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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  

TOWARZYSTWA  NAUKOWEGO  FRANCISZKA  SALEZEGO  W  ROKU  2017  

 

W rozwoju życia naukowego szczególne miejsce zajmują towarzystwa naukowe. Przestrzeń 

aktywności Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2017, 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 2017 

 

Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Towarzystwa, tradycyjnie gromadzi się podczas 

dorocznego zjazdu TNFS. W roku 2017 odbyło się ono w dniach 19-20 maja w Lądzie n. Wartą 

w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. W piątek 19 maja 

odbyło się spotkanie integracyjne członków TNFS, natomiast w sobotę 20 maja miała miejsce 

formalna i naukowa część X Zjazdu TNFS. 

Sobotnia część zjazdu rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy seminaryjnej pod 

przewodnictwem księdza inspektora Adama Parszywki SDB. 

Część formalna: Prezes TNFS, ks. prof. Henryk Skorowski, o godz. 9.30 otworzył Walne 

Zebranie Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Na spotkaniu było obecnych 32 spośród 124 

członków TNFS. Ze względu na brak kworum, Prezes zakończył pierwszą sesję formalną Walnego 

Zebrania i zarządził rozpoczęcie drugiej sesji formalnej na godz. 13.00 oraz zaproponował rozpoczęcie 

sesji naukowej.  

 W sesji naukowej, która tradycyjnie towarzyszy corocznemu spotkaniu Walnego Zebrania 

TNFS, podjęto dyskusję wokół następujących tematów z zakresu cyklu programowego „Młodzież i jej 

świat”: 

 1. Czy młodzież odchodzi od Kościoła? (od jakiego Kościoła?), (ks. prof. dr hab. Sławomir 

                Zaręba UKSW w Warszawie); 

 2. Młodzież a chrześcijański system wartości (Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina PWTW); 

 3. Zaangażowanie młodzieży w życie Kościoła (dr Mateusz Tutak UKSW); 
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 4. Młodzież a nauka religii (ks. prof. dr hab. K. Misiaszek UKSW w Warszawie); 

 5. Grupy, ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia szansą zaangażowania młodzieży w Kościele  

                (o. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv, prof. KUL); 

6. Wolontariat jako szansa aktywności w Kościele (ks. inspektor Adam Parszywka SDB).  

 

Po zakończeniu tej części X Zjazdu TNFS prezes otworzył drugą sesję formalną Walnego 

Zebrania. Po stwierdzeniu, że w posiedzeniu bierze udział jedynie 32 spośród 124 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-2017/05/20/1 W sprawie powołania Prezydium i Komisji Wyborczej 

Walnego Zebrania; 

 Uchwała WZ-2017/05/20/2  W sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego; 

 Uchwała WZ-2017/05/20/3  W sprawie podziału zysku;  

 Uchwała WZ-2017/05/20/4  W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej TNFS;  

 Uchwała WZ-2017/05/20/5  W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS; 

 Uchwała WZ-2017/05/20/6  W sprawie wyboru Zarządu TNFS oraz Komisji Rewizyjnej. 

 

Zgodnie ze Statutem TNFS na kadencję 2017-2022 do Zarządu Towarzystwa zostały wybrane 

            następujące osoby: 

 Prezes: ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek; 

 Wiceprezes: ks. dr hab. Ryszard F. Sadowski, prof. UKSW; 

 Sekretarz: ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW; 

 Skarbnik: ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk; 

 ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski, prof. UPJPII; 

 ks. dr hab. Zbigniew Łepko, prof. UKSW;  

 ks. prof. dr hab.  Jerzy Gocko. 

   

 Komisja Rewizyjna: 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: ks. dr hab. Jan Niewęgłowski, prof. UKSW; 

 Sekretarz: ks. dr Krzysztof Niegowski; 

 ks. dr Radosław Błaszczyk. 
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Zgodnie z Regulaminem Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, zostało 

przedstawione doroczne sprawozdanie z działalności Towarzystwa. Zebrani otrzymali także 

informację na temat najnowszego numeru „Seminare” oraz dalszych prac związanych z naszym 

czasopismem, które przedstawił redaktor naczelny ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko. 

