
1 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  
TOWARZYSTWA  NAUKOWEGO  FRANCISZKA  SALEZEGO  

OD  POCZĄTKÓW  JEGO  ISTNIENIA  DO  31 GRUDNIA  2008 ROKU 
 

 

Zasadnicze cele TNFS realizują się w czterech szerokich przestrzeniach  

aktywności: działalności naukowej, działalności wydawniczej, popularyzacji  

osiągnięć nauki oraz integracji środowiska naukowego. Wskazane przestrzenie,  

wzbogacone o sprawy organizacyjne, wyznaczają strukturę sprawozdania, które 

obejmuje okres od 18 czerwca 2006, kiedy to oficjalnie przedstawiono pomysł 

powołania do życia towarzystwa naukowego, do 31 grudnia 2008 roku. Pomimo 

krótkiej historii naszego Towarzystwa można jednak uznać, że działalność TNFS 

ma zarówno wymiar środowiskowy, jak i ogólnopolski. 

 

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE 
Ze względu na fakt, że okres sprawozdawczy dotyczy tworzenia i rejestracji 

Towarzystwa, znacząca część naszej aktywności była skierowana na sprawy  

prawno-strukturalne.  

Powstanie TNFS 

Pomysł powołania do życia towarzystwa naukowego animującego działal-

ność badawczą środowisk naukowych związanych z Towarzystwem Salezjańskim 

oraz integracji tych środowisk został przedstawiony 18 czerwca 2006 r. w Popowie 

przez aktualnego Sekretarza TNFS podczas spotkania Redakcji „Seminare”.  

Wyznaczono wówczas zespół, którego zadaniem było wypracowanie wstępnego 

kształtu przyszłego towarzystwa naukowego oraz przygotowania projektu statutu. 

W skład zespołu weszli: ks. dr Stanisław Chrobak, ks. prof. Jerzy Gocko, ks. dr 

Sylwester Jędrzejewski, ks. prof. Kazimierz Misiaszek, ks. dr Ryszard Sadowski 

oraz ks. prof. Henryk Stawniak. Po wstępnym etapie prac zespół zebrał się  
w Łomiankach w dniu 23 kwietnia 2007 r. w celu podjęcia decyzji o sposobie 

prawnego usytuowania Towarzystwa.  Uznano wówczas, że najwięcej możliwości 

daje rejestracja TNFS jako stowarzyszenia (rozważana była też możliwość nadania 

TNFS osobowości prawnej w oparciu Ustawę o stosunku Państwa do Kościoła Ka-

tolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej z 17 maja 1989 r.). Przedyskutowano wów-

czas projekt Statutu przygotowany przez ks. R. Sadowskiego i zatwierdzono go do 

prezentacji podczas zebrania założycielskiego.  

Spotkania założycielskie TNFS odbyło się w Polanie w dniu 9 czerwca 2007 

roku. Wzięło w nim udział 21 salezjanów, którzy ustanowili formalną grupę  
członków założycieli: ks. Paweł Barylak, ks. Robert Bieleń, ks. Mariusz Chamar-

czuk, ks. Stanisław Chrobak, ks. Arkadiusz Domaszk, ks. Kazimierz Franczak,  

ks. Jerzy Gocko, ks. Wojciech Gretka, ks. Kazimierz Gryżenia, ks. Sylwester  

Jędrzejewski, ks. Tadeusz Kołosowski, ks. Jarosław Koral, ks. Waldemar Łachut, 

ks. Janusz Mączka, ks. Kazimierz Misiaszek, ks. Krzysztof Niegowski, ks. Jan 
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Niewęgłowski, ks. Piotr Przesmycki, ks. Ryszard Sadowski, ks. Henryk Skorowski 

i ks. Henryk Stawniak. Na spotkaniu założycielskim ustalono nazwę Towarzystwa, 

uchwalono statut, podjęto uchwałę założycielską, dokonano wyboru Zarządu  

i Komisji Rewizyjnej TNFS oraz wybrano Komitet Założycielski, który zajął się 
formalną stroną rejestracji Towarzystwa jako stowarzyszenia o zasięgu krajowym.  

