Wylatowo 2005 – coraz więcej pytań.
Jan A. Szymański
Przedstawione opracowanie jest uzupełnieniem artykułu „Brudny zielony palec”
opublikowanego w miesięczniku „NIEZNANY ŚWIAT” 2006/2 .

W 2004 roku z pomocą Janusza Zagórskiego rozmieściłem na wylatowskich polach
kilkadziesiąt tzw. CZUJNIKÓW UFO. Miały one za zadanie rejestrować Miały one za
zadanie rejestrować anomalie elektromagnetyczne w szerokim zakresie częstotliwości.
Oczekiwałem, Ŝe źródłem tych anomalii ( sygnałów ? ) mogą być narzędzia słuŜące do
sporządzania piktogramów.
Na jednym z pól, gdzie były rozmieszczone czujniki, 10 lipca 2004 roku powstał piktogram .
Czujnik nr15 zarejestrował silne promieniowanie radiowe ( zaświeciła się umieszczona w nim
miniaturowa neonówka ). W wielu innych czujnikach powstały wyraźne ślady działania
promieniowania jonizującego. Prawdopodobnie było to tzw. miękkie promieniowanie
rentgenowskie. Ślady na błonach i papierach fotograficznych powstały równieŜ w kilku
czujnikach znacznie oddalonych od pola z piktogramem. Te i inne jeszcze efekty opisane w
artykule „Technologia nieznanego pochodzenia” ( NIEZNANY ŚWIAT 2005/2 ) stały się
podstawą przygotowania nowej procedury badawczej oraz odpowiednich narzędzi.
Czujniki stosowane w 2004 roku nie pozwalały na określenie czasu zajścia zarejestrowanego
zjawiska. Tę dość istotną niedogodność miały za zadanie wyeliminować mierniki i
rejestratory. Stopień złoŜoności technicznej oraz koszty takich urządzeń były jednak znaczne.
Po starannym rozwaŜeniu zakresu ich działania zdecydowałem się na ciągłą, całodobową
rejestrację :
- zmian pola magnetycznego w zakresie niskich częstotliwości ( 0 – 3 kHz )
- fal radiowych (UKF i mikrofale od 30 Mhz do 3 GHz )
- promieniowania jonizującego ( gamma i rentgenowskiego o energii 0,05 – 1,25 MeV ) przy
uŜyciu licznika Geigera –Mullera .
- promieniowania rentgenowskiego ( sposobem fotoelektrycznym, od kilkunastu keV ).
Zastosowałem miniaturowe, dwukanałowe rejestratory cyfrowe gromadzące dane na kartach
MMC/SD o pojemności 512 MB. Mniej więcej co 12 godzin karty pamięci były wymieniane,
a dane przenoszone do komputera i nagrywane na płyty CD.
Jednym z dodatkowych narzędzi badawczych był teŜ system internetowej łączności radiowej,
pracujący na częstotliwości 2,4 GHz. Zakłócenie, bądź zerwanie łączności było
odnotowywane przez komputery. Systematycznie dokonywano zestawiania obserwacji
wizualnych, aparaturowych i tych słuŜących do łączności, w poszukiwaniu współzaleŜności
obserwowanych zjawisk.

POLE MAGNETYCZNE I FALE RADIOWE
Widoczna na zdjęciu (Fot.1) czarna, metalowa skrzynia zawierała odbiornik wolnozmiennego
pola magnetycznego ( PM ) w postaci ogromnej cewki indukcyjnej oraz wzmacniacz sygnału.
W pokrywie skrzyni był umieszczony szerokopasmowy odbiornik radiowy 30 MHz – 3 GHz.

Fot.1 Urządzenie pomiarowe pola magnetycznego i fal radiowych
podczas badań w Młynach 27.07. 2005.
Stacja pomiarowa PM i fal radiowych była zainstalowana na terenie gospodarstwa p.
Tadeusza Filipczaka , w odległości około pół kilometra od BAZY. W pomieszczeniu, w
którym zainstalowałem moją „czarną skrzynkę” trzeba było wyłączyć prąd gdyŜ zakłócenia
z sieci elektrycznej 230 V, 50 Hz były zbyt silne.
Odbiornik fal radiowych teŜ zbierał wszystkie „śmieci radiowe” z okolicy : audycje radiowe i
telewizyjne, sygnały telefonów komórkowych, CB-radio, zakłócenia atmosferyczne, sygnały
łączności internetowej itd. Pomogło dopiero ułoŜenie odbiornika, wraz z anteną w reflektorze
(osłonie ) z wieka metalowej skrzyni. Przez kilka dni regulowałem aparaturę i uczyłem się
rozpoznawać rejestrowane sygnały. A trzeba przyznać, Ŝe były czasem dziwne i
niezrozumiałe. Na pięciu kolejnych rysunkach przedstawiam przykłady impulsów
powtarzających się parami, lub pojedynczych. Na kaŜdym z nich górny zapis to PM, dolny –
radiowy. Odstępy pomiędzy impulsami w parach wynosiły zwykle kilka sekund i nie zawsze
były takie same. Odstępy pomiędzy kolejnymi parami – kilkanaście sekund, a nawet kilka
minut. Zdarzały się teŜ impulsy tylko magnetyczne, lub tylko radiowe. Powtarzały się one
wielokrotnie w ciągu doby lub nie było ich wcale przez kilka dni. Swoją wielkością znacznie
przekraczały wszystkie inne źródła sygnałów razem wzięte. Z ich znacznego podobieństwa w
zakresie radiowym i magnetycznym moŜna wnioskować, Ŝe obejmowały bardzo szeroki
zakres częstotliwości.

