
Doktor Szmyd  zmienia  zdanie
    czyli  odpowiedź  J.A. Szymańskiego 
 

W opublikowanych 23 lutego 2006 „Wyjaśnieniach doktora Szmyda”, które gorliwie spisał
Adam Piekut, można przeczytać, że mój artykuł „Brudny, zielony palec” oraz dwa odcinki
programu „Nie do wiary” telewizji TVN, wywołały cyt. „oburzenie lekarza gdyż z  jego
wypowiedzi wyciągnięto tylko te fragmenty, które pasowały autorom materiału”. 
Ukazało się również (NIEZNANY ŚWIAT  2006/4)  „Oświadczenie fundacji Nautilus w
sprawie zagrożenia nowotworowego w Wylatowie”. Powołano się w nim na telefoniczny
wywiad udzielony przez dr Szmyda tejże fundacji – lekarz dementuje, prostuje, uzupełnia
informacje podane pół roku temu, a przede wszystkim uważa, że został „zmanipulowany”. 
Otóż chcę poinformować czytelników oraz Pana Doktora, że treść naszych trzech rozmów  
(21, 25 i 28 lipca 2005) została utrwalona na taśmie magnetofonowej. 
Zrobiłem to na własny, reporterski użytek właśnie w tym celu żeby niczego nie
przekręcić, nie zniekształcić.  Ot, zamiast polegać na własnej pamięci, lub notować,
posłużyłem się dyktafonem.  Nie ma przy tym żadnego znaczenia, iż ww. rozmowy zostały
nagrane bez wiedzy dr Szmyda,  gdyż prawo prasowe nie zakazuje takiej praktyki, zabraniając
jedynie rozpowszechniania tego rodzaju nagrań bez zgody osoby zainteresowanej. Natomiast
sporządzony we wspomniany sposób zapis foniczny stanowi zawsze ważny środek dowodowy
wówczas gdy – z jakichś przyczyn – rozmówca albo wycofuje się później ze swoich
stwierdzeń, albo kwestionuje przebieg spotkania.. W takich sytuacjach odwołanie się do
nagrania pozwala przeciąć wszelkie wątpliwości, zwłaszcza, że w każdej chwili można
dokonać jego specjalistycznej ekspertyzy, potwierdzającej autentyczność zapisu. 
Wykonanych nagrań nikomu nie udostępniłem, mogłem jednak i nadal mogę przytaczać w
postaci tekstowej fragmenty naszych rozmów. A dlaczego nie całość ?  Po pierwsze dlatego,
że te rozmowy trwały półtorej godziny ! Po drugie – poruszaliśmy w nich wiele wątków: są
tam dodatkowe informacje, treści objęte tajemnicą zawodową i spostrzeżenia badawcze,
których nie chcę i nie mogę ujawnić prezentując te nagrania publicznie. Uważam, że oceny
poprawności cytowania wypowiedzi dr Szmyda w moim artykule może podjąć się tylko
ekspert wskazany przez sąd – jeśli dr Szmyd skieruje tam sprawę.  
Tymczasem przypomnę, gdyż słowo mówione jest ulotne, co powiedział dr Szmyd w
cytowanym programie TVN :  

W ostatnich latach znacznie i to bardzo znacznie wzrosły zachorowania na
choroby nowotworowe. Nie wspominam o wadach wrodzonych u dzieci. Jest
tragicznie.  Jest wielkim szczęściem dzisiaj przy porodzie, że dziecko urodzi się
bez wady. 
Jeżeli przed wojną tutaj ludzie mówią, że na osiem lat jedna pani chorowała na
raka sutka. Jeżeli za mojej wczesnej bytności tu, w tym terenie, sporadycznie raz
na 3 -4 lata pojawiał się rak sutka, bo już wykrywalność wzrosła… a ja mam
teraz  rocznie 4 -5 przypadków raka sutka. To jednak jest do znaczny wzrost. Ta
wieś liczy 700 osób. 

Już na początku naszej pierwszej rozmowy (21 lipca 2005) dr Szmyd przedstawia mi swoje
kompetencje  odnośnie oceny zachorowalności  cyt. : 

Byłem kierownikiem MET – ORG-u,  czyli metodyczno organizacyjnego
wydziału w ZOZ- ie, więc ja mam statystykę w paluszku.  

