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Streszczenia referatów 
 

Zenon ROSKAL (Lublin) 
 

„Sylwetka ks. prof. S. Mazierskiego 
jako pracownika nauki oraz nauczyciela akademickiego” 

 

Marian WNUK (Lublin) 
 

„Sylwetka ks. prof. W. Sedlaka 
jako pracownika nauki oraz nauczyciela akademickiego” 

 

 

 

Zygmunt HAJDUK (Lublin) 
 

„Teologiczna i światopoglądowa relewantność filozofii przyrody” 
 

W ustaleniu pierwszego typu relewancji uwzględnia się standardowe zagadnienia osnu-

te wokół hylemorfizmu, ewolucjonizmu oraz zdarzeń cudownych. Ten typ relewancji jest 

określony poprzez uwzględnienie związków między wynikami, zwłaszcza nauk przyrodni-

czych, które implikują problemy filozoficzne, co umożliwia z kolei ustalenie relacji tych nauk z 

teologią. Rolę pośrednika między naukami przyrodniczymi oraz teologią pełnią z reguły filo-

zofia przyrody oraz filozofia Boga. (I.G. Barbour, A. Anderwald). Wyszczególniona 

problematyka stanowi kontynuację kwestii związków między ewolucją i stworzeniem, między 

nauką i religią, bądź też wiarą religijną, a także między teologią i naukami przyrodniczymi. 

Dyskusja drugiego typu relewantności zależy w poważnym stopniu od aspektywnych 

dookreśleń angażowanych w niej terminów. Z pewnością należą do nich pojęcia nauki, filo-

zofii, światopoglądu, ideologii, religii i teologii. Te eksplikujące zabiegi pozwalają na wykorzy-

stanie wcześniej wprowadzonych strategii ustalania relacji między nauką i religią. Istotna da 

rozpatrywanego kontekstu okazje się charakterystyczna dla filozofii przyrody rola konstru-

owania spójnego obrazu świata, w którym są łączone zinterpretowane wątki treściowe z ob-

rębu nauki, filozofii, w tym metafizyki, etyki oraz teologii. 
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Kazimierz JODKOWSKI (Zielona Góra) 
 

„Stanisława Mazierskiego koncepcja tzw. cudownych zjawisk 
a wnioskowanie o projekcie” 

 

Referat poświęcony jest porównaniu koncepcji cudów, jaką przedstawił Stanisław Ma-

zierski, z dyskutowaną od niedawna intensywnie koncepcją rozpoznawania tworów działają-

cej inteligencji, zwaną wnioskowaniem o projekcie. Porównanie wykazuje, że pojęcie wnio-

skowania o projekcie ma szerszy zakres niż Mazierskiego definicja cudu, gdyż niekoniecznie 

dotyczy działania czynnika pozaempirycznego. 

Ma też dwie zalety w porównaniu z koncepcją Mazierskiego: a) unika problemu, jak 

rozpoznać, że przyczyną był czynnik pozaempiryczny (prawdopodobnie rozpoznanie takie 

jest niemożliwe), oraz b) umożliwia odróżnienie zjawisk naturalnych niezwykle mało prawdo-

podobnych od tych zjawisk niezwykle mało prawdopodobnych, które nie mają naturalnego 

charakteru, które są tworem działającego rozumu. 

 

Stanisław KICZUK (Lublin) 
 

„Logicy i logika a przyroda” 
 

Logicy, począwszy od lat trzydziestych XX w., podejmowali problemy związane ze sto-

sowalnością logiki w naukach przyrodniczych i w wielu przypadkach praktycznie usiłowali 

logikę w tych naukach stosować. 

W tekście zatytułowanym „Logicy i logika a poznanie przyrody” podkreślono, że szero-

ko pojęta logika formalna dostarcza wzoru metody porządkowania tez naukom przyrodni-

czym w zwłaszcza fizyce. Ukazano też na czym polega stosowanie praw logiki do nauk przy-

rodniczych oraz wypowiedziane zostały tezy dotyczące tego, co stwierdzają prawa klasycz-

nego rachunku zdań. Wiele uwagi poświęcono językowi fizyki nowożytnej i współczesnej. 

