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Z tego okresu datuj¹ siê rozwa¿ania intelek-
tualne nad „dusz¹ zwierzêcia”, które rozpo-
czyna³y siê zawsze od porównania z cz³owie-
kiem na drodze dopatrywania siê wspólnych
cech oraz kszta³towania pogl¹dów, ¿e w³aœci-
woœci mo¿na wzajemnie przenosiæ z ludzi na
zwierzêta i odwrotnie. Zachowanie zwierz¹t
mierzono ludzk¹ skal¹ porównawcz¹, co jest
typowym przyk³adem antropomorfizmu, tzn.
przypisywania cech ludzkich zwierzêtom, a
tak¿e wyjaœniania w kategoriach przyczyn
psychicznych. Porównanie ludzi i zwierz¹t,
wyszukiwanie podobieñstw i ró¿nic miêdzy
tymi dwoma rodzajami istot ¿ywych, stanowi
odwieczny temat refleksji i dyskusji. Mia³y one
zawsze alternatywny charakter. Akcentowanie
jednoœci ca³ego organicznego œwiata, a tak¿e
akcentowanie wyj¹tkowoœci cz³owieka, spe³-
nia³o ró¿ne funkcje.

Pocz¹wszy od staro¿ytnoœci kszta³towa³y
siê w ró¿nych epokach historycznych, ró¿ne
szko³y filozoficzne. Przedstawiciele tych epok
zasadniczo prezentowali dwie orientacje filo-
zoficzne – materialistyczne lub spirytualistycz-
ne. Ta dwoistoœæ w traktowaniu œwiata zwie-
rzêcego zaczê³a siê powoli przesuwaæ na grunt
raczej naukowy ni¿ filozoficzny.

Etologia pierwotnie opisywa³a obyczaje (gr.
ethos = obyczaj + logos = nauka) badanych zwie-
rz¹t (tzw. opisowa), by³a wiêc synonimem bio-
nomiki. Obecnie etologia eksperymentalna bada:

– poszczególne osobniki, Ÿród³a zachowa-
nia, jak bodŸce, popêdy, motywacje

– mechanizmy zachowania wrodzonego, np.
kinezy, tropizmy, taksje oraz zachowania na-
bytego

– panuj¹ce miêdzy osobnikami stosunki,
spo³eczne ¿ycie zwierz¹t, zachowanie agoni-
styczne – wspó³zawodnictwo zwierz¹t, opie-
ka nad potomstwem, porozumiewanie siê zwie-
rz¹t, wêdrówki zwierz¹t itp.

– oprócz klasycznego problemu instynktu,
zajmuje siê równie¿ uczeniem siê zwierz¹t.

Ogólnie mo¿na skonstatowaæ, ¿e zachowa-
nie siê zwierz¹t wynika z anatomicznych i fi-
zjologicznych w³aœciwoœci ich uk³adu nerwo-
wego. Zasadniczymi elementami ró¿nych form
zachowania siê zwierz¹t s¹ mechanizmy wro-
dzone (odruchy i instynkty) oraz mechanizmy
nabyte (dzia³anie modyfikowane przez do-
œwiadczenie lub uczenie). Jednoczeœnie nale¿y
zaznaczyæ, ¿e zachowanie siê zwierz¹t ni¿ej
zorganizowanych opiera siê na reakcjach wro-
dzonych – instynktach, natomiast wraz z po-
stêpem rozwoju filogenetycznego rozwija siê
zdolnoœæ uczenia siê.

Ka¿dy organizm, aby przetrwaæ, musi mieæ
zdolnoœæ uczenia siê:

– poznaæ, jakie zjawiska w œrodowisku s¹
ze sob¹ zwi¹zane;

– jak w³asne dzia³ania zwierzêcia wp³ywaj¹
na zdarzenia œrodowiskowe oraz jaki wp³yw
maj¹ te zdarzenia na jego zachowanie siê.

Wiedza ta pozwala organizmowi dokony-
waæ przewidywañ dotycz¹cych przysz³ych
zdarzeñ oraz wykorzystywaæ œrodowisko do
zaspakajania swych potrzeb.

Bodziec (stimulus), który regularnie wywo-
³uje dan¹ reakcjê jeszcze przed uczeniem siê (wro-
dzony), nosi nazwê bodŸca bezwarunkowego
(Sb). Bodziec obojêtny, który wielokrotnie wy-
stêpuje tu¿ przed pojawieniem siê bodŸca bez-
warunkowego, uzyskuje zdolnoœæ wywo³ania tej
reakcji, staj¹c siê w ten sposób bodŸcem warun-
kowym (Sw). Proces ten nazywa siê warunko-
waniem reaktywnym lub warunkowaniem kla-
sycznym. W tym typie uczenia siê zwierz¹t
jeden bodziec zaczyna zastêpowaæ inny, staj¹c

siê sygna³em, ¿e zbli¿a siê zdarzenie przyjemne
(np. pokarm) lub zdarzenie awersyjne, przykre
(kara np. wstrz¹s elektryczny).