W rozmowach ze mną dr Szmyd mówił o wielu sprawach, również bardzo szczegółowo 
o swoich domniemaniach jak rolnicy robią piktogramy : rozkładają folię na polach przed
opryskiem zboża „antywylegaczem”. Później wystarczy tylko mocniejszy wiaterek… 



Nie pisałem o tym, bo po co ?  Skupiłem się na wątku medycznym, na faktach, a nie na
przypuszczeniach dr Szmyda.  Przyznaje on poza tym, że w piktogramie nigdy nie był ! 
Cyt. „ Ja naprawdę nie widziałem żadnego piktogramu. Ja nie byłem na nich !” 
Niemniej z nagrania można usłyszeć takie oto stwierdzenie :

„Teraz, w tej okolicy piktogramów mam rocznie koło pięciu osób z rakiem piersi.
Jest rak szyjki macicy, rak trzonu macicy, jest koło 4 – 5  co roku raków płuc u
mężczyzn .  Za dużo, stanowczo za dużo w stosunku do tego co „powinno być” –
to z rozmowy przy której był Janusz Zagórski. 

W rozmowie z 21 lipca 2005 dr Szmyd opowiada: 
„Córka stolarza 13-letnia zmarła na raka. To jest ten pierwszy dom na narożniku
tych pól, co tam się tam działo. Obok p.(nazwisko) córka zmarła na raka mając
lat siedem”.  

Jak już wspomniałem, w swoim artykule skupiłem się na wątku medycznym relacjonowanym
przez dr Szmyda. Pominąłem natomiast jego przypuszczenia odnośnie przyczyn tego stanu
rzeczy. Zasygnalizowałem tylko ogólnie, że była o nich mowa. 
Cytat z artykułu w NŚ 2006/2 : „Tu musi być jakiś czynnik kancerogenny. Może to czynnik
chemiczny, a może promieniowanie”. 
Przed przystąpieniem do pisania artykułu sprawdziłem na ile przyczyny przedstawione przez
dr Szmyda  mogą być istotne i zdecydowałem się nie pisać o nich. Skoro jednak dr Szmyd
czuje się zawiedziony  to przypomnę teraz dwie przyczyny, o których mówił : 
1. Spalanie starych opon w okolicy  (na taśmie jest nazwisko sprawcy). Cytuję:

„ Palił te opony wszędzie w okolicach, w Wylatowie nie palił.” 
2. Freon ulatniający się ze starych lodówek (przywiezionych przez tego samego człowieka) 
    i zgromadzonych przez mieszkańców Wylatowa w stodołach i komórkach. 

Uznałem, że spalanie opon jest wprawdzie niewątpliwie szkodliwe, a zatem i naganne, skoro
jednak miało to miejsce w całej okolicy, a w Wylatowie akurat nie, to nie tu należy szukać
przyczyny zwiększonej zachorowalności na choroby nowotworowe właśnie w Wylatowie .
Sprawę freonu również wyjaśniłem przed przystąpieniem do pisania artykułu.  Otóż ten gaz
był stosowany powszechnie jeszcze niedawno jako ciecz robocza w chłodziarkach oraz przez
kilkadziesiąt lat, jako gaz nośny, w aerozolowych kosmetykach, lakierach itp.  Freon nie jest
bezpośrednio szkodliwy biologicznie. Ulatnia się  z nieszczelnych instalacji  i dopiero w
górnych warstwach atmosfery powoduje rozbijanie cząsteczek ozonu. Warstwa ozonowa
chroni naszą biosferę przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym UV. Freon jest zatem
gazem bardzo szkodliwym dla środowiska, ale nie lokalnie, tylko w skali całej Ziemi i dlatego
w większości krajów wstrzymano jego produkcję. Wprawdzie gdyby się ktoś bardzo uparł to z
freonu mógłby uzyskać (poprzez spalanie) bardzo toksyczny gaz – fosgen, ale czy ktoś
widział w Wylatowie, lub gdziekolwiek masowe palenie starych lodówek ? 
Tak więc i to przypuszczenie dr Szmyda, odnośnie przyczyn zwiększonej zachorowalności na
nowotwory w Wylatowie jest nietrafne i dlatego o nim nie pisałem. I  tylko o tych dwóch
przyczynach, mających podłoże chemiczne, mówił ze mną dr Szmyd w lipcu 2005 roku ! 
Podkreślam to wyraźnie, ani razu nie  wspomniał o azbeście i zakładach Izopol w
Trzemesznie. Ani razu nie wspomniał o azbestowych rurach wodociągowych ! 
Minęło pół roku. Czy dr Szmyd mógł doszukać się innych przyczyn ? Czy mógł zmienić
zdanie ?  Oczywiście, że mógł !!!  Tylko dlaczego czyni mi zarzuty, iż pominąłem w artykule
coś czego nie mówił (wątek azbestu) ?  Absurdalna sytuacja !  
Przyczyny, dla których w swoim artykule pominąłem opony i freon już przedstawiłem.
Zajmijmy się zatem – zupełnie poważnie -  wstępnym rozważeniem tych „nowych” przyczyn
zwiększonej zachorowalności – to w dalszym ciągu w „Wyjaśnieniach” dr Szmyd potwierdza.

