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Książki wydawane przez Księży Młyn Dom Wydawniczy  
mają na celu ukazanie piękna, tradycji oraz historii miast i regionów 

naszego kraju. Poprzez nasze publikacje pragniemy utrwalać 
i rozbudzać zamiłowanie mieszkańców swymi „małymi ojczyznami”.

Księży Młyn Dom Wydawniczy – czołowy wydawca książek 
regionalnych i komunikacyjnych zaprasza do współpracy Autorów 

mających pomysły na książki związane z miastami, regionami 
oraz tematami komunikacyjno-transportowymi. Prosimy także 

o kontakt osoby posiadające zdjęcia, jak i różnego rodzaju pamiątki 
nawiązujące do interesujących nas tematów. 
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Od redakcji

Niniejsza książka jest pokłosiem drugiej konferencji naukowej z cyklu pod wspól-
nym tytułem Od „Ziemi Obiecanej” – do ziemi odzyskanej. Odbyła się ona w dniu 
6 grudnia 2012 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Data została świadomie 
wybrana, jako że właśnie 6 grudnia 1914 r. z Łodzi wycofały się wojska carskie, aby ni-
gdy nie powrócić tu w charakterze wojsk zaborczych. Tego dnia na stałe wkroczyły do 
Łodzi wojska niemieckie i zajęły ją na cztery lata, tj. aż do odzyskania niepodległości 
w listopadzie 1918 r.

Prezentowane artykuły w pewien sposób nawiązują do poprzedniej książki Opera-
cja Łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, wydanej przez Dom Wydawniczy Księ-
ży Młyn w 2011 r. Utrzymując poprzednią konwencję wydawniczą i ta książka została 
podzielona na trzy części merytoryczne i czwartą prezentującą fotografi e Łodzi czasów 
I wojny światowej. W pierwszej zaprezentowane zostały artykuły będące pokłosiem 
badań historyków z łódzkiego środowiska naukowego. W części drugiej swymi bada-
niami podzielili się etnolodzy. Tu również znajduje się artykuł dotyczący zagadnień 
medycznych i opieki zdrowotnej, którego autorem jest lekarz medycyny. W części trze-
ciej zostały zamieszczone teksty dotyczące praktycznego wykorzystania badań nauko-
wych. Pierwszym z nich są informacje dotyczące realizacji przedsięwzięcia fi lmowego 
ukazującego front wschodni I wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem ziem 
w okolicach Łodzi. Drugi tekst przedstawia również konkretne działania, a mianowicie 
wykorzystanie wiedzy historycznej w formie rajdów turystyczno-edukacyjnych organi-
zowanych przez PTTK. Ich efektem jest szeroko rozumiana popularyzacja wiedzy na 
temat zapomnianych faktów z okresu I wojny światowej w Łodzi i okolicach. W trak-
cie konferencji został również przedstawiony projekt szlaku turystyczno-edukacyjnego 
frontu wschodniego I wojny światowej.

Różnorodny charakter prezentowanych artykułów pozwala na szersze spojrzenie 
na historię naszego miasta. Wydarzenia I wojny światowej zostały przyćmione przez 
II wojnę. W dodatku „prezent” niemieckiego okupanta w postaci zmiany nazwy miasta 
na Litzmanstadt zaowocował jeszcze większym odejściem od historii I wojny. Generał 
Litzman, który zyskał miano „Lwa Brzezin”, przez takie posunięcie władz hitlerow-
skich zaczął być odtąd kojarzony nie z tą wojną, co trzeba. Oprócz mylnych wyobrażeń 
pozostały ponadto nie zbadane kwestie, nie wypełnione wiedzą białe plamy w historii. 
Niniejsza publikacja jest próbą wypełnienia ich, a także nowego spojrzenia na naszą 
własną historię.  
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Jolanta A. Daszyńska

W S T Ę P

Tematyka frontu wschodniego w czasie I wojny światowej jest w cieniu wydarzeń 
frontu zachodniego.1 Złożyło się na to wiele przyczyn. Front zachodni od samego po-
czątku wojny postrzegany był jako heroiczna walka Belgów i Francuzów z niemieckim 
agresorem. Przez całą I wojnę światową to front zachodni był obiektem zainteresowania 
ówczesnej prasy, dyplomacji i opinii publicznej. To tam Stany Zjednoczone wysyłały 
swych ochotników, tam lądowały ich oddziały.

