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bycÂ ona rozpatrywana w konteksÂcie sÂwieckosÂci panÂstwa, zakøadajaÎcej jego
neutralnosÂcÂ. Nie oznacza to jednak, zÇe dystans pomieÎdzy panÂstwem i kosÂcioøem jest zupeønie nie do pokonania, zwøaszcza zÇe przyjmowana we
Francji koncepcja laickosÂci wyrazÂnie ewoluuje w kierunku tzw. laickosÂci
pozytywnej. Prof. Valdrini stwierdziø roÂwniezÇ, zÇe coraz bardziej powszechne jest w jego ojczyzÂnie przekonanie o potrzebie prowadzenia dialogu
panÂstwa z KosÂcioøem Katolickim oraz innymi, zwøaszcza znaczaÎcymi spoøecznie zwiaÎzkami wyznaniowymi (np. z grupami muzuømanÂskimi). Widoczne saÎ juzÇ takzÇe pierwsze efekty zmierzajaÎcych w tym kierunku daÎzÇenÂ.
WystaÎpienie konkluzyjne wygøosiø prof. Romeo Astorri (Uniwersytet
Sacro Cuore, Wydziaø Prawa w Piacenzy). ZwroÂciø on uwageÎ na systematyczne rozszerzanie sieÎ kreÎgu panÂstw, w ktoÂrych sytuacja KosÂcioøa Katolickiego zostaøa okresÂlona w umowach ze StolicaÎ ApostolskaÎ, oraz podkresÂliø wzrost znaczenia krajowych Konferencji EpiskopatoÂw w procesie
realizacji norm konkordatowych. ZauwazÇyø ponadto, zÇe w konsekwencji
wskazanych zjawisk i w zwiaÎzku z zasadaÎ roÂwnosÂci systematycznie rozbudowywane saÎ formy dialogu instytucji politycznych z niekatolickimi
zwiaÎzkami wyznaniowymi.
KonferencjeÎ zamknaÎø prof. Giorgio Feliciani, ktoÂry zapowiedziaø wydanie materiaøoÂw konferencyjnych. NalezÇy oczekiwacÂ, zÇe wniosaÎ one powazÇny wkøad w dyskusjeÎ dotyczaÎcaÎ wzajemnych relacji panÂstwa i kosÂcioøa.
KonferencjeÎ wieÎc mozÇna uznacÂ za bardzo potrzebnaÎ, aktualnaÎ, integrujaÎcaÎ sÂrodowisko znawcoÂw prawa wyznaniowego w jednoczaÎcej sieÎ Europie.
Henryk Misztal

MieÎdzynarodowa konferencja pt. Podstawy regulacji stosunkoÂw PanÂstwo-KosÂcioÂø w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Wøoskiej, Lublin,
24 kwietnia 2009 r.
W dniu 24 kwietnia 2009 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Pawøa II odbyøa sieÎ mieÎdzynarodowa konferencja naukowa pt. Podstawy regulacji stosunkoÂw PanÂstwo-KosÂcioÂø w Rzeczypospolitej Polskiej
i Republice Wøoskiej, zorganizowana przez KatedreÎ Prawa Konstytucyjnego KUL. Do udziaøu w niej zaproszono grupeÎ specjalistoÂw z zakresu
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relacji panÂstwo-kosÂcioÂø z Uniwersytetu w Bari we Wøoszech. Celem konferencji byøo poroÂwnawcze przedstawienie modeli relacji mieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem Katolickim i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi w Polsce i we Wøoszech, ukazanie ewolucji przyjeÎtych rozwiaÎzanÂ, a takzÇe wskazanie podobienÂstw i odreÎbnosÂci obu modeli. PodjeÎta refleksja naukowa
søuzÇycÂ miaøa lepszemu zrozumieniu specyfiki tych relacji, poznaniu stanowisk, ale roÂwniezÇ wskazaniu tych pøaszczyzn, ktoÂre wymagajaÎ poprawy
czy ulepszenia.
