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SPRAWOZDANIA
II MIÊDZYNARODOWY KONGRES PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ
ZORGANIZOWANY PRZEZ MIÊDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE
PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ (Filadelfia  USA, 2326 lipca 2011)
W dniach 2326 lipca w Filadelfii (USA) odby³ siê II Miêdzynarodowy Kongres Psychologii
Pozytywnej. Ponad 1200 uczestników z 62 krajów przyby³o do gocinnego miasta zwanego The
City of Brotherly Love (Miasto bratniej mi³oci). Konferencja zosta³a zorganizowana przez Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Pozytywnej (IPPA).
Na kongresie nie zabrak³o pionierów psychologii pozytywnej: prof. Martina Seligmana (Pensylwania), prof. Mihaly Csikszentmihalyi (Claremont), prof. Eda Diernera (Illinois), prof. Christophera Petersona (Michigan). Pierwsze s³owa wyg³osi³ dyrektor programu MAPP (Master of
Applied Positive Psychology) dr James Pawelski, który entuzjastycznie powita³ wszystkich uczestników. Nastêpnie g³os zabrali: ustêpuj¹cy przewodnicz¹cy Miêdzynarodowego Stowarzyszenia
Psychologii Pozytywnej IPPA, prof. Antonella Della Fave (W³ochy), oraz nowo wybrany  prof.
Robert J. Vallerand (Kanada). Della Fave podsumowa³a dzia³alnoæ IPPA w kontekcie minionych
dwóch latach. Wskaza³a na powstanie studenckiej organizacji SIPPA  odpowiednika IPPA, rozwój studiów magisterskich w Filadelfii (MAPP) oraz doktoranckich w Cleveland, podkreli³a
charakter miêdzynarodowy stowarzyszenia, w tym obecnoæ nowych cz³onków w zarz¹dzie (Polskê reprezentuje dr Marlena Kossakowska), publikacje nowych podrêczników w jêzyku francuskim oraz arabskim, powstanie kolejnego czasopisma  Psychologia Dobrostanu (Psychology
of Wellbeing) oraz wiele innych inicjatyw. Robert J. Vallerand przedstawi³ program aktualnej
konferencji sk³adaj¹cej siê z ponad 50 konferencji i warsztatów oraz a¿ 400 prezentacji prac
badawczych.
Nastêpnie zabrali g³os ojcowie za³o¿yciele psychologii pozytywnej. Profesor Ed Dierner
wskaza³ na Subiektywny Dobrostan (Subjective WellBeing, SBW) jako wci¹¿ uniwersaln¹ kategoriê okrelaj¹c¹ szczêcie cz³owieka. Ludzie szczêliwi, których wed³ug Diernera jest ok. 6070%,
¿yj¹ d³u¿ej i maj¹ mniej problemów ze zdrowiem. Na podstawie badañ kulturowych ukaza³, ¿e
poziom dobrego samopoczucia nie jest zale¿ny od zamo¿noci i przyrostu gospodarczego. Christopher Peterson podj¹³ siê trudnego zadania polegaj¹cego na zarysowaniu nowych kierunków rozwoju psychologii pozytywnej. Zrobi³ to w swoisty, oryginalny sposób: z du¿¹ dawk¹ humoru wskaza³, ¿e nie ma tutaj przewidywalnych, prostych cie¿ek. Nakreli³ miêdzy innymi kilka kierunków
rozwojowych: a) do wewn¹trz  neurologia, b) na zewn¹trz  kultura, c) do przodu  w stronê
staroci, d) do ty³u  w stronê dzieciñstwa, e) pomiêdzy  dwoje ludzi, f) poród  grupa ludzi.
Ka¿dy z wielkim zainteresowaniem ws³uchiwa³ siê w s³owa g³ównego promotora kierunku, profesora Martina Seligmana. W konferencji otwieraj¹cej sympozjum ukaza³ on aktualne miejsca
zastosowania psychologii pozytywnej, jakimi s¹: edukacja, s³u¿ba zdrowia, ekonomia i wiele innych. Szczególn¹ uwagê powiêci³ nowemu projektowi zwi¹zanemu z aplikacj¹ psychologii pozytywnej w wojsku amerykañskim. Global Assessment Tool (GAP) jest to test psychologiczny
sk³adaj¹cy siê z 105 pytañ mierz¹cych zdatnoæ (si³ê) w zakresie ¿ycia spo³ecznego, emocjonalne-
