SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO FRANCISZKA SALEZEGO

W ROKU

2013

Działalność TNFS, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013, 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, tradycyjnie zbiera się podczas
dorocznego zjazdu TNFS. W roku 2013 Walne Zebranie odbyło się w Toruniu w dniach 4-5 marca. VI
Zjazd TNFS odbył się w ramach XX Forum Gospodarczego, rozpoczął się już w niedzielę wieczorem 3
marca spotkaniem integracyjnym w salezjańskim Kolegium Kujawskim w Aleksandrowie Kujawskim.
Naukowa część dorocznego zjazdu miała miejsce w Toruniu w poniedziałek i wtorek 4-5 marca 2013 w
Hotelu Mercure.
VI Zjazd TNFS jako przedmiot refleksji naukowej wybrał sobie zagadnienia związane z
trudnościami, przed jakimi staje współczesna młodzież w kontekście pracy. Zagadnienie to było
prezentowane w ramach dwóch odrębnych sesji. Pierwszej z nich zatytułowanej Młodzież i jej świat:
aksjologia pracy przewodniczył ks. prof. Kazimierz Misiaszek SDB. W ramach tej sesji wygłoszono
następujące referaty: Społeczna wartość pracy – dr Magda Urbańska; Kulturowa wartość pracy – Ks. prof.
UMK dr hab. Janusz Szulist; Etyczna wartość pracy – Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski. Drugiej sesji
naukowej zatytułowanej Młodzież i jej świat: zagrożenia związane z pracą przewodniczył ks. prof. Henryk
Skorowski SDB. Podczas tej sesji zaprezentowano następujące wystąpienia: Społeczno-moralne aspekty
bezrobocia – Ks. prof. dr hab. Marian Graczyk; Pragmatyzm i utylitaryzm we współczesnej edukacji – mgr
Maciej Meller; Pracoholizm – dr Olaf Truszczyński.
Po zakończeniu drugiej sesji naukowej odbyła się I formalna sesja Walnego Zebrania TNFS jednak
po przeliczeniu obecnych członków TNFS ze względu na brak kworum ks. prof. Henryk Skorowski - Prezes
TNFS zarządził wznowienie formalnych obrad Walnego Zebrania TNFS na godziny poranne dnia
następnego. We wtorek 5 marca o godz. 9.00 członkowie TNFS zgromadzili się w kaplicy Wyższej Szkoły
Kultury Społecznej i Medialnej na Mszy świętej. Zgromadzeniu Eucharystycznemu przewodniczył i homilię
wygłosił o. dr Zdzisław Klafka CSsR – rektor WSKSiM. Po wspólnej modlitwie i zwiedzeniu uczelni
rozpoczęła się II formalna sesja Walnego Zebrania TNFS. Ks. prof. Henryk Skorowski poprosił o
przewodniczenie tej sesji ks. dr. Ryszarda Sadowskiego – Sekretarza TNFS. Po stwierdzeniu, że w
posiedzeniu bierze udział jedynie 12 członków spośród ponad 120 zwyczajnych członków TNFS ks.
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Sadowski ponownie stwierdził brak kworum jednak zgodnie z §17 punkt 2 Statutu Towarzystwa
zgromadzeni mogą procedować zwykłą większością obecnych na Walnym Zebraniu członków TNFS, tym
samym Sekretarz rozpoczął formalne obrady.
Podczas tej sesji podjęto następujące uchwały:





WZ-2013/03/05/1
WZ-2013/03/05/2
WZ-2013/03/05/3
WZ-2013/03/05/4

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
W sprawie podziału zysku;
W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej TNFS;
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS;.