KonferencjeÎ otworzyø i powitaø przybyøych gosÂci prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II ks. dr hab. Søawomir Nowosad, prof. KUL. Wyraziø on nadziejeÎ, izÇ konferencja poprzez wskazanie
mozÇliwych optymalnych rozwiaÎzanÂ w istniejaÎcych kwestiach spornych
przyniesie takzÇe realne owoce w zÇyciu publicznym. NasteÎpnie w imieniu
organizatoroÂw gøos zabraø dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL, kierownik
Katedry Prawa Konstytucyjnego. Jego zdaniem te dwie perspektywy ±
polska i wøoska ± spojrzenia na relacje panÂstwowo-kosÂcielne saÎ interesujaÎce i wielorako uzasadnione. ZwroÂciø uwageÎ na wielowiekowe, historyczne powiaÎzania z KosÂcioøem zaroÂwno panÂstwa polskiego (od przyjeÎcia
chrzesÂcijanÂstwa w 966 r.), jak i wøoskiego (ze wzgleÎdu na ponad tysiaÎcletniaÎ obecnosÂcÂ na terytorium PoÂøwyspu ApeninÂskiego PanÂstwa KosÂcielnego, a wspoÂøczesÂnie umiejscowienie w sercu Italii PanÂstwa-Miasta WatykanÂskiego). Ponadto zauwazÇyø, izÇ Wøochy zawsze zajmowaøy szczegoÂlne
miejsce w sÂwiadomosÂci PolakoÂw. Do dzisÂ obecne saÎ wpøywy kultury wøoskiej w polskiej architekturze, literaturze, sztuce, a nawet kuchni. RoÂwniezÇ nasz hymn panÂstwowy ± PiesÂnÂ LegionoÂw Polskich we Wøoszech ± po
dzisÂ dzienÂ przypomina drogeÎ PolakoÂw do niepodlegøej Ojczyzny: ¹z ziemi
wøoskiej do Polskiº. WspoÂøczesÂnie za sprawaÎ Ojca SÂwieÎtego Jana Pawøa II
Italia byøa i jest najczeÎsÂciej odwiedzanym przez PolakoÂw krajem europejskim. DzieÎkujaÎc gosÂciom z Wøoch za udziaø w konferencji, wyraziø
nadziejeÎ na dalszaÎ owocnaÎ i korzystnaÎ dla obu stron wspoÂøpraceÎ naukowaÎ
z Uniwersytetem w Bari.
PrzedpoøudniowaÎ sesjeÎ konferencji poprowadziø ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL). Referat wprowadzajaÎcy w polskaÎ czeÎsÂcÂ problematyki
obrad pt. Relacje PanÂstwa oraz kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej wygøosiø ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof.
KUL, kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL. Przedstawiø on
proces formowania sieÎ przepisoÂw okresÂlajaÎcych relacje pomieÎdzy panÂstwem a KosÂcioøem Katolickim i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi, jaki
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przebiegø we wspoÂøczesnej Polsce po 1989 r. NasteÎpnie ogoÂlnie scharakteryzowaø konstytucyjne unormowania przedmiotowych relacji. ZwroÂciø
uwageÎ, izÇ unormowania te nie zostaøy podporzaÎdkowane jednej opcji
politycznej czy sÂwiatopoglaÎdowej, ale saÎ owocem szerokiego kompromisu. W Konstytucji znalazøy sieÎ rozwiaÎzania wynikajaÎce z polskich tradycji,
a takzÇe wzorowane na normach prawa mieÎdzynarodowego, posÂwieÎconych
ochronie wolnosÂci mysÂli, sumienia i religii, czy tezÇ stanowiaÎce kalkeÎ rozwiaÎzanÂ przyjmowanych w innych panÂstwach, w tym w szczegoÂlnosÂci wpisanych do Konstytucji Republiki Wøoskiej. Na koniec swego wystaÎpienia
wskazaø problemy otwarte, jakie mozÇna dostrzec we wspoÂøczesnych relacjach mieÎdzy panÂstwem a zwiaÎzkami wyznaniowymi w naszym kraju,
z ktoÂrych najistotniejszym ± jego zdaniem ± jest postulowana zmiana
modelu finansowania instytucji kosÂcielnych. Jako mozÇliwy do przyjeÎcia
wzorzec w tym zakresie wskazaø rozwiaÎzania funkcjonujaÎce we Wøoszech
i na WeÎgrzech. Zaznaczyø przy tym, izÇ istnienie zasygnalizowanych problemoÂw nie zmienia jednak ogoÂlnie pozytywnej oceny relacji panÂstwo-kosÂcioÂø w Polsce. Pomimo sÂwieckiego charakteru tych relacji pamieÎta sieÎ
w nich o chrzesÂcijanÂskich korzeniach i dostrzega znaczenie kosÂcioøoÂw
i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych jako partneroÂw panÂstwa w dialogu
i wspoÂødziaøaniu dla dobra czøowieka i dobra wspoÂlnego.
