwień-
czeniem działalności naukowej było przyznanie przez Radę 
Państwa dnia 8 kwietnia 1982 roku tytułu naukowego wów-
czas profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. Prof. M. Fąka 
pracował na WPK w latach 1970-2000, czyli ponad 30 lat, ale 



trzeba dodać, że był zatrudnionym i urlopowanym profesorem 
jeszcze w latach 2003–2012.

Bibliografia prac naukowych ks. prof. dr hab. Mariana Fąki 
obejmuje ponad 140 pozycji z historii prawa kanonicznego, pra-
wa małżeńskiego materialno-procesowego oraz prawa wyzna-
niowego. Do bogatego dorobku naukowego ks. prof. Fąki nale-
ży dołączyć zasługi na polu dydaktyczno-wychowawczym. Jego 
wykłady były bardzo interesujące, prowadził je z dużym zaan-
gażowaniem. Był bardzo lubiany przez studentów gdyż w kon-
taktach był przyjazny i bezpośredni. Na ATK był promotorem 
5 rozpraw doktorskich i około 130 prac magisterskich. W śro-
dowisku polskich kanonistów był także cenionym recenzentem. 
Aktywnie uczestniczył ks. Prof. Fąka w zjazdach naukowych 
kanonistów, organizowanych w ATK, jak i poza Uczelnią, wy-
głaszając referaty. Brał także udział w międzynarodowych 
sympozjach we Fryburgu niemieckim i szwajcarskim, w Ra-
tyzbonie, Monachium, Genewie i Rzymie. Był też członkiem 
krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych kanonistów: 
Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Kanonistów i Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Prawa Kościołów Wschodnich. 

Ks. prof. Marian Fąka ponad 50 lat pracował w sądownic-
twie kościelnym, 20 lat pełnił funkcję Oficjała sądowego w Po-
znaniu. Tę posługę sobie bardzo cenił, gdyż – jak twierdził – 
„szczęście dawała mi świadomość, że w ciągu półwiecza mej 
pracy sądowej wielu ludziom pomogłem uporządkować zgodnie 
z sumieniem sprawy małżeństwa i rodziny”.

W dniu 19 listopada 2013 roku w Katedrze Poznańskiej licz-
nie zgromadzeni duchowni, przyjaciele, rodzina i wierni oddali 
śp. Księdzu Profesorowi Marianowi Fące ostatnią posługę – 
modlitwy, pamięci i wdzięczności. Była także delegacja z WPK 
w skład której wchodzili: przedstawiciele władz wydziału, pra-



cownicy naukowi i administracyjni oraz przedstawiciele studen-
tów. Mszy pogrzebowej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, 
a homilię wygłosił ks. dr Ryszard Rybak – wikariusz sądowy 
Sądu Metropolitalnego w Poznaniu. Ciało zmarłego Księdza 
Profesora spoczęło na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu.

Śp. ks. prof. Marian Fąka był człowiekiem i kapłanem wiel-
kiego formatu, o wielkiej wiedzy, wysokiej kulturze osobistej, 
szlachetnym charakterze i wielkiej gorliwości. Takim też po-
zostanie w pamięci pokoleń, ponieważ Jego dzieła będą o Nim 
świadczyć. Księże Profesorze – za Twoje piękne i twórcze życie 
prosimy Boga – źródło Mądrości i Piękna – aby dał Tobie udział 
w Swojej Mądrości i Pięknie. 
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