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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
TOWARZYSTWA NAUKOWEGO FRANCISZKA SALEZEGO W ROKU 2019
Towarzystwa naukowe w oparciu o olbrzymi potencjał swoich członków podejmują badania
naukowe, prowadzą działania edukacyjne, upowszechniają naukę, prowadzą biblioteki, archiwa czy
muzea, a także bardzo prężnie rozwijają własną działalność wydawniczą. Przestrzeń aktywności
Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019, 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
Podstawowym wyróżnikiem każdej organizacji jest domena działalności (czym organizacja się
zajmuje) i cele, które pragnie osiągnąć. Do najważniejszych działań organizacyjnych Towarzystwa
Naukowego Franciszka Salezego należy zaliczyć działalność Władz Towarzystwa oraz sprawy
członkowskie.
Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w 2019 roku
Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Towarzystwa, tradycyjnie gromadzi się podczas
dorocznego zjazdu TNFS. W roku 2019 odbyło się ono w dniach 9-10 maja w Ośrodku EdukacyjnoCharytatywnym Diecezji Radomskiej „EMAUS” w Białobrzegach. W czwartek 9 maja odbyło
się spotkanie integracyjne członków TNFS, natomiast w piątek 10 maja miała miejsce formalna
i naukowa część XII Zjazdu TNFS.
Piątkowa część zjazdu rozpoczęła się Mszą świętą sprawowaną w kaplicy ośrodka, której
przewodniczył ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek, prezes TNFS. Okolicznościowe kazanie
wygłosił ks. dr hab. Ryszard Sadowski prof. UKSW, wiceprezes TNFS.
Część formalna: Prezes TNFS, ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Misiaszek, o godz. 9.30 otworzył
Walne Zebranie Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego, na którym było obecnych 36 spośród
138 członków TNFS. Uczestnicy Walnego Zebrania TNFS wybrali jednomyślnie skrutatorów,
którymi zostali: dr Kamilla Frejusz i ks. dr hab. Zbigniew Babicki. Następnie Prezes TNFS poprosił
o przedstawienie się obecnych na Zjeździe nowo przyjętych członków do Towarzystwa (od ostatniego
Zjazdu TNFS). W tej grupie obecni byli: Marek Babicz, Józef Binnebesel, Jarosław Charchuła, Iwona
Czarnecka, Kamilla Frejusz, Monika Podkowińska, Barbara Skałbania.
W dalszej części Walnego Zebrania ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek przekazał zebranym
następujące informacje:
a) Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB, były rektor KUL, został 44. laureatem Nagrody im.
ks. Idziego Radziszewskiego. Wyróżnienie przyznawane jest przez Towarzystwo Naukowe KUL
za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. Wręczenie wyróżnienia
odbyło się w środę 27 marca o godz. 16 w auli Collegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II.
b) Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski został wyróżniony Pierścieniem Stulecia Niepodległości
RP. Pierścień Stulecia Niepodległości RP to projekt realizowany w ramach obchodów 100-lecia
odzyskania niepodległości. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa
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Narodowego. SWBN chce honorować zwłaszcza osoby zasłużone dla bezpieczeństwa kraju,
wnoszące istotny wkład dla dobra publicznego, rozwoju gospodarki oraz wizerunku Ojczyzny.
To wyraz szacunku, wdzięczności, a zarazem symbol uznania dla ich patriotycznej postawy.
Wręczenie Pierścienia miało miejsce w dniu 27 marca 2019 r. podczas uroczystej Gali II Kongresu
Bezpieczeństwa Biznesu.
c) Stowarzyszenie Wydawców Katolickich przyznało czasopismu: „Seminare. Poszukiwania
naukowe”, nagrodę „Mały Feniks Specjalny 2019” za interdyscyplinarne badania nad człowiekiem,
jego społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami z uwzględnieniem procesu wychowania i edukacji,
przez co staje się znaczącym głosem we współczesnym sporze o człowieka. Warszawa, 2.IV.2019.
Nagrodę odebrał ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko – redaktor naczelny „Seminare” podczas Gali
kończącej XXV Targi Wydawców Katolickich w Warszawie w dniu 6 kwietnia.
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.
Corocznemu posiedzeniu Walnego Zebrania TNFS towarzyszy dyskusja z zakresu cyklu
programowego „Młodzież i jej świat”. W tym też obszarze, w ramach sesji naukowej został podjęty
temat: Młodzież i Unia Europejska. Pierwszej części naukowej Zjazdu przewodniczył ks. dr hab.
Sylwester Jędrzejewski UPJPII, w której zaprezentowane zostały następujące wystąpienia:
(1) Młodzież i Unia Europejska w aspekcie socjologiczno-pedagogicznym