Kolejny referat pt. Podstawy regulacji stosunkoÂw PanÂstwo-KosÂcioÂø
w Konstytucji Republiki Wøoskiej wygøosiø prof. Gaetano Dammacco.
OmoÂwiø proces ksztaøtowania sieÎ relacji mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøem
od poczaÎtkoÂw istnienia panÂstwa wøoskiego (1861 r.), poprzez zawarcie
TraktatoÂw LateranÂskich (11 lutego 1929 r.), przyjeÎcie Konstytucji (1947),
azÇ po rewizjeÎ Konkordatu z 1929 r., ktoÂrej dokonano w 1984 r., a ktoÂra
miaøa na celu dostosowanie regulacji konkordatowej do postanowienÂ Soboru WatykanÂskiego II. We wøoskim porzaÎdku prawnym funkcjonuje
zasada sÂwieckosÂci panÂstwa, chocÂ nie zostaøa ona wprost wpisana do Konstytucji. SÂwieckosÂcÂ nie oznacza jednak indyferencji. Religia we Wøoszech
traktowana jest jako dobro wspoÂlne, a nie przyczyna konfliktoÂw. Po omoÂwieniu przepisoÂw prawnych prof. G. Dammacco skoncentrowaø sieÎ na
przedstawieniu biezÇaÎcych problemoÂw, jakie niesie ich praktyczne stosowanie. Zaznaczyø przy tym, izÇ saÎ to problemy, ktoÂre pojawiajaÎ sieÎ takzÇe
w innych wspoÂøczesnych panÂstwach liberalnych i zwiaÎzane saÎ z posteÎpujaÎcaÎ w tych panÂstwach laicyzacjaÎ zÇycia publicznego.
Po przerwie przewodnictwo obrad objaÎø ks. prof. dr hab. JoÂzef Krukowski (KUL). NasteÎpnie kolejny z gosÂci przybyøych z Uniwersytetu
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w Bari, prof. Paolo Stafani, wygøosiø przedøozÇenie pt. Zasada laickosÂci
w orzecznictwie SaÎdu Konstytucyjnego Republiki Wøoskiej. Przedstawiø
wizjeÎ sÂwieckosÂci panÂstwa, jakaÎ mozÇna wyprowadzicÂ z orzecznictwa SaÎdu
Konstytucyjnego (SK). TrudnosÂcÂ tej materii ± zdaniem moÂwcy ± wynika
ze wspomnianego juzÇ braku wyrazÇonej explicite w Konstytucji zasady
sÂwieckosÂci panÂstwa. Prelegent omoÂwiø wybrane orzeczenia SK, m.in. dotyczaÎce fakultatywnego nauczania religii w szkoøach publicznych, odnoszaÎc sieÎ do ich uzasadnienÂ. KonÂczaÎc, podkresÂliø, izÇ w ocenie SK sÂwieckosÂcÂ
panÂstwa przyjeÎta we Wøoszech jest traktowana jako gwarancja i reÎkojmia
wolnosÂci religijnej.
Problematyka polskich regulacji wyznaniowych powroÂciøa w referacie
ks. prof. dr. hab. Henryka Misztala zatytuøowanym Ustawy majowe ±
o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania oraz o stosunku PanÂstwa
do KosÂcioøa katolickiego w Polsce ± z perspektywy 20 lat. Prelegent rozpoczaÎø od przedstawienia døugiej i trudnej drogi, jakaÎ nalezÇaøo przebycÂ, by
mogøo dosÂcÂ do uchwalenia wspomnianych ustaw. PodkresÂliø istotnaÎ roleÎ,
jakaÎ w tym procesie odegraøa Komisja Mieszana (WspoÂlna), zøozÇona
z przedstawicieli RzaÎdu i Episkopatu Polski. To w duzÇej mierze w wyniku
jej staranÂ, u schyøku Polski Ludowej, w dniu 17 maja 1989 r. uchwalone
zostaøy trzy ustawy ± o gwarancjach wolnosÂci sumienia i wyznania, o stosunku PanÂstwa do KosÂcioøa Katolickiego w RP i o ubezpieczeniu spoøecznym duchownych. PrzyjeÎcie tych ustaw rozpoczeÎøo proces demokratyzacji
polskiego prawa wyznaniowego. Prelegent wskazaø najistotniejsze zmiany
w sytuacji prawnej poszczegoÂlnych osoÂb w zakresie wolnosÂci sumienia
i wyznania, jak i zwiaÎzkoÂw wyznaniowych, w tym w szczegoÂlnosÂci KosÂcioøa Katolickiego, jakie byøy efektem przyjeÎcia przedmiotowych ustaw.