Fizyka nowożytna i współczesna posługuje się dwoma językami, tj. językiem matematycz-

nym i tzw. językiem wyobrażeniowym. Logiką pierwszego języka jest klasyczny rachunek 

logiczny. W związku z językiem wyobrażeniowym logicy skonstruowali wiele systemów logik 

nieklasycznych, w których to systemach podaje się prawa rządzące poprawnym użyciem 

funktorów nieekstensjonalnych, związanych z takimi terminami występującymi w naukach 

przyrodniczych, jak „czas”, „przyczyna”, „zmiana” itp. Język dobrze skonstruowanych syste-
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mów logik nieklasycznych może służyć utrwalaniu, przechowywaniu i precyzyjnemu komuni-

kowaniu rezultatów uzyskanych na gruncie nauk przyrodniczych. 

 

Mieczysław LUBAŃSKI M. (Warszawa) 
 

„Inspiracje modelowe lubelskich Protagonistów filozofii przyrody” 
 

Można mówić o dwu źródłach filozofii przyrody w KULu. Pierwszym z nich był ówcze-

sny Wydział Teologiczny UW. Funkcjonujący w nim klimat naukowy wpłynął na ks. St. Ma-

zierskiego, który poddał analizie tradycyjną koncepcję filozofii przyrody ukazując potrzebę 

otwarcia się jej na osiągnięcia współczesnej nauki typu matematyczno-przyrodniczego, 

zwłaszcza matematyczno-fizykalnego. Lowanium wzmocniło niejako zasygnalizowane na-

stawienie ideowe. 

Drugie źródło to Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UMCS oraz w pewnym sensie 

Góry Świętokrzyskie. Ks. W. Sedlak zauroczony przyrodą, jej tajnikami oraz współczesną 

nauką o przyrodzie, obdarzony ogromną intuicją, podkreślał m.in. ważność półprzewodników 

białkowych, splatał w jedną całość wiele dziedzin nauki, proponował fascynujący obraz świa-

ta. Niektórych to niepokoiło, a nawet oburzało. 

Wymienione źródła, Mutatis mutandis, funkcjonują do dziś. Każde z nich, mimo iż od-

mienne chociażby z racji na różne typy osobowościowe Protagonistów lubelskich, stawia 

wymóg, aby filozofia przyrody była oryginalnym filozofowaniem nad przyrodą. Te dwa style 

filozofowania wzbogaciły się i rozwinęły. Są obecne i żywe wśród ich kontynuatorów. 

Konkluzja: Uprawiana współcześnie lubelska filozofia przyrody jest unikalna w skali kra-

jowej i zagranicznej. 

 

Stanisław MAJDAŃSKI (Lublin) 
 

„Filozofowanie klasyczne i meta-physis (refleksje metafilozoficzne)” 
 

Myśleniu-poznaniu na terenie filozoficznym towarzyszy z reguły (meta)namysł nad 

„Tres Mentis Operationes” (TMO), pojęciowaniem, sądzeniem, rozumowaniem. Przydaje się 

przy tym trójschemat (S. Kamińskiego): Geneza, Struktura, Funkcja (GSF), przy czym gene-

za winna być strukturalnie doniosła, a struktura wpływać na funkcję, tym samym na cel i za-
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stosowanie. Nakłada się na to trój-dystynkcja: poznanie etno-, etymo- i metaforodniosłe (uję-

te odpowiednio krytycznie). 

Obok innych wątków rodowodu filozofii, walentnych systematycznie, interesująco 

przedstawia się filozofowanie (klasyczne – Arystoteles) w perspektywie „biosu”: jako myśle-

nie-poznanie bio-geniczne, bio-strukturalne i bio-aplikacyjne. Wiąże się ono merytorycznie z 

przedfilozoficznym panzoizmem i panpsychizmem (animizmem) – tak jak ufilozoficznione 

„techno-myślenie” odnosi jakoś do pradawnego artyficjalizmu. 

