Wielce Szanowny Panie Profesorze, Drogi Leonie!
Z Kolonii Zielonej na Białostocczyźnie do Koszalina, a następnie na Dolny
Śląsk do Wrocławia pokierował Cię los. W roku 2018 przypada jubileusz Twoich
siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestosześciolecia pracy badawczo-dydaktycznej. Jest to ważny czas dla wspólnoty Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, w której aktywnie i twórczo uczestniczysz
od momentu rozpoczęcia w 1966 roku studiów na kierunku prawo.
Droga Twojego rozwoju akademickiego przebiegała harmonijnie: doktor nauk
prawnych w 1976 roku; doktor habilitowany nauk prawnych — rok 1985; tytuł
naukowy profesora — 1996, a od 2000 roku jesteś zatrudniony na stanowisku
profesora zwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pamiętamy, że Biblioteka
Uniwersytetu Wrocławskiego była pierwszym miejscem pozyskiwania doświadczeń zawodowych, które stanowiły wsparcie nie tylko na drodze naukowej. Poczynione przez Ciebie dokonania badawcze są powszechnie znane i wysoko cenione w obiegu naukowym oraz praktyce stanowienia i stosowania prawa. Mają
wymiar krajowy i międzynarodowy, przejawiają się w formach znamiennych dla
jurysty. Na kartach niniejszej Księgi są one w wielu miejscach zaprezentowane.
O ich wyjątkowości świadczy wydatne oddziaływanie na postęp w określonych
dyscyplinach prawoznawstwa, ale i to, że wyrastały na kanwie ścisłych związków z praktyką życia prawnego, również z tą, która była od lat Twoim osobistym
udziałem. Należysz do grona tych uczonych, którzy mieli możliwość wdrażać
i weryﬁkować koncepcje naukowe w procesie legislacyjnym i na polu wykonywania porządku prawnego.
Wkład w kształcenie kadry naukowej, zwłaszcza publicznego prawa gospodarczego, w ośrodku wrocławskim i poza nim to wymagający podkreślenia rezultat
Twoich inspiracji. Przygotowywane prace dyplomowe na kierowanych przez Ciebie
seminariach, co mogę poświadczyć, zawsze powstawały pod spolegliwym, ale
wymagającym okiem promotora. Należysz do grona wybitnych teoretyków i praktyków prawa publicznego. Wymownym dowodem uznania jest między innymi
uczestnictwo w ciałach naukowych znamienitych czasopism prawniczych, wypełnianie powinności promotora, eksperta (recenzenta) w licznych postępowaniach,
których przedmiotem były stopnie i tytuły naukowe oraz doktoraty honoris causa.
Twoja aktywność nie ograniczała się do niwy naukowej, kształcenia młodych
kadr czy dydaktyki uniwersyteckiej. Działalność organizacyjna w Alma Mater to
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uczestnictwo w wielu kluczowych gremiach na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii oraz kierowanie Zakładem Publicznego Prawa Gospodarczego, który
lokuje się w czołówce tego typu struktur w świecie akademickim. Wzmiankowane
tu jedynie instytucjonalne przejawy aktywności organizacyjnej nie wyczerpują
Twoich znanych różnej natury dokonań na rzecz macierzystej jednostki oraz dobra
ogólnouniwersyteckiego.
W działalności publicznej — lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej — byłeś i jesteś przedstawicielem środowiska naukowego Uniwersytetu
Wrocławskiego. Talenty, którymi obdarzyła Cię Opatrzność, oraz kierowanie się
wymogami służby dobru powszechnemu sprawiały, że społeczeństwo wielokrotnie powierzało Ci ważne urzędy publiczne. Masz powszechnie uznane zasługi
dla budowy społeczeństwa obywatelskiego opartego na wolności jednostki, które
rodziło się po długich latach trwania narzuconego nam obcego systemu uprzedniej formacji państwowej; rozwijanie i umacnianie demokracji, praworządności
i samorządności (decentralizacji) w przestrzeni publicznej też jest Twoim oczywistym udziałem. Sprawując wspomniane godności, zawsze kierowałeś się interesem
publicznym, co potwierdzają liczne wyróżnienia, ordery, odznaczenia, którymi
zostałeś uhonorowany. Swoimi osiągnięciami wyróżniasz się nie tylko w świecie
ludzi nauki.
Jesteś humanistą, w którego centrum uwagi jest człowiek. Cechują Cię tolerancja, otwarcie na dialog, łagodność, życzliwość, koleżeństwo, ale również formowanie niemglistych poglądów i jasnych osądów, stawianie wymagań w pracy
zawodowej sobie i innym. Poza oﬁcjalnymi sytuacjami kultywujesz także tradycje
budowania i umacniania więzi koleżeńskich i przyjacielskich we wrocławskiej
szkole prawa administracyjnego oraz w relacjach z innymi ośrodkami naukowymi.
Jest to czas, kiedy nie stronisz od celnych anegdot i dowcipów.
Niniejszym kieruję również do Ciebie, Panie Profesorze — do mojego Nauczyciela i Mistrza — szczególne słowa wdzięczności za wszystko, co otrzymywałem
od czasów seminarium magisterskiego na kolejnych etapach drogi akademickiej.
Praca pod Twoim przewodnictwem, czas spędzony z Tobą w sytuacjach zawodowych i tych nieformalnych to dobra szkoła życia i sprawdzone więzy przyjaźni.
Panie Profesorze, Kochany Leonie, dzisiaj za służbę na niwie uniwersyteckiej
oraz dobro, które czyniłeś, składam wyrazy uznania, uszanowania i podziękowania w imieniu wspólnoty Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego. W imieniu naszej społeczności akademickiej oraz moim własnym życzę Ci zdrowia, pomyślności, realizacji zamierzeń oraz opieki Opatrzności.
Wszystkiego najlepszego, Panie Profesorze.
Karol Kiczka
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