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W dniach 18–20 czerwca 2008 r. odbyło się we Wrocławiu, zorganizowane przez Ka-
tedrę Kryminalistyki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc-
ławskiego, XIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma. Było to wydarzenie prestiżowe 
w środowisku znawców tej problematyki (i nie tylko), powstałe z rozmachem, o za-
sięgu międzynarodowym.  Swoim udziałem sympozjum zaszczycili wybitni specjaliści 
z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Węgier, Włoch, Belgii, Argentyny, Portugalii, Rumunii, 
Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Rosji. Licznie reprezentowane przez przedstawicieli 
najważniejszych ośrodków akademickich było polskie grono naukowców, a także eks-
perci z placówek pozauniwersyteckich m.in. z policyjnych laboratoriów kryminalistycz-
nych, pracownicy Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz biegli indywidualni. 
Swoją obecność zaznaczyli również przedstawiciele nauk z pokrewnych dyscyplin 
kryminalistyki – zwłaszcza procedury karnej, kryminologii, psychologii, psychiatrii  
i chemii sądowej. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z prob-
lematyką badań pisma, ze szczególnym naciskiem na neurofizjologię i psychologię 
pisma ręcznego, techniczną stronę badań oraz nowe trendy i aktualne problemy zwią-
zane z tym tematem. Warto zaznaczyć, iż tegoroczny zjazd było już 13. z kolei, co do-
bitnie świadczy o tym, iż jego organizatorzy doskonale wywiązali się ze swoich obo-
wiązków, rokrocznie podnosząc poziom zjazdu. Na podkreślenie zasługuje także fakt, 
iż sympozjum było bez wątpienia jednym z największych tego typu imprez branżowych  
w Polsce z tak silną reprezentacją międzynarodową.

Obrady oficjalnie otworzył główny organizator sympozjum Zdzisław Kegel. Przypo-
mniał on krótko historię Wrocławskich Sympozjów Badań Pisma oraz wprowadził ze-
branych w tematykę. Kilka słów skierowali do uczestników także rektor Uniwersytetu 
Wrocławskiego Leszek Pacholski oraz dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Eko-
nomii Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Bojarski.  Obecna była także zastępczyni 
konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.
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Pierwszy dzień obrad został podzielony na 2 części. Rolę moderatora pierwszej  
z nich objął Tadeusz Tomaszewski. 

Manfred Hecker naświetlił sytuację prawną traktowania nieoryginału przez nie-
mieckie orzecznictwo sądowe. W niemczech kopia nie może stanowić dowodu  
w sprawie, a żeby mogła być traktowana jak dokument oryginalny, powinna zawierać 
co najmniej jego cechy konstytutywne. Zostały one przedstawione w postaci zwięzłego 
katalogu opracowanego na podstawie orzeczeń niemieckich sądów powszechnych  
i Sądu Najwyższego. Wiele z nich jednak budzi poważne wątpliwości, szczególnie na-
tury formalno-prawnej. Referent wskazał także na liczne nowe problemy związane  
z badaniem dokumentów, szczególnie zaś problematykę badań dokumentów w po-
staci zapisu elektronicznego.

Bryan Found przedstawił wyniki badań własnych dotyczących poszukiwania źródeł 
błędów w opiniach biegłych wykonujących ekspertyzy podpisów. Na ich podstawie 
stworzył katalog najczęściej popełnianych przez ekspertów błędów podczas badania 
podpisów, jednocześnie wskazując metodykę ich eliminacji.

Dario Cingolani przybliżył te dzieła Zygmunta Freuda, które dotykają problema-
tyki grafologii, a także zaprezentował swoisty profil osobowościowy twórcy psycho-
analizy, stworzony przez specjalistów na podstawie badań jego rękodzieł. Wspomniał 
także o postaci Schermanna, który będąc amatorem w dziedzinie badań pisma po-
trafił stworzyć na podstawie analizy pisma ręcznego danej osoby, jej dokładny profil 
psychologiczny. 