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go, rodzinnego, duchowego i fizycznego ¿o³nierzy. Program, oprócz badañ na szerok¹ skalê, zak³ada praktyczne szkolenia amerykañskich ¿o³nierzy miêdzy innymi w odpornoci psychicznej (resilience). Wszystkie dowiadczenia zosta³y szerzej omówione przez Seligmana w jego najnowszej
ksi¹¿ce zatytu³owanej Flourish: A visionary new understanding of happiness and wellbeing. Pónym wieczorem, po zakoñczeniu pierwszych wyst¹pieñ, odby³o siê równie¿ studenckie spotkanie
cz³onków SIPPA.
Drugi dzieñ konferencji rozpocz¹³ siê wyk³adem prof. Edwarda Deci na temat Teorii AutoDeterminacji (SelfDetermination Theory) i psychologii pozytywnej. Oprócz przedstawienia za³o¿eñ w³asnej teorii, wskaza³ on na jej zwi¹zek z psychologi¹ pozytywn¹, zwróci³ uwagê, ¿e organizm
ludzki maj¹cy autonomiczn¹ zdolnoæ przystosowania siê do rodowiska, kieruje siê motywacjami
wewnêtrznymi i zewnêtrznymi. Te pierwsze, jeli s¹ zinternalizowane, przynosz¹ wiêcej dobrego
samopoczucia i u³atwiaj¹ rozwój cz³owieka. W tym te¿ aspekcie mikroteoria SDT wi¹¿e siê z makrosystemem PP. Ró¿nica polega na tym, ¿e SDT bada i analizuje równie¿ bariery, czego, wed³ug
autora, PP ju¿ nie czyni.
Nastêpnie uczestnicy mieli do wyboru udzia³ w jednym z szeciu warsztatów (odbywa³y siê w
tym samym czasie w ro¿nych miejscach). Po doæ intensywnym przedpo³udniowym bloku zajêæ,
trwaj¹ca pó³torej godziny przerwa na obiad by³a wymarzon¹ okazja, by zapoznaæ siê z nowymi
publikacjami oraz pracami badawczymi prezentowanymi w sali wystaw. Na ka¿dej d³u¿szej przerwie by³a mo¿liwoæ osobistego spotkania z autorami i badaczami. O godzinie 17:00 uczestnicy
zebrali siê ponownie w sali g³ównej, aby byæ wiadkami ciekawego dialogu pomiêdzy synem i ojcem: Mihaly Csikszentmihalyi i Markiem Csikszentmihalyi. Temat wymiany myli dotyczy³ szczêcia w przestrzeni i czasie  by³ to dialog pomiêdzy Wchodem a Zachodem.
Trzeci dzieñ sympozjum zosta³ otwarty wyk³adem plenarnym zatytu³owanym Mi³oæ: Nowe
zwi¹zki z wiedz¹ wyg³oszonym przez profesor Barbarê Fredrickson z Uniwersytetu North Carolina.
Fredrickson polemizowa³a z uproszczonymi spojrzeniami redukuj¹cymi rolê emocji pozytywnych
wy³¹cznie do podtrzymywania gatunku (reprodukcji). Z³o¿onoæ emocji pozytywnych pokaza³a na
przyk³adzie mi³oci, która z punktu widzenia nauki ró¿ni siê od seksualnego po¿¹dania, nie jest te¿
z natury wy³¹czna, ani bezwarunkowa. Z punktu widzenia studium emocji i relacji ludzkich jest
inwestycj¹ dla dobra drugiego.
Ostatni czwarty dzieñ konferencji by³ ubo¿szy w iloæ warsztatów, bowiem kongres koñczy³
siê po po³udniu. Wyk³ad plenarny (ciesz¹cy siê du¿ym zainteresowaniem) zatytu³owany Zmieniæ
swój mózg przez przemianê swojego umys³u wyg³osi³ profesor Richard J. Davidson z Uniwersytetu
w WisconsinMadison. Na podstawie wieloletnich badañ naukowych prowadzonych na mnichach
buddyjskich wykaza³ pozytywny zwi¹zek medytacji wschodniej ze zmianami w mózgu, a tak¿e
systemem immunologicznym. Podsumowuj¹c, wskaza³ mo¿liwoci intencjonalnego zaanga¿owania
siê na rzecz szczêcia jako umiejêtnoci polegaj¹cej na oddzia³ywaniu na umys³ przez medytacjê.
Kolejnymi elementami kongresu by³y: tradycyjna ju¿ przedpo³udniowa seria warsztatowa i sesja
plenarna podsumowuj¹ca ca³oæ konferencji. Temat ostatniego wyk³adu by³ spokrewniony z porannym zagadnieniem i dotyczy³ kwestii prze³omowych p³yn¹cych z nauki o medytacji; refleksje prowadzili prof. Barbara Fredrickson oraz prof. Richard Davidson.