W dyskusji podsumowujaÎcej teÎ czeÎsÂcÂ obrad powroÂcono do definicji
sÂwieckosÂci panÂstwa i czeÎsto uzÇywanych w konteksÂcie tej sÂwieckosÂci pojeÎcÂ:
laicyzmu i panÂstwa laickiego. OdnoszaÎc sieÎ do nich, prof. Paolo Stafani
powiedziaø, zÇe jego zdaniem sÂwieckosÂcÂ-laickosÂcÂ panÂstwa nie jest ani dobra, ani zøa, przede wszystkim zasÂ nie mozÇe ona miecÂ charakteru antyreligijnego, bo woÂwczas przestaje bycÂ sÂwieckosÂciaÎ. PanÂstwo sÂwieckie pozwala swoim obywatelom na wyrazÇanie przekonanÂ religijnych, samo jednak ±
podkresÂliø ± nie pozostaje niewolnikiem zÇadnej koncepcji religijnej.
SesjeÎ popoøudniowaÎ pod przewodnictwem ks. dr. hab. Piotra Stanisza, prof. KUL, rozpoczaÎø cykl referatoÂw posÂwieÎconych konkordatom:
polskiemu i wøoskiemu. Prof. Maria Luisa Lo Giacco przedstawiøa referat
pt. Ocena obowiaÎzywania Konkordatu zawartego pomieÎdzy StolicaÎ
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ApostolskaÎ a RepublikaÎ WøoskaÎ w 25-lecie od jego nowelizacji. RozpoczeÎøa swoje wystaÎpienie od ukazania okolicznosÂci, w jakich doszøo do
modyfikacji Konkordatu wøoskiego w 1984 r. WyszczegoÂlniøa zmiany,
jakie zostaøy wprowadzone w drodze tej nowelizacji. Dotyczyøy one
przede wszystkim: organizacji nauczania religii w szkoøach publicznych
(zmiana z systemu obligatoryjnego na fakultatywny), zawierania maøzÇenÂstw w formie kanonicznej ze skutkami cywilnymi, finansowania duchownych. Accordo z 1984 r. miaøo charakter ramowy, pozostawiøo szereg kwestii do uregulowania w dalszych porozumieniach zawieranych
mieÎdzy przedstawicielami Episkopatu Wøoch i lokalnych wøadz panÂstwowych. Takie dodatkowe umowy dotyczyøy np. kwestii ochrony doÂbr kultury czy mozÇliwosÂci sprawowania opieki duszpasterskiej w osÂrodkach
odosobnienia.
ProblematykeÎ polskiego Konkordatu zawartego w 1993 r. podjaÎø ks.