 

Najważniejsze wydarzenia organizacyjne okresu sprawozdawczego: 

• Wybór władz TNFS na kadencję 2007-2011: 

� Zarząd TNFS – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Prezes), ks. prof. 

KUL dr hab. Jerzy Gocko (Wiceprezes), ks. dr Ryszard Sadowski (Sekre-

tarz), ks. dr Robert Bieleń (Skarbnik) oraz pozostali Członkowie Zarządu 

- ks. dr Sylwester Jędrzejewski, ks. dr Piotr Przesmycki i ks. prof. UKSW 

dr hab. Henryk Stawniak; 

� Komisja Rewizyjna TNFS – ks. prof. UKSW dr hab. Kazimierz Misia-

szek (Przewodniczący), ks. dr Arkadiusz Domaszk, ks. dr Jan Niewę-
głowski; 

� Komitet Założycielski utworzyli: ks. Tadeusz Kołosowski, ks. Krzysztof 

Niegowski oraz ks. Ryszard Sadowski (Przewodniczący); 

• 13 lipca 2007 TNFS uzyskało zgodę Ekonoma Generalnego Towarzystwa 

Salezjańskiego na wykorzystanie logo salezjańskiego do potrzeb TNFS; 

• 23 października 2007 r. Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego zostało 

oficjalnie zarejestrowane w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Reje-

stru Sądowego w Warszawie otrzymując nr KRS: 000291028;  

• 26 października 2007 r. Główny Urząd Statystyczny wydał naszemu Towa-

rzystwu zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON: 141166748; 

• 26 października 2007 r. TNFS podpisało z salezjańską Inspektorią War-

szawską umowę użyczenia pomieszczeń na oficjalną siedzibę Towarzystwa; 

• 12 listopada 2007 r. zawarto umowę z Bankiem PEKAO S.A. o prowadze-

nie rachunku bankowego TNFS nr 58124020631111001015698202; 

• 5 grudnia 2007 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga nadał 

TNFS Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 1132696111. 

Działalność Zarządu i  I Zjazd TNFS 

W trakcie okresu sprawozdawczego odbyły się 4 posiedzenia  

Zarządu TNFS: 14.11.2007 (Łomianki); 12.01.2008 (Łomianki); 06.06.2008 

(Kutno) i 23.10.2008 (Warszawa). Spotkania miały w większości charakter organi-

zacyjny. Przyjmowano nowych członków TNFS, przygotowywano projekty  

niezbędnych dokumentów do zatwierdzenia przez Zjazd TNFS oraz dyskutowano 

nad kierunkami rozwoju i najbliższymi inicjatywami Towarzystwa. 

I Zjazd TNFS odbył się w Kutnie w dniach 6-7.06.2008 roku. W ramach 

Zjazdu podjęto kilka szczególnie istotnych uchwał dla funkcjonowania  

i organizacji Towarzystwa: zatwierdzono Regulamin Zarządu TNFS; Regulamin 

Walnego Zebrania TNFS oraz Regulamin Komisji Rewizyjnej TNFS. Ponadto 

ustanowiono Nagrodę TNFS i uchwalono jej regulamin.  
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Sprawy członkowskie 

Statut TNFS wyróżnia trzy rodzaje członków: zwyczajni, wspierający i ho-

norowi. Zebrani w Polanie salezjanie – założyciele TNFS, stanowią pierwszą gru-

pę członków zwyczajnych. Na kolejnych spotkaniach Zarząd przyjmował do 

TNFS nowych członków zwyczajnych i wspierających. Według stanu na dzień 31 

grudnia 2008 roku Towarzystwo liczyło 93 członków zwyczajnych oraz 7 człon-

ków wspierających. Ponadto I Zjazd TNFS przyznał tytuł honorowego członka 

Towarzystwa ks. dr. Pascualowi Chávezowi (Przełożonemu Generalnemu Towa-

rzystwa Salezjańskiego) oraz ks. bp. dr. Adamowi Śmigielskiemu (Ordynariuszowi 

sosnowieckiemu). Z przykrością informujemy, że 7 października 2008 ks. bp 

Adam Śmigielski zmarł. Szczegółowe dane dotyczące przyjęć członków zwyczaj-

nych przedstawia Tabela 1. 