Konferencja z pewnoci¹ by³a wielkim wydarzeniem naukowym nie tylko na terenie psychologii pozytywnej. Iloæ przyby³ych uczestników ze wszystkich kontynentów wiata wiadczy o wielkiej sile oraz szybkim rozwoju tej dyscypliny. Niew¹tpliwie wielk¹ atrakcj¹ psychologii pozytywnej jest akcentowanie realnego i obecnego w ¿yciu ludzkim dobra przy jednoczesnym opisie jej
naukowego charakteru, który stale przyci¹ga wielu badaczy. Zdolnoæ budowania praktycznego
mostu miêdzy ¿yciem a nauk¹ daje mo¿liwoæ nie tylko laboratoryjnego zachwytu nad odkryciami,
ale równie¿ rzetelnej ich oceny w ro¿nych kontekstach, zarówno spo³ecznych, jak i indywidualnych. To wszystko sprawia, ¿e po 13. latach od powstania idei intuicja Martina Seligmana jest
wci¹¿ w fazie kwitniêcia  i kongres to dobrze unaoczni³.
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W czasie konferencji mo¿na by³o dostrzec spo³eczny wymiar psychologii pozytywnej poprzez
ukazywanie jej w kontekstach edukacyjnych, instytucjonalnych, kulturowych i globalnych. Obecny
by³ temat medytacji wschodniej (mindfulness) i jej relacji do zdrowia i dobrostanu ludzkiego. Antonella Della Fave w prelekcji warsztatowej wskaza³a potrzebê ci¹g³ego pytania, czym jest dobrostan,
bowiem z jej badañ wynika, ¿e jednym z podstawowych wymiarów tego pojêcia jest balansumiar
 termin prawie ca³kowicie jeszcze nie zanalizowany naukowo przez badaczy wiata pozytywnego.
Bardzo inspiruj¹cy by³ te¿ wyk³ad na temat pasji w optymalnym funkcjonowaniu w spo³eczeñstwie
wyg³oszony przez profesora Roberta J. Valleranda. Pasja, która wci¹¿ jest ma³o znana od strony
naukowej, mo¿e mieæ wymiar harmonijny (twórczy) oraz obsesyjny (destruktywny). Ró¿nica polega tylko na tym, kto co kontroluje: czy pasja kontroluje cz³owieka, czy cz³owiek pasjê. W harmonijnym dowiadczeniu jest wiêcej elastycznoci oraz poczucia dobrostanu.
Bez w¹tpienia tego typu miêdzynarodowe kongresy daj¹ niepowtarzaln¹ mo¿liwoæ spotkania
siê nie tylko z aktualn¹ myl¹ i wspó³czesnymi badaniami dotykaj¹cymi elementarnych wymiarów
dowiadczenia ludzkiego, ale równie¿ wejcia w osobiste relacje z twórcami i badaczami danego
tematu. Czas konferencji, to by³a równie¿ dobra okazja, ¿eby przyjrzeæ siê, ile jest jeszcze przestrzeni do zagospodarowania w psychologii pozytywnej. Aby wnosiæ sta³y oraz rzetelny wk³ad w tê
wiedzê, potrzebny jest nie tylko osobisty zapa³ i pomys³owoæ, konieczne s¹ dalsze rzetelne badania, co niejednokrotnie podkrelali prelegenci. Naturalnie jeszcze wiele jest do zrobienia w zakresie
poznania mechanizmów odpowiedzialnych za kwitniêcie i dobrostan jednostki i grup spo³ecznych,
tym bardziej jest jeszcze wiele do zrobienia w kierunku budowania stabilnych pomostów miedzy
odkryciami naukowymi a codziennym ¿yciem. Nie wiadomo, czy dalekie i wielkie cele (czyli optymistyczne przewidywania, ¿e w roku 2051 ponad 51% spo³eczeñstwa bêdzie rozkwitaæ), które wyznacza przed tym ruchem za³o¿yciel Martin Seligman, spe³ni¹ siê. Byæ mo¿e jest to tylko idealistyczne
¿yczenie, choæ z drugiej strony, obserwuj¹c jak psychologia pozytywna dotyka coraz wiêkszej iloci sfery spo³ecznych: edukacji, wojska, biznesu, twórczoci, mo¿na zachowywaæ realn¹ nadziejê
na realizacjê tego celu. Inn¹ interesuj¹c¹ kwesti¹ by³a myl prof. Eda Diernera, który wskazywa³ na
prawo ewolucji  jego zdaniem tylko silni, czyli szczêliwi, przetrwaj¹, a cz³owiek z natury jest
powo³any do szczêcia.
O. Piotr Kwiatek OFM Cap
Filadelfia, USA

