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Czwarte zaproszenie do Rycerki Górnej 

 

 

 

Szanowni Państwo ! 

 

W dniach 16 – 18 maja br. organizuję w swoim gospodarstwie agroturystycznym „Dom pod 

Gontami” w Rycerce Górnej powiatu żywieckiego całkowicie prywatne, kolejne spotkanie 

naukowe, na które mam zaszczyt serdecznie zaprosić.  

 

Propozycja obejmuje wysłuchanie i przedyskutowanie jedenastu prezentacji; szczegółowy 

program zamieszczam poniżej. 

 

Kto zatem chciałby, w nieformalnej atmosferze, przy kominku, wśród pięknych beskidzkich 

plenerów, posłuchać i podyskutować o nowoczesnej kryminalistyce i okolicach – proszę 

przyjechać. 

 

Jerzy Konieczny 

 

 

Program naukowy 

 

 

Sobota, 17. maja 

godz. 10.00 – 13.00 

 

Waldemar Krawczyk, Współczesne problemy ekspertyzy kryminalistycznej, 

 

Marek Leśniak,  

Rodzaje błędów popełnianych przez biegłych pismoznawców. Odpowiedzialność za błąd. 

Propozycje środków zaradczych, 

 

Ireneusz Gdak, 

Profilowanie kryminalne przestępców na tle seksualnym, 

 

godz. 15.00 – 19.00 

 

Adam Rapacki, 

Analiza kryminalna w procesie wykrywczym, 

 

Krzysztof Wójcik, 

W poszukiwaniu nowej definicji śledztwa. Bazy danych i ich wykorzystanie, 

 

Piotr Chlebowicz, 

Analiza kryminalna jako nowy obszar badań kryminalistyczno – kryminologicznych, 

 

Anna Ibek, 

Kryteria prawidłowego rozumowania w świetle art. 7 KPK, 
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Monika Rzepecka,  

Analiza kryminalna w praktyce Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie. Od powstania po 

perspektywy rozwoju na tle aktualnych doświadczeń, 

 

Niedziela, 18. maja 

godz. 10.00 – 13.00 

 

Rafał Wityński, 

O kryteriach wyboru scenariusza przestępstwa,  

 

Michał Rusinek,  

Swoboda wypowiedzi przy przesłuchaniu, 

 

Przemysław Wrzosek, Rafał Kwaśniewski, Educing information i analiza przesłuchania w 

procesie wykrywczym. 

 

 Uczestnictwo 

 

Warunki w „Domu pod Gontami” są turystyczne, stąd też taki – turystyczny – będzie 

zewnętrzny sztafaż spotkania, szczególnie w zakresie ubiorów, posiłków, spędzania czasu 

wolnego, itp. Noclegi w pokojach 3-, 5-, 7- osobowych z łazienkami. Kto jednak chciałby 

zamieszkać w pokoju o wyższym standardzie, np. jedno- czy dwuosobowym, proszę o 

wiadomość, zarezerwuję wtedy miejsce u zaprzyjaźnionych sąsiadów, w dystansie krótkiego 

spaceru od miejsca naszych obrad. Parking na miejscu.  

 

Początek spotkania w piątek, 16 maja. Gości prosimy o przybywanie od godz. 17.30; po 

zakwaterowaniu kolacja o 19.00, potem urządzimy spotkanie towarzyskie. W sobotni wieczór 

proponuję ognisko albo, w razie złej pogody, imprezę wokalno-taneczną, z kontynuacją 

dyskusji kryminalistycznych. 

 

Zainteresowani udziałem będą poproszeni o wniesienie opłaty w wysokości zł 280,- od osoby 

(faktury zostaną wręczone na miejscu). Świadczenia: miejsce do spania z bielizną pościelową 

(choć oczywiście swój śpiwór można zabrać), sześć posiłków w stylu stołu szwedzkiego, 

całodobowy, samoobsługowy bufet kawowy, z ciasteczkami i napojami zimnymi.  

 

Instrukcja dojazdowa oraz inne szczegóły organizacyjne zostaną przesłane osobom, które 

zgłoszą zamiar swojego uczestnictwa w spotkaniu. Zgłoszeń będę oczekiwał do dnia 30. 

kwietnia br.; proszę korzystać z drogi elektronicznej (jerkonieczny@wp.pl). Mój telefon: 601 

27 24 39. 

 

Pozdrawiam ! 

 

Rycerka Górna, dnia 16. marca 2014 r. 
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