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SŁOWO WSTĘPNE
Oddajemy do rąk Czytelników nowy numer czasopisma:
FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych. Redakcja, zwracając uwagę
na Rok Jubileuszowy - 2000 - pragnie przedstawić jego kolejne
numery i osoby odpowiedzialne za jego utworzenie.
Dotychczas wydano:
1. Nr 1/1995
2. Nr 1-2/1996
3. Nr 1-2/1997
4. Nr 1/1998
5. Nr 2/1998
6. Nr 1/1999
7. Nr 2/1999
Powyższe numery periodyku redagował Zarząd Federacji
Bibliotek Kościelnych FIDES.
Redaktorem naczelnym był ks. Jan Bednarczyk.
Sekretarzem redakcji była Małgorzata Janiak.
Skład komputerowy, opracowanie graficzne i korektę wykonały
Małgorzata Janiak i Dorota Górska.
Od zeszytu 1-2/2000 wprowadzamy dodatkowo numerację
kolejną. Stąd numer tego Biuletynu to: nr 1-2 (10-11)/2000.
Czasopismo posiada także ISSN 1426-3777.
W bieżących, z kolei już 10-11 numerach, przedstawiamy
poza sprawozdaniami oraz informacjami o działalności statutowej
Federacji, artykuły dotyczące np.: Biblioteki Parafialnej
w Trzciance, XXI Stałej Konferencji MAB, Dysertacji o kunszcie
pisania u starożytnych Jacka Idziego Przybylskiego, „Gabinetu do
czytania otwartego” Jana Maja oraz wywiad z profesorem Tytusem
Górskim. Prezentujemy także artykuły związane z automatyzacją
różnego rodzaju procesów bibliotecznych i wydawniczych, m.in. na
temat: komputeryzacji bibliotek kościelnych w Polsce, zbiorów
audiowizualnych dotyczących Jana Pawła II w Bibliotece Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie, witryn WWW Bibliotek

Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich, krakowskich
czasopism katolickich w wersji elektronicznej, Wydawnictwa
Księży Jezuitów „WAM” i jego serwisie w sieci Internet oraz
formatu US MARC. Zamieściliśmy również homilię wygłoszoną
podczas Mszy św. dla Pracowników książki ks. prof. dr hab. Jerzego
Chmiela. Na końcu zeszytu publikujemy kilka recenzji wybranych
książek.
Dziękujemy Wszystkim za nadesłane materiały i prosimy
o kierowanie pod adres redakcji dalszych artykułów i prac
związanych z działalnością bibliotek.
Redakcja ma nadzieję, że wszystkie zamieszczone w tym
podwójnym numerze artykuły spotkają się z zainteresowaniem
i przychylnym przyjęciem Czytelników, a treści w nich zawarte
będą pomocne w codziennej, pięknej, chociaż niełatwej pracy
bibliotekarskiej.
Polecając się wstawiennictwu patrona naszej Federacji Św.
Maksymiliana Kolbego życzymy Wszystkim wszelkiego
Błogosławieństwa Bożego.

ks. Jan Bednarczyk

Ks. Jan Bednarczyk
Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej
Kraków

Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES
w okresie 30 XI 1999 – 14 XII 2000 r.

W dniu 29 listopada w Franciszkańskim Centrum dla
Europy Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie odbyło się
szóste Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych
FIDES. Spotkanie rozpoczęto modlitwą, po czym Przewodniczący
Federacji wyraził wdzięczność O. dr Zenonowi Stysiowi za
wielkie serce i ujmującą gościnność okazaną przybyłym osobom.
Powitał także wszystkich uczestników zebrania.
W swym wystąpieniu Przewodniczący poinformował
zebranych o:
1. przyjęciu nowych bibliotek w poczet Federacji: Biblioteki
Klasztoru Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa (28 II 2000
r.) Wyższego Seminarium Duchownego Warszawa - Praga (14
XII 2000 r.).
2. spotkaniach Zarządu Federacji:
- 28 II 2000 r. - w Warszawie, w Bibliotece Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Omawiano m.in.
sprawy szkoleń pracowników bibliotek kościelnych,
statutu Federacji i przygotowania CD-ROM-u z bazami
katalogów bibliotek należących do FIDES.
- 26 VI 2000 r. - we Wrocławiu, w Bibliotece
Papieskiego Wydziału Teologicznego i Wyższego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Mówiono
m.in. o przedłużeniu ważności statutu Federacji,
o spotkaniach regionalnych w Krakowie, Wrocławiu
i programie ETHERELI.
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15 XI 2000 r. - w Krakowie w Bibliotece Papieskiej
Akademii Teologicznej. Poruszono kwestie dotyczące
Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji, CDROM dla FIDES, listy dyskusyjnej, nowości
w programie MAK i możliwości prowadzenia
działalności gospodarczej przez Federację.
14 XIII 2000 r. - w Warszawie, we wspomnianym
wyżej Franciszkańskim Centrum. Poruszono aktualne
problemy bibliotek, które przedłożono na Walnym
Zgromadzeniu.