 

Chociaż TNFS powstało  

z inicjatywy salezjanów, to 

tworzą je także przedstawi-

ciele takich rodzin zakon-

nych jak: Zakon Braci 

Mniejszych Kapucynów, 

Zgromadzenie Świętego Mi-

chała Archanioła (michaelici), Kanonicy Regularni Lateraneńscy, Zgromadzenie 

Najświętszego Odkupiciela (redemptoryści), Zgromadzenie Księży Najświętszego 

Serca Jezusowego (sercanie) oraz Córki Maryi Wspomożycielki (siostry salezjan-

ki). Wśród członków TNFS są także księża diecezjalni. Cieszymy się, że dołączyła 

do naszego Towarzystwa liczna grupa osób świeckich związanych z salezjanami  

i identyfikujących się z chrześcijańskim humanizmem św. Franciszka Salezego.   

 

Spośród 95 członków TNFS 37 to samo-

dzielni pracownicy naukowi. Dzięki obecności 

salezjanina ze Słowacji nasze Towarzystwo na-

biera też charakteru międzynarodowego, choć na-

leży zwrócić uwagę, że kilku członków TNFS na 

stałe przebywa poza granicami Polski (Włochy, 

Szwecja, Tanzania) i pracuje w różnych ośrod-

kach naukowych. Tabela 2. prezentuje różnorod-

ność składu  naszego Towarzystwa.  

TNFS tworzą także członkowie wspierają-
cy. W okresie sprawozdawczym siedem instytucji 

zgłosiło akces do udziału w Towarzystwie  

w formie członka wspierającego: cztery salezjań-
skie inspektorie polskie oraz trzy salezjańskie 

Wyższe Seminaria Duchowne (w Krakowie,  

Lądzie i Łodzi).  

Tabela 1. Członkowie zwyczajni 

  Założyciele 2007 2008 Łącznie 

Nowoprzyjęci 21 22 50 93 

Zmarli 0 0 0 0 

Rezygnacje 0 0 0 0 

Łącznie 21 22 50 93 

  Tabela 2. Członkowie zwyczajni 

  2007-2008 

Księża 64 

Osoby zakonne 52 

Salezjanie 45 

Świeccy 28 

Mężczyźni 64 

Kobiety 29 

Obywatele Polski  92 

Obcokrajowcy 1 

Magister 13 

Doktor 43 

Doktor habilitowany 3 

Stanowisko profesora 29 

Tytuł profesora 5 
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TNFS realizuje swoje cele statutowe w oparciu o fundusze zgromadzone ze 

składek członkowskich oraz różnego rodzaju dotacje. Wpływy ze składek  

w omawianym okresie przedstawia Tabela 3.  

 

 

Do sprawnego funkcjonowania w prze-

strzeni publiczno-prawnej niezbędne jest biuro 

oraz księgowość. Chcemy w tym miejscu wy-

razić wdzięczność za życzliwość i wsparcie 

okazane nam przez członków wspierających:  

 

• salezjańską Inspektorię Warszawską - za użyczenie nam miejsca na oficjalną 
siedzibę Towarzystwa (ul. Kawęczyńska 53, 03-775 Warszawa); 

• salezjańską Inspektorię Pilską - za podjęcie się obowiązków prowadzenia 

rozliczeń finansowych i podatkowych TNFS.  

