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STYCZE

VII Sympozjum
Bioelektroniki

Wpływ czynników rodowiska
na organizm jako system
elektroniczny
16-17 grudnia 1994 r.

Było to pierwsze sympozjum
naukowe, w którego organizacj była
znacz co
zaanga owana
nasza
Fundacja. Głównym jednak jego
organizatorem była Katedra Biologii
Teoretycznej KUL, która w czerwcu
ub r. od Komitetu Bada Naukowych
uzyskała obietnic dofinasowania
sympozjum na podany wy ej temat.
Planowano wtedy,
e b dzie
przedstawione około 15 referatów i
komunikatów. Program sympozjum
rozrósł si jednak ponad dwukrotnie.
W ci gu dwóch dni obrad przedstawiono nieco ponad 30 prezentacji
autorów pochodz cych z ró nych
o rodków w Polsce oraz dwóch
badaczy z zagranicy (Ukraina i
Francja). W takiej sytuacji zaanga owanie finansowe tak e Fundacji,
i za jej po rednictwem firmy Hevelius Brewing Company z Gda ska
okazało si bardzo pomocne.
W poszczególnych cz ciach obrad
brało udział od ok. 50 do ok. 100
osób. Bardzo znacz cej pomocy w
organizacji sympozjum udzielili nam
młodzi ludzie, członkowie Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody
KUL, którzy obsługiwali recepcj ,
barek i wykonywali wszystkie prace
pomocnicze zwi zane z sesj
plakatow .

1995

(81) 711-585

Bardzo uprzejmie
dzi kujemy
za darowizny na rzecz Fundacji
nast puj cym osobom: mgr Jerzemu
MIAZGOWICZOWI (z Monachium) za l mln 500 tys. zł; prof. dr
hab. Januszowi SŁAWI SKIEMU (z Poznania) za l mln zł;
Zbigniewowi Zalewskiemu (z
Piekar l skich) za l mln zł; prof.
dr hab. Janowi HOŁOWNI
(Wrocław) za 500 tys. zł; dr med.
Marii MŁYNARSKIEJ (z Krakowa) za 500 tys. zł; dr Andrzejowi
WIDERSKIEMU (z
Siedlec) za 340 tys. zł; lek. med.
Irenie DAKOWSKIEJ (z Lublina)
za 200 tys. zł; Jaromirowi PIOŁKOWI (z Pelplina) za 100 tys. zł
oraz mgr. Maciejowi WASZCZYKOWI (z Gdyni) za 100 tys. zł.
Ogólna suma uzyskanych
darowizn wynosi wi c 540 nowych złotych.

W sesjach referatowych przedstawiono nast puj ce wyst pienia:
J. Zon, M. Wnuk Specyfika
bioelektronicznego sposobu
ujmowania relacji pomi dzy
układem ywym a jego otoczeniem; J. Sławi ski Wpływ czynników rodowiska na elektroniczno-fotonowe sprz enia organizmu; J. W. Dobrowolski, J.
Sławi ski, A. Laszczka, B. Ró anowski Bioclektronika a nieswoiste efekty biologiczne laserów
małych mocy; D. Struski Bioelektroniczny model recepcji

ul. Zakopia ska 1/121
20-858 Lublin

bod ców; F. Szpinda 'Elektromagnetyzacja' rodowiska domowego i elektrostaza. Próba
bioelektronicznej
interpretacji
mechanizmu oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego niejonizuj cego na organizm
człowieka; J. Hołownia Redukcjonistyczne czy holistyczne techniki
badania wpływu czynników rodowiskowych na organizmy ywe?; Z. W. Wolkowski Interakcje
rodowiskowe uzale nione od
stanu układu. Zastosowania koncepcji foronu;
(cd. na str 2.)

