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w dniach od 3 do 5 września 2019 r. odbyło się XXV Walne Zgro-
madzenie Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. Świętowanie „srebrnego 
jubileuszu” miało miejsce w Sandomierzu – mieście o średniowiecznych 
korzeniach królewskich. Gospodarzem spotkania była Biblioteka Diece-
zjalna w Sandomierzu, we współpracy z Diecezjalnym Centrum Kultury, 
Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis”. Ogólnopolskie spotka-
nie bibliotekarzy bibliotek kościelnych zainaugurowało obchody 200-lecia 
istnienia Diecezjalnej Książnicy. W jubileuszowych uroczystościach wzięli 
udział przedstawiciele Biblioteki Instytutu Teologicznego we Lwowie-Brzu-
chowicach, reprezentanci duchowieństwa diecezji sandomierskiej, pracow-
nicy Sandomierskiego Towarzystwa Naukowego oraz bibliotekarze środo-
wiska lokalnego. Ponadto swoją obecnością zaszczycił zebranych: bp prof. 
dr hab. Andrzej Siemieniewski, delegat Konferencji Espokopatu Polski ds. 
Federacji „Fides”, oraz biskup miejsca, ordynariusz diecezji sandomierskiej 
Krzysztof Nitkiewicz. 

Przybyłych gości powitał ks. Józef Szczepański– dyrektor Diecezjalnego 
Centrum Kultury, Edukacji i Formacji Chrześcijańskiej „Quo Vadis”, gdzie 
odbywała się część spotkań. Otwierając obrady, ks. Dyrektor, przybliżył 
historię domu rekolekcyjnego i omówił jego przeznaczenie. 

Następnie udano się do Wyższego Seminarium Duchownego gdzie ks. 
dr Jerzy Witczak, przewodniczący Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, 
oficjalnie zainaugurował XXV Walne Zgromadzenie. Rozpoczynając sesję, 
jako pierwszy zabrał głos główny organizator przedsięwzięcia ks. dr Piotr 
Tylec – dyrektor Biblioteki Diecezjalnej, który w swoim wystąpieniu zatytu-
łowanym Historia Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu, przedstawił dzieje 
seminarium duchownego i biblioteki na tle losów diecezji sandomierskiej. 
Z kolei Najcenniejsze zbiory sandomierskiej książnicy omówiła mgr Dorota 
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Rejman – bibliotekarz i specjalista w zakresie opracowania starych dru-
ków. Dopełnieniem obydwu wystąpień była wystawa średniowiecznych 
pergaminów i rękopisów oraz zabytkowych inkunabułów i starodruków, 
przygotowana z myślą o bibliotekarzach bibliotek kościelnych. Ważnym 
punktem tej części obrad było zwiedzanie Biblioteki, a zwłaszcza maga-
zynów bibliotecznych z cennymi zbiorami i funkcjonalnym rozwiązaniem 
ustawienia regałów magazynowych. Obejrzano również pomieszczenia 
seminaryjne, które na co dzień niedostępne są dla zwiedzających, m.in. 
klerycką kaplicę przekształconą z byłego refektarza Panien Benedyktynek, 
a także pracownie specjalistyczne do pracy naukowej. Zwieńczeniem pierw-
szego dnia obrad było spotkanie integracyjne przy grillu w wirydarzu domu 
rekolekcyjnego, na którym była okazja do przedstawienia swoich bibliotek 
i bliższego poznania nowych członków Federacji.

Dzień drugi Walnego Zgromadzenia rozpoczął się Mszą Świętą, któ-
rej przewodniczył bp A. Siemieniewski, a homilię wygłosił bp K. Nitkie-
wicz. W wygłoszonym kazaniu ordynariusz nazwał bibliotekarzy kościel-
nych „generałami w walce z ignorancją” i równocześnie podkreślił, że „nie 
wystarczy sama świadomość bogactwa, za które odpowiadają bibliotekarze 
kościelni. Ten skarbiec ma służyć wszystkim w pogłębianiu wiary, a także 
być pomocny w rozwoju człowieczeństwa i zdobywaniu potrzebnej wiedzy”. 

