SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO FRANCISZKA SALEZEGO

W ROKU

2010

Działalność TNFS, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010, można przedstawić
w pięciu kategoriach: sprawy organizacyjne, działalność naukowa, działalność wydawnicza,
popularyzacja osiągnięć nauki oraz integracja środowiska naukowego TNFS. Wskazane
kategorie wyznaczają strukturę niniejszego sprawozdania.
I.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Do najważniejszych działań organizacyjnych w okresie sprawozdawczym należy
zaliczyć działalność Władz Towarzystwa oraz sprawy członkowskie.
Walne Zebranie TNFS
Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Towarzystwa i tradycyjnie zbiera się
podczas dorocznego zjazdu TNFS, w roku 2010 odbyło się w domu salezjańskim w KutnieWoźniakowie w dniach 11-12 czerwca.
III Zjazd TNFS rozpoczął się w piątek w godzinach popołudniowych od spotkania
Redakcji Seminare, następnie miało miejsce zebranie Zarządu TNFS i Komisji Rewizyjnej.
Walne Zebranie odbywało się w sobotę w ramach dwóch sesji. Podczas pierwszej sesji ks.
prof. Kazimierz Misiaszek wygłosił laudację z okazji przyznania ks. prof. dr. hab.
Romanowi Murawskiemu Nagrody TNFS. Po wygłoszeniu laudacji, przemówił Laureat
i wyraził podziękowania za docenienie jego dorobku naukowego i dydaktycznego. Statuetkę
i dyplom wręczyli zacnemu Laureatowi księża inspektorzy: ks. Marek Chrzan i ks. Marek
Chmielewski. Następnie zostały wygłoszone trzy referaty, których celem było przybliżenie
tematyki jaką w najbliższym czasie członkowie TNFS podejmą w swoich badaniach –
„Młodzież w przestrzeni «wolności demokratycznej»”.
W ramach drugiej sesji Walnego Zebrania odbyła się dyskusja nad kierunkami badań
prowadzonych przez Towarzystwo, a ze względu na rezygnację ks. dr. Roberta Bielenia
z funkcji Skarbnika dokonano koniecznych zmian we Władzach TNFS. Podczas tej sesji
odbyła się formalna część obrad, w ramach której podjęto następujące uchwały:
 Uchwała WZ-2010/06/12/1 W sprawie odwołania Skarbnika TNFS –
(odwołanie ks. R. Bielenia);
 Uchwała WZ-2010/06/12/2 W sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej TNFS
– (odwołanie ks. J. Niewęgłowskiego);
 Uchwała WZ-2010/06/12/3 W sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej TNFS
– (powołanie ks. D. Stępkowskiego);
 Uchwała WZ-2010/06/12/4 W sprawie powołania Skarbnika TNFS
– (powołanie ks. J. Niewęgłowskiego);
 Uchwała WZ-2010/06/12/5 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 Uchwała WZ-2010/06/12/6 W sprawie podziału zysku;
 Uchwała WZ-2010/06/12/7 W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej TNFS;
 Uchwała WZ-2010/06/12/8 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS.
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Zarząd TNFS
W okresie sprawozdawczym Zarząd TNFS zebrał się czterokrotnie: 9.01.2010
(Łomianki); 13.03.2010 (Warszawa); 11.06.2010 (Kutno) oraz 16.10.2010 (Łomianki).
Do najważniejszych decyzji podjętych na spotkaniu Zarządu w Łomiankach w dniu
9 stycznia należy zaliczyć:
1. przyznanie Nagrody TNFS, którą został uhonorowany Ksiądz prof. Roman Murawski
SDB;
2. przyjęcie projektu budżetu TNFS na rok 2010;
3. nakreślenie wstępnego programu III Zjazdu TNFS w Woźniakowie;
4. podjęcie decyzji w sprawie nowej serii wydawniczej TNFS „Studia i Rozprawy”.
Marcowe zebranie Zarządu TNFS było poświęcone następującym kwestiom:
1. podjęciu uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu przyjęcie sprawozdania
finansowego z działalności TNFS za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009;
2. podjęciu uchwały o zgodę na elektroniczny dostęp do konta bankowego TNFS
dla Sekretarza TNFS – ks. dr. R. Sadowskiego;
3. podjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania III Zjazdu TNFS;
4. przyjęcie do TNFS nowych członków: Pani dr Elżbiety Talik; Ks. dr. hab. Stanisława
Łupińskiego prof. Akademii Polonijnej; Ks. mgr. Andrzeja Mikuckiego;
Pana dr. hab. Krzysztofa Łojka.
Spotkanie Zarządu, które odbyło się w ramach III Zjazdu TNFS w Kutnie, było poświęcone:
1. zmianie terminów zjazdów TNFS z czerwca na maj;
2. zmianie na stanowisku Skarbnika TNFS;
3. zmianie składu Komisji Rewizyjnej;
4. zmianie osoby zajmującej się pozyskiwaniem środków na publikację Seminare.
Październikowe zebranie Zarządu TNFS w Łomiankach podjęło następujące tematy:
1. miejscem IV Zjazdu TNFS będzie dom salezjański w Kutnie-Woźniakowie;
2. komitet organizacyjny IV Zjazdu TNFS w składzie: ks. J. Gocko, ks. J. Niewęgłowski
i ks. R. Sadowski;
3. wstępny program IV Zjazdu oraz osoby prelegentów;
4. wyniki prac komisji TNFS – Kapituła Nagrody im. Ks. prof. Adama Duraka SDB,
której celem jest wypracowanie miejsca Kapituły w strukturze Towarzystwa;
5. decyzja o publikacji książki habilitacyjnej ks. dr. Dariusza Stępkowskiego w ramach
serii „Studia i Rozprawy”.
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Zgodnie z § 13 p. 4 Regulaminu Zarządu TNFS, obecne sprawozdanie musi zawierać
zbiorczą listę obecności członków Zarządu na jego posiedzeniach:

Ks. H. Skorowski
Ks. J. Gocko
Ks. R. Sadowski
Ks. R. Bieleń
Ks. J. Niewęgłowski
Ks. S. Jędrzejewski
Ks. P. Przesmycki
Ks. H. Stawniak
Łącznie

9.01.2010 13.03.2010 11.06.2010 16.10.2010
+
+
+
–
+
+
+
+
+
+
+
+
–
–
+
+
–
+
+
+
–
–
+
–
+
+
+
+
4
5
7
5

Łącznie
obecny
3
4
4
1
1
3
1
4

Oprócz najważniejszych spraw przedstawionych powyżej, na swych posiedzeniach
Zarząd rozpatrywał bieżące sprawy związane z normalnym funkcjonowaniem Towarzystwa.
Zgodnie ze Statutem TNFS (§ 27, p. 5), w posiedzeniach Zarządu brali udział z głosem
doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna TNFS
W roku 2010 Komisja Rewizyjna spotkała się trzykrotnie: 9 stycznia w Łomiankach;
12 czerwca w Kutnie oraz 16 października ponownie w Łomiankach. W roku 2010 nie
wpłynęły do Komisji żadne wnioski i jedyną uchwałą tego gremium było sprawozdanie
z kontroli finansów Towarzystwa oraz działalności organizacyjno-naukowej. W opinii
Komisji Rewizyjnej, Towarzystwo działa zgodnie ze statutem i realizuje wyznaczone tam
cele. Nie stwierdzono też żadnych nieprawidłowości.
II.

Sprawy członkowskie

Po bardzo dynamicznym przyroście liczby członków TNFS w pierwszych dwóch
latach istnienia Towarzystwa, liczba członków TNFS w końcu grudnia 2010 roku wynosiła
105. Wydaje się, że integracja środowiska naukowego polskich salezjanów została w dużej
mierze osiągnięta. Obecnie, wśród kandydatów do TNFS większość stanowią osoby, którym
bliskie są idee humanizmu św. Franciszka Salezego i czują się związane z Towarzystwem
Salezjańskim lecz do niego nie należą.
Szczegóły dotyczące przyjęć nowych członków, aktualnego stanu osobowego TNFS
oraz podziału członków naszego Towarzystwa wg różnych kategorii przedstawiają kolejne
tabele.
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Tabela 1: członkowie zwyczajni TNFS w latach 2007-2010:
Założyciele 2007 2008 2009 2010 Łącznie
Nowoprzyjęci
21
22 50
8
4
105
Zmarli
0
0
0
0
0
0
Rezygnacje
0
0
0
0
0
0
Łącznie
21
22 50
8
4
105
Liczba członków wspierających i honorowych naszego Towarzystwa w roku 2010
nie zmieniła się.
Tabela 2: podział członków TNFS wg różnych kategorii:
2007-2008
Duchowni
64
Osoby zakonne
52
Salezjanie
45
Świeccy
28
Mężczyźni
64
Kobiety
29
Obywatele polscy
92
Obcokrajowcy
1
z tytułem zawodowym magistra
13
ze stopniem doktora
43
ze stopniem doktora habilitowanego
3
na stanowisku profesora
29
z tytułem profesora
5

