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W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości 
odbyło się w kraju wiele konferencji naukowych, ukazało się też wiele publi-
kacji. W ten nurt wpisało się twórczo także środowisko gorzowskie, wydając 
książkę omawiającą wydarzenia polskie z pierwszego roku niepodległości, roku 
naznaczonego wielkimi osiągnięciami. Zbudowany został wówczas jednolity 
rząd, uznawany przez wszystkich w kraju i za granicą, przeprowadzono wybory 
do Sejmu, utworzono silną armię, która odniosła wielkie sukcesy militarne, nie- 
podległość państwa potwierdziła paryska konferencja pokojowa w traktacie wer-
salskim. Wreszcie państwo, mimo trudnego czasu, wprowadziło wiele bardzo 
postępowych reform z zakresu polityki społecznej.

Treść recenzowanej książki nawiązuje do jubileuszu stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Tom stanowi wyraz pamięci o znaczącym wydarzeniu 
odrodzenia Ojczyzny po 123 latach niewoli, o czasie, kiedy ziszczało się marzenie 
wielu Polaków o własnym państwie. Było to rzeczywiście spełnienie wyczekiwa-
nego przez pokolenia obywateli żyjących pod zaborami cudu niepodległości. Dzień 
11 listopada 1918 roku stał się symbolicznym ukoronowaniem drogi do wolno-
ści. Dla porządku należy nadmienić, że koniec Wielkiej Wojny przyniósł wolność 
także innym narodom. Na mapie Europy obok Polski pojawiły się: Czecho- 
słowacja, Litwa. Łotwa, Estonia, Finlandia, Królestwo Serbów, Chorwatów i Sło-
weńców, a także Irlandia i Islandia. 

Autorami poszczególnych rozdziałów książki są badacze wywodzący się 
ze środowiska naukowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielko-
polskim: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, prof. dr hab. Janusz Faryś, 
prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk oraz dr Przemysław Słowiński. Wymienieni 



244

Studia Administracji i Bezpieczeństwa           nr 6/2019

Autorzy skupili się na przedstawieniu procesu budowy podstaw państwowości 
odrodzonej Polski w pierwszych miesiącach niepodległości. Treść książki poka-
zuje, że zagospodarowywanie odzyskanej niepodległości nie było zadaniem 
łatwym, wymagało wiele wysiłku, aby scalić w jeden organizm państwowy ziemie 
znajdujące się pod trzema zaborami. 

Tom otwiera rozdział autorstwa Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej 
zatytułowany Językowo-kulturowy obraz niepodległości w polszczyźnie dawnej 
i współczesnej. Autorka wyjaśniła i omówiła znaczenie wyrazów niepodległość 
i wolność, zaznaczając, że wyraz wolność funkcjonuje w polszczyźnie od jej doby 
staropolskiej. Autorka wskazała, że motywem łączącym wyrazy niepodległość 
i wolność jest powiązanie ich z patriotyzmem i tożsamością narodową. W dalszej 
części tekstu Elżbieta Skorupska-Raczyńska wskazuje, że w kręgu słownictwa 
związanego z wolnością i niepodległością znajdują się takie wyrazy jak ojczyzna, 
patriota i patriotyzm. Należy wskazać na dokonaną przez Autorkę wykładnię zna-
czenia wyrazu ojczyzna, będącego, jak wskazuje Elżbieta Skorupska-Raczyńska,  
„podstawą łączliwości wyrazów związanych z niepodległością”. Warto w tym 
miejscu zaznaczyć, że wyraz patria (patrya) –ojczyzna, obecny jest w polszczyź-
nie od jej początków i prototypowo związany jest z łacińskim pater, czyli ojciec.

Na uwagę zasługują rozważania Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej 
na temat podłoża procesu wykształcenia się w XIX wieku, w okresie zaborów, 
modelu Polaka-katolika-patrioty, który następnie znalazł odbicie w haśle Bóg – 
Honor – Ojczyzna. 

