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– oddzia³ywania procesów urbanizacyjnych
na zawartoœæ ksenobiotyków (metale ciê¿kie,
WWA, dioksyny) na œrodowisko obszarów o
zró¿nicowanej antropopresji (Lublin, Œl¹sk,
Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Bia³a Podlaska) oraz
opracowanie stosownej gospodarki na tych te-
renach.

Dorobek naukowy obejmuje 455 publika-
cji, w tym 275 oryginalnych prac naukowych,
9 podrêczników, 2 zg³oszenia patentowe, 63
publikacji innych oraz 106 prac o szczegól-
nym znaczeniu praktycznym.

Popularyzacja wyników badañ: czynne
uczestnictwo w ponad 60 konferencjach na-
ukowych; Przewodnicz¹cy Komitetu Organi-
zacyjnego 5 miêdzynarodowych konferencji
naukowych; wspó³organizator 5 konferencji
naukowych, w tym 2 miêdzynarodowych;
Przewodnicz¹cy Komitetu Redakcyjnego „Ze-
szytów Problemowych Postêpów Nauk Rol-
niczych” (nr 70, 73, 437, 533, 537) oraz „Acta
Agrophysica” (nr 70, 73).

Dorobek w zakresie kszta³cenia kadr: pro-
motor 11 doktorów oraz 182 magistrów i in-
¿ynierów; recenzent 43 prac doktorskich, 12
rozpraw habilitacyjnych i dorobku naukowe-
go, 16 na tytu³ profesora, 2 na stanowisko
profesora zwyczajnego, 4 na stanowisko pro-
fesora nadzwyczajnego, a ponadto wykona³
recenzje wydawnicze 4 rozpraw habilitacyj-
nych, 2 do nadania tytu³u doctora honoris cau-
sa, 10 ksi¹¿ek, ok. 150 projektów badawczych
MNiSW, ok. 60 prac wydawniczych, 185 prac
magisterskich.

Dorobek dydaktyczny: wyk³ady z przed-
miotów: Degradacja, ochrona i rekultywacja
gleb, Utylizacja odpadów i œcieków, Gospo-
darka odpadami, Zarz¹dzanie gospodark¹ od-
padami; autor wniosku dotycz¹cego doktory-
zowania w zakresie „kszta³towania œrodowi-
ska”; autor programu kierunków: in¿ynieria
œrodowiska, gospodarka przestrzenna, leœnic-
two oraz specjalnoœci: agroturystyka; kszta³-
towanie œrodowiska.

Doœwiadczenia organizacyjne (wybrane):
prodziekan na Wydziale Rolniczym AR (1996–
2001), dziekan Wydzia³u Agrobioin¿ynierii UP
w Lublinie (od 2008), dyrektor Instytutu Gle-
boznawstwa, In¿ynierii i Kszta³towania Œro-
dowiska (od 2008), cz³onek PTGIeb. (od 1970),
wiceprezes Zarz¹du G³ównego PTGleb (1996–
1999), cz³onek Zespo³u ds. Ochrony Œrodowi-
ska przy Komitecie Nauk Ogrodniczych PAN
(1975–1978), cz³onek Komitetu Gleboznaw-
stwa i Chemii Rolnej PAN (od 1999, 2008–
2010, 2011–2013), sekretarz Komitetu Glebo-
znawstwa i Chemii Rolnej PAN (2003–2005),
cz³onek sekcji P06 KBN (1996–1999), panelu
recenzentów MNiSW N305 (od 2005), NCBiR
(od 2011), cz³onek Lubelskiego Towarzystwa
Naukowego (od 2006), rzeczoznawca MŒ i
Wojewody Lubelskiego w zakresie OOŒ (od
1996), cz³onek Wojewódzkiego Zespo³u ds.
OOŒ w Lublinie (od 2003), cz³onek panelu eks-
pertów ds. gospodarki odpadami (od 2003),
cz³onek Rady Naukowej IUNG-PIB (2007–
2008) cz³onek Regionalnej Rady ds. Gazu
£upkowego przy Urzêdzie Marsza³kowskim
w Lublinie (od 2012).

Organizacja warsztatu badawczego: pozy-
skanie œrodków i zakup aparatury: spektrofo-
tometr FLAPHO 40, spektrofotometr FAES
AFP 100, spektrofotometr UV-VIS, analizator
rtêci MA-200, analizator azotu Klejtec Sys-
tem 1002, chromatograf HPLC z detektorem
UV, zestaw ekotoksykologiczny Microtox® i
MAR A, blok mineralizacyjny DK-20.

Nagrody i odznaczenia: 2 nagrody Ministra

noœci automatyka i metrologia. Bezpoœrednio
po studiach rozpocz¹³ pracê jako asystent
w Zak³adzie Teorii Maszyn i Automatyki Wy-
dzia³u Techniki Rolniczej Akademii Rolniczej
w Lublinie. Od roku 1988 do 1992 pracowa³ na
stanowisku adiunkta w Instytucie Agrofizyki
PAN w Lublinie. Stopieñ doktora uzyska³ w
1988 r., dr hab. w 1999, a tytu³ naukowy pro-
fesora w 2003 r.

Jest autorem lub wspó³autorem 161 publi-
kacji, wœród których 70 to oryginalne prace
twórcze, 53 komunikaty naukowe, 1 monogra-
fia i 2 rozdzia³y w monografiach oraz 1 patent
i 2 wdro¿enia.

W badaniach naukowych zajmuje siê m.in.
identyfikacj¹ charakterystyk mechanicznych
materia³ów roœlinnych pod k¹tem ograniczania
strat iloœciowych i jakoœciowych podczas ope-
racji technologicznych, modelowaniem zacho-
wania siê materia³ów roœlinnych w ró¿nych
warunkach obci¹¿eñ mechanicznych oraz ki-
nematyk¹ i dynamik¹ maszyn w aspekcie od-
dzia³ywania na roœliny podczas zbioru i trans-
portu.

Bra³ udzia³ w realizacji 8 projektów ba-
dawczych, a w czterech by³ kierownikiem
projektu. Jest promotorem 6 przewodów
doktorskich. Recenzowa³ 6 prac doktorskich,
2 rozprawy habilitacyjne i 3 wnioski o tytu³
profesora w nastêpuj¹cych jednostkach UP
Lublin, Instytut Agrofizyki PAN, Politech-
nika Lubelska i UR Kraków. Swoje prace
przedstawia³ na 29 konferencjach i kongre-
sach miêdzynarodowych oraz 32 krajowych.
Przewodniczy³ sesji naukowej na konferen-
cji miêdzynarodowej.