3. kursie
„Internet
dla
bibliotekarzy”,
propagującym
wyszukiwanie informacji w sieciach rozległych - w Krakowie,
zorganizowanym
w Instytucie
Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach
19-21 VI 2000 r., przez Federację wraz z Polskim
Towarzystwem Bibliologicznym - Oddział w Krakowie.
Wzięło w nim udział 11 osób.
4. spotkaniach regionalnych
kościelnych.

dla

pracowników

bibliotek

5. Biurze ds. Rozwoju i Komputeryzacji Federacji.
6. zatwierdzonym statucie Federacji.
7. spotkaniu przedstawicieli Bibliothèques Europeennes de
Théologie w York, 30 VIII - 2 IX 2000 r.
8. konferencji w Bibliotece Narodowej w Warszawie w dniu
30 XI 2000 r. dotyczącej Narodowego zasobu Bibliotecznego.
9. działalności Biura Federacji - korespondencja. Od 1 XII 1999
r. do 14 XII 2000 r. otrzymano 68, wysłano 220 listów, m.in.
do Ojca Świętego Jana Pawła II, ks. kard. Józefa Glempa Prymasa Polski, ks. Bpa Piotra Libery.

ks. Jan Bednarczyk, Federacja...
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10. przygotowaniu przez panie Małgorzatę Janiak i Dorotę Górską
i wydaniu drukiem czasopisma Biuletyn Bibliotek Kościelnych
FIDES nr 2/1998 i 1/1999. Przewodniczący Federacji zachęcił
uczestników m.in. do opracowywania i publikowania
biogramów o zmarłych bibliotekarzach bibliotek kościelnych.
Na zakończenie Spotkania Przewodniczący FIDES
podziękował wszystkim za zaangażowanie się w prace na rzecz
Federacji, złożył życzenia świąteczne oraz odmówiono modlitwę.

s. Genowefa Godlewska FMM
Biblioteka Franciszkańskiego Centrum
dla Europy Wschodniej i Azji Północnej
Warszawa

Protokół Nr 7
z Zebrania Zarządu
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
w dniu 28. 02. 2000 r.

Obecni: Członkowie Zarządu: ks. Jan Bednarczyk, ks. Jerzy
Witczak, p. Piotr Latawiec, p. Edwin Messa, s. Genowefa
Godlewska.
Goście: ks. Krzysztof Gonet, p. Małgorzata Janiak.
Plan spotkania:
1. Przyjęcie protokołu.
2. Przyjęcie nowej biblioteki do Federacji FIDES.
3. Sprawy finansowe.
4. Propozycje zmian w Statucie.
5. Inne sprawy.
Ad. 1)
Z Protokołu Nr 6 wykreślono p. 2.
Ad. 2)
Do Federacji FIDES przyjęto bibliotekę Ojców Franciszkanów
z Niepokalanowa.
Ad. 3)
Z upoważnienia Zarządu - Skarbnik, p. Edwin Klessa roześle
pismo do dyrektorów bibliotek, które nie były reprezentowane
na Walnym Zgromadzeniu. Celem tegoż pisma jest
uaktualnienie danych o przedstawicielach bibliotek oraz

S. Genowefa Godlewska, Protokół..

11

poinformowanie członków o zobowiązaniach finansowych tzw.
składkach członkowskich.
Ad. 4)
Statut - propozycje zmian:
Art. 8
2. Członkiem zwyczajnym Federacji może być osoba fizyczna
reprezentująca bibliotekę kościelną w Polsce posiadającą
osobowość prawną, bibliotekę na terenie Polski należącą do
kościelnej osoby prawnej, a także bibliotekę uczelni, wydziału
albo innej instytucji pozostającej w całości lub w części pod
nadzorem władz Kościoła katolickiego.
Art. 14
Obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest
przestrzeganie Statutu, zarządzeń władz oraz regularne płacenie
składek.
Art. 17
3. Kadencja wybieralnych władz trwa trzy lata.
Art. 22
,
c) reprezentowanie jej na zewnątrz;
Art. 31
1. Wszelkie zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia powziętej większością 2 /3 głosów - w pierwszym
terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków zwyczajnych lub ich pełnomocników, w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych.
Ad. 5)
Inne sprawy:
- Sprawa CD-ROM-u baz FIDES.
Postanowiono zwrócić się do p. Waldemara Kimaka z prośbą
o wyczyszczenie baz i przygotowanie nowego CD-ROM-u baz
FIDES.
- Organizowanie kursów szkoleniowych.
Postanowiono zorganizowanie kursu - bliższe informacje n / t
terminu będą podane do wiadomości po uprzednim
uzgodnieniu z wykładowcami.

s. Genowefa Godlewska FMM
Biblioteka Franciszkańskiego Centrum
dla Europy Wschodniej i Azji Północnej
Warszawa

Protokół Nr 8
z Zebrania Zarządu
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
w dniu 26. 06. 2000 r.

Zebranie Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych
HDES odbyło się w Bibliotece Papieskiego Wydziału
Teologicznego i M etropolitarnego Wyższego Seminarium
Duchownego we Wrocławiu.
Obecni:
Członkowie Zarządu: ks. Jan Bednarczyk, ks. Jerzy Witczak,
p. Piotr Latawiec, s. Genowefa Godlewska.
Goście: ks. Krzysztof Gonet, p. Małgorzata Janiak.
Z powodu obowiązków zawodowych był nieobecny p. Edwin
Klessa.
Plan spotkania:
1. Przyjęcie protokołu.
2. Statut..
3. Informacje z działalności Federacji i pracy Regionów.
4. VI Walne Zgromadzenie.
WTolne wnioski:
1. NIP Federacji.
2. Adres siedziby Federacji.
3. Podziękowania - ks. Prymasowi Józefowi Glempowi i ks.
Biskupowi Piotrowi Liberze.