Szczególną uwagę Autorka w tekście przywiązuje do uniwersalnych sym-
boli niepodległości: flagi (zwaną wcześniej również chorągwią), hymnu oraz godła 
Rzeczypospolitej – orła, drapieżnego ptaka. Na uwagę zasługuje omówiona w tek-
ście symbolika orła, którego znaki pojawiają się często wśród insygniów władzy 
i w heraldyce. Ostatnimi analizowanymi przez Autorkę terminami są hymn, hymn 
narodowy i hymn państwowy. Jak zaznaczono w tekście, termin hymn został 
przyjęty do polszczyzny w XV wieku z łaciny. Na uwagę w kontekście analizy 
znaczenia terminu hymn państwowy, zasługuje omówienie genezy hymnu naro-
dowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Autorem kolejnego rozdziału, pod tytułem Budowa niepodległego pań-
stwa polskiego 1918-1919, jest Janusz Faryś. 

Autor, omawiając tytułowe zagadnienie, wymienia dwie zasadnicze 
kwestie do rozwiązania dla powstającego państwa polskiego: ukształtowanie jed-
nego ośrodka władzy oraz utworzenie armii gwarantującej utrzymanie stabilności 
wewnętrznej, ale też będącej gwarancją odrodzonej suwerenności. Autor wiele 
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miejsca poświęca też postawom narodu polskiego i jego elit w kluczowym okresie 
odradzania się i odbudowy polskiej państwowości. 

Jak zaznacza Janusz Faryś, Wielka Wojna zaktualizowała problem pol-
ski. O ile zaborcy na początku wojny zachowywali powściągliwość, to im trwała 
dłużej, tym sprawa polska nabierała większego znaczenia. Autor wskazuje w tym 
miejscu na kluczowy moment wydania 5 listopada 1916 roku,przez cesarzy nie-
mieckiego i austriackiego, aktu mówiącego o odbudowie państwa polskiego. 
Mimo że akt 5 listopada nie zakreślał zasięgu granic i nie wskazywał zakresu 
polskiej suwerenności, to umiędzynaradawiał sprawę polską i, co równie ważne, 
uniemożliwiał zawarcie odrębnego pokoju niemiecko-rosyjskiego. 

Wielka Wojna kończyła się klęską wszystkich trzech państw zabor-
czych: Rosji, Austro-Węgier i Niemiec. Jak zaznacza Autor, te trzy wymienione 
mocarstwa decydujące o losach Europy Środkowej i Wschodniej utraciły niespo-
dziewanie możliwości decyzyjne. 

Ostateczny wynik wojny z polskiego punktu widzenia przechodził więc 
wszelkie wyobrażenia. Akcentem symbolicznym dla Polaków stał się dzień 11 
listopada 1918 roku, utożsamiany z przybyciem do Warszawy Józefa Piłsud-
skiego, chociaż rzeczywiście przyszły Marszałek przybył do stolicy z twierdzy 
magdeburskiej dzień wcześniej. Należy też pamiętać, że 11 listopada 1918 roku 
na froncie zachodnim podpisano zawieszenie broni, tym samym zakończyła się 
pierwsza wojna światowa i zniknęły polityczne przeszkody do proklamowania 
odrodzonego państwa polskiego. Należy pamiętać, że nim powstała odrodzona 
Polska, z jednolitym rządem centralnym, kształtowały się różne lokalne ośrodki 
władzy, w większości skonfliktowane z sobą. Autor przedstawia okoliczności prze-
jęcia władzy w odradzającym się państwie polskim przez Józefa Piłsudskiego, 
który, zdaniem Janusza Farysia, stał się z miejsca człowiekiem opatrznościo-
wym. 14 listopada 1918 roku Rada Regencyjna przekazała swoje kompetencje 
Piłsudskiemu, który misję tworzenia rządu powierzył Ignacemu Daszyńskiemu. 
Jednak z uwagi na protesty, głównie obozu narodowego, Ignacy Daszyński złożył 
rezygnację, a 17 listopada 1918 roku rząd utworzył Jędrzej Moraczewski. Gabi-
net Moraczewskiego, w celu unormowania pozycji prawnej Józefa Piłsudskiego 
w państwie, wydał dekret, na mocy, którego Piłsudski został powołany na tym-
czasowego naczelnika państwa. Jak podkreśla Autor, nawiązano w ten sposób do 
bliskiej wszystkim Polakom tradycji Tadeusza Kościuszki. Jednocześnie Janusz 
Faryś wskazuje na paradoks tego rozwiązania. Otóż Piłsudski powołał rząd, który 
z kolei wydał dekret powołujący go na naczelnika państwa o dyktatorskim zakre-
sie władzy. Jak zaznacza Autor, taki paradoks mógł powstać jedynie w czasach 
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przełomu i na szczęście Piłsudski daleki był wówczas od zapędów dyktatorskich. 
28 listopada 1918 roku wydał dekret wyznaczający wybory do sejmu na 26 stycz-
nia 1919 roku. Ordynacja wyborcza, jak podkreśla Janusz Faryś, miała bardzo 
demokratyczny charakter z pięcioprzymiotnikowym prawem wyborczym, a co 
najważniejsze, przyznawała czynne i bierne prawo wyborcze wszystkim obywa-
telom, którzy ukończyli 21 lat, w tym także kobietom. Tym samym, jak zaznacza 
Autor, Polska znalazła się w czołówce państw traktujących poważnie prawa 
kobiet. 10 lutego 1919 roku Józef Piłsudski otworzył pierwsze posiedzenie Sejmu 
Ustawodawczego. 