Reakcjê, któr¹ wywo³uje niejako automa-
tycznie bodziec bezwarunkowy, nazwano re-
akcj¹ bezwarunkow¹ (Rb), zaœ wywo³an¹ przez
nowy sygna³ (mo¿e on mieæ dodatkowe kom-
ponenty) reakcj¹ warunkowan¹ (Rw).

W prowadzonych badaniach etologicznych
na zwierzêtach stosowano ró¿ne metody i urz¹-
dzenia, miêdzy innymi umieszczono zwierzê-
ta w labiryncie, skrzynce, klatce lub pude³ku,
którego drzwiczki zamkniête s¹ jakimœ mecha-
nizmem. Pokarm umieszcza siê wewn¹trz b¹dŸ
zewn¹trz klatki, a zadaniem zwierzêcia jest
znalezienie otwarcia drzwiczek.

Wiele badañ dotyczy³o analizy wra¿liwo-
œci narz¹dów zmys³owych u zwierz¹t. Dobie-
rano i stopniowano ró¿ne bodŸce daj¹ce siê stop-
niowaæ i dok³adnie mierzyæ ich si³ê, przy czym
zwracano uwagê na fakt, ¿e musz¹ one byæ
w³aœciwe dla danego zwierzêcia i mieœciæ siê w
sferze jego zainteresowañ.

Amerykañski psycholog E. L. Thorndike
(Columbia University) bada³ u g³odnych ko-
tów reakcje warunkowania o „charakterze in-
strumentalnym” w „skrzynkach problemo-
wych”. Z kolei B.F. Skinner (Harvard Univer-
sity) analizowa³ zachowanie siê szczurów i
go³êbi nad „warunkowaniem sprawczym”. Fun-
damentalne badania dotycz¹ce warunkowania
tzw. „klasycznego” prowadzi³ rosyjski uczo-
ny I. Paw³ow (1849–1936) na psach. Stwier-
dzi³ on, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy reaktyw-
noœci¹ fizjologiczn¹ organizmu a typem uk³adu
nerwowego zwierzêcia (temperamentem).
Obecnie stosowane s¹ inne okreœlenia cech tem-
peramentu np. zwierzêta spokojne, niespokoj-
ne, lêkliwe, nielêkliwe, pobudliwe i inne.

Aktualnie, g³ównym celem badawczym eto-
logii stosowanej, czyli nauki o praktycznych
aspektach zachowania siê zwierz¹t gospodar-
skich, jest kompleksowe analizowanie zacho-
wania siê zwierz¹t, zarówno w odniesieniu do
cech jakoœciowych, jak i iloœciowych oraz wy-
pracowania sposobów wzajemnego dostoso-
wania w³aœciwoœci biologicznych zwierz¹t w
odniesieniu do ich behawioru oraz wymogów
nowoczesnej technologii wychowu, u¿ytkowa-
nia i hodowli. Warunki utrzymania zwierz¹t na
du¿ych fermach produkcyjnych (megafermach)
i hodowlanych s¹ obecnie w znacznej mierze
uwarunkowane czynnikami natury ekonomicz-
nej i technologicznej (tzw. przemys³owe tech-
nologie utrzymania zwierz¹t), natomiast aspek-
ty biologii zwierz¹t, a zw³aszcza ich zachowa-
nia siê i tzw. „komfortu psychicznego” i do-
brostanu zwierz¹t (ang. Welfare) zesz³y na plan
dalszy lub s¹ w ogóle pomijane.

Praktyczne wyniki badañ etologii stosowa-
nej s¹ wykorzystywane we wszystkich g³ów-
nych aspektach chowu i hodowli zwierz¹t (koni,
byd³a, œwiñ, owiec, kóz, drobiu i in.):

– ocena wp³ywu szeroko pojêtego œrodo-
wiska na zwierzêta;

– ocena i diagnozowanie stanu zdrowia;
– konstrukcja optymalnych i funkcjonal-

nych budynków inwentarskich, urz¹dzeñ zoo-
technicznych, technologii produkcji dostoso-
wanych do nowoczesnych modeli rasowych;

– wprowadzenie nowych metod rozrodu oraz
nowych technik wychowu m³odych zwierz¹t;

– optymalizacja sposobów postêpowania ze
zwierzêtami poprzez organizacjê pracy przy
obs³udze, u¿ytkowaniu, transporcie, zapobie-
ganie wypadkom w kontaktach ze zwierzêtami;

– opracowanie nowych metod zapobiegaj¹-
cych pojawieniu siê problemów etycznych

przy niew³aœciwych technologiach produkcji
zwierzêcej;

– opracowanie zasad i regu³ utrzymania oraz
hodowli zwierz¹t w warunkach naturalnych
(ekologicznych).

