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SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  
TOWARZYSTWA  NAUKOWEGO  FRANCISZKA  SALEZEGO  W  ROKU  2014 

Działalność TNFS, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014, można przedstawić  
w pięciu kategoriach: sprawy organizacyjne, działalność naukowa, działalność wydawnicza, popula-
ryzacja osiągnięć nauki oraz integracja środowiska naukowego TNFS. Wskazane kategorie wyzna-
czają strukturę niniejszego sprawozdania.

1. Sprawy  organizacyjne

Do najważniejszych działań organizacyjnych w okresie sprawozdawczym należy zaliczyć dzia-
łalność Władz Towarzystwa  oraz sprawy członkowskie.

Walne  Zebranie  TNFS

Walne Zebranie, które jest najwyższą władzą Towarzystwa, tradycyjnie zbiera się podczas do-
rocznego zjazdu TNFS. W roku 2014 Walne Zebranie odbyło się w Krakowie w dniach 16-17 maja. 
VII Zjazd TNFS odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Kra-
kowie. W piątek 16 maja odbyło się spotkanie integracyjne członków TNFS, natomiast w sobotę 17 
maja miała miejsce formalna i naukowa część dorocznego zjazdu.

Sobotnia część zjazdu rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy seminaryjnej, której przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. bp prof. dr hab. Roman Pindel. Po Mszy uczestnicy zjazdu udali się na 
śniadanie, po którym zebrali się w auli WSD TS, gdzie ks. prof. Henryk Skorowski – Prezes TNFS 
otworzył formalną część Walnego Zebrania TNFS. Na spotkaniu było obecnych 33 spośród 141 
członków TNFS. Ze względu na brak kworum Prezes zarządził przerwę w obradach formalnej części 
Zjazdu do godzin popołudniowych i zaproponował rozpoczęcie sesji naukowej. 

VII Zjazd TNFS jako przedmiot refleksji naukowej wybrał sobie temat Młodzież wobec wy-
zwań ekologicznych. Zagadnienie to zostało zaprezentowane w ramach sesji naukowej przygotowanej 
przez ks. prof. Zbigniewa Łepkę oraz ks. dr. Ryszard Sadowskiego. W ramach sesji wygłoszono sześć 
referatów: Etologiczna koncepcja wychowania ekologicznego – ks. dr hab. prof. UKSW Zbigniew Łep-
ko SDB; Spór o etykę środowiskową – dr Anita Ganowicz-Bączyk; Cnoty i wady środowiskowe w edu-
kacji ekologicznej – dr Dominika Dzwonkowska; Ekofilozoficzne elementy chrześcijańskiej promocji 
życia – ks. dr Ryszard Sadowski SDB; Ecologia humana i jej praktyczne realizacje w polskim Kościele 
– o. dr Stanisław Jaromi OFM Conv.; Osoby i inne istoty żywe. Uwagi o etyce ochrony zwierząt – dr 
hab. prof. KUL Zbigniew Wróblewski. 

Po zakończeniu sesji naukowej odbyła się formalna sesja Walnego Zebrania TNFS. Po stwier-
dzeniu, że w posiedzeniu bierze udział jedynie 29 spośród 141 zwyczajnych członków TNFS, Prezes 
ponownie stwierdził brak kworum, jednak – zgodnie z §17 punkt 2 Statutu Towarzystwa – zgroma-
dzeni 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-2014/05/17/1  W sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego; 
- WZ-2014/05/17/2  W sprawie podziału zysku;
- WZ-2014/05/17/3  W sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej TNFS;
- WZ-2014/05/17/4   W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności TNFS.
Ważnym zagadnieniem podjętym przez Walne Zebranie TNFS była kwestia uaktywnienia du-