– ks. prof. zw. dr hab. Henryk Skorowski, WNHiS UKSW;
(2) Młodzież i Unia Europejska w aspekcie eklezjalno-pastoralnym
– ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Gocko, WT KUL;
oraz dwa komunikaty z badań:
– ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, WSD TS Ląd n. Wartą: Młodzież i Unia Europejska
w perspektywie skandynawskiej;
– dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK: Lęk tanatyczny – sprawozdanie z badań młodzieży
w Polsce, Ukrainie, Czechach i we Włoszech.
Wprowadzenia oraz prowadzenia debaty uczestników Zjazdu dokonał ks. dr hab. Zbigniew
Łepko prof. UKSW, WFCH UKSW. W dyskusji odnoszącej się do przedstawionych referatów
i komunikatów udział wzięli: Bogdan Stańkowski, Agnieszka Kulik, Kazimierz Misiaszek, Jarosław
Charchuła, Ryszard Sadowski, Hanna Markiewicz.
Po zakończeniu tej części XII Zjazdu TNFS prezes ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
otworzył drugą sesję formalną Walnego Zebrania.
Skrutatorzy (wybrani w sesji 1 Walnego Zebrania) poinformowali, że w posiedzeniu bierze
udział 31 spośród 138 członków TNFS. Po tej informacji prezes ponownie stwierdził brak kworum,
jednak zgodnie z §17 punkt 2 Statutu Towarzystwa zgromadzeni mogą procedować zwykłą
większością obecnych na Zjeździe członków TNFS. Po prezentacji sprawozdań oraz udzieleniu
wyjaśnień prezes zarządził głosowania w sprawie podjęcia odpowiednich uchwał. W wyniku
głosowania podjęto następujące uchwały:
– WZ-2019/05/10/01 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
– WZ-2019/05/10/02 W sprawie podziału zysku.
– WZ-2019/05/10/03 W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej TNFS.
– WZ-2019/05/10/04 W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS.
Prezes TNFS – ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek przedstawił propozycję tematyki i miejsca
Zjazdu w 2020 r. Zatem, odnośnie do problematyki z zakresu cyklu programowego „Młodzież
i jej świat” zaproponował następujący temat: „Młodzież i jej świat” – refleksja nad Posynodalną
adhortacją apostolską Ojca Świętego Franciszka „Christus vivit”. Prezes zachęcił zebranych do
włączenia się w podaną wyżej problematykę i zgłoszenia propozycji tematów swoich wystąpień do
końca czerwca br. Ponadto, do wszystkich członków TNFS została przesłana informacja związana
z tematem konferencji i przyszłorocznym Zjazdem TNFS.
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Podjęta została także dyskusja dotycząca:
– obecności członków TNFS na dorocznych Zjazdach;
– zaległości we wpłatach składek członkowskich;
– wysokości składki członkowskiej – obecnie 30.00 zł/rok.
W związku z powyższym postanowiono:
(1) podwyższyć składkę członkowską od 2020 roku z 30.00 zł do 50.00 zł;
(2) skierować do wszystkich członków list informujący o wysokości składki od 2020
roku, przypominający o uregulowaniu zaległości, a także deklaracji o dalszej przynależności do
Towarzystwa.
Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko – redaktor naczelny „Seminare”, przedstawił bieżące informacje
związane z czasopismem naukowym, a przede wszystkim, iż:
a) „Seminare” jest na liście „Wsparcie dla czasopism naukowych” ogłoszonej przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
b) tegoroczny pierwszy zeszyt czasopisma jest już w druku. Jest pilna potrzeba, do zgłoszonych
tekstów dołączyli autorzy z zagranicznych ośrodków naukowych;
c) nastąpiły zmiany redaktorów serii wydawniczych TNFS oraz zachęcił członków TNFS do
publikacji w naszym czasopiśmie i seriach wydawniczych.
Ks. dr hab. Ryszard Sadowski poinformował zebranych, iż Zarząd Towarzystwa na posiedzeniu
w dniu 6.04.2019 roku powołał Zespół ds. projektów naukowych, w składzie: ks. Mariusz Chamarczuk,
ks. Jerzy Gocko, ks. Ryszard Sadowski (przewodniczący). Przewodniczący sformułował pytanie, czy
członkowie TNFS zebrani na Walnym Zebraniu zainteresowani są współpracą z tymże Zespołem.
W dyskusji uczestnicy zebrania wyrazili pozytywną opinię na przedstawiony temat i wyrazili chęć
współpracy z Zespołem. Ustalono także, że taka informacja (przygotowana przez przewodniczącego)
powinna być skierowana do wszystkich członków TNFS. Zatem prace nad przygotowaniem grantu
będą kontynuowane i w miarę potrzeb Zespół będzie poszerzany.
W dalszej części Zebrania nie zgłoszono żadnych innych wolnych wniosków, zatem prezes
krótką modlitwą zamknął 2 sesję Walnego Zebrania TNFS.
Posiedzenia Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w 2019 roku
W okresie sprawozdawczym Zarząd Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego zebrał się
