
S p r a w o z d a n i a

Studia z prawa wyznaniowego
tom 13 – 2010

Konferencja pt. „Kościół prawosławny po 1945 r., Warszawa 4 listo-
pada 2009 r.”

w dniu 4 listopada 2009 r. odbyła się w chrześcijańskiej akademii 
teologicznej w warszawie konferencja pt. „kościół prawosławny po 
1945 r.” została zorganizowana przez ministerstwo spraw wewnętrznych 
i administracji, chrześcijańską akademię teologiczną w warszawie, 
katedrę teologii prawosławnej uniwersytetu w białymstoku, katedrę 
historii europy środkowo-wschodniej uniwersytetu w białymstoku, 
studium europy wschodniej uniwersytetu warszawskiego.

w skład prezydium konferencji weszli: dr małgorzata winiarczyk-
kossakowska, ks. dr henryk paprocki, dr urszula pawluczuk, prof. antoni 
mironowicz, Jerzy (siemiatycki polskiego autokefalicznego kościoła 
prawosławnego).

otwarcia konferencji dokonali pan tomasz siemoniak – sekretarz stanu 
w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji oraz Jego eminen-
cja abp sawa – prawosławny metropolita warszawski i całej polski. 
w konferencji udział wzięli m.in.: hierarchowie polskiego autokefalicz-
nego kościoła prawosławnego, zwierzchnicy i przedstawiciele kościo-
łów w rzeczypospolitej polskiej, przedstawiciele środowisk naukowych 
i mediów oraz młodzież akademicka.

zebranych gości, prelegentów oraz przedstawicieli ministerstwa spraw 
wewnętrznych i administracji oraz biura rzecznika praw obywatelskich 
uroczyście powitał ks. bp prof. wiktor wysoczański.
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na wstępie tomasz siemoniak, sekretarz stanu mswia podzięko-
wał za liczne przybycie zaproszonych gości oraz wyraził uznanie dla 
prof. antoniego mironowicza za inicjatywę zorganizowania konferencji. 
Jednocześnie wyraził nadzieję, że konferencja przyniesie konstruktywne 
wnioski. zadeklarował, że ze strony rządowej istnieje pełna otwartość 
na dialog ze związkami wyznaniowymi. Jako przykład podał rządowy 
projekt ustawy o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości 
pozostających we władaniu polskiego autokefalicznego kościoła prawo-
sławnego, będący obecnie przedmiotem procesu legislacyjnego.

następnie głos zabrał Jego eminencja abp sawa (prawosławny metro-
polita warszawski i całej polski). podziękował przedstawicielom mswia 
za otwartość na dialog, który znajduje swój wymiar w postaci oczekiwanej 
regulacji stanu prawnego nieruchomości pounickich. abp sawa omówił 
krotko historię kościoła prawosławnego w polsce międzywojennej, 
wskazując, że po 1945 roku „prawosławie traktowane było jak pozosta-
łości caratu”. zaznaczył, że obecnie powojenna historia kościoła prawo-
sławnego cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony różnych ośrodków 
naukowych.

pierwszy referat wygłosił bp Jerzy (chat). w krótkim wprowadzeniu 
opisał najważniejsze wydarzenia związane z historią kościoła prawosław-
nego na ziemiach polskich. przybliżył aktualny stan prawny polskiego 
autokefalicznego kościoła prawosławnego (pakp) w świetle przepi-
sów ustawy z 4 lipca 1991 r. wyraził uznanie dla działalności wspólnego 
zespołu rządu i pakp, której owocem będzie uchwalenie ustawy o nieru-
chomościach pounickich. następnie omówił obecną strukturę kościoła 
prawosławnego. w referacie zostały również poruszone kwestie aktualne-
go stanu życia monastycznego, szkolnictwa prawosławnego oraz dyploma-
cji pakp. prelegent omówił szczegółowo realizowane inicjatywy związane 
z wykonywaniem działalności charytatywnej i oświatowej. w zakończeniu 
prelegent nakreślił oczekiwania i perspektywy rozwiązania problemów, 
wśród których wymienił brak finansowania z budżetu państwa prawosław-
nego Seminarium duchownego w warszawie.

kolejny referat wygłosił prof. antoni mironowicz (uniwersytet 
w białymstoku). na wstępie omówił dzieje chrześcijaństwa na terenie 
polski, ze szczególnym uwzględnieniem historii kościoła prawosławnego. 
podkreślił, że w chwili obecnej trzy ośrodki naukowe prowadzą intensyw-
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ne badania we wspomnianym zakresie, są nimi: chat, wydział teologii 
kul, instytut europy środkowo-wschodniej w lublinie, katedra historii 
europy środkowo-wschodniej uniwersytetu w białymstoku oraz katedra 
teologii prawosławnej w białymstoku. ponadto wskazał, że badania nad 
historią kościoła prawosławnego prowadzi także białoruskie towarzy-
stwo historyczne. następnie przedstawił aktualny stan badań nad dziejami 
kościoła prawosławnego.

