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ROCZNIKI  PSYCHOLOGICZNE 

WSPOMNIENIE O WŁODZIMIERZU SEDLAKU  

W SETN  ROCZNIC! URODZIN

W 2011 roku przypada setna rocznica urodzin �p. ks. prof. dra hab. Włodzimierza 

Sedlaka, który od 1959 roku a� do �mierci w roku 1993 był zwi�zany z Katolickim Uni-

wersytetem Lubelskim – kierował Zakładem Biologii Teoretycznej. Nadchodz�ca rocz-

nica jest okazj� do przypomnienia nie tylko sylwetki Profesora i jego dorobku nauko-

wego, ale równie� niedoko�czonego zadania zweryfikowania i okre�lenia naukowego 

statusu elektromagnetycznej koncepcji �ycia – bioelektroniki, która stanowiła podsta-

wowy przedmiot analiz Sedlaka. W tym miejscu warto równie� podkre�li� bogate kon-

takty twórcy polskiej szkoły bioelektroniki z pracownikami Instytutu Psychologii KUL, 

którzy uczestniczyli w licznych spotkaniach z nim i dyskusjach oraz towarzyszyli mu  

w jego pracach badawczych.  

Profesor Sedlak ł�czył cechy uczonego, wizjonera, mistyka, a nawet poety. Zadziwiał 

uporczyw� pracowito�ci� i hartem ducha w obliczu niepowodze�. Pocz�tki jego kariery 

naukowej wi��� si� z uzyskaniem w 1949 roku magisterium z antropologii, a w 1950  

z pedagogiki na UMCS. Rok pó	niej był ju� doktorem. W 1960 roku został zatrudniony 

na Wydziale Filozofii Chrze�cija�skiej KUL, w 1966 roku uzyskał habilitacj� i obj�ł kie-

rownictwo utworzonej przez siebie Katedry Biologii Teoretycznej. W 1974 roku otrzymał 

nominacj� na profesora nadzwyczajnego, a w 1980 profesora zwyczajnego. Aktywnie zaj-

mował si�: bioelektronik�, archeologi�, geologi�, paleontologi�, paleobiochemi� i paleo-

biofizyk�. Wakacje sp�dzał w Górach �wi�tokrzyskich, w których w 1975 roku zało�ył 

stacj� naukow� Katedry Biologii Teoretycznej KUL na �wi�tym Krzy�u. Zmarł w Rado-

miu 17 lutego 1993 roku, w wieku 82 lat. Pozostawił po sobie ponad 180 artykułów i wie-

le ksi��ek: prac naukowych – np. Bioelektronika 1967-1977 (1979), popularno-nauko-

wych – np. Homo electronicus (1980) i autobiograficznych (np. Inn  drog , 1988). 

Zorganizował sympozja na temat bioelektroniki i opracował scenariusz filmu edukacyj-

nego pt. Krzem – pierwiastek młodo!ci. Był członkiem towarzystw naukowych, m.in. 

Polskiego Towarzystwa Antropologicznego. Wyró�niano go odznaczeniami, m.in. meda-

lem Komisji Edukacji Narodowej, a władze Skar�yska-Kamiennej i Radomia nadały mu 

tytuł honorowego obywatela.  

Profesor pozostawił trwały �lad swojej aktywno�ci w ka�dej dziedzinie, któr� si� zaj-

mował. Co ciekawe, pierwsz� prób� rozprawy naukowej była, napisana w 1941 roku, 

Psychologia wieku dojrzewania dziewcz t. Dzi�ki eksploracji Gór �wi�tokrzyskich odkrył 

�lady staro�ytnego hutnictwa, znalazł zachowane w kwarcytach prymitywne formy �ycia; 

kambryjsk� flor� i faun� z rz�du Corallicyathida. Odkrył piryt i fyllit. W 1959 roku sfor-

mułował hipotez� na temat powstania �ycia, podkre�laj�c istotny udział w nim zwi�zków 
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krzemu. Od 1967 roku jako jeden z prekursorów zacz�ł rozwija� elektromagnetyczn�
teori� �ycia – bioelektronik�, której kluczowym poj�ciem była bioplazma, stanowi�ca 

pi�ty stan materii, obecny jedynie w organizmach �ywych, a tak�e elektromagnetyczna 

natura �ycia i kwantowy szew �ycia. W 1986 roku Profesor wprowadził poj�cie wszech-

pró�ni (wszechniebytu), opisuj�cej pierwotn� pró�ni� istniej�c� przed powstaniem �wiata. 