2009
69
56
48
31
70
31
100
1
13
48
4
29
7

2010
71
56
48
33
73
32
104
1
13
50
5
30
7

Dane zawarte w Tabeli 2 zostały przedstawione w oparciu o informacje, jakimi dysponował
Sekretariat TNFS w dniu 31.12.2010 roku.

Zgodnie z informacjami, jakie dotarły do Sekretariatu TNFS, w roku 2010 dwaj nasi
członkowie osiągnęli kolejne szczeble kariery naukowej. Pan mgr Dariusz Wesołowski
uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy pt. Kwestia
katolicyzmu społecznego na Mazowszu w pierwszej połowie XX wieku, którą przedstawił na
Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. Ks. dr Stanisław
Chrobak habilitował się na podstawie rozprawy pt. Podstawy pedagogiki nadziei,
kolokwium habilitacyjne odbyło się na Wydziale Pedagogicznym UW. Panu Dariuszowi i
ks. Stanisławowi gratulujemy osiągnięć naukowych i życzmy dalszych sukcesów.
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TNFS realizuje swoje cele statutowe w oparciu o fundusze zgromadzone ze składek
członkowskich oraz różnego rodzaju dotacji. Wpływy ze składek w omawianym okresie
przedstawia Tabela 3.
2007
42
1

Wpłaty dokonane
Wpłaty zaległe

2008
80
13

2009
62
39

2010
49
56

Odsetek zaległości
2,3%
14% 38,6% 53,3%
Łączna kwota wpłat
1 260 zł
2 400 zł 1 860 zł 1470 zł
Stan wpłat przedstawiony w Tabeli 3 odzwierciedla sytuację na dzień 31.12.2010 roku.
III.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa naszego Towarzystwa w roku 2010 przedstawia się obiecująco.
Po okresie, gdy zjazdy Towarzystwa były poświęcone głównie sprawom organizacyjnym
i refleksji nad kierunkami rozwoju, na III Zjeździe TNFS w Kutnie miała miejsce
konferencja naukowa z trzema wykładami, które zakończyły się ożywioną dyskusją. Wśród
prelegentów znaleźli się znani uczeni reprezentujący zarówno szerokie spektrum tematyczne,
jak i różnorodne środowiska naukowe. Pan dr Jacek Janiszewski z Torunia wygłosił referat
pt. Polska przestrzeń wolności po 1989 roku – w którym przedstawił kwestię wolności na
płaszczyźnie ekonomicznej. Ks. prof. Tadeusza Biesaga z krakowskiego UPJPII
zaprezentował temat Zagrożenia sumienia w demokracji, naświetlając kwestię wolności
z perspektywy etycznej. Ks. prof. Henryk Skorowski z UKSW wygłosił natomiast referat
pt. Chrześcijańska koncepcja wolności omawiający kwestię wolności z perspektywy
społecznej. Pełny tekst wystąpień oraz nagrania audio są dostępne na witrynie internetowej
www.tnfs.pl.
Wygłoszone wykłady stanowiły podstawę do szerszego cyklu programowego
zatytułowanego Młodzież i jej świat, który w najbliższych latach będzie realizowany
w ramach badań prowadzonych przez członków TNFS. W ramach tego cyklu, tematem
przewodnim na najbliższy okres stało się hasło Młodzież w przestrzeni «wolności
demokratycznej».
Ze względu na niską frekwencję, na III Zjeździe TNFS nie udało się dokonać naboru
do poszczególnych sekcji, które zostały powołane do życia jeszcze w roku 2009:





Sekcja I: Nauk o wychowaniu;
Sekcja II: Nauk społecznych;
Sekcja III: Nauk teologicznych;
Sekcja IV: Nauk humanistycznych.