Wymienione czynniki badañ etologii stoso-
wanej dotycz¹ wszystkich gatunków zwierz¹t
gospodarskich i musz¹ byæ uwzglêdnione przy
racjonalizacji chowu i hodowli poszczególnych
gatunków zwierz¹t gospodarskich (konie, by-
d³o, œwinie, owce, kozy, drób).

W odniesieniu do badañ etologicznych na
koniach w Katedrze Etologii prowadzona jest:

– ocena zrównowa¿enia nerwowego – test
lêkliwoœci;

– ocena procesów pamiêci i uczenia siê koni
– test w labiryncie;

– ocena percepcji dŸwiêkowej;
– ocena przebiegu procesów psychicznych

w okresie wzrostu i rozwoju koni arabskich;
– ocena reaktywnoœci behawioralnej w te-

stach lêkliwoœci z uwzglêdnieniem stê¿enia
hormonów stresowych (kortyzol, ACTH);

– ocena widzenia barwnego u koni

Koñ jest zwierzêciem o specyficznym kie-
runku u¿ytkowania wierzchowego lub zaprzêgo-
wego, wymagaj¹cego bardzo bliskiego kontaktu
z cz³owiekiem. St¹d te¿ konie powinny charakte-
ryzowaæ siê zrównowa¿onym uk³adem nerwo-
wym, byæ ma³o pobudliwe, ufne i przyjazne.

D¹¿¹c do hodowli i produkcji takich koni,
w nowoczesnych programach selekcyjnych
zwraca siê uwagê na takie w³aœnie cechy.

W ostatnich latach w naszej Katedrze doko-
nano oceny pobudliwoœci nerwowej, a tak¿e
oceny procesów zapamiêtywania i wdra¿ania
do nowych zadañ, koni wszystkich wa¿niej-
szych ras hodowanych w Polsce. Wykorzysty-
wano w tym celu zaprojektowane w³asne meto-
dy i specjalne urz¹dzenia. Konie poddawano tzw.
„testowi lêkliwoœci” i „testowi w labiryncie”.

Na podstawie prowadzonych badañ stwier-
dzono, ¿e w teœcie lêkliwoœci najlepsze okaza³y
siê konie rasy wielkopolskiej, zimnokrwistej,
huculskiej i konik polski. Natomiast w testach
w labiryncie najlepsze wyniki uzyska³y konie
rasy zimnokrwistej, huculskiej i ma³opolskiej.

Badania wykaza³y, ¿e u Ÿrebi¹t w wieku
24–30 mies. wystêpuje stabilizacja reaktyw-
noœci behawioralnej na bodŸce optyczne i aku-
styczne, co œwiadczy, ¿e w tym wieku u Ÿre-
bi¹t arabskich wystêpuje dojrza³oœæ psychicz-
na. Na podstawie badañ wyliczono wspó³-
czynniki korelacji i regresji, które pos³u¿y³y
do sporz¹dzenia równañ regresji, pozwalaj¹-
cych oszacowaæ wynik oceny reaktywnoœci
konia doros³ego na podstawie jego oceny w
wieku m³odym (Ÿrebiêcym). Stwierdzenie po-
wy¿sze jest podstawowym elementem selek-
cji hodowlanej.

Przeprowadzono równie¿ ocenê widzenia
barwnego u koni, wykazuj¹c rozpoznawanie
podstawowych kolorów (czerwony, niebieski,
zielony, ¿ó³ty). Powy¿sze badania maj¹ istot-
ne znaczenie przy eksploatacji koni w sporcie
jeŸdzieckim.

Jednoczeœnie stwierdzono du¿e zale¿noœci
miêdzy poziomem zrównowa¿enia nerwowe-
go koni a ich wskaŸnikami zdolnoœci prawo-
twórczych, wspó³czynnikami powodzenia
(Wp) dzielnoœci wyœcigowej i sportowej, a tak-
¿e wspó³czynnikami inbredu oraz uwarunko-
waniami genetycznymi.

Wyk³ad wyg³oszony podczas uroczystoœci
dn. 18 czerwca 2013 r.
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10 AKTUALNOŒCI

TYTU£ PROFESORA:

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17
stycznia 2013 r. nadano tytu³ profesora dr hab.
Joannie Bogus³awie Bar³owskiej.