Trzykrotnie by³ opiekunem zagranicznych
praktyk studenckich. By³ inicjatorem i wspó³-
wykonawc¹ dwóch laboratoriów z zakresu au-
tomatyki i monitoringu procesów przemys³o-
wych w Zak³adzie Teorii Maszyn i Automa-
tyki, tak¿e z Jego inicjatywy utworzono dwa
nowe kierunki studiów: zarz¹dzanie i in¿y-
nieria produkcji oraz in¿ynieria bezpieczeñ-
stwa.

W ramach dzia³alnoœci organizacyjnej od
1993 r. pe³ni³ obowi¹zki kierownika, a w 1999
zosta³ kierownikiem Zak³adu Teorii Maszyn i
Automatyki. Od 2011 r. jest kierownikiem
Katedry In¿ynierii Mechanicznej i Automa-
tyki. Cz³onek Wydzia³owej Komisji ds. Kadr
Naukowych (1996–2002), Wydzia³owej Ko-
misji Dydaktycznej (2002–2005), Senackiej
Komisji ds. Etyki w Nauce i Dydaktyce (1999–
2002), kierownik studiów doktoranckich na
Wydziale Techniki Rolniczej (2002–2005),
prodziekan WTR (2002–2005), przewodni-
cz¹cy senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Oce-
ny Jakoœci Kszta³cenia (2005–2008), prorek-
tor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie (2008–2012),
Cz³onek Zarz¹du Lubelskiego Oddzia³u Pol-
skiego Towarzystwa Agrofizycznego (2000–
2006), cz³onek Komisji Rewizyjnej PTA
(2005–2009).

Jako prorektor ds. studenckich i dydakty-
ki UP w Lublinie w mijaj¹cej kadencji jest od-
powiedzialny m.in. za opracowanie koncep-
cji i wdro¿enie systemu informatycznego
„Nowoczesna Uczelnia”, wdro¿enie uregulo-
wañ prawnych zwi¹zanych z nowelizacj¹ pra-
wa o szkolnictwie wy¿szym, a w szczegól-
noœci Krajowych Ram Kwalifikacji, a tak¿e
systemu zapewnienia jakoœci kszta³cenia
w uczelni.

Jest odznaczony Medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej (2004), Z³otym Krzy¿em Za-
s³ugi (2001).                                                                            n

WYDARZENIA

n n n

Œrodowiska, 28 nagród JM Rektora, Z³oty
Krzy¿ Zas³ugi (1999), Medal Komisji Eduka-
cji Narodowej (1998), Krzy¿ Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski (2010), Medal Zas³u-
¿ony dla Rolnictwa (2010).

PROF. DR HAB. ANDRZEJ BOROWY
prorektor ds. organizacji i kadr

Urodzi³ siê we W³odawie w 1950 r. Studia
ukoñczy³ w roku 1973 na Wydziale Ogrodni-
czym Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Lublinie.
Podczas ostatniego roku studiów zosta³ zatrud-
niony w Katedrze Warzywnictwa, w której
dotychczas pracuje. Stopieñ doktora nauk rol-
niczych w zakresie ogrodnictwa uzyska³ w
1983 r., dr hab. w 1997, a tytu³ naukowy pro-
fesora w roku 2006. W latach 1976–1977 odby³
roczny sta¿ naukowy w pracowni herbologicz-
nej na Uniwersytecie Purdue w Stanach Zjed-
noczonych. W latach 1979–1991 pracowa³ w
Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skier-
niewicach, a w latach 1989–1991 by³ wyk³a-
dowc¹ w Uniwersytecie Rolniczym w miej-
scowoœci Mascara w Algierii.

Jest autorem 151 publikacji, w tym 41 ory-
ginalnych prac twórczych, 79 komunikatów
naukowych oraz 31 artyku³ów popularnonau-
kowych. Jest tak¿e autorem dwóch rozdzia-
³ów w podrêcznikach akademickich. Wiêkszoœæ
publikacji jest poœwiêcona ochronie roœlin wa-
rzywnych, zielarskich i ozdobnych przed
chwastami. Obecnie prowadzi badania nad bez-
orkow¹ upraw¹ warzyw z u¿yciem roœlin  okry-
wowych.

By³ promotorem dwóch przewodów dok-
torskich. Recenzowa³ 5 prac doktorskich, jedn¹
rozprawê habilitacyjn¹ i jeden wniosek o nada-
nie tytu³u profesora. Bra³ czynny udzia³ w
oœmiu zagranicznych kongresach i konferencjach
naukowych.

W latach 1999–2005 pe³ni³ funkcjê pro-
dziekana, a od roku 2005 jest dziekanem Wy-
dzia³u Ogrodnictwa i Architektury Krajobra-
zu. W latach 1999–2002 by³ kierownikiem
studiów doktoranckich tego Wydzia³u. W la-
tach 2002–2006 by³ ekspertem Komisji Akre-
dytacyjnej Uczelni Rolniczych ds. akredy-
tacji kierunku ogrodnictwo. Od roku 2007 jest
cz³onkiem Komitetu Nauk Ogrodniczych
PAN, a w latach 2007–2011 by³ sekretarzem
naukowym tego Komitetu. Jest zastêpc¹ re-
daktora czasopisma „Acta Agrobotanica” od
roku 2008. Cz³onek Polskiego Towarzystwa
Nauk Ogrodniczych (od 1987 r.), Internatio-
nal Society for Horticultural Science (od 1994
r.) oraz European Weed Research Society (od
1999 r.).

Odznaczony Odznak¹ „Zas³u¿ony Pracow-
nik Rolnictwa” (1995), Medalem Komisji Edu-
kacji Narodowej (1997) i Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi (2002).

PROF. DR HAB. IN¯. KRZYSZTOF
GO£ACKI

prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Urodzi³ siê 16 wrzeœnia 1955 r. w Lublinie.
W roku 1979 ukoñczy³ z wynikiem bardzo
dobrym studia na Wydziale Mechaniki Precy-
zyjnej Politechniki Warszawskiej, uzyskuj¹c
tytu³ magistra in¿yniera mechanika o specjal-
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20 AKTUALNOŒCI

i chamazulenu wskazuje na znaczny postêp w
polskiej hodowli jakoœciowej rumianku pospo-
litego. Stosowanie w uprawie wartoœciowych,
wysokobisabololowych i wysokochamazule-
nowych odmian, przy prawid³owej agrotech-
nice, przyczynia siê do podniesienia jakoœci
krajowego surowca.