Zgromadzeni na Walnym Zebraniu członkowie zgodnie uznali, że obecność TNFS na Forum
Gospodarczym może być kontynuowana, należałoby jednak doroczny Zjazd TNFS oddzielić od Forum
organizując go w innym czasie i miejscu.
Zarząd TNFS
W okresie sprawozdawczym Zarząd TNFS zebrał się pięciokrotnie: 26.01.2013 (Łomianki);
4.03.2013 (Toruń); 20.04.2013 (Łomianki), 25.06.2013 (Warszawa) oraz 05.10.2013 (Niepokalanów).
Do najważniejszych decyzji podjętych na spotkaniu Zarządu w dniu 26 stycznia należy zaliczyć:
1. Ustalenie programu VI Zjazdu TNFS w Toruniu;
2. Przyjęcie do Towarzystwa mgr. Łukasza Karczewskiego;
3. Przyjęcie uchwały w sprawie publikacji książki habilitacyjnej ks. dr. Mariusza Chamarczuka w
ramach serii wydawniczej „Studia i Rozprawy”.
Marcowe posiedzenie Zarządu TNFS było poświęcone przede wszystkim kwestiom formalnym –
podjęto na nim następujące uchwały:
1. Uchwała o rekomendacji przyjęcia sprawozdania finansowego przez VI Zjazd TNFS
2. Uchwała o rekomendacji przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS za rok 2012 przez VI
Zjazd TNFS
3. Uchwała o przyjęciu nowych członków TNFS. W ramach tej uchwały do Towarzystwa przyjęto
następujących członków: ks. dr. Macieja Szczepankiewicza; dr Magdę Urbańską; ks. dr. Wojciecha
Osiala; ks. dr. hab. prof. WSKS Janusza Szulista; dr. hab. prof. UWM Marka Melnyka oraz dr
Małgorzatę Laskowską.
Na posiedzeniu Zarządu TNFS w dniu 20.04.2013 podjęto następujące decyzje:
1. Podjęto uchwałę o publikacji książki habilitacyjnej ks. dr. Wojciecha Osiala w ramach serii
wydawniczej „Studia i Rozprawy”;
2. Podjęto uchwałę o przyjęciu do TNFS nowych członków: dr Anitę Ganowicz-Bączyk; dr.
Bartłomieja Skowrońskiego; mgr Magdalenę Markocką; dr Judytę Iwańską.
3. Podjęto decyzję na temat terminu, miejsca oraz tematyki VII Zjazdu TNFS, który odbędzie
się w Krakowie w dniach 16-18 maja 2014 w Wyższym Seminarium Duchownym
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Towarzystwa Salezjańskiego. Tytuł VII Zjazdu TNFS określono jako „Młodzież i jej świat:
Młodzież wobec wyzwań ekologicznych”.
Podczas czerwcowego posiedzenia Zarząd TNFS podjął następujące decyzje:
1. Podjęto uchwałę o wyznaczeniu redaktora naukowego serii wydawniczej „Studia i
Rozprawy” w osobie ks. dr hab. prof. KUL Jerzego Gocki SDB;
2. Zatwierdzono zaproponowany przez ks. dr. hab. prof. UKSW Zginiewa Łepkę program i
prelegentów na sesję naukową, która odbędzie się w ramach VII Zjazdu TNFS w Krakowie.
Na posiedzeniu Zarządu TNFS, które odbyło się w dniu 5 października 2013 r.:
1. Przyjęto uchwałę o zatwierdzeniu preliminarza budżetowego na rok 2014;
2. Podjęto uchwałę o powołaniu redaktora naukowego serii wydawniczej „Biblioteka TNFS”,
którym został ks. dr Ryszard F. Sadowski SDB.
3. Podjęto uchwałę o przyjęciu do TNFS ks. dr. Przemysława Solarskiego SDB i mgr. Marcina
Karczewskiego.
Zgodnie z §13 p. 4 Regulaminu Zarządu TNFS, doroczne sprawozdanie z działalności Towarzystwa
powinno zawierać zbiorczą listę obecności członków Zarządu na jego posiedzeniach. W roku
sprawozdawczym 2013 Zarząd TNFS spotkał się pięciokrotnie, obecności na poszczególnych posiedzeniach
Zarządu przedstawia poniższa tabela.
26.01.2013 4.03.2013 20.04.2013 25.06.2013 5.10.2013 Łącznie obecny
Ks. H. Skorowski

+

+

+

+

+

5

Ks. K. Misiaszek

+

+

+

+

+

5

Ks. R. Sadowski

+

+

+

+

+

5

Ks. J. Niewęgłowski

+

+

+

+

+

5

Ks. S. Jędrzejewski

-

-

-

+

-

1

Ks. Z. Łepko

+

+

+

+

+

5

Ks. J. Mączka

-

-

+

+

-

2

Łącznie

5

5

6

7

5

Zgodnie ze Statutem TNFS (§ 27 p. 5), w posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem
doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej (KR) oraz Redaktor „Seminare”. Obecność obserwatorów
na posiedzeniach Zarządu TNFS przedstawia poniższa tabela.
26.01.2013 4.03.2013 20.04.2013 25.06.2013 5.10.2013 Łącznie obecny
Ks. A. Domaszk KR

+

-

+

-

-

2

Ks. T. Kołosowski KR

-

-

-

-

-

0
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26.01.2013 4.03.2013 20.04.2013 25.06.2013 5.10.2013 Łącznie obecny
Ks. K. Niegowski KR

+

-

-

+

-

2

Ks. J. Gocko „Seminare”

+

-

-

+

+

3

Łącznie

3

0

1

2

1

Komisja Rewizyjna TNFS na posiedzeniu w dniu 2 marca 2013 r. podjęła uchwałę potwierdzającą,
że działalność Towarzystwa w roku 2012 przebiegała zgodnie ze Statutem i Regulaminami oraz w
odpowiednim protokole potwierdziła, że nie stwierdzono w tym okresie żadnych nieprawidłowości.

