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metodologicznych, jak chociażby ten, by koncentrować badania na tematach i obszarach stosun-

kowo mało jeszcze znanych, zwłaszcza jeśli chodzi o działania dyplomatyczne i stosunek Stolicy 
Apostolskiej do rządów komunistycznych w poszczególnych krajach. Wyrażano również potrzebę 
pogłębionej analizy relacji między Kościołem katolickim i międzynarodowym ruchem komuni-
stycznym, która wykroczy ponad utarte już refleksje na temat polityki wschodniej Watykanu. Za-

uważono także, iż we wspólnej pamięci europejskiej poświęca się zbyt mało miejsca męczennikom 
wiary, tysiącom świeckich i konsekrowanych, którzy bycie chrześcijaninem przypłacili śmiercią. 
Niezwykle cenny wydaje się apel o propagowanie wiedzy o zbrodniach reżimów komunistycznych 
w Europie Środkowo -Wschodniej, która na Zachodzie została, także z powodów politycznych, 
znacznie zaniedbana. Z polskiej perspektywy podkreślić należy udane wystąpienie ks. prof. Stani-
sława Wilka i żywe nim zainteresowanie obecnych na sympozjum słuchaczy.

ks. Jarosław Wąsowicz SDB
Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w  roku 2012 

Działalność TNFS, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012, 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 2012 odbyło się w Toruniu w dniach 5–6 marca. V Zjazd TNFS 
odbył się w ramach XIX Forum Gospodarczego, rozpoczął się w poniedziałek o godz. 11-ej sesją 
plenarną Forum Gospodarczego w Hotelu Filmar w Toruniu.

Obrady TNFS miały miejsce w Hotelu Gromada, gdzie o godz. 14.30 rozpoczął się panel 
dyskusyjny na temat: Młodzież w przestrzeni «wolności demokratycznej». Moderatorem panelu 

był ks. prof. Henryk Skorowski. Spośród zaproszonych do panelu specjalistów wymienić można: 
Pana prof. Jacka Kurzępę (współorganizator spotkań młodzieży Przystanek Jezus); Pana Wojcie-

cha Wiśniewskiego (Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców); Pana Arkadiusza Krzysztofa 
Cieśniewskiego (Młodzież Wszechpolska); Panią Joannę Fabisiak (poseł na Sejm RP, promotor 
wolontariatu); Pana gen. Józefa Semika (emerytowany zastępca Komendanta Głównego Policji) 
oraz Pana Michała Wojtczaka (Fundacja PATRIA).

Po przerwie i drugiej części dyskusji odbyła się I Sesja formalna V Zjazdu TNFS (zatwierdze-

nie sprawozdań rocznych). Podczas tej sesji podjęto następujące uchwały: 

W ● Z-2012/03/06/1 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

WZ-2012/03/06/2  ● W sprawie podziału zysku;

WZ-2012/03/06/3  ● W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej TNFS;

WZ-2012/03/06/4  ● W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS.

We wtorek 6 marca program zjazdu przedstawiał się następująco:
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Msza święta w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, której przewodniczył ks. bp  ●

dr Marek Solarczyk; 

9.30 — Sympozjum w ramach, którego zostały zaprezentowane następujące referaty: ●
— Państwo jako gwarant wolności — Krzysztof Kwiatkowski, były Minister 

Sprawiedliwości; 
— Instytucje wspomagające wychowanie do wolności — o. prof. Leon Dyczewski 

OFMConv. KUL;
— Źle rozumiana wolność — zjawiska patologiczne wśród młodzieży — dr Zbi-

gniew Mikołajczyk.

Po zakończeniu sympozjum rozpoczęła się druga sesja formalna TNFS, w ramach której do-

konano wyboru nowych władz TNFS. Zgodnie ze Statutem i Regulaminami TNFS wyłoniono wła-

dze Towarzystwa w składzie:

Zarz ● ąd TNFS: Prezes — ks. prof. Henryk Skorowski oraz pozostali członkowie Zarządu TNFS: 
ks. prof. Kazimierz Misiaszek, ks. dr Ryszard Sadowski; ks. dr Jan Niewęgłowski; ks. dr Sylwe-

ster Jędrzejewski; ks. prof. Zbigniew Łepko; ks. prof. Janusz Mączka;
Komisja Rewizyjna TNFS: ks. dr Arkadiusz Domaszk; ks. prof. Tadeusz Kołosowski;  ●
ks. dr Krzysztof Niegowski.

Zarząd TNFS

W okresie sprawozdawczym Zarząd TNFS zebrał się pięciokrotnie: 14.01.2012 (Łomianki); 
5.03.2012 (Toruń); 24.03.2012 (Łomianki), 22.09.2012 (Łomianki) oraz 17.11.2012 (Warszawa).

Do najważniejszych decyzji podjętych na spotkaniu Zarządu w Łomiankach w dniu 14 stycz-

nia należy zaliczyć:
1. nakreślenie wstępnego programu V Zjazdu TNFS w Toruniu;
2. przejęcie Nagrody im. Ks. Adama Duraka.