S. Genowefa Godlewska, Protokół...
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Ad. 1)
Uwag do protokołu nie zgłaszano.
Ad. 2)
Konferencja Episkopatu Polski na Zebraniu plenarnym
w Gnieźnie, w dniu 29 kwietnia 2000 r. wyraziła zgodę na
przedłużenie ważności Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych
FIDES i zatwierdziła proponowane zmiany w Statucie.
Ad. 3)
Z dwóch planowanych kursów szkoleniowych odbył się jeden:
internetowy w Krakowie.
Inne kursy z MAK-a są dalej aktualne.
Sprawa z katalogiem centralnym niestety, nie ruszyła do przodu
- z powodu braku środków Finansowych.
Następny num er biuletynu „w drodze”- ks. Krzysztof Gonet
wspomniał o Pani, która napisała pracę o bibliotekach Caritas na pewno można będzie ubogacić nasz biuletyn w ciekawe
informacje zawarte we wspomnianej pracy. Pani Małgorzata
Janiak poinformowała Zarząd o spotkaniu regionalnym, okręgu
krakowskiego. Przedstawiła kilka ciekawych propozycji dla
dalszej działalności Federacji.
Ad. 4)
Szóste Walne Zgromadzenie odbędzie się w listopadzie 2000 r.
Ad. 5)
Przewodniczący
obrad
poinformował
o
Spotkaniu
Międzynarodowym Stowarzyszenia Bibliotek Teologicznych
w Anglii. Wspomniał też, że Stowarzyszenie ATLA, za zakupienie
ich baz obiecało Federacji pewną pomoc finansową, którą
zaplanowano przeznaczyć na „czyszczenie” i uzupełnienie
katalogu centralnego baz FIDES.
Wolne wnioski:
Dopóki nie znajdzie się lokalu, na Biuro do Spraw Rozwoju
i Komputeryzacji Bibliotek Kościelnych FIDES - ustalono
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tymczasowy, główny adres Federacji: ul. Dewajtis 5
w Warszawie.
Zarząd wytypował P. Piotra Latawca, aby uzyskał NIP dla
Federacji FIDES.
Ks. Jan Bednarczyk - Przewodniczący Federacji FIDES
wystosuje podziękowanie ks. Prymasowi i ks. Biskupowi
Piotrowi Libera za podpisanie Dekretu zatwierdzającego
Statut Federacji FIDES i przedłużenie jego ważności.

Spotkanie regionalne - Region Małopolski

W dniu 29.05.2000 r. odbyło się w Krakowie, w Bibliotece
Papieskiej Akademii Teologicznej przy ul. Franciszkańskiej 1,
spotkanie Regionu Małopolskiego Federacji Bibliotek Kościelnych
FIDES.
W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.
W pierwszej części prelekcję wygłosił o. Robert Janusz SJ 1.
Mówił on na temat problemów konwersji danych pomiędzy
poszczególnymi programami bibliotecznymi i systemami
komputerowymi na przykładzie Biblioteki Ojców Jezuitów.
Zaproponował on m.in. współpracę w opracowywaniu książek, która
polegałaby na stworzeniu jednej wspólnej bazy z dostępem dla
zainteresowanych bibliotek np. na serwerze jezuitów.
W dalszej części zostały przedstawione informacje na temat
grantów dla bibliotek. Ks. lic. Wacław Umiński ze Zgromadzenia
Misjonarzy omówił seminarium Granty dla bibliotek, które odbyło
się w dniach 30 i 31 marca tego roku Poznaniu, a zorganizowane
było wspólnie przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu,
Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu i Bibliotekę Akademii
Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Mgr Małgorzata Janiak
z Biblioteki PAT uzupełniła tę wypowiedź o informacje na temat
grantów KBN i Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania otrzymali
odbitki kserograficzne o grantach.
W trakcie ostatniej części tzw. wolnych wniosków został
poruszone następujące tematy:
- ks. Dariusz Tabor (Biblioteka Zmartwychwstańców)
zaproponował współpracę przy tworzeniu tezaurusa
1

Tekst ten został wydrukowany pt. Systemy komputerowe w bibliotekach jezuickich
w Krakowie. „FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 1999 nr 1 s. 85-92.

Sprawozdanie...
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z zakresu nauk teologicznych. Polegałaby ona na podziale
pomiędzy poszczególne biblioteki wybranych działów
przyszłego tezaurusa i opracowaniu haseł, które
dyskutowane by były później na spotkaniu przedstawicieli
wszystkich współpracujących bibliotek.
ustalono otwarcie listy dyskusyjnej o adresie:
bibl-fides@egroups.com
(lista dyskusyjna będzie służyć także do wymiany
informacji o dubletach)
poszczególne biblioteki będą się starać o dostęp do
Internetu, aby móc współpracować przy tworzeniu
wspólnej bazy.

Sprawozdanie sporządziła
Małgorzata Janiak
Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej
Kraków

s. Genowefa Godlewska FMM
Biblioteka Franciszkańskiego Centrum
dla Europy Wschodniej i Azji Północnej
Warszawa

Protokół Nr 9
z Zebrania Zarządu
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
w dniu 14. 11. 2000 r.

Zebranie Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
odbyło się w Bibliotece Papieskiej Akademii Teologicznej przy ul.
Franciszkańskiej 1, w Krakowie.
Obecni: ks. Jan Bednarczyk, ks. Jerzy Witczak, s. Genowefa
Godlewska.
Goście: p. Małgorzata Janiak, ks. Krzysztof Gonet.
Nieobecni: p. Edwin Klessa, P. Piotr Latawiec – z powodu
obowiązków zawodowych.
Plan spotkania:
1. Przyjęcie protokołu.
2. Przygotowanie Walnego Zgromadzenia:
 sprawy organizacyjne,
 program spotkania.
3. Termin następnego Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawy Biura do Spraw Rozwoju i Komputeryzacji Federacji
FIDES:
 zakup sprzętu,
 bazy FIDES - CD-ROM 1999.
5. Działalność gospodarcza Federacji FIDES.
6. Inne sugestie poruszane na Zebraniu Zarządu.

