
Warszawa, dn. 22.10.2018 r. 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Jury Konkursu 
im. prof. Tadeusza Hanauska 

na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki 
  

 

W dniu 22.10.2018 odbyło się posiedzenie Jury XIX Edycji  Konkursu wybranego 

zgodnie z regulaminem spośród członków Rady Naukowej Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego. Jury zostało wybrane jednomyślnie spośród 

członków Rady Naukowej. 

Skład Jury: 

 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Przewodniczący 

 prof. UWM dr hab. Jarosław Moszczyński  

 prof. Bronisław Młodziejowski 

 dr Aleksandra Tucholska - Lenart  

 dr Waldemar Krawczyk 

 mgr Marta Bykas-Strękowska 

Na konkurs zgłoszonych zostało 15 prac, które wykonano w różnych ośrodkach 

kryminalistycznych. Spośród zgłoszonych prac jedna nie spełniała wymogu 

formalnego, gdyż została opublikowana w 2018 r. Była to monografia 

autorstwa Krzysztofa Tomaszyckiego pt. „Instytucje badawcze w policji – 

społeczno-politologiczne uwarunkowania zarządzania” (rekomendacja dr hab. 

Jarosław Moszczyński).  Zgodnie z postanowieniem Jury wniosek o nagrodzenie 

tej pracy zostanie rozpatrzony w przyszłorocznej edycji konkursu.  

Pozostałe prace zostały opublikowane lub obronione w roku 2017, spełniając 

tym samym wymogi formalne konkursu. 

Oceniając nadesłane prace Jury kierowało się ich poziomem naukowym, 

opiniami recenzentów i promotorów, aktualnością i nowatorstwem 

przedstawianej tematyki, a także szczególnym znaczeniem dla praktyki 

kryminalistycznej. Wysoko oceniano prace oparte na badaniach empirycznych. 



W wyniku dyskusji - Jury postanowiło przedstawić Radzie Naukowej  

i Zarządowi Głównemu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wnioski  

o przyznanie nagród i wyróżnień autorom n/w prac w poszczególnych 

kategoriach: 

Kategoria prac monograficznych 

 prof. dr hab. Tadeusz Widła /Katedra Kryminalistyki WPiA 

Uniwersytetu Śląskiego/ - "Świat sygnatur" - rekomendacja: dr hab. 

prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc; nagroda w wysokości 2 000 zł 

 

   Kategoria prac doktorskich 
 

 dr Aleksandra Michalska /Instytut Ekspertyz Sądowych/ - „Zastosowanie 

spektrometrii Ramana w badaniu niebieskich lakierów samochodowych 

- ocena wartości dowodowej widm w podejściu klasycznym oraz  

z zastosowaniem metod chemometrycznych i statystycznych" - 

promotor: dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES; nagroda 1 800 zł 

 dr Joanna Koczur / WPiA Uniwersytetu Śląskiego/ - „Czynniki 

wpływające na wypowiedzi świadków szczerych" - promotor: dr hab. 

Marek Leśniak; nagroda 1 000 zł 

 dr Agata Opalska-Kasprzak /WPiA Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego/ -  "Przeszukanie - problematyka prawno-

kryminalistyczna" - promotor: dr hab. Krystyna Szczechowicz; nagroda 1 

000 zł 

 

Kategoria prac magisterskich - nagrody pieniężne 
 

 mgr Oskar Tarnowski /WPiA Uniwersytetu Śląskiego/ - "Problematyka 

guilty knowledge test w kontekście innych metodyk w zakresie badań 

poligraficznych" - promotor: prof. dr hab. Tadeusz Widła; nagroda 500 zł 

 mgr Wiktor Zień /WPiA Uniwersytetu Warszawskiego/ - "Usuwalność 

śladów krwawych a możliwość ich wykrycia" - promotor: prof. dr hab. 

Piotr Girdwoyń; nagroda 500 zł 

 

 



 

Kategoria prac magisterskich/dyplomowych - wyróżnienia 
 

 mgr Łukasz Śledziński /Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu 

Warszawskiego/ - "Identyfikacja ofiar terroru - Romanowowie, 

Srebrenica, World Trade Center" - promotor: dr Aleksandra Tucholska - 

Lenart 

 mgr Martyna Grądziel /WPiA Uniwersytetu Warszawskiego/ - 

"Profilowanie językowe” - promotor: prof. dr hab. Ewa Gruza 

 

Kategoria - artykuły i publikacje 
 

Jury postanowiło wyróżnić nagrodą pieniężną w wysokości  1000 pln  p. dr hab. 

Zuzannę Brożek – Muchę z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie za cykl 

artykułów z zakresu kryminalistycznych badań śladów użycia broni palnej 

(powystrzałowych): 

„Trends in anlysis of gunshot residue for forensic purposes”  (Analytical and 

Bioanalytical Chemistry 2017 409(25), 

„A study of gunshot residue distribution for close – range shots with a 

silenced gun using optical and scanning electron microscopy” opublikowano w 

Science&Justice 2017- 57, 

„Controversial suicide case using a submachine gun with a sound suppressor 

– the need of team work of forensic chemistry and firearm  examiners”; 

opublikowano w Journal of Forensic Sciences 2017, 

Powyższe publikacje rekomendowała p. prof. dr hab. Janina Zięba - Palus/ 

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie/ 

Ponadto dyplomami uznania uhonorowano autorów niżej wymienionych 

publikacji: 

  "An alternative carrier solvent fingermark enhacencement reagents", 

autorzy: Izabella Olszewska, Paul Deacon, Maurice Linsay, Adam 

Leśniewski, Joanna Niedziółka-Jonsson, Kevin Farrugia; opublikowano w 

Forensic Science International 284, str. 53-64 

 



 "Użycie metody naukowej w analizie śladów krwawych celem 

stworzenia nowej i poprawnej terminologii"; opublikowano  

w "Przeglądzie badań  z zakresu kryminalistyki oraz medycyny sądowej" 

oraz rozdział pt. "Analiza śladów krwawych a enzymy" w monografii 

wieloautorskiej pt. "Enzymologia w obliczu wyzwań i możliwości XXI 

wieku". Autorem obu w/w publikacji jest mgr Kacper Choromański   

z Katedry Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Warszawskiego 

/rekomendacja : prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski/ 

Jury wnioskowało, aby wszyscy laureaci Konkursu otrzymali okolicznościowe 

dyplomy. 

Na zakończenie posiedzenia - Jury upoważniło Przewodniczącego - p. prof. dr 

hab. Tadeusza Tomaszewskiego do przedstawienia Radzie Naukowej Polskiego 

Towarzystwa Kryminalistycznego wniosków z niniejszego posiedzenia. 

Wnioski z posiedzenia Jury zostały przyjęte bez zastrzeżeń przez Radę Naukową 

i Zarząd Główny. Nagrody i wyróżnienia przyznano zgodnie z przedstawionymi 

propozycjami. 

 

Protokół sporządziła: 

dr Aleksandra Tucholska – Lenart 


