SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUTU MARYJNO-KOLBIAŃSKIEGO „KOLBIANUM”
ORAZ
CENTRUM STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW
„KOLOBIANUM”
ZA LATA 2010-2014
Jeśli Niepokalana zechce – założymy Akademie Maryjną, aby
w niej studiować, wykładać, publikować na cały świat,
Kim jest Niepokalana. Może z doktoratem z mariologii.
Św. Maksymilian Maria Kolbe 12 październik 1933
1.

Rys historyczny

Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” jest w pewnym sensie spełnieniem
marzenia św. Maksymiliana, wyrażonego w roku 1933. Instytut ten został powołany
do istnienia decyzją Kapituły Nadzwyczajnej Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w roku
2007. Następnie Kapituła zwyczajna z roku 2008 postanowiła, aby Instytut „Kolbianum”
był współfinansowany z funduszu Medialnego Prowincji.
Dnia 12 czerwca 2009 roku Ojciec Prowincjał Mirosław Bartos wraz z Radą
Prowincjalną powołał na stanowisko dyrektora Instytutu „Kolbianum” o. prof. Grzegorza
Bartosika, a na stanowisko wicedyrektora – o. dra Mirosława Adaszkiewicza. Podczas tego
samego posiedzenie Rady Prowincjalnej została podjęta decyzja, aby Prowincja zwróciła się
do Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, aby Instytut „Kolbianum” mógł otworzyć Studia Doktoranckie z mariologii
w ramach wspomnianego Wydziału Teologicznego.
W czerwcu 2009 roku Rada Wydziału Teologicznego UKSW pozytywnie
zaopiniowała prośbę O. Prowincjała i rozpoczęła się procedura przygotowywania wniosków
i zatwierdzania ich poprzez poszczególne ciała uczelniane. Ostatecznie dnia 26 listopada
2009 roku Senat UKSW powołał do Istnienia Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW
w Paprotni (Klasztor Niepokalanów), tego samego dnia zostały utworzone na Wydziale
Teologicznym w Ośrodku Naukowo-Badawczym w Niepokalanowie studia podyplomowe
z Mariologii, a dnia 19 stycznia 2010 roku Rektor UKSW wydał zarządzenie o utworzeniu
na Wydziale Teologicznym specjalności „Mariologia” na studiach niestacjonarnych.
Wcześniej dnia 16 października 2009 roku miało miejsce uroczyste otwarcie
Instytutu „Kolbianum”. Poświęcenia i otwarcia dokonał o. Prowincjał dr Mirosław Bartos
w obecności Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW ks. prof. Stanisława Dziekońskiego
i sekretarza Międzynarodowej Papieskiej Akademii Maryjnej z Rzymu o. prof. Stefano
Cecchin’a. Inauguracja działalności Instytutu „Kolbianum” była połączona z Sympozjum
poświęconym mariologii bł. Jana Dunsa Szkota, zorganizowanym we współpracy z katedrą
mariologii UKSW.
W prace Instytutu „Kolbianum” od początku oprócz O. Grzegorz Bartosika
zaangażowani byli: O. Mirosław Adaszkiewicz (jako wicedyrektor) i O. Grzegorz
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Szymborski. Poczynając od 1 kwietnia 2010 roku w Instytucie „Kolbianum” zostały
zatrudnione 2 panie: Monika Adaszkiewicz (sekretarz-bibliotekarka) i Krystyna Radkowska
(księgowa). Rozpoczęły się też intensywne prace remontowe oraz organizowanie biblioteki
Dnia 11 października 2010 roku rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne w Ośrodku
Naukowo-Badawczym UKSW w Niepokalanowie, a 12 października miała miejsce
uroczysta inauguracja działalności Ośrodka i Roku Akademickiego 2010/2011.
Obecny rok akademicki 2013/14 jest więc już piątym rokiem istnienia Instytutu,
a czwartym rokiem, w którym Instytut prowadzi działalność dydaktyczną w ramach
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Od strony formalno-prawnej brak jest jeszcze umowy między Uniwersytetem
a Prowincją w sprawie wzajemnej współpracy w ramach Instytutu „Kolbianum”. Projekt tej
umowy był przygotowany w marcu 2010 roku, ale śmierć ówczesnego rektora ks. prof.
Ryszarda Rumianka w katastrofie smoleńskiej przerwała proces wcielenia umowy w życie.
Obecni władze UKSW chcą powrócić do prac nad umową i doprowadzić do jej podpisania
w najbliższym roku.
2.