Rys.1 Zapis z dn. 23.06 2005 . Widoczne trzy pary impulsów: odstępy w parach 5 – 10 sek,
pomiędzy parami 20 sek. – 1 min. Występują impulsy magnetyczne , jak równieŜ tylko
radiowe. Górny zapis pole magnetyczne, dolny zapis fale radiowe.

Rys.2 Zapis z dn. 25.06.2005. Widoczne równoczesne impulsy magnetyczne i radiowe.
Odstępy w parach 3 – 5 sek., pomiędzy parami 15 sek. – 4 min.

Rys.3. Zapis z dn. 26.06.2005. Dwie grupy impulsów, w kaŜdej po dwie pary impulsów,
odstępy w parach 5 -5 10 sek., pomiędzy parami 2 -3 min.

Rys.4. Zapis z dn. 18.07.2005. Widoczne impulsy radiowe przy braku magnetycznych,
później są równoczesne. Odstępy w parach kilka minut, pomiędzy parami 50 minut.

Rys.5. Zapis z dn. 21.07.2005. Widoczne są impulsy magnetyczne przy braku radiowych.
Odstępy w parach 10 – 15 sek., pomiędzy parami 4 min.
Zagadka tych tajemniczych impulsowych zakłóceń magnetycznych i radiowych wyjaśniła się
częściowo 10 lipca 2005. O godz. 23.22 zaobserwowano przelatującą świetlistą kulę. Okazało
się, Ŝe w tej samej chwili została zerwana radiowa łączność internetowa, a moje rejestratory
zapisały impulsy magnetyczne i radiowe, towarzyszące temu zjawisku – rys.6

Rys.6. Zapis z dn. 10.07 2005. Opis wg danych na osi czasu rejestratora. Zjawisko zaczęło się
od impulsu magnetycznego i dwóch radiowych. Dwie minuty później (3:12.00) przeleciała

świetlista kula. Po upływie kolejnych 9 minut znów wystąpił impuls magnetyczny i dwa
radiowe.
Następnego dnia, 11 lipca 2005, w wieczornej audycji TV- internetowej Janusz Zagórski
rozwaŜa wątek zainteresowania wojska problemem UFO i piktogramów.. Wiemy juŜ, Ŝe
jesteśmy TAM uwaŜnie słuchani. Pada kilka gorzkich zdań o fałszywie rozumianych
tajemnicach, odpowiedzialności itd. Pod koniec audycji, o godz. 20.47 mamy zerwanie
łączności internetowej i powaŜne zakłócenia przez 15 minut !!
Gdy sprawdziłem zapisy z moich rejestratorów znalazłem przyczynę : sztuczny, bardzo silny
sygnał. Taka zagłuszarka o częstotliwości modulacji 100 – 200 Hz. Tylko komu i dlaczego
naraziliśmy się ? Pada zasadnicze pytanie : ilu , tak naprawdę jest uczestników tej dziwnej gry
i o co tu chodzi?
Na rys.7 widoczny jest cały zapis, a na kolejnych ( rys. 8 – 13 ) szczegóły.

Rys.7. Zakłócenia radiowe z dn. 11.07.2005 godz. 20.47. Dolny zapis.

Rys.8. Zakłócenia radiowe zaczynają się od pojedynczych impulsów, które zagęszczają się w
ciągu 15 sekund. Dolny zapis.

Rys.9. Widoczne krótkie grupy impulsów 10 imp/dz. (200 Hz). PrzewaŜa jednak
częstotliwość ok.120 Hz ,czyli 6 imp/dz. Dolny zapis. Górny zapis to pole magnetyczne sieci
50 Hz (sinusoida zniekształcona).

Rys.10. Częstotliwość zwiększa się do 140 Hz.

Rys.11. Częstotliwość zwiększa się do 200 Hz.

Rys.12. Po 10 minutach częstotliwość zmniejsza się do 100 Hz, widoczne przerwy.

Rys.13. Pod koniec „transmisji” widoczne krótkie „paczki” impulsów.

