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Na przyjazd do Wylatowa namówił mnie w 2004 roku Janusz Zagórski. 
Działałem więc w zorganizowanej grupie (FNC z Wrocławia), która zajęła się 
obserwacją i filmowaniem tego co działo się na polach. 
Chcąc zrobić coś nowego zaproponowałem przejście od fazy obserwacji do fazy 
eksperymentu. W ciągu trzech kolejnych lat podejmowałem róŜne wątki 
badawcze. Niektóre były rozwijane i kontynuowane w zaleŜności od 
uzyskanych wyników. śeby z tym się zapoznać i zrozumieć trzeba przeczytać 
trzy artykuły w „N.Ś” oraz 2 uzupełnienia internetowe. Archiwalne numery N.Ś. 
moŜna nabyć w księgarni wysyłkowej tego miesięcznika.  
Szczegóły techniczne moich eksperymentów są w tym artykule ( 001.jpg ) oraz 
na www.wylatowo.pl oraz www.raportx.pl   

 
001.jpg 
 
Czujniki UFO , które wymyśliłem i zrobiłem okazały się dobrą przynętą. 
Czujnik UFO to zestaw kilku elementów technicznych pozwalających na 
zarejestrowanie anomalii elektromagnetycznych w szerokim zakresie 



częstotliwości – praktycznie od pola elektrostatycznego, aŜ do promieniowania 
rentgenowskiego i gamma. ( 002.jpg )  
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Mam coraz mocniejsze przekonanie, Ŝe to co wydarzyło się 20 godzin później 
nie było przypadkowe. Chodzi o zaobserwowany przeze mnie i mojego syna – 
Jerzego, przelot UFO nad polami, właśnie tam gdzie zainstalowano kilkadziesiąt 
czujników. Nie było to jakieś dziwne światełko, czy tzw. kula energetyczna.  
To był  obiekt techniczny, wielokrotnie widywany na świecie. Taki moŜna rzec 
„typowy” latający talerz o konkretnym kształcie, ze światełkami. ( 003.jpg ). 
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Na polu, na którym 10 lipca 2004 powstał piktogram znajdowało się 9 
czujników. śaden z nich nie znalazł się w obrębie któregoś z 30 kół piktogramu. 
AŜ trzy czujniki były tylko kilkadziesiąt centymetrów od kręgów. Przypadek ? 
MoŜliwe. Powstaje jednak wraŜenie, Ŝe zaczyna się jakaś „gra”. ( 004.jpg ) 
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Wiele z tych czujników zarejestrowało silne zakłócenia elektromagnetyczne. 
Czujnik nr 15 zarejestrował silne promieniowanie radiowe – zaświeciła się 
umieszczona w nim miniaturowa neonówka. W innych czujnikach powstały 
wyraźne ślady działania promieniowania jonizującego. Prawdopodobnie było to 
tzw. miękkie promieniowania rentgenowskie. Ślady na błonach i papierach 
fotograficznych pochodzą od świecenia substancji fluoryzującej oraz cieni 
róŜnych elementów wewnątrz czujników. ( 005.jpg ) 
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Efekty te powstały równieŜ w kilku czujnikach znacznie oddalonych od pola z 
piktogramem m.in. w BAZIE, czyli domu pp. Szpuleckich. To było juŜ bardzo 
niepokojące. Dodatkowe próby kontrolne potwierdziły to spostrzeŜenie. Od tego  
rozpoczął się nowy, duŜy wątek badania efektów radiacyjnych nie tylko w 
piktogramach, ale i poza nimi. Dalej będę mówił o zmianach mutacyjnych zboŜa 
z piktogramów. Niepokojąca jest teŜ ponadprzeciętna zapadalność w Wylatowie 
na choroby nowotworowe oraz choroby wynikające z zaburzeń funkcjonowania 
informacji genetycznej. 
Po obserwacjach i badaniach śladów z ubiegłego roku moŜna teŜ przypuszczać, 
Ŝe promieniowanie rentgenowskie było tylko efektem wtórnym uŜycia narzędzi 
emitujących wysokoenergetyczne promieniowanie korpuskularne, 
prawdopodobnie beta.  
Wróćmy jednak do piktogramów. Uszkodzenia roślin o delikatnych listkach 
były bardzo nietypowe. Jeszcze zanim zająłem się piktogramami, badacze w 
innych krajach wysunęli przypuszczenie, Ŝe takie np. rozdęte, popękane kolanka 
na źdźbłach zbóŜ to efekt działania mikrofal. Zgadzam się z tym. Dodam tylko, 
Ŝe uszkodzenia zajmują mają niewielką powierzchnię (kilkanaście mm*2), a 



