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Sprawozdanie z 62nd Annual Scientific Meeting of American 
Academy of Forensic Sciences w Seattle, USA

W dniach 22-27.02.2010 roku w Seattle 
w stanie Washington w Stanach Zjednoczonych 
odbyła się organizowana corocznie konferen-
cja naukowa American Academy of Forensic 
Sciences (AAFS). Konferencja odbywa się co 
roku w różnych miastach na terenie Stanów 
Zjednoczonych. Tym razem miejscem obrad 
było Washington State Convention and Trade 
Center w Seattle, mieście zlokalizowanym na 
północno-zachodnim wybrzeżu tuż przy gra-
nicy z Kanadą. Seattle jest typowym dużym 
amerykańskim miastem z licznymi drapaczami 
chmur i typowym układem ulic „na krzyż”. Wśród 
licznych nowoczesnych budowli, na wyróżnie-
nie i odwiedzenie zasługuje charakterystyczna 
wieża Space Needle (rycina), z której poza 
panoramą miasta rozciąga się piękny widok na 
jezioro Washington, pokryte śnieżnymi czapami 
szczyty gór oraz okoliczne wyspy. To właśnie 
dzięki wycieczce na wyspę Bainbridge, czy do 
podmiejskiej dzielnicy Bellevue można odpo-
cząć wśród zieleni od wielkomiejskiego zgiełku 
i wszechobecnego w centrum miasta betonu.

Konferencja AAFS zgromadziła ponad tysiąc 
uczestników reprezentujących różne dziedziny 
nauk sądowych od patologii sądowej przez 
odontologię sądową, antropologię, psychiatrię 
sądową, toksykologię, nauki prawne, kryminali-
stykę po metody obrazowania cyfrowego i multi-
medialnego. Około 80% wszystkich uczestników 
pochodziło z instytucji amerykańskich, z których 
swoje doniesienia prezentowało także kilku 
przedstawicieli FBI. Spośród zagranicznych 
naukowców w sesjach poświęconych patologii 
sądowej aktywnie uczestniczyli, m.in. Francuzi, 
Włosi, Szwajcarzy i Portugalczycy. Byłem je-
dynym reprezentantem Polski, mimo iż wśród 
uczestników było co najmniej kilkanaście osób 
o polsko brzmiących nazwiskach. Niestety, 

w większości osoby te miały tylko polskie korze-
nie lub od wielu lat pracowały na terenie USA.

Na konferencji prezentowałem doniesienie 
na temat określania czasu zgonu na podstawie 
pomiaru temperatury ciała w różnych warun-
kach otoczenia pt. „Does a draft really influen-
ce postmortem body cooling”, które spotkało 
się z przychylnością i zainteresowaniem wielu 
uczestników konferencji.

Liczne sesje wykładowe i plakatowe były 
prowadzone równolegle w kilku obszernych sa-
lach. Ponadto zorganizowane zostały warsztaty 
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i seminaria w porach popołudniowych, a nawet 
wieczornych. Miałem okazję osobiście spotkać 
i zamienić słowo z takimi znanymi postaciami 
amerykańskiej medycyny sądowej, jak Dr Vin-
cent Di Maio czy Dr Jan Garavaglia, znana bar-
dziej jako Dr G. z cyklicznego programu telewi-
zyjnego poświęconego pracy amerykańskiego 
medyka sądowego, emitowanego przez stację 
Discovery Channel. To właśnie Dr Garavaglia 
poprowadziła bardzo istotne w dzisiejszych cza-
sach seminarium instruujące, jak medyk sądowy 
powinien porozumiewać się z przedstawicielami 
mediów.

Wśród licznych i ciekawych prezentacji 
znalazły się także wykłady o charakterze szko-
leniowym dotyczące aktualnego spojrzenia na 
patomechanizm powstawania tępych i ostrych 
urazów, dochodzenia w przypadku podejrzenia 
SUDI, śmierci związanej z używaniem leków lub 

narkotyków czy śmierci w miejscach odosobnie-
nia. Nie zabrakło też doniesień przedstawionych 
z typowym amerykańskim poczuciem humoru, 
zatytułowanych np. „Goodness gracious great 
balls of fire – genital thermal injuries from airbag 
exhaust” czy “Mamma mia! Murder and disposal 
of a corpse in a pizza oven”.

Organizatorem konferencji była AAFS, insty-
tucja wydająca czasopismo Journal of Forensic 
Sciences, do którego można było złożyć pełne 
teksty prezentowanych prac. Na następne 63. 
spotkanie American Academy of Forensic Scien-
ces organizatorzy zaprosili do Chicago, w lutym 
2011 roku.
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