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOCI TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
FRANCISZKA SALEZEGO W ROKU 2011
Dzia³alnoæ TNFS, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011, mo¿na przedstawiæ w piêciu
kategoriach: sprawy organizacyjne, dzia³alnoæ naukowa, dzia³alnoæ wydawnicza, popularyzacja
osi¹gniêæ nauki oraz integracja rodowiska naukowego TNFS. Wskazane kategorie wyznaczaj¹
strukturê niniejszego sprawozdania.
I. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Do najwa¿niejszych dzia³añ organizacyjnych w okresie sprawozdawczym nale¿y zaliczyæ dzia³alnoæ W³adz Towarzystwa oraz sprawy cz³onkowskie.
Walne Zebranie TNFS
Walne Zebranie, które jest najwy¿sz¹ w³adz¹ Towarzystwa i tradycyjnie zbiera siê podczas
dorocznego zjazdu TNFS, w roku 2011 odby³o siê w domu salezjañskim w KutnieWoniakowie
w dniach 1314 maja. IV Zjazd TNFS rozpocz¹³ siê w pi¹tek w godzinach popo³udniowych od

320

SPRAWOZDANIA

spotkania Redakcji Seminare, nastêpnie mia³o miejsce zebranie Zarz¹du TNFS i Komisji Rewizyjnej oraz pierwsza sesja Walnego Zebrania, w czasie której dyskutowano nad frekwencj¹ oraz tematyk¹ zwi¹zan¹ z programem badawczym M³odzie¿ w przestrzeni «wolnoci demokratycznej». Ze
wzglêdu na brak kworum, Prezes zarz¹dzi³ przerwê i og³osi³ rozpoczêcie kolejnej sesji Walnego
Zebrania w sobotê o godz. 10.00.
W ramach sobotniej sesji Walnego Zebrania wrêczono Nagrodê TNFS Miêdzynarodowemu
Festiwalowi im. Ksiêdza Stanis³awa Ormiñskiego SDB w Rumi za dzia³alnoæ na polu wychowania
i edukacji. Odby³a siê ponadto konferencja naukowa, podczas której zaprezentowano szeæ interesuj¹cych wyst¹pieñ.
Podczas tej sesji odby³a siê formalna czêæ obrad, w ramach której podjêto nastêpuj¹ce uchwa³y:
 WZ2011/05/14/1 W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
 WZ2011/05/14/2 W sprawie podzia³u zysku;
 WZ2011/05/14/3 W sprawie przyjêcia protoko³u Komisji Rewizyjnej TNFS;
 WZ2011/05/14/4 W sprawie przyjêcia sprawozdania z dzia³alnoci TNFS.
Zarz¹d TNFS
W okresie sprawozdawczym Zarz¹d TNFS zebra³ siê czterokrotnie: 15.01.2011 (Warszawa);
26.02.2011 (Warszawa); 13.05.2011 (Kutno) oraz 12.11.2011 (£omianki).
Do najwa¿niejszych decyzji podjêtych na spotkaniu Zarz¹du w Warszawie w dniu 15 stycznia
nale¿y zaliczyæ:
1. przyjêcie projektu bud¿etu TNFS na rok 2011;
2. nakrelenie wstêpnego programu IV Zjazdu TNFS w Woniakowie.
Lutowe zebranie Zarz¹du TNFS by³o powiêcone nastêpuj¹cym kwestiom:
1. podjêciu uchwa³y rekomenduj¹cej Walnemu Zebraniu przyjêcie sprawozdania finansowego z dzia³alnoci TNFS za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010;
2. podjêciu uchwa³y w sprawie sposobu finansowania IV Zjazdu TNFS;
3. przyjêciu do TNFS Abp. Prof. dr. hab. Stanis³awa Wielgusa;
4. podjêciu uchwa³y o przyznaniu Nagrody TNFS Miêdzynarodowemu Festiwalowi im. Ksiêdza Stanis³awa Ormiñskiego SDB w Rumi za dzia³alnoæ na polu wychowania i edukacji.