Pragniemy podziękować także Wspólnocie Salezjańskiej w Łomiankach za 

gościnność i użyczenie miejsca na Sekretariat TNFS, gdzie dokonuje się faktyczna 

działalność Towarzystwa i najczęściej odbywały się spotkania Zarządu  

(ul. Baczyńskiego 1A, Skr. Poczt. 26, 05-092 Łomianki). 

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
Dotychczasowa działalność naukowa naszego Towarzystwa przedstawia się 

skromnie. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka:  

� krótki okres działalności;  

� brak podziału na sekcje tematyczne, gdzie powinna dokonywać się 
zasadnicza część działalności naukowej;  

� wiele wysiłku wymagało zainicjowanie i uporządkowanie spraw  

formalno-organizacyjnych;  

� brak integracji środowiska spowodowany dynamicznym wzrostem 

liczby członków TNFS.  

Pomimo tych trudności podjęto jednak pierwsze konkretne inicjatywy na po-

lu stricte naukowym. Pierwsza taka inicjatywa dokonała się podczas I Zjazdu 

TNFS w Kutnie (6-7 czerwca 20008). Podczas Zjazdu wygłoszono dwa referaty  

i odbyła się ożywiona dyskusja na ich temat. Wśród prelegentów był wieloletni 

prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego Pan prof. dr hab. Stanisław Liszew-

ski, który wygłosił referat pt. Cele i formy działalności towarzystw naukowych,  

natomiast ks. dr Ryszard Sadowski przybliżył sylwetkę Patrona naszego Towarzy-

stwa w wystąpieniu zatytułowanym  Filozoficzne i teologiczne inspiracje patrona 

Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.  

Głównym wydarzeniem naukowym okresu sprawozdawczego była zaini-

cjowana przez TNFS i współorganizowana wraz z zaprzyjaźnionym Wydziałem 

Nauk Pedagogicznych UKSW międzynarodowa konferencja naukowa pt. System 

wychowawczy św. Jana Bosko w służbie praw człowieka. Konferencja odbyła się  

    Tabela 3. Składki członkowskie 

  2007 2008 

Wpłaty dokonane 42 69 

Wpłaty zaległe 1 24 

Odsetek zaległości 2,3% 25,8% 

Łączna kwota wpłat 1 260 zł 2 070 zł 
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w Auditorium Maximum na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie w dniu 23 października 2008 roku.  

W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:  

� ks. dr hab. prof. UKSW Henryk Stawniak: „Seminare” – wczoraj, dziś i ju-

tro;  

� prof. dr hab. Michał Seweryński: Tożsamość chrześcijańska we współczesnej 

Europie;  

� ks. dr hab. prof. KUL Jerzy Gocko: Prawa człowieka z perspektywy katolic-

kiej nauki społecznej;  

� ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski: Prawa człowieka w społeczeństwie glo-

balnym w perspektywie rozwoju ludzkiego;  

� dr hab. prof. UKSW Jan Piskurewicz: Dziecko i jego prawa w historii wy-

chowania;  

� prof. Alois Baumgartner: Prawa człowieka w perspektywie wartości spo-

łeczno-etycznych;   

� ks. prof. Francesco Casella: Wychowywać ku poszanowaniu praw człowieka 

w wierności systemowi edukacyjnemu św. Jana Bosko;  

� prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Prawa człowieka i prawa ucznia w pol-

skim systemie oświaty;  

� Odbył się także panel dyskusyjny, który poprowadził ks. dr hab. prof. 

UKSW Janusz Surzykiewicz.  

Oprócz prelegentów będących członkami TNFS, swoje referaty wygłosili także 

goście zagraniczni i krajowi:  

� prof. Alois Baumgartner z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Mona-

chium;   

� ks. prof. Francesco Casella z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego  

w Rzymie; 

� prof. Bogusław Śliwerski z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi; 

� ks. prof. Janusz Surzykiewicz z UKSW w Warszawie.  

Tematyka naszego sympozjum zgromadziła wielu studentów pedagogiki 

oraz liczne grono warszawskich nauczycieli i przedstawicieli Mazowieckiego  

Kuratorium Oświaty. 

