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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  

TOWARZYSTWA  NAUKOWEGO  FRANCISZKA  SALEZEGO  W  ROKU  2015  

Działalność Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, w okresie od 1 stycznia 

do 31 grudnia 2015, 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 2015 

Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Towarzystwa, tradycyjnie zbiera się 

podczas dorocznego zjazdu TNFS. W roku 2015 Walne Zebranie odbyło się w Gietrzwałdzie 

w dniach 15-16 maja. VIII Zjazd TNFS odbył się w Sanktuarium Matki Bożej 

Gietrzwałdzkiej. W piątek 15 maja odbyło się spotkanie integracyjne członków TNFS, 

natomiast w sobotę 16 maja miała miejsce formalna i naukowa część dorocznego zjazdu. 

Sobotnia część zjazdu rozpoczęła się Mszą świętą w gietrzwałdzkiej bazylice. Po 

Mszy uczestnicy zjazdu udali się na śniadanie, po którym zebrali się w auli domu 

pielgrzyma, gdzie o godz. 9.45 ks. prof. Henryk Skorowski, Prezes TNFS, otworzył 

formalną część Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Na 

spotkaniu było obecnych 27 spośród 109 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.  

Ze względu na obchody 200-lecia urodzin założyciela Towarzystwa Salezjańskiego, 

VIII Zjazd TNFS jako przedmiot refleksji naukowej wybrał sobie temat System 

wychowawczy św. Jana Bosko w 200-lecie urodzin jego Twórcy – aktualne wyzwania. 

Zagadnienie to zostało zaprezentowane w ramach sesji naukowej przygotowanej przez ks. 

prof. Stanisława Chrobaka SDB. W ramach sesji wygłoszono następujące referaty:  

1. Kształtowanie się systemu prewencyjnego w okresie działalności ks. Bosko – kontekst 

społeczno-ekonomiczny i polityczny (prof. dr hab. Jan Piskurewicz, WNP UKSW);  
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2. Główne założenia systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko (ks. prof. dr hab. Kazimierz 

Misiaszek, WT UKSW);  

3. Społeczeństwo polskie wobec współczesnych kwestii socjalnych (ks. prof. dr hab. 

Jarosław Koral, WNHiS UKSW);  

4. Aktualność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko w szkołach salezjańskich (ks. mgr 

Zenon Latawiec – Przewodniczący Rady Szkół Katolickich, Dyrektor Zespołu Szkół 

Salezjańskich w Oświęcimiu); 

5. System prewencyjny i jego rola w pracy edukacyjno-wychowawczej na Słowacji (ks. dr 

Peter Mlynarcik – Słowacja); 

6. System prewencyjny w Salezjańskich Ośrodkach Wychowawczych (ks. mgr Tomasz 

Kościelny, WSD TS Ląd). 

Po zakończeniu sesji naukowej odbyła się druga sesja formalna Walnego Zebrania 

TNFS. Po stwierdzeniu, że w posiedzeniu bierze udział jedynie 30 spośród 109 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.  

Podczas tej sesji podjęto następujące uchwały:  

 WZ-2015/05/16/1  W sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014;  

 WZ-2015/05/16/2  W sprawie podziału zysku; 

 WZ-2015/05/16/3  W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej TNFS; 

 WZ-2015/05/16/4   W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS. 

Podczas sesji formalnej Prezes przedstawił członkom TNFS rozwiązanie kwestii 

nieaktywnych członków Towarzystwa, do której Walne Zebranie zobowiązało go podczas 

swego posiedzenia w roku 2014 w ramach VII Zjazdu Towarzystwa Naukowego Franciszka 

Salezego. Ks. prof. H. Skorowski poinformował o tym, że pisemnie zwrócił się do 70 

członków TNFS z prośbą o potwierdzenie woli członkostwa w Towarzystwie. Spośród tej 

grupy 41 członków TNFS nie potwierdziło woli dalszego członkostwa w Towarzystwie 

Naukowym Franciszka Salezego, w związku z tym Zarząd uznał, że ich członkostwo 

wygasło. 
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Posiedzenia Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2015 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego 

zebrał się trzykrotnie: 21 lutego 2015 w Łomiankach, 15 maja 2015 w Gietrzwałdzie oraz  

29 września 2015 w Łomiankach.  

Do najważniejszych decyzji podjętych na spotkaniu Zarządu Towarzystwa 

Naukowego Franciszka Salezego w dniu 21 lutego należy zaliczyć: 

1. Ustalenie programu VIII Zjazdu TNFS w Gietrzwałdzie; 

2. Ustalenie programu sesji naukowej pt. System wychowawczy św. Jana Bosko w 200-

lecie urodzin jego Twórcy – aktualne wyzwania; 

3. Przyjęcie do Towarzystwa: 

 Pana mgr. Michała Ostrowskiego  

 Pani dr Małgorzaty Wrzesińskiej  

 Pani dr hab. prof. KUL Agnieszki Bender 

 Pani dr Agnieszki Klimskiej  

 Pana dr. Marcina Klimskiego  

 Pana dr. Grzegorza Embrosa  

 Pani mgr Emilii Dudkiewicz. 

Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w Gietrzwałdzie 

w dniu 15 maja 2015 było poświęcone przede wszystkim kwestiom formalnym – podjęto na 

nim następujące uchwały: 

1. Uchwała o rekomendacji  przyjęcia  sprawozdania finansowego  przez  VIII  Zjazd  

TNFS; 

2. Uchwała o rekomendacji  przyjęcia  sprawozdania  z działalności  TNFS  za  rok  2014 

przez  VIII  Zjazd  TNFS; 

3. Uchwała o przyjęciu  nowych  członków  TNFS:  

 Pani mgr Ewy Zalewskiej 

 Pana dr. Mariusza Czyżaka 

 Ks. mgr. Łukasza Szczeblewskiego. 

4. Ks. prof. Jerzy Gocko – redaktor naczelny "Seminare" przedstawił wyzwania, przed 

jakimi stanęła redakcja ze względu na brak dofinansowania przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego na druk "Seminare" w roku 2015. 
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Na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w dniu 29 

września w Łomiankach podjęto następujące decyzje: 

1. Uchwała o przyjęciu  nowych  członków  TNFS: 

 Ks. mgr. Tomasza Kościelnego SDB 

 Ks. dr. Tomasza Skibińskiego SAC. 

2. Uchwała w sprawie publikacji monografii pt. Lenda medii aevi – średniowieczne 

zabytki dawnego opactwa w Lądzie, nowe odkrycia, najnowsze badania, finansowanej 

w znacznym stopniu z dotacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Poznaniu. 

3. Uchwała w sprawie publikacji monografii pt. Ecce domus mea. Księga pamiątkowa 

dedykowana Księdzu Profesorowi Adamowi Durakowi w 10. rocznicę wejścia na 

liturgię niebiańską, finansowanej ze środków zebranych przez Rodzinę śp. ks. prof. 

Adama Duraka. 

4. Podjęto decyzję w sprawie IX Zjazdu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, 

określając jego miejsce i czas. Zarząd TNFS zdecydował, że IX Zjazd odbędzie się w 

kampusie UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie w dniach 13-14 maja 2016 r.  

5. Zatwierdzono tytuł sesji naukowej podczas IX Zjazdu Towarzystwa Naukowego 

Franciszka Salezego – Młodzież i jej świat: wobec małżeństwa i rodziny. 

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 2015 

Zarząd TNFS spotkał się trzykrotnie, obecności na poszczególnych posiedzeniach Zarządu 

przedstawia poniższa tabela.  

 21.02.2015 15.05.2015 29.09.2015 Łącznie obecny 

Ks. H. Skorowski  + + – 2 

Ks. K. Misiaszek + + + 3 

Ks. R. Sadowski  + + + 3 

Ks. J. Niewęgłowski + + uspr. 2 

Ks. S. Jędrzejewski  + uspr. + 2 

Ks. Z. Łepko + uspr. + 2 

Ks. J. Mączka + uspr. + 2 

Łącznie 7 4 5  
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Zgodnie ze Statutem TNFS (§27 punkt 5), 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. 

 
21.02.2015 15.05.2015 29.09.2015 Łącznie 

Ks. A. Domaszk  

przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
+ + – 2 

Ks. T. Kołosowski 

wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 
+ – + 2 

Ks. K. Niegowski 

sekretarz Komisji Rewizyjnej 
+ + + 3 

Ks. J. Gocko  

redaktor naczelny „Seminare” 
+ + – 2 

Pani Z. Kobylińska 

przewodnicząca I sekcji TNFS 
+ +  2 

Ks. R. Mazur 

przewodniczący II sekcji TNFS 
– –  0 

Ks. Z. Łepko 

przewodniczący III sekcji TNFS 
+ uspr.  1 

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego na posiedzeniu 

w dniu 7 maja 2015 r. podjęła uchwałę potwierdzającą, że działalność Towarzystwa w roku 

2014 przebiegała zgodnie ze Statutem i Regulaminami Towarzystwa Naukowego Franciszka 

Salezego oraz 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 2015 Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego liczyło 111 

członków zwyczajnych. W okresie sprawozdawczym wygasło członkostwo 41 osób, które w 

ostatnich latach nie wykazywały aktywności i nie odpowiedziały na pisemną prośbę Prezesa 

o potwierdzenie woli udziału w Towarzystwie Naukowym Franciszka Salezego. Procedura 

wygaszenia członkostwa została przeprowadzona przez Zarząd TNFS zgodnie z zaleceniami 

VII Zjazdu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. 
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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 2007-2015. 