Stan Personalny

W okresie od ostatniej wizytacji Prowincjalnej nastąpiły pewne zmiany personalne
w Instytucie „Kolbianum”.
O. Wicedyrektora dra Mirosława Adaszkiewicza, który został powołany na funkcję Ojca
Duchownego w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi –Łagiewnikach zastąpił od lipca 2012
roku o. dr hab. Paweł Warchoł.
Z kolei Panią Księgową Krystynę Radkowską, która będąc emerytką zrezygnowała
z pracy w Kolbianum, zastąpiła pani Elżbieta Rutkowska.
Ponadto od 1 listopada 2012 została zatrudniona na stanowisku bibliotekarki P. Iwona
Krysiak, doktorantka naszego Instytutu.
Od września 2013 roku do naszej wspólnoty dołączył o. prof. dr hab. Celestyn
Napiórkowski.
Obecnie więc obsada personalna Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” liczy
7 osób i wygląda następująco:
- O. prof. Grzegorz Bartosik – dyrektor Instytutu i Kierownik Centrum Studiów
Mariologicznych UKSW w Niepokalanowie;
- O. dr hab. Paweł Warchoł – wicedyrektor Instytutu i Dyrektor Biblioteki „Kolbianum”;
- O. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski;
- O. mgr Grzegorz Szymborski – gospodarz domu.
- P. lic. Monika Adaszkiewicz – sekretarz Instytutu (pełny etat)
- P. mgr Iwona Krysiak – bibliotekarz (3/4 etatu)
- P. mgr Elżbieta Rutkowska – księgowa (umowa – zlecenie).
Pragnę zaznaczyć, że wszyscy pracownicy pracują z pełnym poświęceniem. Ogólna
atmosfera w Instytucie, to atmosfera wzajemnej życzliwości i współpracy. Dla większej
systematyczności naszej pracy nastąpił konkretny podział zadań i obowiązków. Odbywamy
też regularnie co 2-3 tygodnie zebrania robocze, na których wyznaczamy zakres zadań
do wykonania na najbliższy okres i rozliczamy się z wykonanej pracy.
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Jeżeli chodzi o zajęcia dydaktyczne (na umowę o dzieło) to w minionym okresie
prowadziło je 24 wykładowców, w tym: 18 profesorów (w tym jeden Biskup – Ks. Biskup
Andrzej Franciszek Dziuba), 1doktor habilitowany i 5 doktorów.
Również bardzo dobrze układa się współpraca z Zarządem klasztoru, głównie dzięki
zaangażowaniu Ojca Gwardiana Mirosława Bartosa i Ojca Ekonoma Roberta
Serafinowskiego oraz życzliwej pomocy wielu współbraci (m.in. O. Jacka Staszewskiego,
Br. Jerzego Głuchowskiego, br. Stefana Banaszuka i innych), na których pomoc
i życzliwość możemy zawsze liczyć.
Dnia 22 stycznia 2014, po uzyskaniu zgody Ojca Prowincjała, została powołana Rada
Naukowa Instytutu w składzie:
O. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik, Dyrektor Instytutu, przewodniczący Rady
O. dr Mirosław Bartos, Gwardian klasztoru Niepokalanów
O. dr hab. Paweł Warchoł, Wicedyrektor Instytutu
O. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski
P. prof. dr hab. Karol Klauza
Ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski
P. Monika Adaszkiewicz - Sekretarz
Rada Naukowa odbyła swoje pierwsze posiedzenie dnia 5 lutego 2014, na którym to
podsumowała dotychczasową działalność Instytutu i wskazała nowe kierunki jego rozwoju.
3. Działalność naukowo-dydaktyczna
Obecny rok akademicki jest czwartym rokiem działalności dydaktycznej. Kończy się więc
pierwszy czteroletni cykl studiów doktoranckich, co jest okazją do podsumowania
oraz zweryfikowania i udoskonalenia naszej pracy.
Pan Bóg przysłał na studia wielu wartościowych ludzi, którzy chcieli i chcą poznać
Chrystusa i Jego Matkę. Za to jesteśmy Mu bardzo wdzięczni.
Ilość studentów w minionym czteroleciu kształtowała się następująco:
Rok akademicki 2010/11 – 25 osób
Rok akademicki 2011/12 – 45 osób
Rok akademicki 2012/13 – 59 osób
Rok akademicki 2013/14 – 63 osoby
Obecnie w Instytucie Kolbianum studiuje 63 studentów, z czego 49 na studiach
doktoranckich, a 14 na studiach podyplomowych.
Do tej pory studia doktoranckie ukończyło 7 osób (tych którzy mając licencjat
kanoniczny z teologii zostali przyjęci od razu na 3 rok studiów). Studenci ci przygotowują
swoje rozprawy doktorskie. Ufamy, że pierwsze dwa doktoraty będą bronione jeszcze przed
wakacjami tego roku.
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z mariologii otrzymało 10 osób
( 3 osoby zostały na kolejny cykl studiów podyplomowych).
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Z kolei poprzez Radę Wydziału Teologicznego UKSW oficjalnie zostały
zatwierdzone i rozpoczęte przewody doktorskie 43 studentów „Kolbianum”.
W okresie poprzedzającym coroczną rekrutację przez minione cztery lata
prowadzona była kampania promocyjna, poprzez dystrybucję plakatów i folderów oraz
informacje i wywiady w mediach drukowanych i elektronicznych. Szczególną pomocą w tej
kampanii służyło nam i służy Radio Niepokalanów oraz Wydawnictwo OO. Franciszkanów
w Niepokalanowie, za co składamy ich dyrektorom i pracownikom gorące podziękowanie.
Funkcję informacyjno-reklamową pełni też strona internetowa „Kolbianum” i strona
Instytutu na Facebooku, których koordynatorką jest Pani Monika Adaszkiewicz.
W ramach działalności dydaktyczno-naukowej Instytut „Kolbianum” we współpracy
z Katedrą Mariologii UKSW, Klasztorem Niepokalanów i Stowarzyszeniem „Rycerstwo
Niepokalanej” zorganizował 4 konferencje naukowe, w tym jedną międzynarodową.
Oto ich wykaz:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wkład bł. Jana Dunsa Szkota (1265-1308)
w wyjaśnianie prawdy o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (Niepokalanów,
16.10.2009).