Tworz�c bioelektronik� ks. prof. Sedlak poszukiwał odpowiedzi na pytanie, czym jest 

�ycie. Podj�ł si� wyja�niania takich zjawisk, jak �wiadomo��, opisuj�c j� na poziomie 

kwantowym. W tym wymiarze �wiadomo�� nale�y rozumie� jako zmian� bilansu ener-

getycznego bioukładu pod wpływem czynników zewn�trznych. �wiadomo�� i �ycie s�  
w zwi�zku z tym nierozerwalnymi dwoma stronami tego samego zdarzenia elektromagne-

tycznego. Z tej perspektywy analizował równie� hipnoz�, jog� czy akupunktur�. 
Zajmuj�c si� problematyk� zdrowia, pisał na temat stresu psychologicznego i chorób 

psychosomatycznych. Z zało�e� bioelektroniki wynika, �e organizm ludzki jest zespołem 

elektronicznym sprz��onym z procesami metabolizmu, wra�liwym na toksyny zakłóca-

j�ce chemiczn� równowag� ustroju oraz na oddziaływanie polowe zwi�zane ze zmianami 

energetycznymi �rodowiska. Zmiany te s� wywoływane przez promieniowanie, emitowa-

ne zarówno przez stacje radiowe, telewizyjne, jak i urz�dzenia przemysłowe. Przytaczane 

przez niego opisy negatywnego wpływu pól elektromagnetycznych (EM) na organizmy 

�ywe zawierały dane m.in. na temat mikrouszkodze� mózgu, zmian hormonalnych, en-

demii wola, cukrzycy, nerwic i nowotworów. Profesor Sedlak podkre�lał, �e psycholodzy, 

podejmuj�c si� dokładnego opracowania tez bioelektroniki, mogliby wykorzystywa� je  

z po�ytkiem w pracy z pacjentami. Jako wła�ciwy kierunek widział w pierwszej kolejno�-
ci psychologiczn� analiz� danych z bada� eksperymentalnych, m.in. nad wpływem fal 

elektromagnetycznych na �ywy ustrój, ocen� poziomu szkodliwo�ci i skutków wpływu 

pól EM na fizjologi� i psychik� człowieka, a nast�pnie szczegółowe opracowanie dal-

szych wniosków w obszarze psychiatrii. 

Bioelektronika nie jest uko�czon� koncepcj�. Wci�� czeka na empiryczn� weryfika-

cj� sformułowanych w jej ramach hipotez. Wiele osób uznaje j� jako nienaukow� wizj�. 
Zarzut pseudonaukowo�ci wydaje si� niesłuszny, przynajmniej w �wietle sformułowanej 

przez Karla Poppera zasady falsyfikowalno�ci. Do tej pory nie przeprowadzono ekspery-

mentu testuj�cego zało�enia bioelektroniki o sprz��eniu mechaniczno-kwantowym, ale 

nie oznacza to, �e nie mo�na tego zrobi�. Poza tym prof. Sedlak opracował model takiego 

eksperymentu. Wiele nadziei zwi�zanych z kontynuacj� idei twórcy bioelektroniki mo�na 

pokłada� w funkcjonowaniu zało�onej w 1992 roku Fundacji Bioelektroniki im. Włodzi-

mierza Sedlaka. Głównym jej zadaniem jest inicjowanie, popieranie i rozwijanie bada�  

w dziedzinie bioelektroniki i ich popularyzacja. Wa�nym aspektem działalno�ci Fundacji 

jest tak�e dbanie o wła�ciwe rozumienie my�li prof. Sedlaka i ochron� jej przed przedsta-

wicielami parapsychologii i pseudonauki, którzy dostrzegaj� w niej szans� wzmocnienia 

statusu swoich działa�. 