S. Genowefa Godlewska, Protokół...
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Ad. 1)
Uwag do protokołu nie zgłaszano.
Ad. 2)
Ustalono datę i miejsce Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek
Kościelnych FIDES - 14 grudnia 2000 r. we Franciszkańskim
Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej.
Omówiono też porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
 wszelkie sprawozdania,
 informacje,
 n/t podłączenia do internetu,
 liście dyskusyjnej FIDES,
 planowanych kursach – ankieta o potrzebnych kursach dla
bibliotek,
 Biuletynie,
 wszelkich nowościach w MAK-u,
 dyskusje o sprawach bieżących i nad przyszłością Federacji.
Ad. 3)
Wstępnie ustalono termin następnego Walnego Zgromadzenia, na
przełomie maj/ czerwiec.
Ad. 4)
Ks. Krzysztof Gonet poinformował Zarząd, że jako Dyrektor Biura
do Spraw Rozwoju i Komputeryzacji Federacji wystąpił do
Narodowego Banku Polskiego z prośbą o bezpłatne przekazanie
wycofywanych komputerów. NBP przekazał już dwa takie
komputery, które będą przeznaczone jako stanowiska pracy
w Biurze. Do Biura do Spraw Rozwoju i Komputeryzacji Federacji
FIDES zakupiono także nowy sprzęt: nagrywarkę, drukarkę, dysk
twardy. Ks. Krzysztof – w ramach pracy biura – na umowę zlecenie
zajmie się „wyczyszczeniem” CD-romu z bazami FIDES i
powstanie nowy CD-ROM 1999, którego zawartość sukcesywnie
będzie uzupełniana. Ks. Dyrektor Biura oferuje również swą pomoc
w instalowaniu i użytkowaniu MAK-a.

20
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Ad. 5)
Zastanawiano się nad możliwością rozpoczęcia działalności
gospodarczej przez Federację FIDES. Przede wszystkim, trzeba
wyjaśnić sytuację prawną, takiej możliwości. Zgodnie ze Statutem
będziemy rozważać tę kwestię na najbliższym
Walnym
Zgromadzeniu.
Ad. 6)
Inne sugestie, to propozycja złożenia wniosku do Komitetu Badań
Naukowych o dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i
wspomagającej badania oraz zadań badawczych. Celem takiego
wniosku ma być prośba o fundusze:
 na oprogramowanie do tworzenia baz danych,
 na wszelkie prace związane z tworzeniem słownika
ETHERELI i katalogiem centralnym.

s. Genowefa Godlewska FMM
Biblioteka Franciszkańskiego Centrum
dla Europy Wschodniej i Azji Północnej
Warszawa

Protokół Nr 10
z Zebrania Zarządu
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
w dniu 14. 12. 2000 r.

Zebranie Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
odbyło się w Bibliotece Franciszkańskiego Centrum dla Europy
Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie.
Obecni:
Członkowie Zarządu: ks. Jan Bednarczyk, p. Piotr Latawiec,
p. Edwin Klessa, s. Genowefa Godlewska.
Goście: p. Małgorzata Janiak, ks. Krzysztof Gonet.
Nieobecni: ks. Jerzy Witczak.
Spotkanie miało na celu przede wszystkim przygotowanie do VI
Walnego Zebrania.
Plan spotkania:
1. Przyjęcie protokołu.
2. Przyjęcie „nowych” bibliotek do Federacji FIDES.
3. Podpisanie wniosku.
4. Zapoznanie się i przyjęcie Sprawozdań (ogólnego
i finansowego) Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji FIDES.1
5. Prośby i postulaty Dyrektora Biura ds. Rozwoju
i Komputeryzacji FIDES.2
1
2

Kopia Sprawozdań znajduje się w Archiwum Federacji.
Kopie Próśb i Postulatów Dyrektora Biura znajdują się w Archiwum Federacji.
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Ad.1)
Uwag do Protokołu nie zgłaszano.
Ad.2)
Do Federacji FIDES przyjęto Bibliotekę Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Warszawsko–Praskiej i Bibliotekę Ojców
Franciszkanów z Niepokalanowa.
Ad.3)
Podpisano Wniosek o przydzielenie NIP-u Federacji.
Ad.4/5)
Ks. Krzysztof Gonet – Dyrektor Biura ds. Rozwoju
i Komputeryzacji FIDES odczytał Sprawozdanie Ogólne
z działalności Biura i Sprawozdanie Finansowe. Następnie ks.
Krzysztof zapoznał Zarząd z Prośbami i Postulatami Dyrektora
Biura.
Zarząd ustosunkował się pozytywnie do przedstawionych w/w
Sprawozdań, Próśb i Postulatów.
Po krótkim posiedzeniu Zarząd udał się do sali obrad na VI Walne
Zgromadzenie.

s. Genowefa Godlewska FMM
Biblioteka Franciszkańskiego Centrum
dla Europy Wschodniej i Azji Północnej
Warszawa

Sprawozdanie z VI Walnego Zgromadzenia
Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
w dniu 14. 12. 2000 r.