żej części członków TNFS, którzy nie biorą udziału w dorocznych zjazdach, nie opłacają składek oraz 
nie przejawiają żadnych innych form aktywności. Zgromadzeni upoważnili Prezesa, wraz z Zarzą-
dem, by dokonał oceny aktywności członków i skierował do tych osób list z prośbą o potwierdzenie 
woli udziału w działalności TNFS, jeżeli takiej woli nie wyrażą, uzna się to za rezygnację z członko-
stwa w TNFS. 
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Posiedzenia Zarządu TNFS

W okresie sprawozdawczym Zarząd TNFS zebrał się czterokrotnie: 18.01.2014 (Łomianki); 
15.03.2014 (Warszawa); 16.05.2014 (Kraków) oraz  04.10.2014 (Łomianki).

Do najważniejszych decyzji podjętych na spotkaniu Zarządu w dniu 18 stycznia należy zaliczyć:
1. Ustalenie programu VII Zjazdu TNFS w Krakowie ;
2. Ustalenie programu sesji naukowej pt. Młodzież wobec wyzwań ekologicznych;
3. Przyjęcie do Towarzystwa:
- Pani dr hab. prof. UKSW Barbary Kałdon 
- Pani dr Barbary Kałdon 
- Pani dr Anety Rayzacher-Majewskiej
- Pani dr Anny Głusiuk
- Ks. dr Dariusza Kurzydła.
Marcowe posiedzenie Zarządu TNFS było poświęcone przede wszystkim kwestiom formal-

nym – podjęto na nim następujące uchwały:
1. Uchwała o rekomendacji  przyjęcia  sprawozdania finansowego  przez  VII  Zjazd  TNFS;
2. Uchwała o rekomendacji  przyjęcia  sprawozdania  z działalności  TNFS  za  rok  2013 przez  

VII  Zjazd  TNFS;
3. Decyzja w sprawie publikacji II tomu serii wydawniczej „Biblioteka TNFS”;
4. Uchwała o przyjęciu  nowych  członków  TNFS: 
- Pani dr Beaty Krajewskiej
- Ojca dr. Piotra Kwiatka OFM Cap;
5. Decyzja Zarządu w sprawie dofinansowania udziału członków TNFS w VII Zjeździe: 
- Spotkanie braterskie zostanie sfinansowane ze środków TNFS;
- Koszty wyżywienia w sobotę zostaną dofinansowane z kasy TNFS w kwocie 20 zł dla każdego 

członka TNFS.

Na posiedzeniu Zarządu TNFS w dniu 16.05.2014 podjęto następujące decyzje:
1. Uchwała o przyjęciu  nowych  członków  TNFS:
- Pana dr. Jacka Janiszewskiego
- Pani prof. UKSW Barbary Baraniak
- Pani dr Izabeli Gątarek
- Pani dr Marii Boużyk;
2. Uchwała w sprawie rekomendacji nowego przełożonego Towarzystwa Salezjańskiego na 

członka honorowego TNFS.
3. Przeprowadzono dyskusję w sprawie nieaktywnych członków TNFS w celu wypracowania 

przez Walne Zebranie stanowiska w tej sprawie.

Na posiedzeniu Zarządu TNFS, które odbyło się w dniu 4 października 2014 r.:
1. Podjęto decyzję, że VIII Zjazd TNFS odbędzie się w sanktuarium w Gietrzwałdzie w dniach 

15-16 maja 2015;
2. Ustalono warunki finansowe przyszłorocznego Zjazdu TNFS:
- Koszt noclegu w pokoju 1-osobowym z łazienką wynosi 40 zł/osobę,
- Koszt posiłków: śniadanie – 15 zł; obiad – 25 zł; kolacja – 15 zł,
- Ze środków TNFS zostaną pokryte koszty piątkowego spotkania integracyjnego;
3. Ks. Stanisław Chrobak przedstawił program sesji naukowej, która odbędzie się w ramach VIII 

Zjazdu TNFS. Ze względu na przypadającą w roku 2015 dwusetną rocznicą urodzin św. Jana Bosko, 
ustalono, że sesja naukowa będzie w całości poświęcona systemowi wychowawczemu św. Jana Bosko;