3. Pył azbestowy z zakładów Izopol w Trzemesznie. 



   Otóż Trzemeszno leży  około 7  kilometrów na południowy zachód od Wylatowa.  W tej 
   części Polski przeważają wiatry północne i zachodnie. Jeśli więc azbest z zakładów w
Trzemesznie spowodował takie spustoszenie w Wylatowie, to co dopiero dzieje się po drugiej
stronie tej miejscowości – tam gdzie wiatr znosi większość pyłu ?  Można oczekiwać, że
zachorowań będzie tam znacznie więcej. Może odpowiedni Urząd w Mogilnie, lub
Bydgoszczy udostępni dane do porównania ?  O, już to zrobił !   W „Oświadczeniu fundacji
Nautilus”, opublikowanym właśnie w NIEZNANYM  ŚWIECIE  2006/4 , możemy przeczytać
: „Otrzymaliśmy zestawienia, z których wynika niezbicie, że teza o zwiększonej
zachorowalności osób w okręgu mogileńskim nie daje się w żaden sposób obronić w
zestawieniu z wynikami uzyskanymi z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy”. 
Świetnie , tylko przypomnę fragment mojej rozmowy z dr Szmydem z 25 lipca 2005 : 
- Szmyd :  Nie wiemy co wywołuje raka piersi, a to jest masówka tutaj. 
- Szymański:  A jak to wygląda w porównaniu z resztą kraju ? 
- Szmyd : Wielokrotnie przekracza. Ja panu mówię o jednej wiosce. Wielokrotnie  
                 przekracza wszelkie średnie. 

4. Przyjrzyjmy się wreszcie jeszcze jednej możliwej przyczynie zwiększonej zachorowalności
na nowotwory w Wylatowie. Czy może to być woda z sieci rur azbestowo-cementowych ?  Z
informacji, które zebrałem wynika, że takich rur jest w Polsce ok. 25 tysięcy kilometrów !
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała w 1996 roku, że nie ma przekonywujących
dowodów, aby azbest wchłonięty z wodą pitną był groźny dla zdrowia.  Stanowisko WHO
podziela Państwowy Zakład Higieny.  Narażenie ludności korzystającej z wody przewodzonej
rurami cementowo-azbestowymi jest praktycznie żadne. Takie stanowisko zajmuje WHO. Z
tego względu nie istnieje konieczność natychmiastowej eliminacji już istniejących instalacji,
mimo stosownych przepisów mówiących o zapobieganiu i zmniejszaniu zanieczyszczenia
środowiska azbestem. Mogą być one eksploatowane do czasu ich technicznego zużycia, tym
bardziej, że w miarę eksploatacji sieci przewody wodociągowe pokrywają się od wewnątrz
osadami, które stanowią dodatkową warstwę ochronną dla przepływającej wody. 
Tak więc czwarta z kolei przyczyna, rozważana przez dr Szmyda ma raczej niewielkie
znaczenie. Szukajmy zatem dalej ! Może w końcu znajdziemy. Ja przecież nie upieram się, że
mieszkańcom Wylatowa szkodzą jakieś wrogie siły z Kosmosu. W artykule „Technologia
nieznanego pochodzenia” (N.Ś. 2004/2) wykrywszy promieniowanie uspokajam czytelników,
pisząc że dawka jest niewielka i chyba niegroźna. W tym samym artykule piszę, że
promieniowanie w 2004 roku pojawiło się także  po powstaniu piktogramu, a więc nie
miało związku z samym piktogramem, a raczej z jakimś przelatującym obiektem . 
W 2005 roku moje czujniki nie zarejestrowały promieniowania rentgenowskiego !  Jeden
z podtytułów donosi to nawet z wykrzyknikiem. Nie trzymam się kurczowo wymyślonej przez
siebie hipotezy – jak nie ma, to piszę, że nie ma !  Być może tym razem zasięg
promieniowania ograniczył się do piktogramu – badania zboża pokażą. 
Stanowczo natomiast odrzucam zawarte w „Wyjaśnieniach doktora Szmyda” i „Oświadczeniu
Fundacji Nautilus” oskarżenia, że z wypowiedzi doktora wyciągnięto tylko te fragmenty, które
pasowały autorom ( artykułu i audycji TVN ), aby obronić tezę o „brudnym zielonym palcu”.
Otóż ja w żadnym miejscu nie pisałem, nawet nie sugerowałem, że przebywanie w
piktogramie może być szkodliwe dla zdrowia !  Jest całkiem prawdopodobne, że Janusz
Zagórski, Henryk Słodkowski, liczni radiesteci i wiele innych osób mają rację mówiąc, że
energia piktogramów jest korzystne dla zdrowia – tylko to trzeba obiektywnie wykazać. 
Ja powiedziałem, że to co dzieje się  podczas  powstawania kręgów może być dla zdrowia
szkodliwe. Chyba dlatego twórcy kręgów – kimkolwiek są – świadomi zagrożenia, tworzą
swe dzieła gdy ludzie są daleko od „miejsca produkcji”. 
Wróćmy jednak do „Wyjaśnień doktora Szmyda” z 23 lutego 2006 roku.  Cytat :