To znaczące wydarzenie miało miejsce zaledwie trzy miesiące po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości. Warto nadmienić, że dzień inaugurujący 
obrady Sejmu Ustawodawczego był pierwszym świętem narodowym w odrodzo-
nej Polsce. Dzień 10 lutego 1919 roku symbolizował jedność państwa polskiego. 

Podstawowym zadaniem wybranego Sejmu było danie państwu ustroju 
zapisanego w konstytucji. Była to kwestia kluczowa dla odradzającego się 
państwa. Rozstrzygnięcia wymagał problem dotyczący kształtu administracji pań-
stwowej, a konkretnie wzorca modelowego państwa. Ostatecznie przyjęto model 
centralistyczny. Zdaniem Autora taki model ułatwiał unifikację ustroju, wyrówny-
wanie standardów, a także gwarantował większą stabilność państwa budowanego 
z trzech odmiennie kulturowo części (zaborów). 

Jak zaznacza Janusz Faryś, kluczową kwestią stała się wówczas organiza-
cja armii z uwagi na konieczność jej udziału w procesie kształtowania się polskich 
granic. Brak dostatecznej ilości wojska uniemożliwiał działania ofensywne. Pierw-
szą wojnę Polacy musieli toczyć z Ukraińcami o Lwów i Galicję Wschodnią. 
Stan ilościowy wojska, oparty głównie na zaciągu ochotniczym, nie był wystar-
czający. Potrzebna była armia, którą mógł dać tylko pobór powszechny. Decyzją 
Sejmu została wyrażona zgoda na tworzenie takiej armii, której stan liczebny 
w maju 1920 roku wynosił blisko 964 tys. Armia ta odniosła znaczące sukcesy 
militarne. Ponadto Autor wskazuje jeszcze uwagę na dwie palące kwestie, które 
należało rozwiązać w początkach niepodległości. Po pierwsze były to problemy 
aprowizacyjne. Niedobór zaopatrzenia i żywności powodował wzrost niepo-
kojów społecznych. Drugim problemem była odbudowa życia gospodarczego 
kraju. Autor przypomina, że ogromne trudności były związane z dewastacją lub 
wywiezieniem urządzeń przemysłowych przez wycofującą się w 1915 roku armię 
rosyjską i następnie wywiezienie pozostałych części maszyn przez Niemców.  
Do tego dochodził brak surowców niezbędnych do rozwoju przemysłu i szalejąca 
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inflacja. Tym wyzwaniom w ciągu pierwszego roku niepodległości musiał sprostać 
gabinet Jana Ignacego Paderewskiego. 

Podsumowując, Janusz Faryś stwierdza, że bilans pierwszego roku nie-
podległości dla odrodzonego państwa polskiego był pozytywny. Elity państwowe 
potrafiły zbudować jeden ośrodek władzy, Sejm Ustawodawczy jednomyślną 
decyzją przyjął małą konstytucję, a także wyraził zgodę na tworzenie armii 
z powszechnego poboru. Na czoło wybijały się zasługi dwóch wielkich postaci: 
Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. 

Jak zaznacza Autor, sukcesy polskie końca 1918 i 1919 roku stanowiły 
zasługę elit, ale także nastawionego patriotycznie narodu. 