NADANE
STOPNIE NAUKOWE DOKTORA

HABILITOWANEGO

WYDZIA£
BIOLOGII I HODOWLI ZWIERZ¥T

dr Monika Maria Budzyñska: Behawioral-
ne i fizjologiczne mechanizmy reakcji koni arab-
skich na bodŸce stresowe

Recenzenci:
prof. dr hab. Zbigniew Jaworski  – UWM w

Olsztynie
prof. dr hab. Henryk Geringer de Oeden-

berg – UP we Wroc³awiu
prof. dr hab. Maria Kulisa – UR w Krako-

wie
prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel – UP w

Lublinie
15 stycznia 2013 r.

dr Anna Kasprzyk: Przydatnoœæ technolo-
giczna i kulinarna miêsa mieszañców pocho-
dz¹cych z krzy¿owania dzika (Sus scrofa scro-
fa) z wybranymi rasami hodowlanymi œwiñ

Recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Falkowski – UWM w

Olsztynie
prof. dr hab. Maria Koæwin-Podsiad³a –

UPH w Siedlcach
prof. dr hab. Gra¿yna Michalska – UTP w

Bydgoszczy
prof. dr hab. Anna Litwiñczuk – UP w Lu-

blinie
21 marca 2013 r.

dr Grzegorz Borsuk: Zró¿nicowanie mor-
fometryczne, genetyczne, epigenetyczne i bio-
chemiczne Varroa destructor opornych oraz
wra¿liwych na tau-fluwaliant

Recenzenci:
prof. dr hab. Jerzy Wilde – UWM w Olsz-

tynie
dr hab. Pawe³ Chorbiñski, prof. nadzw. –

UP we Wroc³awiu
dr hab. Krystyna Czekoñska, prof. nadzw.

– UR w Krakowie
dr hab. Brygida Œlaska, prof. nadzw. – UP

w Lublinie
13 czerwca 2013 r.

WYDZIA£ OGRODNICTWA
I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

dr El¿bieta Patkowska: Bioró¿norodnoœæ
mikroorganizmów zasiedlaj¹cych sojê, Glycine
max (L.) Merrill, oraz podatnoœæ roœlin ró¿-
nych odmian na pora¿enie przez grzyby, ze
szczególnym uwzglêdnieniem Phomopsis so-
jae Lehman

Recenzenci:
prof. dr hab. Irena Kiecana – UP w Lublinie
prof. dr hab. Stefan Martyniuk – IUNG PIB

w Pu³awach

prof. dr hab. Czes³aw Sadowski – UTP w
Bydgoszczy

prof. dr hab. Zbigniew Weber – UP w Po-
znaniu

16 listopada 2012 r.

dr Grzegorz Mikiciuk: Wp³yw dolistnego
dokarmiania nawozami zawieraj¹cymi potas,
krzem i bor oraz superabsorbenta na wielkoœæ i
jakoœæ plonu truskawki (Fragaria × ananasa
Duch.)

Recenzenci:
dr hab. Monika Ma³odobry – UR w Krako-

wie
dr hab. Zenia Micha³ojæ – UP w Lublinie
dr hab. Lidia Sas-Paszt – Instytutu Ogrod-

nictwa w Skierniewicach
dr hab. Dariusz Wrona – SGGW w Warsza-

wie
19 kwietnia 2013 r.

WYDZIA£
I N¯YNIERII PRODUKCJI

dr Marek Szmigielski: Wp³yw obróbki ter-
micznej na wybrane wskaŸniki jakoœci nasion
soi i ich przetworów

Recenzenci:
prof. dr hab. Leszek Moœcicki – UP w Lu-

blinie
prof. dr hab. Barbara Klocek – UPH w Sie-

dlcach
prof. dr hab. Agnieszka Kaleta – SGGW w

Warszawie
dr hab. Ireneusz Bia³obrzewski, prof. nadzw.

– UWM w Olsztynie
4 lipca 2013 r.

WYDZIA£
MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

dr £ukasz Krzysztof Adaszek: ca³okszta³t
dorobku naukowego, dydaktycznego i organi-
zacyjnego oraz jednotematyczny cykl prac pt.
„Badania nad babeszjoz¹ psów – epidemiolo-
gia choroby, struktura genetyczna, i w³aœciwo-
œci antygenowe Babestia canis canis”

Komisja habilitacyjna:
przewodnicz¹cy: prof. dr hab. W³odzimierz

Kluciñski – SGGW w Warszawie
sekretarz: dr hab. Urszula Kosior-Korzec-

ka – UP w Lublinie
Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Szweda – UWM w

Olsztynie
dr hab. Tomasz Cencek – PIW-PIB w Pu³a-

wach
prof. dr hab. Tadeusz Frymus – SGGW w

Warszawie
cz³onkowie: prof. dr hab. Zenon So³tysiak

– UP we Wroc³awiu
prof. dr hab. Andrzej Wernicki – UP w Lu-

blinie
Uchwa³a komisji habilitacyjnej – 27 maja

2013 r.
Uchwa³a Rady Wydzia³u – 20 czerwca 2013 r.

dr Ewa Barbara Tomaszewska: cykl 8 jed-
notemetycznych prac pod wspólnym tytu³em
„Negatywne efekty prenatalnego programowa-
nia rozwoju postnatalnego prosi¹t przy stoso-
waniu deksametazonu”

Komisja habilitacyjna
przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Tomasz Ja-

nowski – UWM w Olsztynie
sekretarz: dr hab. Jadwiga Jaworska-Ada-

mu, prof. nadzw. – UP w Lublinie
Recenzenci:
prof. dr hab. Romuald Zabielski – SGGW w

Warszawie
prof. dr hab. Wojciech Zawadzki – UP we

Wroc³awiu
prof. dr hab. Leszek Szczepañski – WSSP

w Lublinie
cz³onkowie: prof. dr hab. Zdzis³aw Gajew-

ski – SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Ryszard Bobowiec – UP w

Lublinie
Uchwa³a komisji habilitacyjnej – 18 czerw-

ca 2013 r.
Uchwa³a Rady Wydzia³u – 20 czerwca 2013 r.