W drugim dniu obrad sesję plenarną, o charakterze konferencji nauko-
wej, moderowała dr Bogumiła Warząchowska, wiceprzewodnicząca Federacji 
Bibliotek Kościelnych „Fides”. Pierwszym prelegentem był ks. dr hab. Tomasz 
Moskal, prof. KUL, który zaprezentował wykład Paleografia w pracy bibliote-
karza. Uczony podkreślił, że paleografia, jako nauka pomocnicza historii jest 
pomocna w opracowywaniu i katalogowaniu książek, a zwłaszcza starych 
druków. Paleografia jest także wykorzystywana przy określaniu proweniencji 
czy odczytywaniu gloss. Drugie wystąpienie – Katalogowanie starodruków 
i określanie ich proweniencji – miało charakter szkolenia warsztatowego. Pro-
blematykę sygnalizowaną w temacie prelekcji omówiła na licznych przykła-
dach mgr D. Rejman. Zaprezentowane wystąpienia skłoniły słuchaczy do 
ożywionej dyskusji i zadawania prelegentom licznych pytań. 

Drugą część sesji plenarnej moderował ks. Tomasz Garwoliński, sekre-
tarz Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”. Pierwszy referat – Rękopisy 
w bibliotekach kościelnych. Sytuacja nadzwyczajna czy normalna prak-
tyka? – wygłosił ks. dr Wacław Umiński CM dyrektor biblioteki i archiwum 
Księży Misjonarzy w Krakowie. Omówił on zbiory rękopiśmienne groma-
dzone w wytypowanych książnicach kościelnych oraz sposoby i możliwo-
ści ich wykorzystania przez badaczy różnych specjalności. Drugi wykład 
przedstawił ks. dr P. Tylec, przybliżając następujący temat: Pozyskiwanie 
środków ministerialnych na konserwację zbiorów bibliotecznych. Prele-
gent scharakteryzował programy ułatwiające pozyskiwanie funduszy dla 
Biblioteki Diecezjalnej, takie jak: Ochrona Zabytków, Kultura Cyfrowa 
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czy Działalność Upowszechniająca Naukę. Przedstawiony temat wywołał 
gorącą dyskusję, podczas której moderator sesji T. Garwoliński poinfor-
mował zebranych o projekcie „manuscripta.pl”, kierowanym przez prof. 
dr. hab. Jacka Soszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Moderator pod-
kreślił, że inicjatywa prof. J. Soszyńskiego była ważnym przedsięwzięciem 
o zasięgu ogólnopolskim, gdyż miała na celu zarejestrowanie wszystkich 
średniowiecznych rękopisów, które znajdują się na terenie Polski. 

Popołudniową część Walnego Zgromadzenia przeznaczono na dyskusję 
dotyczącą spraw praktycznych. Ks. dr J. Witczak omówił Pięć lat Katalogu 
Centralnego „Fides”. W przygotowanej prezentacji przybliżył dane statystyczne 
obejmujące funkcjonowanie katalogu centralnego oraz przedstawił biblioteki 
uczestniczące w tym przedsięwzięciu. Poinformował zebranych o możliwości 
przystąpienia do wspólnego katalogu i podkreślił, jak istotna jest wzajemna 
współpraca dla sprawnego funkcjonowania zrzeszonych bibliotek.

Kolejnym punktem obrad było odczytanie i zatwierdzenie protokołu 
z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościelnych 
„Fides”, które odbyło się w 2018 r. w Bibliotece Teologicznej Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Następnie ks. dr J. Witczak przedstawił sprawoz-
danie z działalności Zarządu za miniony rok. Natomiast ks. dr W. Umiński, 
skarbnik Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, odczytał sprawozdanie 
rzeczowo-finansowe i poinformował obecnych o stanie budżetu Federacji. 

Po części sprawozdawczej ks. dr Tomasz Garwoliński wystąpił z wnio-
skiem Zarządu do Walnego Zgromadzenia o nadanie członkostwa honoro-
wego Federacji „Fides”: ks. dr. hab. Bogusławowi Drożdżowi, prof. Papie-
skiego Wydziału Teologicznego i wieloletniemu dyrektorowi Biblioteki 
Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz mgr Barbarze Zezuli, 
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. Zarząd Federacji wystąpił również do Walnego Zgromadzenia 
z prośbą o przyznanie tytułu członka wspierającego dr. Tomaszowi Stolar-
czykowi – pracownikowi Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, autorowi licz-
nych artykułów ukazujących się na łamach czasopisma „Fides. Biuletynu 
Bibliotek Kościelnych”. Przedstawione kandydatury zostały jednogłośnie 
zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie. 

