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Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w  Wasze ręce kolejny numer czasopisma, zamieszczając w  nim 
interesujące spostrzeżenia autorów na temat kilku ważkich zagadnień. Cie-
szymy się, że łamy naszego periodyku stanowią od pewnego czasu miejsce 
dyskursu naukowego, który ma nie tylko ogólnopolski charakter. Fakt, że 
jesteśmy dostrzegani w  innych krajach i  stanowimy szersze forum wymia-
ny myśli akademickiej, może cieszyć, choć mam nadzieję, że w  tej mierze 
nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Cały czas jesteśmy otwarci na 
młodych, liczymy na nowe inspiracje i  zachęcamy do zgłaszania kolejnych 
tekstów. Potwierdza to obecny numer ”Studiów Prawniczych”, gdzie piszą dla 
Was nie tylko uznane autorytety, ale także osoby stawiające swoje pierwsze 
kroki w nauce. Zachęcam do lektury.
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Opening comment

Dear Readers,

we are presenting the next issue of the journal in your hands, posting inter-
esting insights of the authors on several important issues. We are glad that 
for some time now, the pages of our journal have been a place of scientifi c 
discourse, which is not only national in character. Th e fact that we are rec-
ognized in other countries and constitute a wider forum for the exchange 
of academic ideas may be a pleasure, although I hope that in this respect we 
have not said the last word yet. We are still open to young people, we count 
on new inspirations and encourage to submit further texts. Th is is confi rmed 
by the current issue of the “Studies in Law”, where not only recognized au-
thorities write for you, but also people taking their fi rst steps in science. I en-
courage everyone to read it.