pięciokrotnie. Posiedzenia Zarządu w roku 2019 miały miejsce w domu salezjańskim w Warszawie
przy ul. Kawęczyńskiej 53; w domu salezjańskim w Warszawie przy ul. Wiślanej 6 (Bursa Salezjańska),
w Białobrzegach (w trakcie dorocznego zjazdu TNFS). Zarząd TNFS spotkał się: 23 lutego, 6 kwietnia,
9 maja oraz 19 października.
Do najważniejszych decyzji podjętych na spotkaniu Zarządu Towarzystwa Naukowego
Franciszka Salezego w dniu 23 lutego należy zaliczyć:
1. ustalenie daty i miejsca XII Zjazdu TNFS (Ośrodek Edukacyjno-Charytatywny Diecezji
Radomskiej „EMAUS” w Białobrzegach, 9-10 maja 2019);
2. ustalenie programu sesji naukowej z cyklu programowego: „Młodzież i jej świat” w obszarze:
„Młodzież i Unia Europejska”;
3. przyjęcie Uchwały nr 2019/02/23/01 w sprawie rekomendacji przyjęcia sprawozdania
finansowego TNFS za rok 2018;
4. przyjęcie uchwał: uchwała nr 2019/02/23/02 O przyjęciu nowych członków TNFS (ks. dr
Marek Babicz); uchwała nr 2019/02/23/03 O przyjęciu nowych członków TNFS (ks. dr Jarosław
Charchuła); uchwała nr 2019/02/23/04 O przyjęciu nowych członków TNFS (dr Kamilla Frejusz); oraz
uchwała nr 2019/02/23/05 O przyjęciu nowych członków TNFS (dr hab. prof. UJK Barbara Skałbania).
Zarząd TNFS postanowił także, by w czasie Walnego Zebrania TNFS podjąć dyskusję
dotyczącą zaległości we wpłatach i wysokości składki członkowskiej w TNFS (obecnie: 30.00 zł na
rok) oraz uczestnictwa i członkostwa w TNFS.
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W związku z pilną potrzebą zgłoszenia wydawnictwa TNFS do ministerialnego wykazu
wydawnictw monografii naukowych Zarząd powołał Komisję ds. Wydawnictwa TNFS w składzie:
ks. Jan Niewęgłowski, ks. Ryszard Sadowski, ks. Dariusz Sztuk.
Prezes poinformował Zarząd o otrzymaniu postanowienia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
w Warszawie III Oddział Cywilny (pismo z dnia 5 lutego 2019 roku) o wpisaniu do sądowego rejestru
dzienników i czasopism – „Seminare. Poszukiwania naukowe”.
Zarząd podjął decyzję, by odpowiedzialnym za promocję konkursu: Nagroda Imienia Księdza
Profesora Adama Duraka SDB, był ks. dr Radosław Błaszczyk – członek Komisji Rewizyjnej TNFS.
Posiedzenie Zarządu Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w dniu 6 kwietnia 2019
roku dotyczyło następujących kwestii:
1. programu Zarządu TNFS, Komisji Rewizyjnej, Redakcji „Seminare” oraz sesji naukowej
z cyklu programowego: „Młodzież i jej świat”;
2. Zarząd zobowiązał odpowiedzialnych za poszczególne serie wydawnicze TNFS, by zostały
powołane Rady Naukowe poszczególnych serii oraz została określona polityka wydawnicza serii;
3. Zarząd podjął decyzję, by książka autorstwa Dariusza Sztuka, Pomiędzy mnemohistorią
i apokaliptyką. Pawłowy obraz kondycji „wyjścia” w Rz 8,18-25. Studium egzegetyczno-teologiczne,
ukazała się w serii: Biblica et Theologica;
4. przyjęcia Uchwały nr 2019/04/06/01 O przyjęciu nowych członków TNFS (dr Grzegorz
Wodziński);
5. przyjęcia Uchwały nr 2019/04/06/02, w sprawie rekomendacji przyjęcia sprawozdania
z działalności TNFS za rok 2018 w kształcie zaproponowanym przez Sekretarza TNFS ks. Stanisława
Chrobaka.
Zarząd powołał Zespół ds. projektów naukowych, w składzie: ks. Mariusz Chamarczuk, ks.
Jerzy Gocko, ks. Ryszard Sadowski (przewodniczący). Skład Zespołu ma być uzupełniony w trakcie
najbliższego posiedzenia Zarządu i Walnego Zebrania TNFS.
Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Gocko – redaktor naczelny „Seminare” przedstawił bieżące
informacje związane z czasopismem.
Na posiedzeniu Zarządu TNFS w dniu 9 maja przedmiotem dyskusji były następujące zagadnienia:
1. Zarząd przedyskutował sprawy Wydawnictwa TNFS (między innymi: zgłoszenia
Wydawnictwa do ministerialnego wykazu wydawnictw monografii naukowych) oraz rozwój serii
wydawniczych: „Biblica et Theologica” (redaktor naukowy serii ks. Dariusz Sztuk); „Studia i rozprawy”
(redaktor naukowy serii ks. Jan Niewęgłowski) oraz „Biblioteka TNFS” (redaktor naukowy serii ks.
Ryszard Sadowski). Zarząd przyjął rezygnację redaktorów dwóch serii (ks. Jan Niewęgłowski i ks.
Ryszard Sadowski) i postanowił powołać ks. Jerzego Gockę na redaktora naukowego w/w serii.
Ponadto, ks. Jerzy Gocko został zobowiązany przez Zarząd do:
– przygotowania regulaminu Wydawnictwa TNFS i Serii Wydawniczych;
– zasad etycznych;
– rady naukowej;
– osobnej zakładki na stronie TNFS poświęconej działalności wydawniczej TNFS.
2. Zarząd podjął dyskusję na temat uczestnictwa członków TNFS w: corocznych Zjazdach,
zaangażowania w działania Towarzystwa oraz wnoszenia składek (30.00 zł/rok, z propozycją
