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1. Dnia 24 października 2002 r. w gmachu WSD w Siedlcach odby
ło się spotkanie Księży Profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna,
Łomży i Siedlec. Zebranych w liczbie 31 powitał nowy Retor WSD
w Siedlcach ks. Grzegorz Stolarski. Spotkaniu przewodniczył ks. Rek
tor z Łomży Andrzej Miałchowski.
2. Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego spotkania.
3. Wykład wygłosił Ks. dr Grzegorz Zaraziński na temat: Komuni
kacja - media - Kościół. Referent posługiwał się odpowiednimi mate
riałami wizualnymi w przedstawianiu swojego tematu. Wystąpienie
zostało podzielone na dwie części. Pierwsza została poświęcona roz
wojowi historycznemu mediów oraz konturom społeczeństwa infor
macji. Prelegent przedstawił tu różne rodzaje mediów oraz ich rolę we
współczesnym społeczeństwie. Druga część wykładu została poświę
cona prezentacji wkładu Kościoła w dyskusję o mediach. Najpierw Ks.
doktor ukazał tło antropologiczne, następnie zarysował historię sto
sunków Kościół - media, wskazując na ważniejsze dokumenty Stolicy
Apostolskiej. Podał on również podstawowe zasady i wartości, które
powinny znaleźć zastosowanie w mediach: godność osoby ludzkiej,
dobro wspólne, narzędzie pokoju, obiektywizm. Na zakończenie swo
jego wykładu referent omówił działalność praktyczną Kościoła oraz
nakreślił postulaty wobec mediów kościelnych. Ks. Rektor Andrzej
Miałchowski podziękował za wykład i ogłosił krótką przerwę.
4. Po przerwie Ks. A. Miałchowski dokonał krótkiego wprowadze
nia do dyskusji. Podzielił się on również własnymi doświadczeniami do-
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tyczącymi mediów. Przedstawił on kilka myśli dotyczących szans i za
grożeń. Ks. Z. Rostkowski wyraził pewne uwagi dotyczące zasad, obo
wiązujących w mediach. Mówił on również o problemach związanych z
katolickim dziennikiem i innymi katolickimi czasopismami. Ks. D. Li
piec wyraził przekonanie o potrzebie ewangelizacji mediów, które mają
duży wkład w kreowanie świata. Ks. H. Drozd wyraził zaniepokojenie z
powodu braku zintegrowanych działań na poziomie całego Kościoła
polskiego a dotyczących mediów katolickich. Ks. D. Wojtecki wskazy
wał na konieczność wychowania do korzystania z mediów. Ks. J. Zabielski mówił o tym, że media podając papkę informacyjną zastępują po
trzebę poznawania prawdy. Ks. W. Nowacki przedstawił trudności, z
którymi borykają się media katolickie (braki materialne, brak zaplecza
ludzkiego, kryteria komercyjności). Ks. M. Jamiołkowski wskazał na nie
bezpieczeństwo bezkrytycznego przyjmowania informacji podawanych
przez media publiczne. Ks. B. Błoński mówił o przygotowaniu alumnów
do świadomego korzystania z mediów. Ks. A. Miałchowski przypo
mniał, że media muszą służyć prawdzie i obiektywnemu poznaniu. Ks.
F. Sadowski wyraził kilka uwag na temat sposobów manipulacji ludzi
poprzez media. Ks. Z. Rostkowski przypomniał, że w Seminarium drohiczyńskim dla alumnów jest wprowadzony speq'alny wykład monogra
ficzny na temat komunikacji interpersonalnej i mediów. Ks. K. Wołpiuk
mówił o konieczności otwarcia się Kościoła na świat mediów. Ks. An
drzej Miałchowski podziękował za głosy w dyskusji i poprosił referenta
o podsumowanie. Ks. dr Grzegorz Zaraziński wskazał na szanse i za
grożenia związane z mediami. Mówił również o sposobach obchodzenia
Dnia środków masowego przekazu.
5. Wolne wnioski
— Ks. Rektor Andrzej Miałchowski zaprosił wszystkich do Łomży na
21 listopada br.
— Ks. W. Nowacki zaprezentował’20 numer Studiów Teologicznych.
— Ks. J. Zabielski mówił o wymogach i punktowej ocenie czasopism.
Spotkanie zakończono w kaplicy wspólnym odmówieniem połu
dniowej godziny dnia.

Sprawozdanie ze spotkania Księży Profesorów WSD
z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży i Siedlec - Łomża
21 listopada 2002
1.
Dnia 21 listopada 2002 r. w gmachu WSD w Łomży odbyło się
spotkanie Księży Profesorów WSD z Białegostoku, Drohiczyna, Łomży
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i Siedlec. Spotkanie rozpoczął modlitwą Ordynariusz ełcki (obecnie
świętej pamięci) Bp Edward Samsel. Zebranych w liczbie 33 Księży
Profesorów powitał ks. rektor Andrzej Miałchowski. Spotkaniu prze
wodniczył ks. Adam Skreczko. Odczytano słowo powitania skierowa
ne do zebranych przez Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka.