4. Ustalono, że Prezes skieruje pisma do nieaktywnych członków TNFS z prośbą o potwierdze-
nie chęci udziału w Towarzystwie. Jeżeli osoby nie potwierdzą chęci udziału w TNFS, uzna się to za 
rezygnację z członkostwa w Towarzystwie;
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5. Przyjęto do TNFS nowych członków:
- Panią dr Barbarę Adamczyk
- Pana dr. Błażeja Kmiecika;
6. W posiedzeniu Zarządu po raz pierwszy wzięli udział przewodniczący sekcji tematycznych 

TNFS, których wybrano podczas VII Zjazdu TNFS w Krakowie:
- Sekcja I: NAUK SPOŁECZNYCH – dr hab. Zdzisława Kobylińska 
- Sekcja II: NAUK TEOLOGICZNYCH – ks. dr Roman Mazur
- Sekcja III: NAUK HUMANISTYCZNYCH- ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko;
Zgodnie z §13 p. 4 Regulaminu Zarządu TNFS, doroczne sprawozdanie z działalności To-

warzystwa powinno zawierać zbiorczą listę obecności członków Zarządu na jego posiedzeniach. 
W roku sprawozdawczym 2014 Zarząd TNFS spotkał się pięciokrotnie, obecności na poszczególnych 
posiedzeniach Zarządu przedstawia poniższa tabela. 

18.01.2014 15.03.2014 16.05.2014 04.10.2014 Łącznie 
obecny

Ks. H. Skorowski + + + + 4

Ks. K. Misiaszek + + + + 4

Ks. R. Sadowski + + + + 4

Ks. J. Niewęgłowski – + uspr. – 1

Ks. S. Jędrzejewski + – uspr. uspr. 1

Ks. Z. Łepko – + + + 3

Ks. J. Mączka + + + – 3

Łącznie 5 6 5 4

Zgodnie ze Statutem TNFS (§27 p. 5), w posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem 
doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej (KR) oraz Redaktor „Seminare”. Obecność obserwa-
torów na posiedzeniach Zarządu TNFS przedstawia poniższa tabela.

18.01.2014 15.03.2014 16.05.2014 04.10.2014 Łącznie 
obecny

Ks. A. Domaszk KR + – + + 3

Ks. T. Kołosowski KR – – – + 3

Ks. K. Niegowski KR + – – + 2

Ks. J. Gocko „Seminare” + + + + 4

Pani Z. Kobylińska
przewodnicząca I sekcji TNFS

+ 1

Ks. R. Mazur
przewodniczący II sekcji TNFS

+ 1

Ks. Z. Łepko
przewodniczący III sekcji TNFS

+ 1

Komisja Rewizyjna TNFS na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2014 r. podjęła uchwałę po-
twierdzającą, że działalność Towarzystwa w roku 2014 przebiegała zgodnie ze Statutem i Regula-
minami oraz w odpowiednim protokole potwierdziła, że nie stwierdzono w tym okresie żadnych 
nieprawidłowości. 
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2. Sprawy  członkowskie

W dniu 31 grudnia 2014 TNFS liczyło 131 członków zwyczajnych. Zauważa się wśród pewnej 
grupy członków TNFS problem braku identyfikacji z Towarzystwem, co przejawia się najwyraźniej 
w niskiej frekwencji na dorocznych zjazdach. Nadzieją napawa grono aktywnych osób, które utożsa-
miają się z ideami chrześcijańskiego humanizmu św. Franciszka Salezego i czują się związane ze Zgro-
madzeniem Salezjańskim oraz młodzieżowym programem badawczym wyznaczonym przez TNFS.

Szczegóły dotyczące przyjęć nowych członków, aktualnego stanu osobowego TNFS oraz po-
działu członków naszego Towarzystwa wg różnych kategorii przedstawiają kolejne tabele.
Członkowie zwyczajni TNFS w latach 2007-2014.

