Wielce Szanowany Panie Profesorze, Dostojny Jubilacie, Drogi Marianie!
W tym roku przypada jubileusz Twoich siedemdziesiątych urodzin i kilkudziesięciu lat pracy, zwłaszcza działalności badawczo-dydaktycznej na obecnym
Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od rozpoczęcia studiów na fakultecie w 1971 roku aktywnie i twórczo uczestniczysz
w życiu środowiska uniwersyteckiego.
Karty tej księgi dokładnie prezentują najważniejsze z Twoich różnorodnych,
wielokierunkowych osiągnięć. Powszechnie znane i uznane dokonania badawcze
na gruncie prawoznawstwa są podwaliną Twojej wysoko ukształtowanej pozycji
na niwie jurysprudencji w domenie historyków państwa i prawa. Godny naśladowania jest także Twój niezastąpiony wkład w kształcenie kadry akademickiej.
Wypromowałeś nie tylko całe rzesze absolwentów wydziałowych kierunków studiów, spośród których niektórzy to doktorzy nauk prawnych, doktorzy habilitowani oraz profesor tytularny. Drogi Marianie, swoją bogatą aktywnością wysoce
przyczyniłeś się do umocnienia i rozwoju Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w świecie nauki.
Twój profil nie wyczerpuje się w sferze badań naukowych czy kształcenia studentów i kadr naukowych. Przynależne Ci talenty oraz dar posługi na rzecz interesu
ogólnego sprawiły, że społeczność fakultetu powierzała Ci wielokrotnie kluczowe
i odpowiedzialne funkcje na poziomie wydziału, instytutu oraz zakładu. To właśnie
na wymagającym wytężonej i ciągłej aktywności polu organizacyjnym współkształtowałeś wielowymiarowy status dzisiejszego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii w przestrzeni lokalnej, regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej.
Wymagasz wiele nie tylko od innych, ale przede wszystkim od siebie. Cechuje Cię zwłaszcza koleżeńskość, jasność wyrażanych poglądów, kultywowanie tradycji oraz piecza nad wartościami akademickimi i tym wszystkim, co urzeczywistnia wielowiekową misję uniwersytetów dla dobra człowieka, społeczeństwa
i demokratycznego państwa prawnego w rodzinie wolnych narodów. Istotne miejsce zajmuje pośród nich znana już w I Rzeczypospolitej reguła, że to nie król, lecz
prawo rządy sprawuje – non Rex sed Lex regnat.
Dostojny Jubilacie, Panie Profesorze, Drogi Marianie Józefie, w tym szczególnym momencie – za to wszystko, co uczyniłeś na rzecz naszej Alma Mater – składam
Ci wyrazy podziękowania, uszanowania i uznania w imieniu wydziałowej wspólnoty. Życzę Ci zdrowia, pomyślności, realizacji zamierzeń oraz opieki Opatrzności.
Wszystkiego najlepszego, Panie Profesorze.
Dziekan
prof. dr hab. Karol Kiczka