Ogólnopolska Konferencja z racji 70. Rocznicy męczeńskiej śmierci
św. Maksymiliana Marii Kolbego: Święty Maksymilian Kolbe – Świadek Boga i Sługa
człowieka (Niepokalanów 21-23.10.2011).

Ogólnopolska Konferencja w 30. Rocznicę kanonizacji św. Maksymiliana Marii
Kolbego: Macierzyństwo duchowe Najświętszej Maryi Panny w nauczaniu i życiu Kościoła.
Stała się nam Matką w porządku łaski (KK 61) (Niepokalanów 19.10.2012).

Ogólnopolska Konferencja Mariologiczna: Totus tuus. Myśl mariologiczna
i maryjna bł. Jana Pawła II (Niepokalanów 11.10.2013).
Ponadto Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” we współpracy z Wydawnictwem
OO. Franciszkanów w Niepokalanowie rozpoczął wydawanie serii wydawniczej
„Bibliotheca Kolbiana”, gdzie publikują i mają publikować wykładowcy i absolwenci
(Doktorzy) Instytutu.
Dotychczas ukazały się dwa następujące tomy tej serii:

T. 1: Zielonka I., Teksty Starego Testamentu w czytaniach mszalnych na uroczystości
I święta maryjne, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów 2012.

T.II, Królikowski J. ks., Bogurodzica Dziewica, Wydawnictwo OO. Franciszkanów,
Niepokalanów 2013.
W planie są publikacje materiałów z sympozjów w formie monografii.
4.