Włodzimierz Sedlak, Homo electronicus. Wydawnictwo "EKOMED", Opole 1994, 172 str.
(przedmow i posłowie napisał
Eustachiusz Gadula).
Jest to drugie wydanie tego
zbioru esejów naukowych (pierw-

sze: PIW rok 1980). Ksi ka przedstawia now , interesuj c wizj antropogenezy i antropologii przyro-dniczej, opart na koncepcjach bioelektronicznych, a zwłaszcza koncepcji
elektromagnetycznej natury ycia.
Wizja ta była i jest tak nowatorska,
e nie przybrała dot d kształtu "powa nej" teorii naukowej. W dalszym
ciagu jednak e, mo e oddziaływa
inspiruj co nie tylko na przyrodników,
ale i innych odwa nych badaczy.
Wznowienie tej ksi ki jest cenn
inicjatyw i dlatego z rado ci nale y
powita szans szersze-go upowszechnienia tej wizji.
Marian Wnuk
Przyp. red. Ksi k mo na naby za
po rednictwem Fundacji (80 tys./
egz. + koszty przesyłki) lub bezpo rednio u Wydawcy (ul. Proszkowska
15/12, 45-047'OPOLE).

VII Sympozjum... (cd. ze
str. 1.)
W. Muzyczka Poj cie granicy
układu biotycznego w wietle
bioelektroniki Włodzimierza Sedlaka oraz niektóre implikacje
filozoficzne tego poj cia; M.
Urba ski, J. Hołownia Uwagi na
temat roli okna radiowego w
ewolucji biologicznej; T. Zyss
Stymulacja magnetyczna o rodkowego układu nerwowego:
Wpływ na centralne wydzielanie
hormonalne oraz na aktywno
bioelektryczngo mózgu; G.
Olchowik, R. Gaw da Badania
do wiadczalne nad wpływem
promieniowania mikrofalowego
na metabolizm tkanki kostnej.
Z kolei w trakcie sesji posterowej przedstawiono nas-t puj ce
tematy: A. Zykubek Sztucznie
wytworzone pola elektromagnetyczne cz stot-liwo ci sieciowej 50 lub 60 Hz jako moliwa przyczyna białaczek; M.
D bek Oddziaływanie pól elektromagnetycznych cz stotliwoci sieciowej z punktu widzenia
elektrodynamiki statystycznej;

J. Cudny, G. Olchowik Zmiany
impedancji skóry szczurów
pod wpływem promieniowania
mikrofalowego; G. Olchowik, H.
Gaw da Oddzialywanie pro-mieniowania mikrofalowego z orodkami uwodnionymi; R.
Koper, B. Kornas-Czuczwar Mechanizm i efekty przedsiew-nej
laserowej biostymulacji nasion;
A. Laszczka, J. W. Dobrowolski,
M. Godlewski, Z. Rajfur, T.
Kwieci ska, J. Sławi ski, M. Gumi ska, T. K dryna, B. Szcz niak-Fabia czyk Badanie wpływu laserów niskich mocy na
plemniki buhaja; J. W. Dobrowolski, H. Budak, B. Bogusz
Ocena wpływu wiatła laserowego na niektóre gatunki
grzybów patogennych in vitro;
S. Pietruszewski Magnetyczna
stymulacja nasion i jej wpływ na
pó niejsze plony; T. Zyss Behawioralne oddziaływanie niskocz stotliwego pola magnetycznego na centralno-nerwowe
procesy przetwarzania informacji; R. Sedlaczek, G. ydowicz,
Z. R. Czuba, W. Król, H.
Bryłka, G. Cie lar, W. Filipczyk
Pole elektromagnetyczne jako
czynnik wpływaj cy na prze ywalno
myszy z wysi kowym
rakiem Ehrlicha; Z. Czuba, M.
Adamek, W. Król, A.Siero , G.
Cie lar Luminolo-zale na chemiluminescencja
neutrofilów
podczas ekspozycji na niskoenergetyczne wiatło laserowe; G. ydowicz, Z. P. Czuba,
W. Król, J. Cie licki, D. Ziora, R.
Sedlaczek Porównanie emisji
fotonowej makrofagów z popłuczyn oskrzelowo-p cherzykowych (BAL) otrzymanych z
płuca chorego i zdrowego u
osób z nowotworem płuca; M.
Godlewski, Z. Rajfur, T. Kwieci ska, D. Sitko, D. Wierzuchowska; J. Sławi ski Ultrasłaba
emisja fotonowa z komórek
dro d y Saccharomyces cerevisiae a rodowisko; E. Malina
Proces nowotworzenia z punktu widzenia bioelektroniki; M. S.