Spotkanie Zarz¹du, które odby³o siê w ramach IV Zjazdu TNFS w Kutnie, by³o powiêcone:
1. frekwencji na dorocznych spotkaniach TNFS;
2. organizacji kolejnego Zjazdu TNFS w ramach Forum Gospodarczego organizowanego
przez dr. Jacka Janiszewskiego w Toruniu w marcu;
3. publikacji kolejnej ksi¹¿ki z serii TNFS Studia i Rozprawy autorstwa ks. dr. Miros³awa
Wierzbickiego pt. Nauczyciel w szkole salezjañskiej.
Listopadowe zebranie Zarz¹du TNFS w £omiankach podjê³o nastêpuj¹ce tematy:
1. wstêpny program V Zjazdu oraz osoby prelegentów;
2. przyjêcie do Towarzystwa kolejnego cz³onka  ks. dr. Rados³awa B³aszczyka SDB;
3. przyjêcie rezygnacji ks. dr. Piotra Przesmyckiego z funkcji cz³onka Zarz¹du TNFS.
Zgodnie z § 13 p. 4 Regulaminu Zarz¹du TNFS, obecne sprawozdanie musi zawieraæ zbiorcz¹
listê obecnoci cz³onków Zarz¹du na jego posiedzeniach:
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15.01.2011

26.02.2011

13.05.2011

12.11.2011

£¹cznie
obecny

Ks. H. Skorowski

+

+

+

+

4

Ks. J. Gocko



+

+

+

3

Ks. R. Sadowski

+

+

+

+

4

Ks. J. Niewêg³owski

+



+

+

3

Ks. S. Jêdrzejewski

+



+



2

Ks. P. Przesmycki

+

+





2

Ks. H. Stawniak



+

+



2

£¹cznie

5

5

6

4

Oprócz najwa¿niejszych spraw przedstawionych powy¿ej, na swych posiedzeniach Zarz¹d
rozpatrywa³ bie¿¹ce sprawy zwi¹zane z normalnym funkcjonowaniem Towarzystwa. Zgodnie ze
Statutem TNFS (§ 27 p. 5), w posiedzeniach Zarz¹du brali te¿ udzia³ z g³osem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej.
Komisja Rewizyjna TNFS
W roku 2011 Komisja Rewizyjna spotka³a siê trzykrotnie: 15 stycznia w Warszawie; 26 lutego
w Warszawie oraz 13 maja w Kutnie. W roku 2011 nie wp³ynê³y do Komisji ¿adne wnioski i jedyn¹
uchwa³¹ tego gremium by³o sprawozdanie z kontroli finansów Towarzystwa oraz dzia³alnoci organizacyjnonaukowej. W opinii Komisji Rewizyjnej, Towarzystwo dzia³a zgodnie ze statutem i realizuje wyznaczone tam cele. Nie stwierdzono te¿ ¿adnych nieprawid³owoci.
II. SPRAWY CZ£ONKOWSKIE
W dniu 31 grudnia 2011 TNFS liczy³o 108 cz³onków, choæ zaanga¿owanie, op³ata sk³adek
cz³onkowskich oraz udzia³ w dorocznych zjazdach wiadcz¹ o tym, ¿e nasze Towarzystwo dowiadcza oczyszczenia. Mo¿na mieæ wra¿enie, ¿e czêæ cz³onków TNFS zapisa³a siê do Towarzystwa ze wzglêdu na mo¿liwoæ wykazania siê przynale¿noci¹ do organizacji naukowych w ró¿nego rodzaju sprawozdaniach. Najprawdopodobniej w okresie kolejnej kadencji zaanga¿owanie w
dzia³alnoæ Towarzystwa zweryfikuje formaln¹ przynale¿noæ do TNFS. Nadziej¹ napawa grono
osób, które uto¿samiaj¹ siê z ideami humanizmu w. Franciszka Salezego i czuj¹ siê zwi¹zane ze
Zgromadzeniem Salezjañskim oraz m³odzie¿owym programem badawczym wyznaczonym na kolejnych Zjazdach TNFS.
Szczegó³y dotycz¹ce przyjêæ nowych cz³onków, aktualnego stanu osobowego TNFS oraz podzia³u cz³onków naszego Towarzystwa wg ró¿nych kategorii przedstawiaj¹ kolejne tabele.
Tabela 1: Cz³onkowie zwyczajni TNFS w latach 20072011.
Za³o¿yciele