Częstotliwość podstawowa tej dziwnej „audycji” nie została określona. Prawdopodobnie była
w zakresie mikrofal, bo zerwana została łączność internetowa. Częstotliwość modulacji
zmieniała się w zakresie od 100 do 200 Hz. Charakterystyczne cechy „audycji” nasuwają

przypuszczenie, Ŝe mogły to być sygnały niosące jakąś informację. Do chwili obecnej nie
udało się jednak odczytać treści tej hipotetycznej informacji.
W tym miejscu trzeba przytoczyć informacje z artykułu badaczy niemieckich G. Fosar i F.
Bludorfa, zamieszczonego w polskiej wersji językowej na ich stronie internetowej:
www.fosar-bludorf.com w dziale archiwum. Stwierdzili oni w 2002 roku, Ŝe w piktogramie
zboŜowym w Schonwalde , niedaleko Berlina, występuje promieniowanie
elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości. Sygnał ten został przez nich zarejestrowany i
poddany analizie. Okazało się Ŝe spektrum częstotliwości ma maksimum przy 150 Hz.
Autorzy stwierdzają, Ŝe sygnał ma „charakter techniczny i regularny”. Nazywają go sygnałem
nieznanej informacji .
Okazuje się , Ŝe to jeszcze nie koniec „atrakcji” na dzień 11 lipca 2005 roku w Wylatowie !
O godzinie 22.10 znów widziano przelot świetlistej kuli. Przegląd zapisów z rejestratora
ujawnia, Ŝe minutę wcześniej wystąpiły dwa impulsy radiowe (odstęp 17 sekund). Co
ciekawe, 10 minut wcześniej i 13 minut później niŜ obserwacja tej kuli równieŜ
zarejestrowano silne impulsy radiowe nieznanego pochodzenia. – rys.14.

Rys. 14. Zapis z dn. 11.07.2005. Opis w tekście.

Noc z 11/12 lipca obfitowała w tajemnicze, choć znane nam juŜ wcześniej zakłócenia
magnetyczne i radiowe – rys.15.

Rys.15. Zapis z nocy 11/12.07.2005 godz. 21.35 – 12.07. Widoczne ok. 40 impulsów
radiowych. Ich wielkość stopniowo wzrastała. Największa była pomiędzy godz.3 a 7 rano, a
następnie zmalała.
Następne impulsy magnetyczne i radiowe, zbieŜne z awarią łączności internetowej
odnotowano 21.07 2005 – rys 16.

Rys.16. Przerwanie radiowej łączności internetowej 21.07.2005 godz..21.06 nastąpiło w tej
samej chwili co silny impuls magnetyczny i radiowy.

Rys.17. Szczegóły impulsów z rys.16. Impulsy trwały ok. 4 msek. ( milisekund)

Opierając się na wcześniejszych obserwacjach moŜna przypuszczać, Ŝe zakłócenia
magnetyczne i radiowe towarzyszą tajemniczym obiektom latającym. Tylko niektóre z nich są
widzialne i tylko część z nich zdołano zaobserwować jako szybko poruszające się świetliste
kule.
Wreszcie nadchodzi noc powstania piktogramu w Wylatowie 23/24 lipca 2005 roku.
Piktogram powstał prawdopodobnie wczesnym rankiem 24 lipca, jednak juŜ kilka godzin
wcześniej 23.07 2005 o godz.23.12 zarejestrowano silne zakłócenia elektromagnetyczne i
zerwanie łączności internetowej – rys.18. Impulsy były w odstępie 19 i 45 sekund.

Rys. 18. Impulsy magnetyczne i radiowe, zarejestrowane kilka godzin przed powstaniem
piktogramu. Zapis z dnia 23.07.2005, godz.23.12.

Rys. 19. Szczegóły pierwszego impulsu, trwającego 8 msek. z 23.07.2005 , godz.23.12.

Rys .20. Szczegóły drugiego impulsu, trwającego 6 msek. z 23.07.2005 , godz.23.12

Rys. 21. Szczegóły trzeciego impulsu, trwającego 3 msek. z 23.07.2005, godz. 23.13.

