SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO FRANCISZKA SALEZEGO

W ROKU

2016

Działalność Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2016, można przedstawić w pięciu kategoriach: 1) sprawy organizacyjne, 2) sprawy członkowskie, 3)
działalność naukowa, 4) działalność wydawnicza oraz 5) działalność popularyzująca osiągnięcia naukowe.
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 Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2016
Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Towarzystwa, tradycyjnie gromadzi się podczas
dorocznego zjazdu TNFS. W roku 2016 odbyło się ono w dniach 13-14 maja w kampusie UKSW przy ul.
Dewajtis w Warszawie. W piątek 13 maja odbyło się spotkanie integracyjne członków TNFS, natomiast w
sobotę 14 maja miała miejsce formalna i naukowa część IX Zjazdu TNFS.
Sobotnia część zjazdu rozpoczęła się Mszą świętą w kościele parafialnym pw. bł. Edwarda Detkensa
przy ul. Dewajtis. Po Mszy uczestnicy zjazdu udali się na śniadanie, po którym rozpoczęła się część
formalna. Prezes TNFS, ks. prof. Henryk Skorowski, o godz. 9.45 otworzył Walne Zebranie Towarzystwa
Naukowego Franciszka Salezego. Na spotkaniu było obecnych 35 spośród 116 członków TNFS. Ze względu
na brak kworum, Prezes zakończył pierwszą sesję formalną Walnego Zebrania i zarządził rozpoczęcie
drugiej sesji formalnej na godz. 14.00 oraz zaproponował rozpoczęcie sesji naukowej.
Sesja naukowa, która tradycyjnie towarzyszy corocznemu spotkaniu Walnego Zebrania TNFS, była
zatytułowana Młodzież i jej świat: wobec małżeństwa i rodziny. W ramach sesji wygłoszono następujące
referaty:
1. Dylematy młodych Polaków w kontekście ich problemów życiowych (Ks. prof. Władysław
Majkowski);
2. Preferowany model rodziny w opiniach młodzieży (Dr Magda Urbańska);
3. Małżeństwo w opinii młodzieży z niepełnosprawnością (Prof. Joanna Truszkowska);
4. Samotność nastolatka jako wyzwanie dla współczesnej rodziny (Ks. prof. Janusz Mastalski);
5. Małżeństwo w nauczaniu papieża Franciszka - aspekt kanoniczny (Ks. prof. Henryk Stawniak).
Następnie odbyło się wręczenie Nagrody Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Laureatem
tej nagrody w roku 2016 został ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk. Laudację przygotował ks. dr Marek
Chmielewski, a pod jego nieobecność odczytał ją ks. prof. Henryk Skorowski, prezes TNFS. Po wręczeniu
statuetki i dyplomu ks. prof. Wilk podziękował zebranym za docenienie jego osiągnięć na polu naukowym i
wygłosił referat pt. Obraz rodziny w nauczaniu sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.
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Po zakończeniu tej części IX Zjazdu TNFS prezes otworzył drugą sesję formalną Walnego Zebrania.
Po stwierdzeniu, że w posiedzeniu bierze udział jedynie 35 spośród 116 zwyczajnych członków
Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, Prezes 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 ks. prof. H. Skorowski rozpoczął formalne obrady.
Walne Zebranie podjęło następujące uchwały:
 Uchwała WZ-2016/05/14/1 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 Uchwała WZ-2016/05/14/2 W sprawie podziału zysku;
 Uchwała WZ-2016/05/14/3 W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej TNFS;
 Uchwała WZ-2016/05/14/4 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS.
Podczas sesji formalnej Prezes przedstawił członkom TNFS propozycję zorganizowania X Zjazdu
TNFS na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Ostateczną decyzję w tym względzie podejmie
się po uzgodnieniu kwestii organizacyjnych i finansowych. Ponadto ks. prof. Jerzy Gocko, redaktor
naczelny „Seminare” poinformował uczestników IX Zjazdu TNFS o przejściu na tzw. chicagowski system
cytowania w periodyku naszego Towarzystwa.
Posiedzenia Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2016
W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego zebrał się
pięciokrotnie. Wszystkie posiedzenia w roku 2016 z wyjątkiem posiedzenia majowego odbyły się w domu
salezjańskim w Łomiankach. Zarząd TNFS spotkał się: 9 stycznia, 9 kwietnia, 13 maja, 17 września oraz 5
listopada.
Do najważniejszych decyzji podjętych na spotkaniu Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka
Salezego w dniu 9 stycznia należy zaliczyć:
1. Ustalenie programu IX Zjazdu TNFS w Warszawie;
2. Ustalenie programu sesji naukowej pt. Młodzież i jej świat: wobec małżeństwa i rodziny;
3. Otwarcie nowej serii wydawniczej pt. Biblica et Theologica TNFS, której redaktorem
naukowym został ks. dr Dariusz Sztuk.
Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego z 9 kwietnia było poświęcone
przede wszystkim kwestiom formalnym – podjęto na nim następujące uchwały:
1. Uchwała nr 2016/04/09/1 O rekomendacji przyjęcia sprawozdania finansowego przez IX
Zjazd TNFS;
2. Uchwała nr 2016/04/09/2 O rekomendacji przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS za
rok 2015 przez IX Zjazd TNFS;
3. Uchwała o przyjęciu nowych członków TNFS: ks. mgra Łukasza Kątnego; mgra Michała
Rzepińskiego; ks. mgra Grzegorza Jędraszka.
Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w dniu 13 maja było
poświęcone przede wszystkim sprawom organizacyjnym związanym z rozpoczynającym się IX Zjazdem
TNFS. Zarząd rozważał też propozycję ks. Z. Formelli, by jubileuszowy, X Zjazd TNFS zorganizować w
2