2007

2008

2009

2010

2011

£¹cznie

Nowoprzyjêci

21

22

50

8

4

5

110

Zmarli

0

0

0

0

0

1

1

Rezygnacje

0

0

0

0

0

1

1

£¹cznie

21

22

50

8

4

3

108
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Liczba cz³onków wspieraj¹cych i honorowych naszego Towarzystwa w roku 2011 nie zmieni³a siê. W roku sprawozdawczym TNFS opuci³o dwóch cz³onków zwyczajnych: ks. prof. dr hab.
Stanis³aw Kulpaczyñski SDB zrezygnowa³ z udzia³u w TNFS, natomiast ks. dr Andrzej Mazewski
SDB zmar³ w maju 2011 r.
Tabela 2: Podzia³ cz³onków TNFS wg ró¿nych kategorii (dane zosta³y przedstawione w oparciu o informacje, jakimi dysponowa³ Sekretariat TNFS w dniu 31.12.2011 roku).
20072008

2009

2010

2011

duchowni

64

69

71

74

osoby zakonne

52

56

56

58

salezjanie

45

48

48

48

wieccy

28

31

34

34

mê¿czyni

64

70

73

76

kobiety

29

31

32

32

obywatele polscy

92

100

104

107

obcokrajowcy

1

1

1

1

z tytu³em zawodowym magistra

13

13

13

13

ze stopniem doktora

43

48

50

51

ze stopniem doktora habilitowanego

3

4

5

5

na stanowisku profesora

29

29

30

32

z tytu³em profesora

5

7

7

7

Zgodnie z informacjami, jakie dotar³y do Sekretariatu TNFS, w roku 2011 ks. dr hab. prof. AP
Stanis³aw £upiñski otrzyma³ zaszczytny tytu³ doktora honorowego w Instytucie Gospodarki Regionalnej i Ekonomii w Kirowogradzie (Ukraina) za jego zaanga¿owanie w rozwój polskoukraiñskiej
wspó³pracy na polu naukowym, dydaktycznym i kulturalnym. Pan dr Dariusz Weso³owski zosta³
rektorem Wy¿szej Szko³y Kadr Mened¿erskich w Koninie. Cieszymy siê i gratulujemy naszym
szanownym kolegom uzyskanych zaszczytów i objêcia odpowiedzialnych stanowisk.
TNFS realizuje swoje cele statutowe w oparciu o fundusze zgromadzone ze sk³adek cz³onkowskich oraz ró¿nego rodzaju dotacji. Wp³ywy ze sk³adek w omawianym okresie przedstawia
Tabela 3. Stan wp³at przedstawiony w tabeli 3 odzwierciedla sytuacjê na dzieñ 31.12.2011 roku.
2007