Ów „filozoficzny bios” przejawia się w pojęciach: „rodzaju” i pokrewnych („quinquae vo-

ces” na tle teorii przyczyn, definicja klasyczna) oraz „physis-natury-przyrody” (w kontekście 

różnych tego znaczeń i aliansów). Do tej ostatniej nawiązuje kontrastująco i zarazem prolon-

gująco „meta-fizyka”, czyli „trans-naturalistyka” (z czasem „transcendentalistyka”, bez owej 

„natury”, z grecka byłaby tu „metabajnologia”). Wszak w metafizykowaniu transcenduje się 

granicznie zlimitowane „lokalnie” kategorialne parametry, czy porządki, przekraczając pozafi-

lozoficzne doświadczenie (zwłaszcza w sensie Kanta), jak i sferę „zwykłej” logiki czy języka. 

Były i są różnego rodzaju „debiologizujące” reduktywne transformacje „rodzaju” czy 

„natury” (i tego co z nimi związane). O takiej pojęciowo-terminologicznej dynamice (aż po jej 

interdyscyplinarność) w prosty sposób świadczą: z jednej strony tautologizujące „rodzaje 

naturalne”, a z drugiej - paradoksalna „przyroda martwa”, jak w fizyce, gdzie ostatecznie 

„umarwiono” pierwotny „bios” (inaczej jest z „fizjologią”). Zamiast o „rodzajach” mówiono tra-

dycyjnie o „pojęciach” i „kategoriach”, a w czasach nowszych o „typach”. Najprościej zaś 

symplifikowano rodzaje do utworzonych odcechowo zbiorów dystrybutywnych, (w przeci-

wieństwie do „mereologicznych”), uzupełniając je z czasem o nieskończone i uporządkowa-

ne. Kierunkowość zasygnalizowanych tu transformacji wydaje się odwracalna, co wpływa 

także na kształt filozofowania, istnieje bowiem perspektywa „rebiologizacji” odnośnych pojęć, 

co ważne w naszym „wieku biologii”. 

 

Marcin MOLSKI (Poznań) 
 

„Kwantowy wstrząs światopoglądowy. Testowanie teorii kwantów” 
 

W latach 1935-1997 przeprowadzono serię eksperymentów (myślowych i rzeczywi-

stych) testujących poprawność przewidywań teorii kwantów. Otrzymane wyniki zmusiły fizy-

ków i filozofów do rewizji poglądów na naturę wszechświata i fizycznej rzeczywistości, w któ-

rej żyjemy. W szczególności, doprowadziły do głębokiej zmiany tradycyjnych, zachodnich 
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wyobrażeń na temat związków między częścią i całością, między poziomem mikro i makro. 

Kwantowe modele rzeczywistości wykazują znaczne podobieństwo do wschodnich, holi-

stycznych koncepcji, w których podstawową rolę odgrywa jedność i harmonia natury. 

Spośród głośnych eksperymentów kwantowych zostaną pokrótce omówione: doświad-

czenie Younga, eksperyment Rennigera-Schmidta, twierdzenie Bella, doświadczenie 

Aspecta-Dalibarda-Rogera, oddziaływania bez oddziaływań i teleportacja kwantowa. Autor 

uważa, iż wnioski z powyższych eksperymentów są brzemienne dla koncepcji zaangażowa-

nia bioplazmy w transfer informacji w układach żywych, rozwijanej przez Prof. Włodzimierza 

Sedlaka. Bioplazma jest układem elektronowo-fotonowo-fononowym w środowisku białko-

wych półprzewodników i piezoelektryków, pompowanym energią metabolityczną. Podstawo-

wa funkcja bioplazmy to transfer informacji generowanej przez procesy elektryczne, magne-

tyczne, elektromagnetyczne, hydrodynamiczne, grawitacyjne, akustyczne, optyczne i che-

miczne. Tak więc zgodnie z Sedlakiem: Podstawą informacji, jej generowania i przenoszenia 

byłaby (.....). bioplazma ze skutkami kwantowych oddziaływań oraz jej drgań jako cieczy 

elektrycznej w całości [1].  

