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b. Wyróżnienia

– „Arcana Iurisprudentiae” (Wydawnictwo Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Marek Michalski (redaktor 
naczelny), Jan Zabłocki (przewodniczący Rady Naukowej) – na-
ukowo nienaganna seria książek dotyczących prawa stanowione-
go i jego europejskiej historii. Przypomina nie tylko fakty pra-
wa rzymskiego, ale również kwestie wiążące się z prawem jako 
sposobem utrwalającym poziom życia obywatelskiego i szerzej 
zbiorowego.

– „Metanoia”: Ruth Barrows OCD, Uwierzyć w Jezusa; o. Mar-
celo Rossi, Agape; Henri J.M. Nouwen, Zraniony Uzdrowiciel 
(Wydawnictwo Święty Wojciech). Wszyscy ludzie starający się 
naśladować ewangeliczny styl Jezusowego życia potrzebują na tej 
drodze wsparcia. Ta seria książek stanowi właśnie takiego rodza-
ju pomoc. Jej autorzy należą do najwybitniejszych współczesnych 
mistrzów duchowości, prowadzą czytelników przez meandry 
i problemy współczesności, gubiącej z wielu powodów swoją więź 
z Bogiem.

2. Nagroda literacka

a. Nagroda

Pietro Sarubbi, Od Barabasza do Jezusa. Nawrócony jednym spoj-
rzeniem (Wydawnictwo Salezjańskie) – za naznaczoną łaską Ducha 
Świętego niezwykle poruszającą opowieść o nawróceniu i poszuki-
waniu drogi do Kościoła oraz Boga.

b. Wyróżnienia

– Anne-Dauphine Julliand, Ślady małych stóp na piasku (Wy-
dawnictwo Święty Wojciech) – za niezwykłe świadectwo miłości 
matki do dziecka i jej mocy czynienia życia piękniejszym;

– Janusz Kobierski, Szukał Pana (Wydawnictwo Łośgraf ) – za 
bogaty świat refl eksji i rozterek twórcy naznaczony nowymi meta-
fi zycznymi wątkami, za ukazanie trudnej lirycznej drogi do źródeł 
chrześcijaństwa po nigdy nieostygłych śladach Biblii.
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3. Nauki kościelne

a. Nagroda

O. Wojciech Giertych OP, Rozruch wiary (Wydawnictwo Bernar-
dinum) – za znakomitą rozprawę o sensie wiary oraz o potrzebie 
i sposobach jej stałego umacniania i rozwoju.

b. Wyróżnienia

– Ks. Jerzy Szymik, Th eologia Benedicta, t. 2 (Księgarnia św. Jac-
ka) – za ważne i potrzebne dzieło stanowiące klucz do nauczania 
i myśli teologicznej Ojca Świętego Benedykta XVI;

– ks. Jacek Bolewski, Misterium mądrości (Wydawnictwo WAM) 
– za dzieło o charakterze traktatu znakomitego uczonego, profesora 
teologii dogmatycznej;

– Słownik przewodnik fi lozofi czny, red. naczelny Andrzej Maryniar-
czyk (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) – za stworzenie unika-
towego w dorobku rodzimej kultury narzędzia do poznania fi lozofi i.

4. Edytorstwo

a. Nagroda

Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń, Świadkowie Tajemnicy. Śledz-
two w sprawie relikwii Chrystusowych (Wydawnictwo Rosikon 
Press) – za ujmującą dbałością o faktografi czne detale i zachwyca-
jącą swoim estetycznym bogactwem literacko-grafi czną opowieść 
o świętych relikwiach chrześcijaństwa.

b. Wyróżnienia

– O. Joachim Badeni, 365 dni z o. Joachimem Badenim OP. Anto-
logia (Wydawnictwo „W drodze”) – za udowodnienie, że nawet naj-
mniejsza książka może okazać się niewyczerpaną studnią mądrości 
i wiary;

– Marceli Kosman, ks. Wojciech Krucki, ks. Jarosław Bogacz, 
ks. Michał Sołomieniuk, ks. Stanisław Majkut, Poczet arcybiskupów 
gnieźnieńskich i prymasów Polski (Wydawnictwo M) – za mistrzow-
ską edytorsko panoramę dokonań najbardziej zasłużonych dostojni-
ków rodzimego Kościoła i ich wkład w historię polskiej państwowości;
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– Magdalena Joanna Chudzicka, Misyjna książka kucharska 
(Wydawnictwo Apostolicum) – za stworzenie unikalnego obrazu 
posługi misyjnej, pełnego inspirujących smaków i doznań.