WYDZIA£
NAUK O ¯YWNOŒCI
I BIOTECHNOLOGII

dr in¿. Dariusz Miros³aw Stasiak: dorobek
naukowo-dydaktyczny i organizacyjny oraz
indywidualna rozprawa naukowa pt. „Wp³yw
kawitacji na w³aœciwoœci sk³adników ¿ywno-
œci”

Komisja habilitacyjna
przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Jan Gawêcki

– UP w Poznaniu
sekretarz: dr hab. Pawe³ Glibowski – UP w

Lublinie
Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Lenart – SGGW w

Warszawie
prof. dr hab. Lidia Zander – UWM w Olsz-

tynie
prof. dr hab. Zdzis³aw Targoñski – UP w

Lublinie
cz³onkowie: prof. dr hab. Krzysztof Surów-

ka – UR w Krakowie
prof. dr hab. Barbara Baraniak – UP w Lu-

blinie
Uchwa³a komisji habilitacyjnej – 15 stycz-

nia 2013 r.
Uchwa³a Rada Wydzia³u – 23 stycznia 2013 r.

dr Urszuli Gawlik-Dziki: dorobek nauko-
wo-dydaktyczny i organizacyjny oraz indy-
widualna rozprawa naukowa pt. „Biodostêp-
noœæ i interakcje przeciwutleniaczy fenolo-
wych w ¿ywnoœci – badania in vitro”

Komisja habilitacyjna
przewodnicz¹cy: prof. dr hab. Erwin W¹-

sowicz – UP w Poznaniu
sekretarz: dr hab. Pawe³ Glibowski – UP w

Lublinie
Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Oszmiañski – UP we Wro-

c³awiu
prof. dr hab. Ryszard Amarowicz – Insty-

tut Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoœci PAN
w Olsztynie

prof. dr hab. Jerzy Jamroz – UP w Lublinie
cz³onkowie: dr hab. Marta Mitek, prof.

nadzw. – SGGW w Warszawie
prof. dr hab. Zdzis³aw Targoñski – UP w

Lublinie
Uchwa³a komisji habilitacyjnej – 14 czerw-

ca 2013 r.
Uchwa³a Rady Wydzia³u – 19 czerwca 2013 r.

NOMINACJE . HABILITACJE
DOKTORATY

 WYDARZENIA



 











   






   








 
  














   

   






 








 









  









   





  






  







 







  


 






 
   






   
   














 








    






 





   




  


 
     



 
  

  



 
    




        



 

    
    


    



    





   
    









  


 


 
 





   
   





  

     



     








   

    


     

   

 
  


   
   
   


    
   
  
 




   


     
   



     


 


   






   












   


  



    












  

  


      




 



 
 

 

 
 

 




   



 




     

 






    


 








  
 

  



   
 



 
  
 


    



     







   

   





  



   

   






    
    





   
   












 



  
  

  
   
    
     







        
  

   






  


     


    




    
 
 
 
    


      


 

  


 



 


  
   
 

   

 
 




 
  




  






   

   

   










   

  

  





   


 




  





  





 




   




    

  









   
 



  

    

  



 

   
  

  



     


   


    






       

 





  
    







 


   

   




  
   
   








     
 
  


  

    
 


  



    
   
   
    
    
   

   


    

     



 
   




    
 

  




   


    
  
    


  






   
    








     
   
   



   


   


   

 

      

    



  

   

    

       
       


  







     






      

       
















  

    

     






 
















  



       







        









       
 




          


    













     
   
       



        








      





    



     


 









   

       
     

       
 

    
 



 











   


    

    
     


    







     




   



  

  









     



 
     
     




       


 
 



 
    

    
 
   



  





    


 
    


  






   



  



    

























   

 

           


    



 




    
  

 
 


   
   


 
    

 
  
  



  
 







  
   



   








    

    
      
   






    





  


  


      







    




 


  


  






   



 
    
   
 




  







   

   

  



 

   

     
   

 

    


     









   



        









      





   

    
   
    


      
   




     

     





  
      

    
    

     


    



   

      
     




  
     
   

     

   

 

    


   




 
     


     
      
       


 





     





    




   





    

    





   
     







      

 

      




 





 


   

   
    







 

 



   
   
 
 

    


 

   
   




   
  
  










     

        
         