 

Posiedzenia Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2017 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego zebrał się 

sześciokrotnie. Posiedzenia Zarządu w roku 2017 miały miejsce w domu salezjańskim w Łomiankach, 

w Lądzie n. Wartą (w trakcie dorocznego zjazdu TNFS), a także w domu salezjańskim w Warszawie 

przy ul. Kawęczyńskiej 53. Zarząd TNFS spotkał się: 7 stycznia, 18 marca, 19 i 20 maja, 4 lipca  oraz  

21 października.  

Do najważniejszych decyzji podjętych na spotkaniu Zarządu Towarzystwa Naukowego 

Franciszka Salezego w dniu 7 stycznia należy zaliczyć: 

1. Ustalenie programu X Zjazdu TNFS w Lądzie n. Wartą; 

2. Ustalenie programu sesji naukowej z cyklu programowego: „Młodzież i jej świat”; 

3. Przyjęcie Uchwały nr 2017/01/07/1 O  przyjęciu budżetu TNFS na rok 2017. 

Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego 18 marca dotyczyło 

następujących kwestii: 

1. przyjęcia szczegółowego sprawozdania ze stanu finansów TNFS; 

2. prac nad redakcją 3. tomu serii „Biblioteka TNFS”; 

3. podjęcia Uchwały nr 2017/03/18/1 O przyjęciu  nowych  członków TNFS: ks. mgra Marcina 

Balawandra sdb. 

Przedmiotem posiedzenia Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego 19 maja 

były przede wszystkim sprawy organizacyjne związane z rozpoczynającym się X Zjazdem TNFS. 

Prezes TNFS poinformował, iż po upływie drugiej kadencji nie zamierza ubiegać się o ponowny 

wybór i zaproponował rozpoczęcie dyskusji nad kandydaturami do władz Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej TNFS następnej kadencji. Dalsza część dyskusji dotyczyła aktywizacji członków TNFS w 

projekty badawcze oraz tematyki kolejnego, XI Zjazdu. Wstępnie zaproponowano, by temat tegoż 

zjazdu łączył się z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto Zarząd podjął 

następujące uchwały: 

1. uchwałę nr 2017/05/19/1 O rekomendacji przyjęcia sprawozdania finansowego przez  

               X Zjazd TNFS; 

2. uchwałę nr 2017/05/19/2 O rekomendacji przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS  

               za rok 2016 przez X Zjazd TNFS; 
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3. uchwałę nr 2017/05/19/3 O podaniu się Zarządu do dymisji po zakończeniu kadencji; 

4. uchwałę nr 2017/05/19/4 O przyjęciu nowych członków TNFS: ks. dr Zbigniewa  

               Condera SDB, ks. prof. dr hab. Sławomira Zaręby SAC, ks. dr Zbigniewa Babickiego SAC.  

 Zasadniczym celem spotkania Zarządu TNFS 20 maja 2017 roku był podział funkcji w ramach 

nowo wybranego Zarządu TNFS. W wyniku głosowania podjęto Uchwałę nr 2017/05/20/1 O  podziale 

funkcji w Zarządzie TNFS. W myśl uchwały ustalono co następuje: 

 Wiceprezesem został wybrany – ks. Ryszard Sadowski 

 Sekretarzem został wybrany – ks. Stanisław Chrobak 

 Skarbnikiem został wybrany – ks. Mariusz Chamarczuk 

Członkami Zarządu TNFS bez funkcji pozostają: ks. Jerzy Gocko, ks. Sylwester Jędrzejewski 

            i ks. Zbigniew Łepko. 