ZAKŁÓCENIA FUNKCJONOWANIA REJESTRATORA CYFROWEGO
ZLING Z – CYBER.
Rejestrator zapisuje sygnał z częstotliwością próbkowania 8000 próbek na sekundę, czyli 8
kHz. Proces zapisu danych w elektronicznej pamięci typu FLASH i na kartach pamięci
MMC/SD nie jest ciągły jak w rejestratorach analogowych, lecz odbywa się „porcjami” .
Pierwsza „podręczna” pamięć rejestratora ma pojemność 512 próbek, a następne stanowią jej
wielokrotności. Wynika to wprost z praw rachunku dwójkowego, w którym pracują
wszystkie urządzenia cyfrowe. Tak więc 512 to 2 9 (dwa do potęgi dziewiątej). Po zebraniu
512 próbek, co zajmuje ok. 63 msek., układ taktujący rejestratora przepisuje je do pamięci
drugiego poziomu. Powstaje przy tym niewielki impuls zakłócający, który teŜ jest
rejestrowany. Impulsy powtarzające się co 63 milisekundy dają sygnał o częstotliwości ok.16
Hz. Przy uŜytkowaniu urządzenia jest to zakłócenie praktycznie niezauwaŜalne ze względu na
bardzo małą amplitudę. MoŜna je potraktować jako szum własny rejestratora.
Kolejny etap zapełniania pamięci i przepisywania danych wewnątrz rejestratora następuje po
zebraniu 4096 „porcji” pierwszego rzędu. 4096 to 212 (dwa do potęgi dwunastej).
Wskutek tego co 258 sekund, czyli 4 minuty i 18 sekund, pojawia się nieco inny rodzaj
zakłócenia wewnętrznego. Jest on nieco dłuŜszy, lecz równieŜ ma bardzo małą amplitudę.
Tyle moŜna powiedzieć o elektroniczno – informatycznej architekturze rejestratora ZLING
Z – CYBER, wnioskując wyłącznie z zewnętrznych przejawów jego działania.
Podczas badań w Wylatowie w 2005 roku kilkakrotnie wystąpiły powaŜne zakłócenia pracy
rejestratora. Przejawiały się one znacznym zwiększeniem amplitudy opisanych wyŜej
procesów przepisywania danych w pamięciach rejestratora. Amplituda zwiększała się 20, a
nawet 50 razy !! Wskutek tego omyłkowo moŜna było zakwalifikować zapis jako sygnały
zewnętrzne. Rejestrator zapisywał dane z odbiorników pola magnetycznego i fal radiowych.
Opisane zakłócenia wystąpiły dwukrotnie, 11 i 22 lipca, gdy urządzenie pomiaroworejestrujące znajdowało się w stałej stacji badawczej na terenie gospodarstwa p. Filipczaka.
PoniŜej przykłady z tych dwóch dni (rys.22 i 23 ). Dla porównania fragment zapisu gdy
amplituda zakłóceń jest „normalna”, czyli bardzo mała ( rys. 24 i 25 )

Rys. 22. Zapis z dnia 11.07.2005. Początek nieprawidłowej pracy rejestratora , która trwała 3
godz. i 20 minut ! Amplituda wewnętrznego sygnału taktującego wzrosła do ok. 500
jednostek.

Rys. 23. Fragment zapisu przedstawionego na rys.22 przy rozciągniętej podstawie czasu do
100 msek/dz. Widać dokładnie pojedyncze impulsy o nienormalnie duŜej amplitudzie.

Rys. 24. 11.07.2005. Kilka godzin wcześniej zapis impulsów taktujących rejestratora był na
normalnym poziomie ( ok. 20 jedn. ) i mógł być traktowany jako szum własny urządzenia.

Rys. 25. 11.07.2005. Ten sam zapis co na rys 24, powiększony dla pokazania szczegółów.
Amplituda impulsów ok.20 jedn.

Na zapisach z dn. 22.07.2005 widać, Ŝe zakłócenie pracy rejestratora moŜe występować na
jednym kanale ( rys.26 ), lub na obu kanałach ( rys. 27 ).

Rys.26. Zapis z dn. 22.07.2005. Zakłócenie pracy rejestratora na jednym kanale.

Rys.27. Zapis z tego samego dnia tj. 22.07.2005. Zakłócenie na obu kanałach.

Najciekawsze jednak jest to, Ŝe zakłócenia te zarejestrowano równieŜ w piktogramach :
25.07.2005 w Wylatowie ( rys. 28 ) i w Młynach ( rys. 29).

Rys.28. Zapis z dn.25.07.2005 wykonany w piktogramie w Wylatowie. Zakłócenia tylko na
kanale do rejestracji pola magnetycznego. Widoczny równieŜ sygnał sieci 50 Hz.

Rys.29. Zapis z dn. 27.07.2005 wykonany w piktogramie w Młynach. Zakłócenia widoczne
na obu kanałach.

W ten oto zaskakujący sposób potwierdzają się częste relacje o złym funkcjonowaniu sprzętu
elektronicznego w obrębie piktogramów. Dotyczy to zwykle zegarków elektronicznych,
telefonów komórkowych, kamer i cyfrowych aparatów fotograficznych. Próbując znaleźć
przyczynę tajemniczych zakłóceń robiłem róŜne eksperymenty. Poddałem nawet pracujący
rejestrator działaniu promieniowania rentgenowskiego ( fot.2 ). Wynik eksperymentu
negatywny – zakłócenia nie pojawiły się.
PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE ?
Druga stacja pomiarowa znajdowała się w BAZIE , czyli domu p.J. Szpuleckiego. Były w niej
urządzenia o znacznym stopniu odporności na zakłócenia elektromagnetyczne: licznik
Geigera-Mullera (GM) oraz skonstruowany przeze mnie fotoelektryczny detektor
promieniowania rentgenowskiego. Na fot. 2 widoczne jest to urządzenie podczas testów
laboratoryjnych w pracowni rentgenowskiej.