W świetle wymienionych eksperymentów kwantowych, bioplazma w ujęciu Sedlaka jest 

koncepcją lokalną, to znaczy, dopuszcza istnienie transferu informacji z prędkością, która nie 

przekracza prędkości światła w próżni. Tymczasem w układach kwantowych występują dłu-

gozasięgowe korelacje kwantowe, które Einstein określił nawet mianem „nadprzyrodzonych 

oddziaływań na odległość”. Umożliwiają one kontakt at-the-distance nawet w przypadku 

znacznie oddalonych od siebie obiektów. W konsekwencji - tak dynamiczny układ kwantowy, 

jakim jest bioplazma musi być nielokalny – wszystkie jego subelementy powiązane są wsku-

tek korelacji kwantowych, niezależnie od odległości pomiędzy nimi. Tak sformułowany model 

bioplazmy dopuszcza ciągły i natychmiastowy transfer informacji pomiędzy poziomem mikro-

biologicznym (pojedyncza komórka), a poziomem makro-biologicznym (tkanka, organ, orga-

nizm). Konsekwencją jest integracja organizmu jako całości oraz jego koherentny rozwój na 

wszystkich poziomach bioegzystencji [2]. Matematyczny model nielokalnej biokoherencji zo-

stanie przedstawiony podczas sesji „Sedlak-Przyroda-Bioelektronika”. 

 
[1] W. Sedlak, Bioelektronika, PAX, 1979, str. 423. 

[2] M. Molski, J. Konarski, Coherent states of Gompertzian Systems, Physical Review E, 68 (2003) 021916 
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Janusz SŁAWIŃSKI (Poznań) 
 

„Włodzimierza Sedlaka 'Teologia światła' 
w świetle osiągnięć nauk przyrodniczych” 

 

Interdyscyplinarne podejście do rozwiązywania problemów współczesnego przyrodo-

znawstwa, umiłowanie przyrody i jej Stwórcy oraz przenikliwa intuicja zaprowadziły W. Se-

dlaka na właściwy szlak badań problematyki życia. Trafnie zaakcentował On powiązanie 

procesów biologicznych, ekologicznych i psychicznych z elektromagnetyzmem. Zapropono-

wał nowy model układu biologicznego: chemiczno-elektroniczny „szew życia" realizujący się 

za pomocą interakcji bozonów i fermionów - fotonów i fononów z atomami i molekułami, two-

rząc nowe oblicze bioelektroniki (W. Sedlak „ABC elektromagnetycznej teorii życia", 1969). 

W wystąpieniu autor przedstawia wyniki najnowszych badań z zakresu bioelektroma-

gnetyzmu, biofizyki i kosmologii, odnoszące się do koncepcji Sedlaka oraz Jego Uczniów, 

częściowo weryfikujące tę koncepcję. Omówione będą takie zagadnienia, jak: możliwość 

wymuszonej emisji spójnego promieniowania elektromagnetycznego ze struktur biologicz-

nych oraz istnienie w nich plazmy fizycznej, elektrostaza na granicy organizm-środowisko 

(ekosystem) i spontaniczne oraz stymulowane stresem ultrasłabe świecenie układów biolo-

gicznych. W szczególności to ostatnie blisko wiąże się z homeostazą organizmu, zdolno-

ściami adaptacyjnymi i obronnymi oraz aktywnością elektromagnetyczną mózgu i elektroma-

gnetyczną naturą świadomości. Stwierdzenie wzmożonego promieniowania nekrotycznego 

(rejestrowanego w procesie umierania organizmów) doprowadza do pytania o możliwość 

pośmiertnego istnienia układu jako świadomej struktury elektromagnetycznej w bezczaso-

wym wymiarze. Wiąże się to także z koncepcjami sformułowanych przez Sedlaka w książce 

„Teologia Światła czyli sięganie Nieskończoności" (1997). Warto zauważyć, że ta problema-

tyka prowadzi do podejmowania zagadnień eschatologicznych, pozwalając nawiązać do 

współczesnych koncepcji ewolucji kosmosu, a zwłaszcza osobliwości jego historii w postaci 

„punktu Omega” oraz do Sądu Ostatecznego. 

