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W dniu 19 maja 2010 roku, po zakończeniu przedpołudniowej sesji 
konferencji naukowej na temat: Problemy proceduralne w kanonicznym 
procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, odbyła się uroczystość 
wręczenia Księgi Pamiątkowej1 Księdzu Profesorowi Remigiuszowi 
Sobańskiemu. Rozpoczynając spotkanie Dziekan Wydziału Prawa 
Kanonicznego UKSW ks. prof. dr hab. Józef Wroceński serdecznie 
powitał Księdza Profesora Jubilata oraz wszystkich gości przyby-
łych na uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej. Szczególne sło-
wa powitania skierował do: Jego Eminencji Ks. kard. Józefa Glempa, 
Prymasa-Seniora Polski; Jego Magnificencji ks. prof. dr hab. Henryka 
Skorowskiego, Rektora UKSW; ks. prof. dr hab. Romana Bartnickiego, 
byłego Rektora UKSW; Pani prof. dr hab. Doroty Kielak, Prorektora 
UKSW i Pana prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego byłego 
Prorektora UKSW. 

Po wypowiedzeniu serdecznych słów powitania przez Księdza 
Dziekana, laudację na cześć Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego 
wygłosił ks. prof. dr hab. Tomasz Gałkowski. Na wstępie zaznaczył, 
że przez organizację konferencji naukowej, połączonej z uroczystością 
wręczenia Księgi Pamiątkowej, społeczność uniwersytecka UKSW 
pragnęła wyrazić „szacunek i uznanie dla wspaniałego człowieka, zna-
komitego naukowca, ale i wymagającego wykładowcy i nauczyciela 
pokoleń młodzieży”, a także wdzięczność „za ogrom jego wysiłków  
i zaangażowania w rozwój i promocję naszej uczelni oraz istniejącego 
na niej Wydziału Prawa Kanonicznego”. W zasadniczej części lauda-
cji przypomniał ważniejsze fakty z biografii Dostojnego Jubilata oraz 
omówił Jego działalność dydaktyczną i naukową. Zwrócił uwagę, że 

1 Ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Remi -  
giuszowi Sobańskiemu z okazji osiemdziesiątej rocznicy urodzin, (red.) J. W r o c e ń -
s k i, H. P i e t r z a k, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, ss. 896.
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aktywność ks. prof. dr hab. Remigiusza Sobańskiego nie ograniczała się 
wyłącznie do sfery dydaktycznej i naukowej prowadzonej w Wyższym 
Seminarium Śląskim, na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK (później 
UKSW) i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 
Wielkim uznaniem cieszyła się także Jego działalność organizacyjna 
z racji pełnienia przez Jubilata najpierw urzędu Dziekana Wydziału 
Prawa Kanonicznego ATK, a później, przez dwie kadencje, Rektora 
tejże uczelni. Mówca przypomniał także wielkie zaangażowanie 
Czcigodnego Profesora w prace na rzecz zachowania autonomii trzech 
wydziałów kościelnych (Teologii, Prawa Kanonicznego, Filozofii 
Chrześcijańskiej), które w procesie przekształceń ATK w UKSW 
proponowano połączyć w jeden Wydział Teologiczny. Podkreślił, że 
wiedza i doświadczenie Dostojnego Jubilata były wykorzystywane  
w różnych strukturach Konferencji Episkopatu Polski, w których pra-
cach aktywnie uczestniczył jako członek bądź konsulator; był ponadto 
konsulatorem watykańskiej Kongregacji ds. duchowieństwa. 

Ks. prof. dr hab. Tomasz Gałkowski wspomniał także o bogatym 
dorobku naukowym ks. prof. Sobańskiego, liczącym ponad 600 publi-
kacji, tak krajowych jak zagranicznych, do których odwołują się kano-
niści na całym świecie. Dostojny Jubilat dał się poznać jako naukowiec 
i dydaktyk nie tylko w Polsce, ale również na gruncie międzynarodo-
wym, głównie w obszarze języka niemieckiego. Ze swoimi wykłada-
mi gościł na wielu europejskich uniwersytetach, a referaty wygłaszał 
także na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych.  
W dowód uznania za wybitne osiągnięcia naukowe Uniwersytet  
w Bonn przyznał Jubilatowi w 1992 roku tytuł doktora honoris causa. 