Fot. 2. Licznik GM i detektor rentgenowski podczas badań laboratoryjnych
w pracowni rentgenowskiej .
Próby techniczne wykazały, Ŝe minimalne natęŜenie promieniowania rentgenowskiego,
rejestrowane przez to urządzenie wynosi około 10 mR/ mim, a minimalna dawka moŜliwa do
zarejestrowania tylko 2 mikrorentgeny ! To znacznie mniej niŜ potrzeba do naświetlenia
konwencjonalnych błon rentgenowskich i zwykłych błon fotograficznych.
O ile z licznikiem GM nie było, przynajmniej do pewnego czasu, Ŝadnych kłopotów to
detektor rentgenowski od początku sprawiał niespodzianki. Sygnały z obydwu urządzeń były
zapisywane przez dwukanałowy rejestrator cyfrowy, taki sam jak stosowany do rejestracji
pola magnetycznego i fal radiowych.. Zasilanie równieŜ z akumulatorów. Procedura
pomiarowa i archiwizacja na płytach CD – takie same.
A teraz wyniki. Od 28 czerwca, godz.9.40 do 30 czerwca, godz. 9.00 detektor rentgenowski
odebrał kilka dziwnych grup impulsów, niewątpliwie sztucznego pochodzenia. Po raz
pierwszy pojedyncze „piki” pojawiły się prawie dobę przed przyjazdem ekipy FNC z

Wrocławia. Wówczas w BAZIE panowała cisza i spokój. Przykłady na rys.30 i 31 – zapisy
górne. Na dolnych zapisach widoczne niekiedy impulsy licznika GM.

Rys.30. Zapis z dn. 28.06.2005, godz.9.40. Widoczne 4 impulsy w czasie 0,25 sekundy.

Rys.31. Zapis z dn. 28.06.2005, godz. 9.52. Pięć impulsów w czasie 0,25 sekundy.

Na rys.32 jest widoczny bardzo ciekawy zespół 4 paczek impulsów w ciągu jednej sekundy.
NatęŜenie tych sygnałów było bardzo małe i zaledwie kilkukrotnie przekraczało szumy
własne detektora.

Rys.32. Zapis z dn. 29.06.2005, godz.13.36. Widoczne 4 paczki impulsów rentgenowskich (?)
w ciągu jednej sekundy. Odpowiada to częstotliwości ok.20 Hz.
Sygnały zarejestrowane później nie są juŜ , niestety, tak jednoznaczne. Nie wykluczam, Ŝe
mogły pochodzić z telefonu komórkowego, lub testów i ustawiania urządzenia nadawczoodbiorczego łączności internetowej. ChociaŜ w środku nocy nikt takich prób przecieŜ nie
robił ! Sygnały, które wówczas zarejestrowałem nie powtórzyły się przez następny miesiąc, a
w tym czasie w BAZIE uŜywano wielu urządzeń radiowych i telefonów komórkowych.
Najciekawsze są zapisy z 30 czerwca i 1 lipca ( rys. 33 – 37 ). Przedstawiają one serie
regularnie powtarzających się impulsów o niewielkim natęŜeniu. Niewątpliwe jest sztuczne
pochodzenie sygnałów. Zagadką pozostaje źródło, które je wyemitowało, no i oczywiście cel
tego działania.

Rys.33. Zapis z dn. 30.06.2005, godz.10.33. Paczki impulsów rentgenowskich (?) powtarzają
się co 480 msek. czyli ok. 2 na sekundę. Cały ciąg sygnałów trwał 13 sekund.

Rys.34. Szczegóły zapisu z dn. 30.06.2005, przedstawionego na rys.33. Widać, Ŝe kaŜda
paczka trwa ok.40 msek. i składa się z 9 impulsów co 4-5 msek. Odpowiada to częstotliwości
ok.200 Hz.

Rys.35 .Zapis z dn.1.07.2005, godz. 2.48. W czasie 2.24 sekundy zarejestrowano ok.20
paczek impulsów. W kaŜdej były 4 impulsy.

Rys.36. Zapis z dn. 1.07.2005, godz.6.48 . W czasie 4.176 sekundy zarejestrowano 27 paczek
impulsów. Paczki w odstępach 84 – 230 milisekund.

Rys.37. Szczegóły zapisu z dn.1.07 2005, przedstawionego na rys.36. KaŜda paczka trwa ok.
17 milisekund i składa się z czterech impulsów co ok. 4 milisekundy.
AŜ do 26 lipca detektor rentgenowski milczał. Dopiero tego dnia o godzinie 5.06 rano odebrał
pojedynczy, trwający 2 milisekundy impuls promieniowania, prawdopodobnie pochodzenia
rentgenowskiego (rys. 38). Tu równieŜ moŜna dodać: źródło i sprawca nieznane.