więc urządzenia stosowane przez twórców piktogramów działają 
ukierunkowanymi wąskimi wiązkami. ( 006.jpg ) 
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Odpada tu pierwotna hipoteza częstotliwości 2,4 GHz, stosowana w typowych 
mikrofalówkach. Niewielkie rozmiary uszkodzeń wskazują raczej na znacznie 
wyŜsze częstotliwości np. ok. 90 GHz. Chodzi o tzw. zdolność rozdzielczą, 
znacznie wyŜszą przy tej długości fali. W tym zakresie równieŜ znajduje się pik 
absorbcyjny dla wody.  
To nie fantazje i jakaś gdybologia ! Urządzenia działające w ten sposób 
odtajniono juŜ w wojsku i zaczynają przechodzić na uŜytek policji, konkretnie 
oddziałów rozpędzających tłumy i demonstracje. Kilka miesięcy temu bardzo 
nagłośniono medialnie pokaz działania takiego urządzenia. Stosowana w tych 
wojskowo-policyjnych emiterach częstotliwość 90 GHz powoduje tak silny 
efekt parzący, Ŝe obezwładnia człowieka lub zmusza do ucieczki.  
Tak więc podsumowując: rok 2004 to badania efektów ubocznych, 
towarzyszących tworzeniu piktogramów. Inaczej mówiąc to badanie narzędzi, 
gdyŜ kaŜde narzędzie pozostawia jakiś ślad. Te ślady mówią coś o technice 
twórców. 
 
Przejdźmy do badań z następnego czyli 2005 roku.  
W  artykule (N.Ś.2006/2) zamieściłem efekty badań zjawisk 
elektromagnetycznych -tych pochodzenia „ludzkiego” i tych nazwijmy je 
roboczo „nieludzkiego”. Przez miesiąc trwałą ciągła rejestracja zmian pola 
magnetycznego niskich częstotliwości oraz fal radiowych  ( UKF i mikrofale) 
do 3 GHz.  ( 007.jpg ) 