Założyciel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Łącznie

Nowoprzyjęci 21 22 50 8 4 5 12 13 13 148

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

Rezygnacje 0 0 0 0 0 -1 0 0 -2 -3

Łącznie 21 22 22 8 4 3 12 11 9 140

Liczba członków honorowych naszego Towarzystwa w roku 2014 poszerzyła się o Ks. Ángela 
Fernándeza Artime – nowego przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego, który wraz 
ze swym poprzednikiem są obecnie jedynymi żyjącymi członkami honorowymi TNFS. Członkami 
wspierającymi są wszystkie cztery polskie inspektorie salezjańskie oraz Wyższe Seminaria Duchow-
ne Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie i Krakowie. W roku sprawozdawczym dwie osoby zrezy-
gnowały z członkostwa w TNFS, a dwóch członków zmarło: śp. ks. prof. dr hab. Józef Marceli Dołęga 
(†19 stycznia 2014) i śp. ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB (†15 maja 2014). 

Podział członków TNFS wg różnych kategorii (dane zostały przedstawione w oparciu o infor-
macje, jakimi dysponował Sekretariat TNFS w dniu 31.12.2014 roku).

Wszyscy  członkowie  TNFS  w  roku  2014 140

duchowni 80
osoby zakonne 55
salezjanie 47
świeccy 59
mężczyźni 108
kobiety 32
obywatele polscy 139
obcokrajowcy 1
z  tytułem  zawodowym  magistra 13
ze  stopniem  doktora 59
ze  stopniem  doktora  habilitowanego 19
na  stanowisku  profesora 34

Zgodnie z informacjami, jakie dotarły do Sekretariatu TNFS, w roku 2014 stopień doktora 
habilitowanego uzyskał ks. Sylwester Jędrzejewski sdb, natomiast ks. Henryk Stawniak sdb otrzy-
mał tytuł profesora. Cieszymy się i gratulujemy naszym szanownym kolegom kolejnych awansów 
zawodowych oraz życzymy wielu sukcesów na polu naukowym. TNFS realizuje swoje cele statutowe 
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w oparciu o fundusze zgromadzone ze składek członkowskich oraz różnego rodzaju dotacji. Wy-
sokość 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 31.12.2014 roku. 

2014

Wpłaty  dokonane 70
Wpłaty  zaległe 70
Odsetek  zaległości 50%
Łączna  kwota  wpłat 2 100 zł

3. Działalność  naukowa

Podobnie, jak miało to miejsce na poprzednich zjazdach, także VII Zjazd TNFS miał naukowy 
charakter. W ramach dorocznego spotkania Towarzystwa  zorganizowano sesję naukową pt. Mło-
dzież wobec wyzwań ekologicznych, podczas której wygłoszono następujące referaty:

- Etologiczna koncepcja wychowania ekologicznego – ks. dr hab. prof. UKSW Zbigniew Łepko SDB;
- Spór o etykę środowiskową – dr Anita Ganowicz-Bączyk; 
- Cnoty i wady środowiskowe w edukacji ekologicznej – dr Dominika Dzwonkowska; 
- Ekofilozoficzne elementy chrześcijańskiej promocji życia – ks. dr Ryszard Sadowski SDB; 
- Ecologia humana i jej praktyczne realizacje w polskim Kościele – o. dr Stanisław Jaromi OFM Conv.; 
- Osoby i inne istoty żywe. Uwagi o etyce ochrony zwierząt – dr hab. prof. KUL Zbigniew Wróblewski. 

Sesja naukowa zorganizowana w ramach VII Zjazdu TNFS w Krakowie stanowi ciąg dalszy 
cyklu programowego zatytułowanego Młodzież i jej świat, który  jest realizowany w ramach badań 
prowadzonych przez członków TNFS. 

