Słowo wstępne
Z ogromną satysfakcją zapraszam wszystkich Czytelników zainteresowanych problematyką sensu largo pojmowanych nauk penalnych
do zapoznania się z publikacją przygotowaną przez członków Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Sądowej „Logos”, działającego przy Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa, Administracji
i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Publikacja zawiera przegląd różnych zagadnień tematycznych związanych z problemami badawczymi nauk sądowych ze szczególnym
uwzględnieniem psychologii sądowej oraz kryminalistyki. Autorzy (prawie wyłącznie studenci o zróżnicowanym stopniu zaawansowania studiów prawniczych) podjęli trud zmagania się z pierwszymi prawdopodobnie w ich życiu pisemnymi wypowiedziami o charakterze naukowym.
Prace te wydają się chociażby już z tego powodu bardzo cenne. Jednakże
co ciekawe – choć trudno piszącemu te słowa redaktorowi zachęcającemu młodych ludzi „do stawiania pierwszych pisarsko-naukowych kroków” zachować obiektywny ogląd rzeczywistości – mogę subiektywnie
zaryzykować hipotezę, iż poziom refleksji naukowej tych prac wcale
nie wskazuje na ich niedojrzałość i pisarskie początki.
Jako redaktor, jestem niezwykle miłe zaskoczony wysokim poziomem naukowej refleksji młodych badaczy.
Wyrażam nadzieję, iż publikacja ta stanowić będzie „przyczynek”
do rozwoju dalszych kwalifikacji, a przede wszystkim pasji badawczych „młodych prawników”, czego im serdecznie życzę.
Szczególne podziękowania chciałbym złożyć Pani Izabeli Dembowskiej – Przewodniczącej Studenckiego Koła Naukowego Psychologii
Sądowej „Logos”, której zaangażowanie, pomysłowość i pracowitość
sprawiły, iż publikacja ta mogła powstać; dziękuję również za wszelką
pomoc związaną z działalnością tego Koła. Czasami jako jego naukowy opiekun nie nadążam za dynamiką pomysłów, a co ważniejsze
– tempem ich realizacji – czego gratuluję i życzę zarazem przyszłym
„zaangażowanym” i „zarażanym” entuzjastom badań psychologicznokryminalistycznych.
Z psychologiczno-kryminalistycznym pozdrowieniem
dr hab. Maciej Szostak (prof. nadzw. UWr)
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Lektura wymienionych materiałów przyniosła mi czytelniczą
satysfakcję. Artykuły są bez wyjątku napisane dobrym, poprawnym
językiem, zredagowane interesująco, co jednak ważniejsze – dotyczą
istotnych (choć bardzo różnych) kwestii, mają jasno określone cele
i są starannie udokumentowane, co nie zawsze zdarza się przy pracach
zaawansowanych profesjonalistów. Widać też, że młodzi Autorzy przeżywają autentyczną pasję lub co najmniej głębokie zainteresowanie
podejmowaną tematyką i już choćby dlatego dydaktyczne i społeczne
cele pisania tych prac zostały osiągnięte.
Tak dobra robota zasługuje na wyróżnienie w postaci publikacji.
Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Jerzego Koniecznego
Kierownika Katedry Kryminalistyki i Kryminologii
Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
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