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Składamy
podzi kowania

za darowizny przekazane
na rzecz Fundacji w 1998 r.
Pa stwu:
Zbigniewowi Zalewskiemu z Piekar l skich (1200), Peterowi
Rehakowi z Sandomierza (1000),
mgr Jerzemu Miazgowiczowi z Monachium (300), prof. dr hab.Wiesławowi Nowakowskiemu z Warszawy (300), prof. dr hab. Januszowi Sławi skiemu z Poznania
(200), p I. Mojewskiemu z Radomia (200 p. Danucie i Stanisławowi G bskim z Gda ska-Oliwy
(150), dr med. Mieczysławowi Duninowi z Krakowa (100), p. Borkowskiemu (50) oraz prof. dr hab.
Janowi Laszczce z Krakowa (50).
Dzi kujemy tak e bardzo uprzejmie p. mgr Maciejowi Waszczykowi z Gdyni, za kontynuacj w
ub. roku stałych wpłat na Fundusz
Nagrody Sedlakowskiej (75).
W nawiasie podajemy wysoko
przekazanej na nasz rzecz
darowizny.

Ksi

ki warte
uwagi

Mam oto mił okazj odnotowania
dwóch godnych naszej uwagi ksi ek. Ukazały si one ostatnio
dzi ki mudnej pracy kol. Joanny
Kalisz-Póltorak, nakładem jej wydawnictwa CONTINUO. Wszystkie s opó nionym plonem systematycznie, przez dziesi ciolecia,
czynionych notatek przez Patrona
naszej Fundacji. Zawieraj cenny
materiał odnosz cy si do wczes-

Grudzie 1999

nej młodo ci ks. Włodzimierza Sedlaka. Cho M. Wnuk ju wczeniej krótko scharakteryzował Listy
do Matki chciałbym tu dorzuci
kilka słów na ich temat, gdy
wi
si bezpo rednio z nast pn
wydan przez CONTINUO ksi k . Jej autorem jest alumn seminarium duchownego w Sandomierzu (podpisuj cy si „Waldek”) do,
b d cej ju wdow , Jego matki i
trzech sióstr mieszkaj cych w
Skar ysku Kamiennej. Ko cz si
zapiskami z pocz tkowego okresu
pracy młodego ksi dza skierowanego do parafii w Ptkanowie. Antek
z mielowa. Pami tnik I, pomimo
podtytułu opatrzonego numerem
jeden, jest w jakim sensie kontynuacj „Listów”.
Tamte były bardo osobiste,
kierowane do najbli szych. Pisane
jednak były z zamiarem przynajmniej pami tnikarskim, o czym
wiadcz napomnienia Waldka o
staranne ich przechowywanie: np.
Listy moje prosz mi schowa , bym
je mógł zabra w Bo e Narodzenie
(s. 132) albo te : Prosz listy zachowa ! Czy „Przewodniki Katolickie” i „Kłosy” s nale ycie zbierane? To znaczy, wszystkie numery
nie porwane i nie oblane naft ?
(s. 176).
Cho w „Antku z mielowa” z
niech ci wspomina pierwsze zetkni cie z prac w parafii w Ptkanowie, przynosi mu ona jednak
sporo satysfakcji. Zauwa a, e kiedy przybył do tej parafii licz cej
wtedy ok. 2700 dusz, na odprawianych przez niego nieszporach miał
chyba tylko pi osób dorosłych.
Zastanawiał si nawet czy przypadkiem ptkanowiacy nie opanowali
perfekcyjnie sztuki ukrywania si
przed swym duszpasterzem. Bardzo stara si zmieni t sytuacj .

Udaje si to z nadzwyczajnym
skutkiem: W czasie tych kilku dni
oktawy płaka mi si chciało, gdy
widziałem t garstk ludzi, a za
serce co ciskało. Chciałem koniecznie parafi rozrusza . Nazajutrz niedziela, dwa kazania,
pierwszy raz mnie na ambonie tupet porwał. Od pierwszych dwóch
kaza stałem si popularny. W dwa
dni potem w całej parafii mówiono
o nowym ksi dzu. Czwartek - oktawa
Bo ego Ciała, ludzi moc w ko ciele
z wiankami. Cho dzisiaj ruszy te
serca, ładna okazja. Przemówiłem
kilka słów od ołtarza, oczy
zachodziły mi łzami, płacz mnie
zaczynał dławi za gardło, mówiłem dr cym głosem. Musiałem
ko czy , ebym si na dobre nie
rozbeczał. Nie wiem czy ciekawo , czy łaska Bo a pognała ludzi
do ko cioła. Chyba to ostatnie.
Jedna z szarytek powiedziała:
„Prosz ksi dza, to Europa w stosunku do tego co było”. Niedługo
potem młody Wikary mo e nawet
powiedzie : Widz , jak w oczach
parafia si budzi z długiego snu,
otrz sa si powoli[...]. Mam pełny

