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Profesor
nie yje
Po siedmiu tygodniach ci kiej choroby, która w swej
ko cowej fazie coraz cz ciej
utrudniała kontaktowanie si z
Nim, a w trakcie swego trwania
strawiła prawie połow jego
ciała, odszedł od nas 17
lutego Ksi dz Profesor Włodzimierz Sedlak. Po egnali my
go podczas uroczysto ci
pogrzebowych 19 lutego w
Radomiu.
Człowiek ten niew tpliwie
wyrył szlachetne rysy na
konstytucji psychicznej wszystkich chyba z naszego
zespołu i wielu osób, które z nim
miały okazj si bli ej zetkn .
Nie widz potrzeby akurat tutaj
rozwodzenia si na temat
niepospolitych cech osobowo ci
i
pozytywnych
rezultatów działalno ci i pracy
Profesora. B d ku temu
jeszcze okazje. Jedn z nich,
o jakiej ju powiedziałem
podczas
naszego
popogrzebowego spotkania w
Radomiu, b dzie zebranie
relacji na temat Profesora i, je li
znajdziemy na to odpowiednie rodki, wydanie ich wyboru drukiem. W zwi zku z tym
zach cam do sporz dzania ju
teraz cho by szkicu takich
osobistych
wiadectw. W
niedługim czasie podam wi cej
informacji na temat ich
optymalnej postaci.
Nasze najbli sze spotkanie, które odb dzie si w sobot 20 marca, po wi cimy
pami ci Profesora. Orientacyjny
program naszego
spotkania podajemy w innym
miejscu niniejszego Biuletynu.
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Z odej ciem Profesora ju
nic nowego do jego dorobku naukowego, publicystycznego i literackiego nie
b dzie niestety mogło by
dodane. Nie znaczy to jednak, i to, co dot d zostało
ogłoszone drukiem jest wszystkim, co jest owocem pracy i
talentu Profesora. W dyspozycji naszej kole anki Joanny
Kalisz, na mocy woli Zmarłego, pozostały r kopisy. Jest
prawdopodobne, e i one, cho
mo e nie wszystkie, doczekaj
si publikacji.
Nas jednak ł cz nie tylko
Wspomnienia i cz
wspólnie
przebytej drogi intelektualnej, ale
tak e Fundacja Bioelektroniki
Jego imienia z niemałym trudem urzeczywistniaj ca swój pełnoprawny status. Wraz z Profesorem w maju j ustanawialimy, czas kilku miesi cy, jakie
dot d upłyn ły, po wi cili my
na dyskusje nad jej statutem
i niecierpliwe czekanie na jej
rejestracj . Profesor, niestety,
nie doczekał si rejestracji Fundacji, która za cel stawia sobie prac nad rozwijaniem
idei naukowych, które były tak
dla niego drogie i o których
uznanie sensowno ci i wartoci tak usilnie zabiegał.
On ju nie yje. Nie
mo e by w ród nas na
znany nam wszystkim
sposób fizyczny. Kto jednak o mieli si wyklu

ul. Zakopia ska 1/121
20-858 Lublin

czy , e mo e On jednak
styka si z nami na sposób znany sobie i zapewne niektórym z naszego grona?
J. Zon

Oczekiwanie
na rejestracj Fundacji
niestety jeszcze trwa
Nasz
"interwencyjny"
zjazd, który odbyli my 30
grudnia, miał na celu uchwalenie modyfikacji statutu, zebranie podpisów pod
jego zmodyfikowan wersj oraz wybór Rady Naukowej.
Ze wzgl du na okoliczno ci postanowili my wybra t Rad w minimalnym składzie, jaki przewiduje statut, odkładaj c wybór pełniejszego składu
na okres po zarejestrowaniu Fundacji.
Na przewodnicz cego
Rady został wybrany dr
Marian Wnuk, na wiceprzewodnicz cego - dr Józef Zon, za prof. Włodzimierz Sedlak i dr Michał Urba ski zostali wybrany na jej członków.
Wszystkie potrzebne
dokumenty zło yli my w
s dzie rejestracyjnym w
połowie stycznia. Dot d
(tj. do 4 marca) czekamy
na wiadomo
o zarejestrowaniu.
J. Zon