 
007.jpg  
 
Zanotowano wielokrotne, bardzo silne impulsy, charakterystycznie układające 
się w pary, a te pary w grupy. Odstępy pomiędzy impulsami kilka do kilkunastu 
minut. Czas trwania kilka milisekund. Powodowały one nawet zakłócenia 
radiowej łączności internetowej, na co zwrócił uwagę Roman Tabaka.( 008.jpg ) 
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Co ciekawsze z badawczego punktu widzenia, zachodziła zbieŜność w czasie 
takich zakłóceń i obserwacji przelotu tzw. jasnych kul. – zjawisko dość częste w 
Wylatowie. A więc jedno z drugim ma związek, ale co jest przyczyną , a co 
skutkiem ? I czy jest to zjawisko atmosferyczne, jak piorun kulisty, czy jest to 
efekt działania ludzkiego, czy moŜe „nieludzkiego” ?  ( 009.jpg ) 
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JuŜ następnego dnia czyli 11 lipca 2005 dostajemy jakąś odpowiedź na to 
pytanie, ale ta odpowiedź jeszcze bardziej komplikuje całą sprawę. Tego dnia J. 
Zagórski w audycji TV internetowej porusza wątek zainteresowania wojska 
problemem UFO i piktogramów. Wiemy juŜ, Ŝe jesteśmy tam uwaŜnie 
obserwowani i słuchani. Pada kilka gorzkich zdań o fałszywie rozumianej 
tajemnicy, odpowiedzialności wobec społeczeństwa itp. Pod koniec audycji 
dochodzi do zerwania łączności internetowej i powaŜnych zakłóceń trwających 
15 minut. Przyczyną był silny, sztuczny sygnał. ( 010.jpg ) Taka zagłuszarka o 
częstotliwości modulacji ok. 300 Hz. Częstotliwość nośna prawdopodobnie 2,4 
GHz.  
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Spójrzmy na ten piktogram. Badali go F. Bludorf i G Fosar, znani badacze 
niemieccy, twórcy pisma „Kontext”. 
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Na ich stronie internetowej był ( bo juŜ go nie ma) szczegółowy opis tych 
badań. Zamieścili tam zapis dziwnego sygnału radiowego , który tam 
zarejestrowali. ( 012.jpg )  
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To tylko mały przykład. Nazwali go SNI (Sygnał Nieznanej Informacji). Bardzo 
podobny do tego z Wylatowa. Ciekawe, prawda ? Później przytoczę komentarz 
p. GraŜyny Fosar dotyczący tej sfery badań.  
 
Zjawiska świetlne, zakłócenia radiowe, nawet UFO, dziwne, bo dziwne, ale 
mieszczą się jeszcze w naszej fizyce.  W takim egzotycznym miejscu jak 
Wylatowo zdarza się jednak coś co nie ma prawa być. Zjawiska sprzeczne z 
fizyką, przynajmniej tą którą znamy. OtóŜ pewnym efektem ubocznym ciągłej 
rejestracji promieniowania, było wyłapanie momentów gdy zanika 
promieniowanie naturalne. ( 013.jpg  
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To nie miało prawa się zdarzyć. To jeden z kanonów współczesnej fizyki. To 
tak jakby stwierdzić , Ŝe na tej sali na kilka minut zanikła grawitacja ! I co ? Czy 
ktoś z zewnątrz uwierzyłby w zapewnienia świadków ? Nie, z dziwnym 
uśmieszkiem pytałby, co było w barze do picia ! 
Przypadków zaniku promieniowania zebrało się w ciągu 2 lat kilkanaście. W 
ubiegłym roku pracowały dwa niezaleŜne liczniki Geigera z rejestratorami, no i 
raz złapały równocześnie to zjawisko !  
To jednak nie koniec. Podczas takich zaników promieniowania udało się 
wychwycić coś, co nazwałem wahnięciem czasu”. Dla nas jest to zjawisko 
zupełnie egzotyczne. Nawet w naszym języku nie ma słów i pojęć do opisu 
dwóch róŜnych czasów, czy dwóch jego prędkości w róŜnych miejscach. Czas 
najpierw zwolnił, następnie przyspieszył, w sumie wyszło na to samo. Bilans się 
zgadza ! Szczegóły w Tabeli ( 014.jpg ) oraz w artykułach na www.raportx.pl i 
www.wylatowo.pl  
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Wracając na ziemię . W tym artykule jest teŜ więcej szczegółów o badaniach 
wzrostu zboŜa z nasion z piktogramów. Ich autor ,Adam Piekut, wykonał 
ogromną, fachową pracę. Ja podsumowałem jego wnioski i przedstawiłem 
hipotezę o sterowanych mutacjach wywołanych w zboŜach przez jakąś obcą, 
inteligentną siłę. Dlaczego „obcą” ? Ano dlatego, Ŝe jako biolog, analizując 
szczegóły tych efektów, nie mogę sobie nawet wyobrazić, Ŝe takie narzędzia i 
metody mogły powstać w ziemskich laboratoriach, zarówno cywilnych jak i 
wojskowych. 
 