 Kwiat rumianku stosowany jest zarówno
wewnêtrznie, jak i zewnêtrznie, w postaci licz-
nych preparatów leczniczych oraz kosmetycz-
nych. Surowiec ten dzia³a przeciwzapalnie,
przeciwbakteryjnie, rozkurczowo oraz moczo-
pêdnie. Najnowsze badania dowodz¹, ¿e ru-
mianek, w porównaniu z kortykosteroidami,
znacznie bardziej przyspiesza proces gojenia.
Ponadto olejek rumiankowy dzia³a antygeno-
toksycznie i antyoksydacyjnie. Surowiec ru-
mianku, znany i ceniony od wieków jako
wszechstronny lek, jest wci¹¿ oficjalnym le-
kiem opisanym w farmakopei 26 krajów. Znacz-
ne zró¿nicowanie surowca rumianku na euro-
pejskim rynku farmaceutycznym wi¹zane jest
m.in. z jego pochodzeniem, a tak¿e metod¹
zbioru, suszenia i ekstrakcji olejku.

W badaniach w³asnych porównano zawartoœæ
oraz sk³ad chemiczny olejku eterycznego rumianku
w zale¿noœci od Ÿród³a pochodzenia surowca.
Surowiec pozyskiwano z uprawy (Felin: pole o
wystawie pó³nocnej, gleba gliniasto-piaszczysta,
klasa bonitacyjna III, odczyn obojêtny) i ze sta-
nowiska naturalnego (Radawiec: obszar ³¹kowy,
stanowisko os³oniête od wiatru, teren otwarty o
wystawie pó³nocnej, gleba gliniasto-piaszczy-
sta o odczynie obojêtnym). Uprawiano rumia-
nek odmiany Z³oty £an, z siewu wiosennego
bezpoœrednio w pole. Zbiór przeprowadzono
rêcznie, zbieraj¹c ca³e kwiatostany, które nastêp-
nie suszono w warunkach naturalnych. Roœliny
rumianku rosn¹ce w stanie naturalnym oraz
uprawiane by³y znacznie zró¿nicowane pod
wzglêdem niektórych cech morfologicznych,
wczesnoœci zakwitania oraz iloœci i kompozycji
olejku eterycznego. Zawartoœæ olejku eterycz-
nego w surowcu okreœlona metod¹ hydrodesty-
lacji z dodatkiem ksylenu, w aparacie Derynga.
Zidentyfikowano 22 (stan naturalny) i 25
(uprawa) zwi¹zków, wœród których dominu-
j¹cym by³ chamazulen (odpowiednio: 15,6 i
24,9%). Wykazano istotny wp³yw Ÿród³a po-
chodzenia surowca rumianku na iloœæ i jakoœæ
olejku eterycznego. Surowiec pochodz¹cy z
uprawy zawiera³ wiêcej olejku eterycznego o
wy¿szej koncentracji chamazulenu ni¿ suro-
wiec pochodz¹cy z roœlin dzikorosn¹cych. Ole-
jek lotny rumianku rosn¹cego w stanie natural-
nym odznacza³ siê natomiast wiêkszym udzia-
³em tlenku  α-bisabololu A oraz (Z)-β-farnezenu.

Wymienione olejki eteryczne nale¿¹ do naj-
wa¿niejszych produktów stosowanych w aro-
materapii, a surowce s³u¿¹ce do ich ekstrakcji
wykorzystywane s¹ szeroko w przemyœle far-
maceutycznym, kosmetycznym i perfume-
ryjnym. Ponadto ziele bazylii i majeranku znaj-
duj¹ zastosowanie jako aromatyczne przypra-
wy, zarówno w stanie œwie¿ym (zw³aszcza
bazylia) oraz po wysuszeniu. Podnosz¹ war-
toœæ smakow¹ i zapachow¹ produktów spo-
¿ywczych, wp³ywaj¹ na sprawniejsze funk-
cjonowanie przewodu pokarmowego: u³atwiaj¹
trawienie i przyswajanie sk³adników pokarmo-
wych. Wartoœæ aromatyczna oraz lecznicza
wymienionych przypraw wynika z obecnoœci
olejków eterycznych, substancji o cennych
w³aœciwoœciach sensorycznych i biologicznych.

 Katedra Warzywnictwa i Roœlin Leczniczych UP
w Lublinie

Na rêce JM Rektora UP w Lublinie
nades³ali m.in.:

prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i
szkolnictwa wy¿szego; Marek Sawicki, mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi; Andrzej Butra,
podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa
i rozwoju wsi; Marceli Niezgoda, podsekre-
tarz stanu w ministerstwie rozwoju regional-
nego; Stanis³aw Gogacz, senator RP; Grzegorz
Bielecki, senator RP; Genowefa Tokarska, pose³
RP; El¿bieta Kruk, pose³ RP; Lech Sprawka,
pose³ RP; Arkadiusz Bratkowski, pose³ do PE;
Jolanta Szo³no-Koguc, wojewoda lubelski;
Krzysztof Hetman, marsza³ek województwa
lubelskiego; Tomasz Zaj¹c, przewodnicz¹cy
sejmiku województwa lubelskiego; S³awomir
Sosnowski, wicemarsza³ek województwa lu-
belskiego; Krzysztof ¯uk, prezydent Lublina;
prof. Witold K³aczewski, rektor Wy¿szej Szko-
³y Spo³eczno-Przyrodniczej w Lublinie; doc.
Henryk Stefanek, kanclerz WSSP w Lublinie;
ks. prof. Stanis³aw Wilk, rektor KUL; prof.
Janusz ¯mija, rektor UR w Krakowie; prof.
Józef Garniewicz, rektor UWM w Olsztynie;
dr Sylwia Pelc, rektor Wy¿szej Szko³y In¿y-
nieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie; prof.
Stanis³aw Sosnowski, prorektor WSIE w Rze-
szowie; prof. Marek ¯migrodzki, rektor Wy-
¿szej Szko³y Ekonomii i Innowacji w Lublinie;
Teresa Bogacka, kanclerz WSEiI w Lublinie;
prof. Janusz Grucha³a, rektor PWSZ w Kro-
œnie; spo³ecznoœæ akademicka Wy¿szej Szko³y
Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamoœciu;
prof. Grzegorz Skrzypczak, rektor UP w Po-
znaniu; prof. Roman Ko³acz, rektor UP we
Wroc³awiu; prof. Józef Zaj¹c, rektor PWSZ w
Che³mie; prof. Antoni Gawron, rektor PWSZ
w Sandomierzu; prof. Andrzej Ksi¹¿ek, rektor
UM w Lublinie; prof. Andrzej D¹browski, rek-
tor UMCS; ks. dr Marek S³omka, rektor Me-
tropolitalnego Seminarium Duchownego w Lu-
blinie; prof. Wasyl Hunchak, rektor Uniw. We-
terynaryjnego we Lwowie; prof. Wo³odymyr
Snitynœkij, rektor Lwowskiego Narodowego
Uniwersytetu Rolniczego; prof. Grzegorz Wal-
lner, dziekan I Wydz. Lekarskiego z Oddzia-
³em Stomatologii UM w Lublinie; prof. Leon
Kukie³ka, dziekan Wydz. Mechanicznego Po-
litechniki Koszaliñskiej; dr Krzysztof Niem-
czuk, dyrektor PIWet-PIB; prof. Wies³aw Ole-
szek, dyrektor IUNG; prof. Andrzej Libik, UR
w Krakowie; Krzysztof Babisz, lubelski kura-
tor oœwiaty; Marcin Krzysztofik, p.o. dyrek-
tora Oddzia³u IPN w Lublinie; dr Marian Przy-
lepa, dyrektor SPSK nr 4 w Lublinie; dr hab.
El¿bieta Staros³awska, dyrektor Centrum On-
kologii Ziemi Lubelskiej; dr Andrzej Wojty³a,
dyrektor Instytutu Medycyny Wsi; Ewa Ru-
sinek-Goldiszewicz, dyrektor SPA ZOZ w
Lublinie; Dorota Radde-Sawczuk, dyrektor
Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolnicze-
go w Kordówce Osadzie; Ryszard Borowski,
kierownik Oœrodka Szkoleniowo-Wystawien-
niczego w Sitnie; Instytut Akcji Katolickiej
Archidiecezji Lubelskiej; ks. Pawe³ Bartoszew-
ski, koordynator duszpasterstwa akademickie-
go Archidiecezji Lubelskiej; ks. Jan Bielak, pro-
boszcz parafii p.w. Trójcy Przenajœwiêtszej;
Abel, prawos³awny arcybiskup lubelski i che³m-
ski; prof. Andrzej Kidyba, konsul honorowy
RFN; Piotr Waszak, dyrektor ZUS w Lublinie;
prezes i pracownicy Miejskiego Przedsiêbior-
stwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w Lublinie; pre-
zes i pracownicy Lubelskiego Rynku Hurto-

wego S.A w Elizówce; Andrzej Bieñko, dyrek-
tor Lubelskiego Oddzia³u Regionalnego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
zarz¹d i pracownicy firmy SIMPLE; zarz¹d i
pracownicy CITT LPNT; Kancelaria Radców
Prawnych Æwik i Partnerzy; Bogus³aw Drozd,
prezes zarz¹du Polskiej Gie³dy Pracy; Bogdan
Kawa³ko, dyrektor Departamentu Polityki
Regionalnej Urzêdu Marsza³kowskiego w Lu-
blinie; Zygmunt Pyæ, wójt gminy £aziska; An-
drzej Miszczuk, Stowarzyszenie „Dom Euro-
py”; Wschodnia Sieæ Anio³ów Biznesu; Tade-
usz Karczmarczyk, prezes Megatem; Jaros³aw
Momot, prezes zarz¹du Parku Naukowo-Tech-
nologicznego; Henryk Zdunek, przewodnicz¹-
cy Rady Powiatu w Lubartowie; Fryderyk Pu³a,
starosta lubartowski; Zenon Rodzik, starosta
opolski; Andrzej Romañczuk, dyrektor Agen-
cji Rynku Rolnego Oddzia³ w Lublinie; Tomasz
Piecak, wojewódzki komendant OHP; Andrzej
Pogoda, prokurator apelacyjny w Lublinie; p³k.
dypl. Piotr Chudzik; p³k. S³awomir Wierzbie-
niec, dowódca Wielonarodowej Brygady; insp.
Igor Parfieniuk, lubelski komendant wojewódz-
ki Policji; m³. insp. S³awomir GóŸdŸ, komen-
dant miejski Policji w Lublinie; nadinsp. Da-
riusz Dzia³o, komendant wojewódzki policji w
Katowicach; st. bryg. Tadeusz Milewski, lu-
belski komendant wojewódzki Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej; Jan Kraczek, dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Lubli-
nie; Marian Hawrylak, zastêpca dyrektora ds.
programów rynku pracy PUP w Zamoœciu;
zarz¹d i pracownicy Lubelskiej Fundacji Roz-
woju; Krzysztof Markowski, dyrektor Urzê-
du Statystycznego w Lublinie; M. Piotrowski;
Ma³gorzata Milecka; Ewelina Widelska; Iwona
Brankiewicz; Alicja i Czes³aw Micha³owscy;
Andrzej Witkowski; Poczta Polska; Bank BG¯;
Telewizja Polska Oddzia³ w Lublinie.                n

¯YCZENIA NA ŒWIÊTA WIELKANOCNE(dokoñczenie ze s. 19)

W dniach 16–17 listopada 2012 r. w Lubli-
nie i Kazimierzu Dolnym odbêdzie siê Konfe-
rencja Naukowa – XV Forum Architektury
Krajobrazu „Planowanie Krajobrazu”.

Organizatorami s¹ Instytut Roœlin Ozdob-
nych i Architektury Krajobrazu, Wydzia³
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Uni-
wersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Celem konferencji jest przedstawienie sta-
nu badañ dotycz¹cych wspó³czesnego plano-
wania krajobrazu. Wiod¹cym tematem bêdzie
rola architekta krajobrazu w planowaniu prze-
obra¿eñ wspó³czesnego krajobrazu tak, aby
spe³nia³ kryteria tzw. krajobrazu zrównowa-
¿onego, w tym przywrócenia wartoœci przy-
rodniczych, utylitarnych z poszanowaniem
szeroko pojêtego dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego. Jednoczeœnie wa¿nym punk-
tem forum bêdzie wymiana doœwiadczeñ, po-
wi¹zana z dyskusj¹ nad aktualnym stanem edu-
kacji na kierunku architektura krajobrazu. G³ów-
nym celem forum bêdzie konfrontacja plano-
wania krajobrazu w kontekœcie mo¿liwoœci re-
alizacyjnych zamierzeñ projektowych.

red.
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W nowej bibliotece, jak sygnalizowano
ju¿ wczeœniej w „Aktualnoœciach” nast¹pi-
³y du¿e zmiany w organizacji zbiorów. Zmia-
ny te, zgodnie z najnowszymi tendencjami
w œwiatowym bibliotekarstwie, maj¹
usprawniæ czytelnikom korzystanie z jej
zasobów.

