
Protokół z posiedzenia Jury 

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

 

W dniu 07.10.2011 r. odbyło się posiedzenie Jury XII Edycji Konkursu im. Prof. 

Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki w składzie: 

 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący 

 prof. dr hab. Tadeusz Widła 

 dr inż. Andrzej Filewicz 

 prof. dr hab. Hubert Kołecki 

 mgr Kamila Nowicka-Kiliś   

Na konkurs wpłynęło  5 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 2010 

Po dyskusji - Jury postanowiło zgłosić Radzie Naukowej i Zarządowi Głównemu 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego wnioski o przyznanie nagród autorom 

n/w prac: 

Kategoria -  prace monograficzne  

 

 „Porwania w celu wymuszenia okupu. Studium kryminalistyczne”  
– autor: Alfred Staszak   WPiA Uniwersytetu Adama Mickiewicza w 
Poznaniu  promotor: prof. dr hab. Hubert Kołecki - nagroda 3 000 zł  

                                  

Kategoria - prace magisterskie 

 

 „Wpływ metody Przesłuchania Poznawczego na rezultaty zeznań 
świadków”” - autor Justyna Szostak Wydział Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , promotor - prof. dr hab. Jan M. 
Stanik - nagroda 1 000 zł 

 „Znamiona grafizmu osób dotkniętych chorobą Parkinsona” – 
autor Sylwia Ławrentjew WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach , 
promotor prof. dr hab. Tadeusz Widła – nagroda 1 000 zł  
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  „Wpływ alkoholu  na kształtowanie obrazu pisma ręcznego” – 
autor Michał Mol – WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
,promotor prof. dr hab. Tadeusz Widła  - nagroda 1 000 zł 

 

                 Kategoria  - prace zbiorowe – wyróżnienie dyplomem                          

 

  „Kryminalistyka dla prawa prawo dla kryminalistyki” – autor dr 
Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz WPiA UMK w Toruniu 

 

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, 07.10.2011 r. 