VI Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych
FIDES odbyło się we Franciszkańskim Centrum dla Europy
Wschodniej i Azji Północnej w Warszawie.
Zebranie rozpoczęło się 14 grudnia o godz. 1130 a zakończyło się
ok. godz. 14 00.
Obradom przewodniczył ks. Krzysztof Gonet.
Reprezentowanych było 38 bibliotek należących do Federacji
FIDES.
Program Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Sprawozdanie Przewodniczącego – ks. dra Jana
Bednarczyka1. Powitanie nowych Bibliotek w Federacji
FIDES.
3. Przedstawienie programu.
4. Rozdanie ankiet.
5. Sprawozdanie Dyrektora Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Fides2 - ks. Krzysztof Gonet.
6. Głosowania.
7. CD–ROM 1999.
8. Sprawozdanie Skarbnika Federacji3 - p. Edwina Klessy.
1

Sprawozdanie w całości jest zamieszczone w Biuletynie.
Zob. Protokół Nr 11 z dn. 14. 12 .2000r.
3
Sprawozdanie znajduje się w Archiwum Federacji.
2
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9. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej4 - ks.
Dariusza Tabora.
10. Absolutorium dla Zarządu.
11. Wolne wnioski.
Ad. 1)
Ks. Jan Bednarczyk, Przewodniczący Federacji wita wszystkich
Uczestników Zgromadzenia i kieruje słowa podziękowania do
Dyrektora Franciszkańskiego Centrum - nieobecnego na początku
obrad.
Ad. 2)
Przewodniczący Federacji odczytał sprawozdanie z działalności
Federacji. Powitał także z radością nowych Członków Federacji Bibliotekę Ojców Franciszkanów z Niepokalanowa i Bibliotekę
Seminarium Diecezji Warszawsko-Praskiej. Następnie ks. Jan
Bednarczyk przekazał głos Przewodniczącemu obrad – ks.
Krzysztofowi Gonetowi.
Ad. 3)
Przewodniczący obrad przedstawił program, który uległ małym
zmianom. Po czym ks. Krzysztof Gonet przybliżył Zgromadzonym
zmiany jakie ostatnio zaszły w Statucie.5
Ad. 4)
W ramach działalności Biura ks. Krzysztof przygotował i rozdał
ankietę. Ankieta dotyczy przede wszystkim dalszych szkoleń –
jakie są zapotrzebowania, na jakie kursy oczekują pracownicy
bibliotek, przynależących do Federacji.
Ad. 5)
Dyrektor Biura ds. Rozwoju i Komputeryzacji Bibliotek odczytał
Sprawozdanie ogólne6 z działalności Biura, zapoznał także

4

Sprawozdanie przekazano do Biura Federacji w Krakowie.
Zob. Protokół Nr 7 z dn.28. 02. 2000 r. oraz Zmiany w Statucie...
6
Zob. Protokół Nr 11 z dn.14.12. 2000 r.
5

S. Genowefa Godlewska, Sprawozdanie...
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Zgromadzonych z prośbami i postulatami Biura7, które Zarząd na
ostatnim posiedzeniu zatwierdził.
Ad. 6)
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie
decyzji o prowadzeniu przez Federację działalności gospodarczej
oraz uchwalenie jej regulaminu(Statut - Art.21).
Przystąpiono więc do głosowania jawnego.
Wnioski do głosowania:
1. Głosujemy za prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wynik głosowania: za –37, przeciw – brak, wstrzymało się –1.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do opracowania
tymczasowego
regulaminu
działalności
gospodarczej
(przewidzianej w art. 21 p. d. Statutu Federacji) i wdrożeniem
go na okres tymczasowy do następnego Walnego
Zgromadzenia.
Wynik głosowania: za - 34, przeciw – brak, wstrzymało się – 4.
Po przerwie obiadowej przystąpiono do drugiej części obrad.
Uczestniczył w niej o. Zenon Styś – dyrektor Franciszkańskiego
Centrum.
Ad. 7)
Ks. Krzysztof Gonet krótko omówił powstały CD-ROM 1999
i zachęcił do jego kupna. Nowy CD-ROM w dalszym ciągu nie jest
kompletny, jeśli chodzi o biblioteki przynależące do Fidesu.
W związku z wydaniem nowego Katalogu Fides na CD-ROM-ie
powstała dyskusja - zastanawiano się nad następującymi sprawami:
 czy w przyszłości, na CD-ROM Fidesu mają być bazy
wszystkich bibliotek, czy tylko niektórych?
 czy wszystkie opisy, czy tylko w pojedynczej wersji – w takim
razie, które wybrać?
 zauważa się cenność opisów lokalnych,
7

Tamże.
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ks. Krzysztof Gonet wystąpił z zapytaniem o sensowność
wydania na CD-ROM-ie bibliografii wydanych przez UKSW
w wersji drukowanej i internetowej. Proponował również
wydanie tej bibliografii na CD-ROM-ie Fidesu – okazało się,
że nie jest to takie proste,
zauważono problem poprawności opisów,
podczas ożywionej dyskusji na sali obrad powstało wiele
propozycji dotyczących poprawności opisów:




-

-

-

-

P. Paweł Skalski z biblioteki UKSW zaproponował
wydawanie dobrego CD-ROM-u raz na 5 lat,
z poprawionymi opisami;
proponowano zwrócić się do P. Ewy Poleszak z prośbą, by
poprawiła te opisy, które już istnieją;
P. Piotr Latawiec – dyrektor biblioteki UKSW,
zaproponował rozesłanie pisma do wszystkich bibliotek
z zapytaniem – czy ktoś z pracowników znający dobrze
format mógłby poprawić CD-ROM;
P. Jolanta Szulc z biblioteki WŚSD z Katowic proponowała
wyłączyć hasła przedmiotowe z opracowania formalnego –
by robił to ktoś inny;
P. Małgorzata Janiak - sekretarz Biura Federacji,
zaproponowała aby przenieść punkt ciężkości na
katalogowanie wspólne.

Ad. 8)
Skarbnik Federacji Fides – P. Edwin Klessa odczytał Sprawozdanie
Finansowe za okres 29.09.1999 – 13.12.2000 r.
Ad. 9)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Ks. Dariusz Tabor, odczytał
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Ad. 10)
W głosowaniu za udzieleniem absolutorium dla działalności
Zarządu brało udział 29 osób: 25 – było za, przeciw – nie było,
wstrzymało się – 4.

