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Zaproszenie 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Koleżanki i Koledzy, 

 

W bieżącym roku mija stulecie uchwalenia Konstytucji Marcowej, 

pierwszej ustawy konstytucyjnej nowo odrodzonego Państwa Polskiego. Była 

ona głęboko zakorzeniona w ówczesnym europejskim konstytucjonalizmie, 

szczególnie francuskim, ale wykorzystywała również rodzime instytucje 

ustrojowe. Stanowiła zarówno kluczowy moment w konsolidacji państwa, jak i 

kształtowania nowoczesnego ustroju demokratycznego. Uznaliśmy, iż 

przywołana Rocznica, stanowi znamienitą okazję do głębszej refleksji naukowej. 

Pragniemy spojrzeć na kwestie Konstytucji Marcowej z pespektywy kilku 

dyscyplin naukowych – politologii, historii najnowszej, prawa konstytucyjnego 

oraz socjologii polityki. W agendzie Konferencji przewidzieliśmy szerokie 

spektrum tematów referatów – począwszy od kwestii kształtowania się 

pierwszych instytucji władzy państwowej Odrodzonej Rzeczypospolitej; 

umiejscowienie ewolucji polskiej myśli konstytucyjnej na szerszym, europejskim 

tle; zaprezentowania zasad ustrojowych Konstytucji, aż po szczegółowe analizy 

poszczególnych instytucji polityczno-ustrojowych. Istotnym elementem naszej 

refleksji naukowej pragniemy uczynić kwestie katalogu praw i wolności 

obywatelskich, a także – co szczególnie istotne i interesujące - praktyki 

konstytucyjnej kolejnych lat, aż do Zamachu Majowego. Naturalnym 

dopełnieniem planowanych badań będą kwestie prezentacji ustroju II RP na 

łamach Radia Wolna Europa, postrzegania Konstytucji Marcowej w latach Polski 

Ludowej przez świat nauki i polityki oraz prezentacja Konstytucji w 

przedwojennych podręcznikach.  



 

Dwie Katedry – Systemów Politycznych i Historii Politycznej na Wydziale 

Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego 

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową – 100 lat Konstytucji 

Marcowej – między przeszłością a współczesnością. Z oczywistych względów 

będzie miała ona przebieg wideokonferencji przy użyciu platformy Google Meet, 

w dniu 20 oraz 21 maja 2021 roku (czwartek-piątek). Zamiarem organizatorów 

jest zebranie wygłoszonych i przygotowanych tekstów (w terminie do końca 

czerwca br.) i uzupełnione opiniami przedwojennych konstytucjonalistów 

polskich, wydanie tomu w prestiżowej serii – O niepodległą i granice. Zapraszamy 

gorąco do udziału w Konferencji.  Szczegóły odnoszące się do linku 

uprawniającego do udziału w przedsięwzięciu naukowym zostaną Państwu 

przesłane w terminie późniejszym. Pozwalamy sobie przesłać szczegółowy 

porządek majowej konferencji. 

 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

 
Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski  
 
Katedra Historii Politycznej 
historia.wnpism@uw.edu.pl 

 
Prof. dr hab. Jacek Wojnicki  
 
Katedra Systemów Politycznych 
systempolityczny.wnpism@uw.edu.pl 
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