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Miniony rok, od poprzedniego XIV Walnego Zgromadzenia, 
przejdzie do historii Federacji jako w pewnym sensie przełomowy. 
Oto kryzys, o którym mówiliśmy rok temu w kategoriach przyszłego 
zagrożenia, przyszedł szybciej niż się spodziewaliśmy. W grudniu 
2008 roku ks. Krzysztof Gonet, inicjator FIDES i wieloletni dyrektor 
Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji, podjął decyzję 
o wycofaniu się z pracy dla bibliotek kościelnych i przejściu do pra-
cy duszpasterskiej. W efekcie w czerwcu 2009 roku objął stanowiska 
proboszcza w parafii Michalczew k. Warki w archidiecezji warszaw-
skiej. Przyjmujemy tę decyzję z żalem, ale i ze zrozumieniem, i wy-
rażamy ks. Krzysztofowi Gonetowi ogromną wdzięczność za 
wszystko, co zrobił w ciągu osiemnastu lat dla bibliotek zrzeszonych 
w Federacji. 

W tej nowej sytuacji niemal wszystkie działania Zarządu w roku 
sprawozdawczym koncentrowały się na zapewnieniu kontynuacji 
dotychczasowych dzieł i projektów oraz na próbach zdobycia dodat-
kowego wsparcia dla Federacji. 

Zarząd odbył trzy posiedzenia: 10.09.2008 w Zakroczymiu, 2-
3.01.2009 w Krakowie w Bibliotece Księży Misjonarzy i 28 .05.2009 w 
Warszawie w klasztorze Ojców Kapucynów, ponadto odbyło się spo-
tkanie przygotowawcze przed Walnym Zgromadzeniem w Olsztynie. 
Poza tym Zarząd kontaktował się często drogą elektroniczną. Podczas 
majowego spotkania w Warszawie Zarząd przyjął do wiadomości rezy-
gnację ks. K. Goneta z pełnienia funkcji dyrektora Biura ds. Rozwoju 
i Komputeryzacji oraz rozwiązanie przez niego umowy nieodpłatnego 
użyczenia Federacji 5 m2 jego prywatnego mieszkania w Warszawie. 
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Zarząd podjął także w tym dniu następujące uchwały: o zaprzestaniu 
działalności gospodarczej z dniem 30 czerwca 2009 r., o likwidacji Biu-
ra ds. Rozwoju i Komputeryzacji – również z dniem 30.06.2009 r., oraz 
o zniesieniu z dniem 30.09.2009 r. wszelkich pełnomocnictw udzielo-
nych przez Zarząd ks. Krzysztofowi Gonetowi. Zarząd wstępnie podzie-
lił pomiędzy siebie odpowiedzialność za działania prowadzone do tej 
pory w ramach Biura przez ks. K. Goneta. 

W międzyczasie Przewodniczący Zarządu uczestniczył w spotka-
niu kolegium dziekanów wydziałów teologicznych w dniach 15-16 
maja 2009 w Lublinie, informując to gremium o działalności FIDES 
i zabiegając o wsparcie, oraz został przyjęty przez Sekretarza Epi-
skopatu Polski, ks. bp. Stanisława Budzika w dniu 18 maja br. Owo-
cem tego drugiego spotkania było m.in. zaproszenie Delegata Konfe-
rencji Episkopatu Polski ds. Federacji FIDES, ks. bp. Andrzeja Sie-
mieniewskiego do wygłoszenia krótkiej informacji o FIDES podczas 
obrad plenarnych Konferencji Episkopatu Polski 20 czerwca 2009 r. 
w Łomży. 

W związku z tym, że nie udało się dotąd stworzyć bardzo po-
trzebnego centralnego ośrodka ds. bibliotek kościelnych, co wyma-
gałoby stałego źródła finansowania, serwer internetowy FIDES zo-
stał przeniesiony do Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wro-
cławiu za zgodą władz uczelni i jest aktualnie utrzymywany na koszt 
PWT. Stronami WWW Federacji, Fidkarem FIDES oraz Księgozbio-
rem Wirtualnym zarządza aktualnie ks. Jerzy Witczak. 

Odpowiedzialność za sprawy wydawnicze, w tym kontaktowanie 
się z Redakcją Biuletynu FIDES w Krakowie, przejęła pani Bogumi-
ła Warząchowska. Ukazał się kolejny podwójny numer FIDES (26-
27) za rok 2008, liczący 195 s., przygotowany pod redakcją ks. Jan 
Bednarczyka z Biblioteki  PAT w Krakowie. Druk i dystrybucja 
zorganizowane zostały przez o. Grzegorza Filipiuka, skarbnika Fede-
racji. 

Z innych wydarzeń chciałbym wspomnieć udział i wygłoszenie 
referatów przez ks. dr hab. Jana Bednarczyka, ks. Krzysztofa Goneta 
i ks. dr Jerzego Witczaka podczas sympozjum zorganizowanego 
przez Instytut Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 24.09.2008 r. 
[referaty zostały opublikowane w czasopiśmie „Archiwa, Biblioteki 
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i Muzea Kościelne”, tom 91 (2009)]. Natomiast 15.01.2009 r. Biblio-
teka Teologiczna w Katowicach zorganizowała pod patronatem Fe-
deracji FIDES konferencję naukową nt. „Finanse bibliotek nauko-
wych a ochrona dóbr kultury”. Referat wygłosił m.in. ks. dr Wacław 
Umiński, sekretarz Zarządu, udział wziął również ks. Jerzy Witczak. 
Tradycyjnie ks. Jerzy Witczak reprezentował FIDES podczas 37. 
Walnego Zgromadzenia BETH w dniach 13-17 września 2008 r. 
w Leuven, a w dniach 19-23 września br. udaje się do Pragi na 38. 
Zgromadzenie BETH. Udział ten jest możliwy dzięki corocznym 
subwencjom przekazywanym przez Sekretariat Konferencji Episko-
patu Polski. Niewielkie wsparcie finansowe Federacja otrzymuje 
przy tej okazji również od American Theological Library Associa-
tion (ATLA) z tytułu prenumerowania przez biblioteki członkowskie 
baz ATLA oraz reklamowania tych produktów. Należy też wspo-
mnieć o kolejnej ofercie promocyjnej Wydawnictwa Brepols na za-
kup baz danych, uzgodnionej przez Przewodniczącego Zarządu, 
która jednak nie spotkała się z zainteresowaniem naszych bibliotek. 
Nie otrzymaliśmy również odpowiedzi na pismo w sprawie dalszych 
losów MAK-a, wystosowane przez poprzednie Walne Zgromadzenie 
do Dyrektora Biblioteki Narodowej, pana Tomasza Makowskiego. 
Natomiast 28.10.2008 r. Biblioteka Narodowa ogłosiła, że prace nad 
programem MAK 5.0 nie będą kontynuowane. 
Aktualnie Federacja liczy 84 członków. 
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