Autorem kolejnych dwóch rozdziałów tomu jest Grzegorz Kucharczyk. 
Rozdziały zostały zatytułowane: Jaka niepodległość? Polska myśl polityczna 
u progu II Rzeczypospolitej (1918-1919) oraz „Polska zagrożona ze wszystkich 
stron”. Polityka zagraniczna Polski u progu drugiej niepodległości (1918-1919).

Pierwszy tekst Grzegorza Kucharczyka stanowi syntetyczny przegląd pol-
skiej myśli politycznej u progu II Rzeczypospolitej. 

Autor zwraca uwagę na trzy zasadnicze kwestie, które pochłaniały przed-
stawicieli poszczególnych nurtów politycznych w odradzającym się państwie 
polskim: ustrój polityczny i społeczny oraz polityka zagraniczna. Rozważania 
rozpoczyna od ustrojowej i społecznej prezentacji wizji socjalistów. Przypomina, 
że jeszcze przed wybuchem I wojny światowej w kierunku myśli socjalistycznej 
reprezentowanym przez Polską Partię Socjalistyczną nie widziano sprzeczności 
pomiędzy głoszeniem programu niepodległościowego a postulatami społecznymi, 
szczególnie we wprowadzeniu szerokiego wachlarza zabezpieczeń społecznych 
dla osób utrzymujących się z pracy najemnej. Autor porusza także odniesienie 
socjalistów do polityki zagranicznej, w tym w kontekście polityki wschodniej, 
kierującej się pryncypiami federacyjnymi. Z kolei odmienną optykę przedstawił 
Autor na kwestię polityki wschodniej obozu narodowo-demokratycznego, przypo-
minając, że w jego myśli politycznej głównym zagrożeniem dla samego istnienia 
państwa polskiego były Niemcy. Jak zaznacza Grzegorz Kucharczyk, u podstaw 
myśli politycznej obozu narodowo-demokratycznego niezmiennym i najwyższym 
punktem odniesienia był naród. Warto w tym miejscu nadmienić, że w kwestii 
polityki wewnętrznej w pierwszych miesiącach odrodzonej Polski przedstawiciele 
obozu narodowo-demokratycznego domagali się zróżnicowania praw politycznych 
obywateli państwa polskiego w zależności od narodowego pochodzenia, co także 
zostało podkreślone w artykule. 
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Przechodząc do omówienia myśli politycznej ruchu ludowego (politycz-
nie podzielonego na PSL „Piast” i PSL „Wyzwolenie”), Grzegorz Kucharczyk 
zaznacza akcentowanie przez ludowców na początku dwudziestego wieku nie-
podzielności narodu polskiego i symetryczne zagrożenie dla jego żywotnych 
interesów ze strony tak Rosji, jak i Niemiec. Z odrodzeniem państwa polskiego 
ludowcy wiązali nadzieje urzeczywistnienia sprawiedliwości społecznej. W chwili 
powstania II Rzeczypospolitej dwa odłamy ruchu ludowego wskazywały naród 
jako suwerena, a w nim, jako najliczniejsze, warstwy ludowe. Autor podkreśla, że 
to właśnie chłopi mieli swój znaczący udział w zasilaniu szeregów Wojska Pol-
skiego, broniącego kraj i wytyczającego granice odradzającego się, że tylko taki 
model pozwoli najskuteczniej zespolić w jeden organizm państwowy wcześniejsze 
dzielnice rozbiorowe. Natomiast, jak podkreśla Grzegorz Kucharczyk, w kwestii 
polityki zagranicznej na kierunku wschodnim i zachodnim konserwatyści akcep-
towali politykę realizowaną przez polską delegację na konferencji pokojowej. 

Przechodząc do omówienia myśli politycznej ruchu chrześcijańsko-
-demokratycznego, Autor stwierdza, że był on mocno rozbity i funkcjonował na 
marginesie polskiej sceny politycznej. U podstaw myśli tego ruchu leżała kato-
licka nauka społeczna. Religia miała wytyczać ruchowi prawidłowy kierunek, 
polegający na zachowywaniu równego dystansu zarówno wobec liberalizmu 
gospodarczego, jak i socjalizmu. U progu odrodzonej Rzeczypospolitej kładziono 
nacisk na przepojenie demokracji wartościami chrześcijańskimi. 