Rys. 38. Zapis z dnia 26.07 2005, godz. 5.06. Pojedynczy impuls rentgenowski ( ?) trwający
ok. 2 milisekundy.

PRZERWY W PROMIENIOWANIU NATURALNYM I … ZABURZENIA CZASU
Wspomniany juŜ licznik Geigera-Mullera (licznik GM ) umoŜliwia inny sposób pomiaru
promieniotwórczości. Urządzenie takie wytwarza impuls elektryczny w odpowiedzi na kaŜdy
kwant promieniowania rentgenowskiego, gamma, lub wysokoenergetyczną cząstkę,
docierającą do jego czujnika. W środowisku, w którym Ŝyjemy rozproszone są róŜne
pierwiastki promieniotwórcze, rozpadające się w ciągu milionów lat i nic nie jest w stanie
tego zmienić. To jeden z kanonów współczesnej fizyki . Oprócz tego, nieustannie, ze
wszystkich stron dociera do Ziemi promieniowanie kosmiczne. Obydwa te źródła nazywamy
promieniowaniem naturalnym. Jest ono praktycznie biorąc stałe, niezmienne. Podlega tylko
statystycznym fluktuacjom i niewielkim wahaniom np. wskutek zmian aktywności
słonecznej. To dlatego licznik GM tyka nieregularnie, przeciętnie ok. 20 razy na minutę.
Mój licznik GM pracował w Wylatowie spokojnie i nieprzerwanie od 20 czerwca, aŜ do 24
lipca. Wielokrotnie oglądałem zapisy impulsów, wypatrując jakichś nietypowych efektów
podczas przelotu świetlistych kul, zakłóceń łączności radiowej, zaburzeń pola magnetycznego
itp. I nic. śadnych zaleŜności nie dostrzegłem. Dopiero 25 lipca, dokonując rutynowego
przeglądu zapisu z ostatnich 12 godzin – zaniemówiłem. Wpatrywałem się w monitor
komputera i nie mogłem uwierzyć W ciągu minionej nocy licznik GM dwanaście razy
przestał rejestrować impulsy. Czas trwania tych przerw wynosił od 1 do 17 minut . PrzecieŜ to
niemoŜliwe ! W chwili gdy to stwierdziłem licznik nadal pracował, zapisując swoją dzienną
„porcję” impulsów na cyfrowym rejestratorze. Na rys.39 widoczny jest cały zapis, wykonany
w nocy z 24/25. 07. 2005. Niektóre z przerw zostały szczegółowo pokazane na kolejnych
rysunkach ( rys. 40 – 42 ).

Rys.39. Cały zapis naturalnego promieniowania tła , odebrany przez licznik GM w nocy z
24/25 . 07.2005. , godz. 20.08 – 7.28. Widoczne liczne przerwy odbieranego sygnału.

Rys..40. Zapis naturalnego promieniowania tła z dn. 24.07.2005., godz. 21.04. Pierwsza
przerwa trwała 1 min 20 sek.

Rys.41. Zapis naturalnego promieniowania tła z dn.24.07.2005 ,godz.22.37. Ta przerwa
trwała 5 min. 38 sek.

Rys.42. Zapis naturalnego promieniowania tła z dn. 24.07.2005 godz. 23.57. Ta przerwa
trwała 8 minut 22 sek.

Kilkanaście godzin wcześniej, nad ranem 24 lipca, 250 metrów od BAZY powstał ogromny
piktogram ( powierzchnia 2650 metrów kwadratowych), ale zapisy nie wykazały w tym
czasie Ŝadnych anomalii.
Po sprawdzeniu poprawności działania urządzeń 25 lipca, rano, postanowiłem częściej
sprawdzać co dzieje się z promieniowaniem naturalnym. W celu ułatwienia sobie
późniejszego oglądu zarejestrowanego promieniowania i powiązania ewentualnych przerw z
jakimiś zjawiskami zewnętrznymi np .świecące kule, awarie łączności itp. postanowiłem
notować na kartce godziny i minuty z mojego ręcznego zegarka CASIO i czas pracy
rejestratora, odczytywany z jego wyświetlacza. PoniŜej w tabeli na rys 43 a podaję te notatki
oraz stwierdzone później przerwy w rejestracji promieniowania naturalnego.
Na rys.43 b przedstawiam te same dane w postaci graficznej.