Front wschodni nie liczył się w ówczesnych mediach aż tak bardzo. Właściwie na-
wet nie zawsze wiedziano, że linia frontu przebiega przez państwo, które nie istnieje, 
gdyż jego terytoria zostały wcielone do państw zaborczych. Co ciekawe, trzy państwa 
zaborcze Polski, tak zgodne w trzech kolejnych rozbiorach, w 1914 r. stanęły w dwóch 
wrogich sobie obozach. Rosja była wraz z Francją i Wielką Brytanią w Trójporozu-
mieniu czyli Entencie (1907 r.), zaś wcześniej Prusy i Austro-Węgry sprzymierzyły się 
w dwuprzymierzu (1879 r.), do którego w 1882 r. dołączyły Włochy tworząc Trójprzy-
mierze. Walki pomiędzy Prusami a Rosją na froncie wschodnim, jak i między Austro-
-Węgrami a Rosją niejednokrotnie toczyły się na terenach rozbiorowych państwa pol-
skiego. Świadomość tego faktu była jednak nikła.

Poza tym jeżeli chodzi o mieszkańców zaboru rosyjskiego, trzeba przyznać, że wie-
lokrotnie utożsamiali się oni z poddanymi cesarstwa rosyjskiego. Mieczysław Hertz 
w wydanych w roku 1933 wspomnieniach  zatytułowanych Łódź w czasie Wielkiej Woj-
ny, który stał się pierwowzorem tytułu niniejszej publikacji, przytacza opisy płaczących 
mieszkańców Łodzi na widok wycofujących się wojsk carskich. Uważano, że to „Nasi 
wychodzą”.2  Przypominanie tych faktów przez długie lata kłóciło się z utartym tokiem 

1 Front wschodni ciągnął się od Bałtyku po Karpaty. Początkowo miał charakter wojny manewrowej, choć dochodziło 
także do długotrwałych bitew pozycyjnych. 

 Front zachodni rozpościerał się od Luksemburga  i Belgii (choć państwa te były neutralne), przez terytorium Francji, 
gdzie po bitwie pod Marną (5-9 września 1914 r.) Niemcy, jak i Francuzi przeszli do wojny pozycyjnej, osadzając się 
wzdłuż linii ufortyfi kowanych okopów, które ciągnęły się od morza Północnego do granicy szwajcarsko-francuskiej. 
Zob. szerzej - M. S. Neiberg, D. Jordan, Front wschodni 1914-1920, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2010; M. S. Neiberg, 
Front zachodni 1914-1916. Historia I Wojny Światowej, Wydawnictwo Rebis 2010.

2 W niniejszej publikacji została zarysowana niewidoczna linia podziału na elitę i tzw. masy. To elita krzewiła serca, 
pielęgnowała pamięć o polskich korzeniach. Masy dostosowały się raczej do zaistniałej sytuacji politycznej. Stąd zapewne 
wynikała ich reakcja. Robotnicy i chłopi mieli zapewnione miejsca pracy (znamienne, że uwłaszczenie dał im zaborca, 
co było strategią polityczną i ekonomiczną, a nie wyrazem miłości wobec polskiego chłopa). Ustały prześladowania 
i represje po powstaniach. Życie wracało do normy, stabilizowało się. Nic dziwnego, że ludzie ci swe dalsze losy wiązali 
z państwami zaborczymi,  dbając o zapewnienie bytu sobie i swoim rodzinom. Wojna im tę stabilizację odebrała. 
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myślenia podawanym przez podręczniki historii. Przypominano, i słusznie, heroiczne 
zrywy powstańcze przeciw zaborcom, opór przed rusyfi kacją czy zniemczaniem. Jed-
nakże w przededniu setnej rocznicy wybuchu pierwszej wojny światowej nie bójmy się 
dociekać prawdy, nawet jeśli kłóci się ona z wykreowanym obrazem historii.

Zadaniem autorów niniejszej publikacji jest dalsze przełamywanie stereotypów po-
strzegania historii. Piszę świadomie „dalsze”, gdyż zapoczątkowała je publikacja Ope-
racja Łódzka – zapomniany fakt I wojny światowej3, która udowodniła, że wymieniona 
w tytule, na dodatek wymazana z pamięci Operacja Łódzka nie była tylko wojną za-
borców, ale drogą do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wśród zapomnianych 
cmentarzy z okresu pierwszej wojny widniejące wśród wielu bezimiennych napisów 
nagrobnych polskie nazwiska niezbicie świadczą o udziale Polaków w tej wojnie. Re-
jestry poległych uwzględniających wyznanie również wskazują na bardzo dużą liczbę 
Polaków wcielanych do trzech walczących ze sobą armii. Niejednokrotnie podważa 
się polskość tych ludzi. Opinie te nie są do końca prawdziwe. W tym miejscu pozwolę 
sobie na osobistą refl eksję. Otóż mój dziadek, który był naprawdę Polakiem i prawdzi-
wym patriotą, który studiował na Uniwersytecie we Lwowie został wcielony do armii 
austro-węgierskiej. Często opowiadał o tym jak walczył pod Fiume (dziś Rijeka), jakie 
miał przygody. Żałuję, że tak mało zapamiętałam. Zawsze podkreślał, że z frontu pisał 
listy po polsku, że zachował swoją przynależność narodową. Nigdy nie utożsamiał się 
z zaborcami i ich polityką. Zachowywał własną, małą Ojczyznę. Te wspomnienia są też 
rodzajem źródła historycznego, źródła, które przekonuje, że w armiach zaborczych nie 
służyli wyłącznie rdzenni mieszkańcy państw zaborczych lecz byli wcielani mieszkańcy 
innych narodowości, w tym również Polacy.