Józef Wójcikiewicz oraz Violetta Kwiatkowska zaprezentowali problematykę ele-
mentu subiektywizmu w ekspertyzie biegłego. W konkluzji stwierdzili oni, że każda 
opinia biegłego, choćby najbardziej obiektywnego, będzie zawierała  pewną dozę su-
biektywizmu ze względu na występujący zawsze czynnik ludzki, a na poparcie swoich 
tez przedstawili wyniki wielu badań prowadzonych w Polsce i za granicą. Jako źródła 
subiektywizmu w opiniach pismoznawczych wskazali brak standardów ilościowych  
i jakościowych oraz oceny i interpretacje wyników badań pisma, dokonywane  
w oparciu w głównej mierze o wiedzę i doświadczenie biegłego.

Piotr Girdwoyń przedstawił sytuację badań pisma w prawie szwajcarskim. Zazna-
czył, iż specyfika prawnej sytuacji owych badań w tym kraju spowodowana jest po-
działem administracyjnym na kantony, z własnym systemem prawnym i lokalnym 
ustawodawstwem.  Dokonał także analizy porównawczej przepisów odnoszących się 
do tej problematyki w polskim i szwajcarskim kodeksie postępowania karnego, opar-
tego w głównej mierze na rozwiązaniach niemieckich.

Andrzej Łuszczuk oraz Krystyn Łuszczuk zaprezentowali założenia i rozwiązania 
techniczne oraz innowacyjne nowego programu komputerowego służącego do ana-
lizy strukturalnych parametrów pisma – Grafotyp.

Henryk Malewski i Anele Zaulkauskiene  podjęli problematykę sporządzania podpisu 
w stanie nietrzeźwym oraz prawnych aspektów wykorzystania takiego podpisu w sądzie. 
Całość wystąpienia zobrazowali opisem kilku ciekawych przypadków z własnej praktyki.

Waleryj Podpałyj nakreślił sytuację badań przestępstw gospodarczych z wyko-
rzystaniem fałszywych dokumentów w kontekście europejskich przepisów prawnych  
w ujęciu transgranicznym.

Elżbieta Żywucka-Kozłowska oraz Krystyna Bronowska bardzo szczegółowo przed-
stawiły pewien interesujący kazus dotyczący anonimowego pisma rzucającego podej-

bez 3-4-08.indb   270 2009-07-15   16:35:13



XIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

2�1

rzenia o plagiat na pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, które to 
zdarzenie miało miejsce w roku 2007.

W dyskusji podsumowującej tę część szczególnym echem wśród uczestników od-
biły się dwa wystąpienia. W pierwszym z nich, który przybrał formę komunikatu, Ta-
deusz Widła przytoczył treść najnowszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego  
z 13 czerwca 2008 r. dotykającego problematyki opodatkowania podatkiem VAT 
usług świadczonych przez biegłych sądowych, wyrażając przy tym swoje obawy co 
do sytuacji prawnej biegłych, jaka powstałaby po wejściu w życie jego postanowień. 
Antoni Feluś zaś w swoim krótkim podsumowaniu wszystkich dyskusji i uzupełnieniu 
o interesujące kazusy, postawił poważny zarzut wobec  Polskiego Towarzystwa Kry-
minalistycznego dotyczący niedbalstwa podczas tworzenia pozycji książkowej pt. 
Polska bibliografia kryminalistyczna. Nie pozostał on bez echa wśród słuchaczy 
spotkania.

Moderatorem drugiej części pierwszego dnia dyskusji został Józef Wójcikiewicz.
Pierwszym referentem tej części był Mirosław Owoc. Odniósł się do kwestii wy-

odrębnienia czwartego wymiaru kreski pisma ręcznego, a mianowicie wieku. Opisał 
metody określania wieku pisma poprzez różnorodne pomiary chemiczne podłoża, 
na którym kreska powstała. W konkluzji stwierdził, że obecnie ten wymiar pisma jest 
jeszcze w fazie rozwoju, literatura dotycząca tej problematyki jest bowiem obecnie 
uboga, a sposoby badania prymitywne.

Aurelia Kotarba-Pawłowicz wraz z Magdaleną Pająk zaprezentowały wyniki badań 
własnych dotyczących stopnia podobieństwa w podpisach osób noszących to samo 
nazwisko, ale ze sobą niespokrewnionych. Wykazały one, iż istnieje zespół cech pisma, 
w których podpisy wykazywały największe podobieństwo oraz takie, przy których te 
podobieństwa były znikome lub wręcz w ogóle nie występowały.