prof. dr hab. JoÂzef Krukowski w referacie pt. Konkordat pomieÎdzy StolicaÎ
ApostolskaÎ i RzeczaÎpospolitaÎ PolskaÎ. Przedstawiø kontekst historyczny
zawarcia umowy, okolicznosÂci, ktoÂre zawazÇyøy na døugim oczekiwaniu
na jej ratyfikacjeÎ (doszøo do niej dopiero w 1998 r.), problematykeÎ skutecznosÂci Konkordatu i formy jego realizacji w krajowym porzaÎdku prawnym. OmawiajaÎc katalog spraw uregulowanych w umowie, w sposoÂb
szczegoÂlny zwroÂciø uwageÎ na: gwarancje wolnosÂci KosÂcioøa w zakresie
komunikowania w pøaszczyzÂnie horyzontalnej i wertykalnej, uznanie osobowosÂci prawnej KosÂcioøa i jego jednostek organizacyjnych, swobodeÎ
peønienia misji w zÇyciu publicznym, wolnosÂcÂ dokonywania zmian w strukturze terytorialnej, niezalezÇnosÂcÂ w mianowaniu duchownych, wolnosÂcÂ
sprawowania kultu publicznego, nienaruszalnosÂcÂ miejsc kultu i cmentarzy,
prawo do prowadzenia placoÂwek osÂwiatowo-wychowawczych, uniwersytetoÂw, szkoÂø wyzÇszych, prowadzenia duszpasterstwa wobec osoÂb przebywajaÎcych w wojsku, zakøadach penitencjarnych, zakøadach opieki zdrowotnej i pomocy spoøecznej, a takzÇe prawo do drukowania i rozpowszechniania materiaøoÂw i publikacji, do posiadania sÂrodkoÂw spoøecznego przekazu i emitowania audycji w publicznej radiofonii i telewizji. OceniajaÎc
przyjeÎtaÎ regulacjeÎ, prof. J. Krukowski stwierdziø, izÇ Konkordat przyczyniø
sieÎ do stabilizacji stosunkoÂw na linii panÂstwo-KosÂcioÂø Katolicki, a posÂrednio roÂwniezÇ do ustabilizowania sytuacji innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
KonÂczaÎc, zgøosiø postulat zawarcia przez PolskeÎ jeszcze dwoÂch umoÂw ze
StolicaÎ ApostolskaÎ, a mianowicie dotyczaÎcych spraw finansowych i statusu
prawnego Ordynariatu Polowego WP.
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ProblematykeÎ dziaøalnosÂci KosÂcioøa we Wøoszech w referacie pt. Relacje pozakonkordatowe pomieÎdzy KosÂcioøem katolickim a PanÂstwem
Wøoskim omoÂwiøa prof. Roberta Santoro. Materia konkordatowa nie wyczerpuje problematyki stosunkoÂw panÂstwo-kosÂcioÂø. Zdaniem prelegentki
juzÇ po 1984 r. pojawiøo sieÎ szereg zagadnienÂ, ktoÂre niewaÎtpliwie mozÇna
zaliczycÂ do tzw. res mixtae, a ktoÂre mogaÎ rodzicÂ problemy w sferze wolnosÂci religijnej, jak chociazÇby kwestie aborcji, eutanazji, zapøodnienÂ in
vitro, bioetyki itp. SzczegoÂlnie istotna w konteksÂcie rozwoju inzÇynierii
genetycznej i nauk biomedycznych staje sieÎ problematyka okresÂlenia
i kontroli granic zÇycia i sÂmierci czøowieka. Tworzenie prawa w tym zakresie wiaÎzÇe sieÎ z dopuszczeniem do gøosu w dyskusji nad tymi zagadnieniami
takzÇe przedstawicieli KosÂcioøa. Ich stanowcze wystaÎpienia byøy niejednokrotnie we Wøoszech niesøusznie interpretowane jako proÂby ingerencji
KosÂcioøa w tworzenie prawa krajowego dotyczaÎcego problematycznych
zagadnienÂ. Ingerencja w proces legislacyjny jest oczywisÂcie niedopuszczalna w panÂstwie sÂwieckim, ale ± jak zaznaczyøa prelegentka ± z drugiej
strony nalezÇy pamieÎtacÂ, zÇe saÎ to kwestie, w ktoÂrych katolicy nie mogaÎ
milczecÂ, a zgodnie z art. 1 Konkordatu z 1984 r. nie ma takiej sfery,
w ktoÂrej katolicy nie mogliby sieÎ wypowiadacÂ. Jako przykøad sprawy,
ktoÂra w ostatnim czasie podzieliøa opinieÎ publicznaÎ we Wøoszech, przytoczyøa orzeczenia saÎdu dotyczaÎce leczenia Eluany Englaro, dla ktoÂrej rodzice zazÇaÎdali przerwania interwencji medycznej.
