
Słowo od redakcji

W minionym, 2018 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II świętował 
100-lecie powstania. Jubileusz KUL-u zbiegł się z setną rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 

Nasze czasopismo jest naturalnym elementem dobra Uniwersytetu, współtwo-
rzonego na przestrzeni dziejów Państwa Polskiego i Kościoła katolickiego. „Prze-
gląd Prawno-Ekonomiczny” powstał w Stalowej Woli na Wydziale Zamiejscowym 
KUL, a jego pierwszy numer ukazał się w 2007 r. Przemiany w sferze szkolnictwa 
wyższego i nauki wymuszają podejmowanie nowych wyzwań oraz poszukiwanie 
nowych sposobów realizacji uprawiania nauki, w tym także w zakresie przed-
sięwzięć wydawniczych. Dlatego w 2019 r. następuje przeniesienie „Przeglą-
du” w ramach struktur Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 
Od października kwartalnik funkcjonuje w zmienionym składzie redakcyjnym 
przy Instytucie Ekonomii i Finansów na Wydziale Nauk Społecznych. Czasopismo 
w sposób naturalny wpisuje się w dzieje Uniwersytetu, realizując zadania, do 
których jest on powołany. Jan Paweł II w swoim przemówieniu, wygłoszonym 
9 czerwca 1987 roku w auli im. Stefana kard. Wyszyńskiego podczas wizyty na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwrócił uwagę na szczególny jego wymiar, 
„nawiązując do uniwersytetu jako do szczególnego środowiska, do wspólnoty, 
w której spotykają się uczeni i uczniowie, profesorowie i studenci, przedstawi-
ciele różnych pokoleń, zespoleni wspólnym celem i wspólnym zadaniem. Jest 
to zadanie pierwszorzędnej wagi w życiu człowieka, a także w życiu społeczeń-
stwa – narodu i państwa” (Jan Paweł II, 1987). Kierując się myślą i słowami Jana 
Pawła II, chcemy, aby czasopismo podążało niezmiennie w kierunku prawdy, 
ale w wymiarze propozycji, którą kreśli Jan Paweł II: „Prawdę czyńcie w miłości 
(por. Ef 4,15). Służąc prawdzie z miłości do prawdy i do tych, którym ją przeka-
zujemy, budujemy wspólnotę ludzi wolnych w prawdzie, tworzymy wspólnotę 
ludzi zjednoczonych miłością do prawdy i miłością wzajemną w prawdzie, 
wspólnotę ludzi, dla których miłość prawdy stanowi zasadę jednoczącej ich 
więzi” (Jan Paweł II, 1987).
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Wolą obecnych redaktorów jest, aby kwartalnik kontynuował dziedzictwo, 
w którym uczestniczy od 2007 r., aby był miejscem współpracy, wymiany myśli, 
idei dla publikujących w nim autorów. By pozwalał prezentować, upowszechniać 
i urzeczywistniać prawdę w wymiarze narodu, państwa i świata, o co zabiegał 
założyciel KUL, ks. prof. Idzi Benedykt Radziszewski. Pragniemy, by „Przegląd 
Prawno-Ekonomiczny” dawał czytelnikom możliwość obcowania z interesujący-
mi i ubogacającymi merytorycznie treściami, inspirował do dalszych wysiłków 
badawczych i zachęcał do poszukiwania prawdy.
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