Ważnym elementem naszej działalności naukowej było nawiązanie współ-

pracy z różnymi krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami naukowymi. Na  

skierowaną przez nas propozycję współpracy pozytywnie odpowiedziały: 

� Universitá Pontificia Salesiana (UPS) Rzym – Włochy; 

� Istituto Storico Salesiano (ISS)  Rzym – Włochy; 

� Associazione Cultori di Storia Salesiana (ACSSA) – Włochy; 

� Instytutu Pedagogiki im. Św. Jana Bosko UKSW (obecnie Wydziału Nauk 

Pedagogicznych UKSW). 
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III. DZIAŁALNOŚĆ  WYDAWNICZA 
Organem wydawniczym TNFS jest czasopismo Seminare. Poszukiwania 

naukowe (ISSN: 1232-8766). Czasopismo to było dotychczas wydawane przez  

salezjańskie inspektorie polskie. Pierwszy tom ukazał się już w roku 1975, do cza-

su przejęcia „Seminare” przez TNFS wydano 24 tomy, z których ostatni ukazał się 
w roku 2007.  Decyzją Księży Inspektorów z 7 maja 2007 r. zebranych w Weržej 

(Słowenia) czasopismo stało się organem Towarzystwa Naukowego Franciszka 

Salezego. Należy w tym miejscu nadmienić, że inicjatywa powołania TNFS  

zrodziła się właśnie wśród osób bezpośrednio zaangażowanych w wydawanie 

„Seminare”. W roku 2008 ukazał się więc pierwszy numer czasopisma - „Semina-

re” (tom 25), którego wydawcą jest TNFS.  

Dzięki przejęciu czasopisma przez Towarzystwo Naukowe Franciszka Sale-

zego możliwe było sfinalizowanie długoletnich starań Redakcji „Seminare”  

o umieszczenie czasopisma na tzw. ministerialnej liście czasopism wyróżnionych. 

Decyzję w tej sprawie podjęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara 

Kudrycka w dniu 28 listopada 2008 r. przyznając "Seminare" 4 punkty. Cieszymy 

się z tej decyzji i traktujemy ją jako docenienie naszych starań o systematyczne 

podnoszenie merytorycznych i technicznych standardów naszego czasopisma.  

 Kolejnym ważnym wydarzeniem w działalności wydawniczej TNFS była 

decyzja Zarządu z 23 października 2008 roku o rozpoczęciu serii wydawniczej  

pt. „Biblioteka Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego”.  

W skład  Rady Naukowej serii weszli:  

� Ks. bp prof. Andrzej F. Dziuba;  

� Pani prof. Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz; 

� Ks. Prof. Carlo Nanni; 

� Ks. prof. Ryszard Rumianek;  

� Pan prof. Michał Seweryński;  

� Ks. prof. H. Skorowski (przewodniczący); 

� Pan prof. Marian Śnieżyński; 

� Ks. prof. Stanisław Wilk. 

Na redaktorów pierwszego tomu wyznaczono:  

� Ks. prof. Jerzego Gocko; 

� Ks. dr. Ryszarda Sadowskiego.  

Pierwszy tom serii wydawniczej ukazał się pod tytułem Wychowanie w służ-
bie praw człowieka jeszcze w roku 2008 (ISBN: 978-83-61451-00-6). Publikacja 

ta zawiera referaty wygłoszone podczas zorganizowanej przez TNFS konferencji 

naukowej pt. System wychowawczy św. Jana Bosko w służbie praw człowieka  oraz 

wystąpienia zaprezentowane na I Zjeździe TNFS. Chcemy w tym miejscu podzię-
kować Przełożonemu Generalnemu Towarzystwa Salezjańskiemu ks. Pascualowi 

Chávezowi za wsparcie finansowe tej publikacji. Dzięki tej dotacji możliwe było 

także wydrukowanie zakładek promujących nasze Towarzystwo. 
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 Mamy nadzieję, że zapoczątkowana przez nas działalność wydawnicza  

będzie w przyszłości kontynuowana i stworzy członkom TNFS możliwość  
publikacji wyników swoich poszukiwań naukowych. 

