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Zakład Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego oddaje do rąk Czytelnika drugi już 

tom prac naukowych objętych wspólnym tytułem. Jak wskazuje tytuł, treścią tego tomu są aktualne 

zagadnienia kryminalistyczne, związane z pracą organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz 

ekspertów różnych specjalności. Prezentowane prace dotyczą szerokiego wachlarza problemów 

należących zarówno do sfery techniki, jak i taktyki kryminalistycznej. Porusza się w nich więc tak 

aktualne zagadnienia, jak wartość badań osmologicznych i poligraficznych, bądź metody badań 

DNA czy broni gazowej, prowadzi rozważania na temat innych rodzajów ekspertyz: od traseolo-

gicznych do dokumentów i rękawiczek. Od strony taktycznej omawia się ważne, a czasem kontro-

wersyjne, instytucje i czynności procesowo-kryminalistyczne - udział świadka koronnego w postę-

powaniu karnym, zasady prowadzenia okazania i konfrontacji a także metodykę zwalczania groź-

nych obecnie przestępstw czy zjawisk patologicznych - kradzieży samochodów i dóbr kultury, roz-

szerzającej się narkomanii W okresie przygotowań do wprowadzenia w życie nowych kodeksów 

karnych nie mogło wreszcie zabraknąć prac poświęconych wybranym aspektom funkcjonowania 

w procesie karnym instytucji, istotnych dla polskiej praktyki opiniodawczej. 

Cały tom otwiera „List otwarty”, którego zbiorowym autorem jest Polskie Towarzystwo 

Kryminalistyczne. Jest on wyrazem troski o należyte przygotowywanie młodych kadr organów ści-

gania i wymiaru sprawiedliwości z zakresu kryminalistyki. Problem ten jest tak poważny i na-

brzmiały, a skutki wskazanych w „Liście” zaniechań, związanych z niedocenianiem nauczania 

kryminalistyki, mogą być tak daleko idące, że zdecydowaliśmy się dokument ten w całości opubli-

kować. Został on wcześniej wysłany wszystkim organom państwowym decydującym o kształcie 

i rozmiarze dydaktyki kryminalistycznej w naszym kraju, w tym m.in. do Ministra Sprawiedliwości 

i Prokuratora Generalnego R.P., Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji, Komendanta Głównego Policji. Otrzymali go także Rektorzy uniwersytetów 

i Dziekani wydziałów prawa i administracji, kształcących prawników i przyszłych praktyków, któ-

rzy muszą w swojej pracy korzystać ze współczesnej wiedzy kryminalistycznej. 

Przy okazji zamieszczamy tekst, który może stanowić znakomity komentarz do treści „Li-

stu otwartego”. Jak bowiem głosi znane powiedzenie, Historia magistra vitae... . Dlatego dedyku-

jemy ten tekst, opisujący perypetie związane z wprowadzeniem medycyny sądowej (z której prze-

cież wywodzi się kryminalistyka) do programu studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Admini-



stracji Szkoły Głównej w Warszawie, tym wszystkim, którzy mieli, mają lub będą mieli wpływ na 

los kryminalistyki - jednego z przedmiotów wykładanych na uniwersytetach i na aplikacjach. 
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