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Przewodnictwo panelu dyskusyjnego zostaøo powierzone ks. prof. dr.
hab. H. Misztalowi (KUL). WzieÎli w nim udziaø: mgr M. Piszcz-Czapla,
mgr K. Walczuk, Specjalista w Departamencie WyznanÂ Religijnych oraz
MniejszosÂci Narodowych i Etnicznych MSWiA, mgr M. Marek, mgr
J. DaÎbrowski, Naczelnik Wydziaøu Planowania i Rozliczania Dotacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ks. mgr K. Zygmunt oraz
w samej dyskusji poza wymienionymi wzieÎli udziaø takzÇe mieÎdzy innymi:
ks. dr T. Stanisøawski, ks. dr hab. P. Stanisz, dr P. Borecki, prof. dr hab. T.
ZielinÂski, ks. dr D. Walencik.
Na uwageÎ zasøuguje wysoki poziom merytoryczny charakteryzujaÎcy
wygøoszone przez prelegentoÂw wystaÎpienia, a ponadto staranne i rzetelne
przygotowanie caøej konferencji naukowej.
Aneta Maria Abramowicz

Zebranie Zaøoźycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego,
Lublin, 21-22 czerwca 2008 r.
W dniach 21-22 czerwca 2008 r. w Dworku Staropolskim, beÎdaÎcym
jednym z osÂrodkoÂw konferencyjnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawøa II, odbyøo sieÎ Zebranie ZaøozÇycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW). Udziaø w nim wzieÎli: mgr Aneta Abramowicz (KUL), dr Paweø Borecki (UW), mgr Ryszard BrozÇyniak
(UW), dr Andrzej Czohara (Warszawa), ks. dr hab. Søawomir Fundowicz,
prof. KUL, mgr Aleksander Merker (Warszawa), ks. dr hab. Artur Mezglewski, prof. KUL, ks. prof. zw. dr hab. Henryk Misztal (KUL), dr hab.
Ryszard Mojak (UMCS), dr Marta Ordon (KUL), dr Paweø Sobczyk
(UKSW), ks. dr Tadeusz Stanisøawski (KUL), ks. dr hab. Piotr Stanisz
(KUL), ks. dr Piotr Steczkowski (URz), dr Andrzej SzymanÂski (UO), dr
Paweø SÂroda (KUL), dr Anna Tunia (KUL), dr Bogusøaw Ulijasz (KUL),
ks. dr Dariusz Walencik (UO), dr Zdzisøaw Zarzycki (UJ), mgr Michaø
ZawisÂlak (KUL), dr hab. Tadeusz J. ZielinÂski, prof. ChAT.
Obrady otworzyø ks. prof. zw. dr hab. Henryk Misztal, ktoÂry w imieniu
wøasnym i drugiego patrona Towarzystwa ± prof. zw. dr hab. Michaøa
Pietrzaka powitaø zgromadzonych. Wyraziø przy tym radosÂcÂ z realizacji
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idei powoøania towarzystwa naukowego, ktoÂra to idea pojawiøa sieÎ juzÇ
przy okazji I Zjazdu Katedr i WykøadowcoÂw Prawa Wyznaniowego
w 2003 r. NasteÎpnie gøos oddaø prof. dr. hab. Tadeuszowi J. ZielinÂskiemu,
wybranemu na przewodniczaÎcego prezydium obrad Zebrania ZaøozÇycielskiego, ktoÂry je poprowadziø.
W punkcie pierwszym porzaÎdku obrad podjeÎta zostaøa uchwaøa o powoøaniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. NasteÎpnie w drodze gøosowanÂ i dyskusji przyjeÎto tekst Statutu PTPW. Zgodnie z nim
celem Towarzystwa ma bycÂ popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiaÎgnieÎcÂ nauki prawa wyznaniowego oraz integracja sÂrodowiska specjalistoÂw z zakresu prawa wyznaniowego. PowyzÇsze
cele majaÎ bycÂ realizowane w szczegoÂlnosÂci poprzez: 1) inicjowanie i organizowanie badanÂ naukowych, w tym prawnoporoÂwnawczych; 2) organizowanie konferencji naukowych, krajowych i mieÎdzynarodowych, odczytoÂw i spotkanÂ dyskusyjnych; 3) wspoÂøpraceÎ z instytucjami publicznymi,
z jednostkami systemu szkolnictwa wyzÇszego i nauki w obszarze nauk
spoøecznych oraz z innymi instytucjami akademickimi, w tym z towarzystwami naukowymi; 4) popularyzowanie osiaÎgnieÎcÂ nauki prawa wyznaniowego w praktyce legislacyjnej i dziaøalnosÂci organoÂw publicznych; 5)
dziaøalnosÂcÂ wydawniczaÎ.