Rzymie. Podjęto też decyzję w sprawie wprowadzenia dla materiałów publikowanych w „Seminare” tzw.
numerów DOI (Digital Object Identifier). Ponadto Zarząd podjął uchwałę nr 2016/05/13/1 O przyjęciu
nowych członków TNFS: ks. prof. UKSW dra hab. Piotra Tomasika; ks. dra Tomasza Kopiczki.
Na posiedzeniu w dniu 17 września Zarząd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego podjął
następujące decyzje:
1. Zrezygnowano z organizacji X Zjazdu TNFS w Rzymie i podjęto decyzję o jego organizacji w
WSD TS w Lądzie w dniach 19-20 maja. Tematem sesji naukowej towarzyszącej dorocznemu
zjazdowi będzie „Młodzież a Kościół”.
2. Podjęto uchwałę nr 2016/09/17/1 O przyjęciu nowych członków TNFS, mocą której do TNFS
zostali włączeni: dr Urszula Bejma; dr hab. Joanna Truszkowska; dr Marek Jurczyszyn.
Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w dniu 5 listopada podjęto
następujące decyzje:
1. Zatwierdzono program X Zjazdu TNFS, listę prelegentów i tytuły wystąpień.
2. Podjęto uchwałę nr 2016/11/05/1

O przyjęciu nowych członków TNFS, mocą której do

TNFS został przyjęty dr Wojciech Klimski.
Zgodnie z §13 punkt 4 Regulaminu Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego,
doroczne sprawozdanie z działalności Towarzystwa powinno zawierać zbiorczą listę obecności członków
Zarządu na jego posiedzeniach. W roku sprawozdawczym 2016 Zarząd TNFS spotkał się pięciokrotnie,
obecności na poszczególnych posiedzeniach Zarządu przedstawia poniższa tabela.
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Zgodnie z § 27 punkt 5 Statutu TNFS, w posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem
doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, redaktor „Seminare” oraz inne osoby zaproszone przez
Prezesa Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Obecność obserwatorów na posiedzeniach Zarządu
Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego przedstawia poniższa tabela.
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Komisja Rewizyjna Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego na posiedzeniu w dniu 10
maja 2016 r. podjęła uchwałę potwierdzającą, że działalność Towarzystwa w roku 2015 przebiegała zgodnie
ze Statutem i Regulaminami Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, a w odpowiednim protokole
potwierdziła, że nie stwierdzono w tym okresie żadnych nieprawidłowości. W okresie sprawozdawczym, na
zaproszenie Prezesa TNFS, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej brali udział w posiedzeniach Zarządu
Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w charakterze obserwatorów i służyli głosem doradczym w
decyzjach podejmowanych przez Zarząd Towarzystwa.
II.

