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Od Redakcji  

W 2021 roku świat nadal musiał się borykać z pandemią COVID-19. 

Z tego powodu planowana na maj 2021 r. VIII Międzynarodowa Interdy-
scyplinarna Konferencja Naukowa SNPL pt. Przesłanki uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 1791 roku i jej wpływ na dalsze losy narodów Eu-

ropy Środkowo-Wschodniej (aspekty geopolityczne, historyczne, praw-

ne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe) musiała zostać przeniesiona na 
15–17 października 2021 r. Były obawy, że konferencja znów nie dojdzie 

do skutku, tak jak było w roku 2020. Jednak na szczęście sytuacja na tyle 

się unormowała, że ta wyjątkowa konferencja się odbyła. Znaczenie tej 
konferencji doceniły władze litewskie, gdyż jeszcze w 2020 r. została ona 

wymieniona w projekcie rządowym jako jedna z kilkunastu zaplanowa-

nych imprez, poświęconych upamiętnieniu 230. rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. Jednak 
pandemia wywarła swój wpływ na przebieg konferencji: odbyła się ona 

w trybie hybrydowym, częściowo zdalnie, w jej ramach zostało wygło-

szonych prawie 40 referatów1.  
Duża liczba wartościowych referatów wymagała niestandardowego 

podejścia do publikacji materiałów konferencji. Opracowane na podsta-

wie wygłoszonych referatów artykuły naukowe miały być wydane 
w dwóch monografiach zbiorowych w latach 2021 i 2022. Pierwsza mo-

nografia pt. Przesłanki i reminiscencje uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Uwarunkowania polityczno-prawne i kulturowe, która została wydana 

we współpracy z Akademią Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górni-
czej, stanowiła Tom 21A Rocznika SNPL2. Zamieszczono w niej dziesięć 

tekstów konferencyjnych. Dzisiaj oddajemy do rąk czytelników Tom 21B 

Rocznika SNPL3. Zawarte są w nim dwa artykuły opracowane na podsta-
wie referatów konferencyjnych, dwa artykuły naukowe niepowiązane 

z konferencją, ale wysoko ocenione przez recenzentów naukowych, jak 

 
1 Program VIII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Prze-

słanki uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 roku i jej wpływ na dalsze losy narodów Europy 
Środkowo-Wschodniej (aspekty geopolityczne, historyczne, prawne, ekonomiczne, spo-

łeczne i kulturowe) zorganizowanej przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy 
(SNPL), Wilno, 15–17 października 2021 roku, https://snpl.lt/konferencje/Konferencja2021/ 
Ramowy_program_konferencji_01.10.2021 PL.pdf. 

2 https://snpl.lt/rocznikT21A.php. 
3 https://snpl.lt/rocznikT21B.php. 
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również tradycyjne działy publikowane w Roczniku, takie jak recenzje, 
kronika SNPL i komunikaty. Kolejna monografia, zawierająca artykuły 

naukowe, oparte na referatach konferencyjnych, ukaże się w 2022 roku 

pod auspicjami Wydawnictwa Sejmowego RP. 

Jesteśmy wdzięczni Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 
Górniczej za współpracę w wydaniu Tomu 21A Rocznika, dzięki której 

artykuły w nim opublikowane uzyskają punktację ministerialną.  

Również chcemy złożyć serdeczne podziękowanie Ambasadzie RP 
w Wilnie, która dofinansowała prace wydawnicze i druk obu części 

Rocznika SNPL. 

Oddajemy obydwa tomy Rocznika w ręce czytelników, mając na-

dzieję, że przyczynią się one do upamiętnienia na Litwie i w Polsce tak 
znaczącej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajem-

nego Obojga Narodów. Cieszymy się, że pomimo trudności organizacyj-

nych udało się zachować ciągłość publikacji Rocznika SNPL, który jest 
kolejnym wymownym dowodem prężnej pracy Stowarzyszenia Naukow-

ców Polaków Litwy. 