Biblioteka

Ważne miejsce w każdym Instytucie Naukowo-Badawczym stanowi Biblioteka.
Stworzenie takiej Biblioteki Mariologicznej w „Kolbianum” było warunkiem zgody władz
Rektorskich UKSW na zorganizowania w Niepokalanowie studiów doktoranckich
z mariologii.
Obecna Biblioteka powstała w pomieszczeniach byłej Biblioteki Szkolnej Niższego
Seminarium Duchownego w Niepokalanowie. Stare zbiory zostały w części przekazane
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do Biblioteki klasztornej, a w części do Sióstr w Szymanowie. Natomiast nowe zbiory
powstały w wyniku przeniesienia do Kolbianum Biblioteki z Wydawnictwa w Santa Severa,
przekazania swych zbiorów Bibliotece przez O. prof. Celestyna Napiórkowskiego, darowizn
dubletów z innych Bibliotek Kościelnych oraz przekazania książek mariologicznych przez
niektóre klasztory i zakonników naszej Prowincji. Obecnie stan biblioteki liczy ok. 25 tys.
woluminów (dane orientacyjne)
Od wiosny roku 2010 do wiosny 2012 roku organizowaniem biblioteki zajmowały się
P. Monika Adaszkiewicz i Pani Krystyna Radkowska (w ramach wykonywanych prac
sekretariacie i w księgowości), ale ogrom prac sprawił, że koniecznym stało się
wzmocnienie zespołu prowadzącego Bibliotekę. Na jesieni 2012 roku dyrektorem Biblioteki
został O. dr hab. Paweł Warchoł, a od 1 listopada 2012 roku obowiązki Bibliotekarki (na ¾
etatu) podjęła Pani mgr Iwona Krysiak, doktorantka naszego Instytutu. Dzięki
zaangażowaniu Ojca Pawła zostały powiększone pomieszczenia biblioteki o korytarz
zachodni na parterze, a dzięki pracy Pani Iwony Krysiak duża część zbiorów została już
skatalogowana (ok. 5 tys. książek), zaś katalogi naszej Biblioteki zostały wprowadzone do
Internetowej Sieci Bibliotek Kościelnych „Fides”.
Tworzenie Biblioteki wymaga jeszcze wiele pracy i nakładów, zwłaszcza na zakup
nowych przesuwanych regałów.
5.

Formy współpracy z innymi instytucjami

Jako Instytut „Kolbianum” staramy się współpracować z innymi Instytucjami.
Oto najważniejsze z nich:
- Klasztor Niepokalanów.
Przede wszystkim jest to współpraca w ramach Klasztoru Niepokalanów i Zakonu
Franciszkańskiego. Choć jesteśmy dziełem Prowincji to należymy do Klasztoru
Niepokalanów i jesteśmy jego częścią. I właśnie od Ojca Gwardiana - Mirosława Bartosa
i wspólnoty klasztornej doświadczamy wiele życzliwości i pomocy, o czym była mowa
wyżej.
- Radio Niepokalanów.
Ponadto szczególne więzy współpracy wiążą nas z Radiem Niepokalanów (Radio
wspomaga nas w promocji, a my podsyłamy naszych wykładowców, jako osoby, z którymi
można przeprowadzić wywiady).
- Wydawnictwo OO. Franciszkanów w Niepokalanowie.
Bardzo dobrze układa się współpraca z niepokalanowskim Wydawnictwem, które drukuje
nam materiały promocyjne i umieszcza informacje o „Kolbianum” na łamach „Rycerza
Niepokalanej”. Z kolei my rozprowadźmy wśród studentów książki mariologicznokolbiańskie Wydawnictwa.
- UKSW.
Będąc jednostką Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, staramy się układać jak najlepsze relacje zarówno z władzami Uczelni,
jak i Wydziału Teologicznego oraz profesorami i pracownikami dziekanatu. Corocznie
na inaugurację przybywa Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, wcześniej dziekan,
a obecnie rektor Uniwersytetu. Większość profesorów Instytutu to Profesorowie
i wykładowcy UKSW. Ponadto na wiosnę (maj-czerwiec) staramy się organizować
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spotkanie integracyjne połączone ze zwiedzaniem okolicy i grillem dla dziekanów
i pracowników dziekanatu naszego Wydziału.
- Władze samorządowe.
Z życzliwym odbiorem spotykamy się u władz samorządowych (Starosta, Wójt),
którzy zaszczycają nas corocznie swoją obecnością na uroczystości inauguracji roku
akademickiego.
- Biblioteki.
Owocną formą współpracy jest współpraca naszej Biblioteki z innymi Bibliotekami
Kościelnymi i Bibliotekami innych Wydziałów Teologicznych. Współpraca ta podjęta
i prowadzona przez Panią Iwonę Krysiak owocuje zwłaszcza wymianą tzw. dubletów,
dzięki której nasza biblioteka uzyskała wiele cennych pozycji.
- Internetowa Sieć Bibliotek Kościelnych „Fides”.
Od ponad roku nasza Biblioteka jest członkiem Stowarzyszenia Sieci Bibliotek Kościelnych
„Fides”, dzięki czemu nasze katalogi są dostępne w Internecie.
- Stowarzyszenie „Clamaverunt iusti” z Warszawy.
W 2013 roku rozpoczęliśmy też współpracę ze stowarzyszeniem „Clamaverunt iusti”
z Warszawy, które w grudniu w budynku „Kolbianum” zorganizowało warsztaty śpiewu
gregoriańskiego, wyrażając pragnienie kontynuowania tej inicjatywy.
6.