Na uwagę zasługują badania przeprowadzone pod patronatem TNFS przez dwóch członków 
naszego Towarzystwa: ks. dr. Ryszarda Sadowskiego i dr. Bartłomieja Skowrońskiego. Badania do-
tyczą oferty kulturalnej pocysterskiego klasztoru w Lądzie nad Wartą. Ich celem była ocena do-
tychczasowej oferty kulturalnej oraz propozycji nowej oferty proponowanej turystom w lądzkim 
zabytku. W badaniach tych posłużono się metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu 
ankiety. W czasie od 4 sierpnia do 4 września 2013 roku w badaniach wzięło udział 725 osób, z cze-
go 200 osób stanowią mieszkańcy Lądu i okolic, pozostałe osoby to turyści przybyli do pocyster-
skiego klasztoru. Samo opracowanie badań miało miejsce w roku sprawozdawczym i pierwsze dwa 
artykuły prezentujące wyniki badań ukazały się w periodyku naukowym naszego Towarzystwa 
„Seminare. Poszukiwania naukowe” w tomie 35(2014)3 i 35(2014)4. Druga część badań zostanie 
opublikowana w naszym czasopiśmie w dwóch pierwszych tomach roku 2015. Na uwagę zasługuje 
ciekawy pomysł i nowatorskie ujęcie zaproponowane przez autorów. Wiele wskazuje na to, że tego 
typu badań i na tak dużej próbie badawczej nie przeprowadzano w żadnym z polskich zabytków. 
Cieszymy się z sukcesu autorów pierwszego projektu badawczego zrealizowanego pod patronatem 
TNFS przez członków naszego Towarzystwa.

4. 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 publiko-
wać na łamach tego periodyku oraz zauważalne umiędzynarodowienie naszego czasopisma. W roku 
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2014 zwiększono także częstotliwość ukazywania się „Seminare”, które z półrocznika stało się kwar-
talnikiem. 

W ramach powołanej przez TNFS do życia w 2008 roku serii wydawniczej „Biblioteka To-
warzystwa Naukowego Franciszka Salezego” ukazał się kolejny jej tom, który nosi tytuł Młodzież 
w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po roku 1989. Publikacja ta 
stanowi podsumowanie dotychczasowego etapu projektu TNFS pt. Młodzież i jej świat. 

5. Działalność  popularyzująca  osiągnięcia  nauki

TNFS popularyzuje osiągnięcia nauki przede wszystkim przez  publikacje oraz sympozja, w któ-
rych upowszechniana jest wiedza z różnych dyscyplin naukowych, szczególnie z zakresu wychowa-
nia 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 XXVIII Lądzkie Sym-
pozjum Liturgiczne,  które w tym roku przebiegało pod hasłem Świadomość eucharystyczna wczoraj 
i dziś. Sympozjum odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Lądzie w dniu 17 października 
2014 r. Ponadto, pod patronatem TNFS, 14 czerwca 2014 r. zostało zorganizowane I Lądzkie Sympo-
zjum Pedagogiczne Współczesne problemy wychowawcze w perspektywie aksjologicznej. 

6. Integracja  środowiska  naukowego

Konsolidacja i aktywizacja członków TNFS oraz dynamizacja działań ściśle badawczych zdaje 
się być jednym z głównych zadań, jakie Zarząd TNFS postawił pod dyskusję podczas VII Zjazdu 
w Krakowie. Uruchomienie sekcji oraz pragnienie większego zaangażowania ze strony znacznej czę-
ści członków daje nadzieję na realizację interesujących projektów badawczych i dalszy rozwój nasze-
go Towarzystwa. 

***

W imieniu Zarządu TNFS pragnę podziękować wszystkim członkom naszego Towarzystwa, 
którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do aktywnego funkcjonowania Towarzystwa Nauko-
wego Franciszka Salezego w roku 2014. 

Ks.  Ryszard Sadowski SDB
Sekretarz TNFS