 
Rok 2006 to w gruncie rzeczy strasznie zagmatwane i właściwie nieudane 
próby kontaktu z OBCYMI . Dodam od razu – kontaktu z ich inicjatywy. To 
myśmy nie sprostali temu zadaniu. (015.jpg ) 
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Wiosną prowadziliśmy z A. Piekutem równoległe niezaleŜne badania wzrostu 
zboŜa z nasion z piktogramu 24 VII 2005). Wyniki potwierdziły nasze 
przypuszczenia – zboŜe jest zmienione.( 016.jpg ) 
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Do badań w zeszłym roku aktywnie włączył się Roman Tabaka, elektronik i 
radiowiec, wraz z synem Mateuszem. Roman przywiózł do Wylatowa sporo 
własnego sprzętu do badań zjawisk elektromagnetycznych.. Połączyliśmy siły.  
 
Na początku, podczas testowania sprzętu i rejestrowania sygnałów wzorcowych 
30 VI krótko przed północą zaszło chyba najwaŜniejsze wydarzenie sezonu 
badawczego. Była to właściwie grupa wydarzeń w nocy z 30 VI /1 VII 2006. 
Mówił o nich Irek Krokowski, który brał w nich udział. Czy wszystkie 
wydarzenia tej nocy naleŜą do jednego ciągu przyczynowo- skutkowego ?Tego 
teŜ nie moŜemy być pewni, ale to co się stało w następnych dniach potwierdza 
nasze przypuszczenie.  



Zaczęło się od nadanego przez nas sygnału na częstotliwości ............GHz. Na  
wykresach zapisy z dwóch rejestratorów, z dwóch odbiorników, których anteny 
były zwrócone na północ i na południe. Sygnał, trwający 38 sekund nadaliśmy 
w kierunku półncnym i otrzymaliśmy odpowiedź ! Nie wiedzieliśmy o tym, nie 
mieliśmy bieŜącego podglądu. Zapisy z rejestratorów oglądaliśmy 15 minut 
później. W tym czasie obserwatorzy na zewnątrz widzieli jakąś jasna kulę, która 
pojawiała się i znikała. ( 017.jpg )  
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A oto szczegóły sygnału nadanego i odebranego przy rozciągniętej podstawie 
czasu. ( 018.jpg ), ( 019.jpg ). 
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MoŜemy stąd wyciągnąć wniosek, Ŝe nadajnik znajdował się nie dalej niŜ 150 
km od nas – to stąd, Ŝe pomiędzy końcem naszej emisji, a początkiem „obcej” 
upływa tylko 1 milisekunda. Ze względu na siłę odbieranego sygnału sądzę, ze 
ta odległość była znacznie mniejsza. MoŜe nawet nie przekraczała 1 km.  
Nasze odbiorniki znajdowały się tylko kilka metrów od nadajników i dlatego 
nasz sygnał był tak silny. Gdy odległość wzrosła do 20 metrów, nasz sygnał był 
wyraźnie słabszy. 
Obcy sygnał, który odebraliśmy to nie było echo. Był to sygnał nieątpliwie nasz, 
ale przekształcony, a mianowicie rozciągnięty w czasie. My nadawaliśmy 38 
sekund. Sygnał odbierany trwał 53 sekundy. Moim zdaniem było to zrobione w 
celu zwrócenia uwagi, ze został sztucznie przekształcony.  
O godz. 0.50 (juŜ 1 VII) nadeszła jeszcze jedna odpowiedź na nadany 8 minut 
wcześniej sygnał. Czas trwania taki sam, amplituda, siła sygnału niewątpliwie  
większa niŜ naszego sygnału. Nadajnik musiał być bardzo blisko. ( 020.jpg )  
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Piętnaście  minut później Irek Krokowski dostrzegł ze swojego miejsca coś co 
nazwał nieruchomymi fajerwerkami i zaczęła się jego przygoda...   
Historia ta ma jednak niepokojący ciąg dalszy. Badania M. Fryckowskiego 
dokumentują materialne ślady niezwykłych, rozpylonych materiałów na 
obszarze biwakowania rodziny Krokowskich. Miejscem tym interesowała się  
równieŜ ekipa śmigłowca wojskowego. Dlaczego ? O tym moŜna przeczytać na 
stronie internetowej M. Fryckowskiego www.bsn.neostrada.pl   



