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Protokół ze spotkania Księży Profesorów WSD 
z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w Drohiczynie 

dnia 14 października 1999

1. Zebranych Księży Profesorów w liczbie 34 powitał Ks. Rektor Janusz 
Łoniewski. Ofiarował on przybyłym na spotkanie informator o diecezji dro- 
hiczyńskiej. Spotkaniu Przewodniczył Rektor WSD w Siedlcach Ks. Konstan
ty Kusyk. Spotkanie rozpoczął modlitwą Ks. Bp E. Ozorowski.

2. Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego spotkania Księży Pro
fesorów.

3. Wykład wygłosił Ks. dr Sławomir Mazur na temat: Miłość Ojczyzny 
w nauczaniu Sługi Bożego Ks. Bpa Zygmunta Łozińskiego. Autor najpierw 
zaprezentował skrótowo życiorys Bpa Z. Łozińskiego. Referat został po
dzielony na trzy części: 1) Odpowiedzialność człowieka wierzącego za cały 
naród; 2) Stosunek chrześcijanina do innych narodowości; 3) Relacje między 
Kościołem a państwem.

W pierwszej części swego wystąpienia referent omówił problem odpo
wiedzialności człowieka za Ojczyznę. Bp Z. Łoziński motywacji patriotycz
nej, miłości do Ojczyzny szukał nie tylko w czwartym przykazaniu, ale tak
że w miłości Boga. Wskazywał on na liczne płaszczyzny zaangażowania: 
modlitwę, edukację młodzieży i różnych grup społecznych (rolników), ofiar
ną pracę. Zwracał on uwagę na sprawiedliwość społeczną i zaangażowanie 
polityczne katolików. Wyrażał swoją troskę o Wojsko Polskie.

W drugiej części poświęconej stosunkowi do innych narodowości autor 
referatu przedstawił poglądy Bpa Z. Łozińskiego na temat emigracji i sto
sunku do mniejszości narodowych. W rozumieniu Ewangelicznym wszyscy 
ludzie są sobie równi. Patriotyzm uczy szacunku do innych narodów. Bp. 
Z. Łoziński był przeciwny szowinizmowi i kosmopolityzmowi. W Polsce 
mniejszości narodowe mają prawo do swobodnego rozwoju swoich aspira
cji. Oddzielną kwestią była sprawa żydowska. Bp. Oceniał ten naród suro
wo, chociaż w kontaktach z Żydami okazywał wiele szacunku i uznania.
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Ostatnią część swego wykładu Ks. dr S. Mazur poświęcił relacjom po
między Kościołem a państwem w nauczaniu Bpa Z. Łozińskiego. Podkreślał 
on katolicki charakter narodu polskiego. Władza powinna być sprawowana 
przez katolików. Konkordat normuje poprawne stosunki pomiędzy Kościo
łem a państwem. Podawał cechy chrześcijańskiego przywódcy narodowego. 
Krytykował posunięcia władz państwowych (potępił zamach majowy w 
1926 roku dokonany przez Piłsudzkiego). Wskazywał na zasady etyczne, 
które powinny być zachowane w państwie o charakterze katolickim. Kościół 
i państwo powinny współpracować w coraz lepszym wypełnianiu swoich 
własnych zadań.

