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W dniach od 18 do 20 września 2012 roku odbyło się w Bibliote-
ce Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego XVIII Walne 
Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES. Przy okazji 
tego spotkania obchodzone było piętnastolecie funkcjonowania Bi-
blioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Autorką 
zaproszenia Federacji FIDES była pani kierownik Biblioteki Wydzia-
łu Teologicznego mgr Urszula Grabińska oraz Centralna Biblioteka 
Polsko-Niemiecka Caritas im. Josepha von Eichendorff a, której dy-
rektorem jest ks. dr Piotr Tarlinski. Podziękowania należą się także 
rektorowi Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchow-
nego w Opolu, ks. dr. Grzegorzowi Kadziochowi, który udzielił go-
ściny uczestnikom zgromadzenia w  seminarium. Na zaproszenie 
odpowiedziały trzydzieści trzy biblioteki członkowskie federacji, 
poczynając od bibliotek wydziałów teologicznych i  wyższych se-
minariów duchownych, przez biblioteki zgromadzeń zakonnych aż 
po biblioteki parafi alne. W  spotkaniu wzięło udział pięćdziesięciu 
ośmiu uczestników.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez rekto-
ra WMSD ks. dr. Grzegorza Kadziocha, gospodarza seminarium. Po 
nim głos zabrała pani kierownik Biblioteki Teologicznej, w którym 
oprócz słów powitania zawarła również krótki rys historyczny oraz 

1 Biblioteka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
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opis działalności biblioteki przez okres piętnastu lat jej funkcjono-
wania. Następnie uczestnicy udali się na wspólną kolację. Po niej 
nastąpiło zwiedzanie Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersy-
tetu Opolskiego, podczas którego uczestnicy mogli nabyć pozycje 
książkowe. Zebrani zwiedzali czytelnię książek i czasopism biblio-
teki, magazyn starych druków oraz magazyn książek i  czasopism. 
Członkowie mieli także okazję obejrzeć wystawę poświeconą pięt-
nastoletniej działalności biblioteki. Chętni wpisywali się do kroniki. 
Wieczorem wszyscy mogli uczestniczyć we Mszy Świętej sprawo-
wanej w  kaplicy seminaryjnej. Po części ofi cjalnej była możliwość 
spotkania i rozmów w grupach.

Środowe obrady rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana przez 
ks. rektora WMSD Grzegorza Kadziocha, ks. dr. Jerzego Witczaka – 
przewodniczącego federacji, oraz ks. bp. Andrzeja Siemieniewskie-
go – delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES, 
który wygłosił homilię.

Przedpołudniowe obrady miały charakter konferencji popular-
nonaukowej. Rozpoczęło ją wystąpienie ks. bp. dr. hab. Andrzeja 
Czai, prof. UO, a  zarazem Wielkiego Kanclerza WTUO. Przywi-
tawszy uczestników, powiedział kilka słów na temat powstania die-
cezji opolskiej i jej historii. Życzył udanych i owocnych obrad. Na-
stępnie głos zabrał ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, dziekan WTUO. 
Po powitaniu przez najwyższe władze wydziałowe rozpoczęła się 
główna część konferencji. Pierwszym jej prelegentem był ks. dr hab. 
Franciszek Wolnik, prof. UO, który wygłosił referat pt. Biblioteka 
i księgozbiór cystersów z Rud. Przedstawił w nim dzieje oraz historię 
opactwa, a także funkcjonowanie pocysterskiego zespołu klasztor-
no-pałacowego w czasach obecnych.

Kolejne wystąpienie, wygłoszone przez ks. dr. Piotra Tarlinskiego, 
dyrektora Centralnej Biblioteki Caritas im. Josepha von Eichendorf-
fa w Opolu, brzmiało: Służba biblioteczna w środowiskach wiejskich, 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz na rzecz pojednania pol-
sko-niemieckiego. Ks. Tarlinski przedstawił w nim historię i począt-
ki powstania oraz rolę, jaką pełni na Opolszczyźnie owa biblioteka, 
a także jakie są pożytki z  jej działalności i kto najczęściej korzysta 
z jej zbiorów.