„Wzrost zachorowalności na nowotwory oraz umieralności jest widoczny niestety nie
tylko w Wylatowie, ale także w skali województwa i kraju. Wskaźniki te w Wylatowie
nie odbiegają od średnich”.  
Tu już nie mówimy o hipotezach, nie rozważamy rozmaitych przyczyn, tutaj po prostu
mówimy o faktach, a te przedstawione pół roku temu brzmiały zupełnie inaczej. Wszystkie
trzy moje nagrania i wywiad dla TVN-u  o tym świadczą. O,  jest jeszcze świadek !  Uczestnik
naszej trzeciej rozmowy (28 lipca 2005) – Janusz Zagórski, założyciel i szef  FNC. 
Poprosiłem by był przy tej trzeciej rozmowie. Wiedział, że rozmowa jest nagrywana. Usłyszał
to samo co ja. Uznał, że ujawnienie wypowiedzi dr Szmyda jest moim nie tylko moralnym,
ale i prawnym obowiązkiem ! 
Na zakończenie ciekawy przyczynek do wyjaśnienia dlaczego dr Szmyd „zmienił zdanie”. 
Na moje pytanie: czy ktoś robił badania chemicznego zanieczyszczenia od freonu i tego
spalania opon – odpowiedział : „Ja  to tylko zgłaszałem do burmistrza – wyśmiał mnie.” 
Moje trzy rozmowy z dr Szmydem trwały w sumie 1,5 godziny. Były nagrywane bez  jego 
wiedzy i może dlatego mówił tak szczerze ? Chociaż nie, do kamery TVN-u  też jeszcze
mówił to samo. Co się później zmieniło ? 
W swoim „Oświadczeniu…” fundacja Nautilus pisze, że  propagowała Wylatowo jako
miejsce przyjazne i zdrowe dla ludzi i cały czas będzie zachęcać ludzi do odwiedzania tej
miejscowości .  Można przypuszczać, że to wyczucie koniunktury turystycznej i zaplanowana
już przez urzędników strategia promocyjna dla tego regionu powodują niechęć do rzetelnego
zbadania i przedstawienia sygnalizowanych zjawisk i problemów.  
Najtrafniej jednak podsumował to Marek Rymuszko, redaktor naczelny NIEZNANEGO
ŚWIATA :  Jeżeli wydźwięk ostatniej telefonicznej rozmowy ( wywiad dr Szmyda dla
fundacji Nautilus, w lutym 2006) odbiega od tego co jest w nagraniach dr Szymańskiego
to powinniśmy sobie zdać sprawę jak potężnej presji zawodowej i środowiskowej może
dr Szmyd być poddany, nawet jeśli teraz oficjalnie temu zaprzecza. 

20.3.2006 Jan A. Szymański  

P.S.  Adam Piekut, który spisał i opublikował na stronie internetowej „Wyjaśnienia doktora
Szmyda” twierdzi, że powstały one w celu uspokojenia i wyjaśnienia sytuacji, że nie ma
powodów do obaw. Taką postawę muszę uznać jako typowe „pudrowanie wrzodu”, czyli
usilne udawanie, że  problemu nie ma . Niestety, o wiele trudniej jest odłożyć na bok własne
wygodne poglądy i przyzwyczajenia i odważnie, tak jak Janusz Zagórski, stwierdzić :  prawda
i  bezpieczeństwo ludzi są ważniejsze – nie można zataić wypowiedzi doktora Szmyda. 