W tym celu du¿a czêœæ ksiêgozbioru, do-
tychczas zamkniêta w magazynie, jest bezpo-
œrednio dostêpna w czytelni w tzw. wolnym
dostêpie, do którego przewidziano oko³o 50
tys. woluminów ksi¹¿ek i czasopism. Mimo
¿e czytelnia mieœci siê na dwóch kondygna-
cjach – II i III piêtrze – i ³atwo by³oby odtwo-
rzyæ tradycyjny podzia³, zrezygnowano z
wyodrêbnienia czytelni ksi¹¿ek i czytelni cza-
sopism. Ksi¹¿ki i czasopisma z danej dziedzi-
ny wiedzy zgrupowano w jednym miejscu, co
– mamy nadziejê – bêdzie du¿o wygodniejsze
dla czytelników ni¿ dotychczasowy uk³ad for-
malny. Dzia³owy uk³ad zbiorów pozwoli na
lepsz¹ orientacjê w posiadanych przez Biblio-
tekê materia³ach na okreœlony temat.

W czytelni udostêpniono ponad 21 tys.
woluminów wydawnictw ci¹g³ych, co stanowi
ponad 700 tytu³ów czasopism. Podstawowe
kryteria, na podstawie których podjêto decy-
zjê o wyborze czasopism oraz przyjêtym za-
siêgu chronologicznym udostêpnianych rocz-
ników, to charakter wydawnictwa – naukowy
lub popularnonaukowy, stopieñ wykorzysta-
nia oraz aktualnoœæ. Analizê stopnia wykorzy-
stania czasopism przeprowadzono na podsta-
wie informacji dotycz¹cych zamówieñ do Czy-
telni Czasopism w latach 2003–2010. Dane sta-
tystyczne pozwoli³y okreœliæ listê najczêœciej
zamawianych tytu³ów. Do wolnego dostêpu
przewidziano wszystkie, które by³y zamawia-
ne czêœciej ni¿ 10 razy. Wykaz zweryfikowa-
no, wykorzystuj¹c dodatkowo analizê wypo-
¿yczeñ z ostatnich trzech lat.

Czytelnicy maj¹ do dyspozycji wszyst-
kie czasopisma bie¿¹ce, równie¿ takie, które
w dotychczasowej praktyce bibliotecznej nie
by³y wyk³adane w czytelni tylko od razu prze-
kazywane do magazynu, np. zeszyty nauko-
we uczelni wy¿szych czy czasopisma mono-
graficzne. Dla wiêkszoœci czasopism, bior¹c
pod uwagê stopieñ dezaktualizacji poszcze-
gólnych tytu³ów, za datê graniczn¹ uznano rok
1990, 2000 lub 2005, ale nie trzymano siê
sztywno wyznaczonych lat. Decyzje podej-
mowano indywidualnie dla ka¿dego wydaw-
nictwa, je¿eli zaœ czasopismo ukazuje siê od
niedawna, do wolnego dostêpu przejêto ca-
³oœæ zasobu. Bezpoœrednio, bez koniecznoœci
zamawiania, mo¿na skorzystaæ tak¿e z cza-
sopism ju¿ niewydawanych, ale nadal chêtnie
wypo¿yczanych. Na przyk³ad „Nowoczesne
Rolnictwo”, mimo ¿e przesta³o siê ukazywaæ
w 1999 r., w ostatnich latach zosta³o udostêp-
nione ponad 300 razy. Zdecydowano tak¿e,
aby niektóre czasopisma z uwagi na ich wy-
sok¹ rangê oraz du¿¹ poczytnoœæ udostêpniæ
w czytelni w ca³oœci, nawet je¿eli ukazuj¹ siê
od ponad 50 lat. S¹ to m.in. „Zeszyty Proble-
mowe Postêpów Nauk Rolniczych” (ponad
4,5 tys. wypo¿yczeñ), poszczególne serie
„Roczników Nauk Rolniczych” czy „Postê-
py Nauk Rolniczych” (ponad tysi¹c wypo-
¿yczeñ). Kompletny zasób przewidziano tak-
¿e dla czasopism wydawanych przez nasz¹

uczelniê: „Rozpraw Naukowych” oraz „Ak-
tualnoœci Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie”.

Stopieñ wykorzystania wydawnictw ci¹-
g³ych bêdzie stale analizowany. Aktualizowa-
ne bêd¹ ci¹gi czasopism i w przysz³oœci star-
sze roczniki bêd¹ sukcesywnie wycofywane
do magazynu, by zrobiæ miejsce dla najnow-
szych numerów. W przypadku zdecydowane-
go spadku popularnoœci jakiegoœ czasopisma
zostanie ono tak¿e przekazane do magazynu,
albowiem ide¹ wolnego dostêpu do zbiorów
jest u³atwienie czytelnikom korzystania z naj-
bardziej aktualnych i najpoczytniejszych wy-
dawnictw.

Ksiêgozbiór czytelni u³o¿ony jest rzeczo-
wo wed³ug Klasyfikacji Biblioteki Kongresu
(KBK). Wyodrêbniono 12 g³ównych dzia³ów,
które oprócz wyeksponowanej nazwy maj¹
przypisane okreœlone kody literowe oraz od-
powiednie kolory. Dwa ostatnie elementy – kod
dzia³u oraz kropka w odpowiednim kolorze s¹
te¿ umieszczone na grzbietach ksi¹¿ek i czaso-
pism na specjalnej etykiecie. W ten prosty spo-
sób ka¿da pozycja jest jednoznacznie przypi-
sana do okreœlonego dzia³u. Dzia³y g³ówne zo-
sta³y podzielone na poddzia³y reprezentuj¹ce
wybran¹ dziedzinê wiedzy, w ich obrêbie cza-
sopisma u³o¿one s¹ alfabetycznie wed³ug ak-
tualnego tytu³u, a w przypadku jego zmiany,
od nowego tytu³u bêdzie sporz¹dzony odsy-
³acz do g³ównego ci¹gu czasopisma.