ko ciół zawsze na nabo e stwach,
czasami my l , e deszcz przeszkodzi, ale to bez ró nicy. Parafi
ptkanowsk mo na by jeszcze na
wzorow przekształci ... Ostatecznie dochodzi do przekonania: Kiedy zdawało mi si , e wie nie dla
mnie, przekonałem si jednak, e
mam du o zaci cia na wiejskiego
proboszcza. I znów po przeniesieniu z tej miejscowo ci przychodzi
mu do głowy gorzka refleksja: Ju
dwa tygodnie min ło jak opu ciłem
zatracony Ptkanów. Ju bym dłu ej
nie wytrzymał, wada serca odzywała si coraz wyra niej [...] Był
to ci ki kawałek chleba na tym
odludziu i mocno piołunem przyprawiony, jednak z yłem si przez
pi tygodni z tamtejszymi lud mi.
Tam wszystko miłe i drogie, nawet
hodurowcy, tylko nie sam Ptkanów. Z wielk nadziej i rado ci
wita mianowanie na prefekta w pobliskim mielowie. Wr cz rwie si
do nowego miejsca, do innych ludzi, do nowych wyzwa : Ciesz
si specjalnie z mielowa, lubi
trudn prac , robociarzy, „Czerwonych" i innych bezbo ników,
ruch, walk , ci głe nastawienie uwagi.

Jak mo na dowiedzie si z
Antka z mielowa, Sedlak ani troch nie zawiódł si w oczekiwaniach. Osi gn ł znacznie wi ksze
sukcesy, ale te wzbudził niemałe
kontrowersje. My l , e niektóre z
nich nie były jednak bezpodstawne. Zaskoczył mnie niesłychany radykalizm w praktycznym po-
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st powaniu, doprowadzaj cy nawet do anga owania dzieci szkolnych w walk ideologiczn obejmuj c tak e elementy intryg i
wywiadu. S to informacje szczególnie wa ne dla tych, którzy by
zechcieli opracowa profil charakterologiczny pó niejszego profesora uniwersyteckiego.
Z kolei Bo y kram. Kazania to
niezwykle cenny tom wypowiedzi
Profesora, dotycz cy dziedziny
ci le duszpasterskiej. Z zamieszczonego w nim wyboru 111 kaza
znów rozbrzmiewa głos mistrza
tworz cego nasycone wszelkimi
barwami obrazy słowne i paradoksy. Propaguje w nich, w najlepszym sensie tego słowa, potrzeb refleksji nad drogami swojego ycia, zach caj do kierowania my li i woli ku Najwy szemu.
Kaza było du o wi cej, tyle jednak autorka wyboru, Joanna Kalisz-Półtorak uznała za wła ciwe
w pierwszej kolejno ci ocali od
zapomnienia, wprowadzaj c je ponownie w obieg kultury obecnej
Polski. Cho wszystkie wpisane s
w pi ciodziałowy schemat (Homilie zwi zane z rokiem ko cielnym
- Kazania z okazji wi tych Pa skich – Kazania okazyjne - Kazania ró ne - Kazania Maryjne), to
ka da z nich jest odr bn całostk .
Pami tam e kiedy za rzecz
nadzwyczaj atrakcyjn (nie powiem e „w stylu”) uchodziło słucha kaza rekolekcyjnych Sedlaka. Dzi ju nie jest to bezporednio mo liwe. Omawiana ksi ka stanowi niezwykle cenny ich
zast pnik. Przytocz tylko dwa
fragmenty z nauki po wi conej
Opatrzno ci Bo ej. Przedstawiaj c
tam alegori dzieła konkretnego
człowieka w postaci wielkiej niebotycznej budowli, Sedlak mówi:
Porz dny katolik, co to mógłby si
nawet z Panem Bogiem wycałowa , bardzo serdeczny go , bo pijał, ale nie wod wi con , tylko
wódk , zmarł na w trob . Zostały
małe dzieci. Taki drobiazg został,
matka te chorowita. I znowu Pan
Bóg powinien neutralizowa skutki
alkoholu, bo kto w niego wierzy, a
znowu kobiecie byłoby lepiej nie
wychodzi za tego człowieka, który

ma skłonno ci do wilgoci, nawet
gdyby si go kochało.
[...] Stawiaj bracie por cz, rzucaj
kładki, mosty miałe w yciu, nie
zapomnij o balustradzie, a puszczaj c pó niej swoje ycie, nie zapomnij zwrotnicy przestawi i właciwy tor wybra , i nie daj, aby
Pan Bóg i Jego Opatrzno podawała na złotej tacy dodatkow porcj rozumu, zanim głupstwo zrobisz. Opatrzno Bo a wymaga towarzystwa ludzkiego rozumu [...].
Józef Zon

