
Komunikat 

Rocznik SNPL, Wilno, Litwa, 2020, T. 20, s. 475–476 475 

VIII Międzynarodowa Interdyscyplinarna 

Konferencja Naukowa pt. 

Geopolityczne i społeczno-ekonomiczne przesłanki 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku  

i jej wpływ na dalsze losy narodów 

Europy Środkowo-Wschodniej 

(aspekty geopolityczne, historyczne, prawne,  

społeczne i kulturowe) 

W 2021 roku przypada 230. rocznica Konstytucji 3 Maja, która była 
jednym z największych osiągnięć politycznych Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów (Polski i Litwy). Ta rocznica zachęca do pochylenia się nad tym 

zagadnieniem i spojrzenia na nie przez pryzmat wielu dyscyplin nauko-

wych. Stąd w planie działalności Zarządu SNPL na rok 2021 jest przewi-
dziane zorganizowanie VIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Kon-

ferencji Naukowej pt. Geopolityczne i społeczno-ekonomiczne przesłanki 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku i jej wpływ na dalsze losy na-
rodów Europy Środkowo-Wschodniej (aspekty geopolityczne, historycz-

ne, prawne, społeczne i kulturowe). 

Konstytucja 3 Maja 1791 roku jako polityczny akt prawny okazała się 
milowym krokiem cywilizacyjnym – była to pierwsza konstytucja pisana 

w Europie i druga na świecie (po Konstytucji Stanów Zjednoczonych 

Ameryki). Ten polityczny akt prawny został przyjęty w okresie ogrom-

nych zmian w Europie – słynna Konstytucja Francji została przyjęta 
3 września 1791 roku, cztery miesiące później. Nieodłączną częścią Kon-

stytucji 3 Maja był przyjęty 20 października 1791 roku polityczny akt 

prawny Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów, wprowadzający szcze-
gółowe przepisy wykonawcze. 

Konstytucja 3 Maja funkcjonowała rok i dwa tygodnie, gdyż 18 maja 

1792 r. na terytorium Rzeczypospolitej wtargnął stutysięczny korpus 

wojsk carskiej Rosji, który zapoczątkował upadek państwa. Pomimo tra-
gicznego losu Rzeczypospolitej pamięć o cywilizacyjnym dziele Obojga 

Narodów przetrwała wiele pokoleń. W maju 2020 roku Sejm Republiki 

Litewskiej przyjął uchwałę o ogłoszeniu 2021 roku Rokiem Konstytucji 
3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. 
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Planujemy, że konferencja, która znalazła się na liście imprez Rządu 
RL poświęconych obchodom Roku Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia 

Wzajemnego Obojga Narodów, odbędzie się w maju 2021 roku. Partne-

rami konferencji są Departament ds. Mniejszości Narodowych przy Rzą-

dzie Republiki Litewskiej, Ambasada RP w Wilnie. Do udziału w konfe-
rencji zapraszamy znanych naukowców i polityków z Polski, Litwy, Bia-

łorusi, Ukrainy, Kanady i innych krajów. 
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