Niniejsza publikacja przełamuje również stereotypy jeżeli idzie o typy postaw i za-
chowań, zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę kilkukrotne ucieczki z miasta władz rosyj-
skich. Takie zachowania ze strony władz miasta nie są dobrze odbierane, dlatego i o nich 
starano się zapomnieć. Rosja miała kojarzyć się wyłącznie z późniejszą Rosją Sowiecką, 
a więc odcinającą się od zaborów, rusyfi kacji i prześladowań po powstańczych. Histo-
ryk jednak powinien czytać i interpretować źródła w sposób obiektywny, bez uprzedzeń, 
animozji, jak również z drugiej strony bez nadmiernego zachwytu. Jego opinie powin-
ny być obiektywne i wyważone. Ta książka ma właśnie przynieść takie refl eksje, nie 
wzorowane na opiniach z dawnej historiografi i, opinie pionierskie, bo choć wydarzenia 
omawiane w książce dzieli prawie 100 lat, to cień polityki, propagandy i historycznego 
zapomnienia, powodującego niepamięć, nadal krąży nad omawianym tematem.

Autorzy stawiają pytania dotyczące tego czy i w jaki sposób Łódź była przygotowa-
na do wojny, czy wysiłki rosyjskich władz zaborczych, a następnie od 6 grudnia 1914 r. 
okupacyjnych władz niemieckich zapewniły jej mieszkańcom spokój i bezpieczeństwo, 
czy mieszkańcy zdawali sobie sprawę ze skali zagrażającego im niebezpieczeństwa, jak 

3 Operacja Łódzka – zapomniany fakt I wojny światowej, pod. red. J. A. Daszyńskiej, Dom Wydawniczy „Księży 
Młyn”, Łódź 2011.
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toczyło się życie najpierw w zagrożonym, a potem okupowanym mieście. Rozpatrując 
kwestie opieki medycznej postawione zostało podstawowe pytanie dotyczące wielko-
ści strat, dlaczego tak wielu poległo, bądź zostało rannych, co było tego przyczyną i jak 
miasto radziło sobie z napływem ogromnej liczby rannych. Autorzy przedstawiają ży-
cie miasta, które musiało przetrwać wojenną pożogę, poradzić sobie z nowymi wyzwa-
niami, których nie sposób było nie podjąć. Przedstawione zostały próby normalizacji 
życia miasta w czasie nadzwyczajnym, jakim jest trwająca wojna powszechna. Prasa 
i jej oddziaływanie nie tylko informacyjne i opiniotwórcze, ale również jako możliwość 
zamieszczania reklam, a więc reklamowania różnego rodzaju usług, świadczeń, ofert 
ukazuje codzienne oblicze miasta. Owa codzienność jest świadectwem życia miasta, 
a przede wszystkim pozostałych w nim mieszkańców. Z reklam możemy dowiedzieć 
się, co było w konkretnym czasie najważniejsze. W trakcie trwania niemieckiej okupa-
cji zamieszczane były ogłoszenia i reklamy handlowe, informacyjne, edukacyjne, usłu-
gowe, kulturalne. Różniły się znacznie od tych, jakie pojawiały się na początku wojny, 
gdy zwracano się np. z prośbą o udzielanie pomocy żołnierzom, oszczędzanie gazu 
i elektryczności czy publikując obwieszczenia i inne ogłoszenia urzędowe, przeważnie 
o charakterze zakazów i nakazów.

Okazuje się, że wiele źródeł do historii I wojny znajduje się jeszcze w rękach pry-
watnych. Przykładem są źródła do odtworzenia dziejów rodziny Wilczyńskich. Te nie 
odkryte pamiętniki są fenomenalnym źródłem do poznania historii  I Brygady Legionów 
Polskich i ludzi w nich służących. Podobną rolę pełnią archiwa rodziny Dawidowiczów, 
które odsłaniają życie Aleksandra Józefa Nowosada z 3 Pułku Piechoty Legionów Pol-
skich i jego udział w walkach na froncie pierwszej wojny światowej. Informacje te rów-
nież zamieściliśmy w niniejszej publikacji.