 Na posiedzeniu Zarządu 4 lipca przedmiotem dyskusji były następujące zagadnienia: 

 1) Ustalenia tematyki i miejsca XI zjazdu TNFS w roku 2018. Po dłuższej dyskusji przyjęto, iż 

tematem przyszłorocznego spotkania będzie: Wychowanie patriotyczne młodzieży (100-lecie 

odzyskania niepodległości). Obrady na tak sformułowany temat podzielone zostaną na dwa panele 

dyskusyjne: I. Zagadnienia ogólne – metawartości w patriotyzmie; II. Salezjańskie wychowanie 

patriotyczne. 

 2) Zaplanowanie problematyki badawczej oraz tematyki Zjazdu TNFS na lata 2019-2020. 

Biorąc pod uwagę ogólną tematykę, wokół której koncentrują się działania TNFS (Młodzież i jej 

świat), Prezes Towarzystwa zaproponował, by w latach 2019-2020 przyjąć temat: Dorosły w świecie 

młodzieży. 

 3) Ks. Jerzy Gocko (redaktor naczelny „Seminare”) przedstawił problemy i zadania związane 

z naszym czasopismem, a między innymi: ukazania się drukiem zeszytów „Seminare”, zmian 

wynikających z ewaluacji czasopism, a przede wszystkim umiędzynarodowienia Zespołu 

Redakcyjnego, wejścia do bazy Scopus oraz problemu cytowalności. 

 4) Zarząd przychylił się do prośby ks. Radosława Błaszczyka – TNFS obejmie patronatem 

naukowym „Sympozjum Liturgiczne” w WSD TS w Lądzie n. Wartą. 

 5) Na następnym spotkaniu Zarządu postanowiono dokonać weryfikacji członków TNFS. 

6) Podjęto uchwałę nr 2017/07/04/05 O przyjęciu nowych członków TNFS: dr hab. prof. UMK 

Józefa Binnebesela; ks. dr Zbigniewa Lato SDB; ks. dr Milana Urbančoka SDB (Słowacja); 

dra Marcina Zarzeckiego. 

 Tematyka posiedzenia Zarządu 21 października dotyczyła następujących kwestii: 

 1) Terminu i miejsca zjazdu TNFS w 2018 roku. Ustalono, że XI Zjazd TNFS ma się odbyć się 

w dniach 18-19 maja 2018 roku w Stoczku Warmińskim, a odpowiedzialnymi za przygotowanie 
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i sprawy organizacyjne będą: Prezes TNFS we współpracy z dr hab. Zdzisławą Kobylińską oraz 

dr. hab. prof. UWM Markiem Melnykiem. 

 2) Program Zjazdu. Ustalono, że wystąpienia mają być nie dłuższe niż 20 minut. Dalsze prace 

nad przygotowaniem programu, czyli: rozmowy i ustalenia z prelegentami oraz ramy czasowe, mają 

być przygotowane na kolejne zebranie Zarządu. Ponadto, Zarząd podjął decyzję, iż materiały 

z poprzednich Zjazdów TNFS mają ukazać się w IV tomie serii TNFS, a odpowiedzialnym za zebranie 

materiałów i redaktorem tego tomu ma być ks. dr hab. prof. UKSW Jan Niewęgłowski. 

Zaproponowano, by teksty wygłoszone w trakcie przyszłorocznego Zjazdu TNFS (oraz zaproszonych 

autorów) ukazały się w jednym z zeszytów „Seminare” w 2019 roku. 

 3) Aktualizacja listy członków TNFS. Ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, pełniący funkcję 

skarbnika w Zarządzie TNFS poinformował zebranych, że do naszego Towarzystwa zapisanych jest 

128 członków. Problemem pozostaje uczestnictwo w Zjazdach TNFS oraz terminowe uiszczanie 

składek. Ustalono, że w najbliższym czasie do członków TNFS zostanie przesłane pismo dotyczące 

w/w zagadnień. 