Zasady udostêpniania wydawnictw ci¹g³ych
pozosta³y niezmienione. Zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym Regulaminem Biblioteki wypo¿yczane
mog¹ byæ jedynie czasopisma o charakterze
monograficznym, które maj¹ nadany kod eg-
zemplarza. Pozosta³e czasopisma udostêpnia-
ne s¹ tylko w Bibliotece, a przed nieuprawnio-
nym wyniesieniem wszystkie egzemplarze
zosta³y zabezpieczone etykietami radiowymi.
Do czytelni, tak jak i dawniej, mo¿na oczywi-
œcie zamawiaæ z magazynu starsze roczniki
czasopism, ale mamy nadziejê, ¿e zdecydowan¹
wiêkszoœæ potrzebnych pozycji odnajd¹ u¿yt-
kownicy bezpoœrednio na miejscu. Czasopi-
sma, które nie mog¹ byæ wypo¿yczane poza
Bibliotekê, maj¹ w górnej czêœci etykiety
umieszczon¹ czerwon¹ kropkê. Kropka u do³u,
jak ju¿ wspomniano, oznacza dzia³, do którego
przydzielono dany tytu³. Miêdzy kropkami
znajduje siê sygnatura okreœlaj¹ca dok³adnie
miejsce ustawienia czasopisma w czytelni.

Informacje o sygnaturze i lokalizacji poda-
ne s¹ w katalogu komputerowym w opisie cza-
sopisma. W przypadku tytu³ów, których star-
sze roczniki przechowywane s¹ na dotychcza-
sowych zasadach w magazynie, a nowsze w
czytelni, w katalogu podzielono istniej¹cy za-
sób na dwa opisy – jeden z lokalizacj¹ – Maga-
zyn, a drugi z lokalizacj¹ – Czytelnia. U³atwi
to wyszukiwanie i zamawianie konkretnych
numerów czasopism.

Mamy nadziejê, ¿e nowe zasady korzysta-
nia ze zbiorów Biblioteki spotkaj¹ siê z pozy-
tywnym przyjêciem  przez czytelników.

Irmina Padziñska

CZASOPISMA
W NOWEJ BIBLIOTECE Ponad 5,5 mln m³odych Europejczyków

poszukuje obecnie pracy. Komisja Europej-
ska rozpoczê³a realizacjê projektu pilota-
¿owego maj¹cego pomóc m³odym ludziom
w znalezieniu pracy w innym pañstwie UE.

Projekt „Twoja pierwsza praca z EURES-
em” w swojej fazie pocz¹tkowej bêdzie mia³ na
celu poprawê mobilnoœci transgranicznej 5000
osób. Bêdzie on równie¿ s³u¿yæ jako platfor-
ma do badañ w zakresie przekszta³cenia EU-
RES – sieci s³u¿b zatrudnienia pañstw cz³on-
kowskich – w kierunku ogólnoeuropejskiej s³u¿-
by zatrudnienia.

Zgodnie z zapowiedzi¹ zawart¹ w pakiecie
Komisji na rzecz zatrudnienia z kwietnia 2012
r. Komisja zamierza usprawniæ EURES w celu
zapewnienia wiêkszej przejrzystoœci na euro-
pejskim rynku pracy oraz skierowania osób
poszukuj¹cych pracy. Projekt bêdzie równie¿
u³atwiaæ i zapewniaæ dostêp w czasie rzeczy-
wistym do wolnych miejsc oferowanych w UE
oraz przedstawiaæ pracodawcom grupy kan-
dydatów o odpowiednich kwalifikacjach.

W programie „Pierwsza praca z EURES-
em” cztery wstêpnie wybrane s³u¿by zatrud-
nienia z Niemiec, Hiszpanii, Danii i W³ochy
bêd¹ pomagaæ m³odym osobom w poszukiwa-
niu pracy w pañstwach cz³onkowskich innych
ni¿ ich w³asne pañstwa. W ramach tego progra-
mu m³odzi obywatele UE w wieku 18–30 lat
otrzymaj¹ informacje i pomoc w rekrutacji, jak
równie¿ mo¿liwoœæ finansowego wsparcia dla
ich kandydatur lub szkoleñ. Ma³e i œrednie
przedsiêbiorstwa, tj. firmy zatrudniaj¹ce do 250
pracowników, mog¹ z³o¿yæ wniosek o wspar-
cie finansowe na pokrycie czêœci kosztów szko-
lenia nowo przyjêtych pracowników oraz na
dofinansowanie dzia³añ zwi¹zanych z ich ada-
ptacj¹ w nowym kraju.

Opublikowane – Europejski Monitor Wol-
nych Stanowisk Pracy i Europejski Biuletyn
Mobilnoœci Zawodowej – równie¿ przyczy-
niaj¹ siê do dopasowywania poszukiwanych
profili pracowników i osób poszukuj¹cych
pracy za granic¹. Monitor oferuje komplekso-
wy przegl¹d najnowszych zmian na europej-
skim rynku pracy i prezentuje tendencje w za-
kresie zapotrzebowania na si³ê robocz¹. Wska-
zuje, ¿e wy¿sze kwalifikacje s¹ nadal istotnym
czynnikiem wp³ywaj¹cym na mo¿liwoœci za-
trudnienia, podczas gdy zwiêksza siê liczba
pañstw, które odnotowuj¹ spadek liczby wol-
nych miejsc pracy.

Biuletyn Mobilnoœci Zawodowej zawiera
analizê wolnych miejsc pracy og³oszonych na
portalu zatrudnienia EURES i wskazuje, gdzie
istniej¹ najlepsze mo¿liwoœci zatrudnienia.
Wed³ug danych tego biuletynu stanowiska pra-
cy, na które wystêpuje najwiêkszy popyt w
UE, to handlowcy, specjaliœci w dziedzinie fi-
nansów i pracownicy w gospodarstwach do-
mowych i restauracjach.

Strona internetowa „Twoja pierwsza praca
z EURES-em” zawiera ona dane kontaktowe
s³u¿b zatrudnienia oraz warunki udzia³u. Dane
wykorzystane w Europejskim Monitorze Wol-
nych Stanowisk Pracy pochodz¹ z wielu ró¿-
nych Ÿróde³: publicznych s³u¿b zatrudnienia,
agencji pracy tymczasowej, us³ug online, urzê-
du statystycznego UE, statystyk w zakresie
wolnych miejsc pracy (badanie aktywnoœci
ekonomicznej ludnoœci), krajowych urzêdów
statystycznych i innych odpowiednich badañ.

