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Fundacja wreszcie zarejestrowana!
Zaraz po Wielkanocy, 13
kwietnia, otrzymali my z
S du Rejonowego m. st.
Warszawy wiadomo o wpi
saniu naszej Fundacji do Rejestru Fundacji pod nr. 3509,
postanowieniem z dnia 18
marca 1993 r. (Sygn. akt
XVI Ns Rej F 2317/92). Od
naszego
zało ycielskiego
aktu notarialnego z 13 maja
ubiegłego roku min ło wi c
11 miesi cy; wi kszo
to
czas przebywania "naszych
papierów" w trybach machiny
biurokratycznej.
Szkoda tylko, e tego faktu
ju nie doczekał p. ks. Profesor. Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka
ma zatem osobowo
prawn i zapewne jest jedyn w
Polsce instytucj , w nazwie
której jest "bioelektronika".
Zaistnienie to dopiero pocz tek rozwoju; jaki b dzie
ten rozwój zale y w pierwszym rz dzie od Fundatorów i przyszłych sponsorów. Mam nadziej , e
przyszło b dzie dla Fundacji łaskawa.
Marian Wnuk
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Dobry pocz tek
naszej biblioteki
Cz
ksi kowych i "reprintowych" zbiorów ks.
prof. Sedlaka została przekazana przez mgr Joann Półtorak-Kalisz do Zakładu Biologii Teoretycznej KUL i do
naszej Fundacji. Cho rynkowa warto
tych licznych
odbitek i nielicznych ksi ek
jest niewielka, to stanowi
dobry pocz tek naszych
fundacyjnych zbiorów. Do
rzeczy najbardziej znacz cych nale tu: dwa komplety wszystkich ksi ek napisanych przez Profesora,
materiałów sympo-zjów bioelektroniki i na temat bioplazmy oraz nadbitki wszystkich Jego artykułów. Otrzyali my te bardzo wiele nadbitek prac Freemana Cope'a.
Spo ród innych otrzymanych
prac na uwag zasługuj nie
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najnowszej ju daty pozycje, jak: R. Reitera Meteorobiologie und Elektrizität
der Atmosphäre; J. Ladika
Ouantenbiochemie für Chemiker und Biologen (1972);
F-H. Poppa Biophotonen
(1976), S. Bara skiego i P.
Czerskiego Biological Effects of Microwaves (1975)
oraz materiały sympozjum w
Marburgu Electromagnetic
Bioinformation (1979). Jest
to b d co b d ju jaki
pocz tek zbioru, który miejmy nadziej - b dzie
bogaty i zawierał b dzie
wszystkie interesuj ce nowo ci. Osobn spraw jest
posiadanie przez nas odpowiednich zasobów bibliograficznych i dost pu do
standartowych wiatowych
baz danych w tym zakresie.
Wi e si to jednak z wa n
spraw , jak jest posiadanie
własnego sprz tu, o czym
warto ju teraz powa nie
my le .
Józef Zon

Spotkanie naukowe
odb dzie si w s. nr 217, 29 maja (sobota), w czasie
10,00-12,00.
Program:
1. Michał Urba ski, Systemowe poznanie materii
i wiadomo ci;
2. Wacław Muzyczka, Koncepcje W. Sedlaka
a nowy paradygmat nauki.

Sztuczne pola
elektromagnetyczne
Mo liwo
niekorzystnego oddziaływania na organizmy pól wytwarzanych
przez pr dy o cz stotliwo ci sieciowej od kilkunastu lat jest przedmiotem powa nych bada
naukowych, a od co najmniej lat
kilku bardzo silnie polaryzuje rodowisko badaczy i
projektantów norm ochrony zdrowia. S formułowane zdecydowanie ró ne oceny. Poni ej przedstawiam
przykład tych rozbie no ci.
1.
W USA powołano
zespół, który na zlecenie –
uwaga! Teraz b dzie budz ca respekt nazwa - Commetee on Interagency Radiation Research and Policy
Coordination Council on
Science, Engineering and
Technology
zapoznawszy
si z ponad tysi cem publikacji na temat oddziaływania pól niskiej cz stotliwo ci
na organizmy, doszedł do
wniosku, e nie ma przekonuj cych dowodów, i pola te mog niekorzystnie od

działywa na zdrowie. Na wszelki
wypadek zalecono jednak kontynuacj bada w tej dziedzinie.

Program spotka
organów FB
w dniu 29 maja 1993 r.
8.30 –9.30 - Posiedzenie
Rady Naukowej
10.00 – 12.00 - Spotkanie naukowe
12.00 – 13.00 - Zebranie
Zarz du
13.00 – 15.30 – Posiedzenie Rady Fundacji
Szwedzka Narodowa Rada
Rozwoju Przemysłowego i
Technologicznego, wzi wszy
pod uwag
wyniki przeprowadzonych w tym kraju
nad powi zaniem pomi dzy
polami pochodz cymi od
linii energetycznych a liczb
przypadków zachorowa dzieci
mieszkaj cych w ich pobli u, zaleciła wprowadzenie
norm ograniczaj cych ekspozycj
na te pola.
Uznano bowiem za wysoce prawdopodobne, i
pola wytwarzane przez
sieci przesyłowe energii
s przyczyn tej choroby

nowotworowej. (Za: T. Cooper, JSE, 7,9,'93) JRZ

Zaproszenie
Biuletyn ten jest pomy lany jako nasze
"wewn trzne forum" dyskusji, wymiany informacji i ocen. Zapraszam do przesyłania na
nasz adres krótkich
wypowiedzi na tematy
dla nas wa ne i interesuj ce nie tylko fundatorów i sponsorów,
ale tak e osoby nimi nie
b d ce. Im wi cej poruszonych spraw i zaprezentowanych punktów
widzenia, tym lepiej
przecie
dla jako ci
Biuletynu i - po rednio
- dla Fundacji.
Józef Zon