Jak podkreśla Grzegorz Kucharczyk, w kwestiach społecznych zgadzano 
się co do zasady, że suwerenem w odrodzonym państwie powinien być lud, rozu-
miany jako ogół obywateli. Jedynie ukształtowany przez moralność i kulturę 
katolicką lud mógł się skutecznie oprzeć europejskim prądom laicyzacyjnym. 

Autor wskazuje, że wspólnym mianownikiem łączącym wymienione 
nurty polityczne było przekonanie o ogromnej wartości, jaką stanowi odrodzone 
państwo polskie. Wyjątkiem od tego poglądu była komunistyczna myśl polityczna, 
która negowała konieczność jego istnienia. Wyznacznikiem działalności dla pol-
skich komunistów były wyłącznie dyrektywy płynące z Moskwy. 

W kolejnym artykule, zatytułowanym „Polska zagrożona ze wszystkich 
stron”. Polityka zagraniczna Polski u progu drugiej niepodległości (1918-1919), 
Grzegorz Kucharczyk przedstawia założenia i działalność polskiej dyplomacji 
w zakreślonym chronologicznie okresie. Autor podkreśla, że polityka zagraniczna 
odrodzonej Polski stanęła jesienią 1918 roku przed wielką szansą i wyzwaniem, 
jakie stworzyła nowa sytuacja geopolityczna wskutek upadku państw zaborczych. 
Szansą było pozyskanie niezbędnego czasu na okrzepnięcie struktur państwowych, 
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politycznych i wojskowych. Z kolei wyzwaniem było stawienie czoła nieprzyja-
znym Polsce uprzedzeniom ze strony części mocarstw zachodnich. Uprzedzenia 
te były dobrze widoczne podczas konferencji pokojowej w Paryżu, która miała 
ustalić ład polityczny w Europie po zakończeniu I wojny światowej. Można w tym 
miejscu wymienić narzucenie Polsce traktatu mniejszościowego, który według 
Ignacego Paderewskiego godził w polską suwerenność. Polska musiała także sta-
wić czoła rewolucjom idącym w 1918 roku zarówno z Rosji, jak i z Niemiec. 
Warto dodać, że te dwa państwa traktowały odrodzoną Polskę jako ,,państwo 
sezonowe”. Autor przypomina, że w listopadzie 1918 roku na wschód od Bugu 
stacjonowało kilkaset tysięcy wojsk niemieckich z tzw. Ober-Ostu. Zadaniem pol-
skiej dyplomacji stało się więc pilne ustalenie ze stroną niemiecką bezpiecznych 
dla Polski zasad ewakuacji żołnierzy Ober-Ostu do Niemiec. 

Jak zaznacza Autor, już na przełomie 1918 i 1919 roku została sformuło-
wana idea polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej polegająca na utrzymywaniu 
niezależności państwa polskiego zarówno od sowieckiej Rosji, jak i Niemiec. 

Za sukces odradzającego się państwa polskiego można uznać zdaniem 
Autora zrealizowanie dwóch podstawowych celów: uznania niepodległości Polski 
przez państwa ościenne, zwłaszcza zaś przez zwycięskich aliantów, oraz wywal-
czenie możliwie korzystnego ukształtowania granic odrodzonej Rzeczypospolitej. 

Tom zamyka tekst Przemysława Słowińskiego zatytułowany Polityka spo-
łeczna państwa polskiego w latach 1918-1919. 