Młynarska Rola bariery zaporowej utworzonej z dipoli acetylocholiny; W. Koczmarski Model
biofizyczny oddziaływania temperatury na status immunologiczny organizmu; F. Szpinda
Bioelektroniczne uj cie akupunktury; B. Sikorski Wpływ ywno ci
na organizm jako system bioelektroniczny; S. Fudakowski Biologiczne podstawy wiadomo ci
i jej oddziaływanie; A. W. widerski Uwarunkowania temperamentalne zwi kszonego zapotrzebowania na bod ce biospołecznego rodowiska. Próba przedstawienia bioelektronicznego aspektu; E. Gadula
Próba własnego spojrzenia na
fundamenty psychosomatyki;
M. Wnuk Biosystemy elektroniczne a pierwotne rodowisko
ycia.
Pomimo ró norodno ci tematyki
przedstawionych prezentacji, i poredniego cz sto nawi zywania
do głównego tematu Sympozjum,
uwa am, ze Sympozjum spełniło
swoj zało on naukow i społeczn rol . Dało bowiem moliwo przedstawienia bada w
nowej perspektywie, jak od lat
około dwudziestu oferuje bioelektronika. Organizatorzy sympozjum zamierzaj czyni starania
o wydanie drukiem materiałów
tego spotkania naukowego.
JZ
Sprostowanie: W poprzednim numerze
w notatce dotycz cej poj cia paradygmatu
bioelektronicznego w uj ciu Sedlaka
opuszczono doko czenie ostatniego
zdania. Powinno ono brzmie : Elektromagnetvcznv paradygmat biologii to
teoretycznie przyj te zało enie o wyst puj cvm w przyrodzie o ywionei sprz eniu zjawisk chemicznych z elektromagnetycznymi oraz wynikaj ce st d dyrektywy post powania badawczego.
(Red.)

Pola
elektromagnetyczne
a energetyka
i rodowisko
II Konferencja Naukowo-Techniczna, Bielsko-Biała, 24-25
listopada 1994 r.
Jest to kolejna, z organizowanych co dwa lata, konferencji na
temat pól elektromagnetycznych
powstaj cych jako skutek działania sytemów energetycznych,
rozpatrywanych w aspekcie ich
oddziaływania na stan rodowiska i zdrowie ludzi.
W Konferencji wzi ło udział
ponad 150 osób. Uczestnicy
wnosili opłaty po ok. 2,5 mln zł,
co pokrywało m.in. koszty zamieszkania w doskonale nadaj cym si tak e do celów konferencyjnych O rodku Zakładu Informatyki, Automatyki i doskonalenia
Zawodowego (ZIAD), wy ywienie,
obsług konferencji oraz wydania
materiałów konferencyjnych. Wa nym ich elementem było wydanie
zbioru wszystkich referatów, który rozesłano do wszystkich uczestników jeszcze przed Konferencj . Rozwi zanie to znakomicie
pomogło w sprawnym obradowaniu. W takiej sytuacji na
przedstawienie referatu wystarczało 10 do 20 minut. Nie
mo na jednak nie zauwa y , e
wa nym, z finansowego i presti owego punktu widzenia, wsparciem Konferencji był udział
Ministerstwa Ochrony rodowiska,
Polskich Sieci Energetycznych
S.A., Polskiego Komitetu Ochrony Przed Zagro eniami Elektrycznymi, wspomnianego ju wy ej
ZIADu, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddz. w Bielsku
Białej, wreszcie Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej.
Pierwsze trzy referaty Konferencji odnosiły si bezpo rednio
wła nie do kwestii oddziaływania
pól o cz sto ci 50 Hz na organiz-

