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Gdańsk, 22 marca 2019 r. 

 

 S P R A W O Z D A N I E 

Z DZIAŁANOŚCI ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO PTK 

2019 

 

Zarząd Oddziału: 

Prezes – Prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski 

Vice Prezes – dr Małgorzata Maria Żołna 

Sekretarz – mgr inż. Roman Rumanowski 

  

Liczba członków : 15 osób 

 

W 2019 r. Oddział Gdański aktywnie uczestniczył w wielu wydarzeniach 

kryminalistycznych odbywających się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego. Przede wszystkim wspierał działalność Studenckiego Koła Naukowego 

Kryminalistyki „Modus Operandi”.  

W ramach działalności Oddziału Gdańskiego PTK oraz Studenckiego Koła 

Naukowego Kryminalistyki „Modus Operandi” w ramach wydarzeń 

naukowokryminalistycznych odbyły się: 

- 8 stycznia 2019 r. w sali 4021 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 

odbył się otwarty dla wszystkich zainteresowanych pt. „Mikroekspresja jako jedna z metod 

oceny rozmówcy”. Został on przeprowadzony przez dr Magdalenę Kasprzak i dotyczył 

mikroekspresji z naukowego punktu widzenia i mimicznych wskazówkach i gestach  

ocenianych w kontekście prawdomówności.  

- 24 stycznia 2019 r. w Audytorium B Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Gdańskiego odbyło się spotkanie naukowe pt. „Niepoczytalność i wyrażanie świadomej woli 

- okiem eksperta", które poprowadził dr med. Piotr Radziwiłłowicz. Perelegent opowiedział 

uczestnikom na temat danych zagadnień z psychiatrii sądowej, zaprezentował przykłady z 

własnej praktyki. 

- 19 marca 2019 r. odbyły się po raz kolejny Warsztaty Kryminalistyczne zorganizowane przy 

okazji Dni Otwartych UG. 
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- 27 marca 2019 r. na terenie WPiA UG odbył się wykład pt. "O pozwoleniu na broń palną - 

czy trudno je dostać w Polsce?", który poprowadził Pan Piotr Komorowski - sędzia 

strzelectwa sportowego II klasy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i Wiceprezes 

Klubu Strzeleckiego Tarcza LOK w Starogardzie Gdański UG. Prelegent podczas spotkania 

opowiedział o rodzajach i procedurach uzyskania pozwolenia na broń w kraju, omówił 

wybrane zagadnienia z ustawy dotyczącej broni palnej oraz udzielił odpowiedzi na pytania 

zadawane przez uczestników wydarzenia.  

- 10 kwietnia 2019 r. w Audytorium B na WPiA odbył się wykład pt. „Kobiety jako sprawcy 

przestępstw seksualnych – okiem seksuologa” przeprowadzony przez dr n. hum. Monikę 

Dąbkiewicz. Uczestnicy wykładu mieli okazję dowiedzieć się m.in. jakiego typu przestępstwa 

seksualne najczęściej są popełniane przez kobiety, jaka jest klasyfikacja kobiet 

popełniających wspomnianą kategorię czynów zabronionych i dzięki zawodowemu 

doświadczeniu prelegentki - jak pracuje się z takimi osobami oraz jak funkcjonują one  

w warunkach izolacji penitencjarnej.  

- 6 kwietnia 2019 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki Modus 

Operandi uczestniczyli w zajęciach strzeleckich na strzelnicy Klubu Strzelecko-

Kolekcjonerskiego PERKUN w Miszewku, podczas których uczyli się przyjmowania 

prawidłowej postawy strzeleckiej, sposobów prawidłowego obchodzenia się z bronią i uczyli 

się zasad obowiązujących na strzelnicy. 

- 16 kwietnia 2019 r. w pokoju oględzinowym, który znajduje się na terenie WPiA UG 

zostały zorganizowane ćwiczenia praktyczne, podczas których studenci uczyli się 

prawidłowego ujawniania i zabezpieczania śladów. 

- 16 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego obyły się 

warsztaty wariograficzne, które poprowadziła dr Magdalena Kasprzak dla członków SKNK 

Modus Operandi. Uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym jest wariograf, w jaki sposób 

przygotowuje się testy do późniejszych badań. 

- 21 maja 2019 r. odbyło się spotkanie naukowe z funkcjonariuszem Policji pracującym na co 

dzień w tzw. Archiwum X. Tematyka spotkania dotyczyła ujawniania sprawców zbrodni 

sprzed wielu lat. 

-  30 maja 2019 roku na terenie WPiA UG odbył się wykład pt. “Crime and Justice in our 

Contemporary World", który poprowadził Chris Eskridge prof. University of Nebraska, 

Dyrektor American Society of Criminology, Redaktor naczelny Journal of Contemporary 

Criminal Justice, delegat w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ, honorowy profesor 
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Univeristy of Lima, University of Central Venezuela in Caracas and University in Tbilisi. w 

wykładzie uczestniczyli członkowie SKNK Modus Operandi. 

- 31 maja 2019 r. prof. Chris Eskridge poprowadził kolejny wykład. Tym razem dotyczył on 

"White Collar Crimes", ale "Nontraditional Organized Crime - Columbian & Mexican cartels, 

Triads, Yakuza, Russian mobs, motorcycle gangs". 

- 16 października 2019 r. obyło się pierwsze spotkanie członków i sympatyków SKNK 

Modus Operandi w nowym roku akademickim 2019/2020. 

- 21 października 2019 r. odbył się wykład "Depresja - fakty i mity okiem eksperta psychiatrii 

sądowej", podczas którego dr med. Piotr Radziwiłłowicz opowiedział o przyczynach tej 

choroby. Wskazał jakiego typu zaburzenia mogą być błędnie interpretowane jako depresja, 

jakie są objawy depresji, jakie są konsekwencje łączenia środków odurzających z lekami na 

depresję, a także jak rozmawiać z osobą, która naszym zdaniem może chorować na depresję. 

- 5 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie naukowe z  seksuolog dr. n. med. Moniką 

Dąbkowską, nt. „Konsekwencji wykorzystania seksualnego dzieci - okiem seksuloga".  

- 22-23.11.2019 członkowie SKNK Modus Operandi wzięli udział w ScienceCom w Centrum 

Nauki Experyment w Gdyni, podczas których 22 listopada 2019 r. przeprowadzili warsztaty 

kryminalistyczne. 

- 25 listopada 2019 r. odbyło się drugie spotkanie naukowe dotyczące problematyki 

mikroeksperesji pt. „Mikroekspresja – metoda naukowa czy szarlataneria”. Spotkanie 

poprowadziła dr Magdalena Kasprzak.  

-13 grudnia 2019 r. członkowie SKNP Modus Operandi odwiedzili Muzeum Kryminalistyki 

WPiA UG.  

 

dr Małgorzata M. Żołna 

Vice Prezes  

Oddziału Gdańskiego 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 
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