podniesienia tejże składki do 50.00 zł od 2020 roku), jakie działania podjąć w stosunku do tych
członków TNFS, którzy nie uczestniczą w Zjazdach i nie wnoszą składek. Dyskusja ta ma być
kontynuowana w trakcie Walnego Zebrania TNFS;
3. Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Gocko – redaktor naczelny „Seminare” przedstawił bieżące
informacje związane z czasopismem, a między innymi: potrzeby zmian w Zespole Redakcyjnym
i Radzie Naukowej (dalsze umiędzynarodowienie); zwiększenia udziału autorów z ośrodków
zagranicznych w publikowaniu tekstów w „Seminare”.
4. Prezes TNFS poinformował zebranych, o konieczności wprowadzenia zmian w programie
sesji naukowej spowodowanej nieobecnością jednego z prelegentów.
Ostatnie zebranie Zarządu TNFS odbyło się 19 października, w którym na zaproszenie prezesa
uczestniczył dr Dariusz Wesołowski – członek TNFS. W programie posiedzenia Zarządu znalazły sie
następujące zagadnienia:
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1. Pan dr Dariusz Wesołowski omówił stan przygotowań przyszłorocznego Zjazdu TNFS
w dniu 14-15 maja 2020. Miejscem Zjazdu ma być Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Gwarek”,
przy ul. Leśnej 5 w Ślesinie. Ośrodek zajmuje obszar leśny ponad 6 ha przestronnie rozlokowany
wśród dorodnych drzew sosnowych, otoczony jest kompleksem Lasów Państwowych o powierzchni
kilkuset hektarów. Posiada własne miejsca noclegowe dla 198 osób w murowanych i ocieplonych
całorocznych – pawilonach w segmentach z 1 pokojem (2, 3, 4 osobowe) i dwupokojowych
(5, 6 osobowe), w każdym pokoju znajduje się węzeł sanitarny z natryskiem.
2. Zarząd zaakceptował wstępny program sesji naukowej na temat: Młodzież i jej świat –
refleksje nad Posynodalną Adhortacją Apostolską Ojca Świętego Franciszka Christus Vivit.
3. Ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Gocko przedstawił następujące informacje na temat „Seminare”
i Wydawnictwa TNFS:
a) we wrześniu br. zostały złożone do MNiSW dokumenty dotyczące włączenia Wydawnictwa
TNFS do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane publikacje naukowe. By wypełnić
postawione kryteria, zostały opracowane i umieszczone na stronie www.tnfs.pl ogólne informacje
o działalności wydawniczej TNFS, dotychczas opublikowane monografie w 3 istniejących seriach
wydawniczych, zasady etyki wydawniczej, procedura recenzji publikacji oraz informacje dla autorów.
b) w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla czasopism naukowych” zostały podpisane
umowy zlecenia z ks. dr Krzysztofem Niegowskim – zastępcą redaktora naczelnego, sekretarzem,
oraz umowy o dzieło z dr Ewą Sawicką, tłumaczką i korektorką tekstów w języku angielskim, dr
Joanną Wójcik, korektorką tekstów w języku polskim, i mgr Katarzyną Kołtun, odpowiedzialną
za obsługę baz danych i repozytoriów. W realizacji projektu zaangażowany będzie także Andrzej
Wachałowicz, odpowiedzialny za strony internetowe TNFS i Seminare oraz obsługę platformy OJS.
c) Czasopismo „Seminare”: ukazały się drukiem nr 1, 2 i 3 czasopisma za rok 2019, natomiast
nr 4 (zawierający teksty w j. angielskim) jest obecnie w fazie opracowania i tłumaczeń.
4. W związku z tym, że od sierpnia 2019 r. „Seminare” jest uczestnikiem programu: „Wsparcie
dla czasopism naukowych” Zarząd postanowił przyjąć następujące uchwały:
1) w sprawie podpisania umowy nr 06/2019 oraz 07/2019 z dnia 24 września 2019 r.
o prowadzenie ksiąg handlowych z Biurem Rachunkowym ALFA PLUS w Warszawie (Uchwała nr
2019/10/19/01);
2) w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych (Uchwała nr 2019/10/19/02);
3) w sprawie upoważnienia Prezesa TNFS ks. prof. dr hab. Kazimierza Misiaszka do
ustanowienia administratora danych osobowych będących w dyspozycji TNFS i „Seminare”
(Uchwała nr 2019/10/19/03);
4) w sprawie indywidualnego dostępu do konta bankowego TNFS (Uchwała nr 2019/10/19/04).
5. Ks. Mariusz Chamarczuk, skarbnik TNFS, przedstawił informację na temat wpłat
członkowskich w 2019 r. (składkę członkowską wpłaciło 45 członków TNFS). Do tematu wpłat
członkowskich i członkostwa w TNFS postanowiono wrócić na następnym zebraniu Zarządu.
6. Podjęto Uchwałę nr 2019/10/19/05 O przyjęciu nowych członków TNFS (dr hab. Zofia
Kuźniewska, profesor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku).
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 2019 Zarząd TNFS spotkał się
pięciokrotnie. Obecności na poszczególnych posiedzeniach Zarządu przedstawia poniższa tabela.
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23.02.2019