2008

2009

2010

2011

Wp³aty dokonane

42

82

66

59

37

Wp³aty zaleg³e

1

11

35

46

71

Odsetek zaleg³oci

2,3%

11,%8

34,7%

43,8%

65,7%

£¹czna kwota wp³at

1 260 z³

2 460 z³

1 980 z³

1 770 z³

1 110 z³
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III.DZIA£ALNOÆ NAUKOWA
Dzia³alnoæ naukowa naszego Towarzystwa w roku 2011 przedstawia siê obiecuj¹co. Po okresie, gdy zjazdy Towarzystwa by³y powiêcone g³ównie sprawom organizacyjnym i refleksji nad
kierunkami jego rozwoju, nast¹pi³a w TNFS refleksja nad polami dzia³alnoci naukowej. Ju¿ III
Zjazd TNFS, z roku 2010, mia³ wybitnie naukowy charakter dziêki sympozjum naukowemu, które
by³o jego integraln¹ czêci¹. Podobnie cile naukowy charakter mia³ IV Zjazd TNFS w roku 2011.
Podczas tego spotkania wyg³oszono nastêpuj¹ce prezentacje:
1. Wychowanie  m³odzie¿  demokracja. W sprawie kontyngencji, zaniku i ponownej normalizacji
fenomenu m³odoci w spo³eczeñstwie nowoczesnym  prof. D. Benner, ks. dr D. Stêpkowski;
2. Socjologiczna perspektywa ujêcia fenomenu polskiej m³odzie¿y  ks. prof. S. Zarêba;
3. Dar m³odoci czasem zmagania z wolnoci¹. Refleksje w wietle nauczania b³. Jana Paw³a II  ks. dr Wojciech Rzepa;
4. Wychowanie religijne m³odzie¿y w sytuacji chaosu kulturowego w Polsce  ks. prof. K. Misiaszek;
5. Przewlek³e zmêczenie jako konsekwencja stylu ¿ycia. Badania m³odzie¿y  dr A. Kulik;
6. Zaanga¿owanie polskiej m³odzie¿y po roku 1989 na rzecz ochrony przyrody  ks. dr R. Sadowski.
Wyg³oszone wyk³ady stanowi¹ podstawê dla szerszego cyklu programowego zatytu³owanego
M³odzie¿ i jej wiat, który w najbli¿szych latach bêdzie realizowany w ramach badañ prowadzonych
przez cz³onków TNFS. W ramach tego cyklu, tematem przewodnim na najbli¿szy okres sta³o siê
has³o M³odzie¿ w przestrzeni «wolnoci demokratycznej». Ze wzglêdu na ci¹gle utrzymuj¹c¹ siê
nisk¹ frekwencjê, na IV Zjedzie TNFS tak¿e nie uda³o siê dokonaæ naboru do poszczególnych
sekcji, które zosta³y powo³ane do ¿ycia jeszcze w roku 2009:
 Sekcja I: Nauki o wychowaniu;
 Sekcja II: Nauki spo³eczne;
 Sekcja III: Nauki teologiczne;
 Sekcja IV: Nauki humanistyczne.
Wydaje siê, ¿e dynamizacja prac nad podjêtym projektem bêdzie mo¿liwa wraz z pojawieniem siê sekcji i animacj¹ ich prac przez wybranych przewodnicz¹cych. Interdyscyplinarny charakter TNFS stwarza mo¿liwoci wieloaspektowego badania sytuacji wspó³czesnej m³odzie¿y i  jak
mamy nadziejê  za jaki czas nasze Towarzystwo bêdzie stanowiæ wa¿ny g³os we wspó³czesnej
debacie naukowej nad zagadnieniami m³odzie¿owymi.
IV.DZIA£ALNOÆ WYDAWNICZA
Dzia³alnoæ wydawnicza TNFS ogniskuje siê przede wszystkim wokó³ czasopisma Seminare.
Poszukiwania naukowe. O rosn¹cym presti¿u, poziomie wydawniczym i rozwoju naszego czasopisma wiadczy stale rosn¹cy poziom tego periodyku, na co pracowali cz³onkowie Redakcji przez
kilkanacie ostatnich lat.
W roku 2011 zmieni³ siê redaktor naczelny Seminare oraz jego zastêpcy. Ksiêdzu prof. Henrykowi Stawniakowi oraz jego najbli¿szym wspó³pracownikom gratulujemy znacz¹cych osi¹gniêæ w wypromowaniu Seminare w wielu rodowiskach naukowych oraz wypracowaniu zas³u¿onej renomy
tego czasopisma. Nowemu prezydium Redakcji: redaktorowi naczelnemu  ks. prof. Jerzemu Gocce
oraz jego zastêpcom ks. dr. Krzysztofowi Niegowskiemu i ks. dr. hab. Stanis³awowi Chrobakowi
¿yczymy zapa³u w kontynuowaniu wytyczonej przez poprzedników drogi stale rosn¹cego poziomu