Uchwały Rady
Fundacji

16 maja 1998 r. odbyło si zebranie Rady Fundacji, które z racji
upływaj cej wła nie drugiej 3-letniej kadencji niektórych Organów
Fundacji, miało charakter walnego
spotkania sprawozdawczo-wyborczego. Oto skład osobowy nowo
wybranych władz Fundacji:
Prezydium Rady Fundacji:
• Stanisław Fudakowski przewodnicz cy,
• Czesław D browski wiceprzewodnicz cy,
• Józef Zon - sekretarz;

Zarz d Fundacji:
•
•
•
•
•

Józef Zon - prezes,
Stanisław Fudakowski – wiceprezes,
Kazimierz Rymuszka - skarbnik,
Marian Wnuk - sekretarz,
Joanna Kalisz-Półtorak oraz Wacław
Muzyczka -- członkowie Zarz du,

Komisja Rewizyjna:

• Andrzej Czy ewski –
przewodnicz cy,
• Bogusław Sikorski –
wiceprzewodnicz cy,
• Ryszard Schaeffer – członek komisji.

16 stycznia 1999 r. odbyło si
zebranie Rady Fundacji, na którym
wybrano now Rad Naukow , w
składzie:
• Józef Zon - przewodnicz cy,
• Marcin Molski - wiceprzewodnicz cy,
• Marian Wnuk - sekretarz
• oraz członkowie: Marian D bek,
Wiesław Gruszecki, Jan Hołownia,
Tomasz Janowski, Jerzy Lechowski,
Bogusław Lipi ski, Janusz Sławi ski,
i Michał Urba ski.

M.W.

Fundusz Nagrody
Sedlakowskiej (2)
W numerze 10 Biuletynu przedstawiłem propozycj ustanowienia
nagrody naukowej im. Ks. prof.
Włodzimierza Sedlaka. Niedługo po
tym pojawiła si pierwsza, i jak dot d jedyna, deklaracja dokonywania
regularnych wpłat na ten cel. Wpłacaj cym jest p. mgr Maciej WASZCZYK z Gdyni, dzi ki którego
wpłatom uzbierało si na tym koncie 645 zł.
Najbardziej prawdopodobnym
powodem nie pojawienia si innych
osób, które by zechciały wesprze
ten Fundusz jest to, e za mało o tej
inicjatywie informowałem. Mimo to
mam nadziej , e kolejne deklaracje
i kwoty b d napływa , dzi ki czemu zebrana suma jeszcze przed 10
rocznica mierci Profesora osi gnie
poziom wystarczaj cy do tego, by w
roku 2005 po raz pierwszy rozpatrzy kandydatury i wr czy Nagrod . Uwa am tak e, i jest sensowne podj cie ju teraz dyskusji
odnosz cej si do zasad jej przyznawania. Je li zostan one sprecyzowane i odpowiednio ogłoszone,
wpłynie to niew tpliwie na tempo
gromadzenia rodków i na ustalenie
mo liwie szerokiego grona kandydatów do jej uzyskania.
A oto lista pierwszych wa nych
pyta i moje propozycje odpowiedzi. Podkre lam, eby nie by le
zrozumianym – s to tylko moje