Przeprowadzone remonty i inne inwestycje

Budynek po dawnym Niższym Seminarium OO. Franciszkanów, w którym obecnie mieści
się Instytut „Kolbianum” wymagał i nadal wymaga licznych remontów, choć generalnie stan
budynku jest dobry.
W minionym okresie od ostatniej wizytacji prowincjalnej wykonano kolejne remonty
i modernizacje. Oto najważniejsze z nich:
A.

Dla zmniejszenia kosztów ogrzewania:

- Wymiana wszystkich okien w budynku
- Wymiana drzwi wejściowych
- Wymiana wszystkich zaworów grzejnikowych
- Doprowadzeni instalacji gazowej i częściowy remont kotłowni

B.

Dla celów dydaktyczno-naukowych

- Zakup i montaż ekranu projekcyjnego w auli
- Zakup sprzętu komputerowego
- Zakup żaluzji, firan i zasłonek do sal wykładowych
- Powiększenie Biblioteki poprzez remont korytarza zachodniego na parterze
- Wyposażenie Biblioteki i czytelni
- Podłączenie Biblioteki do systemu Bibliotek Kościelnych „Fides”
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C.

Dla celów organizacyjno-bytowych:

- Remont i wyposażenie sali kominkowej. Trudnym doświadczeniem, były ulewne deszcze
w maju i czerwcu 2010 roku, które spowodowały zalanie podziemia, czyli sali kominkowej
i sąsiednich sal. Całkowicie został zniszczony parkiet. Podjęliśmy remont sali kominkowej
i całego podziemia, który trwał dwa lata, ale dzięki pięknemu projektowi P. Moniki
Adaszkiewicz i solidnemu wykonaniu, sale te stały się wizytówką „Kolbianum”, z których
chętnie korzysta zarówno wspólnota klasztorna (rekreacje imieninowe), jak i wspólnota
Prowincji (Ostatnia Kapituła Prowincjalna).
- Zakup mebli i telewizora do rekreacji
- Remont i wyposażenie gabinetu dyrektora.
Najbliższe konieczne remonty:
Budynek Instytutu potrzebuje nadal dalszych remontów, gdyż poprzednio przez dość długi
okres czasu te remonty nie były wykonywane.
Oto najważniejsze inwestycje, jakie stoją prze nami w najbliższym czasie:
- Koniecznym jest malowanie ścian na korytarzach – będących wizytówką uczelni.
- Wskazane byłoby zamontowanie bramy wjazdowej od strony ul. Spacerowej, tak aby osoby
przyjeżdżające na wykłady z okolic Teresina i korzystające z biblioteki mogły zaparkować
samochód przy „Kolbianum”, bez konieczności wchodzenia na teren klauzury.
- Dla dalszego ograniczenia kosztów związanych z ogrzewaniem budynku wskazany byłby
zakup nowego pieca grzewczego, gdyż obecny ma już ponad 20 lat.
- Dalszego profesjonalnego wyposażenia wymaga jeszcze biblioteka. Chodzi zwłaszcza
o zakup brakujących przesuwanych regałów.

7.

