
Co roku 24 pracowników Instytutu Medycyny Sądowej 

przeprowadza około 500 sekcji zwłok. Wiedzą, że zgromadzenie 

dokładnych informacji na temat rozmiaru, czasu powstania, 

charakteru i wyglądu uszkodzeń ciała jest niezbędne do 

prawidłowego ustalenia kolejności zdarzeń. Dokumentowane jest 

także miejsce wystąpienia urazów: otworów po kulach, ran ciętych 

lub zadanych w walce. Ponieważ pełna dokumentacja zostanie 

dołączona do akt sądowych, ważne jest jej prawidłowe 

sporządzenie. Jeszcze do niedawna wykonywano ręczne szkice, co 

prowadziło do niespójności między różnymi dokumentami. 

Dyrektor instytutu, prof. Markus Rothschild, uznał, że należy 

wprowadzić zmiany.

Rozwiązanie problemu podsunęło centralne laboratorium 

fotograficzne Szpitala Uniwersyteckiego, MedizinFotoKöln. Pracuje 

w nim dwunastu ludzi, a wśród nich dziewięciu fotografów i dwóch 

grafików. Jednym z nich jest Hans-Jürgen Stoffels, który zawód 

grafika odziedziczył po ojcu. Stoffels uczył się reprografii, a później 

studiował sztukę w Kolonii. Od 1977 roku pracuje w Szpitalu 

Uniwersyteckim w Kolonii. Od lat używa oprogramowania 

graficznego CorelDRAW. 

„Zaletą firmy Corel jest szybkie wprowadzanie innowacyjnych 

rozwiązań, z których użytkownicy jej produktów mogą czerpać 

korzyści. Na przykład CorelDRAW już dawno wyświetla podgląd 

wybranego kroju czcionki, czego wciąż brak w niektórych 

droższych programach. Wiem, że tego rodzaju usprawnienia są 

określane mianem przyjaznych dla użytkownika”, mówi.

Jako doświadczony projektant, Stoffels przeszedł przez wszystkie 

etapy ewolucji w tej dziedzinie, od rysunków odręcznych do grafiki 

komputerowej. Niezależnie od środków, którymi się posługiwał, 

od ponad 30 lat stara się zapewnić w pracy jak najwyższą jakość 

i dokładność. Twierdzi, że „niezależnie od tego, czy praca została 

wykonana na komputerze, czy odręcznie, precyzja decyduje o jej 

jakości i wierności odwzorowania”. Zakres jego obowiązków jest 

zróżnicowany. „Tworzę ilustracje na potrzeby studentów 

medycyny, do broszur edukacyjnych dla pacjentów, ulotek na 

zjazdy medyczne i graficznych opisów technik chirurgicznych”, 

Autorki bestsellerów, Patricia Cornwell i Kathy Reichs, 

przedstawiły nam fascynujące życie lekarzy sądowych. 

Niemniej niewiele osób wie o ważnej roli 

oprogramowania graficznego CorelDRAW Graphics 

Suite w tym zawodzie. Zobaczmy, jak to wygląda za 

kulisami.

Każdego dnia Instytut Medycyny Sądowej Szpitala 

Uniwersyteckiego w Kolonii otrzymuje od policji, prokuratury 

okręgowej, sądów, adwokatów i osób prywatnych liczne prośby 

w takich sprawach, jak maltretowanie nieletnich, morderstwa, 

ustalenie ojcostwa czy spory ubezpieczeniowe. Od czasu do czasu 

przypadki dotyczą zwłok zdeformowanych w stopniu 

uniemożliwiającym ich identyfikację. Za każdym razem, gdy ludzkie 

ciało zostaje uszkodzone, potrzebni są pracownicy Instytutu 

Medycyny Sądowej. Potrafią ustalić, czy obrażenie głowy jest 

skutkiem wypadku, czy rozmyślnego ciosu zadanego narzędziem. 

Decydują, czy upadek z okna był samobójstwem, czy 

morderstwem. Ponadto za pomocą analizy DNA są w stanie 

zidentyfikować nierozpoznawalne ciała topielców, tak jak 

w przypadku tragicznej katastrofy samolotu linii Air France na 

początku czerwca 2009 roku.
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proporcje niezależnie od tego, czy wydruk rysunku mierzy dziesięć 

centymetrów czy metr”, wyjaśnia.