Czego �yczyliby�my ks. prof. Włodzimierzowi Sedlakowi w setn� rocznic� urodzin, 

gdyby �ył? Zapewne doko�czenia dzieła jego �ycia, jakim jest bioelektronika – by nie 

przeszła do historii nauki jako jedna z dziwnych i kontrowersyjnych koncepcji, lecz jako 

	ródło hipotez, konsekwentnie weryfikowanych w badaniach i przybli�aj�cych nas do 

poznania prawdy o człowieku. By dziel�c los niezrozumianych przez wiele lat równa�
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Maxwella czy zało�e� fizyki relatywistycznej Einsteina, doczekała „lepszych czasów”,  

w których dost�pne metody badawcze umo�liwi� przedstawicielom biologii, psychologii  

i medycyny przyjrzenie si� człowiekowi równie� na poziomie kwantowym.  

Paweł Fortuna, Olga Grabowska 

Katedra Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

Danuta R o d e, Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakte-
rystyka sprawców, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu �l�skiego 2010, ss. 514 

Narastanie zjawiska przemocy rodzinnej jest faktem wywołuj�cym znaczny niepokój 

zarówno w mediach, w ocenie zwykłego obywatela, jak i w�ród badaczy zjawiska oraz 

praktyków wspomagaj�cych rodziny z takim problemem. Wi�kszo�� opracowa� koncen-

truje si� wokół ofiar przemocy, znacznie rzadziej badania zogniskowane s� na sprawcach. 

Poniewa� „�wiat ofiar” jest bardziej rozpoznany, łatwiej tak�e o znalezienie w oparciu  

o wyniki bada� praktycznych wniosków. Wiedza odno�nie do pomocy ofiarom jest oczy-

wi�cie niezb�dna, jednak w kontek�cie całego zjawiska przemocy jest to bardziej leczenie 

skutku ni� przyczyny. Ksi��ka Danuty Rode wypełnia istotn� luk� dotycz�c� sprawców 

przemocy. Istnieje wiele, równie� polskich, publikacji odnosz�cych si� do tej grupy, lecz 

autorka eksploruje interesuj�cy badawczo obszar, poszukuj�c psychologicznych uwarun-

kowa� przemocy w odniesieniu do relacji pomi�dzy osobowo�ci� a do�wiadczanymi 

sytuacjami �yciowymi sprawców.  

Praca zawiera dwana�cie rozdziałów, z których pierwszych pi�� szeroko rysuje �wiat 

teorii, na jakich została oparta empiria bada� własnych – omawiana w kolejnych sze�ciu 

rozdziałach. W rozdziale pierwszym czytelnik zostaje wprowadzony w obszar definicyjny 

poj�cia przemocy w kontek�cie intencji sprawcy, wywołanych skutków i funkcji zjawiska 

oraz przemocy w rodzinie w odniesieniu do uregulowa� prawnych. Rozdział drugi,  

w którym autorka omawia motywacj� zarówno w uj�ciu definicyjnym poj�cia, jak i opisu 

dynamiki procesu motywacyjnego, pozwala na ciekawe wprowadzenie do koncepcji mo-

tywacji czynów przest�pczych autorstwa Józefa Gierowskiego. Rode dokładnie i przejrzy-

�cie prezentuje uj�cie, które stanowi podstaw� do jej poszukiwa� badawczych. W pozna-

waniu motywacji do czynów przest�pczych Gierowski bierze pod uwag� czynniki osobo-

wo�ciowe i sytuacyjne, rozpatruj�c relacje pomi�dzy konkretn� osob� a konkretn� sytu-

acj�. Omówione nast�pnie koncepcje radzenia sobie wyja�niaj� funkcjonowanie w sytu-

acji stresowej o przewlekłym charakterze, co jest przedmiotem bada� autorki.  

Rozdział trzeci omawia wpływ uwarunkowa� �rodowiskowych na zjawisko prze-

mocy w rodzinie. Wskazano na znaczenie relacji pomi�dzy poszczególnymi członkami 

rodziny, style wychowania, wzorce zachowa�. Rodzina, w której dochodzi do przemocy, 

jest systemem zamkni�tym na innych, któremu brak dojrzałych strategii rozwi�zywania 

problemów, za� jego członkowie maj� małe zdolno�ci adaptacyjne. Rode nawi�zuje do 