my ywe. Inne referaty poruszały
ten problem po rednio lub były
po wi cone kwestiom wył cznie
technicznym (sposoby i wyniki
pomiarów wytwarzanych pól (m.
in. wytwarzanych przez monitory
komputerów, aparaty telewizyjne,
elektryczne ogrzewanie podłogowe) efekty towarzysz ce wysokim nat eniom pól sieciowym
(np. silnie zale ne od stanu
pogody iskrzenie i hałas sieci
wysokiego napi cia 110-400 kV,
niepo dane oddziaływanie tych
pól na inne urz dzenia), mo liwo ci i sposoby ograniczania
nat enia oddziałuj cych pól,
wreszcie normy prawne odnosz ce si do tej dziedziny. Na zako czenie sympozjum, od pracownika Ministerstwa Ochrony
rodowiska mgr. in . Stefana
Ro yckiego, mo na było si
dowiedzie o aktualnej sytuacji
społeczno-prawnej w zwi zku z
zamiarem odbudowy i uruchomienia masztu PRI w pobli u
G bina.
Wi kszo uczestników Konferencji stanowili przedstawiciele
naukowych dziedzin technicznych, praktycy energetyki i
ochrony pracy. Ten te profil
zainteresownia i przygotowania
ujawniał si w dyskusjach, co
jest zrozumiałe.
JZ

BIO
ELECTRO
MAGNETICS

Journal of the Bioelectromagnetics Society

W tym roku ukazuje si ju 16
rocznik omawianego czasopisma.
Jak stwierdza podtytuł, jest ono
organem Towarzystwa Bioelektromagnetyczno ci (troch nienaturalnie brzmi to po polsku).
Ogłasza si tu prace oryginalne
i przegl dowe dotycz ce oddziaływania na organizmy ywe. Mog
one mie charakter empiryczny,
teoretyczny czy te kliniczny,
je li tylko odnosz si do skutków

biologicznych oddziaływania pól
pocz wszy od zakresu pól statycznych sko czywszy na polach z
zakresu widzialnego. W pole
zainteresowania czasopisma
wchodz tak e skutki wywoływane
przez promieniowane akustyczne
i ultrad wi kowe.
Redaktorem naczelnym jest
Ben Greenebaum, któremu pomaga trzech zast pców i 5 redaktorów pomocniczych. Zespół redakcyjny* prócz wyliczonych tu osób,
liczy 17 członków. Dwie z nich
pracuj w Szwecji, po jednej
natomiast w Niemczech, Francji,
W. Brytanii i Kanadzie. Wszystkie
pozostałe pracuj w ameryka skich instytucjach badawczych.
Bioelectromagnetlcs cieszy si
remom ze wzgl du na szeroko zakre lone pole zainteresowania, aktulalno
i praktyczn
wa ko
podejmowanej problematyki, a przede wszystkim ze
wzgl du na dobry i bardzo dobry
poziom ogłaszanych prac. Poziom ten gwarantuje procedura
uzyskiwania przez ka dy artykuł
redakcyjnych ocen (recenzji)
przynajmniej od dwóch recenzentów. (W 1993 r. recenzentami było 88 osób, w przewaaj cej liczbie z USA.
Za ka d opublikowan stron
artykułu w czasopi mie Bioelectromagnetics Society oczekuje zapłaty 64 dolarów, za co autorowi
artykułu przysługuje 100 nadbitek
jego pracy. Je li jednak z jakich wzgl dów autora nie sta
na wniesienie tej opłaty, nie
przekre la to jeszcze jego
szans na publikacj jego wyników bada .
Roczna (6 numerów) prenumerata czasopisma kosztuje 468,50.
dolarów ameryka skich.
JZ