SPRAWY

CZŁONKOWSKIE

W dniu 31 grudnia 2016 Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego liczyło 120 członków
zwyczajnych. W okresie sprawozdawczym żaden z członków nie zrezygnował z członkowstwa w TFNS, nie
odnotowano także śmierci żadnego z członków. Przyjęto zaś w tym okresie do Towarzystwa 9 nowych
osób.
Szczegóły dotyczące przyjęć nowych członków, rezygnacji z członkostwa, aktualnego stanu
osobowego TNFS oraz podziału członków Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego wg różnych
kategorii przedstawiają kolejne tabele.
Członkowie zwyczajni TNFS w latach 2007-2016.
Założyciele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Łącznie
Nowo przyjęci
21
22
50
8
4
5
12
13
13
12
9
169
Zmarli
0
0
0
0
0
-1
0
-2
-2
0
0
-5
Rezygnacje
0
0
0
0
0
-1
0
0
-2
-41
0
-44
Łącznie
21
22
50
8
4
3
12
11
9
-18
9
120
Liczba członków honorowych Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2016 nie
zmieniła się. Do grona tego należą: Ks. dr Pascual Chávez – Przełożony Generalny Towarzystwa
Salezjańskiego (2002-2014); Ks. Ángel Fernández Artime – Przełożony Generalny Towarzystwa
Salezjańskiego (2014-). Trzeci honorowy członek Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego – Ks. dr
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bp Adam Śmigielski, Biskup Sosnowiecki – zmarł 7 października 2008. Podobnie nie zmieniła się liczba
członków wspierających, nadal są nimi wszystkie cztery polskie inspektorie salezjańskie oraz Wyższe
Seminaria Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie i Krakowie.
Podział członków TNFS wg różnych kategorii (dane zostały przedstawione w oparciu o informacje,
jakimi dysponował Sekretariat TNFS w dniu 31.12.2016 roku).
120
Wszyscy członkowie TNFS w roku 2016
55
świeccy
65
duchowni
42
osoby zakonne
40
salezjanie
90
mężczyźni
30
kobiety
119
obywatele polscy
1
obcokrajowcy
11
z tytułem zawodowym magistra
51
ze stopniem doktora
13
ze stopniem doktora habilitowanego
30
na stanowisku profesora
15
z tytułem profesora
Zgodnie z informacjami, jakimi w dniu 31 grudnia 2016 roku dysponował Sekretariat TNFS awanse
zawodowe członków TNFS w roku 2016 przedstawiają się następująco:


Stopień doktora uzyskał ks. mgr Jacek Brakowski SDB (nauki humanistyczne: historia);



Stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk teologicznych ze specjalności katechetyka

uzyskał ks. dr Dariusz Kurzydło


Stanowiska profesora Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego objęli:
o dr hab. Małgorzata Wrześniak (nauki humanistyczne: historia)
o ks. dr hab. Ryszard Sadowski (nauki humanistyczne: filozofia).



Stanowisko profesora Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie objął ks. dr

Mirosław Wierzbicki SDB


Tytuł profesora zwyczajnego (professore ordinario) uzyskał ks. prof. dr Zbigniew Formella SDB

Cieszymy się i gratulujemy naszym szanownym koleżankom i kolegom kolejnych awansów
zawodowych oraz życzymy wielu sukcesów na polu naukowym.
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego realizuje swoje cele statutowe w oparciu o fundusze
zgromadzone ze składek członkowskich oraz różnego rodzaju dotacji i darowizn. Wysokość składek
członkowskich nie zmieniła 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 grudnia 2016
roku.
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Składki członkowskie 2016
Wpłaty dokonane

58

Wpłaty zaległe

62

Odsetek zaległości

51,7%

Łączna kwota wpłat

III.

1 740 zł

DZIAŁALNOŚĆ

NAUKOWA

Podobnie, jak miało to miejsce na poprzednich zjazdach, także IX Zjazd Towarzystwa Naukowego
Franciszka Salezego miał naukowy charakter. W ramach dorocznego spotkania Towarzystwa
zorganizowano sesję naukową pt. Młodzież i jej świat: wobec małżeństwa i rodziny. Sesja była odpowiedzią
Towarzystwa na toczącą się w Kościele debatę na temat rodziny, którą zainspirował papież Franciszek,
powierzając XIV Zwyczajnemu Zgromadzeniu Ogólnemu Synodu Biskupów temat powołania i misji
rodziny w Kościele i świecie współczesnym. W ramach sesji naukowej towarzyszącej dorocznemu zjazdowi
TNFS wygłoszono następujące referaty:


Dylematy młodych Polaków w kontekście ich problemów życiowych;



Preferowany model rodziny w opiniach młodzieży;



Małżeństwo w opinii młodzieży z niepełnosprawnością;



Samotność nastolatka jako wyzwanie dla współczesnej rodziny;



Małżeństwo w nauczaniu papieża Franciszka – aspekt kanoniczny.

