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SPRAWOZDANIE Z XVII WALNEGO ZGROMADZENIA  
FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES  
(KRAKÓW, 12-14 WRZEŚNIA 2011 R.) 
 
 

W Krakowie od 12 do 14 września 2011 roku odbyło się XVII 
Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. 
W zorganizowanie spotkania bibliotekarzy kościelnych zaangażowały 
się: Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (dyrektor: ks. 
dr hab. Jan Bednarczyk), Biblioteka Polskiej Prowincji Zmartwych-
wstańców (dyrektor: ks. dr hab. Dariusz Tabor CR) i Biblioteka 
Zgromadzenia Księży Misjonarzy (dyrektor: ks. dr Wacław Umiński 
CM). 

Większość uczestników walnego zgromadzenia zakwaterowano 
w Wyższym Seminarium Duchownym Polskiej Prowincji Zmar-
twychwstańców, natomiast zarząd i kilku księży – w Domu Prowin-
cjalnym Księży Misjonarzy. 

Przyjeżdżających przedstawicieli ponad czterdziestu bibliotek koś-
cielnych witały w recepcji pracownice Biblioteki Zgromadzenia 
Księży Misjonarzy i bracia zmartwychwstańcy. Przy stoliku skarbni-
ka federacji, o. Grzegorza, któremu pomagała pani Bogumiła (zastęp-
czyni przewodniczącego zarządu), można się było zaopatrzyć w naj-
nowszy numer naszego periodyku „Fides. Biuletyn Bibliotek Koś-
cielnych” (również numery archiwalne), a także opłacić zaległe 
składki członkowskie. 

 
1 Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiń-

skiej „Hosianum” i Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie. 
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Spotkanie rozpoczęło się kolacją, po której nastąpiło zwiedzanie 
ciekawego architektonicznie budynku2. Następnie uczestnicy walne-
go zgromadzenia przeszli do auli, gdzie przewodniczący zarządu, ks. 
dr Jerzy Witczak, przywitał wszystkich przybyłych i oficjalnie otwo-
rzył obrady. Potem zaprezentowali się wszyscy obecni przedstawicie-
le bibliotek kościelnych. Podczas wieczornych obrad walne zgroma-
dzenie z okazji dwudziestolecia federacji podjęło decyzję o przyzna-
niu honorowego członkowstwa następującym osobom, mającym 
szczególne zasługi dla FIDES: bp. prof. Stanisławowi Budzikowi, 
sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski; dr. Toma-
szowi Makowskiemu, dyrektorowi Biblioteki Narodowej; prof. Marii 
Kocójowej (Uniwersytet Jagielloński), prof. Marii Pidłypczak-
Majero-wicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naro-
dowej w Krakowie) i ks. prof. Waldemarowi Irkowi, rektorowi Pa-
pieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 

 
2 Jest to dzieło krakowskich architektów: Dariusza Kozłowskiego i Wa-

cława Stefańskiego, powstałe w latach 1985-1996. Założenie składa się 
z trzech stref architektonicznych zorganizowanych wokół trapezowego dzie-
dzińca centralnego. Ciekawe są symboliczne bramy, zawierające doniosłe 
treści ideowe. Pierwsza z bram to Brama Inicjacji – szeroka przerwa w prze-
świtowym murze, która symbolizuje rozterki młodego człowieka skłaniają-
cego się ku decyzji wstąpienia do seminarium. Druga brama to Brama Na-
dziei – rozdarcie w murze z półkolistymi oknami odsłaniające monumental-
ny portal. Prowadzi ona do gmachu, gdzie mieszkają alumni i wychowawcy. 
Nadzieja bowiem towarzyszy młodości i formacji seminaryjnej. Trzecia 
brama, Brama Wiedzy, to prześwit między dwiema klatkami schodowymi na 
krańcach skrzydeł. Wiedza to dwie sfery: sacerdotium – kościół (modlitwa, 
liturgia), oraz studium – aula i blok dydaktyczny wraz z biblioteką (studio-
wanie i naukowe poszukiwania). Czwarta brama jeszcze nie istnieje. W głębi 
ma powstać Kolumna Zmartwychwstania, która wraz z horyzontem utworzy 
krzyż. Krzyż bowiem jest syntezą tego, co boskie (pion), i tego, co ludzkie 
(poziom). Będzie to Brama Wiary, ponieważ syntezę tę umożliwia wiara. 
Cały kompleks mieści obecnie oprócz seminarium także Instytut Filozoficz-
no-Teologiczny Zmartwychwstańców (Collegium Resurrectianum), siedzibę 
zarządu prowincji, archiwum, bibliotekę i wydawnictwo,http://www.wsdcr.iap.pl 
/?id=21369&location=f&msg=1&lang_id=PL, 08.03.2012. 
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Następnie ks. Jerzy Witczak zaprezentował Elektroniczną Biblio-
grafię Nauk Teologicznych, która została uruchomiona 2 kwietnia 
2011 roku, w hołdzie Janowi Pawłowi II w szóstą rocznicę śmierci3. 

Drugi dzień rozpoczęła Msza Święta, której przewodniczył i ho-
milię wygłosił bp Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Federacji FIDES. 