Podsumowując laudację ks. prof. dr hab. Tomasz Gałkowski pod-
kreślił, że dzięki uczciwej i sumiennej pracy ks. prof. Sobański zdobył 
wielkie uznanie nie tylko w polskiej, ale i w światowej kanonistyce.  
W imieniu własnym i zebranych gości zwrócił się do Jubilata o przyję-
cie Księgi Pamiątkowej, która jest wyrazem wdzięczności za rzetelną 
formację kanonistyczną wielu pokoleń studentów oraz za wszelki wy-
siłek włożony w rozwój i promocję Wydziału Prawa Kanonicznego, 
Akademii Teologii Katolickiej a później Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 

Następnie ks. prof. dr hab. Józef Wroceński, w imieniu zespołu re-
dakcyjnego, dokonał prezentacji Księgi Pamiątkowej zatytułowanej 
Ars boni et aequi. Poprzez jej wydanie Wydział Prawa Kanonicznego 
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pragnął wyrazić wdzięczność swemu Rektorowi, Dziekanowi i Profe-
sorowi za wszelki trud włożony przez Niego w działalność naukową 
i dydaktyczną. Księga, jak zaznaczył Ksiądz Dziekan, jest dowodem 
uznania za bezkompromisowe dążenie Jubilata do odkrywania praw-
dy i wdrożenia zasad prawa – dobra i słuszności – w społeczności 
Kościoła i państwa polskiego. Jest ona owocem współpracy kolegów 
profesorów, przyjaciół i wychowanków Jubilata z różnych ośrodków 
naukowych z kraju i zagranicy. 

Całość Księgi licząca 896 stron została podzielona na sześć części. 
Pierwsza zawiera nadesłane listy gratulacyjne. Druga część przedsta-
wia sylwetkę naukową Jubilata. Natomiast w pozostałych  zostały opu-
blikowane nadesłane artykuły z zakresu kanonistyki, teologii, filozofii 
prawa oraz prawa cywilnego. 

Ksiądz Dziekan kończąc prezentację Księgi, wyraził nadzieję, że 
sprawi ona Jubilatowi radość i zostanie przez Niego przyjęta jako gest 
przyjaźni i wdzięczności grona Jego przyjaciół, kolegów i uczniów. 

W przemówieniu poprzedzającym wręczenie Księgi Pamiątkowej 
Jego Magnificencja ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski podkreślił, że 
życie człowieka nie jest przemijaniem, ale tworzeniem kultury, dzięki 
której człowiek z zamysłu Boga ma przemieniać świat. Ks. prof. dr hab. 
Remigiusz Sabański – jak zauważył Ksiądz Rektor – stworzył wielki 
świat kultury naukowej, która jest wielką cząstką kultury naukowej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednak nauka, która 
była wielką pasją Jego życia nigdy nie przysłoniła szacunku do drugie-
go człowieka, mimo że Jubilat był i jest – wymagającym Profesorem. 
Ksiądz Rektor kończąc swe wystąpienie podziękował ks. prof. dr hab. 
Remigiuszowi Sobańskiemu za wprowadzenie tak pojętej kultury  
w mury tej Uczelni, której był i jest profesorem, a w przeszłości był 
także prodziekanem, dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego,  
a także prorektorem i rektorem ATK.

Ksiądz Rektor życząc wiele lat życia, dobrego zdrowia i dalszej 
owocnej pracy na rzecz nauki wręczył Dostojnemu Jubilatowi Księgę 
Pamiątkową w asyście Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego, 
Dyrektora Wydawnictwa UKSW oraz przedstawicieli studentów.

Po uroczystym wręczeniu Księgi, głos zabrał ks. kard. Józef Glemp, 
Prymas-Senior Polski, który złożył gratulacje Jubilatowi. Jednocześnie 
podziękował ks. prof. dr hab. Sobańskiemu za lata przyjaźni oraz 
współpracy w okresie pełnienia przez Jubilata funkcji Rektora ATK. 

[17]



28 WRĘCZENIE KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ

Jak wspominał, lata osiemdziesiąte XX wieku to trudne czasy w dzie-
jach historii Polski, które wymagały szczególnej roztropności w podej-
mowaniu decyzji dla dobra uczelni.

Na zakończenie uroczystości Dostojny Jubilat podziękował 
wszystkim zebranym za wszelkie przejawy życzliwości. Szczególne 
wyrazy wdzięczności skierował do ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa-
Seniora, dziękując mu za przybycie na uroczystość wręczenia Księgi 
Pamiątkowej oraz za podzielenie się osobistymi wspomnieniami tak 
z lat uprawienia przez nich kanonistyki jak i z okresu ich współpracy 
dla dobra Akademii Teologii Katolickiej. Po złożeniu indywidualnych 
gratulacji i życzeń wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni 
na uroczysty obiad. 
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