Ewa Gruza przedstawiła omówiła problemy prawne i techniczne związane z ba-
daniem podpisu in blanco. Najważniejszy z nich, według autorki, to ustalenie wieku 
zapisów oraz ich kolejności, co stwarza liczne ograniczenia i możliwości popełnienia 
błędu podczas stosowania różnych technik badawczych.

Monika Całkiewicz odniosła się do problematyki maskowania pisma ręcznego  
w oparciu o kazuistykę i wyniki badań własnych. Dokonała także opisu technik i metod 
maskowania pisma oraz sytuacji, w których są one wykorzystywane. Doszła osta-
tecznie do wniosku, że doświadczony ekspert dysponujący odpowiednią wiedzą i do-
świadczeniem oraz dobrym materiałem porównawczym jest w stanie stwierdzić, że 
zapisu maskowanego dokonała ta sama osoba. W przypadku zaś metodyki masko-
wania pisma liczy się nie tylko wiedza, ale i ogromne umiejętności praktyczne.

Renata Ryngiewicz przeprowadziła studium badania własnoręcznego (holograficz-
nego) testamentu na podstawie wybranej kazuistyki oraz wskazała na podstawowe 
polskie i litewskie przepisy regulujące tę kwestię.

Grigorij Szumak przedstawił stan rozwoju kryminalistyki na Białorusi. Nauka kry-
minalistyki jest tam traktowana jako nauka o zabezpieczeniu przed przestępczością  
w ogólności. Autor wskazał także na nowe sfery ingerencji kryminalistyki, jej metody  
w zakresie wykrywczo-dowodowym oraz możliwe obszary jej rozwoju z punktu wi-
dzenia praktyki i teorii.

Problematyka analizy sygnatur na obrazach w praktyce kryminalistycznej była te-
matem głównym wystąpienia Kamili Nowickiej-Kiliś. Wykazanie autentyczności syg-
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natury to jeden ze sposobów wykazania autentyczności samego obrazu generujące 
jednak swoje specyficzne problemy natury technicznej. Dla zobrazowania złożoności 
tego zagadnienia autorka przytoczyła kilkanaście przykładów.

Andrzej Łuszczuk i Krystian Łuszczuk opisali nowe cechy pisma, a mianowicie po-
wtarzalność formalną oraz tzw. powtarzalność lustrzaną, w oparciu o wybrane przy-
kłady. W konkluzji doszli do wniosku, że te nowe elementy pisma mają wysoką war-
tość diagnostyczną. 

Adam Buczek zaprezentował podstawy zastosowania metody graficzno-po-
równawczej w kontekście praktycznym i wynikające stąd powstające rozbieżności  
w opiniach biegłych. Podjął także próbę dokonania oceny jej wartości diagnostycznej, 
dochodząc do wniosku, iż jest ona bardzo wysoka.

Adam Gradoń w swoim referacie dotyczącym zabójców wielokrotnych, dokonują-
cych zabójstw na terenie placówek dydaktycznych, dokonał analizy zapisków pozo-
stałych po owych zabójcach (także w formie elektronicznej) tworząc na tej podstawie 
przybliżony obraz ich osobowości oraz klasę wspólnych cech osobowościowych, wnio-
skując ostatecznie o możliwych przyczynach dokonania czynów przestępnych. Postu-
lował także zastosowanie specjalnego programu komputerowego monitorującego 
fora internetowe o tematyce kryminalnej.

Tadeusz Tomaszewski przedstawił dwa referaty. Pierwszy dotyczył problematyki 
związanej z materiałem porównawczym jako aspektem badań pisma dostrzeganym 
w teorii, ale nie w praktyce, oraz wykazał zespół cech, jakie winien posiadać idealny 
materiał porównawczy. W drugim referacie autor opisał zaś czynność nabycia spadku 
w drodze fałszywego testamentu na tle szczególnego kazusu.