Po śniadaniu uczestnicy walnego zgromadzenia udali się do no-
wego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II4. 
Tam odbyła się konferencja naukowa, którą rozpoczął ks. rektor dr 
hab. Władysław Zuziak, profesor tej uczelni. Następnie prof. Maria 
Kocójowa wygłosiła referat pt. Public relations w bibliotekach koś-
cielnych5. Po zakończeniu jej wystąpienia przewodniczący zarządu 
ks. Jerzy Witczak wręczył pani profesor honorowe członkowstwo 
Federacji FIDES. Potem ks. dr hab. Jan Bednarczyk (dyrektor biblio-
teki) i mgr Władysław Szczęch (zastępca dyrektora biblioteki) przed-
stawili rys historyczny Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana 
Pawła II. Wyświetlono również krótki film o przebiegu starań i bu-
dowy oraz wyposażania nowego gmachu biblioteki. Następnie mgr 
Magdalena Olszewska i mgr Maciej Gradowski (Biblioteka Uniwer-
sytetu Papieskiego Jana Pawła II) mówili na temat wolnego dostępu 
do Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Na zakończenie 
Andrzej Wąwoźny, przedstawiciel firmy SKK (System Kodów Kre-
skowych SA), pokazał prezentację na temat zabezpieczenia zbiorów 
oraz przedstawił technologie automatycznej identyfikacji przezna-
czonej dla bibliotek6. Udostępnił również uczestnikom obrad materia-
ły reklamowe. 

Podczas przerwy na kawę i poczęstunek uczestnicy konferencji 
mogli zapoznać się z ofertą firmy ABE-IPS, Sp. z o.o., dotyczącą 
książek obcojęzycznych. Następnie zwiedzili (w trzech grupach) no-
wy budynek Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, po 

 
3 Więcej na temat Elektronicznej Bazy Nauk Teologicznych, zob. 

http://www.fides.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1
13:ebnt&catid=23:bazy&Itemid=7, 08.03.2012. 

4 Nowa biblioteka mieści się przy ul. Bobrzyńskiego 10. 
5 Referat jest w całości wydrukowany w bieżącym numerze pisma „Fi-

des. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. 
6 Wystąpienie zostanie opublikowane w następnym numerze periodyku 

„Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”. 
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tym udali się na obiad do Wyższego Seminarium Duchownego Księ-
ży Zmartwychwstańców. 

W poobiedniej części obrad walnego zgromadzenia firma Sokra-
tes-software Leszek Masadyński z Poznania zaprezentowała swój 
produkt: zintegrowany system zarządzania biblioteką SO-
WA2/MARC21. Udostępniła również materiały reklamowe. Po krót-
kiej przerwie przyszedł czas na sprawozdanie zarządu, sprawozdanie 
przewodniczącego, sprawozdanie skarbnika oraz sprawozdanie Ko-
misji Rewizyjnej. Po ich zakończeniu zajęto się bieżącymi sprawami 
bibliotek kościelnych, m.in. wymianą informacji między bibliotekami 
członkowskimi. Pani Bogumiła Warząchowska poruszyła sprawy 
związane z redagowaniem „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”. 

Ostatni dzień walnego zgromadzenia rozpoczął się śniadaniem, po 
którym nastąpił wyjazd autokarami, sponsorowanymi przez firmę 
Sokrates-software Leszek Masadyński, do opactwa benedyktyńskiego 
w Tyńcu. Tam została odprawiona Msza Święta, której przewodni-
czył ks. Jerzy Witczak, homilię zaś wygłosił o. Grzegorz Filipiuk 
OFMCap. Następnie br. dr Michał Gronowski OSB zapoznał przed-
stawicieli bibliotek kościelnych z historią opactwa oraz oprowadził 
po kościele i kompleksie klasztornym7. Uczestnicy walnego zgroma-

 
7 Opactwo w Tyńcu jest najstarszym z istniejących dziś klasztorów w 

Polsce. Pierwsi benedyktyni przybyli tu w połowie XI wieku. Około 1044 
roku książę Kazimierz Odnowiciel założył opactwo. Powstał zespół 
kamiennych budowli: trójnawowa bazylika romańska oraz zabudowania 
klasztorne. Rozkwit opactwa przerywały jego burzliwe dzieje: najazdy 
tatarskie w XIII-XIV wieku, wojny w XVII wieku, walki z konfederatami 
barskimi w XVIII wieku. Walki rujnowały klasztor, który był potem 
systematycznie odbudowywany. W XVIII wieku opactwo znalazło się na 
obszarze pierwszego zaboru austriackiego. W 1816 roku władze austriackie 
skasowały opactwo. W latach 1821-1826 miało w Tyńcu siedzibę 
biskupstwo, przeniesione następnie do Tarnowa. Biskup Tomasz Ziegler 
wywiózł naczynia, szaty liturgiczne i znaczną część biblioteki do Tarnowa. 
W 1831 roku pożar strawił dachy opactwa. Klasztor znów popadł w ruinę, 
a ocalały kościół przejęła parafia. W latach trzydziestych XX wieku 
ośrodkiem formacji polskich powołań benedyktyńskich zostało belgijskie 
opactwo św. Andrzeja w Brugii. Biskup krakowski Adam Sapieha oddał 
ruiny dawnego opactwa na siedzibę nowej fundacji. Grupka mnichów 
przybyła do Tyńca 30 lipca 1939 roku. Ich przełożonym został o. Karol van 
Oost OSB. Podjęte dzieło przetrwało okres wojny i lata komunizmu. 
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dzenia mieli też możliwość spotkania się z o. Leonem Knabitem 
OSB, znanym z wielu publikacji oraz programów radiowych i telewi-
zyjnych. Po zwiedzeniu muzeum, w którym można było obejrzeć 
m.in. materiały odkryte podczas prac archeologicznych, był czas na 
wypicie kawy oraz zakupienie pamiątek, książek i produktów bene-
dyktyńskich. Następnie wszyscy udali się na obiad do domu księży 
zmartwychwstańców, gdzie nastąpiło formalne zamknięcie XVII 
Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbudowa zespołu klasztornego trwała od 1947 do 2008 roku, 
http://www.tyniec.mm.com.pl/pl/historia/tyniec/, 08.03.2012. 