5. Książka dla dzieci

a. Nagroda

Joanna Krzyżanek, Księga spraw ważnych Lamelii Szczęśliwej 
(Wydawnictwo Święty Wojciech) – za mistrzowskie połączenie ilu-
stracji i tekstu w służbie edukacyjnej roli książki dla dzieci.

b. Wyróżnienia

– Ewa Skarżyńska, Święty Jacku z pierogami, czyli jak rozmawiać 
ze Świętymi. Modlitwy dzieci (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukar-
nia w Sandomierzu) – za umiejętne i przyjazne prezentowanie nieco 
starszym dzieciom błogosławieństwa aktu modlitwy;

– Katarzyna Wydra, Mysz Bogumił i tajemnice kościoła (Wy-
dawnictwo WAM) – za stworzenie niezwykłej postaci przewodnika 
młodych czytelników z tajemnicami domu Bożego.

6. Książka dla młodzieży

a. Nagroda

Ania Golędzinowska, Ocalona z piekła. Wyznania byłej modelki 
(Edycja św. Pawła) – za świadectwo niezwykłego nawrócenia, które 
udowadnia, że droga do Boga może wieść przez najmroczniejsze na-
wet ścieżki ludzkiego życia.

b. Wyróżnienia

– Jerzy Pilikowski, Podróż w świat cywilizacji (Wydawnictwo 
WAM) – za przygotowanie znakomitego przewodnika po bogatym 
świecie minionych i obecnych cywilizacji;

– ks. Krzysztof Pawlina, W Jezusowej szkole tańca. Nie pomylić 
kroków na progu dorosłości (Wydawnictwo Sióstr Loretanek) – za 
praktyczne wprowadzenie młodych katolików w dorosłe życie na 
drodze poszukiwania dojrzałej wiary.



Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2/2013206

7. Książka autora zagranicznego

a. Nagroda

George Weigel, Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo 
wolności, ostatnie lata, dziedzictwo (Społeczny Instytut Wydawni-
czy Znak) – za rzetelne i godne podsumowanie wielkiego pontyfi -
katu Jana Pawła II, niezwykłą opowieść o naznaczonym cierpieniem 
bezwarunkowym oddaniu Chrystusowi.

b. Wyróżnienia

– Bazyli Tatakis, Filozofi a bizantyjska (Wydawnictwo WAM) 
– za historyczną edycję monografi i o fundamentalnym znaczeniu 
dla poznania i zrozumienia tradycji i kultury cesarstwa bizantyj-
skiego;

– Paul Evdokimov, Prawosławna wizja teologii moralnej. Bóg 
w  życiu ludzi (Wydawnictwo Homo Dei) – za niezwykle ważne 
studium na temat sposobu postrzegania moralności przez pryzmat 
doktryny prawosławnej;

– Eric Metaxes, Bonhoeff er. Prawy człowiek i chrześcijanin prze-
ciwko Trzeciej Rzeszy (Wydawnictwo Salwator) – za stworzenie za-
skakującej swoim rozmachem i dokładnością w dochodzeniu do fak-
tów sylwetkę niezwykłego człowieka wielkiej wiary.

8. Publicystyka religijna

a. Nagroda

Ewa Czaczkowska, Siostra Faustyna. Biografi a Świętej (Społecz-
ny Instytut Wydawniczy Znak) – za nieustępliwość w dochodzeniu 
do prawdy o życiu i działalności świętej i tajemnic rozwoju kultu 
Bożego Miłosierdzia.

b. Wyróżnienia

– Robert Tekieli, Zmanipuluję cię, kochanie (Wydawnictwo M) 
– za szokująco dosadny obraz niebezpieczeństw, jakie dla ludzkiej 
duchowości niosą ze sobą różne emanacje współczesnej kultury;



J. Kowalski, Rok Wiary – rok nowej ewangelizacji 207

– Brygida Grysiak, Wybrałam życie (Społeczny Instytut Wydaw-
niczy Znak) – za ważny głos w obronie życia – aktu naznaczonego 
rozczarowaniem, bólem i heroizmem wynikającym z potęgi miłości 
matczynej miłości.