propozycje. Mog by tak e inne.
Wszystko jest jeszcze przed nami
do przedyskutowania i ustalenia.
Problem 1. Za co nagradza ?
Propozycja: Za odwag oryginalnego my lenia o yciu, człowieku i Wszech wiecie, pomimo niesprzyjaj cych warunków, w jakich
przychodzi to czyni . Za ch wniesienia dobra do kultury ogólno wiatowej poprzez wykorzystanie zasobów kultury polskiej, ku chwale
Polski, je li przedsi wzi cie si
powiedzie.
Problem 2: Kiedy ma by wypłacona pierwsza nagroda?
Propozycja: Cho podałem wyej rok 2003, mo e nim by tak e
rok 2001 (90-ta) czy nawet 2011
(100-rocznica) urodzin Ksi dza Profesora. Wiele zale y od tego, kiedy
zostanie zebrana suma, z procentów
od której corocznie fundowana b dzie jedna (na wi cej chyba nie uda
si uzbiera ) Nagroda Sedlakowska,
wr czana w dniu urodzin Profesora.
Problem 3: Co nale y zrobi , by
ustrzec si przed niekorzystnymi
skutkami sytuacji, gdyby tworzenie funduszu nagrody niebezpiecznie rozwlekało si w czasie?
Propozycja: Postawi graniczny
termin (np. 31 grudnia 2005 r.), po
którym zostanie podj ta decyzja,
czy mo na uzyskan sum przeznaczy , przynajmniej w cz ci, na cele
promocyjne Nagrody.
Problem 4: Czy kr g osób, które
mog by potencjalnymi laureatami nale y ograniczy do Polski?
Propozycja: W adnym wypadku. Nauka jest przedsi wzi ciem
mi dzynarodowym, narodowy moe by tylko wkład w jej rozwój i
presti uzyskany przez okre lony
kraj z tytułu dobrej lokaty swoich
rodków. Dlatego, je li tylko główni
fundatorzy nagrody nie uczyni
ograniczaj cego kr g potencjalnych
laureatów zastrze enia, kr g badaczy, których wkład w bioelektronik
b dzie brany pod uwag przez komisj oceniaj c powinien by mi dzynarodowy.
Kolejne pytania i propozycje rozwi za przedstawi w nast pnych

numerach Biuletynu. Uprzejmie zapraszam naszych czytelników do zabrania głosu, tak e tutaj, w Biuletynie. Jest to bowiem jedna z wa nych społecznie spraw, które mog
mie wpływ na los bioelektroniki w
naszym kraju.
J. Z.

Interesuj ca dla nas zawarto

ROCZNIKÓW
FILOZOFICZNYCH
z. 3 (Filozofia Przyrody
i Nauki Przyrodnicze)

T. 45 (1997)
J. Zon, ycie jest plazm : współczesna posta metafory ycia
jako ognia, s. 221-247.
Dokonuj c analizy tre ci koncepcji bioplazmy i doktryny pneumy (tj. ognia yciodajnego i twórczego) przedstawionej przez tzw.
Star Szkoł Stoick autor wskazuje bardzo wiele znacz cych analogii pomi dzy nimi. W tym kontek cie stawia tez , e koncepcj
bioplazmy i hipotez o plazmie fizycznej w organizmach mo na
uzna za współczesn posta metafory ognia jako zasady ycia.
T. 46 z. 3 (1998)
J. Zon, Zarzuty pseudonaukowo ci wobec Włodzimierza Sedlaka koncepcji bioplazmy, s.
211-240.
Twóczo
Sedlaka dotycz ca
bioelektroniki i bioplazmy napotkała na krytyk niektórych przyrodników i publicystów. Zarzuty
zostały podzielone na kategorie i
poddane ocenie. Z wieloma z nich
autor artykułu zgadza si , co jednak – jego zdaniem – nie podwa a
heurystycznej warto ci propozycji
Sedlaka.

Zamówienia na Roczniki Filozoficzne zeszyt 3 nale y kierowa
na adres: Redakcja Towarzystwa
Naukowego KUL, Dział Kolporta u, ul. Gliniana 21, 20-616 Lublin lub elektronicznie na adres:
tnkul@kul.lublin.pl
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Podzi kowanie
Bardzo dzi kujemy dr med.
Walentemu MOSKWIE, dr Danucie ERTEL i dr Adamowi ADAMSKIEMU za zrzeczenie si honorarium autorskiego za wła nie opublikowane opracowanie „Hipotezy
o istocie wiadomo ci a bioelektronika”.

Spotkania
naukowe
Streszczenia
wygłoszonych
referatów
Mgr in . Andrzej Szelmanowski, Teoria pró ni fizycznej
- nowy paradygmat nauki?
Przedstawiono histori powstania, podstawowe tezy oraz wnioski
teorii pró ni fizycznej, opracowanej w 1988 r. przez G.I. Szipowa,
rosyjskiego fizyka teoretyka. Jest
ona hipotetycznie ujednolicon teori pola, bazuj cej na 10-wymiarowej geometrii Riemanna-Cartana, charakteryzuj c si nie tylko
krzywizn , ale tak e skr ceniem
przestrzeni. Pozwala ona na uogólnienie opisu fundamentalnych
oddziaływa znanych we współczesnej fizyce poprzez wprowadzenie równa jednolitego podstawowego pola, które jawi si jako
ich ródło.
Teoria ta zmienia nasze wyobra enia o czasoprzestrzeni, wprowadzaj c siedem poziomów jej istnienia.
Pierwszym z nich, najbardziej subtelnym, jest tzw. absolutna pró nia, której uporz dkowanie wyra a
istnienie "Pierwotnej wiadomoci", zdolnej j ogarn i uporz dkowa . Teoria Szipowa przewiduje
nowy obiekt bada - pola torsyjne,
w mechanice klasycznej przejawiaj ce si jako siły inercji, za w
mechanice kwantowej jako pola
inercji. Według tego badacza pola te