Wydaje się, że dynamizacja prac nad podjętym projektem będzie możliwa wraz
z pojawieniem się sekcji i animacją ich prac przez wybranych przewodniczących.
Interdyscyplinarny charakter TNFS stwarza możliwości wieloaspektowego badania
sytuacji współczesnej młodzieży i – jak mamy nadzieję – za jakiś czas nasze Towarzystwo
będzie stanowić ważny głos we współczesnej debacie naukowej nad zagadnieniami
młodzieżowymi.
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IV.

DZIAŁALNOŚĆ

WYDAWNICZA

Działalność wydawnicza TNFS ogniskuje się przede wszystkim wokół czasopisma
Seminare. Poszukiwania naukowe. O rosnącym prestiżu, poziomie wydawniczym i rozwoju
naszego czasopisma świadczy fakt, że od roku 2010 ukazuje się ono jako półrocznik i jego
publikacja w roku 2010 została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Mamy nadzieję, że zwiększenie częstotliwości ukazywania się Seminare
przyczyni się do jeszcze większej popularyzacji tego periodyku i wzrostu jego rangi wśród
polskich czasopism naukowych.
W ramach powołanej do życia w 2009 roku serii wydawniczej Towarzystwa
Naukowego Franciszka Salezego o nazwie „Studia i Rozprawy” w okresie sprawozdawczym
ukazały się dwie pozycje:
 Kazimierz Misiaszek, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole
polskiej, TNFS 2010 (książka profesorska);
 Dariusz Stępkowski, Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego
wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E.
Schleiermachera, TNFS 2010 (książka habilitacyjna).

V.

DZIAŁALNOŚĆ

POPULARYZUJĄCA OSIĄGNIĘCIA NAUKI

TNFS popularyzuje osiągnięcia nauki przede wszystkim przez publikacje oraz
sympozja, w których upowszechniana jest wiedza z różnych dyscyplin naukowych,
szczególnie z zakresu wychowania oraz historii i aktualnej działalności salezjanów w Polsce
i na świecie. Dlatego, oprócz publikacji i sympozjów organizowanych bezpośrednio przez
TNFS, chętnie obejmujemy patronatem inicjatywy bliskich nam środowisk. W okresie
sprawozdawczym TNFS objęło patronatem konferencję pt. System wychowawczy ks. Bosko
w realiach współczesnych, która odbyła się w Krakowie 17 kwietnia 2010 roku.
VI.

INTEGRACJA

ŚRODOWISKA NAUKOWEGO

Wydaje się, że integracja środowiska TNFS jest ważnym zadaniem, przed którym stoi
obecny Zarząd. Elementami, które konsolidują nasze młode Towarzystwo naukowe są
przede wszystkim doroczne zjazdy. Ukształtowała się już tradycja, że ich dwudniowy
charakter jest okazją nie tylko do naukowej dyskusji, ale także do osobistych spotkań,
wymiany pomysłów i nawiązania indywidualnej współpracy. Mamy nadzieję, że powołanie
sekcji tematycznych będzie jeszcze bardziej sprzyjało procesowi integracji członków TNFS
pracujących w różnych środowiskach naukowych w Polsce i poza jej granicami.
Ważnym czynnikiem integrującym nasze Towarzystwo jest także tworzenie wspólnoty
na modlitwie. Tegoroczny Zjazd TNFS w Kutnie był okazją zarówno do debaty naukowej,
jak i wspólnej modlitwy przez wstawiennictwo św. Franciszka Salezego – patrona naszego
Towarzystwa.
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Ważną rolę integracyjną pełni też nasza witryna internetowa oraz rozsyłane drogą
elektroniczną wiadomości. Witryna TNFS nie jest jedynie platformą wymiany informacji
naukowych, stanowi bowiem także środek, przy pomocy którego przekazywane są m.in.
życzenia świąteczne i inne ważne wiadomości na temat działalności TNFS.

***
Wydaje się, że na obecnym etapie działalności naszego Towarzystwa Naukowego
mamy już dość wyraźnie zarysowane kierunki badań. Teraz przychodzi czas na
konsekwentną realizację wyznaczonych celów. Miejmy nadzieję, że rok 2011 zaowocuje
dynamicznym wkroczeniem na tę drogę i przyczyni się do zrealizowania ambitnych celów,
jakie sobie wyznaczyliśmy.
W imieniu władz naszego Towarzystwa oraz własnym pragnę podziękować wszystkim
członkom TNFS, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do aktywnego
funkcjonowania Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego.

Ks. Ryszard Sadowski, SDB
Sekretarz TNFS
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