9. Multimedia

a. Nagroda

Jolanta Hajdasz, Zapomniane męczeństwo. Książka z fi lmem 
DVD (Hajdasz Produktion) – za cenne przypomnienie postaci i ofi a-
ry życia abp. Antoniego Baraniaka, jednego z najznamienitszych ka-
płanów polskiego Kościoła w XX wieku.

b. Wyróżnienia

– Księga Psalmów. Nowy przekład dynamiczny. Audiobook w in-
terpretacji Andrzeja Seweryna, z muzyką Rafała Gorączkowskiego 
(Ofi cyna Wydawnicza Vocatio) za wychodzący naprzeciw potrze-
bom współczesnych odbiorców projekt łączący w sobie elementy 
religii i sztuki;

– gra komputerowa Biblijni bohaterowie. Dawid (Edycja św. Paw-
ła) – za nowatorską formę przekazania młodym chrześcijanom wie-
dzy biblijnej;

– Dwanaście Kroków wg Felka alkoholika poznaje Rafał hazardzi-
sta (Rajmedia.pl) – za przejmujące świadectwo życia w trzeźwości, na-
znaczonego przeżywaniem łaski wiary i łaknącego kontaktu z Bogiem.

10. Przekład

a. Nagroda

– Sofokles, Tragedie, t. 1: Ajas, Trachiniki, Filoklet, Edyp w Ko-
lonos; Tragedie, t. 2: Król Edyp, Antygona, Elektra, ze wstępem 
i w opracowaniu Roberta R. Chodkowskiego (Towarzystwo Nauko-
we KUL) – w uznaniu pierwszego w Polsce pełnego i jednolitego 
przekładu wszystkich tragedii klasyka literatury antycznej.
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Kapituła Nagrody Feniks 2013 podjęła również decyzję w spra-
wie przyznania Nagrody Głównej Feniks 2013 oraz Nagród Feniks 
Specjalny.

11. Nagroda Główna Feniks 2013

Andrzej i Wanda Półtawscy – za rzadko spotykany w świecie 
styl życia i zaangażowania konfesyjnego, godny naśladowania wkład 
w rozwój polskiej fi lozofi i i kultury moralnej, za odsłonięcie wielu 
aspektów posługi duszpasterskiej Karola Wojtyły, wielkiego kapłana, 
biskupa i papieża. Ogromny wysiłek państwa Półtawskich w obronie 
życia i osobowej godności człowieka wciąż owocuje i przynosi wie-
lu ludziom wsparcie i wzmacnia ich nadzieję. Nie do przecenienia 
jest również żarliwe świadectwo małżeństwa Półtawskich o tym, że 
można i należy żyć i pracować nawet w najbardziej dramatycznych 
warunkach, i że zło w Bożej perspektywie nigdy nie ma ostatnie-
go słowa. W swej aktywności naukowo-badawczej niezaniedbującej 
porządku rodzinnego, w otwarciu na innych, stworzyli oni perso-
nalistyczny model małżeńskiej wspólnoty, w której warto się przy-
glądać jak w lustrze podtrzymywanym miłością Trójjedynego Boga.

12. Nagroda Feniks Specjalny

– Ks. bp Antoni Długosz – za żarliwego ducha wiary i miłości 
ekspresyjnie wyrażanego w bogactwie słowa, skierowanego zwłasz-
cza do najmłodszych, dzieci i młodzieży, wobec którego nie można 
przejść obojętnie;

– Ernest Bryll za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, 
zwłaszcza poezji, otwartej i czułej na powiew religijnych tajemnic, 
włączającej w swój duchowy obszar również sprawy ojczyźniane. 
Jego twórczość odegrała ważną rolę w cementowaniu świadomości 
społecznej, zarówno w czasach komunistycznego zniewolenia, jak 
i po 1989 roku. Rozpoznaje się w niej zapewne wielu czytelników 
z różnych pokoleń oczarowanych klasyczną strofą, wirtuozerią for-
malną i fi lozofi czną głębią. Bezpośrednie odniesienia do odbiorcy, 
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odwoływanie się do archetypów i mitów narodowych, wrażliwość 
na tradycje liryki romantycznej oraz chęć nawiązywania rozmowy 
o  fundamentalnych sprawach ludzkiej egzystencji – wszystko to 
sprawia, że pisarstwo Brylla wywołuje zbiorowy oddźwięk i zyskuje 
należne poważanie.