następny referat wygłosiła dr małgorzata winiarczyk-kossakow-
ska (uniwersytet humanistyczno-przyrodniczy Jana kochanowskiego 
w kielcach). przedmiotem rozważań prelegentka uczyniła treść ustawy 
z 4 lipca 1991 r. o stosunku państwa do polskiego autokefalicznego 
kościoła prawosławnego. prelegentka podkreśliła, że przepisy tej ustawy 
były niemal identyczne z tymi, które znajdowały się w ustawie z 17 maja 
1989 r. o stosunku państwa do kościoła katolickiego w rzeczypospolitej 
polskiej.

po przerwie, jako pierwszy referat wygłosił ks. dr henryk paprocki 
(uniwersytet w białymstoku), który skupił się w swoim wystąpieniu na 
aspekcie działalności ekumenicznej kościoła prawosławnego. wyróżnił 
zasadniczo trzy okresy aktywności ekumenicznej tego kościoła w polsce. 
pierwszy (1945–1956) określił mianem ograniczania działalności tego 
kościoła, drugi (1956–1989) scharakteryzował jako stopniowe odnawia-
nie kontaktów międzynarodowych i rozwój życia monastycznego, ostatni 
okres wyznacza wejście w życie ustawy regulującej status prawny pakp, 
z czym wiąże się pełna autonomia i niezależność tego kościoła oraz możli-
wość swobodnego rozwoju.

kolejny referat pt. „szkolnictwo prawosławne w polsce” wygłosił ks. 
dr Jerzy tofiluk (chat). przedstawił sytuację prawną szkolnictwa prawo-
sławnego na terenie ii rzeczypospolitej polskiej, po czym dokonał oceny 
ograniczeń w zakresie szkolnictwa prawosławnego dokonywanych przez 
władze komunistyczne. następnie przedstawił historię powstania liceum 
prawosławnego w warszawie oraz aktualny stan szkolnictwa prawosław-
nego na terenie polski.

ostatni referat dotyczył „monastycyzmu prawosławnego w polsce 
powojennej”. dr urszula pawluczuk (uniwersytet w białymstoku) przybli-
żyła historię życia monastycznego na terenie polski. w okresie 20-lecia 
międzywojennego istniało – jak podkreśliła – około 20 monasterów. okres 
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powojenny charakteryzował się recesją życia monastycznego. dopiero pod 
koniec lat 80., co wiązało się z odbudową monasteru w Jabłecznej, nastąpił 
stopniowy rozwój życia zakonnego. uregulowanie sytuacji prawnej pakp 
po 1989 r. doprowadziło do wzrostu zainteresowania życiem zakonnym, 
które obecnie na terenie polski skupia 108 osób zakonnych.

konferencję zakończył ks. bp prof. wiktor wysoczański. podziękował 
uczestnikom i zaprosił do udziału w panelu dyskusyjnym „prawosławie 
w mediach”.

na wstępie moderator dyskusji ks. dr henryk paprocki omówił kwestię 
dostępu do mediów w polsce do 1989 r. media publiczne po 1989 r. – 
stwierdził – charakteryzuje pluralizm religijny. Jednym z pierwszych 
problemów wysuniętych w ramach dyskusji była obecność tematyki religij-
nej w mediach publicznych w godzinach tzw. małej oglądalności. prof. 
mironowicz zwrócił uwagę na brak prezentacji w mediach publicznych 
stanowiska różnych religii w materii ekonomicznej, społecznej, kulturo-
wej. dyskusję zakończył ks. dr paprocki, jeszcze raz dziękując zebranym 
za udział w konferencji i owocną dyskusję.

Michał Zawiślak

Sympozjum naukowe pt. „Magisterium Kościoła w zderzeniu z prawem 
państwowym”, Kraków 19 listopada 2009 r.

poszanowanie praw wewnętrznych związków wyznaniowych, 
a w szczególności prawa kanonicznego przez normy prawa państwowe-
go jest jedną z gwarancji prawa do wolności sumienia i religii. podjęcie 
tej tematyki stało się powodem przygotowania sympozjum naukowego 
pt.: „magisterium kościoła w zderzeniu z prawem państwowym”, które 
odbyło się 19 listopada 2009 r. w krakowie. organizatorem tego spotkania 
był instytut prawa kanonicznego uniwersytetu papieskiego Jana pawła ii 
w krakowie. zainicjowaną w ten sposób konferencję uświetniła ponadto 
10. rocznica powstania wskazanego instytutu.

otwarcia sympozjum dokonał ks. dr hab. J. krzywda, prof. upJpii, 
dyrektor instytutu prawa kanonicznego. odczytał list Je kard. stanisława 


