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Zamiast wstępu

W 2019 roku minęła siedemdziesiąta rocznica urodzin Pana Profesora 
Marka Safjana – prawnika, sędziego, wieloletniego pracownika naukowe-
go Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego, nauczyciela i wychowawcy kilku pokoleń prawników, przede 
wszystkim jednak – niestrudzonego obrońcy demokratycznego państwa praw-
nego i rządów prawa. Grono Przyjaciół, Uczniów i Współpracowników Pana 
Profesora postanowiło uczcić tę rocznicę, ofiarowując Jubilatowi tę Księgę.

Księga Jubileuszowa, którą oddajemy do rąk Czytelników i którą dedy-
kujemy Panu Profesorowi Markowi Safjanowi nie jest zwyczajna, bo i Jubi-
latowi daleko od „zwyczajnego” Naukowca, Prawnika i Obywatela. Autorzy 
tekstów rysują w nich portret Jubilata swoim subiektywnym spojrzeniem; za 
narzędzia służą im doświadczenia – osobiste i zawodowe – współpracy, znajo-
mości i przyjaźni z Profesorem Markiem Safjanem. O tym, że portret ten jest 
niezwykły – tak, jak niezwykła jest droga życiowa i zawodowa Jubilata – ni-
kogo w Polsce nie trzeba przekonywać. Świadczą o tym dokonania naukowe 
Pana Profesora, sprawowane przez Niego zaszczytne i odpowiedzialne funk-
cje, wreszcie szacunek, jakim cieszy się wśród prawników i pracowników na-
uki. Jestem przekonana, że Księga – dzięki niezwykłym historiom zawartym 
w tekstach znamienitego grona Autorów – zainteresuje Czytelników, którzy 
odkryją również tę „nieznaną” dotychczas stronę życiorysu Pana Profesora. 

Mam nadzieję, że przyniesie ona także wiele radości samemu Jubilatowi, 
który – być może – nie zawsze zdawał sobie sprawę, jak doniosłą rolę odegrał 
w życiu Autorów tej Księgi Jubileuszowej. 

W tym miejscu pragnę również podziękować wszystkim Autorom Księgi 
Jubileuszowej za współpracę, zaangażowanie i wkład, jaki wnieśli przy jej two-
rzeniu, a tym samym w przybliżeniu szerszemu gronu Czytelników „znanego” 
i „nieznanego” oblicza Pana Profesora.

Warszawa, 17.10.2019 r.
Prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego,  
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
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