4. Dyskusja
Ks. rektor Konstanty Kusyk podsumował wykład i ogłosił kilkuminuto

wą przerwę. Po przerwie przewodniczący spotkaniu wprowadził do dysku
sji. Wzięło w niej udział wiele osób. Ks. Z. Lewicki powiedział, że dzięki 
takim biskupom jak Łoziński został wypracowany spójny system wycho
wawczy patriotyzmu polskiego. Ks. M. Olszewski zabierał głos kilkakrot
nie. Mówił on o potrzebie otworzenia szkoły dla biskupów, aby poznali Ka
tolicką Naukę Społeczną, a także o problemach związanych z antysemity
zmem. Ks. Bp E. Ozorowski postawił kilka pytań: jaki oddźwięk miało to 
nauczanie Bpa Z. Łozińskiego? Jaki był stosunek do innych koncepcji pa
triotyzmu i jakie są obiektywne kryteria miłości Ojczyzny? Ks. M. Jamio
łkowski mówił o kwestii żydowskiej i antysemityzmie dawniej i dziś. Ks. 
J. Łoniewski zapytał, czy Bp Z. Łoziński brał pod uwagę możliwość utwo
rzenia własnego państwa przez mniejszości narodowe? Ks. T. Krahel stwier
dzi, że Łoziński jako jedyny biskup przed wojną dostrzegł problem Związ
ku Sowieckiego. Ks. W. Nowacki mówił, że współczesna młodzież jest rów
nież wrażliwa na miłość ojczyzny i na wartości patriotyczne. Zaapelował o 
położenie nacisku w Seminariach duchownych na wychowanie patriotycz
ne. Ks. F. Sadowski mówił, że kwestie patriotyczne możemy poruszać na 
marginesie naszych wykładów. Ks. E. Borowski podkreślił fakt, że miłość do 
Ojczyzny płynie z miłości do Boga. Podał też wiele przykładów opisujących 
stosunek biskupa Łozińskiego do prawosławnych. Ks. F. Dutka wspomniał
o cnocie pokory u Bpa Z. Łozińskiego. Ks. J. M. Dołęga mówił o potrzebie 
dialogu we współczesnej Europie.

Ks. dr S. Mazur ustosunkował się do powyższych wypowiedzi. Mówił 
więc, że nauczanie Bpa Z. Łozińskiego można zrozumieć przez jego pocho
dzenie i historię jego życia. Oddźwięk tego nauczania był znaczny, choć 
wielu nie zgadzało się z nim. Obiektywne kryteria patriotyzmu znajdują się 
w Liście Episkopatu Polski z lat dwudziestych. Ks. E. Borowski uzupełnił, 
że proces beatyfikacyjny zasadniczo się zakończył. Wszystko jest przygoto
wane do dokonania beatyfikacji, z czym Stolica Apostolska zwleka.
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5. Sprawy bieżące
Ks. W. Nowacki zaprezentował 17 tom Studiów Teologicznych.
Ks. Bp E. Ozorowski mówił o inauguracji Międzywydziałowej Katedry 

Teologii Katolickiej na Uniwersytecie w Białymstoku. Zaproponował rów
nież, aby owa Katedra utworzyła w Studiach Teologicznych nowy dział: 
Biuletyn Katedry Teologicznej. Mówił także o perspektywach rozwoju Kate
dry z możliwością współpracy sąsiednich diecezji.

Ks. J. M. Dołęga, jako Redaktor Naczelny Studiów Teologicznych, wyra
ził zgodę na taki biuletyn. Zaprezentował także nową serię Episteme, Pierw
szy numer został zatytułowany: "Solidami z nauczaniem Jana Pawła II". Po
informował także zebranych, że zmarł Prof. ATK Kazimierz Kloskowski.

Bp. E. Ozorowski zaproponował zrobienie cyklu, prezentującego po
szczególne dyscypliny wykładane w seminarium.

Ks. Rektor Konstanty Kusyk podziękował zebranym Księżom Profesorom 
za przybycie na spotkanie a Ks. Rektorowi Januszowi Łoniewskiemu za go
ścinę. Zaprosił na następne spotkanie 18 listopada 1999 w WSD w Siedlcach.

Spotkanie zakończono modlitwą Anioł Pański. Poczym wszyscy udali 
się do refektarza na wspaniały obiad.

Protokół ze spotkania Księży Profesorów WSD 
z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec w Siedlcach dnia

18 listopada 1999 roku

1. Zebranych w liczbie 29 Księży Profesorów powitał ks. Bp Henryk To
masik. Spotkaniu przewodniczył ks. Rektor z Łomży Andrzej Miałchowski.