13. Nagroda dodatkowa – Księga Życia

Ponadto od roku 2013 kapituła przyznaje nagrodę dodatkową: 
Księgę Życia. Jej pierwszą laureatką została pani prezydentowa Ka-
rolina Kaczorowska, wdowa po śp. prezydencie Rzeczpospolitej 
Polskiej na uchodźstwie, Ryszardzie Kaczorowskim. W swojej idei 
Nagroda Księga Życia ma honorować ludzi, których aktywność i do-
robek zasługują na największy społeczny szacunek. Dlatego właśnie 
pierwszą laureatką tego wyróżnienia została kobieta, której całe ży-
cie naznaczone było służbą na rzecz narodu, młodzieży i własnej 
rodziny. Pani prezydentowa Kaczorowska, trwając wiernie u boku 
męża, brała aktywny udział w życiu społecznym polskiej emigracji, 
przez wiele lat efektywnie angażując się m.in. w działalność charyta-
tywną. Jej służba publiczna charakteryzuje się niezwykłą troską o los 
kolejnych pokoleń młodych Polaków, jest nastawiona na ochronę 
i  popularyzację więzi łączących je z ziemią ich przodków oraz na 
pielęgnowanie więzi rodzinnych, narodowych i społecznych.

14. Nagroda Mały Feniks

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 9 kwietnia w Ar-
kadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie, ogłoszono 
laureatów tegorocznej edycji Nagrody Mały Feniks dla osób i insty-
tucji, które mogą poszczycić się największymi dokonaniami na polu 
promocji książek religijnych w mediach. W sobotę, 13 kwietnia w Ba-
zylice Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie przy ul. Kawę-
czyńskiej odbyło się uroczyste wręczenie Małego Feniksa laureatom 
edycji 2013. Decyzją zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich 
do grona nagrodzonych w poprzednich edycjach dołączyli:
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– Deon.pl – portal społecznościowo-informacyjny stworzo-
ny przez Towarzystwo Jezusowe oraz Wydawnictwo WAM. Dzia-
łalność portalu adresowana jest przede wszystkim do odbiorców 
z grupy wiekowej powyżej dwudziestego piątego roku życia. Portal 
informuje o najważniejszych wydarzeniach z życia społecznego po-
strzeganych przez pryzmat Kościoła, położył także znaczne zasługi 
w przybliżaniu i komentowaniu wydarzeń kościelnych na potrze-
by swoich użytkowników. Jest ważnym łącznikiem między religią 
a życiem społecznym, stając się tym samym znakomitym miejscem 
dialogu i otwartej dyskusji na tematy religijne, społeczne, politycz-
ne i kulturalne. Jedną z ważniejszych dziedzin aktywności portalu 
Deon.pl jest działalność informacyjna na rzecz upowszechniania 
i promocji publikacji książkowych. W ramach portalu działa czy-
telnia wartościowej prasy i książek. Każdego roku portal obejmuje 
swoim medialnym patronatem kilkadziesiąt pozycji wydawniczych.

– Radio Warszawa – stołeczna rozgłośnia od ponad dwóch de-
kad prezentuje audycje ewangelizacyjne, publicystyczne, społeczne, 
kulturalne oraz edukacyjne. Ważną pozycję w ramówce stacji zaj-
muje muzyka chrześcijańska, poezja śpiewana i książki. W realizacji 
swojej misji Radio Warszawa odważnie sięga po zdobycze nowych 
technologii komunikacyjnych, w tym technologii mobilnych.

– Radio RDN Małopolska – jest rozgłośnią diecezji tarnowskiej, 
lokalnym środkiem informacji i ewangelizacji w południowej Pol-
sce. Działa od 1993 roku i nadaje całodobowy program dla słucha-
czy Małopolski i części Podkarpacia. Program radia jest tworzony 
i nadawany z centrali w Tarnowie oraz ze studia lokalnego w Nowym 
Sączu, przy współpracy korespondentów lokalnych w Bochni, Brze-
sku, Dębicy i w innych ośrodkach regionu. Swoim zasięgiem obej-
muje około 1,5 mln potencjalnych słuchaczy. Stacja łączy w swojej 
działalności funkcje atrakcyjnego radia informacyjno-muzycznego, 
opiniotwórczej rozgłośni lokalnej oraz nowoczesnego radia ewan-
gelizacyjnego.

– Redaktor Krzysztof Ziemiec – dziennikarz i prezenter tele-
wizyjny, również publicysta i komentator wydarzeń politycznych 
i  społecznych, a w przeszłości także dziennikarz radiowy; narra-
tor w  fi lmie dokumentalnym Jan Paweł II. Szukałem was…, autor 
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i współautor książek, takich jak: Wszystko jest po coś, Niepokonani, 
Katolik ofi arą?, Katolik frajerem?, Pogadaj z głową.