Pomimo heterogeniczności używanego języka oraz niekiedy kontrowersyjnych sformu-

łowań i wniosków, prace W. Sedlaka – podobnie jak prace P. Teilharda de Chardin – można 

uznać za most przerzucony między naukami humanistycznymi a przyrodniczymi. Nadal mają 

one znaczenie heurystyczne, otwierając nowe perspektywy wzajemnego zbliżenia tych dzie-

dzin tak ważnych dla rozwoju Homo sapiens. 
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Marek SZYDŁOWSKI (Kraków) 
 

„Ciemna energia – problem kosmologii XXI w.” 
 

Współczesne teorie fundamentalne, teoria grawitacji czy M-teoria, proponują różne wy-

jaśnienia natury ciemnej energii w przyspieszającym Wszechświecie. Alternatywnym podej-

ściem do tego zagadnienia jest zbadanie, jaka postać równania stanu wynika z samych ob-

serwacji odległości jasnościowej w funkcji redshiftu. Uzyskane wyniki będą coraz dokładniej-

sze w miarę jak będzie rosła liczba nowych obserwacji supernowych (1310 w najbliższych 

pięciu latach). Powiązanie rozważań teoretycznych z bieżącymi i planowanymi misjami sate-

litarnymi jest istotne dla szybkiego rozwoju kosmologii obserwacyjnej.  

Dotychczasowe obserwacje supernowych typu 1a wskazują, że obecnie nasz Wszech-

świat przyspiesza. W ten sposób rodzi się ważny problem i wyzwanie dla teoretyków wyja-

śnienia tego faktu. Jeśli założyć, że modele FRW dobrze opisują dzisiejsze etapy ewolucji 

Wszechświata, to akceleracja Wszechświata musi być wymuszona przez taką formę materii 

(energii), która łamie silny warunek energetyczny.  

Próba wyjaśnienia akceleracji jako dynamiczny efekt stałej kosmologicznej napotyka na 

zasadnicze trudności. Jako alternatywa do stałej kosmologicznej pojawiła się koncepcja wy-

jaśnienia tych trudności przez obecność w modelu pewnych minimalnie sprzężonych pól ska-

larnych z potencjałem wolno opadającym w dół w taki sposób, aby wygenerować ujemne 

ciśnienie. Takie pola są nazywane quintessence. Jeśliby taki scenariusz pozostawał słuszny, 

to w zasadzie byłaby możliwa rekonstrukcja potencjału pola oraz odpowiadającego mu rów-

nania stanu, poprzez pomiar odległości jasnościowej jako funkcji redshiftu. 

 

Mirosław TWARDOWSKI (Lublin) 
 

„Istota życia w poglądach N. Bohra” 
 

Podczas swoich wykładów w Como, w 1927 roku, Niels Bohr wprowadza bardzo ważne 

pojęcie komplementarności. Dwa lata później publikuje swoje pierwsze stanowisko na kwe-

stie biologiczne, które zamieszcza w jednej serii wykładów poświęconych mechanice kwan-

towej i komplementarności.  

W jednym z późniejszych artykułów z tej samej serii, wyjaśniając, dlaczego rozpoczął 

publikowanie wypowiedzi na temat biologii, stwierdza, że może to pomóc zrozumieć jego 
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interpretację fizyki, a zwłaszcza argument komplementarności. Widzi on możliwość zastoso-

wania pojęcia komplementarności także poza obrębem fizyki. Ma nadzieję, że epistemolo-

giczne implikacje jego argumentu komplementarności poszerzą zakres odbiorców, gdy zo-

staną odniesione do znanych problemów, zwłaszcza w dziedzinie biologii. 