2. Wykład wygłosił Ks. Dariusz Lipiec na temat: Katolicy świeccy pod
miotem apostolstwa kultury. Swoje wystąpienie podzielił on na sześć części. 
Na początku omówił on podstawy zaangażowania świeckich katolików w 
kulturę, która jest sposobem istnienia człowieka. W drugiej części przedsta
wił on rolę wychowawców i nauczycieli w procesie wychowania do prawdy
i wolności. W następnym punkcie referent omówił znaczenie świata nauki 
dla rozwoju naszej cywilizacji. W czwartej części zostało zarysowane od
działywanie twórców i artystów. Są oni powołani do przemiany świata i 
otworzenia go na transcendentne wartości. Piąty punkt dotyczył apostol
stwa pracowników komunikowania społecznego. Ludzie z masmediów 
współcześnie odgrywają ważną rolę społeczną, powinni więc mieć zawsze 
na względzie dobro człowieka i realizaqę Bożego planu zbawienia. W ostat
niej części autor podał niektóre postulaty duszpasterskie: formowanie laika
tu i objęcie opieką duszpasterską wszystkich twórców kultury.

3. Ks. Rektor A. Miałchowski podziękował za wykład i wprowadził do 
dyskusji.
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Jako pierwszy głos zabrał Ks. Bp. E. Ozorowski. Mówił on o tym, że 
kultura obejmuje całe życie człowieka. Zaproponował ewentualny temat na 
nasze spotkanie: Wychowanie duchowieństwa do kultury. Ks. T. Osiński 
zwrócił uwagę na objęcie opieką duszpasterską wychowawców i nauczycie
li, od których zależy wychowanie młodego pokolenia. Ks. M. Jamiołkowski 
stwierdził, że opcje lewicowe opanowały środowisko pedagogiczne w Pol
sce. Ks. E. Molenda zauważył, że liberalizm jest nie do pogodzenia z Ewan
gelią i że musimy szukać kultury bliskiej Ewangelii. Ks. J. Łoniewski zwró
cił uwagę na potrzebę tworzenia i zachowania własnej kultury osobistej, 
szczególnie u osób duchownych. Ks. S. Hołodok mówił, że często boimy się 
twórców kultury. Tymczasem trzeba ich jakoś przyciągać do środowisk ko
ścielnych. Ks. F. Sadowski zrobił refleksję na temat relacji pomiędzy kulturą
i psychologią. Ks. W. Nowacki mówił o potrzebie ewangelizacji ludzi kultu
ry, aby mogli mówić językiem sztuki o swojej wierze. Ks. Rektor A. Mia- 
łchowski podsumował dyskusję. Na zakończenie Ks. Prelegent D. Lipiec 
ustosunkował się do niektórych wypowiedzi z dyskusji.

4. Wolne wnioski:
Ks. Rektor A. Miałchowski zaprosił na następne spotkanie do Łomży w 

dniu 4 maja 2000 roku.
Ks. Rektor S. Hołodok rozdał zebranym Kalendarze AWSD w Białym

stoku.
Po krótkiej modlitwie kończącej spotkanie wszyscy udali się na zasłu

żony obiad.

Protokół ze spotkania Księży Profesorów W SD 
z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec 

w Łomży dnia 4 m aja 2000

1. Modlitwą "Ojcze nasz" rozpoczęto spotkanie Księży Profesorów Wy
ższych Seminariów Duchownych z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Sie
dlec. Do Łomży przybyło około 40 Księży Profesorów WSD. Zebranych po
witał Ks. Bp Stanisław Stefanek. W swoim wystąpieniu mówił o szansach i 
perspektywach rozwoju Seminariów Duchownych w obecnej rzeczywisto
ści. Zachęcił zebranych do podjęcia w kuluarowej dyskusji na temat wyko
rzystania istniejących możliwości, ewentualnej zmiany regulaminów i statu
tów seminarium. Zebranych powitał także Ks. Rektor. A. Miałchowski.

2. Spotkaniu przewodniczył Ks. Rektor Stanisław Hołodok. Przedsta
wił on nowych uczestników naszych spotkań: Ks. Tadeusza Zadykowicza i 
Ks. Radosława Kimszę z Białegostoku, Ks. Marka Skierkowskiego z Łomży.