Rys.43 Zaburzenia czasu i przerwy w odbiorze promieniowania naturalnego. Wylatowo
25.07.2005.
W pewnym momencie, wieczorem, o godzinie 18.58, stwierdziłem, Ŝe nie słyszę „tykania”
licznika GM. Natychmiast sprawdziłem stan działania urządzeń .Rejestrator pracował, licznik
GM działał, lecz jego wyświetlacz od dłuŜszej chwili wskazywał same zera ! Zapisałem na
kartce czas wg mojego zegarka i wg zegara rejestratora, wymieniłem baterię zasilającą (ot, tak
na wszelki przypadek). Nic to nie zmieniło. Impulsów promieniowania naturalnego nadal nie
było. Pojawiły się po 35 sekundach od zmiany baterii. Przerwa ta, według rejestratora
trwała 17 minut i 23 sekundy ! Jak się późnie okazało, nie „upolowałem” dwóch
wcześniejszych przerw w pracy licznika GM, które wystąpiły 2 godziny wcześniej. Trwały po
6 minut. Cały zapis z tego dnia przedstawiam na rys. 44, a szczegóły kolejnych przerw na rys.
45 – 48.

Rys.44. Zapis naturalnego promieniowania tła z dn. 25.07.2005 , godz.8.52 – 20.53.
Widoczne przerwy w odbiorze promieniowania. Opis w tekście.

Rys.45. Zapis naturalnego promieniowania tła z dn.25.07.2005 , godz.16.42. Widoczne dwie
przerwy w odbiorze promieniowania. Opis w tekście .

Rys.46. Zapis naturalnego promieniowania tła z n.. 25.07.2005 . Szczegóły przerwy z
godz.16.42. Opis w tekście.

Ry.47. Zapis naturalnego promieniowania tła z dn. 25.07.2005. Szczegóły przerwy z godz.
16.56. Opis w tekście.

Rys.48. Zapis naturalnego promieniowania tła z dn. 25.07.2005 .Szczegóły przerwy z
godz.18.49. Opis w tekście .

Przedstawione zjawiska zaniku naturalnej promieniotwórczości nie miały prawa się
wydarzyć. CzyŜby atomy róŜnych pierwiastków promieniotwórczych, zawsze obecne w
naszym otoczeniu, nagle przestały się rozpadać ? CzyŜby do licznika GM przestało docierać
nawet promieniowanie kosmiczne ?. A moŜe to czas się zatrzymał, albo zwolnił ? Z punktu
widzenia fizyki to niemoŜliwe. Wyjaśnienie (czy w ogóle moŜna nazwać to wyjaśnieniem ?)
znalazłem dopiero po dwóch miesiącach. Systematyczny przegląd wyników z 25 lipca i
porównanie zapisków czasu dwóch zegarów ( ręcznego i tego w rejestratorze) przyniosły
zaskakujące odkrycie. Znajduje się ono w przedstawionej juŜ tabeli na rys.43 a. OtóŜ odstępy
pomiędzy zapisami wskazań tych dwóch zegarów nie są takie same ! W tabeli
przedstawiono te odstępy czerwonymi cyframi . I tak na przykład pomiędzy godziną 18.49, a
18.59 upływa 10 minut. W tym samym czasie (?) równie dokładny elektroniczny zegar
rejestratora wskazuje, Ŝe upłynęło 18 minut. Nie było awarii. Zapis rejestratora, odtworzony
na komputerze, rzeczywiście zajmuje 18 minut. Nie ma więc jednej poprawnej odpowiedzi
na pytanie : ile czasu upłynęło pomiędzy tymi dwoma odczytami zegarów, bo to zaleŜało
od… miejsc w przestrzeni, w których się znajdowały. Odległość pomiędzy zegarami
wynosiła od kilku do kilkunastu metrów gdyŜ nie opuszczałem wtedy budynku.
Okazało się, Ŝe podczas dwóch wcześniejszych przerw (rys.44-48) , czas „skrócił się” o 7
minut. Tak przynajmniej wynika z tabeli w rys.43 a. Podczas kolejnej przerwy ( tej 17
minutowej ) czas „wydłuŜył się” o 8 minut. W sumie wyszło na to samo. Początkowe i
końcowe czasy, zapisane na papierze, a więc przez to niezmienne i niepodatne na Ŝadną
manipulację, dość dobrze zgadają się ze sobą ( z dokładnością do jednej minuty).
Kto potrafi tak manipulować czasem ? Komu i do czego to było potrzebne ? A moŜe w
„teatrze dziejów” trzeba było coś poprawić, albo zmienić „dekorację” ? Nie zauwaŜyliśmy
tego i koło historii potoczyło się dalej…
Jeszcze jedno intrygujące spostrzeŜenie. OtóŜ przed tymi dziwnymi przerwami impulsy
licznika GM zwykle występują rzadko, a po przerwach bardzo często. W 16 przypadkach
(tyle się tych przerw zebrało w ciągu 3 dni), było tak 11 razy. RóŜnice były dość znaczne i
doskonale widoczne na zapisach np. rys. 41 i 42. W pozostałych pięciu przypadkach było na
odwrót tzn. przed przerwami impulsy występowały częściej, niŜ po przerwach. Czy jest to
jakaś prawidłowość w nowym, nieznanym dla nas zjawisku fizycznym, czy teŜ szczególny
zbieg okoliczności pokaŜą dalsze badania i obserwacje.
Następne przerwy w pracy licznika GM zarejestrowałem dopiero po trzech dniach, czyli 28
lipca 2005. Trwały 40 sekund i 67 sekund. Były w odstępie 50 minut. Przedstawiam je na rys.
49 i 50.