 4) Zarząd przychylił się do prośby ks. dra hab. Sylwestra Jędrzejewskiego – TNFS obejmie 

patronatem naukowym konferencję naukową zaplanowaną na 7 kwietnia 2018 roku. Tematyka 

konferencji dotyczyć ma 100-lecia WSD TS w Krakowie. 

 5) Zarząd przyjął uchwałę nr 2017/10/21/03 O przyjęciu nowych członków TNFS: dr Iwony 

Czarneckiej oraz dra hab. prof. APS Jacka Kulbaki. 

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 2017 Zarząd TNFS (najpierw w 

starym, a później w nowym składzie) spotkał się sześciokrotnie. Obecności na poszczególnych 

posiedzeniach Zarządu przedstawia poniższa tabela. 

 

 
7.01.2017 18.04.2017 19.05.2017 Łącznie obecny 

Ks. H. Skorowski + + + 3 

Ks. K. Misiaszek + + + 3 

Ks. R. Sadowski + + + 3 

Ks. J. Niewęgłowski + + + 3 

Ks. S. Jędrzejewski uspr. + + 2 

Ks. Z. Łepko + + + 3 

Ks. J. Mączka + uspr. + 2 

Łącznie 6 6 7  
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20.05.2017 4.07.2017 21.10.2017 Łącznie obecny 

Ks. K. Misiaszek + + + 3 

Ks. R. Sadowski + + uspr. 2 

Ks. Stanisław Chrobak + + + 3 

Ks. Mariusz Chamarczuk + + + 3 

Ks. Jerzy Gocko uspr. + uspr. 1 

Ks. S. Jędrzejewski uspr. + + 2 

Ks. Z. Łepko uspr. + + 2 

Łącznie 4 7 5  

 

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. 

 

 
7.01.2017 18.03.2017 19.05.2017 Łącznie 

Ks. A. Domaszk  

Komisja Rewizyjna 
+ - + 2 

Ks. T. Kołosowski 

Komisja Rewizyjna 
- - - 0 

Ks. K. Niegowski 

Komisja Rewizyjna 
+ + + 3 

Ks. J. Gocko 

redaktor „Seminare” 
- + + 2 

 

 

 
20.05.2017 4.07.2017 21.10.2017 Łącznie 

Ks. J. Niewęgłowski  

Komisja Rewizyjna 
+ + + 3 

Ks. K. Niegowski 

Komisja Rewizyjna 
+ - - 1 

Ks. R. Błaszczyk 

Komisja Rewizyjna 
+ + - 2 

 

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego na posiedzeniu 19 maja 

2017 r. podjęła uchwałę potwierdzającą, że działalność Towarzystwa w roku 2016 przebiegała zgodnie 

ze Statutem i Regulaminami Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, a w odpowiednim 
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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. 

 

I. SPRAWY  CZŁONKOWSKIE 

W dniu 31 grudnia 2017 Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego liczyło 130 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 2007-2017. 

 
Założyciele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Łącznie 

Nowo 

przyjęci 

21 22 50 8 4 5 12 13 13 12 9 9 178 

Zmarli 0 0 0 0 0 -1 0 -2 -2 0 0 0 -5 

Rezygnacje 0 0 0 0 0 -1 0 0 -2 -40 0 0 -43 

Łącznie 21 22 50 8 4 3 12 11 9 -28 9 9 130 

 

Liczba członków honorowych Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2017 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 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 31.12.2017 roku). 
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Wszyscy  członkowie  TNFS  w  roku  2017 130 

świeccy 58 

duchowni 71 

osoby zakonne 48 

salezjanie 44 

mężczyźni 98 

kobiety 31 

obywatele polscy 127 

obcokrajowcy 2 

z  tytułem  zawodowym  magistra 10 

ze  stopniem  doktora 58 

ze  stopniem  doktora  habilitowanego 14 

na  stanowisku  profesora 31 

z  tytułem  profesora 16 

 