II.

SPRAWY

CZŁONKOWSKIE

W dniu 31 grudnia 2013 TNFS liczyło 131 członków zwyczajnych. Zauważa się wśród pewnej
grupy członków TNFS problem braku identyfikacji z Towarzystwem, co przejawia się najwyraźniej w
niskiej frekwencji na dorocznych zjazdach. Nadzieją napawa grono aktywnych osób, które utożsamiają się z
ideami chrześcijańskiego humanizmu św. Franciszka Salezego i czują się związane ze Zgromadzeniem
Salezjańskim oraz młodzieżowym programem badawczym wyznaczonym przez TNFS.
Szczegóły dotyczące przyjęć nowych członków, aktualnego stanu osobowego TNFS oraz podziału
członków naszego Towarzystwa wg różnych kategorii przedstawiają kolejne tabele.
Członkowie zwyczajni TNFS w latach 2007-2013.
Założyciele 2007
2008
2009

2010

2011

2012

2013

Łącznie

Nowoprzyjęci

21

22

50

8

4

5

12

13

135

Zmarli

0

0

0

0

0

-1

0

-2

-3

Rezygnacje

0

0

0

0

0

-1

0

0

-1

Łącznie

21

22

50

8

4

3

12

11

131

Liczba członków wspierających i honorowych naszego Towarzystwa w roku 2013 nie zmieniła się.
Członkami wspierającymi są wszystkie cztery polskie inspektorie salezjańskie oraz Wyższe Seminaria
Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie i Krakowie. Honorowym członkiem TNFS jest
Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego ks. dr Pascual Chávez SDB. W roku sprawozdawczym
nikt nie zrezygnował z członkostwa w TNFS, natomiast dwóch członków zmarło: Ks. dr Kazimierz
Franczak SDB (+7.01.2013) i Pan dr hab. prof. UKSW Tadeusz Klimski (+1.08.2013).
Podział członków TNFS wg różnych kategorii (dane zostały przedstawione w oparciu o informacje, jakimi
dysponował Sekretariat TNFS w dniu 31.12.2013 roku).
Wszyscy członkowie TNFS w roku 2013
131
duchowni

79

osoby zakonne

58

4

salezjanie

48

świeccy

50

mężczyźni

108

kobiety

23

obywatele polscy

130

obcokrajowcy

1

z tytułem zawodowym magistra

13

ze stopniem doktora

55

ze stopniem doktora habilitowanego

14

na stanowisku profesora

31

z tytułem profesora

18

Zgodnie z informacjami, jakie dotarły do Sekretariatu TNFS, w roku 2013 habilitację zrobili: ks.
Arkadiusz Domaszk, ks. Mariusz Chamarczuk, natomiast ks. Sławomir Zaręba SAC otrzymał tytuł
profesora. Cieszymy się i gratulujemy naszym szanownym kolegom kolejnych awansów zawodowych oraz
życzymy wielu sukcesów na polu naukowym.
TNFS realizuje swoje cele statutowe w oparciu o fundusze zgromadzone ze składek członkowskich
oraz różnego rodzaju dotacji. Wysokość składek członkowskich nie zmienił się od powstania Towarzystwa i
wynosi 30 zł na rok. Wpływy ze składek w omawianym okresie przedstawia poniższa tabela. Stan wpłat
odzwierciedla sytuację z dnia 31.12.2013 roku.
2013
Wpłaty dokonane

37

Wpłaty zaległe

94

Odsetek zaległości

71,76%

Łączna kwota wpłat

1 110 zł

III.