Swoją uwagę kieruje Bohr w stronę biologii, żywiąc nadzieję rzucenia nowego światła 

na stary problem, dotyczący rozumienia pojęcia życia. Nie ma on wątpliwości, iż „epistemo-

logiczna lekcja” mechaniki kwantowej, przez zwrócenie uwagi na warunki obserwacji w bio-

logii, może być pomocna w przezwyciężeniu kontrowersji między „witalizmem” i „mechanicy-

zmem”. Odrzuca doktrynę witalistyczną z jej „siłą życiową” lub „entelechią”, jako pozbawioną 

waloru naukowego. Formułuje także argumenty przeciw „mechanicyzmowi”. 

Swoje zainteresowania biologiczne ukierunkowane filozoficznie Bohr rozwija do końca 

życia. Ostatnia jego praca była poświęcona właśnie kwestiom biologicznym. Niestety, nagła 

śmierć przeszkodziła mu w jej ukończeniu. 

Ze względu na to, iż w niektórych miejscach Bohr zaprezentował swoje poglądy biolo-

giczne w sposób niejasny, dlatego niektórzy biolodzy zaliczyli go do grona rzeczników witali-

zmu. Głębsza analiza jego poglądów przekonuje o bezpodstawności tego typu oceny. 

 

Józef ZON (Lublin), Jan SZEJKA (Dietzenbach, Niemcy) 
 

„O niektórych rolach, w jakie powinien angażować się także filozof przyrody” 
 

Prawidłowo wykształcony filozof przyrody i nauk przyrodniczych posiada podstawową 

wiedzę i umiejętności umożliwiającą mu podejmowanie specyficznych ról, do spełniania któ-

rych samodzielnie nie są przygotowani specjaliści określonych dyscyplin i tego zresztą się od 

nich nie oczekuje. Taki filozof może także być cennym uzupełnieniem zespołów znawców 

powoływanych do rozstrzygania lub wyjaśniania niektórych trudnych i kontrowersyjnych za-

gadnień. Po to jednak, aby filozof przyrody postawiony przed konkretnym zadaniem mógł 

dobrze spełnić swoją rolę, musi uzyskać dodatkową wiedzą i umiejętności, jakich ono wyma-

ga. Warto tu jednak dodać, że nie wyklucza to drogi ku podobnym kompetencjom i spełnianiu 

ról, którą mogą przebyć badacze uprawiający badania w określonej dziedzinie wiedzy. Do-

wiedli tego niektórzy wybitni „filozofujący przyrodnicy” czy też specjaliści angażujący się w 

spełnianie niektórych spośród niżej podanych zadań. 

W referacie omówimy role filozofa przyrody w odniesieniu do: 1) nauczania i populary-

zacji wiedzy, 2) zagadnień, które przekraczają tradycyjne granice dyscyplin wiedzy przyrod-
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niczej, 3) brania udziału w dyskusjach na temat kwestii spornych rodzących się w wyniku 

postępów wiedzy o życiu i nowych technologii, której wprowadzenie staje się możliwe dzięki 

tej wiedzy, 4) doradztwa w zakresie ochrony środowiska oraz 4) roli, jaką o takiej orientacji i 

przygotowaniu filozof może spełniać w dyskutowaniu, porządkowaniu, czasami nawet roz-

strzyganiu, „problematyki granicznej nauki” (np. w spór kreacjoniści naukowi/ewolucjoniści, 

występowanie i natura zjawisk uznawanych za cudowne), rozmaitych działów tzw. paranauki 

(m. in. parapsychologia) i praktyki z nią powiązanej (np. paramedycyna, medycyna alterna-

tywna). Większość z tych ról wymaga nie tylko wykształcenia w szerokim zakresie wiedzy 

(nauki przyrodnicze o tzw. przyrodzie ożywionej lub nieożywionej, lecz także ogólnego i od-

noszącego się do poszczególnych nauk przygotowania w zakresie: metodologii, historii oraz 

filozofii). 
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