    

  
     
    



   





    





   

    

  

 



  

   
   
   

 










 


 

   







   








   
    

   


  
 
    





 



  
 



   


     
    
    


 



  




     
  

   
     
   

 

    
 



 




  








    













    




     



   



      


    

 
   
    



     



   




  

 



   


 

  
   

     









  
    



















     





   



 





   



   
 



     

 

 



 






 

















   
    








 

   





  


 


      

      







  



      
  
  





   
     


     



     



    
 






   

 


    
   

    


   


      


  
   

   

   

 

 
   





   


    









 
  
   

  






 
  









  




 

 


















    








     





     










    



  

   
    


   

   
 



  

  





     




      
   
    











  



  









   








  










  


     



     
    

   

  
  


 
 






  











 



   

    







 

 



 




  






     
  
  









    










    
  





 





  
     






 





   
   


  


    






     




     
  




    
  
  

    

     
  

 





   
   


     
    


     












   
    





     




     


 








 
      

   




        








     














 

 







   

 



26 AKTUALNOŒCI

Stosunkowo niedawno byliœmy œwiadkami faktów, które bardzo
rzadko zdarzaj¹ siê w ¿yciu Koœcio³a. Papie¿ Benedykt XVI zrezygno-
wa³ z pos³ugi papieskiej i odszed³ na emeryturê. W historii Koœcio³a
podobny przypadek odnotowano przy koñcu XIII stulecia i by³ zwi¹-
zany z osob¹ Celestyna V, który po pó³rocznym pontyfikacie powróci³
do ¿ycia zakonnego. Nie bêdziemy wnikaæ w decyzjê Benedykta XVI.
Jako ¿ywemu Koœcio³owi wystarczy nam podane przez niego uzasad-
nienie, które ma swoje Ÿród³o w Kodeksie prawa kanonicznego. W
kanonie 332 tego¿ Kodeksu czytamy: „Gdyby siê zdarzy³o, ¿e Biskup
Rzymski zrzek³by siê swego urzêdu, to do wa¿noœci wymaga siê, by
zrzeczenie zosta³o dokonane w sposób wolny i by³o odpowiednio ujaw-
nione; nie wymaga zaœ niczyjego przyjêcia”. Warto przypomnieæ, ¿e
aktualnie obowi¹zuj¹cy Kodeks prawa kanonicznego, reguluj¹cy te i
inne problemy Koœcio³a, zosta³ podpisany przez papie¿a Jana Paw³a II
25 stycznia 1983 r. Zatem twórcy Kodeksu jakby przeczuwali, ¿e
prze³om drugiego i trzeciego tysi¹clecia mo¿e zaowocowaæ wydarze-
niami, które w poprzednich stuleciach by³y w³aœciwie nieznane. Taki
niespotykany przypadek sk³ania Koœció³ i œwiat do g³êbokiej zadumy
nad istot¹ papiestwa.

Kodeks o Biskupie Rzymu
Kanon 331 Kodeksu prawa kanonicznego tak okreœla pochodzenie i

zakres w³adzy papie¿a: „Biskup Koœcio³a Rzymskiego, w którym trwa
urz¹d udzielony przez Pana samemu Piotrowi, pierwszemu z Aposto-
³ów, a który ma byæ przekazywany jego nastêpcom, jest G³ow¹ Kole-
gium Biskupów, Zastêpc¹ Chrystusa i Pasterzem ca³ego Koœcio³a tutaj
na ziemi. Dlatego, z racji swojego urzêdu, posiada on najwy¿sz¹, pe³n¹,
bezpoœredni¹ i powszechn¹ w³adzê zwyczajn¹ w Koœciele, któr¹ mo¿e
wykonywaæ zawsze w sposób nieskrêpowany.”

Na przestrzeni wieków teologia papiestwa nada³a Biskupowi Rzy-
mu tytu³y, które oddaj¹ naturê jego pos³ugi, wynikaj¹cej z posiadanej
w³adzy. Papie¿ Leon Wielki mówi³ o sobie papa, czyli swoj¹ s³u¿bê
Koœcio³owi opiera³ na ojcostwie. Ojciec œwiêty Grzegorz I Wielki po
raz pierwszy okreœli³ siê mianem: servus servorum Dei, czyli s³uga s³ug
Boga. Ten piêkny tytu³ wyra¿a w pe³ni funkcje wpisane w ¿ycie papie-
skie, tj. s³u¿bê Bogu, Koœcio³owi, œwiatu i ka¿demu cz³owiekowi. Za-
tem nie w³adza, ale pos³uga wykonywana w duchu braterskim znamio-
nuje pontyfikat Biskupa Wiecznego Miasta. Pewnie dlatego œwiat tak
bardzo interesuje siê wynikiem ka¿dego konklawe. Chodzi bowiem o
to, aby dokonaæ wyboru takiego cz³owieka, który bêdzie zdolny unieœæ
ciê¿ar odpowiedzialnoœci za Koœció³, który jest jednoczeœnie Bo¿y i
zakorzeniony w historii cz³owieka. Wa¿n¹ rzecz¹ jest równie¿ fakt
przyjêcia wyboru. Nastêpny kanon Kodeksu okreœla jego warunki:
„Pe³n¹ i najwy¿sz¹ w³adzê w Koœciele otrzymuje Biskup Rzymski
przez zgodny z prawem i zaakceptowany przez niego wybór wraz z
konsekracja biskupi¹. St¹d tê sam¹ w³adzê otrzymuje od momentu przy-
jêcia wyboru na Papie¿a ten elekt, który posiada sakrê biskupi¹. Gdy-
by elekt nie mia³ sakry biskupiej, powinien byæ zaraz konsekrowany na
biskupa. Gdyby siê zdarzy³o, ¿e Biskup Rzymski zrzek³by siê swego
urzêdu, to do wa¿noœci wymaga siê, by zrzeczenie zosta³o dokonane w
sposób wolny i by³o odpowiednio ujawnione; nie wymaga zaœ niczyje-
go przyjêcia”.

