SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUTU MARYJNO-KOLBIAŃSKIEGO „KOLBIANUM”
ORAZ
CENTRUM STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW
„KOLOBIANUM”
ZA ROK AKADEMICKI 2014-15
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.
Rok Akademicki 2014-15 był szóstym rokiem istnienia Instytutu MaryjnoKolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie, a piątym rokiem działalności
dydaktycznej w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, realizowanego przez Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum”.
2.

Stan Personalny

W minionym roku w bezpośrednie prowadzenie Instytutu zaangażowanych było 7 osób:
czterech franciszkanów i trzy panie świeckie.
Byli to:
- O. prof. UKSW dr hab. 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 – emerytowany profesor KUL.
- O. mgr Grzegorz Szymborski – gospodarz domu.
- P. lic. Monika Adaszkiewicz – sekretarz Instytutu.
- P. mgr Iwona Krysiak – bibliotekarz.
- P. mgr Elżbieta Rutkowska – księgowa.
Serdecznie dziękuję całemu zespołowi za pełne zaangażowanie i ofiarną pracę.
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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, za co z całego serca dziękuję.
Studenci „Kolbianum” korzystają z noclegów w Domu Pielgrzyma, gdzie spotykają się
z pełną życzliwością personelu, pracującego obecnie pod kierownictwem br. Józefa
Jankowskiego.
3. Działalność naukowo-dydaktyczna
Jeżeli chodzi o zajęcia dydaktyczne to w minionym roku akademickim prowadziło
je 10 wykładowców, w tym: 2 profesorów tytularnych (zwyczajnych), 3 profesorów
nadzwyczajnych (uczelnianych), jeden doktor habilitowany oraz 4 doktorów. Wśród nich
było: 3 franciszkanów, 1 saletyn, 1 pallotyn, 1 ksiądz diecezjalny oraz 4 osoby świeckie,
w tym dwie panie i dwóch panów.
W styczniu 2014 roku, 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 hab. Paweł Warchoł, Wicedyrektor Instytutu, Wiceprzewodniczący Rady
O. dr Mirosław Bartos, Gwardian klasztoru Niepokalanów
O. prof. dr hab. Celestyn Napiórkowski
P. prof. dr hab. Karol Klauza
Ks. prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski
P. Monika Adaszkiewicz - Sekretarz

W minionym roku akademickim Rada Naukowa odbyła dwa posiedzenia:
9 października 2014 oraz 23 lutego 2015 roku. Rada podsumowała i oceniła
dotychczasową działalność Instytutu oraz wskazała nowe kierunki jego rozwoju.
Studenci:
Pan Bóg przysłał na studia wielu wartościowych ludzi, którzy chcieli i chcą poznać
Chrystusa i Jego Matkę. Za to jesteśmy Mu bardzo wdzięczni.
W roku akademickim 2014-15 studia odbywały 52 osoby, z czego 39 na studiach
doktoranckich i 13 na studiach podyplomowych. Wśród studentów byli studenci z
zagranicy z takich krajów jak: Białoruś, Czechy, Filipiny, Francja, Kanada, Niemcy,
Włochy, Stany Zjednoczone.
Obecnie w nowym roku akademickim, dzięki wstawiennictwu św. Józefa, studia
rozpoczęło 22 dwóch nowych studentów, w tym 14 doktorantów i 8 studentów studiów
podyplomowych. Łącznie w roku akademickim 2015-16 studia rozpoczęło 55 studentów.
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W minionym roku akademickim



Studia doktoranckie ukończyło: 11 osób.
Stopnie doktora uzyskało dwóch doktorantów Kolbianum.
Są to:
- O. dr Stanisław Piętka OFMConv, w oparciu o rozprawę Teologiczne
znaczenie
i aktualność „Dyplomika Militiae Immaculatae” w świetle pism
św. Maksymiliana Marii Kolbego. Studium historyczno-teologiczne. Obrona:
09.03.2015
- Ks. dr Wiesław Bożejewicz, w oparciu o rozprawę: Prorocki charakter
Objawień Matki Bożej w Fatimie w interpretacji i wykładni Kościoła
Katolickiego. Obrona: 13.04.2015.
Promotorem obu prac był o. Grzegorz Bartosik

Kolejna praca doktorska - O. Józefa Aszyka OFMConv, napisana pod kierunkiem
ks. prof. dra hab. Waldemara Chrostowskiego, została już złożona do recenzji.



Licencjat kanoniczny z teologii ze specjalności Mariologia uzyskało
9 studentów.
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z mariologii otrzymały 4 osoby.

W okresie poprzedzającym coroczną rekrutację prowadzimy kampanię
promocyjną, 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.
Został też przygotowany krótki film informujący o studiach, autorstwa Jędrzeja
Gorskiego, który jest dostępny na portalu: Youtube.
W ramach działalności dydaktyczno-naukowej Instytut „Kolbianum”
we współpracy z Katedrą Mariologii UKSW, Klasztorem Niepokalanów
i Stowarzyszeniem „Rycerstwo Niepokalanej” zorganizował w minionym roku
akademickim międzynarodową konferencję naukową, zatytułowaną: Wszystko postawiłem
na Maryję. Najświętsza Maryja Panna w życiu i nauczaniu Sługi Bożego Kardynała
Stefana Wyszyńskiego (Niepokalanów, 10 października 2014 roku).
Ponadto
Instytut
Maryjno-Kolbiański
„Kolbianum”
we
współpracy
z Wydawnictwem OO. Franciszkanów w Niepokalanowie wydał kolejny 3 tom serii
wydawniczej „Bibliotheca Kolbiana”, pt. Bogiem sławiena Maryja, autorstwa ks. prof.
Janusza Królikowskiego.
We współpracy z Wydawnictwem przygotowywana jest też druga seria
wydawnicza, pt. „Bibliotheca Kolbiana –Monografie”. Pierwszy tom tej serii
zatytułowany: Złota nić Niepokalanego Poczęcia w życiu i nauczaniu bł. Jana Dunsa
Szkota i św. Maksymiliana Marii Kolbego, jest już w stadium ostatniej korekty i ukaże się
najpóźniej na początku listopada. Tom ten zawiera materiały z sympozjów
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zorganizowanych w Kolbianum w roku 2009 i 2011. Redaktorami tej serii są O. Paweł
Warchoł i o. Grzegorz Bartosik.
W przygotowaniu są kolejne dwa tomy obejmujące materiały z sympozjów w
latach 2012-2015.
Od dwóch lat działa Mariologiczne Koło Naukowe, zarejestrowane przez Rektora
UKSW ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego w kwietniu 2013 roku. Ma ono na celu
wspieranie i popularyzowanie działalności Instytutu Kolbianum oraz szerzenie
zdobywanej tu wiedzy mariologicznej. Koło liczy obecnie 52 członków, spośród
doktorantów
i studentów Kolbianum. Koło odbyło 11 spotkań organizacyjnych oraz 4 posiedzenia,
których celem było: dyskusja nad sporządzeniem prezentacji multimedialnej o Maryi,
praca nad przygotowaniem krótkiego filmu pt. „Czy na pewno Ją znasz?” oraz
przygotowanie sympozjum mariologicznego poświęconego zagadnieniu: Rola Maryi w
dziele Nowej Ewangelizacji. Sympozjum odbędzie się na zakończenie zjazdu
dydaktycznego
w listopadzie.
Dla usprawnienia działalności Instytutu została przeprowadzona wśród studentów
ankieta, z prośbą o ocenę różnych poszczególnych działów i form działalności Instytutu.
Jej wyniki pomagają nam udoskonalać naszą pracę i posługę. Konkretnym owocem tej
ankiety był zakup nowych wygodniejszych krzeseł oraz zainstalowanie żaluzji w auli
wykładowej.
Za trud związany ze wspomnianą poprawą warunków nauki dziękuję w sposób szczególny
Pani Monice Adaszkiewicz i O. Grzegorzowi Szymborskiemu.
Od stycznia 2015 roku z inicjatywy i pod redakcją P. Moniki Adaszkiewicz
ukazuje się w formie elektronicznej Biuletyn Informacyjny „Kolbianum”, w którym nie
tylko zostają przekazywane studentom ważne informacje, ale który jest też formą
budowania więzi między profesorami, pracownikami i studentami. Dostępny jest on na
stronie internetowej Kolbianum.
Oprócz działalności naukowo-dydaktycznej Instytut „Kolbianum” angażuje się
także w działalność charytatywną, głównie poprzez przygotowywanie paczek i
upominków świątecznych (na Boże Narodzenie i Wielkanoc) dla dwóch rodzin
potrzebujących pomocy z parafii Niepokalanów.

4.

Biblioteka

Ważne miejsce w każdym Instytucie Naukowo-Badawczym stanowi Biblioteka.
W minionym roku trwało elektroniczne katalogowanie zbiorów Biblioteki
i powiększanie jej zasobów, głównie dzięki wymianie tzw. dubletów z innymi
bibliotekami teologicznymi. Biblioteka posiada obecnie około 60 tys. voluminów (wartość
szacunkowa), z czego skatalogowanych jest ponad 8 tys. książek. Czytelnia posiada także
130 tytułów mariologicznych i teologicznych czasopism polskich i zagranicznych.
Katalogi naszej Biblioteki są obecne w Internetowej Sieci „Fidkar” prowadzonej przez
Federację Bibliotek Kościelnych „Fides”. Za codzienną rzetelną pracę w bibliotece
dziękuję Pani Iwonie Krysiak.
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5.

Formy współpracy z innymi instytucjami

Jako Instytut „Kolbianum” staramy się współpracować z innymi Instytucjami, takimi jak:
- Klasztor Niepokalanów,
- Radio Niepokalanów,
- Wydawnictwo OO. Franciszkanów w Niepokalanowie.,
- 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. Jesteśmy wdzięczni, że corocznie na inaugurację przybywa Ks. prof. dr hab.
Stanisław Dziekoński, wcześniej dziekan, a obecnie rektor Uniwersytetu
- Władze samorządowe. Z życzliwym odbiorem spotykamy się u władz samorządowych
(Starostwo, Gmina). Ich przedstawiciele zaszczycają nas corocznie swoją obecnością na
uroczystości inauguracji roku akademickiego.
- Stowarzyszenie „Clamaverunt iusti” z Warszawy. W roku akademickim 2014-15
kontynuowaliśmy współpracę ze stowarzyszeniem „Clamaverunt iusti” z Warszawy, które
w budynku „Kolbianum” zorganizowało trzy razy w roku warsztaty śpiewu
gregoriańskiego, połączone z koncertami tegoż śpiewu w bazylice w Niepokalanowie.
- Z pomieszczeń w Instytucie Kolbianum korzystał też Chór Akademicki UKSW, który
w lutym tegoż roku odbył tu tygodniowe warsztaty.
- Z pomieszczeń Kolbianum korzystała też Fundacja „Maximilianum”.
6.

Przeprowadzone remonty i inne inwestycje

W minionym roku akademickim zostało dokończone malowanie korytarzy na parterze
i I piętrze oraz klatek schodowych. Poza tym, ze względu na brak środków finansowych,
nie przeprowadzono żadnych innych remontów. Najpilniejszą sprawą pozostaje remont
dachu
i rynien na budynku Kolbianum.
7.

Podziękowanie i perspektywy rozwoju

Podsumowując działalność Instytutu „Kolbianum” w roku akademickim 2014/15
pragniemy przede wszystkim podziękować Panu Bogu, Matce Bożej Niepokalanej
i św. Maksymilianowi za opiekę i błogosławieństwo, jakiego w minionym czasie
doświadczaliśmy.
W imieniu własnym i wszystkich moich współpracowników, wykładowców
i studentów pragnę bardzo serdecznie podziękować władzom zakonnym, na czele z Ojcem
Prowincjałem i Gwardianem.
Dziękujemy władzom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
na czele z Księdzem Rektorem oraz władzom Wydziału Teologicznego UKSW, jak
również Siostrom i Paniom z dziekanatu za wielopłaszczyznową dobrą wzajemną
współpracę
i pomoc!
Serdecznie dziękuję Studentom: Doktorantom i Słuchaczom studiów podyplomowych
za ich zaangażowanie, wysiłek intelektualny, świadectwo życia i budowanie Wspólnoty.
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W sposób szczególny pragnę podziękować moim najbliższym Współpracownikom, 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 zespołu prowadzącego:

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

Niepokalanów, 10. 10. 2015.
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