Oprac. mj

PRACA Z EURES-em

BIBLIOTEKA . WYDARZENIA



 



     









  


 
    
  

     
    


 
     



   

  
 

 
   
       






     
     

 


     

     






   




     




     



   




    



     







  






    







 






   




      

      


   

   
  


  
     

         

     
















      








   
    




   


     



    






    
 

     
 





 

     
  
 




  

   



  






    
    





    

   
  
  
   
 

   
     




     


  



   



   



   





 








   
   
   
   



     



  


















 
 
    


 






       

   

     

 



 


 

     





 













      
  









  

    






  
   




 



      
  







  
  










   

 






 

    

   

    



 

 





    
    
  





    





   
     






  









    




 









 

      



     




 

 




     

  

  

  

  



2/62/2012 27

ZAPOWIEDZI
KONFERENCJI

W dniach 12–14 wrzeœnia 2012 r. odbêdzie
siê Konferencja Naukowo-Techniczna „Rozwój
infrastruktury sanitarnej i energetycznej na te-
renach wiejskich” pod honorowym patronatem
JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie prof. dr. hab. Mariana Weso³owskiego
i marsza³ka województwa lubelskiego Krzysz-
tofa Hetmana.

Organizatorami s¹ Uniwersytet Przyrodni-
czy w Lublinie: Katedra Energetyki i Pojaz-
dów; Katedra Melioracji i Budownictwa Rol-
niczego; Zak³ad Ekologii Ogólnej; Uniwersytet
Rolniczy im. Hugona Ko³³¹taja w Krakowie:
Katedra In¿ynierii Sanitarnej Gospodarki Wod-
nej; Gmina Urzêdów; Gmina Borki; LGD Za-
piecek w Radzyniu Podlaskim; Polskie Towa-
rzystwo Hydrobiologiczne; Polska Akademia
Nauk Oddzia³ w Lublinie Komisja Ochrony i
Kszta³towania Œrodowiska.

Podczas konferencji poruszane bêd¹ tematy:
– budowa, modernizacja i funkcjonowanie

zbiorowych oraz przydomowych oczyszczalni
œcieków,

– problemy budowy i eksploatacji syste-
mów wodoci¹gowych i kanalizacyjnych,

– sposoby zagospodarowania i oczyszcza-
nia wód opadowych i roztopowych,

– zagospodarowanie odpadów i osadów œcie-
kowych,

– rekultywacja i ochrona zdegradowanych
zbiorników wodnych,

– odnawialne Ÿród³a energii,
– konwencjonalne Ÿród³a energii,
– praktyczne mo¿liwoœci stosowania naj-

nowszych rozwi¹zañ infrastruktury sanitarnej
i energetycznej na terenie gminy.

W dniach 18–20 paŸdziernika 2012 r.
w Pa³acu Czartoryskich w Lublinie odbêdzie
siê II Miêdzynarodowa Konferencja Nauko-
wo-Szkoleniowa „Roœlina – Ÿród³o materia³u
badawczego”.

Honorowy patronat sprawuj¹: JM Rektor
Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej, JM
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lubli-
nie, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie.

Organizatorami s¹: Lubelskie Towarzystwo
Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Ogród
Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Sk³o-
dowskiej, Polska Akademia Nauk Oddzia³
w Lublinie.

Konferencjê wspó³organizuj¹:
Katedra i Zak³ad Botaniki Farmaceutycznej

UM w Lublinie,
Katedra Chemii, Zak³ad Chemii Analitycz-

nej UM w Lublinie,
Katedra Chemii, Zak³ad Chemii Nieorganicz-

nej UM w Lublinie,
Zak³ad Fizjologii Roœlin Instytutu Biologii i

Biochemii UMCS w Lublinie,
Katedra Warzywnictwa i Roœlin Leczni-

czych UP w Lublinie,
Lubelskie Towarzystwo Naukowe,
Komisja Nauk Medycznych Oddzia³u PAN

w Lublinie,
Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddzia³

Lubelski.

…og³oszono Katechizm Koœcio³a Kato-
lickiego, który mo¿na nazwaæ wielkim
darem papie¿a Jana Paw³a II nie tylko dla
wierz¹cych, ale tak¿e dla wszystkich ludzi
dobrej woli poszukuj¹cych Prawdy.

Katechizm – owoc ¿mudnej i niezwykle
d³ugiej pracy przedstawicieli Koœcio³a – sta³
siê odpowiedzi¹ na zapotrzebowanie tych, dla
których recepcja nauki soborowej sta³a siê naj-
wa¿niejsza. Aby u³atwiæ w³aœciwe wdro¿enie
Vaticanum II w ci¹g³oœci z dwutysiêczn¹ tra-
dycj¹, biskupi Rzymu wielokrotnie zwo³y-
wali synody, a nastêpnie dawali Koœcio³owi
jasne wskazania w posynodalnych dokumen-
tach o charakterze apostolskim. Obrady naj-
bli¿szego Zgromadzenia Ogólnego Synodu
Biskupów, który odbêdzie siê w paŸdzierni-
ku 2012 roku, bêd¹ siê toczy³y na temat: nowa
ewangelizacja w celu przekazywania wiary
chrzeœcijañskiej. Podobne has³o pracy dusz-
pasterskiej pojawi³o siê ju¿ w czasie Nadzwy-
czajnego Synodu Biskupów w 1985 r. Obcho-
dzono wtedy dwudziest¹ rocznicê zamkniê-
cia obrad Soboru Watykañskiego II i podjêto
decyzje o opracowaniu Katechizmu Koœcio³a
Katolickiego. Mia³ on dokonaæ bilansu recep-
cji nauki soborowej, staæ siê kompendium ca-
³ej nauki katolickiej i stanowiæ punkt odnie-
sienia dla katechizmów lokalnych. Ówczesny
biskup Rzymu na zakoñczenie wspomniane-
go Nadzwyczajnego Synodu Biskupów po-
wiedzia³ miêdzy innymi: „(…) ta propozycja
jest pragnieniem, które odpowiada w pe³ni
prawdziwej potrzebie Koœcio³a powszechne-
go i Koœcio³ów partykularnych. Taki Kate-
chizm, zredagowany we wspó³pracy z ca³ym
episkopatem Koœcio³a katolickiego, powinien
wyra¿aæ to, co mo¿na nazwaæ symfoni¹ wia-
ry. Wiara bowiem jest podstawow¹ zasad¹,
fundamentem, zasadniczym kryterium odno-
wy, której pragn¹³ Sobór. Z niej wywodz¹ siê
normy moralne, styl ¿ycia, wybór kierunku
dzia³ania w ka¿dej sytuacji.” Te s³owa œwiat
chrzeœcijañski us³ysza³ 7 grudnia 1985 r. i sta-
³y siê one pocz¹tkiem wielkiej pracy bisku-
pów, kap³anów, teologów, osób zwi¹zanych
z katolick¹ nauk¹ spo³eczn¹ oraz wielu wier-
nych reprezentuj¹cych grupy modlitewne oraz
stowarzyszenia koœcielne. 11 paŸdziernika
1992 r., po 7 latach pracy, w trzydziest¹ rocz-
nicê rozpoczêcia Soboru Watykañskiego II, Jan
Pawe³ II skierowa³ do wszystkich ludzi do-
brej woli konstytucjê apostolsk¹ Fidei depo-
situm i tym dokumentem og³osi³ publikacjê
Katechizmu Koœcio³a Katolickiego. We wstê-
pie do papieskiego dokumentu czytamy: „Pan
zleci³ swemu Koœcio³owi misjê strze¿enia de-
pozytu wiary, któr¹ wype³nia on w ka¿dej
epoce. Intencj¹ i celem Soboru Powszechnego
Watykañskiego II, uroczyœcie otwartego przez
mego czcigodnej pamiêci poprzednika Papie-
¿a Jana XXIII, by³o ukazanie w pe³nym œwie-
tle apostolskiej i pasterskiej misji Koœcio³a tak,
aby blask prawdy ewangelicznej sk³oni³
wszystkich ludzi do poszukiwania i przyjê-
cia mi³oœci Chrystusa, która przewy¿sza
wszelk¹ wiedzê (por. Ef 3,19).” Z tego wyni-
ka, ¿e g³ównym zadaniem, jakie papie¿ Jan
XXIII powierzy³ Soborowi, by³o lepsze ujê-
cie i przedstawienie cennego depozytu wiary
chrzeœcijañskiej, aby by³a ona bardziej przy-
stêpna dla wszystkich. Dlatego w dalszej czê-
œci omawianej konstytucji Jan Pawe³ II przy-
pomina s³owa swojego poprzednika: „Dziêki