NOWO CI DOST PNE
W KATEDRZE
BIOLOGII
TEORETYCZNEJ
Franco Bistolfi, Biostructures
and Radiation: Order Disorder.
- Torino 1991, ss. XVIII +
302, Edizioni Minerva Medica.
Tre tej ksi ki jest na
wskro przesi kni ta hipotezami i sugestiami z gruntu bioelektronicznymi. Omawiane jest: półprzewodnictwo elektroniczne i protonowe biostruktur, elektromagnetyczna komunikacja wewn trzkomórkowa
i mi dzykomórkowa, procesy biorezonansowe oraz
biolaserowe, bioluminescencja, ultrasłaba emisja
fotonów, efekty biostymulacji laserowej, struktury
diamagnetyczne, centra paramagnetyczne, efekty magnetoelektryczne, magnetomechaniczne i piezoelektryczne, transdukcja fotonowo-fononowa,biostymulacyjne działanie niskich
dawek promieni X itd., a
nawet W. Sedlaka koncepcja bioplazmy!

F. Bistolfi prezentuje
szereg swoich idei i oryginalnych klasyfikacji ró nych procesów i wła ciwoci, np. hipoteza istnienia
bioelektronicznego (biopółprzewodz cego) układu poł cze , model harf wodorowych. Rozmaite propozycje teoretyczne s integralnie poł czone z mnóstwem danych biofizycznych w do cało ciow i
miał wizj , której rozmach mo na porównywa
do bioelektronicznych koncepcji W. Sedlaka. (411
pozycji bibliograficznych,
111 rysunków i fotografii
oraz 35 tabel).
Marian Wnuk

The search for Meaning.
The New Spirit in Science
and Philosophy, P. Pylkkänen (red.) - Wellingborugh 1989.
Jest to zbiór artykułów
po wi cony ró nym aspektom dyskusji nad implikacjami mechaniki kwantowej w interpretacji, jak
jej nadał David Bohm, dla
rozumienia rzeczywisto ci,
a szczególnie jej "sektora"
o ywionego i my l cego.
Redaktor ksi ki jest z wykształcenia logikiem i metodologiem nauki, na uniwersytecie w Helsinkach
prowadził wykłady na temat Bohmowskiej filozofii
przyrody.
Cz ci ksi ki: l) rozumienie rewolucji w nauce i
kulturze; 2) Znaczenie i
byt ludzki; 3) Filozoficzne
wyprawy w dziedzin znaczenia; 4) Stan ywy w
wiecie.
Józef Zon

Spotkanie naszej grupy seminaryjnej
w dniu 20 marca (sobota), 11.30-15.00
po wi cimy w cało ci od wie eniu i utrwaleniu pami ci
o ks. prof. Włodzimierzu Sedlaku
Program spotkania jest otwarty. Mo e wi c ulec modyfikacji. Przewidujemy
nast puj ce jego elementy:
a) obejrzenie wideofilmu z podpisania aktu zało ycielskiego Fundacji
Bioelektroniki,
b) wysłuchanie fragmentów nagra wyst pie Profesora,
c) wspomnienia
d) ustalenie zasad przygotowania relacji pisemnych o Profesorze.

Roczniki

F i l o z o f i c z n e , z. 3, 1991/1992

Ukazał si ostatnio nowy numer Roczników. Chciałbym zwróci uwag na trzy artykuły, z tre ci których warto by si zapozna i podyskutowa kiedy nad nimi. 1) M. Wnuk, Włodzimierza Sedlaka idea sprz enia
chemiczno-elektronicznego w organizmach: 1) J. Lechowski, Szcz cie jest dobroci (Matematycznofizyczna definicja szcz cia): J. Zon, Biomikroelektronika - wst pna charakterystyka jej przedmiotu, metod i
zada . Prócz tego w numerze bardzo warto ciowe artykuły m. in.: ks. bpa J. Zyci skiego (Zasada pozytywizmu metodologicznego a problem unifikacji filozoficznej), Z. Hajduka (Uwarunkowania post pu poznawczego
w teoriach rozwoju nauki), S. Zi by (Organizacja układów ywych w uj ciu Edgara Morina) E. Rydzy ska (O
czasie i wieczno ci) i innych oraz recenzja ksi ki S. W. Hawkinga (Krótka historia czasu). Postaram si by
Roczniki mo na było kupi podczas naszego spotkania.
JRZ

