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Liczne opracowania dotyczące życia, działalności duszpaster-
skiej, społecznej, misyjnej, a także twórczości w czasach, w których 
żył i pracował kardynał, wypełniały kolejną gablotę. Wśród ciekaw-
szych opracowań można wymienić następujące: Kardynał August 
Hlond, Prymas Polski, Założyciel Towarzystwa Chrystusowego dla 
Polonii Zagranicznej. Wybrane materiały Sympozjum Polonijnego 
pod redakcją ks. Wojciecha Necla, Maryjny wymiar duszpasterskiej 
posługi kardynała Augusta Hlonda autorstwa Marii Włosek, Dusza 
wybrana. Rys salezjańskich korzeni myślenia i działania kardynała 
Augusta Hlonda, Prymasa Polski (1881-1948) ks. Stanisława Zim-
niaka, Ksiądz kardynał August Hlond, działalność duszpasterska 
i  społeczna. W  75-lecie powstania diecezji katowickiej, materiały 
posesyjne, opracowane do druku przez Józefa Śliwioka. Oprócz po-
zycji zwartych o kardynale Hlondzie w gablotach zaprezentowano 
nadbitki z czasopism, głównie „Śląskich Studiów Historyczno-Teo-
logicznych”, „Gościa Niedzielnego”, „Naszej Przeszłości” czy „Se-
minare”. W tym ostatnim czasopiśmie znalazł się artykuł ks. Jerze-
go Myszora zatytułowany Ks. August Hlond: „Kilka luźnych uwag 
w sprawie erekcji biskupstwa na Śląsku”. Przyczynek do genezy die-
cezji katowickiej, oparty na bogatym materiale źródłowym. O życiu 
emigracyjnym Augusta Hlonda pisano w  jubileuszowym dodatku 
„Przeglądu Katolickiego”: Ksiądz kardynał Hlond organizatorem 
polskiego duszpasterstwa emigracyjnego z okazji dwudziestej roczni-
cy pracy duszpasterskiej księży chrystusowców w Australii.

Ostatnia witryna wystawiennicza prezentowała materiały udo-
stępnione dzięki współpracy z  Muzeum Archidiecezjalnym w  Ka-
towicach. Były to głównie wykonane z  różnych stopów metali 
szlachetnych medale okolicznościowe upamiętniające chociażby 
100. rocznicę urodzin (1881-1948) kardynała i projekt katedry Chry-
stusa Króla w Katowicach. Znalazły się tam także okolicznościowe 
obrazki z portretem zasłużonego dla ziemi śląskiej hierarchy.

Wystawa została przygotowana dla uświetnienia odbywającej się 
7 listopada 2012 roku konferencji dotyczącej kard. Augusta Hlonda 
i powstałej dzięki jego staraniom diecezji. Prezentowana była jeszcze 
przez kolejne trzy miesiące i cieszyła się zainteresowaniem wszyst-
kich odwiedzających nowoczesny budynek Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA PRZEDSTAWICIELI

BIBLIOTEK WYDZIAŁÓW TEOLOGICZNYCH

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Warszawie, 22 stycznia 2013 roku)

Zebranie rozpoczął dyrektor Kancelarii Rektora UKSW, ks. Ja-
rosław Dąbrowski, kierując do obecnych dyrektorów i kierowników 
bibliotek wydziałów teologicznych słowa powitania JM Rektora 
UKSW, ks. prof. Stanisława Dziekońskiego. Następnie p. dyrektor 
Piotr Latawiec przywitał przybyłych gości:

– p. Ewę Poleszak – przedstawicielkę Biblioteki Bobolanum 
w Warszawie,

– ks. Jerzego Witczaka – dyrektora Biblioteki Papieskiego Wy-
działu Teologicznego i  Metropolitalnego Wyższego Seminarium 
Duchownego we Wrocławiu,

– ks. Tomasza Garwolińskiego – kierownika Biblioteki Wydziału 
Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

– p. Bogumiłę Warząchowską – kierownika Biblioteki Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

– p. Magdalenę Nagięć – p.o. dyrektora Biblioteki Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,

– ks. Mirosława Kreczmańskiego – dyrektora Biblioteki Wyższe-
go Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.

1 Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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Nieobecność usprawiedliwili:
– p. Urszula Grabińska – kierownik Biblioteki Wydziału Teolo-

gicznego Uniwersytetu Opolskiego,
– p. Wacław Żywicki – kierownik Biblioteki Wydziału Teologicz-

nego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Tematyka spotkania dotyczyła sytuacji bibliotek teologicznych 

wchodzących w skład państwowych i niepaństwowych uczelni wyż-
szych. Zgodnie z zaproponowanym przez p. dyrektora Piotra Lataw-
ca porządkiem spotkania omówiono najważniejsze problemy funk-
cjonowania bibliotek wydziałów teologicznych i powołano gremium 
zrzeszające dyrektorów tychże jednostek.

1. Omówiono rolę, jaką winna spełniać biblioteka w środowisku 
akademickim. P. Magdalena Nagięć zwróciła uwagę na konieczność 
szerszego otwarcia się na społeczność akademicką w  formie no-
wych sposobów promowania biblioteki jako centrum działalności 
naukowej i  życia akademickiego. Na przykładzie biblioteki UPJPII 
w  Krakowie wskazała konkretne rozwiązania w  postaci wykładów 
i ćwiczeń prowadzonych w bibliotece, konferencji naukowych orga-
nizowanych we współpracy z biblioteką, współpracy między biblio-
tekami akademickimi. Ks. Jerzy Witczak zwrócił uwagę na kulturo-
twórczą rolę biblioteki akademickiej, która staje się popularna wśród 
studentów i tworzy sprzyjający klimat dla całej uczelni. W toku dys-
kusji wysunięto następujące postulaty:

– należy nawiązać szeroką współpracę z kadrą naukową,
– konieczna jest promocja biblioteki wśród studentów, która 

przyniesie wzrost zainteresowania zasobami,
– potrzeba jest stała współpraca z władzami uczelni na polu pro-

mowania dorobku naukowego kadry profesorskiej.

2. Pan dyrektor Piotr Latawiec i ks. Jerzy Witczak zwrócili uwagę 
na potrzebę współpracy bibliotek między sobą. W tym celu koniecz-
ne stało się powołanie odrębnego od Federacji FIDES gremium pod 
nazwą Konferencja Dyrektorów Bibliotek Wydziałów Teologicznych 
w celu koordynacji działań i  inicjatyw oraz współpracy na polu wy-
miany bibliotecznej. P. Piotr Latawiec poddał pod dyskusję cele tego 
gremium, w wyniku której ustalono podstawowe zadania konferencji:


