SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUTU MARYJNO-KOLBIAŃSKIEGO „KOLBIANUM”
ORAZ
CENTRUM STUDIÓW MARIOLOGICZNYCH
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW
„KOLOBIANUM”
ZA ROK AKADEMICKI 2015-16

Rok Akademicki 2015-16 był siódmym rokiem istnienia Instytutu MaryjnoKolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie, a szóstym rokiem działalności dydaktycznej
w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
realizowanego przez Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum”. W pewnym sensie
działalność Instytutu „Kolbianum” traktujemy jako realizację marzeń św. Maksymiliana
wyrażonych w roku 1933, mówiących o powołaniu do życia Akademii Maryjnej – nawet z
możliwością uzyskania doktoratu z mariologii.
1.

Stan Personalny

W minionym roku stan personalny osób zaangażowanych w bezpośrednie prowadzenie
Instytutu nie uległ zmianie i wynosił: 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.
Dziękuję również za bardzo dobrą współpracę zarówno poprzedniemu,
jak i z obecnemu zarządowi klasztoru. W sposób szczególny dziękuję Ojcom Gwardianom:
Mirosławowi Bartosowi i Grzegorzowi Szymanikowi oraz innym Ojcom i Braciom
za wieloraką życzliwą pomoc!
Studenci „Kolbianum” korzystają z noclegów w Domu Pielgrzyma, za co składam
podziękowanie pracującemu tam personelowi na czele z bratem Józefem Jankowskim.
2. Działalność naukowo-dydaktyczna
Jeżeli chodzi o zajęcia dydaktyczne to w minionym roku akademickim prowadziło je
10 wykładowców, w tym: 2 profesorów tytularnych (zwyczajnych), 4 profesorów
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nadzwyczajnych (uczelnianych), 2 doktorów habilitowanych oraz 2 doktorów. Wśród nich
było: 4 franciszkanów, 2 marianów, 1 saletyn, 1 oblat Matki Bożej Niepokalanej, 1 ksiądz
diecezjalny oraz 1 osoba świecka.
Swoją pracę kontynuowała Rada Naukowa Instytutu, która w minionym roku odbyła 1
posiedzenie w dniu 22 lutego 2016. Celem obrad była ocena dotychczasowej działalności
Instytutu, przygotowanie Konferencji „Kult Niepokalanego Serca Maryi Darem
dla współczesnego Kościoła i świata”.
Studenci
W minionym roku 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 2015-16 studia odbywały 52 osoby, z czego 38 na studiach
doktoranckich i 14 na studiach podyplomowych. Wśród studentów byli studenci z zagranicy
z takich krajów jak: Białoruś, Filipiny, Francja, Kanada, Niemcy i Stany Zjednoczone.
Obecnie w nowym roku akademickim, dzięki wstawiennictwu św. Józefa, studia
rozpoczęło 22 dwóch nowych studentów, w tym 17 doktorantów i 5 studentów studiów
podyplomowych. Łącznie w roku akademickim 2016-17 studia rozpoczęło 54 studentów.
W minionym roku akademickim
 Studia doktoranckie ukończyło: 10 osób.
 Stopnie doktora uzyskało dwoje doktorantów Kolbianum. Są to:
- O. dr Józef Aszyk OFMConv, w oparciu o rozprawę pt. Franza Mussnera koncepcja
mariologii biblijnej, napisaną pod kierunkiem ks. prof. Waldemara Chrostowskiego.
Obrona: 30.11.2015.
- S. dr Anna Cecylia Duda, w oparciu o rozprawę: Teologia i kult Serca Maryi
w tradycji i życiu Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, napisanej
pod kierunkiem ks. prof. Janusza Królikowskiego. Obrona: 22.06.2016.
W sumie do tej pory na Kolbianum powstało 5 rozpraw doktorskich z mariologii.



Licencjat kanoniczny z teologii ze specjalności Mariologia uzyskało
7 doktorantów.
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z mariologii otrzymało 6 osób.

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, której
serdecznie dziękuję za zaangażowanie w prowadzenie tych mediów.
W ramach działalności dydaktyczno-naukowej Instytut „Kolbianum” we współpracy
z Katedrą Mariologii oraz Instytutem Edukacji Medialnej i dziennikarstwa UKSW,
Klasztorem Niepokalanów, Stowarzyszeniem „Rycerstwo Niepokalanej” oraz Katedrą
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Studiów Religijnych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze
(Słowacja) zorganizował w minionym roku akademickim ogólnopolską konferencję
naukową, zatytułowaną: Maryja Ikoną wolności i wyzwolenia. Aspekt teologiczny i przekaz
medialny.
Jedną z form poszerzania kompetencji mariologicznych było zaangażowanie zarówno
profesorów, jak niektórych studentów i absolwentów Instytutu Kolbianum w prace Polskiego
Towarzystwa Mariologicznego.
Obecnie do Polskiego Towarzystwa Mariologicznego należy większość wykładowców
Kolbianum, a także pięcioro doktorantów oraz dziesięcioro absolwentów. Aktualnie posiadają
oni status członków korespondentów, ale w najbliższym czasie jest przewidziana promocja
czworga absolwentów Kolbianum na członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa
Mariologicznego.
Jedną z form współpracy Instytutu Kolbianum z Polskim Towarzystwem
Mariologicznym było to, że Doktoranci i Studenci naszego Instytutu brali udział
w istotnych wydarzeniach dotyczących pogłębiania wiedzy mariologicznej podejmowanych
z inicjatywy PTM. Mam tu na myśli przede wszystkim liczny udział profesorów, studentów
i absolwentów Kolbianum w Międzynarodowym Kongresie Maryjno-Mariologicznym
organizowanym co cztery lata przez Papieską Międzynarodową Akademię Maryjną.
W tym roku Kongres ten odbył się w Fatimie w dniach 6-11 września 2016 roku w związku
z przygotowaniami do jubileuszu 100-lecia objawień Matki Bożej w tym miejscu.
Uczestniczyło w nim 6 profesorów wykładających w Kolbianum, którzy wygłosili referaty
w sekcji polskiej. Ponadto udział w Kongresie wzięło 10 studentów oraz 11 absolwentów
naszego Instytutu, z których jedna absolwentka (p. Iwona Krysiak) wygłosiła także referat
w sekcji polskiej. Dzięki obecności Kolbianum w Fatimie polska grupa językowa była
najliczniejsza spośród innych grup zagranicznych.
Podobnie od kliku lat studenci i absolwenci Kolbianum uczestniczą w Sympozjach
organizowanych przez Polskie Towarzystwo Mariologiczne. W tym roku było to sympozjum
na Jasnej Górze, zorganizowane w związku ze zbliżającym się jubileuszem 300-lecia
koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Sympozjum odbyło się w dniach
4-6 października 2016 roku i uczestniczyło w nim 10 studentów i absolwentów Kolbianum.
Ponadto
Instytut
Maryjno-Kolbiański
„Kolbianum”
we
współpracy
z Wydawnictwem OO. Franciszkanów w Niepokalanowie wydał 2 tomy serii wydawniczej
„Bibliotheca Kolbiana - Monografie”, zatytułowane Złota nić Niepokalanego Poczęcia
w życiu i nauczaniu bł. Jana Dunsa Szkota i św. Maksymiliana Marii Kolbego – rok 2015 oraz
Matka Boga i ludzi. Wybrane zagadnienia z Mariologii – rok 2016. Tomy te
w zasadniczej swej części zawierają referaty wygłoszone na Konferencjach naukowych
zorganizowanych przez Instytut Kolbianum w latach 2009-2013.Redaktorami obu tomów
są O. Grzegorz Bartosik i O. Paweł Warchoł. W przygotowaniu jest kolejny tom tej serii.
Od roku 2013 działa Mariologiczne Koło Naukowe, zarejestrowane przez Rektora
UKSW ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego. Ma ono na celu wspieranie
i popularyzowanie działalności Instytutu Kolbianum oraz szerzenie zdobywanej tu wiedzy
mariologicznej. W minionym roku akademickim przewodniczącą koła była p. mgr Marzena
Szczepkowska, a opiekunem naukowym o. Grzegorz Bartosik. W minionym roku
akademickim Koło zorganizowało dwa sympozja:


27.11.2015 w Niepokalanowie sympozjum pt. Rola Maryi w dziele Nowej
Ewangelizacji. Koordynatorem sympozjum była p. dr Iwona Zielonka.
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23.04.2016 we Lwowie-Borzuchowicach sympozjum pt. Miłosierdzie Pańskie na
wieki wychwalać będę…. Koordynatorem sympozjum był o. dr hab. Paweł
Warchoł, a sympozjum zostało zorganizowane we współpracy Wyższym
Seminarium Duchownym Archidiecezji Lwowskiej.

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.
Również Mariologiczne Koło Naukowe zorganizowało akcję charytatywną.
Mianowicie z racji wyjazdu w kwietniu 2016 roku do Lwowa na sympozjum, doktoranci
i studenci przekazali wsparcie materialne dla kleryków studiujących w Wyższym Seminarium
Duchownym we Lwowie-Brzuchowicach.

3.

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. woluminów (wartość szacunkowa), z czego
skatalogowanych jest ponad 11 tys. książek. 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.
4.

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
naszej gminy. Pan wójt lub jego zastępca zaszczycają nas corocznie swoją obecnością
na uroczystości inauguracji roku akademickiego.
- Stowarzyszenie „Clamaverunt iusti” z Warszawy. W roku akademickim 2015-16
kontynuowaliśmy współpracę ze stowarzyszeniem „Clamaverunt iusti” z Warszawy,
które w budynku „Kolbianum” zorganizowało dwa razy w roku warsztaty śpiewu
gregoriańskiego, połączone z koncertami tegoż śpiewu w kaplicy-sanktuarium
św. Maksymiliana 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”, która tradycyjnie
celebrowała tu Wigilię Paschalną w rycie trydenckim.
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5.

Kwestia remontów i innych inwestycji

W minionym roku akademickim otrzymaliśmy z funduszy naszej Prowincji zakonnej
dotację na przeprowadzenie remontu dachu i rynien, zainstalowanie bramy wjazdowej
od strony ulicy Spacerowej oraz na położenie kostki brukowej celem stworzenia parkingu.
Jednocześnie został złożony wniosek do funduszy europejskich na termoizolację budynku
Kolbianum. Po konsultacji z Ojcem Ekonomem Prowincji i Ojcem Ekonomem Klasztoru
zdecydowano, aby planowane inwestycje przeprowadzić dopiero po ewentualnym
zakończeniu procesu termoizolacji (o ile otrzymamy wspomniane fundusze).
Pragnę wyrazić wdzięczność władzom naszej Prowincji Zakonnej na czele z Ojcem
Prowincjałem za przyznaną dotację, a zarządowi klasztoru za troskę i włączenie budynku
Kolbianum do projektu termoizolacji budynków klasztornych.

6.

Podziękowanie i perspektywy rozwoju

Podsumowując działalność Instytutu „Kolbianum” w roku akademickim 2015/16
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 Ojcami Gwardianami: Mirosławem Bartosem i Grzegorzem Szymanikiem.
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 dobrą wzajemną współpracę i pomoc!
Serdecznie dziękuję Studentom: Doktorantom i Słuchaczom studiów podyplomowych
za ich zaangażowanie, wysiłek intelektualny, świadectwo życia i budowanie Wspólnoty.
W sposób szczególny pragnę podziękować moim najbliższym Współpracownikom,
za rzetelność w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków oraz atmosferę wzajemnej
współpracy i życzliwości.
Zainteresowanie, z jakim spotkają się Studia Mariologiczne w Niepokalanowie dobrze
rokuje na przyszłość. Istotna jest coroczna dobra akcja informacyjno-promocyjna,
utrzymywanie wysokiego poziomu studiów oraz dalsze systematyczne powiększanie
mariologicznych zbiorów biblioteki i systematyczne katalogowanie posiadanych zbiorów.
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, 14. 10. 2016 r.
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