IV. DZIAŁALNOŚĆ  POPULARYZUJĄCA  OSIĄGNIĘCIA  NAUKI 
 TNFS popularyzuje osiągnięcia nauki przede wszystkim przez  publikacje 

oraz sympozja, w których upowszechniana jest wiedza z różnych dyscyplin na-

ukowych, szczególnie z zakresu wychowania.  Dlatego oprócz naszych publikacji i 

sympozjów chętnie obejmujemy patronatem inicjatywy bliskich nam środowisk. 

W okresie sprawozdawczym TNFS objęło patronatem 6 sympozjów: 

� XXII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne pt. "Martyrologium romanum jako 

świadectwo świętości Kościoła" zorganizowane przez Wyższe Seminarium  

Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą 19 października 

2007; 

� Sympozjum dla nauczycieli pt. "Wartości Kulturowe w Kształceniu i Wycho-

waniu Szkolnym" zorganizowane w Oświęcimiu 20 października 2007 roku 

przez Salezjańskie Centrum Edukacyjne; 

� Sympozjum dla uczczenia setnej rocznicy obecności salezjanów w Przemyślu 

zorganizowane 27 października 2007 przez Wspólnotę Salezjańską z Przemyśla 

wraz z Katedrą Teologii Moralnej Społecznej KUL; 

� Międzynarodowy Kongres pt. „Wychowanie salezjańskie w szczególnie trud-

nych latach XX wieku”  zorganizowane w Krakowie w dniach  od 31 paździer-

nika do 4 listopada 2007 przez Stowarzyszenie Badaczy Historii Salezjańskiej 

(ASSA) oraz Salezjański Instytut Historyczny (ISS); 

� Sympozjum dla nauczycieli pt. „Szkoła miejscem wychowania patriotycznego” 

zorganizowanym w Pile 17 listopada 2007  roku przez Inspektorialne Biuro 

Towarzystwa Salezjańskiego ds. Szkół i Ośrodków Wychowawczych; 

� Seminarium pt. "Pułapki współczesnego wychowania" zorganizowane  

5 kwietnia 2008 roku w  Krakowie przez Salezjańskie Centrum Edukacyjne. 

Kolejną formą popularyzacji osiągnięć nauki było ustanowienie przez  

I Zjazd Nagrody TNFS – Praemium  Societatis  Scientiarum  Francisci  Salesii. 

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach: za działalność naukową oraz za 

działalność organizacyjną lub wychowawczą. Jej celem jest promocja działalności 

naukowej osób identyfikujących się z chrześcijańskim humanizmem lub prowa-

dzących działalność wychowawczą w duchu św. Jana Bosko.  

Skuteczną formą popularyzacji osiągnięć nauki jest otwarcie na witrynie  

internetowej TNFS panelu multimedialnego, który umożliwia odsłuchiwanie na-

grań dźwiękowych. Zamieszczono w ten sposób wszystkie referaty wygłoszone 

podczas organizowanego przez TNFS sympozjum pt. System wychowawczy 

św. Jana Bosko w służbie praw człowieka. 
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V. INTEGRACJA  ŚRODOWISKA  NAUKOWEGO 
Integracja środowiska TNFS, w obecnej fazie rozwoju naszego Towarzy-

stwa, jest jedną z ważniejszych kwestii. Napotkaliśmy na tym polu nieco trudności. 

Stosunkowo łatwo przebiegł proces integracji salezjanów będących członkami 

TNFS. Sama praca nad powołaniem Towarzystwa była okazją do wzajemnego po-

znania się współbraci zaangażowanych w pracę naukową. Proces powstawania 

TNFS zbiegł się z łączeniem w Polsce salezjańskich seminariów i zapewne ułatwił 

wiele kwestii.  