charakteryzuj si nad wietlnymi
pr dko ciami przekazu informacji.
Na szczególne podkre lenie zasługuj
wyniki eksperymentów
weryfikuj cych t teori , wykazuj cych siln zale no wzajemnej
orientacji ich spinów oraz nowe technologie opracowa obiektów torsyjnych od na jej bazie, a w tym
systemy ł czno ci torsyjnej, generatory wykorzystuj ce energi
fluktuacji pró ni oraz diagnostyka
stanu zdrowia na podstawie analizy zaburze w polu torsyjnym
człowieka.
Je li chodzi o organizmy teoria
ta przewiduje, i podstaw zjawisk
psychofizycznych s pola torsyjne.
My li na przykład byłyby stabilnymi obiektami torsyjnym. Wykazał on, e składow torsyjn powinno da si obserwowa zarówno w polu elektrostatycznym jak i
elektromagnetycznym. Postuluje on,
e w odniesieniu do układów materialnych da si ustali tzw.
progow witalno , któr mo na
okre li jako stosunek informatywno ci układu do jego energetyczno ci. Układy o ywione o wysokim poziomie witalno ci mogłyby
przechodzi w sfery niematerialne
w postaci okre lonych pól torsyjnych, za ich wiadomo mo na
by przedstawia w postaci stabilnych struktur polowych – solitonów torsyjnych.
(Referat opracowano na podstawie
wydanej po rosyjsku i po angielsku
ksi ki G.I. Szipowa Teoria pró ni
fizycznej. Nowy paradygmat. Nauka,
Moskwa 1997. W pierwszej cz ci zawiera ona podstawowe tezy i wyniki
eksperymentalne opracowanej teorii,
w drugiej natomiast — matematyczny
opis podstawowych równa pola uj ty
w kategoriach tzw. geometrii absolutnego paralelizmu.)

A.Sz.

Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych, który wygłosił referat na
temat: „Pola torsyjne a procesy
yciowe”. Wykład był bardzo interesuj cy, ale – jak na mój gust – za duo w nim było nawi za do problemayki zjawisk paranormalnych..
J.Z.

Kronika naukowa

• W 1997 r. na Wydziale Filozofii KUL odbyło si kolokwium habilitacyjne dr M. Wnuka. Tytuł rozprawy: Istota procesów yciowych w wietle koncepcji elektromagnetycznej natury ycia. Bioelektromagnetyczny model katalizy enzymatycznej wobec problematyki biosystemogenezy (Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1996;
• W 1998 r. na Wydziale Nauk
Społecznych KUL odbyła si
obrona pracy doktorskiej mgr
Adama Adamskiego. Tytuł
rozprawy:
Bioelektroniczne
podstawy mechanoreceptorów i
ich funkcja w procesach
poznawczych.
• W 1995 r. na Wydziale Teologii KUL przez ks. Piotra Wojciechowskiego została napisana praca magisterska pt. Antropologia w pismach ks. Włodzimierza Sedlaka;
• W 1999 r. w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu w ramach umowy z Papiesk Akademi Teologiczn w Krakowie
Ewa Kału a napisała prac
magistersk pt. Interakcje pomi dzy teologi a biologi
oraz ich wpływ na działalno
naukow i kaznodziejsk ksi dza Włodzimierza Sedlaka.
J.Z.

15 maja 1999 roku Fundacja Bioelektroniki go ciła prof. Genadija
Szipowa, fizyka teoretyka, członka

Fundacja Bioelektroniki tel. (081) 5261-342
ul. Stokrotki 3/4, 20-539 Lublin Konto bankowe: BANK PEKAO SA, Grupa PEKAO
SA, III O. w Lublinie Nr 10701281-198983-2221-01003 Nr REGON: 430303638; Nr NIP: 712-21-82-891 Nr w Rejestrze Fundacji: 3509
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