S. Genowefa Godlewska, Sprawozdanie...
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Ad. 11)
Wolne wnioski:
 Ks, Jan Bednarczyk wspomniał i przedstawił projekt nowo
wybudowanej Biblioteki PAT w Krakowie.
 Ks. Mieczysław Olszewski z racji kontaktów ze Wschodem
postawił pytanie dotyczące Bibliotek Polskich na Wschodzie: czy jest możliwe, by biblioteki polskie na Wschodzie mogły
przynależeć do Federacji FIDES ? Ks. Dyrektor Federacji
odpowiedział, że do FIDES mogą należeć tylko biblioteki
kościelne w Polsce (według statutu). Mile widziana jest jednak
współpraca między bibliotekami.
 Z sali obrad padło pytanie: czy struktura baz danych (w MAKu) w przyszłości będzie inna? Odpowiedziała P. Małgorzata
Janiak: - nie należy nic zmieniać w strukturze ponieważ MAK
przygotowuje się do przejścia na USMARC.
Na zakończenie ks. Jan Bednarczyk podziękował wszystkim
uczestniczącym w obradach. Po czym spotkanie zakończono
modlitwą do Patrona Federacji – Św. Maksymiliana Marii Kolbe.

Zmiany w statucie Federacji Bibliotek Kościelnych
FIDES, dyskutowane na Walnym Zgromadzeniu
30.11.1999, proponowane do zatwierdzenia przez Zarząd
Federacji (posiedzenie Zarządu - 28.02.2000)

1. Proponowane zmiany stylistyczne:
Art. 14
wykreślić słowa: i stowarzyszonego (statut nie przewiduje takiego
członkostwa).
Punkt będzie brzmiał: Obowiązkiem członka zwyczajnego
Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu,
zarządzeń władz Federacji oraz regularne płacenie składek.
Art. 18, punkt 3
zamiast: jest - powinno być
Zawiadomienie o terminie i o porządku Walnego Zgromadzenia
powinno być doręczone członkom Federacji nie później niż 14 dni
przed terminem zebrania.
Art. 19, punkt 1
zamiast: kieruje nim - prowadzi je
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Zarządu, a prowadzi
je wybrany na tym zgromadzeniu przewodniczący obrad.
Art. 22, punkt c
reprezentowanie jej na zewnątrz zamiast go na zewnątrz
(reprezentowanie Federacji).
Art. 25, punkt c
dopisać: nadzwyczajnego (co wynika z poprzednich punktów
statutu)
wnioskuje zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Statut...
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2. Proponowane zmiany merytoryczne:
Art. 8, punkt 2
Członkiem zwyczajnym Federacji może być osoba fizyczna
reprezentująca bibliotekę kościelną w Polsce posiadającą
osobowość prawną lub bibliotekę na terenie Polski należącą do
kościelnej osoby prawnej, a także bibliotekę uczelni, wydziału lub
innej instytucji pozostającej w całości lub w części pod nadzorem
władz Kościoła katolickiego.
Zmiana ta proponowana jest w celu umożliwienia
członkostwa zwyczajnego w Federacji FIDES bibliotekom:
- Wydziałów Teologicznych uniwersytetów państwowych np.
w Poznaniu, Opolu czy Olsztynie
- Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która była
współzałożycielem Federacji
- instytucji prywatnych, które propagują
katolicką naukę
społeczną i w pewnym stopniu podlegają władzy Kościoła
Katolickiego
np.
Wyższej
Szkoły
Zarządzania
i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Krakowie.
Art. 17, punkt 3
Kadencja wybieralnych władz Federacji trwa trzy lata.
Proponowane jest usunięcie ograniczenia wyboru
przedstawiciela do dwóch kadencji.

danego

Art. 31
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów - w pierwszym
terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby
członków zwyczajnych lub ich pełnomocników, a w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych.
W związku z zaistniałym brakiem kworum na Walnym
Zgromadzeniu, Zarząd proponuje, wzorując się na innych
stowarzyszeniach, wprowadzić możliwość ustalenia drugiego
terminu Walnego Zgromadzenia, na którym można by
przeprowadzać głosowania nad statutem.

K O N F F R F N C T A P P I^ IC O P A T l I P O I
r\AJiN r C,i\X.LN

Skwer Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

ł\ n i L 5 K U 1 A l U 1 U O l S J

01-015 WARSZAWA lei. (022) 836 92 51, fax (022) 838 09 67

SEP10.4.2.1-9

Warszawa, dnia 4 maja 2000 r.

DEKRET
Konferencja Episkopatu Polski ha podstawie kati. 304, 305 i 314'Kodeksu Prawa
Kanonicznego oraz uwzględniając art. 34 i 35 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. O stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego !(Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami), na
304, Zebraniu plenarnym w Gnieźnie, w dniu 29 kwietnia 2000 r. wyraziła zgodę na
przedłużenie ważności Statutu Federacji Bibliotek Kościelnych "FtDES" i zatwierdziła
proponowane zmiany w Statucie.

-f' +Józef Kardynał GLEMP
Przewodniczący Konferencji Episkopatu
Prymas Polski

4 Aofju
'

Bp Piotr Libera
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
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STATUT
FEDERACJI BIBLIOTEK KOŚCIELNYCH „FIDES”
I. Postanowienia ogólne.
Art. l
1 Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES, zwana dalej Federacją,
zrzesza osoby fizyczne należące do Kościoła Katolickiego
reprezentujące biblioteki kościelne.
2. Federacja jest Stowarzyszeniem Publicznym erygowanym przez
Konferencję Episkopatu Polski (kan. 3 l2 § l, 2) i nabywa
osobowość prawną w oparciu o Art. 10 i Art. 34 ust.1 pkt.1 i ust.3
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 29 poz. l54
z późn. zm.).
Art. 2
Federacja podlega zwierzchnictwu i nadzorowi kompetentnej
władzy kościelnej, zgodnie z normami Kodeksu Prawa
Kanonicznego.