Sesja pierwszego dnia zakończyła się dyskusją, która wywiązała się na temat prob-
lemów z podatkiem VAT od usług eksperckich  wynikających z przytoczonego podczas 
obrad przez Tadeusza Widłę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

Moderatorem konferencji w drugim dniu został Tomasz Tomaszewski. 
Adam Taracha przeanalizował w swoim referacie rozwiązania prawne dotyczące 

instytucji specjalisty w polskim procesie karnym. Obecnie jest on tylko pomocnikiem 
procesowym, który w razie potrzeby organ procesowy może wykorzystać jako oso-
bowe źródło dowodowe. Natomiast katalog  czynności, do których specjalista może 
być powołany ma charakter zamknięty. Autor postulował jednak ową instytucję zmo-
dyfikować i upodobnić ją w rezultacie do instytucji biegłego (specjalisty jako konsul-
tanta procesowego z większym zapasem uprawnień).

Jarosław Moszczyński i Joanna Piotrowska na podstawie własnych badań pilota-
żowych dokonali prezentacji stworzonego przez siebie usystematyzowanego katalogu 
odmian minuskuł oraz częstości ich występowania w rękopisach.

Aneta Krawczyńska zestawiła w referacie podobieństwa i różnice występujące  
w podpisach małżonków wykonujących ten sam zawód, stworzony w oparciu o ba-
dania własne. Zastanawiała się również, jakie są przyczyny tychże zjawisk i czy wystę-
pują  pewne analogie w przypadku osób sobie obcych noszących to samo nazwisko, 
a wykonujących ten sam zawód.

Ewa Gajdzik-Stępniak przygotowała szczegółowe przedstawienie struktury gra-
ficznej i językowej pisma afatyków, oparte na wnioskach z badań własnych. Konkluzją 
było stwierdzenie, że mimo dużych różnic w stosunku do osób zdrowych, możliwa jest 
identyfikacja pisma ludzi chorych na afazję.

bez 3-4-08.indb   272 2009-07-15   16:35:14



XIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma

2�3

Halina Widła i Tadeusz Widła przyjrzeli się problematyce sygnatur na obrazach 
jako zjawiska językowego. Opisali poszczególne rodzaje sygnatur, odmiany, ich zróż-
nicowanie graficzne i językowe, cechy wskazane w sygnaturach oraz sposoby ich roz-
mieszczenia na obrazie, a wszystko to zobrazowali prezentacją licznych przykładów 
dzieł sygnowanych.

Na podstawie pewnej sprawy karnej, który szczegółowo opisał w swoim referacie 
Aleksander Guczok wyciągnął on wnioski, iż dokonanie analizy kryminalistycznej kopii 
dokumentów zawartych w sprawach karnych pozwala na ustalenie prawdziwych 
faktów zdarzenia przestępnego i tym samym wskazanie rzeczywistego sprawcy.

Elżbieta Żywucka-Kozłowska i Marek Bronicki zaprezentowali przygotowane  
w oparciu o wyniki badań własnych zestawienie cech charakterystycznych pisma osób 
chorych na schizofrenię.

Anna Koziczak podjęła próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy badanie 
pisma pod kątem poszukiwania oznak emocji w testamencie może prowadzić do po-
wstania wątpliwości co do jego autentyczności. Ostatecznie doszła do wniosku, że ist-
nieje dodatnie sprzężenie między ekspresją emocjonalną wypowiedzi zawartych w te-
stamencie a jego autentycznością. 

Referat Agaty Mączko dotyczył przedstawienia zespołu cech charakterystycznych 
podpisów analfabetyków, którzy tworzą je w oparciu o technikę odwzorowania gra-
ficznego obrazu poszczególnych liter. Przytoczyła także wyniki badań własnych z tego 
zakresu, na podstawie których to zestawienie powstało.

Magdalena Knak na podstawie wyników badań odchyleń w piśmie osobniczym na-
kreślonym rękoma i ustami stwierdziła, że mimo występujących znacznych odchyleń  
w każdej warstwie porównawczej, możliwa jest identyfikacja, ale tylko w odpowied-
nich warunkach.

Sebastian Krawczyński zaprezentował metody i przyczyny celowej deformacji 
pisma, oraz wskazał na różnice i odchylenia od normy przy tworzeniu pisma tymi 
metodami (ze szczególnym uwzględnieniem nietypowego trzymania narzędzia pisar-
skiego jako jednej z nich). Mimo jednak wyraźnego spadku staranności i jakości pisma 
celowo zdeformowanego, w wielu przypadkach jest możliwe przeprowadzenie identy-
fikacji indywidualnej.