DZIAŁALNOŚĆ

NAUKOWA

Wzorem ostatnich lat, także VI Zjazd TNFS odbywający się w Toruniu 3-5 marca 2013 r. miał
naukowy charakter. W ramach dorocznego spotkania Towarzystwa
podczas których wygłoszono następujące referaty:
Sesja I: Młodzież i jej świat: aksjologia pracy
Społeczna wartość pracy – dr Magda Urbańska;
Kulturowa wartość pracy – ks. dr hab. prof. UMK Janusz Szulist;
Etyczna wartość pracy – ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski.
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zorganizowano 2 sesje naukowe,

Sesja II: Młodzież i jej świat: zagrożenia związane z pracą
Społeczno-moralne aspekty bezrobocia – ks. prof. dr hab. Marian Graczyk;
Pragmatyzm i utylitaryzm we współczesnej edukacji – mgr Maciej Meller;
Pracoholizm – dr Olaf Truszczyński.
Wygłoszone referaty stanowią ciąg dalszy cyklu programowego zatytułowanego Młodzież i jej świat,
który jest realizowany w ramach badań prowadzonych przez członków TNFS.

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 stale rosnący poziom tego periodyku, na co pracowali członkowie Redakcji przez kilkanaście
ostatnich lat. Ponownie uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
publikację obu numerów ukazujących się w roku sprawozdawczym. Cieszy nas docenienie naszego
czasopisma ze strony ekspertów ministerialnych, którzy w roku 2013 przyznali „Seminare” 7 punktów na
liście czasopism naukowych wyróżnionych przez Ministerstwo. Redakcja „Seminare” podjęła w roku 2013
decyzję, że począwszy od następnego roku „Seminare” będzie publikowane jako kwartalnik.
Powołana do życia w 2009 roku serii wydawniczej Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego o
nazwie „Studia i Rozprawy” doczekała się w osobie ks. dr. hab. prof. KUL Jerzego Gocki SDB redaktora
naukowego, którego zadaniem ma być troska o spójność edytorską i właściwy poziom merytoryczny serii.
W jej ramach w roku 2013 ukazały się trzy tomy (t. 5, t. 6 i t. 7) - dwie książki habilitacyjne oraz jedna
profesorska i były to odpowiednio:
 Mariusz Chamarczuk, Problematyka integracji imigrantów w Kościele katolickim w Szwecji, TNFS:
Warszawa 2013;
 Wojciech Osial, Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI
wieku, TNFS: Warszawa 2013;
 Jerzy Gocko, Nauka społeczna Kościoła w poszukiwaniu własnej tożsamości, TNFS: Warszawa
2013;
W trosce o właściwy poziom wydawniczy i naukowy decyzją Zarządu ks. dr Ryszard Sadowski
został redaktorem powołanej do życia w roku 2008 serii wydawnicza „Biblioteka TNFS”.
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 XXVII Lądzkie sympozja liturgiczne,
które odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie w dniu 18 października 2013 r.
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VI.

INTEGRACJA

ŚRODOWISKA NAUKOWEGO

Konsolidacja środowiska skupionego w naszym Towarzystwie, usunięcie nieaktywnych członków
oraz aktywizacja działań ściśle badawczych zdaje się być jednym z głównych zadań, jakie Zarząd TNFS
stawia przed sobą na VII Zjeździe w Krakowie.
Na szczególną uwagę zasługuje inicjatywa podjęta przez ks. prof. Henryka Skorowskiego aby
zgromadzić wszystkich polskich salezjanów pracujących naukowo w celu lepszej integracji tego środowiska
i nawiązania współpracy naukowej. Pierwszy taki zjazd odbył się w dniach 4-5 października 2013 r. w
Niepokalanowie. W ramach tego spotkania miało miejsce kilka wystąpień prezentujących dorobek naukowy
polskich salezjanów:
 Miejsce nauki w systemie zgromadzenia Salezjańskiego - ks. insp. dr Marek Chmielewski;
 Salezjanie na KUL - ks. prof. KUL dr hab. Jerzy Gocko
 Salezjanie na UKSW (ATK)- ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski
 Salezjański Instytut Pedagogiczny - ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
Spotkanie było na tyle owocne i wyszło naprzeciw oczekiwaniom zgromadzonych, że zgodnie
uznano, iż tego typu spotkania powinny odbywać się cyklicznie co dwa lata. Mamy nadzieję, że salezjanie
pracujący naukowo, którzy jeszcze nie są członkami TNFS zechcą włączyć się w działalność naszego
Towarzystwa i w ten sposób powiększą grono środowiska naukowego skupionego wokół zagadnień
wychowawczych, a przyjmującego w swych badaniach wartości promowane przez naszego Patrona św.
Franciszka Salezego.
***
W imieniu władz naszego Towarzystwa oraz własnym pragnę podziękować wszystkim członkom
TNFS, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do aktywnego funkcjonowania Towarzystwa
Naukowego Franciszka Salezego w roku 2013.

Ks. Ryszard Sadowski, SDB
Sekretarz TNFS
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