9 lipca powtórzyliśmy eksperyment z innym nadajnikiem mikrofalowym. 
Antena tubowa była skierowana na północ. Unikamy kierunku południowego i 
bazy wojskowej w Powidzu, 10 km. od nas. Odpowiedź radiowa nadchodzi po 3 
minutach i 45 sekundach. Na naszych odbiornikach jest zaledwie dwukrotnie 
słabsza od nadanej przez nas ! Powstaje pytanie : jaką mocą i z jakiej odległości 
nadano ten sygnał ? Odpowiedź jest takŜe „przyspieszona” w czasie tzn. z 56 
sekund „zrobiło się” 17 sekund. ( 021.jpg ) 
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Sprawa Wylatowa jest bardzo zagmatwana, tak zresztą jak kilku innych miejsc 
na świecie gdzie manifestują się podobne zjawiska. Podczas naszych badań 
wyodrębniamy efekty działań ludzkich i nieludzkich. Te ludzkie z kolei mogą 
być cywilne lub wojskowe. Niewątpliwie mamy do czynienia z grą, a raczej jak 
to nazwałem w artykule z „przepychanką” nad naszymi głowami dwóch sił, z 
których kaŜda posługuje się środkami z półki wysoko zaawansowanych 
technologii.  
Nie jestem tropicielem tajemnic wojskowych. Wojsko ma prawo mieć swoje 
tajemnice, bo taka jest jego „natura” i warunek skutecznego działania.  
Zastanówmy się ; jaka konieczność zmusiła wojsko by działąnia prowadzić w 
zaludnionym miejscu, obok głównej drogi, a nie gdzieś na odludziu ? 
Przypuszczam, Ŝe 1 lipca uŜyto tam środków z zakresu nanotechnologii i 
techniki wysokich energii (moŜe jakiegoś mobilnego synchrotronu ?) . Ktoś kto 
miał te środki do dyspozycji i podjął decyzję o ich uŜyciu z pewnością wiedzial 
co robi i działał w stanie wyŜszej konieczności. Społeczne skutki uboczne tej 
wylatowskiej  „przepychanki” są stosunkowo niewielkie i chyba nie mamy 
innego wyjścia – musimy je zaakceptować. Szkoda tylko, Ŝe my – 
społeczeństwo, cywile jesteśmy traktowani tak przedmiotowo.  
Na zakończenie fragment mojej korespondencji z G. Fosar, która przygotowuje 
na rynek niemiecki artykuł o moich badaniach.( 022.jpg )  
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To co przedstawiłem to moja aktualna, robocza interpretacja i krótki przegląd 
zdarzeń . Pełniejsza dokumentacja znajduje się w materiałach FNC  w moich 
pięciu artykułach oraz w artykułach Adama Piekuta i Mariusza Fryckowskiego.  
Polecam zwłaszcza „Incydent”cz.1 i cz.2. oraz „KamuflaŜ idealny”.  
Jest takie powiedzenie: gdzie konia kują, niech Ŝaba nogi nie podstawia.  
Z uwzględnieniem poprzednich zastrzeŜeń powiem, Ŝe ja jednak będę... JuŜ taka 
ze mnie ciekawska Ŝaba, Ŝe będę przyglądał się z bliska jak iskry lecą. MoŜe  
coś nowego poznam, zrozumiem... Przepraszam : poznamy, zrozumiemy – 
przecieŜ jest nas wielu ! 
 
 
 
 
 