 
Założyciele 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Łącznie 

Nowo przyjęci 21 22 50 8 4 5 12 13 13 12 160 

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

Rezygnacje 0 0 0 0 0 -1 0 0 -2 -41 -44 

Łącznie 21 22 50 8 4 3 12 11 9 -18 111 

Liczba członków honorowych Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 

2015 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. W roku sprawozdawczym nie zmarł 

żaden z członków Towarzystwa, natomiast członkostwo 41 członków zwyczajnych ustało.  

Podział członków TNFS wg różnych kategorii (dane zostały przedstawione w oparciu o informacje, jakimi 

dysponował Sekretariat TNFS w dniu 31.12.2015 roku). 

Wszyscy  członkowie  TNFS  w  roku  2015 111 

świeccy 50 

duchowni 61 

osoby zakonne 42 

salezjanie 40 

mężczyźni 83 

kobiety 28 

obywatele polscy 110 

obcokrajowcy 1 

z  tytułem  zawodowym  magistra 10 

ze  stopniem  doktora 48 

ze  stopniem  doktora  habilitowanego 14 

na  stanowisku  profesora 25 

z  tytułem  profesora 14 
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Zgodnie z informacjami, jakimi w dniu 31 grudnia 2015 roku dysponował Sekretariat 

TNFS, w zeszłorocznym sprawozdaniu z działalności TNFS (2014) nie uwzględniono 

następujących awansów naukowych członków Towarzystwa Naukowego Franciszka 

Salezego: 

 Stopień doktora habilitowanego w roku 2014 uzyskali: 

o Maria Boużyk (nauki humanistyczne: filozofia); 

o Marcin Łukaszewski (nauki o sztukach pięknych: kompozycja i teoria muzyki); 

o Lidia Marszałek (nauki społeczne: pedagogika); 

o Tomasz Pawlikowski (nauki humanistyczne: filozofia); 

 Stanowisko profesora w roku 2014 objął ks. Arkadiusz Domaszk – prof. Uniwersytetu 

Kard. Stefana Wyszyńskiego. 

W roku 2015 awanse naukowe członków Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego 

przedstawiają się następująco: 

 Stopień doktora habilitowanego uzyskał ks. Ryszard F. Sadowski (nauki 

humanistyczne: filozofia); 

 Stanowisko profesora Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych objął 

Tomasz Pawlikowski; 

 Tytuł profesora uzyskali: 

o ks. Jerzy Gocko (nauki teologiczne: teologia moralna społeczna); 

o Czesław Grajewski (nauki humanistyczne: muzykologia). 

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. 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 2015 roku. 

Składki  członkowskie  2015  

Wpłaty  dokonane 55 

Wpłaty  zaległe 56 

Odsetek  zaległości 50,5% 

Łączna  kwota  wpłat 1 650 zł 
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III. DZIAŁALNOŚĆ  NAUKOWA 

Podobnie, jak miało to miejsce na poprzednich zjazdach, także VIII Zjazd 

Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego miał naukowy charakter. W ramach 

dorocznego spotkania Towarzystwa  zorganizowano sesję naukową pt. System wychowawczy 

św. Jana Bosko w 200-lecie urodzin jego Twórcy – aktualne wyzwania, podczas której 

wygłoszono następujące referaty: 

 Kształtowanie się systemu prewencyjnego w okresie działalności ks. Bosko – kontekst 

społeczno-ekonomiczny i polityczny;  

 Główne założenia systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko;  

 Społeczeństwo polskie wobec współczesnych kwestii socjalnych;  

 Aktualność systemu prewencyjnego św. Jana Bosko w szkołach salezjańskich; 

 System prewencyjny i jego rola w pracy edukacyjno-wychowawczej na Słowacji; 

 System prewencyjny w Salezjańskich Ośrodkach Wychowawczych. 

Sesja naukowa zorganizowana w ramach VIII Zjazdu Towarzystwa Naukowego 

Franciszka Salezego w Gietrzwałdzie stanowi ciąg dalszy cyklu programowego 

zatytułowanego Młodzież i jej świat, który  jest realizowany w ramach badań prowadzonych 

przez członków TNFS.  

W okresie sprawozdawczym ukazały się dwa kolejne artykuły, które zakończyły 

prezentację wyników projektu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego realizowanego 

przez ks. dr. Ryszarda Sadowskiego i dr. Bartłomieja Skowrońskiego na temat oferty 

kulturalnej pocysterskiego klasztoru w Lądzie nad Wartą. Artykuły ukazały się w periodyku 

naukowym naszego Towarzystwa – „Seminare. Poszukiwania naukowe” w tomie 36(2015)1 

i 36(2015)2. Cieszymy się, że projekt zakończył się sukcesem, a jego wyniki zostały w 

całości opublikowane. 