Art. 3
l. Federacja używa własnego znaku graficznego.
2. Nazwa Federacji i jej znaki graficzne podlegają ochronie zgodnie
z przepisami prawa.
3. Patronem Federacji jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Statut...
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Art. 4
1. Federacja obejmuje swoja działalnością teren całego kraju.
2. Federacja może należeć do międzynarodowych organizacji
o podobnych celach i założeniach ideowych.
Art. 5
Siedzibą Federacji jest miasto Warszawa.
II. Cele i środki działania
Art. 6
Celem Federacji jest popieranie chrześcijańskiej doktryny,
podejmowanie poczynań związanych z ewangelizacją oraz
ożywianie duchem chrześcijańskim porządku doczesnego przez
usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych,
wdrażanie
postępu
technicznego,
a w szczególności
komputeryzację prac bibliotecznych.
Art. 7
Mając na względzie szerokie oddziaływanie słowa drukowanego na
wychowanie, kształtowanie postaw osobistych i rozszerzanie
orędzia ewangelicznego, dla zapewnienia skutecznych środków dla
rozszerzania tego oddziaływania, Federacja realizuje swe cele
poprzez:
a) prowadzenie działalności badawczej i studiów nad
zastosowaniem nowych technik w pracach bibliotecznych;
b) koordynacje prac nad komputeryzacja prac bibliotecznych;
c) tworzenie i administrowanie komputerową, ogólnopolską siecią
bibliotek kościelnych;
d) tworzenie użytecznych standardów przy komputeryzacji
czynności bibliotecznych;
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e) pomoc poszczególnym bibliotekom we wdrażaniu systemu
komputerowego i innych form unowocześnienia ich pracy;
f) stymulowanie prac nad tworzeniem komputerowych bibliografii i
katalogów piśmiennictwa teologicznego i nauk pokrewnych;
g) szkolenia pracowników bibliotek w zakresie pracy w systemie
komputerowym oraz innych nowoczesnych metod pracy;
h) obligatoryjną wymianę informacji między członkami o stanie
prowadzonych indywidualnie prac nad komputeryzacją;
i) popularyzacje doświadczeń prowadzona w formie spotkań,
konferencji i działalności wydawniczej;
j) zdobywanie środków materialnych na działalność własną oraz
wspieranie działań poszczególnych bibliotek i osób prawnych do
których one należą, mających na celu indywidualne uzyskiwanie
środków na komputeryzacje i wdrażanie postępu technicznego.
III. Członkowie ich prawa i obowiązki.
Art. 8
1. Członkostwo może przybierać formy:
a) członkostwa zwyczajnego;
b) członkostwa wspierającego;
c) członkostwa honorowego.
2. Członkiem zwyczajnym Federacji może być osoba fizyczna
reprezentująca bibliotekę kościelną w Polsce posiadającą
osobowość prawną lub bibliotekę na terenie Polski należącą do
kościelnej osoby prawnej, a także bibliotekę uczelni, wydziału lub
innej instytucji pozostającej w całości lub w części pod nadzorem
władz Kościoła katolickiego.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby
prawne deklarujące pomoc materialną dla realizacji celów
statutowych Federacji.
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4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne
i reprezentanci osób prawnych o szczególnych zasługach dla
Federacji.
Art. 9
l. Członkami Federacji są jej założyciele.
2. Innych członków przyjmuje w poczet Federacji jej Zarząd
w trybie uchwały.
Art. 10
Każda biblioteka może być reprezentowana w Federacji tylko przez
jednego członka zwyczajnego wyznaczonego przez kompetentne
władze.
Art. 11
Wniosek o przyjęcie do Federacji powinien zawierać:
a) oświadczenie woli o przyjęciu Statutu;
b) oświadczenie właściwego organu biblioteki (posiadającej
osobowość prawną) lub organu osoby prawnej do której biblioteka
należy o wyznaczeniu osoby, która będzie członkiem Federacji
reprezentującym tę bibliotekę;
c) zwięzłą charakterystykę biblioteki.
Art. 12
l. Członkostwo zwyczajne ustaje poprzez:
a) rezygnacje złożoną Zarządowi Federacji;
b) wykluczenie z Federacji na skutek naruszania postanowień
Statutu, regulaminów i uchwał Federacji;
c) skreślenie z listy członków z powodu nie płacenia składek przez
jeden rok bez należytego usprawiedliwienia;
d) odwołanie przez władze, która wyznaczyła kandydata na
członka;
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e) likwidację biblioteki reprezentowanej przez danego członka, a
także w razie śmierci członka i utraty przez niego zdolności do
czynności prawnych.
2. Członkostwo wspierające i honorowe ustaje poprzez rezygnacje
złożoną Zarządowi Federacji lub decyzja kompetentnej władzy.
Art. 13
Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w działalności Federacji;
b) korzystać z pomocy Federacji zgodnie z jej celami i Statutem;
c) uczestniczyć z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu;
d) korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 14
Obowiązkiem członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest
przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, zarządzeń władz
Federacji oraz regularne płacenie składek.
Art. 15
1. Członkostwo wspierające i honorowe nabywa się na podstawie
uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej na wniosek Zarządu.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie mają obowiązku
płacenia składek.
Art. 16
1. Członek w stosunku do Federacji może działać przez
pełnomocnika.
2. Udzielenie pełnomocnictwa o którym mowa w ust.1 wymaga
zachowania formy pisemnej.
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IV. Władze Federacji
Art. 17
l. Władzami Federacji są:
a) Walne Zgromadzenie jako najwyższa władza Federacji;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Organem Federacji jest Przewodniczący Zarządu.
3. Kadencja wybieralnych władz trwa trzy lata.
Art. 18
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej
raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na pisemny
wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 ogólnej liczby członków
zwyczajnych Federacji.
3. Zawiadomienie o terminie i o porządku Walnego Zgromadzenia
powinno być doręczone członkom Federacji nie później niż 14 dni
przed terminem zebrania.