Natura urzêdu papieskiego
Urz¹d papieski, skupiaj¹cy w sobie w³adzê i s³u¿bê, ma specyficz-

ny charakter. Zosta³ on ukazany na nowo w dokumentach Soboru Wa-
tykañskiego II. W konstytucji dogmatycznej Lumen gentium ojcowie
Soboru wyk³adaj¹ now¹ doktrynê o kolegialnym charakterze Koœcio³a i
w³adzy eklezjalnej. W myœl soborowej eklezjologii biskupi s¹ nastêpca-
mi kolegium apostolskiego w nauczycielstwie i rz¹dzeniu pasterskim.
W ich kolegium trwa nieprzerwanie cia³o apostolskie z jego g³ow¹, czyli
papie¿em, ale nigdy bez niego. On jest bowiem podmiotem najwy¿szej
i pe³nej w³adzy w ca³ym Koœciele. On jest Ÿród³em i zasad¹ jednoœci
kolegium i warunkiem koniecznym jego istnienia i wykonywania przez
niego pos³ugi. Te sugestie soborowe znalaz³y swoje potwierdzenie w
Kodeksie prawa kanonicznego. W kanonie 333 jednoznacznie stwier-
dza siê: „W wykonywaniu zadania najwy¿szego Pasterza Koœcio³a,
Biskup Rzymski jest zawsze z³¹czony wspólnot¹ z pozosta³ymi bi-
skupami, a tak¿e z ca³ym Koœcio³em. Jemu jednak przys³uguje prawo
okreœlania – zgodnie z potrzebami Koœcio³a – sposobu, indywidualnego
lub kolegialnego, wykonywania tego zadania.”

Prymat papie¿a wobec soboru, czyli pewnej formy kolegialnoœci,

BISKUP
 WIECZNEGO MIASTA

jest jeszcze bardziej podkreœlony w kanonie 341: „Dekrety soboru po-
wszechnego nie posiadaj¹ mocy obowi¹zuj¹cej, dopóki, po zatwierdze-
niu ich przez Biskupa Rzymskiego wraz z ojcami soboru, nie zostan¹
przez niego potwierdzone i na jego polecenie og³oszone. (…) Takiego
samego potwierdzenia i og³oszenia, dla uzyskania mocy obowi¹zuj¹cej,
wymagaj¹ dekrety Kolegium Biskupów, gdy podejmuje dzia³alnoœæ œci-
œle kolegialn¹, w sposób wskazany albo dobrowolnie przyjêty przez
Biskupa Rzymskiego.”

Dlaczego ostateczna decyzja nale¿y do papie¿a?
Decyduje o tym charyzmat jego nieomylnoœci w nauczaniu w spra-

wach wiary i moralnoœci. Jest to dar i ³aska Ducha Œwiêtego, dziêki
któremu Biskup Rzymu sprawuje opiekê nad bezb³êdnym przekazem
prawdy objawionej i jej charakterem zbawczym. Ten charyzmat obej-
muje ca³y Koœció³, ale w szczególny sposób dotyczy papie¿a i kole-
gium biskupów. Ujawnia siê w uroczystym i zwyczajnym nauczaniu
papie¿a. Naukê o nieomylnoœci papieskiej og³osi³ Sobór Watykañski I,
podaj¹c jej niezbêdne warunki. Nale¿¹ do nich:

„1. Papie¿ wystêpuje jako pasterz i nauczyciel wszystkich wier-
nych.

2. U¿ywa swojego autorytetu apostolskiego w stopniu najwy¿-
szym.

3. G³osi naukê wiary i obyczajów.
4. Zobowi¹zuje do jej przyjêcia ca³y Koœció³ powszechny jako nie-

zmienn¹.”
Od 13 marca 2013 roku na czele Koœcio³a stoi papie¿ Franciszek.