2. Odczytano i przyjęto protokół z poprzedniego spotkania.
3. Wykład wygłosił Ks. dr Kazimierz Wołpiuk na temat: „Świat ko
munikacji - pierwszy areopag papieża Jana Pawła II". Na początku Re
ferent zwrócił naszą uwagę na to, że świat się zmienia, laicyzuje, od
chodzi od tradycji a areopag to symbol owych zmian. Jan Paweł II
w swoim nauczaniu wskazuje nam kierunek i przestrzeń do ewangeli
zacji. Zachęca on nas do zajęcia się mediami, jako narzędziem, dzięki
któremu możemy zmieniać po chrześcijańsku świat. Referent zapropo
nował nam zarys analizy oddziaływania mediów na społeczeństwo.
Przedstawił nam w skrócie dzieje rozwoju mediów począwszy od ery
plemiennej, poprzez erę pisma, druku aż po erę mediów elektronicz
nych. Autor stwierdził, że współcześnie człowiek jest bardziej widzem
niż słuchaczem. Wiara zaś rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Nowe
media elektroniczne mogą być jednakże okazją do żywego, przekony
wującego przekazu wiary. Ks. Adam Skreczko podsumował wykład
i ogłosił przerwę.
4. Dyskusja została rozpoczęta po przerwie. Jako pierwszy głos za
brał Ks. W. Jemielity. Mówił on, że prawdy wiary się nie zmieniają,
a Kościół odpowiada na wyzwania czasów. Ks. K. Wołpiuk dopowia
dając stwierdził, że na wynalazek druku, Kościół odpowiedział rozpo
wszechnieniem katechizmu. Ks. A. Skreczko wskazał, że współczesne
wymagania są większe i katechizmy już nie wystarczają. Ks. A. Miał
chowski podziękował za podjęcie ciekawego tematu i stwierdził, że
świat mediów nie jest czymś złym. Istnieje jednak poważne pękniecie
i dezorientacja moralna spowodowana przez środki masowego prze
kazu. Postawił pytanie jak w szumie informacyjnym usłyszeć głos
Boga i jak go skutecznie przekazywać? Ks. A. Kakareko zwrócił uwagę
na problem języka w komunikacji. Ks. W. Nowacki mówił o możliwo
ści przekazu osobistego doświadczenia Boga przez nowe rodzaje me
diów. Ks. M. Jamiołkowski stwierdził, że za dużo mówimy o zmianach
dla samych tylko zmian. Ks. J. Łupiński wskazał, aby nie absolutyzo
wać środków, osobiste świadectwo jest bowiem ważniejsze. Ks. G. Zaraziński zauważył, że media nie mogą zastąpić duszpasterstwa. Ks.
J. Okuła zauważył, że współczesne media są bezosobowe, tymczasem,
jak naucza Jan Paweł II, osoba ma zawsze pierwszeństwo. Ks. F. Sa
dowski mówił o związkach psychologii i mas mediów. Psychologia do
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starczyła mediom narzędzi do manipulacji, dostarcza również wskazó
wek, jak przed nią się bronić. Ks. K. Wołpiuk podziękował za uwagi
i dopowiedzenia oraz krótko się do nich ustosunkował.
5. Wolne wnioski
— Ks. A, Skreczko zaprezentował Rocznik Teologii Katolickiej (Kate
dra Teologii Katolickiej na Uniwersytecie w Białymstoku).
— Ks. D. Wojtecki zaprosił wszystkich zebranych do Białegostoku na
comiesięczne otwarte wykłady z KNS.
— Ks. A. Miałchowski zaprezentował książki Ks. F. Woronowskiego
(obecnie świętej pamięci).
— Ks. M. Ozorowski ogłosił rezygnację z funkcji sekretarza spotkań
Księży profesorów. Gremium postanowiło, że w Białymstoku do
kona się wyboru nowego sekretarza.
— Ks. W. Nowacki przeprosił za nieporozumienia związane z publi
kacją artykułów w Studiach Teologicznych. Poprosił o zgłaszanie
nowych materiałów. Zaproponował poszerzenie formuły spotkań
o podzielenie się aktualnym stanem prowadzonych badań nauko
wych.
— Ks. A. Skreczko zaprosił zebranych do Białegostoku na 15 maja
2003 r.
— Ks. Bp. [t]E. Samsel skierował do zebranych zaproszenie do Ełku
na jesieni 2003 r. Zaproszonym gościem miałby być Kard. Krzysz
tof von Schoenborn - biskup Wiednia.
Spotkanie zostało zakończone modlitwą a następnie obiadem.
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