Kolejnym punktem obrad było omówienie kwestii wydawniczych czasopi-
sma „Fides. Biuletynu Bibliotek Kościelnych”. Redaktor naczelna biuletynu, 
dr B. Warząchowska, wręczyła egzemplarze autorskie osobom, które przyczy-
niły się do przygotowania materiałów do dwóch najnowszych numerów pół-
rocznika. Redaktor pisma zachęcała pracowników bibliotek kościelnych do 
zaprezentowania swoich bibliotek na łamach periodyku. Poruszyła również 
sytuację czasopism naukowych w kontekście reformy szkolnictwa wyższego.

Następnie uczestnicy Walnego Zgromadzenia kontynuowali spotkania 
w grupach tematycznych. Pierwsza z nich pod kierunkiem dr B. Warzą-
chowskiej i ks. dr. T. Garwolińskiego analizowała kwestie bibliotek nauko-
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wych. Druga grupa pod przewodnictwem o. Janusza Kaczmarka OP podjęła 
temat formatu i wspólnego katalogowania. Natomiast w grupie prowadzo-
nej przez ks. dr. J. Witczaka rozmawiano o problemach bibliotek nadal 
korzystających z programu MAK.

Ostatni dzień Walnego Zgromadzenia rozpoczął się Mszą Świętą, któ-
rej przewodniczył ks. dr J. Witczak. W wygłoszonej homilii przewodniczący 
Federacji zwrócił uwagę na konieczność pogłębiania integracji środowi-
ska, podkreślając ważną funkcję współpracy i wzajemnej pomocy na wielu 
polach działania. Ostatnia sesja, którą prowadził o. mgr Grzegorz Filipiuk 
OFMCap, rozpoczęła się od przedstawienia nowych kierowników bibliotek 
kościelnych. Następnie, ks. dr Bogusław Dygdała, przewodniczący Komi-
sji Rewizyjnej, przeczytał sprawozdanie Komisji, która nie zgłosiła żadnych 
zastrzeżeń wobec Zarządu Federacji „Fides”. Z kolei XXV Walne Zgroma-
dzenie udzieliło absolutorium urzędującemu Zarządowi. 

Ważnym punktem obrad był wybór nowego Zarządu Federacji Bibliotek 
Kościelnych „Fides”. Przewodniczącym został ks. dr J. Witczak. W skład 
Zarządu weszli G. Filipiuk OFMCap – zastępca przewodniczącego, ks. 
dr T. Garwoliński – sekretarz, ks. dr P. Tylec – skarbnik, a dr B. Warzą-
chowska została członkiem Zarządu. Do Komisji Rewizyjnej wybrano ks. 
dr. Bogusława Dygdałę (przewodniczący), Tomasza Winiarskiego (sekre-
tarz) oraz ks. dr W. Umińskiego CM (członek Komisji). 

Po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu ks. dr T. Garwoliński na 
wniosek Zarządu zwrócił się do uczestników Walnego Zgromadzenia 
o nadanie honorowego członkostwa Federacji „Fides” ks. dr. W. Umiń-
skiemu CM wieloletniemu członkowi Zarządu. Jego kandydatura została 
zaakceptowana jednogłośnie. Na zakończenie słowo do zebranych skiero-
wał ks. dr J. Witczak, który dokonał podsumowania i zamknięcia obrad. 
Natomiast ks. dr P. Tylec podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie XXV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Kościel-
nych „Fides”. W sposób szczególny podziękował pracownicom Biblioteki 
Diecezjalnej w Sandomierzu: mgr D. Rejman, mgr Monice Kopeć oraz mgr 
Izabeli Marciniak, które zajęły się nie tylko koordynacją wszelkich działań 
związanych z przygotowaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia. Pra-
cownicy biblioteki również podjęli inicjatywę przygotowania okolicznościo-
wej wystawy zbiorów ikonograficznych z macierzystej Biblioteki: Dawny 
Sandomierz w oczach twórców obrazu i słowa. Przygotowana ekspozycja 
w sposób interesujący przybliżała dzieje średniowiecznego grodu.

Warto podkreślić, że uczestnicy Walnego Zgromadzenia mieli również 
możliwość zwiedzić zabytki Sandomierza. Bibliotekarze byli w Muzeum Die-
cezjalnym w Sandomierzu znajdującym się w Domu Jana Długosza, katedrze 
pw. Narodzenia NMP oraz romańskiej świątyni pw. św. Jakuba Apostoła, 
a także mogli przejść podziemną trasą turystyczną z licznymi atrakcjami oraz 
podziwiać średniowieczny znakomicie utrzymany i zagospodarowany rynek.