merytorycznego i edytorskiego tego czasopisma.
Wychodz¹c naprzeciw nowym wyzwaniom i wy¿szym standardom proponowanym przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego w ostatnich miesi¹cach Redakcja dokona³a wielu istotnych zmian. Postanowiono m.in. wprowadziæ podwójn¹ recenzjê wszystkich nadsy³anych do Redakcji
artyku³ów; podjêto decyzjê o publikacji artyku³ów w jêzyku angielskim, niemieckim i w³oskim.
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Ponadto wprowadzono procedury etyczne maj¹ce na celu przeciwdzia³anie praktykom tzw. ghostwriting
i guest authorship oraz wprowadzono formularz owiadczenia o przeniesieniu praw autorskich na
TNFS. Redakcja powo³a³a do ¿ycia Radê naukow¹ Seminare, która skupia uznanych uczonych z niemal ca³ego wiata. Do grona tego nale¿¹ bowiem, oprócz naukowców pracuj¹cych w wielu krajach
europejskich, tak¿e naukowcy reprezentuj¹cy rodowiska uniwersyteckie Ameryki Pó³nocnej i Azji.
W celu podniesienia jakoci publikowanych tekstów, Redakcja zdecydowa³a siê wprowadziæ tzw.
redaktorów tematycznych, redaktora statystycznego oraz redaktorów jêzykowych dla jêzyka angielskiego, niemieckiego i w³oskiego. Redaktorzy ci s¹ native speakerami z wykszta³ceniem
lingwistycznym w tych jêzykach i stanowi¹ gwarancjê w³aciwego poziomu jêzykowego publikowanych w Seminare artyku³ów w tych jêzykach. Wprowadzone w ten sposób procedury wysz³y
naprzeciw nowym standardom oceny czasopism naukowych, jakie zaproponowa³o Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego na pocz¹tku roku 2012.
W ramach powo³anej do ¿ycia w 2009 roku serii wydawniczej Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego o nazwie Studia i Rozprawy w okresie sprawozdawczym ukaza³a siê jedna pozycja autorstwa ks. dr. Miros³awa Wierzbickiego sdb pt. Nauczyciel w szkole salezjañskiej, TNFS
2011 (doktorat).
V. DZIA£ALNOÆ POPULARYZUJ¥CA OSI¥GNIÊCIA NAUKI
TNFS popularyzuje osi¹gniêcia nauki przede wszystkim przez publikacje oraz sympozja, w których upowszechniana jest wiedza z ró¿nych dyscyplin naukowych, szczególnie z zakresu wychowania
oraz historii i aktualnej dzia³alnoci salezjanów w Polsce i na wiecie. Dlatego, oprócz publikacji
i sympozjów organizowanych bezporednio przez TNFS, chêtnie obejmujemy patronatem inicjatywy bliskich nam rodowisk. W okresie sprawozdawczym TNFS objê³o patronatem I Miêdzynarodowy Kongres Historii Salezjañskiej dla Afryki i Madagaskaru: 1114 X 2011.
VI. INTEGRACJA RODOWISKA NAUKOWEGO
Wydaje siê, ¿e integracja rodowiska TNFS jest wa¿nym zadaniem, przed którym stan¹ nowe
w³adze TNFS wybrane na V Zjedzie TNFS w Toruniu. Konsolidacja rodowiska skupionego w naszym Towarzystwie, usuniêcie nieaktywnych cz³onków oraz aktywizacja dzia³añ cile badawczych
zdaje siê byæ jednym z g³ównych zadañ nowego Zarz¹du TNFS.
* * *
W imieniu w³adz naszego Towarzystwa oraz w³asnym pragnê podziêkowaæ wszystkim cz³onkom TNFS, którzy swoim zaanga¿owaniem przyczynili siê do aktywnego funkcjonowania Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego w latach 20072012. Natomiast nowemu Zarz¹dowi, który
wy³oni siê w marcu 2012 roku na zjedzie w Toruniu, ¿yczê dobrych pomys³ów, dynamiki dzia³ania
oraz umiejêtnoci budowania wspólnoty uczonych przepe³nionych pasj¹ badawcz¹ i skupionych
wokó³ wspólnego projektu.
Ks. Ryszard Sadowski, SDB
Sekretarz TNFS