Rys.49. Zapis naturalnego promieniowania tła z dn.28.07.2005, godz. 8.17. Przerwa trwała
40 sekund.

Rys.50. Zapis naturalnego promieniowania tła z dn. 28.07.2005, godz.9.06. Przerwa trwała
1 minutę i 7 sekund.
Zjawisko zaniku, lub zmniejszenia się tła promieniowania naturalnego, jakkolwiek
niemoŜliwe do wyjaśnienia na gruncie współczesnej fizyki, nie tylko przeze mnie zostało
zaobserwowane.
W ksiąŜce A. Dubrowa i W. Puszkina „ Parapsychologia i współczesne przyrodoznawstwo”,
wydanej w Polsce w 1989 roku, moŜemy przeczytać, Ŝe : „ prof .G.A. Siergiejew, któremu
szeroki rozgłos zapewniły jego interesujące prace z niezwykłym ekstrasensem- fenomenem
Nin Kułaginą, zakomunikował, Ŝe podczas telekinezy wybitnie słabnie tło promieniowania
kosmicznego wokół człowieka”.
Więcej szczegółów, w tym wyniki konkretnych pomiarów, moŜna znaleźć w artykule prof.
Siergiejewa zamieszczonym w materiałach Second International Congress on Psychotronic
Research. Monte Carlo 1975. PoniŜej krótki fragment artykułu :
„ Nasze doświadczenia z N.S. Kułaginą niejednokrotnie dały moŜliwość przekonania się o
tym, Ŝe badana w trakcie obciąŜenia stresowego rzeczywiście zmniejszała tło radiacyjne.
Przedstawiono wykres poziomu tła radiacyjnego, zarejestrowanego w odległości 1,5 – 2 m od
ciała badanej. Dopóki znajdowała się ona w spokoju nie obserwowano widocznych drgań tła
radiacyjnego; w chwili napięcia spowodowanego próbą przemieszczenia przedmiotu
oddziaływaniem telekinetycznym, tło radiacyjne zmniejszyło się ok. dwukrotnie…” Dalej
autor stwierdza teŜ, Ŝe : „kaŜdy człowiek znajdujący się w stanie stresu moŜe zmienić
radiacyjne tło otaczającego środowiska.”.
W artykule „ NOL i licznik Geigera” ( www.ndw.v.pl ) , nieŜyjący juŜ Kazimierz Bzowski
opisuje przypadek badań osoby z tzw. Incydentu w Nasielsku w 1968 roku. U osoby tej, która
jak twierdziła, miała wszczepione implanty, badania wykazały prawie dwukrotnie obniŜony
poziom promieniowania tła. Te wyniki zanotowano właśnie przy głowie i przedramieniu
wskazanym przez badaną osobę. Pomiary powtarzano wielokrotnie, zastosowano
odpowiednią procedurę obliczeniową. Byli przy tym obecni fizycy G. Fosar i F. Bludorf ,
którzy z pewnością dopilnowali, by cała procedura pomiarowa była przeprowadzona
odpowiednio.
Wreszcie , na zakończenie, informacja z artykułu J.KrzyŜanowskiego, D.Treli i A.
Kijowskiego „ Piktogramy zboŜowe Łozy k. śagania 2004” (www.ufo.internauci.pl ) .
OtóŜ, wykonany radiometrem, pomiar poziomu tła naturalnego wykazał, Ŝe w obrębie
piktogramu wynosił on 10 jednostek, a poza piktogramem 14 – 17 jednostek.
Sądzę, Ŝe oprócz trzech przytoczonych przeze mnie przykładów, były jeszcze inne, o których
nie wiem. Zdarzenia takie, jawnie kłócące się z naszą wiedzą o świecie, nie pasują do

współczesnej fizyki i tzw. wiedzy podręcznikowej. Po prostu „nie mają prawa być” – jak
przed ponad 30 laty mawiał nestor polskiej astrologii Leszek Szuman.
Przedstawione w tym artykule wyniki, komentarze i wyjaśnienia (?) nie są podsumowaniem
wydarzeń, które zaszły w Wylatowie w 2005 roku. Niektóre waŜne wątki opisałem w artykule
„Brudny, zielony palec” ( Nieznany Świat 2006/2 ) , inne są jeszcze opracowywane i jeśli
czas pozwoli to przedstawię je przed nadejściem kolejnego „sezonu badawczego”. A jeśli nie
zdąŜę, to mam nadzieję, Ŝe zbierzemy nowy ciekawy materiał, zaobserwujemy niezwykłe
zjawiska i …moŜe coś się wyjaśni.
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