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Rocznica mierci
Profesora
W niedziel , 13 lutego, odbyło si
w Radomiu uroczyste spotkanie z
okazji pierwszej rocznicy mierci ks.
prof. Włodzimierza Sedlaka (zm.
17.02.1993). Zorganizowane ono zostało przez władze Miasta w "Resursie" Wojewódzkim O rodku Kultury i
Sztuki.
Tego niezwykle mro nego i wietrznego dnia uroczysto rozpocz ła si
zło eniem wie ców na płycie grobu
Profesora. Modlitwy prowadził ks.
Marian Cukrowski, s siad i proboszcz
parafii, z któr zwi zany był Ksi dz
Profesor. W cz ci artystycznej, trafnie
dobrane cytaty z ksi ek Profesora
pi knie odczytali aktorzy: Jerzy St pkowski (motyw naukowy) i Krzysztof
Kolberger (motyw filozoficzno-religijny). Fragment scenografii stanowiły
m.in. autentyczny stół, przy którym
pracował Polski Twórca Bioelektroniki,
krzesło i laska. Na koniec tej cz ci pokazano film "Sedlak", re yserowany
przez Tomasza Arkusza. Mieli my
okazj po raz kolejny przypomnie
sobie obraz Profesora na tle ukochanych przez niego Gór wi tokrzyskich. Wystaw dokumentów i fotografii zatytułowan "Oddech niesko czono ci " otworzył ks. ordynariusz bp E.
Materski. Uroczysto była te okazj
do spotkania si z dziennikarzami,
którzy osobom zwi zanym z Profesorem i zadali wiele pyta .

UCHWAŁY RADY FUNDACJI

Na zebraniu Rady 29 stycznia
1994 r. został zatwierdzony regulamin pracy Rady Naukowej.
Tak wi c wszystkie organy Fundacji maj ju swoje regulaminy.
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Z okazji nadchodz cych wi t Zarz d Fundacji i Redakcja Biuletynu
składa wszystkim osobom zaanga owanym w prace innych organów
Fundacji, Sponsorom oraz Sympatykom bioelektroniki serdeczne yczenia umocnienia nadziei, której gwarancj ziszczenia si jest zmartwychwstały Chrystus jako pełnia
wiatła i ycia.
W imieniu Fundacji składamy na
tym miejscu szczere gratulacje za
wykazan inicjatyw i gor ce podzi kowanie nie tylko władzom
Radomia, ale tak e osobom, które
bezpo rednio były zaanga owane w
organizacj rocznicy.
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Jan Hołownia, Nauki przyrodnicze a strefy geopatyczne i radiestezja – Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993, ss.
126, rys. 27, 251 poz. Bibliogr.
Autor tej ksi ki i jeden z jej
recenzentów (Michał Urba ski) s członkami Rady Naukowej naszej Fundacji.
Ksi ka w cz ci dotyczy bardzo kontrowersyjnej problematyki z zakresu
psychotroniki i radiestezji. Omówiono w
niej m. in. pogl dy na temat patogennego wpływu tzw. radiacji podziemnej stref geopatycz-nych (o naturze
by mo e specyficznego promieniowania elektromagnetycznego) na przyZ przyjemno ci odnotowujemy fakt, e
p. dr Danuta RÓ YCKA z Gliwic
ofiarowała na rzecz Fundacji
sum jednego miliona zł.
kol. Ryszard SCHAEFFER
kol. Wacław MUZYCZKA
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yw oraz rozpatrzono je krytycznie z punktu widzenia nauk przyrodniczych. Przedstawiono te obecn
wiedz na temat oddziaływania elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj cego na materi i organizmy ywe. Z uwagi na ten bardzo wa ny
czynnik rodowiska, ksi ka ta mo e
by interesuj ca równie w aspekcie
koncepcji elektromagnetycznej natury
ycia.

Trigger happy?!
Tak si nazywa facetów, którzy dla
zupełnie błahych powodów naciskaj
spust pistoletu. Zach cam do
podobnego zachowania, ale w
odniesieniu do wielu urz dze elektrycznych i elektronicznych. wiadomi
zalece fachowców znaj cych si na
stronie
technicznej,
zazwyczaj
pozostawiamy te urz dzenia wł czone,
by oszcz dzi im ryzyka uszkodzenie
zwi zanego z powstawaniem fal
powy szonego napi cia, które si
indukuje w momentach wł czania i
wył czania tych urz dze . (cd. s. 2)
THE CENTER for FRONTIER SCIENCES AT
TEMPLE UNIVERSITY