Wraz z przyjęciem do Towarzystwa licznego grona osób świeckich związa-

nych z salezjanami, szczególnie pracowników Salezjańskiej Wyższej Szkoły Eko-

nomii i Zarządzania w Łodzi, pojawiły się trudności wynikające z faktu, że osoby 

te reprezentują nauki ekonomiczne (obce większości salezjanów) oraz są związane 

z określonym dziełem salezjańskim, przez co nie są znane salezjanom z innych 

inspektorii. Swój akces do TNFS zgłosili także księża diecezjalni i osoby reprezen-

tujące inne zgromadzenia zakonne z bardzo różnych środowisk naukowych.  

Dynamiczny rozwój liczby członków TNFS stanowi więc wyzwanie dla integracji 

środowiska naszego Towarzystwa. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że chociaż inicjatorami powołania TNFS 

byli salezjanie i to oni, na obecnym etapie, animują pracę Towarzystwa, to ideą 
spajającą wszystkich członków TNFS jest humanizm chrześcijański naszego  

Patrona. Mamy nadzieję, że po ustabilizowaniu się składu Towarzystwa uda się 
nam wzajemnie poznać i zintegrować. 

Podjęcie współpracy wymaga zaufania i wzajemnej znajomości prowadzo-

nych badań naukowych. Bezpośrednią okazją do takiej wymiany informacji był  

w minionym okresie I Zjazd TNFS w Kutnie. Spotkanie to było tak zaplanowane, 

by stworzyć okazję do nawiązania osobistych kontaktów i wymiany doświadczeń. 
Wydaje się, że przyjęta przez nas formuła pierwszego dnia zjazdu, jako spotkania 

integracyjnego utrzymanego w salezjańskiej atmosferze „ducha rodzinnego”, 

sprawdziła się. Nieoficjalna  atmosfera rozmów przy ognisku była okazją do wza-

jemnego poznania i wymiany myśli. Duża ilość spraw formalnych nie dała zbyt 

wiele możliwości do podzielenia się przedmiotem swoich badań podczas drugiego 

dnia obrad.  

Istotnym elementem integracyjnym jest wspólna modlitwa, która towarzy-

szyła nam podczas spotkania w Kutnie. Wspólnie odprawiona jutrznia i udział  

w Eucharystii nadają naszym wzajemnym relacjom głębi i dają szansę na stworze-

nie wspólnoty osób wspólnie poszukujących prawdy. 

Ważną rolę integracyjną pełni też witryna internetowa TNFS, która jest źró-

dłem aktualnych informacji na temat podejmowanych przez nas działań. Zdobycze 

współczesnej techniki w zakresie komunikacji przez Internet stwarzają wiele moż-
liwości szybkiego i taniego kontaktu. Listy elektroniczne z życzeniami z okazji 

świąt oraz przesyłanie ważniejszych informacji wpisuje się w proces nawiązywa-

nia osobistych relacji między członkami TNFS i integracji naszego środowiska 

wokół zadań realizowanych przez  Towarzystwo. 
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*** 

Wydaje się, że każda z wymienionych przestrzeni działalności naszego  

młodego Towarzystwa Naukowego domaga się wspólnej refleksji i szerszego włą-
czenia się z konkretnymi inicjatywami. Z tego względu ważny wydaje się być  
II Zjazd TNFS, który za cel wyznaczył sobie wskazanie kierunków dalszego  

rozwoju Towarzystwa. Miejmy nadzieję, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi 

i wstawiennictwu świętego Patrona Towarzystwa przyszłe inicjatywy przyniosą 
wiele dobrych owoców.  

Na zakończenie, w imieniu Zarządu oraz własnym, pragnę podziękować 
wszystkim członkom TNFS, którzy swoją aktywnością przyczynili się do realizacji  

przedsięwzięć przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu. 

 

 
Sekretarz TNFS 

Ks. dr Ryszard Sadowski, SDB 