Aspekt finansowy

Instytut „Kolbianum” czerpie finanse zasadniczo z dwóch źródeł: z opłat czesnego
od studentów za studia oraz corocznej dotacji z Funduszu Medialnego Prowincji.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe jest przekazywane do Ojca Ekonoma Prowincji
co kwartał. Natomiast raz w roku składamy rozliczenie z przychodów i wydatków
z kończącego się roku oraz plan wydatków na następny rok i prośbę o dotację z Funduszu
Medialnego Prowincji.
Staramy się gospodarować oszczędnie naszymi zasobami. W ogólnych kalkulacjach
opłata za czesne finansuje pensje profesorów i pracowników. Natomiast dotację z Funduszu
Medialnego Prowincji wykorzystujemy zasadniczo na utrzymanie budynku (głównie
ogrzewanie), remonty i inne bieżące wydatki.
8.

Podziękowanie i perspektywy rozwoju

Podsumowując dotychczasową działalność Instytutu „Kolbianum” pragniemy przede
wszystkim podziękować Panu Bogu, Matce Bożej Niepokalanej i św. Maksymilianowi
za opiekę i błogosławieństwo, jakiego w minionym czasie doświadczaliśmy.
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W imieniu własnym i wszystkich moich współpracowników, wykładowców
i studentów pragnę bardzo serdecznie podziękować również Ojcom Prowincjałom:
Mirosławowi Bartosowi i Wiesławowi Pyzio oraz zarządom naszej Prowincji w obu
kadencjach, których dotyczy niniejsze sprawozdanie, za troskę o rozwój Instytutu MaryjnoKolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie. Wierzę, że działalność tej instytucji jest
w jakimś sensie realizacją marzeń św. Maksymiliana, który już w roku 1933 pragnął, aby
w Niepokalanowie powstała Akademia Maryjna z prawem nadawania doktoratu
z mariologii.
Serdecznie dziękujemy za dotacje z Funduszu Medialnego Prowincji na działalność
Instytutu! Podziękowanie to kieruję na ręce Ojców Przewodniczących Komisji: Wiesława
Pyzio (w kadencji 2008-2012) i Piotra Szczepańskiego (w kadencji 2012-16)
oraz Ekonomów Prowincji: Marka Iwańskiego (w kadencji 2008-2012) i Wiesława
Chabrosa (w kadencji 2012-16).
Dziękujemy Ojcom Gwardianom klasztoru Niepokalanów: Stanisławowi Piętce
(w kadencji 2008-2012) a zwłaszcza obecnemu przełożonemu O. Mirosławowi Bartosowi
oraz całej wspólnocie zakonnej za wszelkie przejawy życzliwość, pomoc i współpracę.
Dziękujemy władzom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
i oraz władzom Wydziału Teologicznego UKSW, jak również Siostrom i Paniom
z dziekanatu za wielopłaszczyznową dobrą wzajemną współpracę i pomoc.
W sposób szczególny pragnę podziękować moim najbliższym Współpracownikom,
zarówno tym, którzy na stałe już nie pracują w „Kolbianum”, jak O. Mirosław
Adaszkiewicz i Pani Krystyna Radkowska, jak również tym, z którymi na co dzień dzielę
prace w Instytucie: O. Pawłowi Warchołowi, O. Celestynowi Napiórkowskiemu,
o. Grzegorzowi Szymborskiemu, Pani Monice Adaszkiewicz, Pani Iwonie Krysiak
oraz Pani Elżbiecie Rutkowskiej, za profesjonalizm w wykonywaniu swoich zadań
i obowiązków oraz atmosferę wzajemnej współpracy i życzliwości.
Zainteresowanie, z jakim spotkały się Studia Mariologiczne w Niepokalanowie
dobrze rokuje na przyszłość. Istotna jest coroczna dobra akcja informacyjno-promocyjna,
utrzymywanie wysokiego poziomu studiów oraz systematyczne organizowanie biblioteki
mariologicznej. Ufam, że cel ten uda się zrealizować z pomocą Pana Boga i na Jego chwałę
oraz ku czci Matki Bożej.

W imieniu całego zespołu:
O. Grzegorz M. Bartosik
Dyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum”
Kierownik Centrum Studiów Mariologicznych UKSW
„Kolbianum” w Niepokalanowie

Niepokalanów, 11. 02. 2014, we wspomnienie NMP z Lourdes.
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