Ostatni cykl referatoÂw wygøoszonych w trakcie konferencji posÂwieÎcony zostaø charakterystyce unormowanÂ Konstytucji RP z 1997 r., stanowiaÎcych podstaweÎ regulacji stosunkoÂw mieÎdzy panÂstwem a kosÂcioøami i innymi zwiaÎzkami wyznaniowymi w Polsce. Jako pierwsza ± zgodnie z systematykaÎ przepisoÂw zawartych w art. 25 Konstytucji ± zostaøa przyblizÇona
zasada roÂwnouprawnienia kosÂcioøoÂw i innych zwiaÎzkoÂw wyznaniowych.
Mgr Kamila DoktoÂr-Bindas (KUL), ktoÂra omoÂwiøa wymienionaÎ zasadeÎ,
zwroÂciøa uwageÎ na znaczenie, jakie jest jej przypisywane w demokratycznym panÂstwie prawnym i wspoÂøczesnym spoøeczenÂstwie demokratycznym.
W swoim wystaÎpieniu przytoczyøa roÂwniezÇ przewazÇajaÎce poglaÎdy doktryny na jej temat oraz sposoÂb interpretacji powyzÇszej zasady w orzecznictwie
Trybunaøu Konstytucyjnego. NasteÎpnie gøos zabraø dr Marek Dobrowolski (KUL), ktoÂry w swoim wystaÎpieniu podjaÎø proÂbeÎ odpowiedzi na dosÂcÂ
prowokacyjnie postawione pytanie: bezstronnosÂcÂ (neutralnosÂcÂ) panÂstwa
w sprawach przekonanÂ religijnych, sÂwiatopoglaÎdowych i filozoficznych ±
rzeczywistosÂcÂ czy utopia? W swoim wystaÎpieniu zwroÂciø uwageÎ na trud-
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nosÂci, jakie rodzaÎ sieÎ przy interpretacji tego przepisu, a wiaÎzÇaÎ sieÎ z ustaleniem normy posteÎpowania, jednoznacznie okresÂlajaÎcej obowiaÎzki organoÂw panÂstwa. Zdaniem prelegenta dosøowne rozumienie tzw. bezstronnosÂci sÂwiatopoglaÎdowej panÂstwa mozÇe prowadzicÂ w sÂlepy zauøek. Referat
konÂczaÎcy obrady wygøosiø dr Przemysøaw Czarnek (KUL). W swoim
przedøozÇeniu ukazaø autonomieÎ i wspoÂødziaøanie w relacjach panÂstwa i kosÂcioøa jako standardy panÂstwa prawa. UzasadniajaÎc perspektyweÎ swojego
spojrzenia na fundamentalne dla relacji panÂstwo-kosÂcioÂø zasady: autonomii i wspoÂødziaøania, podkresÂliø, izÇ zasada panÂstwa prawa wyrazÇona
w art. 2 Konstytucji RP jest uwazÇana za podstaweÎ wszystkich rozwiaÎzanÂ
ustrojowych i ¹zasadeÎ zasadº.
Na podkresÂlenie zasøuguje wysoki poziom merytoryczny wygøoszonych referatoÂw. ZroÂzÇnicowane tematycznie wystaÎpienia prelegentoÂw pozwoliøy wieloaspektowo przeanalizowacÂ relacje pomieÎdzy panÂstwem
a kosÂcioøem w Polsce i we Wøoszech. OczekiwacÂ zatem mozÇna, zÇe zapowiadane przez organizatoroÂw ksiaÎzÇkowe wydanie materiaøoÂw pokonferencyjnych beÎdzie roÂwnie interesujaÎce.
Marta Ordon
VI OgoÂlnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Od tymczasowosÂci do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, KamienÂ SÂlaÎski, 19-21 maja 2009 r.
W dniach 19-21 maja 2009 r. w Kamieniu SÂlaÎskim odbyøo sieÎ
VI OgoÂlnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Od tymczasowosÂci do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009. Organizatorami tego naukowego spotkania byli:
Zakøad Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziaøu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Patronat nad konferencjaÎ objeÎli: wiceprezes Rady MinistroÂw, minister spraw wewneÎtrznych i administracji Grzegorz Schetyna
oraz marszaøek wojewoÂdztwa opolskiego JoÂzef Sebesta.
Przybyli uczestnicy konferencji zostali powitani przez ks. dr. D. Walencika i ks. prof. dr. hab. Z. Gleisnera. Uroczystego otwarcia tego naukowego spotkania dokonaø dziekan Wydziaøu Prawa i Administracji