Autor rozpoczyna rozważania od trafnego spostrzeżenia, że władze 
odradzającego się państwa polskiego nie mogły oprzeć polityki społecznej na 
wcześniejszych, a co najważniejsze rodzimych doświadczeniach. W każdym zabo-
rze funkcjonował oddzielny system społeczny.Działania zmierzające do budowy 
spójnego systemu społecznego musiały być więc prowadzone w latach 1918-1919 
od podstawi obejmowały kwestie z zakresu: dobroczynności, opieki państwowej 
nad ofiarami wojny, spraw pracowniczych, migracji pracowników, przeciwdzia-
łania bezrobociu, uruchomienia robót publicznych, przygotowania prawodawstwa 
ochrony pracy i ubezpieczeń społecznych, zakwaterowania pracowników i ochrony 
ich przed eksmisją. Wymienione działania skupiały się w dużej mierze w aktyw-
ności wielu resortów w rządzie Jędrzeja Moraczewskiego, a następnie w rządzie 
Ignacego Paderewskiego: Ministerstwa Opieki Społecznej i Pracy, Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Ministerstwie Aprowizacji, Mini-
sterstwie Robót Publicznych oraz Ministerstwie Zdrowia. Jak zaznacza Autor, 
wielkim osiągnięciem pierwszych dni niepodległości było wprowadzenie regula-
cji związanych z czasem pracy. W dni powszednie obowiązywał 8-mio godzinny 
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dzień pracy, a w soboty 6-cio godzinny. Należy dodać, że regulacje dotyczyły 
wszystkich zakładów pracy. Natomiast godziny nadliczbowe miały być dobro-
wolne i dodatkowo płatne, a pracodawca miał możliwość przydzielania godzin 
ponadwymiarowych tylko w nadzwyczajnych okolicznościach i sytuacjach zwią-
zanych z klęskami. W celu ochrony praw pracowniczych 3 stycznia 1919 roku 
została powołana Inspekcja Pracy. Według Autora wielkim krokiem w dziedzinie 
ochrony praw pracowniczych było przygotowanie i wdrożenie regulacji prawnych 
w zakresie ubezpieczeń. Jako przykład Autor wymienia wprowadzone w styczniu 
1919 roku regulacje o obowiązkowym ubezpieczeniu pracowników na wypadek 
choroby i powołanie kas chorych. Z zagadnieniem ubezpieczeń pracowniczych 
wiązała się kwestia opieki zdrowotnej. Głównymi zadaniami państwa w tym 
zakresie było zwalczanie chorób, w szczególności zakaźnych, opieka lekarska 
i szpitalna, opieka nad niepełnosprawnymi, działalność uzdrowiskowa, nadzór nad 
dopuszczaniem do obrotu środków medycznych, inspekcja sanitarna i nadzór nad 
szkolnictwem w zakresie kształcenia medycznego. 

Autor zaznacza, że podstawowym zadaniem dla odradzającego się pań-
stwa polskiego była konieczność stworzenia ujednoliconego systemu szkolnictwa. 
Wiązało się z tym zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry nauczy-
cielskiej. Zakładano, że w każdej miejscowości, w której liczba dzieci z trzech 
kolejnych roczników będzie wynosiła co najmniej 40 osób, powinna powstać pla-
cówka szkolna. Warto podkreślić, że obowiązkiem nauczania objęto wszystkie 
dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Autor nie pominął także kwestii związanych z języ-
kiem wykładowym w szkołach. Jak zaznacza, w szkołach, obok języka polskiego, 
dopuszczono także funkcjonowanie szkolnictwa w językach mniejszości naro-
dowych. Wprowadzenie powszechnego obowiązku szkolnego na pewno należy 
zaliczyć do pozytywnych dokonań odrodzonego państwa polskiego. 

Autor w tekście wykazał, że budowanie polityki społecznej w pierwszych 
miesiącach niepodległości nie było zadaniem łatwym, wymagało od państwa 
dobrego rozeznania potrzeb, jak i oczekiwań obywateli. 

Podsumowując należy stwierdzić, że szczególna wartość książki polega 
nie tylko na wyśmienitej znajomości przez Autorów omawianych zagadnień, ale 
także na odwoływaniu się przez Nich do obszernej bibliografii oraz materiału 
źródłowego. Niewątpliwie pozwoliło to na właściwe udokumentowanie przez 
Autorów tez zawartych w książce. Uzupełnieniem tomu są zamieszczone w nim 
przedruki dokumentów oraz zdjęcia archiwalne. Natomiast mankamentem książki 
są występujące w niej pewne powtórzenia, które istnieją w tekstach Janusza Fary-
sia i Grzegorza Kucharczyka. Jak wynika z treści artykułów, były one zapewne 
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nieuniknione. Mimo wymienionego mankamentu czytelnik otrzymuje książkę 
opartą na solidnych podstawach, która w rzetelny sposób przedstawia budowanie 
polskiej państwowości w latach 1918-1919. Niezaprzeczalnie książka inspiruje do 
następnych studiów oraz badań naukowych nad fenomenem polskiej niepodległo-
ści i dziejami II Rzeczypospolitej. 