W dalszej czeÎsÂci obrad dokonano wyboru Komitetu ZaøozÇycielskiego
PTPW, a takzÇe czøonkoÂw ZarzaÎdu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej.
Ustalono roÂwniezÇ, izÇ tymczasowa siedziba Towarzystwa miesÂcicÂ sieÎ beÎdzie
w siedzibie Katedry Prawa Wyznaniowego, na Wydziale Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji KUL. Pierwszy dzienÂ obrad zwienÂczyøa
dyskusja programowa wokoÂø spraw zwiaÎzanych z przyszøaÎ dziaøalnosÂciaÎ
Towarzystwa.
W tym samym dniu zebraøy sieÎ na posiedzeniach nowo wybrana Komisja Rewizyjna i ZarzaÎd Towarzystwa. Komisja Rewizyjna ukonstytuowaøa sieÎ w nasteÎpujaÎcym skøadzie: przewodniczaÎcy ± dr Paweø Sobczyk,
wiceprzewodniczaÎcy ± ks. dr Tadeusz Stanisøawski, sekretarz ± dr Anna
Tunia, czøonkowie ± ks. dr Piotr Steczkowski i dr Andrzej SzymanÂski.
ZarzaÎd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego ukonstytuowaø
sieÎ w nasteÎpujaÎcym skøadzie: Prezes ± prof. dr hab. Tadeusz J. ZielinÂski,
wiceprezesi ± ks. prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Ryszard
Mojak, ks. dr hab. Piotr Stanisz, czøonkowie ZarzaÎdu ± dr Paweø Borecki,
dr Andrzej Czohara, dr Zdzisøaw Zarzycki, sekretarz ± dr Marta Ordon,
skarbnik ± dr Dariusz Walencik.
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Druga czeÎsÂcÂ Zebrania ZaøozÇycielskiego PTPW odbyøa sieÎ w dniu 22
czerwca 2008 r. Obrady w tym dniu poprowadziø ks. dr hab. Piotr Stanisz.
Odczytane zostaøy protokoøy z posiedzenÂ ZarzaÎdu i Komisji Rewizyjnej,
jakie miaøy miejsce w dniu poprzednim. NasteÎpnie gøos zabraø nowo wybrany Prezes Towarzystwa prof. dr hab. Tadeusz J. ZielinÂski. Wyraziø
opinieÎ, izÇ ksztaøt powoøanych wøadz Towarzystwa dobrze odzwierciedla
przyjeÎte zaøozÇenia ideowe PTPW i jest wyrazem otwartosÂci na wszystkie
sÂrodowiska naukowe prowadzaÎce badania w zakresie prawa wyznaniowego. Zdaniem Prezesa, Towarzystwo powinno w swej dziaøalnosÂci poøozÇycÂ
szczegoÂlny nacisk na organizowanie sympozjoÂw, prowadzenie badanÂ naukowych, w tym finansowanych z grantoÂw ze sÂrodkoÂw publicznych, dziaøalnosÂcÂ wydawniczaÎ oraz kontakty mieÎdzynarodowe z partnerami zagranicznymi PTPW, zwøaszcza na terenie Unii Europejskiej. Po przyjeÎciu
protokoøoÂw obrady Zebrania ZaøozÇycielskiego zostaøy zamknieÎte.
W niedøugim czasie po Zebraniu Komitet ZaøozÇycielski PTPW zøozÇyø
w SaÎdzie Rejonowym w Lublinie wniosek o rejestracjeÎ Towarzystwa wraz
z kompletem wymaganych dokumentoÂw. Po rozpatrzeniu wniosku na
posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2008 r. SaÎd wydaø postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru SaÎdowego stowarzyszenia pod nazwaÎ Polskie
Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (numer KRS 0000311635).
Marta Ordon