Art. 19
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Zarządu,
a prowadzi je wybrany na tym zgromadzeniu przewodniczący
obrad.
2. Udział w głosowaniu mają podczas Walnego Zgromadzenia
tylko członkowie zwyczajni lub ich pełnomocnicy.
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3. Pozostałym członkom należy umożliwić wypowiedzenie się
w istotnych sprawach Federacji.
4. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół
podpisany przez protokolanta i przewodniczącego obrad.
Art. 20
1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie
w głosowaniu tajnym w oparciu o regulamin uchwalony przez
Zgromadzenie.
2. W pozostałych sprawach (o ile Statut nie stanowi inaczej) Walne
Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków,
chyba ze tajność zostanie uchwalona na wniosek chociażby jednego
uczestnika.
Art. 21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór oraz odwołanie Zarządu, Jego Przewodniczącego
i Komisji Rewizyjnej, a także uchwalanie regulaminu ich działania;
b) wytyczanie kierunków działalności Federacji;
c) rozpatrywanie dorocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu
absolutorium;
d) podejmowanie decyzji o prowadzeniu przez Federację
działalności gospodarczej oraz uchwalenie jej regulaminu;
e) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w postaci bilansów
rocznych;
f) rozpatrywanie odwołań od decyzji innych władz Federacji;
g) przyjmowanie członków wspierających i honorowych;
h) podejmowanie decyzji o członkostwie Federacji w innych
organizacjach;
i) uchwalenie zmian Statutu, które winny być następnie
przedstawione do zatwierdzenia Konferencji Episkopatu;
j) wykluczanie członków;
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k) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Federacji.
Art. 22
Do zadań Zarządu należy:
a) wybór spośród siebie Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika
i Sekretarza;
b) kierowanie bieżącą działalnością Federacji;
c) reprezentowanie jej na zewnątrz;
d) uchwalanie bieżących programów działania;
e) przyjmowanie członków zwyczajnych i stowarzyszonych;
f) ustalanie budżetu Federacji;
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
h) wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia;
i) powoływanie i odwoływanie komisji problemowych, rad
konsultacyjnych i innych organów pomocniczych oraz ustalanie ich
regulaminów;
j) podejmowanie i kierowanie działalnością gospodarcza oraz
tworzenie w tym celu odpowiednich jednostek organizacyjnych;
k) ustalanie wielkości składki członkowskiej oraz zasad jej
płatności;
l) sprawowanie pieczy nad majątkiem Federacji;
ł) składanie dorocznych sprawozdań z działalności Federacji
(w tym finansowych) Walnemu Zgromadzeniu;
m) przygotowywanie projektów uchwał przed Zwyczajnym
Walnym Zgromadzaniem;
n) pozostałe sprawy nie zastrzeżone statutowo innym organom.
Art. 23
l. Zarząd Federacji składa się z pięciu członków, w tym
z przewodniczącego oraz skarbnika i sekretarza.
2. Zarząd zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku
równej
ilości
głosów
decyduje
głos
przewodniczącego.
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Art. 24
l. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym
z przewodniczącego i sekretarza.
2. Przewodniczącego i sekretarza wybiera Komisja Rewizyjna
spośród siebie na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się
przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia, zwykłą większością
głosów, w obecności wszystkich członków.
3. W przypadku niemożności wyboru Przewodniczącego lub
sekretarza Walne Zgromadzenie wybiera nowy skład Komisji
Rewizyjnej.
Art. 25
Komisja Rewizyjna:
a) przeprowadza bieżącą i okresową kontrolę działalności
Federacji, zwłaszcza spraw finansowych;
b) wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi;
c) wnioskuje zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Art. 26
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
Art. 27
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna maja prawo dokooptować nowych
członków na miejsce ustępujących. Ilość dokooptowanych nie
może przekraczać 1/3 liczby statutowej liczby członków władz.
Art. 28
Członkowie władz statutowych nie otrzymują wynagrodzenia.

Statut...

39

V. Majątek Federacji.
Art. 29
Majątek Federacji stanowią:
a) składki członkowskie;
b) darowizny, spadki, zapisy, dotacje, subwencje;
c) dochody z działalności gospodarczej Federacji;
d) inne wpływy związane z działalnością statutową.
Art. 30
W sprawach majątkowych Federacji oświadczenia woli składają co
najmniej dwaj członkowie Zarządu, albo pełnomocnik ustanowiony
przez Zarząd.
VI. Postanowienia końcowe.
Art. 31
l. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały
Walnego Zgromadzenia powziętej większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków zwyczajnych lub ich pełnomocników, a w drugim
terminie bez względu na liczbę obecnych.
2. Prawo inicjatywy przysługuje członkom zwyczajnym Federacji.
3. Zmiana Statutu staje się prawomocna po zatwierdzeniu przez
Konferencję Episkopatu Polski zgodnie z kanonem 314 Kodeksu
Prawa Kanonicznego.
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Art. 32
1. Federacja może zostać rozwiązana przez Konferencję Episkopatu
Polski albo na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia przy
obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków lub ich
pełnomocników, większością 2/3 głosów.
2. W razie rozwiązania Federacji jej majątek zarówno nieruchomy
jak ruchomy przechodzi na własność Konferencji Episkopatu
Polski.

