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OD REDAKCJI / EDITORIAL

Szanowni Czytelnicy! Mamy przyjemność zaprezentować dwunasty numer 
naszego kwartalnika, a czwarty w rym roku. Niniejszy tom „Civitas et Lex” 
składa się z nieco większej liczby materiałów naukowych niż zazwyczaj, bo  
z dziewięciu, wśród których znajduje się sześć artykułów naukowych oraz trzy 
recenzje naukowe książek. Autorom, którzy zamieścili swoje prace w tym wy-
daniu i w całym roku 2016, wyrażamy nasze szczere podziękowanie za to, że 
wybrali właśnie nasz periodyk jako miejsce swojej publikacji – cieszymy się, że 
możemy służyć w upowszechnianiu ich rzetelnej wiedzy naukowej. Wszystkim 
Czytelnikom z kolei, życzymy owocnej lektury. 

Redakcja „Civitas et Lex” pragnie podziękować także wszystkim recenzen-
tom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych 
na łamach naszego kwartalnika w 2016 r. Z nadzieją na kolejne lata owocnej 
współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy zarówno do profesorów za-
granicznych, w tym z Białorusi, Macedonii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych 
oraz Włoch, jak też i z rodzimych ośrodków naukowych (Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Wyższa 
im. Bogdana Jańskiego w Elblągu, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uniwer-
sytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie). Szczegółowe informacje na 
temat recenzentów naszego pisma znajdzie Państwo na końcu tegoż numeru 
oraz na stronie internetowej.

W imieniu Redakcji pragnę serdecznie podziękować p. dr inż. Agnieszce 
Zwirowicz-Rutkowskiej oraz p. dr. Marcinowi Radziłowiczowi za dotychcza-
sowe pełnienie funkcji sekretarza czasopisma „Civitas et Lex”. Od roku 2017 
sekretarzami naszego pisma będą p. dr Piotr Wojnicz (wojniczpiotr@wp.pl) oraz  
p. dr Jacek Janusz Mrozek (j.mrozek@op.pl). 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową „Civitas  
et Lex” (uwm.edu.pl/wstis/publikacje/).

 W imieniu Redakcji
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