06.04.2019

09.05.2019

19.10.2019

Łącznie
obecny

Ks. K. Misiaszek

+

+

+

+

4

Ks. R. Sadowski

+

+

+

+

4

Ks. Stanisław Chrobak

+

+

+

+

4

Ks. Mariusz Chamarczuk

uspr.

uspr.

+

+

2

Ks. Jerzy Gocko

+

+

+

+

4

Ks. S. Jędrzejewski

+

+

+

+

4

Ks. Z. Łepko

+

uspr.

+

uspr.

2

Łącznie

6

5

7

6

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.
23.02.2019

06.04.2018

09.05.2019

19.10.2019

Łącznie
obecny

Ks. J. Niewęgłowski
Komisja Rewizyjna

-

+

+

-

2

Ks. K. Niegowski
Komisja Rewizyjna

-

-

+

-

1

Ks. R. Błaszczyk
Komisja Rewizyjna

+

-

+

-

2

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego na posiedzeniu
24 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę potwierdzającą, że działalność Towarzystwa w roku 2018
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.
Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag i zaleceń.
II. Sprawy członkowskie
W dniu 31 grudnia 2019 Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego liczyło 137 członków
zwyczajnych. W okresie sprawozdawczym jeden z członków zrezygnował z członkowstwa w TFNS.
Odnotowano także śmierć dwóch członków TNFS, a mianowicie: 4 lutego 2019 r. zmarł ks. dr
hab. Krzysztof Jeżyna, a 20 czerwca 2019 r. ks. prof. dr hab. Jarosław Koral sdb. Przyjęto zaś w tym
okresie do Towarzystwa 6 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.
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Członkowie zwyczajni TNFS w latach 2007-2017.
Założyciele