Jest to stosunkowo nowe czasopismo o charakterze kwartalnika.
Ukazuje si od roku 1990. Wydawane
jest przez The Center for Frontier
Science at Temple University. Redaktorem naczelnym jest biofizyk, dr Beverly Rubik. Za główny cel pisma postawiła ona koordynowanie globalnej
wymiany informacji naukowej w tych
zakresach dziedzin naukowych i prac

interdyscyplinarnych, jakie mo na uzna
za front badawczy współczesnej nauki,
medycyny i technologii. Szczególn
uwag po wi ca si tu uwag takim
obszarom bada , jak: bioelektromagnetyka, zwi zki zachodz ce pomi dzy
wiadomo ci a materi , medycyna
komplementarna oraz nowe technologie
energetyczne.
Ubiegłoroczny jesienny numer czasopisma zawiera takie m. in. artykuły:
G. M. Edelman, Morfologia i umysł.
Czy jest mo liwe skonstruowanie maszyny zdolnej do percepcji?; J. Benveniste, Przekaz aktywno ci biologicznej przy pomocy pól elektromagnetycznych; E. Del Giudice, Koherencja
w materii w stanie stafym i w materii
ywej; W. Ross Adey, Szeptanie komórek miedzy sob . Pola elektromagnetyczne i mechanizmy regulacyjne w
tkance.
Prócz artykułów czasopismo zawiera
wiele wa nych działów, takich jak: informacje o intersuj cych spotkaniach naukowych, o przyznanych nagrodach naukowych,
listy,
recenzje
ksi ek,
informacje o nowych czasopismach. Roczna prenumerata Frontier Perspectives
(4 numery) kosztuje $ 25.
JZ
TRIGGER (cd. ze strony l)
Kto biegły w elektronice szczerze mi
doradzał niewył czanie komputera przez
cały dzie , je li miałbym od czasu do
czasu wykonywa przy jego pomocy
jak prac . To, jakbym to okre lił, stałe
"trzymanie pod par " tego po ytecznego
narz dzie jest gwarancj przedłu enia
czas jego bezawaryjnej pracy. Tego
zalecenia od pocz tku nie przestrzegam i
polecam równie innym takie post powanie. By wobec nic-a-nic niezorientowanych w bioelektronice nie uchodzi
za ciemniaka simplex, a za człowieka
o wieconego, zachowanie takie tłumacz
ch ci oszcz dzana energii. Jest to przyjmowane przez "techników" raczej ze
zrozumieniem, zwłaszcza, e ju s na
rynku komputery, które przeł czaj si
automatycznie na zmniejszon konsumpcj energii, je li przez pewien czas nie
s u ywane.
Gł bsza motywacja wył czania komputera znajduje si w bioelektronice.
Chodzi tu przecie o zachowanie umiaru
w eksponowaniu własnego (i innych tak e)
organizmu na pola pochodzenia sztucznego,
dalece
odbiegaj ce
swoimi
charakterystykami od pól naturalnych.
Je li wi c nie ma konieczno ci
eksponowania si na skomplikowane

Zebranie naukowe
Mgr Dariusz Struski, Substancje biologicznie aktywne.
Mechanizm działania w uj ciu bioelektronicznym.
Referat i dyskusja odb d si 26 marca (sobota)
w s. 236, budynek główny KUL, 12.15-ok. 14.00.

"koktajle" kwantów obficie "wylewaj ce
si " z jednostki centralnej, monitora,
drukarki, innych "peryferiów", a przede
wszystkim okablowania - s dz , e
opłaca si bez wi kszego oci gania si
si ga do wył czników. Trzeba dba , by
komputer (czy te inne urz dzenie)
wydzielał jak najmniej elektromagnetycznego "smrodu" i nie stwarzał
konieczno ci jego wchłaniania.
JZ
Streszczenia referatów wygłoszonych
na seminarium biologii teoretycznej,
29 stycznia 1994 r.

Marian WNUK

Mo liwo wpływu
promieniowania elektromagnetycznego na mikroprocesory
biologiczne
W kontek cie bioelektroniki przedstawiono problem mo liwego wpływu
elektromagnetycznych zanieczyszcze
rodowiska na mikroprocesory biologiczne. Dokonano przegl du koncepcji
i hipotez ujmuj cych układy ywe
jako molekularne komputery, kwantowe komputery molekularne, automaty biomolekularne itd. Zreferowano niektóre dane dotycz ce naturalnego i sztucznego rodowiska elektromagnetycznego oraz ich zwi zek
z procesami yciowymi. Omówiono
głównie mikrotubule jako naturalne
mikroprocesory i wskazano na mo liwo ci powi zania przetwarzania informacji w tych biostrukturach z zewn trznymi polami elektromagnetycznymi. Podkre lono e bioplazma mo e
po redniczy w rezonansowych oddziaływaniach pomi dzy tymi polami a organizmami.
Sugerowano tak e, i badania dotycz ce
przetwarzania sygnałów i informacji w mikrotubulach mog mie istotne znaczenie dla
rekonstrukcji procesów pochodzenia i ewolucji ycia.
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Wacław MUZYCZKA
Czym jest bioelektronika
Włodzimierza Sedlaka?
Podj to problematyk metaprzedmiotow dotycz c przyczyn lub ródeł niejednoznaczno ci ocen bioelektroniki i jej statusu epistemologicznego. Wskazano na powody natury zarówno psychologiczno-społecznej jak i metodologicznoj zykowej
skrajnie przeciwstawnych ocen bioelektroniki i osoby W. Sedlaka.
Zaakcentowano
ostro ne,
wywa one i kompromisowe pogl dy na
wkład W. Sedlaka do bioelektroniki
oraz podkre lono istotne walory
poznawcze tej dziedziny. Poruszono
wa n kwesti czy bioelektronika
jest jedynie now dyscyplin w
ramach nauk o yciu, czy te zawiera
ponadto nowe koncepcje z zakresu
filozofii biologii i filozofii przyrody
o ywionej.
WM