IV. DZIAŁALNOŚĆ  WYDAWNICZA 

Aktywność wydawnicza Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego koncentruje 

się przede wszystkim wokół czasopisma „Seminare. Poszukiwania naukowe”. O rosnącym 

prestiżu, poziomie wydawniczym i rozwoju naszego czasopisma świadczy stale rosnąca 

liczba osób pragnących publikować na łamach tego periodyku oraz zauważalne 

umiędzynarodowienie "Seminare". Wysiłki redaktora naczelnego – ks. prof. Jerzego Gocki 

oraz jego zastępcy i sekretarza redakcji – ks. dr. Krzysztofa Niegowskiego a także 
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pozostałych członków redakcji zostały dostrzeżone i docenione. Zgodnie z oficjalną 

informacją zamieszczoną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 23 

grudnia 2015 r. "Seminare" znajduje się w części B Wykazu Czasopism Naukowych, wg 

którego przyznano naszemu czasopismu maksymalną liczbę 15 punktów. Zaś ewaluacja 

"Seminare" przeprowadzona przez Index Copernicus w bazie IC Journals Master List za rok 

2014 zakończyła się przyznaniem naszemu periodykowi wskaźnika ICV o wartości  65.08. 

Wieloletnia wytrwała praca redakcji wydała wspaniałe owoce, plasując "Seminare" wśród 

najlepszych polskich czasopism naukowych. 

W roku 2015 nakładem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazały się 

także 4 pozycje książkowe:  

 Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne, red. Małgorzata 

Pawlus, Mariusz Chamarczuk, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 

Warszawa 2015; 

 Ryszard F. Sadowski, Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, 

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2015; 

 Lenda medii aevi. Średniowieczne zabytki dawnego opactwa w Lądzie – nowe 

odkrycia, najnowsze badania, red. Janusz Nowiński, Przemysław Mrozowski, 

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2015; 

 Ecce domus mea. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Adamowi 

Durakowi w 10. rocznicę wejścia na liturgię niebiańską, red. Dariusz Sztuk, 

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Warszawa 2015. 

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 XXIX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne,  które 

przebiegało pod hasłem Dawne i współczesne rozumienie sakramentu pokuty i pojednania. 

Sympozjum odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie w dniu 16 

października 2015 r. Ponadto, pod patronatem TNFS, 25 kwietnia 2015 r. Wyższe 
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Seminarium Duchowne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie we współpracy z Wydziałem 

Nauk Pedagogicznych UKSW zorganizowało II Międzynarodowe Lądzkie Sympozjum 

Pedagogiczne pod hasłem Duchowość w pedagogice – pedagogika duchowości.  

Inną formą popularyzacji osiągnięć naukowych jest przyznawana przez TNFS 

Nagroda im. Ks. Prof. Adama Duraka SDB. Jej celem jest promocja młodych naukowców 

oraz upamiętnienie osoby i dorobku naukowego ks. prof. A. Duraka. Z okazji 10. rocznicy 

jego śmierci przyznano łącznie cztery nagrody. W kategorii: praca magisterska, licencjacka 

lub doktorska przyznano trzy równorzędne nagrody w wysokości 2000 zł netto każda. 

 Ks. mgr. Mirosławowi Pudło SDB za pracę magisterską: Pieśni wielkopostne w 

liturgii Kościoła rzymskokatolickiego;  

 Dk. mgr. Arturowi Kołodziejczykowi za pracę magisterską: Etty Hillesum droga do 

zawierzenia Bogu. Próba rekonstrukcji doświadczenia religijnego autorki zapisków 

'Przerwane życie'; 

 Panu mgr. Leszkowi Grule za pracę magisterską: Apologia Boskiej Osoby Ducha 

Świętego w odpowiedzi na antytrynitarną doktrynę świadków Jehowy. 

W kategorii: publikacja przyznano nagrodę w wysokości 3500 zł netto ks. dr. hab. 

Piotrowi Kulbackiemu za monografię zatytułowaną Liturgia w formacji człowieka ku 

wolności. Studium w świetle myśli ks. Franciszka Blachnickiego, Wydawnictwo Polihymnia, 

Lublin 2013,  ss. 574. 

 

*** 

W imieniu Zarządu TNFS pragnę podziękować wszystkim członkom naszego 

Towarzystwa, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do aktywnego funkcjonowania 

Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2015.  

 

Ks.  Ryszard F. Sadowski SDB 

Sekretarz TNFS 


