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PROTOKÓŁ Z XIV WALNEGO ZGROMADZENIA  

FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH FIDES  

W ROKU 2008. 

 

 
XIV Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FI-

DES w roku 2008 miało miejsce w Zakroczymiu w dniach od 8 do 

10 września. W gościnne progi Centrum Duchowości „Honoratium” 

zaprosił nas skarbnik Federacji o. Grzegorz Filipiuk OFMCap. Od 

godz. 14 do 16 urzędowała recepcja, w której załatwiano formalności 

związane z tegorocznym spotkaniem. Następnie uczestnicy spotkania 

zgromadzili się w kaplicy Centrum Duchowości „Honoratium”, 

gdzie wzięli udział w Mszy św. Po niej rozpoczęły się formalne ob-

rady, podczas których gospodarz o. Grzegorz Filipiuk OFMCap 

przedstawił historię i bieżącą działalność Kapucynów w Zakroczy-

miu ze szczególnym uwzględnieniem postaci bł. Honorata Koźmiń-

skiego. Po interesującym referacie spotkaliśmy na wspólnej kolacji 

w refektarzu klasztornym. W porze wieczornej wzięliśmy udział 

w radosnym spotkaniu przy ognisku.  

8 września rano w kaplicy CDH uczestniczyliśmy we mszy św. 

sprawowanej pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Siemieńskiego 

– delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES. Po 

śniadaniu w obecności ks. bpa obrady były kontynuowane. Na po-

czątku ks. Jerzy Witczak – Przewodniczący Zarządu przedstawił 

sprawozdanie z prac Zarządu, a ks. Krzysztof Gonet – Dyrektor Biu-

ra ds Rozwoju i Komputeryzacji FIDES zapoznał nas z działalnością 

Biura.  

Kolejnym punktem programu było wystąpienie państwa Małgo-

rzaty i Wiesława Faber zatytułowane „Dobra kultury braci kapucy-

nów w konserwacji.” Podzielili się oni swoim bogatym doświadcze-

niem na temat konserwacji prowadzonej od wielu lat w różnych 

ośrodkach kulturalnych na terenie całej Polski, ze szczególnym 
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uwzględnieniem konserwacji zrealizowanej u kapucynów. Po obie-

dzie o. Grzegorz Filipiuk w roli przewodnika oprowadził nas po 

całym kompleksie zakroczymskim.  

Bibliotekarze kościelni mieli możliwość zapoznania się działal-

nością Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości jak również z XVIII klasz-

torem i kościołem. Uczestnicy obrad zobaczyli również Archiwum
1
 

i Bibliotekę Warszawskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Ka-

pucynów
2
. Obydwie te instytucje prowadzone są od 2001 przez go-

spodarza naszych obrad.  

W ramach popołudniowej sesji wysłuchaliśmy kilku wystąpień. 

Ks. Krzysztof Gonet tradycyjnie przedstawił kilka nowinek w 

MAK’u m.in. możliwość zamawiania książek przez czytelników. 

Następnie ks. Wacław Umiński CM – dyrektor Archiwum i Bibliote-

ki Zgromadzenia Księży Misjonarzy przedstawił prezentację „Na 

ratunek książce”, podczas której omówił konserwację zachowawczą 

księgozbioru Biblioteki Księży Misjonarzy w Krakowie oraz omówił 

metody zdobywania funduszy na te prace. Z kolei s. Teresa Chomi-

czewska z Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium 

Duchownego w Białymstoku wygłosiła komunikat na temat konser-

wacji pełnej zrealizowanej w Bibliotece Archidiecezjalnego Wyż-

szego Seminarium Duchownego.  

Po kolacji zwiedziliśmy Muzeum Prowincjalne
3
, będące pod 

opieką o. Tomasza Płonki. Muzeum pełni ważną funkcję w formacji 

samych kapucynów, a jednocześnie jego zadaniem jest promocja 

dziedzictwa kapucyńskiego dla tych wszystkich, którzy nawiedzają 

ten ośrodek. Wieczorem spotkaliśmy się w mniejszych grupach, aby 

wymienić się swoimi doświadczenia w pracy bibliotecznej. Skorzy-

staliśmy także z możliwości zakupu książek wydawnictwa Ojców 

Kapucynów i Biblioteki w Trzciance.  

Ostatni dzień obrad rozpoczął się Mszą św. w kaplicy CDH. Po 

śniadaniu w ramach dalszych obrad wysłuchaliśmy referatu Pana 

Pawła Myszki z firmy „Pro Tempus” na temat digitalizacji obiektów 

                                                           
1 O archiwum por. strona internetowa: 

http://www.cdh.ofmcap.pl/readarticle.php?article_id=15 [odczyt: 15.07.2009]. 
2 Więcej wiadomości o bibliotece por. strona internetowa: 

http://www.cdh.ofmcap.pl/readarticle.php?article_id=18 [odczyt: 15.07.2009]. 
3 O muzeum por. strona internetowa: 

http://www.cdh.ofmcap.pl/readarticle.php?article_id=31 [odczyt: 15.07.2009]. 
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bibliotecznych. Obejrzeliśmy także prezentację profesjonalnego 

sprzętu i procedur związanych z digitalizacją. Pod koniec spotkania 

dotknęliśmy kwestii kontynuacji prac nad MAK 5.0.  

Obrady zakończyły się wspólną modlitwą.  

 

Protokół sporządził 

Ks. dr Wacław Umiński CM 

Sekretarz zarządu  