 Andrzej Łuszczuk i Krystyn Łuszczuk na podstawie analizy i studium przypadku  
ocenili wpływ działania toksyn na centralny układ nerwowy, co rzutowało bezpo-
średnio na pismo osoby badanej. Ostatecznie doszli do wniosku, że pomimo licznych 
deformacji i odchyleń od normy, możliwa jest w odpowiednich warunkach identyfi-
kacja pisma osobniczego.

Barbara Gawda wraz z Małgorzatą Szepietowską podjęły próbę odpowiedzi na 
pytanie, czy istnieje możliwość wnioskowania o osobowości antyspołecznej na bazie 
grafizmu. Swoje próby oparły na wnikliwej analizie wyników badań własnych w tym 
zakresie. Konkluzje ich pracy były następujące: nie jest możliwe, by wnioskować  
o osobowości antyspołecznej na bazie grafizmu, a to z powodu zbyt dużej liczby 
czynników zależnych i niezależnych mających wpływ na grafizm; poza tym nie jest 
regułą, żeby zmianom w osobowości psychopatycznej towarzyszyły zmiany gra-
fizmu pisma.

W dyskusji, która potem nastąpiła, na wyróżnienie zasługuje wystąpienie repre-
zentanta Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, który przedstawił oficjalne sta-
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nowisko tej organizacji w sprawie postawionych jej zarzutów przez Antoniego Felusia 
w dyskusji w trakcie poprzedniego dnia. Zarzuty odparto rzetelnymi kontrargumen-
tami, z którymi zgodziła się większość zgromadzonych. Burzę dyskusji wywołała także 
wypowiedź Krzysztofa Berdy-Muchy na temat wskazania możliwości przeciwdziałania 
w sprawie  nałożenia na biegłych obowiązku płacenia podatku VAT od świadczonych 
usług eksperckich, a powstałego w oparciu o najnowsze orzeczenie Trybunału Konsty-
tucyjnego z 13 czerwca 2008 r. W tym temacie wyraźnie dostrzec było można solidar-
ność zawodową środowiska ekspertów sądowych wszystkich dziedzin.

W ostatnim dniu obrad prowadzącym został Antoni Feluś. 
Horst Howorka przedstawił wyniki własnych badań porównawczych elektronicznie 

sporządzonych i zapisanych podpisów w aspekcie ich zbieżności oraz możliwości wy-
korzystania jako dowod ow procesowych w świetle nowoczesnych technik grafologii 
kryminalistycznej.

Grzegorz Rusek wraz z Rafałem Cieślą przeanalizowali zagadnienie tworzenia no-
wego dokumentu na starym papierze pod kątem związanych z tym problemów tech-
nicznych i procesowych. Wskazali także na podstawowe techniki, jakimi posługują 
się osoby sporządzające takie dokumenty w złej wierze oraz sposoby wykrywania po-
wstałego fałszerstwa. 

Nikolas Kalantzis zaprezentował wstępny raport z badań własnych odnoszący się 
do zagadnienia wpływu rodzaju papieru na widma Ramana tuszów.

Mariusz Mrzygłód i Roman Ptak wykazali złożoność problemów, jakie mogą po-
jawić się podczas stosowania wybranych metod aktywizacji i obrazowania krzyżują-
cych się linii.

Janusz Grzegory podjął próbę odpowiedzi na pytanie, jaka jest możliwość opinio-
wania o autentyczności podpisu na podstawie kopii technicznej. Doszedł ostatecznie 
do wniosku, iż możliwe jest to tylko pod szczególnymi warunkami, zwłaszcza natury 
technicznej.

Tadeusz Widła z Beatą Zawiszą w oparciu o wyniki badań własnych zapropono-
wali nowe sposoby wykorzystania spektrometrii ramanowskiej w badaniach krzyżują-
cych się linii.

Szczegółowy opis metodyczny przeprowadzania ekspertyzy tuszu elektronicznego 
był tematem głównym referatu Marisy Aloi.

Michał Gramatyka przedstawił najważniejsze aspekty techniczne i metodyczne 
związane z komputerową analizą grafizmu oraz problemy, jakie mogą się przy okazji 
przeprowadzania takiej analizy pojawić.