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nowo
przyjęci

21

22

50

8

4

5

12

13

13

12

9

9

Zmarli

0

0

0

0

0

-1

0

-2

-2

0

0

0

Rezygnacje

0

0

0

0

0

-1

0

0

-2

- 40

0

0

Łącznie

21

22

50

8

4

3

12

11

9

- 28

9

9

Członkowie zwyczajni TNFS w latach 2018-2019.
2018

2019

Razem

Nowo przyjęci

4

6

188

Zmarli

0

2

-7

Rezygnacje

0

1

- 44

Łącznie

4

9

137

Liczba członków honorowych Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w roku 2019 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 31.12.2019 roku).
Wszyscy członkowie TNFS w roku 2019

137

świeccy

64

duchowni

73

osoby zakonne

50

salezjanie

45

mężczyźni

101

kobiety

36

obywatele polscy

135

obcokrajowcy

2

z tytułem zawodowym magistra

11

ze stopniem doktora

58

ze stopniem doktora habilitowanego

14

na stanowisku profesora

37

z tytułem profesora

17
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Zgodnie z informacjami, jakimi w dniu 31 grudnia 2019 roku dysponował Sekretariat TNFS,
awanse zawodowe członków TNFS w roku 2018 przedstawiają się następująco:
– Ks. Peter Mlynarcik uzyskał habilitację;
– Ks. Tomasz Skibiński uzyskał habilitację;
– Ks. Zbigniew Babicki uzyskał habilitację.
Cieszymy się i gratulujemy naszym szanownym 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 na 31 grudnia 2019 roku).
Składki członkowskie 2019

137

Wpłaty dokonane:

74/2220.00 zł

Wpłaty zaległe:

63/1890.00 zł

Odsetek zaległości
Łączna kwota wpłat

45.9%
4110.0

ł

III. Działalność naukowa
Podobnie, jak miało to miejsce na poprzednich zjazdach, także XII Zjazd Towarzystwa
Naukowego Franciszka Salezego miał naukowy charakter. W ramach sesji naukowej towarzyszącej
dorocznemu zjazdowi TNFS wygłoszono następujące referaty:
– Młodzież i Unia Europejska w aspekcie socjologiczno-pedagogicznym;
– Młodzież i Unia Europejska w aspekcie eklezjalno-pastoralnym;
– Młodzież i Unia Europejska w perspektywie skandynawskiej;
– Lęk tanatyczny – sprawozdanie z badań młodzieży w Polsce, Ukrainie, Czechach i we Włoszech.
Sesja naukowa zorganizowana w ramach XII 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 następujące działania:
1) realizacja projektu „Wsparcie dla czasopism naukowych”;
2) wsparcia (w tym także finansowego) sekretarza „Seminare”. Wielość prac związanych
z redakcją czasopisma wymaga dużego nakładu czasu i pracy;
3) potrzeba zmian w Zespole Redakcyjnym i Radzie Naukowej (dalsze umiędzynarodowienie)
oraz zwiększenie udziału autorów z ośrodków zagranicznych w publikowaniu tekstów w „Seminare”.
W roku 2019 nakładem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazał się tom 5 Serii
„Biblica et Theologica” TNFS: Dariusz Sztuk, Pomiędzy mnemohistorią i apokaliptyką. Pawłowy obraz
kondycji „wyjścia” w Rz 8,18-25. Studium egzegetyczno-teologiczne, TNFS – INB UKSW, Warszawa 2019.
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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 obejmuje patronatem
inicjatywy bliskich środowisk. W okresie sprawozdawczym TNFS objęło patronatem:
– konferencję z cyklu: DIALOGI O WYCHOWANIU (7) – Teatr w systemie prewencyjnym.
Konferencja odbyła się w dniu 13.04.2019 r.;
– XXXII Lądzkie Sympozjum Liturgiczne, na temat: Aby lepiej rozumieć i przeżywać Dzień
Pański. Sympozjum odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie 18.10.2019 r.
***
W imieniu Zarządu TNFS pragnę podziękować wszystkim członkom Towarzystwa, którzy
swoim zaangażowaniem przyczynili się do aktywnego funkcjonowania Towarzystwa Naukowego
Franciszka Salezego w roku 2019.
Ks. Stanisław Chrobak SDB
Sekretarz TNFS
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