Jest 265. biskupem Rzymu. Koœció³ od pocz¹tku uznaje, ¿e papie¿ to
widzialny zastêpca Chrystusa oraz kolejny nastêpca Piotra Aposto³a,
który pe³ni³ tê funkcjê z nadania Jezusa: „Zaprawdê powiadam: Ty
jesteœ Piotr [czyli Ska³a] (??????)  i na tej Skale (?????) zbudujê Koœció³
mój, a bramy piekielne go nie przemog¹.” (Mt 16, 18–19).

ks. dr Stanis³aw Sieczka

 i na tej Skale (πέτρα) 

DUSZPASTERSTWO . DYDAKTYKA

TRZYMILIONOWY
ERASMUS

Wed³ug opublikowanych 8 lipca br. najnowszych danych od rozpo-
czêcia programu wymiany Erasmus w 1987 r. ponad 3 mln studentów
skorzysta³y z tych unijnych stypendiów. Dane statystyczne obejmu-
j¹ce rok akademicki 2011–2012 pokazuj¹ równie¿, ¿e program umo¿li-
wi³ rekordowej, jak dot¹d liczbie 250 tys. studentów uczestnicz¹cych
w programie Erasmus spêdzenie czêœci studiów wy¿szych za granic¹
lub podjêcie sta¿u w zagranicznej spó³ce, tak by wzros³y ich szanse na
rynku pracy. Ponad 46 500 kadry akademickiej i administracyjnej rów-
nie¿ otrzyma³o wsparcie z programu Erasmus na wyjazdy za granicê w
celach dydaktycznych lub szkoleniowych.

W roku akademickim 2011-2012 z Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie na studia wyjecha³o 16 osób do: Czech, Belgii, Bu³garii, Hiszpa-
nii, Portugalii, Turcji i W³och z nastêpuj¹cych Wydzia³ów: Agrobioin¿y-
nierii, Nauk o ¯ywnoœci i Biotechnologii, Biologii i Hodowli Zwierz¹t,
In¿ynierii Produkcji, Medycyny Weterynaryjnej. W ramach Erasmusa
praktyki odby³o 19 studentów w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech,
Portugalii, Turcji, we W³oszech z Wydzia³ów: Agrobioin¿ynierii, Medy-
cyny Weterynaryjnej, In¿ynierii Produkcji, Nauk o ̄ ywnoœci i Biotechno-
logii. Œredni wyjazd na studia trwa³ 6 miesiêcy, a na praktyki 3 miesi¹ce.

21 pracowników wyjecha³o na 5 dni roboczych w celu prowadzenia
zajêæ do: Austrii, Czech, Estonii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, S³owacji,
Turcji, W³och, na Wêgry, z Wydzia³ów: Agrobioin¿ynerii, Medycyny
Weterynaryjnej, In¿ynierii Produkcji, Ogrodnictwa i Architektury Kra-
jobrazu, Nauk o ¯ywnoœci i Biotechnologii. W szkoleniach uczestni-
czy³o 12 pracowników we Francji, Niemczech, Portugalii, Turcji we
W³oszech, z Wydzia³ów: Medycyny Weterynaryjnej, In¿ynierii Pro-
dukcji, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Nauk o ¯ywnoœci i
Biotechnologii oraz jedna osoba z administracji.

Erasmus+, nowy unijny program, który ma siê rozpocz¹æ w stycz-
niu 2014 r.,  zast¹pi program „Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” (Erasmus,
Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), jak równie¿ programy „M³o-
dzie¿ w dzia³aniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink oraz pro-
gram wspó³pracy dwustronnej z krajami uprzemys³owionymi.

oprac. MJ na podst. mat. z KE
i inf. z Biura Wymiany Miêdzynarodowej UP



 


  



 

   
  



   
   
   




 






  










    






   


   











    


    

   



   








    


  
     



   
     
 

    




  






    






    


  

   
 

 




 
   


     
   
 

  











  

   

   

   
   





   


  

  




  




    

  
 




 





    
 





 

   
    

   
   

    

      
 



     














  





    


  












   
   




   



   


  
    







   



     


    

  

 

             
    



 



     



    
      


    




     



   


  

   



    
  




    








 

 
      



 











   

 

    

   
 



 
   

   

       

  


      







    

    

 

     





 







     




    


  
     
      


 
 








 



 
































     

        













 







 


 

 

 

 

 



 









 


   








 

 






   









      





      
     
    
      
    
  















  
  






   






    



   
 

  







   



  



 





  

   





  
   

   

















   












   









    




 
 

 

  


     

  

    





 
 

  
  






   





 




     



     



  
 

   











    
    
        
      
   
       
  


 



   

      
    
    
    
 

  
 


       
      
   
  
    
   




 







  
    
 
   
     
 

 
 




    
 
     
    
     
   
  
  

 




    
    
       
     
     
     