K. Kotala, Relacja z XVIII Walnego Zgromadzenia FIDES 241

Następnym punktem konferencji było wystąpienie pani dr Wan-
dy Matwiejczuk, poprzedniej dyrektor Biblioteki Głównej UO, na 
temat: Uwarunkowania zorganizowania biblioteki o  wyodrębnio-
nych zbiorach z zakresu teologii w Uniwersytecie Opolskim. W swo-
im wystąpieniu pani dyrektor przedstawiła początki związane z wy-
odrębnianiem zbiorów przeznaczonych dla biblioteki teologicznej 
w początkach jej funkcjonowania. Po wystąpieniu dr Matwiejczuk 
głos zabrała obecna pani dyrektor Biblioteki Głównej UO, dr Da-
nuta Szewczyk-Kłos. Tytuł jej wystąpienia brzmiał: Elektroniczne 
usługi informacyjne Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego. 
Mówiła na temat systemu, jakim obecnie posługuje się Biblioteka 
Główna oraz biblioteki wydziałowe, w  tym Biblioteka Wydziału 
Teologicznego. Przedstawiła wszystkie etapy przechodzenia z sys-
temu MAK na system ALEPH. Głos zabrał także przewodniczący 
federacji ks. dr Jerzy Witczak, referując m.in. zatwierdzenie pro-
tokołu z XVII Walnego Zgromadzenia w Krakowie, sprawozdanie 
z pracy zarządu FIDES, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i udziele-
nie przez nią absolutorium zarządowi. Nawiązał także do sprawoz-
dania z XLI Walnego Zgromadzenia BETH w Belfaście. Kilka słów 
do zebranych wygłosiła również pani zastępca przewodniczącego 
dr Bogumiła Warząchowska z  Wydziału Teologicznego Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach. Odbyła się także prezentacja ofer-
ty sponsora – fi rmy Digital-Center z Poznania. Była w niej mowa 
o najnowocześniejszych rozwiązaniach w digitalizacji zbiorów dla 
bibliotek i archiwów.

Po zakończonej konferencji uczestnicy udali się do katedry opol-
skiej, gdzie mieli okazję wysłuchać koncertu organowego oraz ją 
zwiedzić. Mogli również pomodlić się przed cudownym obrazem 
Matki Bożej Opolskiej. Kolejnym punktem zwiedzania była Cen-
tralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas im. Josepha von Eichen-
dorff a, gdzie uczestnicy oprócz zwiedzania mogli również napić się 
kawy. Po wizycie w Bibliotece Caritas grupa uczestników udała się 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II. Tam wszyscy 
zapoznali się z działalnością tej instytucji, historią jej powstania oraz 
mogli ją zwiedzić. Po powrocie do seminarium uczestnicy udali się 
na kolację, po której obradowali w luźnych grupach.
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Kolejny dzień rozpoczął się od śniadania, po którym nastąpił 
wyjazd na Górę św. Anny, gdzie odprawiono Mszę Świętą, a potem 
odwiedzono sanktuarium św. Anny. Tam uczestnicy mogli zapoznać 
z historią i działalnością sanktuarium. Po zakończeniu zwiedzania 
nastąpił wyjazd do Kamienia Śląskiego. Po przyjeździe uczestnicy 
mogli napić się kawy, jak również skosztować rogalików św. Jacka. 
Potem nastąpiło zwiedzanie sanktuarium św. Jacka. Można było się 
zapoznać z historią Kamienia Śląskiego, który słynie przede wszyst-
kim jako miejsce urodzenia św. Jacka, bł. Czesława i bł. Bronisławy. 
Odgrywa także szczególną rolę w  dziejach Śląska Opolskiego. Bi-
skup opolski Alfons Nossol ustanowił sanktuarium św. Jacka Cen-
trum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opol-
skiego. Uczestnicy mogli również pomodlić się na miejscu narodzin 
św. Jacka.

Bibliotekarze kościelni z całej Polski mieli także możliwość wy-
słuchać refl eksji Księdza Arcybiskupa zatytułowanych Prywatne 
zbiory biblioteczne a  rozwój kultury: gromadzenie i udostępnianie, 
dotyczących powstania jego prywatnego księgozbioru, oraz mieli 
możliwość obejrzeć część tych liczących 35 tys. woluminów zbio-
rów. Razem z Księdzem Arcybiskupem zebrani odmówili Anioł Pań-
ski, a następnie wszyscy udali się w drogę powrotną do Opola, gdzie 
czekał już przygotowany obiad. Po nim nastąpiło ofi cjalne zakończe-
nie obrad Federacji FIDES.

Podczas wszystkich dni spotkania można było nabyć różne publi-
kacje książkowe, najnowszy biuletyn FIDES oraz uregulować zaległe 
składki.