3. Po przeczytaniu, przyjęto protokół z poprzedniego spotkania.
4. Wykład wygłosił Ks. Marek Skierkowski na temat: "Krzyż jako znak wia

rygodności chrześcijańskiej". Był to wykład z zakresu teologii fundamentalnej
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w oparciu o współczesną literaturę przedmiotu. Wystąpienie zostało podzielo
ne na trzy części. W pierwszej zatytułowanej: Wiarygodność historyczna męki i 
śmierci Chrystusa, Autor przedstawił historyczne źródła potwierdzające aresz
towanie, sąd i fakt śmierci Chrystusa. W drugiej części swego referatu Autor 
skrótowo przedstawił Jezusa wobec swojej śmierci. W ostatniej części swego 
wykładu referent ukazał zagadnienie wiarygodności egzystencjalnej współcze
snej soteriologii. Ukazał on tu krzyż jako znak chrześcijaństwa, który daje od
powiedź na podstawowe pytania człowieka. Obecnie Krzyż jest nadal obelgą i 
zgorszeniem. Dla wielu chrześcijan, jest on objawieniem Bożej miłości, realiza
cją zbawienia człowieka i stanowi klucz do tajemnicy cierpienia. Po referacie, 
Ks. Rektor Stanislaw Hołodok ogłosił kilku minutową przerwę.

5. Po przerwie, Ks. Rektor S. Hołodok dokonał wprowadzenia do dysku
sji. Jako pierwszy głos zabrał Ks. S. Wierzbicki. Mówił on krzyrzu Chrystusa 
w życiu człowieka. Ks. Bp E. Ozorowski proponował uporządkowanie treści: 
Krzyż Chrystusa, znak krzyża i krzyże ludzkie. Postawił też pytanie, co apo- 
logetyka robi z historią ukrzyżowania? Ks. Z. Rostkowski podzielił się reflek
sjami z pielgrzymki do Jerozolimy, a także zwrócił uwagę na historię keryg
matu. Ks. W. Jemielity miał zastrzeżenia do sformułowania tytułu referatu. 
Zapytał także o wyjaśnienie źródła poprzeczki na prawosławnym krzyżu. Ks. 
F. Sadowski wyjaśnił pochodzenie poprzeczki na krzyżu. Mówił również o 
źródłach historycznych dotyczących ukrzyżowania. Ks. R. Kosk stwierdził, że 
nie można zatrzymać się na pokazywaniu krzyża, bez przejścia do tajemnicy 
zmartwychwstania. Ks. Z. Lewicki powiedział o akceptacji krzyża przez wia
rę. Ks. H. Ciereszko zrobił refleksję o krzyżu, który jest znakiem wiarygodno
ści chrześcijaństwa. Ks. F. Woronowski mówił o związku krzyża Chrystusa z 
Wcieleniem i Zmartwychwstaniem. Jako ostatni głos zabrał Ks. S. Hołodok. 
Podał dodatkowe wyjaśnienia dotyczące poprzeczki na krzyżu prawosław
nym. Zwrócił także uwagę na potrzebę czynienia wyraźnego znaku krzyża, 
który czynimy na sobie. Na zakończenie Ks. Marek Skierkowski ustosunko
wał się do niektórych wypowiedzi i udzielił odpowiednich wyjaśnień.

6. Wolne wnioski:
— Ks. Rektor S. Hołodok zaprosiła na następne spotkanie do Białegostoku 

na 26 października 2000.
— Ks. W. Nowacki przedstawiłą informacje dotyczące zbierania materia

łów do Studiów Teologicznych.
— Ks. Rektor A: Miałchowski zaprezentował nowe pozycje kszążkowe Ks.

F.Woronowskiego.
— Ks. Bp E. Ozorowski zaproponował, aby Redakcja Studiów sama doko

nywała selekcji materiału.
— Ks. Rektor J. Łomewski zaproponował datę drugiego spotkania jesien

nego w Drohiczynie na 7 grudnia 2000.
— Ks. Rektor S. Hołodok podziękował za zaproszenie i gościnę w Łomży.
— Po modlitwie południowej zebrani udali się na braterskie spotkanie 

przy obiadowym stole.