Zgodnie z informacjami, jakimi w dniu 31 grudnia 2017 roku dysponował Sekretariat TNFS, awanse 

zawodowe członków TNFS w roku 2017 przedstawiają się następująco: 

 Licencjat kanoniczny uzyskał ks. mgr Marcin Balawander SDB z muzyki kościelnej: 

              dyrygentura chóralna; 

 Stopień doktora uzyskał ks. mgr Łukasz Kątny z zakresu nauk humanistycznych – 

              historia/muzykologia; 

 Stopień doktora uzyskał mgr Marcin Karczewski z zakresu nauk humanistycznych – 

              historia; 

 Stopień doktora habilitowanego z zakresu nauk społecznych – pedagogika, uzyskał  

              ks. dr Bogdan Stańkowski SDB.  

Cieszymy się i gratulujemy naszym szanownym kolegom kolejnych awansów zawodowych 

oraz życzymy wielu sukcesów na polu naukowym.  
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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 na 31 grudnia 2017 

roku). 

 

Składki  członkowskie  2017  

Wpłaty  dokonane 72 

Wpłaty  zaległe 58 

Odsetek  zaległości 44,62% 

Łączna  kwota  wpłat 3150 zł 

 

II. DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA 

 

Podobnie, jak miało to miejsce na poprzednich zjazdach, także X Zjazd Towarzystwa 

Naukowego Franciszka Salezego miał naukowy charakter. W ramach sesji naukowej towarzyszącej 

dorocznemu zjazdowi TNFS wygłoszono następujące referaty:  

 Czy młodzież odchodzi od Kościoła? (od jakiego Kościoła?); 

 Młodzież a chrześcijański system wartości; 

 Zaangażowanie młodzieży w życie Kościoła; 

 Młodzież a nauka religii; 

 Grupy, ruchy, wspólnoty, stowarzyszenia szansą zaangażowania młodzieży w Kościele; 

 Wolontariat jako szansa aktywności w Kościele.  

Sesja naukowa zorganizowana w ramach X 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. 

 

III. 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 
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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 następujące działania:  

1) W ramach procesu dalszej informatyzacji i digitalizacji czasopisma „Seminare” dokonano 

wdrożenia czasopisma „Seminare” w interaktywny system zarządzania czasopismem 

naukowym Open Journal System 3.x. Czasopismo jako pierwsze na świecie podjęło się 

adaptacji najnowszego OJS v. 3.x na język polski. Krok ten był możliwy dzięki 

dofinansowaniu w ramach umowy 504/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

2) Rozpoczęto nadawanie numerów DOI wszystkim tekstom publikowanym na łamach 

„Seminare” począwszy od roku 2016. DOI prefix dla „Seminare” wynosi: 10.21852. 

Oprócz tego uzupełniono o numery DOI wszystkie artykuły naukowe począwszy od tomu 

27(2010). Numery DOI są także nadawane monografiom wydawanym przez TNFS.  

3) Kontynuowano umieszczanie kolejnych tomów „Seminare” w repozytoriach: CEJSH (The 

Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern 

European Online Library) i BazHum. Podjęto działania mające na celu dodanie do bazy 

Scopus. 

W roku 2017 nakładem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazały się następujące 

pozycje książkowe: 

 Tom III Biblioteki TNFS: Młodzież i jej świat. Praca, ekologia, wychowanie, 

małżeństwo i rodzina, red. Jan Niewęgłowski, Towarzystwo Naukowe Franciszka 

Salezego, Warszawa 2017; 

 Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, 

red. Ryszard F. Sadowski, Zbigniew Łepko, Towarzystwo Naukowe Franciszka 

Salezego, Warszawa 2017. 

 

IV. 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 XXXI 

Lądzkie Sympozjum Liturgiczne, na temat: Sakrament kapłaństwa jako dar i tajemnica. Sympozjum 

odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie 20 października 2017 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 2017.  

Ks.  Stanisław Chrobak SDB 

Sekretarz TNFS 