Krzysztof Samulak w sposób obrazowy odkrywał przed słuchaczami liczne tajem-
nice kolorowych drukarek laserowych w świetle ich wykorzystania do badań grafolo-
gicznych stworzonych za ich pomocą dokumentów.

Arkadiusz Liber zaprezentował wady i zalety wybranych metod przeprowadzania 
ekspertyzy dokumentów elektronicznych z ukrytą informacją.

Tadeusz Widła wraz z Anną Konopacką zestawił cechy charakterystyczne dla 
obrazu pisma osób dotkniętych guzem mózgu oraz możliwości ich identyfikacji osob-
niczej. Podobnego zestawienia, tym razem jednak z Magdaleną Białas dokonał w od-
niesieniu do osób dotkniętych chorobą Alzheimera. 

Robert Nazdrowicz podobnie jak przedmówcy, podjął próbę określenia cech cha-
rakterystycznych pisma, tym razem jednak osób z zespołem ADHD.
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Piotr Wachowicz i Marek Leśniak wykazali sprzężenie między poziomem rozwoju 
umysłowego, a poziomem grafizmu pisma  oraz sytuacje, w których jest ono szcze-
gólnie dostrzegalne.

Szymon Matuszewski z Jowitą Maciaszek wyjaśnili mechanizmy procesów natu-
ralnej zmienności długości członów podpisów oraz ich wpływ na badania identyfika-
cyjne pisma osobniczego.

Obrady XIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma zamknął referat Jolanty Grę-
bowiec-Baffoni przedstawiający zestawienie rodzajów ekspresji graficznych mechani-
zmów regulujących dynamiki psychosocjalne.

Zdecydowana większość uczestników była praktykami z wieloletnim doświadcze-
niem, co zaowocowało tym,  iż tematyka konferencji skupiła się głównie na technicz-
nych aspektach w zakresie badań grafologicznych oraz prezentacji wyników własnych 
doświadczeń. Widać było wyraźnie, jak bardzo złożone, interdyscyplinarne i wyspecja-
lizowane stają się badania pisma. Dobrym znakiem na przyszłość pozostaje fakt, iż 
prowadzone są one obecnie na bardzo szeroką skalę, skupiając wokół siebie zarówno 
naukowe środowiska akademickie, policyjne, jak i sektor prywatny. Ich ścisła współ-
praca, dająca bardzo dobre efekty, pozwala pozytywnie spoglądać w przyszłość tej 
dziedziny kryminalistyki, gdyż swoje najlepsze lata ma ona jeszcze przed sobą. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wśród uczestników te wystąpienia, któ-
rych tematyka obejmowała opis i analizę najnowszych technik badania pisma z wy-
korzystaniem zaawansowanej technologii komputerowej. Wartościowymi z punktu 
widzenia zdobywania nowej wiedzy i doświadczenia były także sprawozdania przed-
stawiające wyniki badań własnych na wybranych grupach społecznych. Pozwoliły one 
usystematyzować informacje już posiadane, uzupełniając je o nowe treści. Ciekawe  
i intrygujące niekiedy były także referaty luźno związane z tematyką obrad. Niestety, 
brakowało jednak wystąpień na temat standaryzacji badań pisma i polemiki na temat 
ich jakości. Te problemy, choć stosunkowo młode w Polsce, w Europie analizowane są 
już od dawna. Harmonizacja standardów badań pisma to proces długi i skompliko-
wany, który pozwoli w przyszłości na powstanie zunifikowanych metod badawczych 
i interpretacji wyników, tym samym odpowiadając wymaganiom najwyższych (i co 
równie ważne, jednolitych w całej Europie) certyfikatów jakości odnoszących się do 
kryminalistyki jako nauki.

Podsumowując spotkanie, zebrani wyrazili pozytywne opinie na temat sprawnego 
jego przebiegu, rzetelnej organizacji oraz wysokiego poziomu merytorycznego po-
szczególnych wystąpień. Wyraźnie także podkreślili, iż potrzeba odbywania tego typu 
sympozjów jest niepodważalna oraz nie podlega dyskusji fakt, że już należy rozpocząć 
przygotowania do XIV Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma przewidzianego na 
rok 2010.
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