Instytut Medycyny Sądowej używa plików PNG dostarczonych 
®przez Stoffelsa w postaci szablonów programu Microsoft  

®PowerPoint  i WMF, które można wstawić do plików programu 
®Microsoft  Word. Lekarze sądowi mogą nanosić oznaczenia w tych 

plikach, a potem je drukować, lub odwrotnie. Odpowiadając na 

pytanie, jak dużo czasu zajęło mu ukończenie tego projektu, 

Stoffels wzrusza ramionami i mówi, że nie pracował stale nad tym 

konkretnym projektem. Co pewien czas pojawiały się ważniejsze 

projekty, które miały pierwszeństwo. Niemniej zadanie zostało 

ukończone w ciągu kilku miesięcy. Stoffels mówi równie szybko, jak 

pracuje. Jego następny projekt, ulotka o zaburzeniach czynności 

krtani na duży zjazd otolaryngologów, już jest przygotowywany do 

realizacji. Oczywiście, pomaga mu w tym pakiet CorelDRAW 

Graphics Suite.

wylicza. „Stworzyłem nawet wiele komiksów i animacji”. Dawniej, 

gdy pracował wyłącznie dla instytutu neurochirurgii, asystował przy 

operacjach, fotografując lub rysując każdy krok. Teraz jednak, 

ponieważ pracuje dla wielu instytutów jako projektant grafiki 

i ilustrator, a także ze względu na brak czasu, nie może już 

pracować jako fotograf.

W Instytucie Medycyny Sądowej Stoffelsowi powierzono 

wykonanie rysunków linearnych zwłok osób w różnym wieku, 

w celu zaznaczania uszkodzeń ciał podczas wykonywanych przez 

lekarzy badań sądowych. „Moim zadaniem było odwzorowanie 

przodu, boku i tyłu zwłok oraz sporządzenie szczegółowych 

rysunków poszczególnych części ciała, takich jak głowa, ręce 

i stopy, oraz wszystkich narządów i kości”, wyjaśnia. Mówiąc 

w przenośni, musiał wykazać się chirurgiczną precyzją.

Stoffels pracował zgodnie z ustalonym porządkiem. Najpierw 

gromadził niezbędny materiał: zdjęcia narządów, rysunki, a nawet 

modele. Internet okazał się dobrym miejscem dla poszukiwań. 

Z sieci pobierał rysunek szkieletu i używał go jako szablonu. Jego 

następnym zadaniem była standaryzacja i dostosowanie wszystkich 

materiałów. „Jeżeli ułożenie ciała mężczyzny i kobiety było różne na 

zdjęciu, korygowałem je, korzystając z oprogramowania 

CorelDRAW Graphics Suite”, wspomina. 
Ostatecznym celem było utworzenie rysunków linearnych ciał, 

szkieletów i narządów, których skalę można swobodnie zmieniać 

i które można wyeksportować do plików w formacie EPS, WMF 

lub PNG na potrzeby prezentacji lub wykonania modeli.

Od samego początku Stoffels wiedział, że do realizacji tego zadania 

będzie używał pakietu CorelDRAW Graphics Suite. Programem 

CorelDRAW posługuję się od wersji 2. „Corel jest szybki, łatwy 

w obsłudze i można go dostosować do własnych potrzeb. 

Korzystanie z takich funkcji, jak powiększanie lub kopiowanie, jest 

bardzo proste”, wyjaśnia Stoffels, podając powody, dla których 

wybrał pakiet CorelDRAW. „Do wszystkich najważniejszych funkcji 

w programie Corel przypisane są klawisze skrótów, co przyspiesza 

tok pracy”. Ten aspekt był dla niego najważniejszy. „Pracuję tak 

szybko, że koledzy mówią, iż nie ma jeszcze komputerów 

odpowiednich do moich możliwości”, uśmiecha się. „Tylko 

[oprogramowanie firmy] Corel spełnia moje oczekiwania co do 

szybkości i łatwości obsługi”. Nie dziwi więc, że z tym ogromnym 

zadaniem zleconym przez Instytut Medycyny Sądowej poradził 

sobie zupełnie samodzielnie. Opisując wykonywane czynności, 

wyjaśnia: „Ponieważ rysunki musiały być przejrzyste i łatwe do 

modyfikacji, zdecydowałem się od razu na rysunki wektorowe, 

które można łatwo skorygować i dopracować”. Najpierw 

szkicował kontur modelu, a mając ostateczną wersję, przekształcał 

mapy bitowe w obiekty wektorowe. „Pozwala to zachować 
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