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zmarły 18 października 2009 r., jeden z najwybitniejszych cy-
wilistów polskich, Profesor dr hab. tomasz dybowski, urodził się  
29 grudnia 1923 r. w Białymstoku. w przedwojennej Polsce ukoń-
czył trzy klasy gimnazjum im. zygmunta augusta. Lata okupa-
cji spędził w rodzinnym mieście. w dniu 11 listopada 1939 r. złożył 
przysięgę konspiracyjną. Przez krótki czas pracował w bibliotece 
miejskiej, a następnie, jako goniec w przedsiębiorstwie opałowym.  
w czasie okupacji radzieckiej naukę kontynuował w dziesięciolatce, 
zaś pod koniec okupacji niemieckiej zdał maturę na tajnych komple-
tach. Po zakończeniu wojny podjął pracę w Urzędzie wojewódzkim 
w Białymstoku, zakończoną aresztowaniem i dziewięciomiesięcznym 
pobytem w więzieniu ubeckim pod zarzutem nieprawomyślnych wy-
powiedzi. Po powrocie stanisława  mikołajczyka do Polski, dzięki 
częściowym zwolnieniom z więzień, wyszedł na wolność i podjął stu-
dia na wydziale Prawa i administracji  Uniwersytetu jagiellońskiego. 
Po pierwszym roku studiów przeniósł się do warszawy, gdzie 1949 r.  
ukończył studia i przeszedł wszystkie szczeble kariery akademic-
kiej. zatrudniony był, najpierw w Katedrze teorii Prawa, ale gdy ze 
względów „ideologicznych” został z niej karnie usunięty, prof. witold 
czachórski przyjął go do Katedry Prawa cywilnego. adiunktem tej 
Katedry został mianowany w 1958 r., dwa lata później uzyskał sto-
pień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. Własność 
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wód. za tę rozprawę otrzymał w 1961 r. drugą nagrodę w konkursie 
«Państwa i Prawa». zasadnicza część tej pracy została już wcześniej 
włączona do monografii (opublikowanej wraz z.K. nowakowskim) 
pt. Zagadnienia cywilistyczne prawa wodnego, warszawa 1957. 
Habilitował się w 1969 r. na podstawie fundamentalnej rozprawy pt. 
Ochrona własności  w polskim prawie cywilnym. ‘rei vindicatio’ – ‘ac
tio negatoria’, warszawa 1969. otrzymał też za nią nagrodę iii stop-
nia ministra oświaty i szkolnictwa wyższego. na stanowisko docenta  
w instytucie Prawa cywilnego został powołany w czerwcu 1980 r., 
a tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980 r. na 
podstawie opracowania opublikowanego w Systemie prawa cywilne
go, iii.1: Prawo zobowiązań – cześć ogólna, rozdz. iii: Świadczenia, 
rozdz. iV: Naprawienie szkody, wrocław-warszawa 1981, s. 71-162; 
163-308. stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał 1993 r. 

swoją działalność naukową i dydaktyczną prowadził przez cały 
czas w macierzystym Uniwersytecie warszawskim, a od 1972 r.  
w  ramach pomocy dobrosąsiedzkiej na wydziale Prawa Kanonicznego 
najpierw w akademii teologii Katolickiej, a następnie od 1999 r.,  
w Uniwersytecie Kardynała stefana wyszyńskiego. jego zajęcia cie-
szyły się ogromnym uznaniem studentów, którzy w plebiscytach wy-
brali go dwukrotnie (w latach 1977/78 i 1978/79) na najlepszego 
wykładowcę wPia Uw.

na Uniwersytecie warszawskim był kierownikiem zakładu Prawa 
cywilnego (1976-1994), dyrektorem instytutu Prawa cywilnego 
(1985-1990) i członkiem rady naukowej instytutu Historii Prawa. na 
wydziale Prawa Kanoniczego akademii teologii Katolickiej, a na-
stępnie Uniwersytetu Kardynała stefana wyszyńskiego był kierowni-
kiem Katedry Prawa cywilnego. 

Był cenionym wychowawcą młodej kadry naukowej.  wypromował 
kilkunastu doktorów, był opiekunem pięciu zakończonych pomyślnie 
habilitacji, dwoje spośród jego uczniów uzyskało tytuł naukowy.

Uchwałą sejmu z dnia 29 kwietnia 1989 r. wybrany na sędziego 
trybunału Konstytucyjnego, w latach 1992-1993 pełnił obowiązki 
jego prezesa.
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jako przewodniczący rady fundacji Uniwersytetu warszawskiego 
doprowadził do podpisania decyzji przez premiera tadeusza 
mazowieckiego o przeznaczeniu środków z wynajmu gmachu 
PzPr na budowę Biblioteki Uniwersyteckiej. otrzymał za to Krzyż 
Komandorski orderu Polonia Restituta.

Był członkiem Komitetu nauk Prawnych Pan, Komisji Legislacyjnej 
przy Prezesie rady ministrów, Komisji reformy Prawa cywilnego 
przy ministrze sprawiedliwości, rady Polityczno-społecznej przy 
Prezesie rady ministrów.

Przez wiele lat uczestniczył w pracach kilku redakcji, w tym także 
w radzie Programowej «zeszytów Prawniczych».  dorobek nauko-
wy i wykaz publikacji Profesora dybowskiego został przedstawiony 
w zeszycie 3.2 (2003) jemu dedykowanym w osiemdziesiątą roczni-
cę urodzin.
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w katastrofie „Prezydenckiego samolotu” zginął 10 kwietnia 2010 r.  
nasz Kolega i Przyjaciel dr andrzej Kremer, prawnik, dyplomata, 
Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych, odpowie-
dzialny za sprawy prawne, traktatowe i konsularne. Pozostawił żonę 
i trzech synów. odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim 
orderu odrodzenia Polski i odznaką Honorową ‘Bene merito’ ministra 
spraw zagranicznych spoczął 21 kwietnia br. w alei zasłużonych 
na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Pogrzeb poprzedziła msza 
św. żałobna w Kościele matki Bożej ostrobramskiej w Krakowie. 
ceremonii pogrzebowej przewodniczył metropolita Krakowski 
Kardynał stanisław dziwisz. 
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* Uniwersytet Kardynała stefana wyszyńskiego.