Fundusz Nagrody
Sedlakowskiej
Na jednym z zebra Zarz du FB
przedstawiłem pomysł przyznawania
dorocznej nagrody naukowej za inspirowane dorobkiem Ksi dza Profesora
Sedlaka osi gni cia w dziedzinie
bioelektroniki. O nagrod mógłby
ubiega si ka dy badacz, który uwaa, i spełnia kryteria wyznaczone
przez komisj tej nagrody. Laureat,
prócz pami tkowego medalu, otrzymywałby przyzwoit sum .
My l , i dzie ogłoszenia wyniku
konkursu i wr czenia nagrody byłby
jednym z najwa niejszych wydarze
w yciu Fundacji. Mógłby to by
dzie urodzin Profesora (31 pa dziernika) lub Jego mierci (17 lutego).
Mo liwo
ubiegania si o t
nagrod przez badaczy pracuj cych w
ró nych o rodkach naukowych byłaby czynnikiem bardzo mocno stymuluj cym rozwój bioelektroniki.
Niestety, propozycja moja upadła
w głosowaniu. - Nie sta nas jeszcze
na ufundowanie takiej nagrody stwierdzono. Musiałem si z tym
zgodzi , bo tak jest naprawd . Mimo
to z pomysłu nie rezygnuj i poddaj
go niniejszym pod szersz dyskusj na
łamach naszego Biuletynu.
Proponuj mianowicie zastanowienie si nad:
1. sposobem ustanowienia
specjalnego funduszu tej
nagrody;
2. regulaminem jej przydzielania;
3. zasadami wyboru komitetu oceniaj cego nadesłane propozycje.
Je li chodzi o punkt pierwszy,
wyobra am sobie ustanowienie
specjalnego konta, na którym byłyby
gromadzone rodki tak długo, a
osi gnie si sum , od której dochód
(procenty bankowe/dywidendy) b d
mie tak warto , e co roku (co dwa
lata?) wystarczy na wypłacenie
nagrody i przeprowadzenie wszelkich
prac, jakie si wi za b d z
ogłoszeniem konkursu i ocen nadesłanych propozycji. Sprawa regula-

mi nu jest tylko teoretycznie trudniejsza od poprzedniej, ale praktycznie od niej du o łatwiejsza. Za
wzór mo na wzi bowiem regulaminy wielu nagród naukowych
wr czanych w wielu krajach. Podobnie wygl da sprawa wyboru komitetu.
Zapraszam do przysyłania mo liwie krótkich wypowiedzi w tej
sprawie przeznaczonych do Biuletynu
oraz obszernieszych przeznaczonych
pod rozwag Rady Fundacji, Rady
Naukowej i Zarz du.
Józef Zon

R. O. Becker, G. Selden, Elektropolis. Elektromagnetyzm i
podstawy ycia. - (tłum. z j.
ang. Józef Zon), Instytut Wydawniczy PAX i Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka, Warszawa 1994, 430
stron; (zawiera: 95 rysunków, 4
tabele, słownik podstawowych
poj i indeks rzeczowy oraz
posłowie napisane przez p. ks.
prof. W. Sedlaka).
"Elektropolis" jest fascynuj c
ksi k o badaniach zjawisk i
procesów bioelektrycznych, zawieraj c wiele gł bokich idei na
temat zwi zków pomi dzy pomi dzy elektromagnetyzmem i elektryczno ci , zwracaj c uwag na
stawowymi procesami yciowymi a
coraz bardziej aktualny problem
zagro enia ze strony zanieczyszcze elektromagnetycznych rodo-

wiska oraz przedstawiaj c (na
przykładzie wiata bada biomedycznych) kulisy pełnej intryg,
ameryka skiej polityki nauki. Jest
to popularno-naukowa ksi ka,
napisana bardzo komunikatywnie,
bogata w informacje dotycz ce
zarówno organizmów ywych (np.
zjawisk regeneracji, znieczulania),
jak i społecznego kontekstu bada
i odkry naukowych (walki o
"priorytet" poznania, "utr canie"
funduszy na badania przez "funkcjonariuszy nauki" etc.). Ze wzgl du na tematyk , zbie n w
niektórych miejscach z bioelektronik , jak i reakcje "oficjeli
nauki" analogiczne do takowych
w stosunku niegdy do W. Sedlaka
i jego bioelektroniki, polski
przekład tej ksi ki jest niezmiernie interesuj cy i aktualny. Doda
nale y, e jest to pierwsza ksi ka
współwydana przez Fundacj Bioelektroniki.
Marian
Wnuk
Zebrania organów
Fundacji
Bioelektroniki

w dniu 28 stycznia br.:

10,00-11,00 Zarz d
11,30-12,30 Rada Fundacji

Zebranie naukowe
które odb dzie si 28 stycznia, w sali nr 236 KUL,
Al. Racławickie 14 (pocz tek - godz. 13.00)

zostanie w cało ci po wi cone omówieniu kwestii
naukowych zwi zanych z
VII Sympozjum Bioelektroniki.

Nr rachunku bankowego Fundacji: 334206-198983-132-3 w BDK, III Oddział w Lublinie;
Nr REGON: P-430303638-95000000; 59-3-748-43101