œwiat³u tego Soboru Koœció³ – jak ufamy –
pomno¿y swoje duchowe bogactwo, a czer-
pi¹c z niego now¹ energiê, bêdzie móg³ œmia³o
patrzeæ w przysz³oœæ. (…) Musimy dziœ po-
œwiêciæ siê ochoczo i bez lêku tak bardzo po-
trzebnemu w naszych czasach dzie³u, id¹c
drog¹, któr¹ Koœció³ przemierza prawie od
dwudziestu stuleci.”

Po przypomnieniu dzie³a soborowego, pa-
pie¿ odwo³uje siê do Nadzwyczajnego Synodu
Biskupów z 1985 r. „Jest naszym prawie jed-
nomyœlnym ¿yczeniem, by zosta³y opracowa-
ne katechizm lub kompendium ca³ej nauki ka-
tolickiej w dziedzinie wiary i moralnoœci, które
sta³yby siê punktem odniesienia dla katechi-
zmów lub kompendiów przygotowywanych
w ró¿nych krajach. Wyk³ad nauki powinien byæ
jednoczeœnie biblijny i liturgiczny, przedsta-
wiaj¹cy zdrow¹ doktrynê i dostosowany do
¿ycia dzisiejszych chrzeœcijan. (…) Ka¿dy
zatem katechizm powinien wiernie i w sposób
uporz¹dkowany przedstawiaæ nauczanie Pisma
Œwiêtego, ¿ywej tradycji w Koœciele i auten-
tycznego urzêdu nauczycielskiego, a tak¿e du-
chowe dziedzictwo ojców, doktorów i œwiê-
tych Koœcio³a, by umo¿liwiæ lepsze poznanie
misterium chrzeœcijañskiego i o¿ywienie wiary
ludu Bo¿ego. Musi braæ pod uwagê wyjaœnie-
nie nauki, które w ci¹gu dziejów Duch Œwiêty
wskaza³ Koœcio³owi. Konieczne jest tak¿e, by
pomaga³ rozjaœniaæ œwiat³em wiary nowe sy-
tuacje i problemy, które w przesz³oœci nie ist-
nia³y.”

Tym zadaniom i funkcjom w pe³ni czyni
zadoœæ Katechizm Koœcio³a Katolickiego. Z
jednej strony przejmuje on dawny tradycyj-
ny uk³ad, zastosowany ju¿ w Katechizmie
Piusa V, ujmuj¹c treœæ w cztery czêœci: wy-
znanie wiary, liturgia œwiêta ze szczególnym
uwypukleniem sakramentów, zasady chrze-
œcijañskiego postêpowania wy³o¿one na pod-
stawie przykazañ, wreszcie modlitwa chrze-
œcijañska. Z drugiej zaœ strony treœæ nowego
Katechizmu jest ujêta w taki sposób, by od-
powiada³a na pytania naszej epoki. S¹ to py-
tania trudne, bêd¹ce czêsto konsekwencj¹
problemów, z którymi boryka siê cz³owiek
prze³omu XX i XXI stulecia. Dlatego Kate-
chizm jest przeznaczony nie tylko dla ludzi
wierz¹cych, ale tak¿e dla tych, którzy po-
szukuj¹, w¹tpi¹ i b³¹dz¹. W kwestiach naj-
bardziej spornych Katechizm stoi na stano-
wisku, ¿e mo¿na rozwi¹zaæ wszystkie na-
sze ¿yciowe problemy, jeœli oprzemy siê na
dwu najwiêkszych przykazaniach – mi³oœci
Boga i cz³owieka.

Tak Sobór Watykañski II (o którym pisali-
œmy w poprzednim numerze Aktualnoœci), jak
i publikacja Katechizmu Koœcio³a Katolickiego
sta³y siê bardzo wa¿nymi wydarzeniami w
najnowszych dziejach Koœcio³a. Mo¿na je po-
równaæ do milowych kamieni stanowi¹cych
punkt odniesienia w zrozumieniu miejsca i roli
Boga w ¿yciu cz³owieka, w historii œwiata i w
dziejach Koœcio³a. Dlatego rocznica tych wy-
darzeñ sta³a siê okazj¹ do og³oszenia Roku
Wiary. Ten czas g³êbokiej refleksji nad odpo-
wiedzi¹ cz³owieka na wezwanie Boga prokla-
mowa³ papie¿ Benedykt XVI specjalnym li-
stem apostolskim rozpoczynaj¹cym siê od
s³ów Porta fidei.

Opracowa³
ks. Stanis³aw Sieczka

20 LAT TEMU…
DUSZPASTERSTWO . WYDARZENIA
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