XIX Targi Wydawców Katolickich w Arkadach Kubickiego były 
również miejscem spotkań autorskich: z Hanną Suchocką, z o. Le-
onem Knabitem, z o. Maciejem Ziębą, z Jackiem Moskwą, z Grzego-
rzem Górnym, z Krzysztofem Ziemcem, z Wojciechem Cejrowskim 
i z wybitnym włoskim watykanistą Andreą Torniellim. W sali kino-
wej zamku można było obejrzeć fi lmy z Międzynarodowego Kato-
lickiego Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2013, m.in. 
Tajemnica Benedykta XVI, Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, 
Giotto – sacrum i piękno. Przed wejściem do Arkad ustawiono pła-
skorzeźby Gustawa Zemły w ramach wystawy pt. Czas wiary. Du-
żym zaskoczeniem tegorocznych targów była rekordowa frekwen-
cja, która wyniosła ponad 20 tys. odwiedzających, oraz największa 
do tej pory liczba 140 wystawców. Wśród odwiedzających targi byli 
też przedstawiciele różnych Kościołów oraz wyznawcy innych re-
ligii, co świadczy o coraz lepszej ofercie prezentowanej przez wy-
dawców katolickich. Targi uświetnił wieczorny koncert w Centralnej 
Bibliotece Rolniczej.
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(Katowice, 24 kwietnia 2013 roku)

Dwudziestego czwartego kwietnia 2013 roku w Katowicach od-
była się konferencja Jedność w różnorodności. Współpraca bibliotek 
akademickich. Inicjatorem i  organizatorem sesji była Biblioteka 
Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie prze-
biegało w  ramach XXVII Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w  Katowicach, przy współ-
udziale Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES oraz Sekcji Bibliotek 
Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Ofi cjalnego otwarcia konferencji dokonał ks. dr hab. Antoni Bar-
toszek, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach. Witając 
uczestników konferencji, podkreślił znaczenie tego typu spotkań 
i potrzebę integracji środowiska bibliotecznego. Małgorzata Waga, 
zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego, wprowadza-
jąc w  tematykę obrad, rozwinęła zagadnienie współpracy lokalnej 
i ogólnopolskiej różnorodnych typów bibliotek. Z kolei Anna Ob-
rzut, pracownik Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej i przewod-
nicząca Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich w  Katowicach, odczytała list Elżbiety Stefańczyk, 

1 Biblioteka Teologiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, skierowany 
do organizatorów i uczestników spotkania.

W pierwszej części obrad zaplanowano cztery wystąpienia, któ-
rym przewodniczył dr Krzysztof Zioło, dyrektor Biblioteki Głów-
nej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Konferencję otworzył referat 
Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz, dyrektora Biblioteki Głównej Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie i przewodniczącej Konferencji Dy-
rektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Wystąpienie Kon-
ferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich – zarys 
dziejów i kierunki działań wprowadziło słuchaczy w problematykę 
bibliotekarstwa akademickiego.

Utworzona w  1997 roku konferencja zrzesza osiemdziesięciu 
sześciu dyrektorów bibliotek akademickich, którzy dla usprawnienia 
prac powołali Radę Wykonawczą i  opracowali regulamin działal-
ności. Ustalono, że celem organizacji jest integracja bibliotek szkół 
wyższych, wymiana informacji bibliotecznej ze świata akademickie-
go, dzielenie się doświadczeniami macierzystych instytucji, a także 
wspieranie inicjatyw lokalnych usprawniających funkcjonowanie 
bibliotek. Konferencja także promuje biblioteki szkół wyższych, re-
prezentuje interesy pracowników i dba o wizerunek bibliotekarza, 
a także o społeczny prestiż zawodu pracownika biblioteki naukowej.

Kolejna prelegentka, Renata Birska, dyrektor Biblioteki Uniwer-
sytetu Medycznego w Lublinie, zastępca przewodniczącego Konfe-
rencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Uczelni Medycznych, 
przedstawiła temat dotyczący współpracy bibliotek uczelni medycz-
nych w  kontekście trzydziestoletniego doświadczenia. Na wstępie 
zaznaczyła, że sieć bibliotek medycznych tworzą biblioteki uczel-
niane uniwersytetów medycznych, biblioteki instytutów medycz-
nych, Biblioteka Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowe-
go oraz Główna Biblioteka Lekarska wraz z oddziałami terenowymi. 
Podczas wystąpienia przedstawiła bardzo cenną inicjatywę podjętą 
przez to środowisko, a mianowicie półrocznik „Forum Bibliotek Me-
dycznych”, który ukazuje się od 2008 roku pod redakcją dr. Ryszar-
da Żmudy, dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w  Ło-
dzi. Łamy tego czasopisma otwarte są nie tylko dla bibliotek świata 
medycznego, ale dla szerokiego spektrum interdyscyplinarnych 
zagadnień prezentowanych na zjazdach naukowych, materiałów in-


