
Protokół z posiedzenia Jury 

Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska 

na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki 

 

W dniu 27.10.2017 odbyło się posiedzenie Jury XVIII Edycji  Konkursu wybranego spośród 

członków Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

Skład Jury: 

 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Przewodniczący 

 dr hab. prof. nadzw. WSB Mieczysław Goc 

 dr hab. prof. nadzw. UWM Jarosław Moszczyński 

 prof. dr hab. Janina Zięba - Palus  

 dr Aleksandra Tucholska - Lenart  

 dr Małgorzata Żołna 

Na konkurs wpłynęło 14 zgłoszeń z różnych środowisk kryminalistycznych.  Zgodnie z 

regulaminem konkursu - wszystkie zgłoszone prace były opublikowane lub obronione w roku 

2016. 

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 również prace 

zawierające część empiryczną ora wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.  

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 habilitacyjnych, doktorskich oraz  monograficznych – nagrody pieniężne 

 Paweł Waszkiewicz /Uniwersytet Warszawski/ - "Traktat o dobrej prewencji 

kryminalnej" - rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - nagroda w 

wysokości 2000 PLN 

 Andrzej Gawliński /Uniwersytet Warmińsko-Mazurski/ - "Namowa lub pomoc 

w samobójstwie - aspekty kryminalistyczne i kryminologiczne" - rekomendacja: 

prof. UWM dr hab. Jarosław Moszczyński - nagroda w wysokości 2000 PLN 

 Tadeusz Widła /Uniwersytet Śląski/ - "Ekspertyza sygnatury malarskiej" - 

rekomendacja: dr hab. Mieczysław Goc - nagroda w wysokości 3 000 PLN  

Kategoria prac magisterskich - nagrody pieniężne 

 Katarzyna Łaskawska /Uniwersytet Śląski/ - "Wpływ zabiegów medycyny 

estetycznej na obraz linii czerwieni wargowej" - rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz 

Widła i dr hab. Marek Leśniak - nagroda w wysokości 600 PLN 

 



 Jakub Klima /Uniwersytet Śląski/ - "Analiza cech płci w piśmie ręcznym u osób 

homoseksualnych" - rekomendacja: prof. dr hab. Tadeusz Widła i dr hab. Marek 

Leśniak - nagroda w wysokości 600 PLN 

 

 Ewelina Wojtków /Uniwersytet Warszawski/ - "Implantoskopia - metoda 

identyfikacji osób i zwłok na podstawie wszczepionych implantów" - rekomendacja: 

prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - nagroda w wysokości 600 PLN 

 

Kategoria prac magisterskich - wyróżnienia 

 

 Patrycja Pietrzak /Uniwersytet Mikołaja Kopernika/ - "Ustalanie autorstwa 

tekstu pisanego" - rekomendacja: dr hab. Violetta Kwiatkowska - 

Wójcikiewicz prof. UMK oraz dr hab. Marek Leśniak 

 Bartłomiej Błaszczyk  /Uniwersytet Łódzki/ - "Kuba Rozpruwacz - analiza 

kryminalistyczna" - rekomendacja: prof. dr hab. Bogusław Sygit 

 Anna Kubiś - Kuras /Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie/ - 

"Kryminalistyczne badania dokumentów uprawniających do przekroczenia 

granicy państwowej – z wykorzystaniem optycznych metod badawczych" - 

rekomendacja: dr Justyna Żylińska 

 

Kategoria - artykuły i publikacje /dyplomy uznania/ 

Jury konkursu, na wniosek dr hab. Mieczysława Goca wyróżniło cykl artykułów prof. dr 

hab. Tadeusza Tomaszewskiego (Uniwersytet Warszawski) opublikowanych  

w czasopiśmie wydawanym przez PWPW, uznając ten dorobek za wyjątkowy wkład na rzecz 

edukacji i podnoszenia poziomu wiedzy w dziedzinie ekspertyzy pismoznawczej. W 2016 

roku w czasopiśmie „Człowiek i Dokumenty”, zostały opublikowane następujące artykuły tego 

autora: 

 Aktywność biegłego niezbędna w opiniowaniu pismoznawczym (nr 40/2016) 

 Co może ustalić ekspert dokumentów w wyniku badania umów? (nr 41/2016) 

 Jeszcze o tym, czy warto badać kopie i inne wtórne odwzorowania pisma ręcznego (nr 

42/2016) 

 Opinie biegłych pismoznawców działają także na korzyść oskarżonych (nr 43/2016) 

 

Ponadto wyróżniono n/w publikacje: 

  "Metody i markery wykorzystywane w kryminalistyce w predykcji wieku człowieka" 

- Anna Woźniak /Problemy Kryminalistyki 294(4) 2016/ - publikacja zgłoszona przez 

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. 

 



 "Ujawnianie śladów daktyloskopijnych na podłożach chłonnych przy użyciu 

genypiny w fazie gazowej" - T. Szczepański, S. Zubański, A. Siejca,  

U. Więckiewicz, K. Klemczak, P. Brzeziński /Problemy Kryminalistyki, 294(4), 2016/ 

- publikacja zgłoszona przez Biuro Badań Kryminalistycznych ABW. 

Jury wnioskuje, aby wszyscy laureaci Konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy. 

Na zakończenie posiedzenia  - Jury upoważniło Przewodniczącego 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. 

 

Przewodniczący Jury: 

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski 

 

 

Protokół sporządziła: 

dr Aleksandra Tucholska - Lenart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


