
Protokół z posiedzenia Jury 

X Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny 

Kryminalistyki  

 

W dniu 27.03.2009 r. odbyło się posiedzenie Jury X Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza 

Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w składzie: 

 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący 

 dr Aleksandra Tucholska – Lenart 

 prof. dr hab. Karol Sławik 

 prof. dr hab. Tadeusz Widła  

 dr  Waldemar Krawczyk    

 

Na konkurs wpłynęło 10 prac z różnych środowisk kryminalistycznych. Nadesłane prace 

charakteryzował wysoki poziom merytoryczny. Oceniając prace – Jury kierowało się  ich 

poziomem naukowym, aktualnością poruszanej tematyki, nowatorstwem w podejściu do 

tematyki  jak również szczególnym znaczeniem dla praktyki. Wszystkie zgłoszone prace były 

opublikowane lub obronione w roku 2008. 

Po dyskusji - Jury postanowiło zgłosić Radzie Naukowej Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego wnioski o przyznanie nagród n/w pracom: 

 

Kategoria prace monograficzne 

 „Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych”  – podręcznik 

autorstwa Ewy Gruzy, Mieczysława Goca i Jarosława Moszczyńskiego -  

Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Warszawa 

 „Dowód osmologiczny. Aspekty kryminalistyczne i procesowe” – autorstwa 

Tomasza Bednarka – Wyd. Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego 

KGP  

Kategoria prace doktorskie 

 „Nowe środki prewencyji kryminalnej na obszarach zurbanizowanych – 

ujęcie kryminalistyczne. Monitoring wizyjny” – autor Paweł Waszkiewicz  

WPiA UW, promotor - prof. dr hab. Ewa Gruza 

 

 

 



Kategoria prace magisterskie 

I nagroda 

 „Porównanie śladów czerwieni wargowej pokrytych substancją ślinową ze 

śladami pokrytymi substancją natłuszczającą” - autor Aneta Budziłek  

WPiA  UŚ , promotor - prof. dr hab. Tadeusz Widła 

II nagroda 

 „ Palinologia kryminalistyczna” – autor Łukasz Motyka WPiA  UŚ, promotor 

- prof. dr hab. Tadeusz Widła  

 

Kategoria publikacje 

  „NN-dietylobenzyloamina – produkt utleniania benzoesanu denatonium 

podchlorynem sodu” – autor Łukasz Matyjasek , Wydział Chemii CLK KGP 

 

Kategoria publikacje - wyróżnienie 

 „Analiza sekwencji nowego markera STR zlokalizowanego w lokus 

ludzkiego hormonu wzrostu i jego wykorzystania w identyfikacji 

osobniczej” –autor Magdalena Spólnicka  Wydział Biologii CLK KGP 

 

Dyplom PTK 

Prace magisterskie: 

 „Kryminalistyczne aspekty syndromu wypalenia zawodowego” autor  

Marta Kowalczyk WPiA UWM Olsztyn – prof. dr hab. Jerzy Kasprzak 

 „Kryminalistyczne metody identyfikacji zwłok ludzkich” – autor Anna 

Bielińska – Robak WSHiP im. R Łazarskiego – prof. dr hab. Karol Sławik 

Publikacje: 

 „Badania zawartości morfiny w płynach ustrojowych osób po spożyciu 

produktów spożywczych zawierających mak oraz jeje oznaczenie w 

tych wyrobach” – autor Mariola Burstein - Wydział Chemii CLK KGP 

 

Na zakończenie obrad upoważniono przewodniczącego Jury do przedstawienia Radzie 

Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wniosków z niniejszego posiedzenia

  

                                                                                                  Przewodniczący Jury 

                                                                                          Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

  

Warszawa, 27.03.2009 r. 