Sesja naukowa zorganizowana w ramach IX Zjazdu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego
stanowi ciąg dalszy cyklu programowego zatytułowanego Młodzież i jej świat, który jest realizowany w
ramach badań prowadzonych przez członków TNFS.

IV.

DZIAŁALNOŚĆ

WYDAWNICZA

Aktywność wydawnicza Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego koncentruje się przede
wszystkim wokół czasopisma „Seminare. Poszukiwania naukowe”. O rosnącym prestiżu naukowym,
poziomie wydawniczym i rozwoju czasopisma świadczy stale rosnąca liczba osób pragnących publikować
na łamach tego periodyku oraz zauważalne umiędzynarodowienie „Seminare”. Najwyższa ocena przyznana
czasopismu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego była inspiracją do dalszych inicjatyw
Redakcji w celu podnoszenia poziomu merytorycznego i formalnego tego periodyku. Podjęto w tym
względzie kilka ważnych inicjatyw. Zarząd TNFS zdecydował o wykupieniu abonamentu w CrossRef –
amerykańskiej organizacji promującej rozwój oraz wykorzystanie nowych i innowacyjnych technologii w
celu przyśpieszenia i ułatwienia wyszukiwania prac naukowych. Od roku 2000 CrossRef jest zarządzana
przez powołaną do tego celu organizację o nazwie Publishers International Linking Association, Inc. Udział
TNFS w CrossRef umożliwia pozyskiwanie numerów DOI (Digital Object Identifier – Identyfikator
Cyfrowy) dla materiałów publikowanych na łamach „Seminare”.
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W ramach zapoczątkowanego w roku 2016 projektu podnoszenia jakości wydawniczej publikacji
ukazujących się nakładem TNFS podjęto trzy ważne inicjatywy:
1) Rozpoczęto nadawanie numerów DOI wszystkim tekstom publikowanym na łamach „Seminare”
począwszy od roku 2016 oraz uzupełnienie tych numerów wobec artykułów, które ukazały się w
„Seminare” począwszy od roku 2010 tzn. od tomu 27. Ponadto numery DOI są także nadawane
monografiom wydawanym przez TNFS, które są udostępniane w wolnym dostępie w Internecie.
2) Rozpoczęto uzupełnianie brakujących streszczeń artykułów publikowanych w „Seminare” w
okresie, kiedy Redakcja nie wymagała tego od autorów. Streszczenia te będą systematycznie uzupełniane i
udostępniane na witrynie www.seminare.pl oraz w bazach repozytoryjnych: CEJSH (The Central European
Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library) i
BazHum.
3) Rozpoczęto intensywne prace nad gruntowną przebudową witryny internetowej www.seminare.pl.
Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie czytelnikom dostępu do publikowanych w „Seminare”
materiałów oraz możliwość wskazywania statystyk pobrań i przeglądań poszczególnych artykułów. Nowa
witryna będzie też wyposażona w zautomatyzowany system przekazywania do Redakcji proponowanych
materiałów, ich przydziału do recenzji oraz zautomatyzowany system realizacji pozostałych etapów pracy
redakcyjnej, łącznie z udostępnianiem artykułów na witrynie czasopisma.
Wszystkie te inicjatywy są możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
która wspomogła skromne środki finansowe, jakimi dysponuje TNFS.
W roku 2016 nakładem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazały się także 2 pozycje
książkowe w ramach serii wydawniczej Biblica et Theologica TNFS:


Stanisław Jankowski, Biblijne źródła charyzmatu i systemu wychowawczego świętego Jana

Bosko, Warszawa: TNFS 2016;


Zbigniew Conder, Cudowne uwolnienie z więzienia według Dziejów Apostolskich w

kontekście starotestamentalnej tradycji biblijnej, Warszawa: TNFS 2016.

V.

DZIAŁALNOŚĆ

POPULARYZUJĄCA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

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 XXX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne,
które przebiegało pod hasłem Świadomość sakramentu chorych wczoraj i dziś. Sympozjum odbyło się w
Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie 21 października 2016 r.
***
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W imieniu Zarządu TNFS pragnę podziękować wszystkim członkom naszego Towarzystwa, którzy
swoim zaangażowaniem przyczynili się do aktywnego funkcjonowania Towarzystwa Naukowego
Franciszka Salezego w roku 2016.
Ks. Ryszard F. Sadowski SDB
Sekretarz TNFS
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