Pierwsze marcowe posiedzenie Zarządu TNFS było poświęcone przede wszystkim kwestiom 
formalnym — podjęciu uchwały rekomendującej Walnemu Zebraniu przyjęcie sprawozdania fi-

nansowego z działalności TNFS za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011. Drugie marcowe zebranie 
Zarządu TNFS było poświęcone podziałowi funkcji w ramach Zarządu. W myśl Statutu TNFS, 
Walne Zebranie wybiera tylko Prezesa i członków Zarządu, którzy sami spośród siebie wybierają 
wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Na posiedzeniu Zarządu TNFS w dniu 24.03.2012 na Wicepre-

zesa wybrano ks. prof. Kazimierza Misiaszka; na Sekretarza — ks. dr. Ryszard Sadowskiego, a na 
Skarbnika — ks. dr. Jana Niewęgłowskiego.

Wrześniowe posiedzenie Zarządu było poświęcone w głównej mierze programowi VI Zjazdu 
TNFS w Toruniu. Listopadowe zebranie Zarządu TNFS w Łomiankach podjęło następujące tematy:

przyjęto  ● preliminarz budżetowy na rok 2013;
podjęto decyzję o publikacji kolejnego tomu w ramach serii Biblioteka TNFS; ●

przyjęto ws ● tępny program VI Zjazdu oraz osoby prelegentów.

Zgodnie z §13 p. 4 Regulaminu Zarządu TNFS, obecne sprawozdanie powinno zawierać 
zbiorczą listę obecności członków Zarządu na jego posiedzeniach:

Zarząd I kadencji (2007–2011) spotkał się w roku 2012 dwukrotnie:

14.01.2011 5.03.2011 Łącznie obecny

Ks. H. Skorowski + + 2

Ks. J. Gocko nieob. uspr. – 0

Ks. R. Sadowski + + 2
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14.01.2011 5.03.2011 Łącznie obecny

Ks. J. Niewęgłowski – + 1

Ks. S. Jędrzejewski + – 1

Ks. P. Przesmycki – – 0

Ks. H. Stawniak + + 2

Łącznie 4 4

Zarząd II kadencji (2012–2017) spotkał się w roku 2012 trzykrotnie:

24.03.2012 22.09.2012 17.11.2012 Łącznie obecny

Ks. H. Skorowski + + + 3

Ks. K. Misiaszek + – + 2

Ks. R. Sadowski + + + 3

Ks. J. Niewęgłowski + – + 2

Ks. S. Jędrzejewski + + + 3

Ks. Z. Łepko + + – 2

Ks. J. Mączka + + + 3

Łącznie 7 5 6

Oprócz najważniejszych spraw przedstawionych powyżej, na swych posiedzeniach Zarząd 
rozpatrywał bieżące sprawy związane z normalnym funkcjonowaniem Towarzystwa oraz przyjmo-

wał niemal na każdym posiedzeniu nowych członków w skład TNFS. Zgodnie ze Statutem TNFS 
(§ 27 p. 5), w posiedzeniach Zarządu brali też udział z głosem doradczym przedstawiciele Komisji 
Rewizyjnej.

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

SPRAWY CZŁONKOWSKIE

W dniu 31 grudnia 2012 TNFS liczyło 120 członków zwyczajnych, choć można mieć wra-

żenie, że poczucie identyfikacji z Towarzystwem u wielu jego członków jest na dość niskim po-

ziomie. Nadzieją napawa grono osób, które utożsamiają się z ideami humanizmu św. Franciszka 
Salezego i czują się związane ze Zgromadzeniem Salezjańskim oraz młodzieżowym programem 
badawczym wyznaczonym na kolejnych Zjazdach TNFS.

Szczegóły dotyczące przyjęć nowych członków, aktualnego stanu osobowego TNFS oraz po-

działu członków naszego Towarzystwa wg różnych kategorii przedstawiają kolejne tabele.
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Tabela 1: Członkowie zwyczajni TNFS w latach 2007–2011.
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Nowoprzyjęci 21 22 50 8 4 5 12 122

Zmarli 0 0 0 0 0 -1 0 -1

Rezygnacje 0 0 0 0 0 -1 0 -1

Łącznie 21 22 50 8 4 3 12 120

Liczba członków wspierających i honorowych naszego Towarzystwa w roku 2012 nie zmieniła się. 
W roku sprawozdawczym nikt nie zrezygnował z członkostwa w TNFS, ani nie zmarł.

Tabela 2: Podział członków TNFS wg różnych kategorii (dane zostały przedstawione w opar-
ciu o informacje, jakimi dysponował Sekretariat TNFS w dniu 31.12.2011 roku).

 

2007–
2008

2009 2010 2011 2012

duchowni 64 69 71 74 79

osoby zakonne 52 56 56 58 58

salezjanie 45 48 48 48 48

świeccy 28 31 34 34 41

mężczyźni 64 70 73 76 87

kobiety 29 31 32 32 33

obywatele polscy 92 100 104 107 119

obcokrajowcy 1 1 1 1 1

z tytułem zawodowym magistra 13 13 13 13 13

ze stopniem doktora 43 48 50 51 49

ze stopniem doktora  
habilitowanego

3 4 5 5 12

na stanowisku profesora 29 29 30 32 32

z tytułem profesora 5 7 7 7 14

Zgodnie z informacjami, jakie dotarły do Sekretariatu TNFS, w roku 2012 habilitację zrobili: 
Pani Agnieszka Kulik, Ks. Dariusz Stępkowski, Pani Beata Szluz i Ks. Jan Niewęgłowski. Cieszy-

my się i gratulujemy naszym szanownym koleżankom i kolegom kolejnych awansów zawodowych 
oraz życzymy wielu sukcesów na polu naukowym. 

TNFS realizuje swoje cele statutowe w oparciu o fundusze zgromadzone ze składek człon-

kowskich oraz różnego rodzaju dotacji. Wpływy ze składek w omawianym okresie przedstawia 
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Tabela 3. Stan wpłat przedstawiony w tabeli 3 odzwierciedla sytuację z dnia 
31.12.2012 roku.

 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Wpłaty dokonane 42 85 81 80 72 57

Wpłaty zaległe 1 7 18 23 36 63

Odsetek zaległości 2,4% 7,6% 18,2% 22,3% 33,3% 52,5%

Łączna kwota wpłat 1 230 zł 2 559 zł 2 430 zł 2 400 zł 2 160 zł 1 710 zł

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa naszego Towarzystwa w roku 2012 przedstawia się obiecująco. Wzo-

rem ostatnich lat, V Zjazd TNFS miał wybitnie naukowy charakter. W ramach dorocznego spotka-

nia Towarzystwa wygłoszono następujące prezentacje:

Państwo jako gwarant wolności ●  — Krzysztof Kwiatkowski, były Minister Sprawiedliwości; 

Instytucje wspomagające wychowanie do wolności ●  — o. prof. Leon Dyczewski OFMConv. 

KUL;

Źle rozumiana wolność — zjawiska patologiczne wśród młodzieży ●  — dr Zbigniew Mikołajczyk.

Ponadto zorganizowano panel dyskusyjny, w ramach którego wystąpili:

Prof. Jacek Kurzępa — współorganizator spotkań młodzieży  ● Przystanek Jezus; 

Wojciech Wiśniewski — Ogólnopolski Związek Stowarzyszeń Kibiców;  ●

Arkadiusz Krzysztof Cieśniewski — Młodzież Wszechpolska; ●

Joanna Fabisiak — poseł na Sejm RP — promotor wolontariatu; ●

Gen. Józef Semik — emerytowany zastępca Komendanta Głównego Policji; ●

Michał Wojtczak — Fundacja PATRIA. ●

Wygłoszone referaty stanowią ciąg dalszy realizacji cyklu programowego zatytułowanego 

Młodzież i jej świat, który jest realizowany w ramach badań prowadzonych przez członków TNFS. 

W ramach tego cyklu, tematem przewodnim w okresie sprawozdawczym było hasło Młodzież 
w przestrzeni «wolności demokratycznej».

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Działalność wydawnicza TNFS ogniskuje się przede wszystkim wokół czasopisma „Semi-

nare. Poszukiwania naukowe”. O rosnącym prestiżu, poziomie wydawniczym i rozwoju naszego 

czasopisma świadczy stale rosnący poziom tego periodyku, na co pracowali członkowie Redak-

cji 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 specjalistów z Ministerstwa, którzy w roku 

2012 przyznali „Seminare” 6 punktów na liście czasopism naukowych wyróżnionych przez Mini-

sterstwo.
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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 

książki habilitacyjne: 

Jan N ● iewęgłowski, Wychowawczo -społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1898–
1989; 

Dariusz Stępkowski,  ● Pedagogika ogólna i religia: (re)konstrukcja zapomnianego wątku na pod-

stawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera.

IV. 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 patrona-

tem inicjatywy bliskich nam środowisk. W okresie sprawozdawczym TNFS objęło patronatem, 

wznowione w roku 2012, Lądzkie sympozja liturgiczne.

V. INTEGRACJA ŚRODOWISKA NAUKOWEGO

Wydaje się, że integracja środowiska TNFS jest ważnym zadaniem, przed którym staną nowe 

władze TNFS wybrane na V Zjeździe TNFS w Toruniu. Konsolidacja środowiska skupionego 

w naszym Towarzystwie, usunięcie nieaktywnych członków oraz aktywizacja działań ściśle ba-

dawczych zdaje się być jednym z głównych zadań nowego Zarządu TNFS.

***

W imieniu władz naszego Towarzystwa oraz własnym pragnę podziękować wszystkim człon-

kom TNFS, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do aktywnego funkcjonowania Towa-

rzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2012. 

Ks. Ryszard Sadowski, SDB

Sekretarz TNFS