Sięgając do prac historyków żyjących w czasie zaborów i I wojny światowej moż-
na stwierdzić, że ich najważniejszym celem było krzewienie polskości i budzenie na-
rodowego optymizmu. Przygotowywali oni społeczeństwo do wiary, że upadek Polski 
nie zależał wyłącznie od nich samych, lecz od coraz silniejszych państw sąsiedzkich. 
Podnoszono wiarę w zalety i wyjątkowe cechy Polaków. Szerzono jedynie pozytywną 
interpretację przeszłości Polski. Zatem istniała bardzo cienka linia między wsparciem 
duchowym narodu a krzewieniem megalomanii. Te informacje zamieściliśmy również 
z uwagi na czas ich publikacji. Zostały wydane pod koniec trwania I wojny światowej, 
(co istotne, nie na emigracji, lecz w Warszawie, bądź Krakowie) kształtując umysły i po-
stawy Polaków, którzy niebawem doczekali się niepodległej Ojczyzny.

W książce ukazujemy też, jak skończył się mit „Ziemi Obiecanej”.  Droga do nie-
podległej ziemi odzyskanej trwała cztery lata. Jednak istnieje istotna różnica nie w dłu-
gości, lecz jakości tych lat. Lata wojny mają zupełnie inny wymiar od lat spokoju, bez-
troski i pokoju. Lata wojny wypełnione są cierpieniem, niepewnością i czekaniem na 
zbawienny cud pokoju. 
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Książka składa się z czterech części. Pierwsza ma charakter historyczny. Przedsta-
wione są w niej trzy artykuły stricte historyczne. Druga część jest etnologiczno-medycz-
na. Również składa się z trzech artykułów, w tym dwóch antropologicznych. Część trze-
cią stanowią relacje dotyczące praktycznego wykorzystania wiedzy naukowej w fi lmie 
i rajdach turystycznych, które same przez się stanowią doskonałą formę przekazu i sze-
rzenia wiedzy historycznej dotyczącej frontu wschodniego I wojny światowej przebie-
gającego w okolicach Łodzi. W części czwartej będącej uzupełnieniem książki znajdują 
się fotografi e i mapy. Ich spora ilość nadaje publikacji charakter albumowy. Autorzy tek-
stów zamieścili wiele oryginalnych fotografi i i map, które zostały dołączone w formie 
aneksu do tekstów prezentowanych w części pierwszej i drugiej.

W tym miejscu czas na podziękowania. Po pierwsze dziękuję Urzędowi Miasta Ło-
dzi, za grant, co prawda skromny, ale stanowiący podstawę do dalszych realizacji. Dzię-
kuję też wieloletniemu Prezesowi Polskiego Towarzystwa Historycznego, profesoro-
wi dr hab. Krzysztofowi Mikulskiemu i obecnemu Prezesowi Polskiego Towarzystwa 
Historycznego prof. dr hab. Janowi Szymczakowi pełniącemu tę funkcję od września 
2012 r. za popieranie tematyki związanej z frontem wschodnim I wojny światowej. 
Dziękuję także Panu Dziekanowi Wydziału Filozofi czno-Historycznego profesorowi dr 
hab. Zbigniewowi Anusikowi za pomoc i zrozumienie. I wreszcie dziękuję tym wszyst-
kim, którzy swymi badaniami, pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do likwidowa-
nia białych plam w historii, zwłaszcza historii „Małej Ojczyzny”, jaką jest dla nas Łódź.
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Część I:

Spojrzenie historyczne
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Jolanta Kolbuszewska

Między wsparciem narodu 
a krzewieniem megalomanii – interpretacje dziejów 

Polski z okresu I wojny światowej

Moje rozważania wpisywać się będą w problematykę związaną z reakcją history-
ków polskich na wybuch I wojny. Podejmując taki temat można rozważać poglądy poli-
tyczne i zaangażowanie wojskowe interesującej nas grupy, jak czynił Jerzy Maternicki 
w klasycznej już pracy Idee i postawy1. Podejmować próby szkicowania psychologicz-
nych strategii postępowania wspomnianego gremium w obliczu kryzysu2. Rozpatrywać 
zgłaszane przez historyków oczekiwania i plany wobec nauki w niepodległym kraju lub 
zająć się analizą treści prac poświęconych przeszłości, które powstawały podczas woj-
ny i cieszyły się szczególną popularnością3. To tylko niektóre z możliwości podejścia 
do wspomnianego problemu. Na potrzeby tego wystąpienia postanowiłam przyjrzeć 
się społecznej roli odgrywanej przez historiografi ę; zaprezentować publikacje, które 
w okresie wojny kształtowały świadomość historyczną Polaków, ich sposób widzenia 
narodowej przeszłości a także wpływały na konkretne decyzje i działania. Zaprezentuję 
dwie parasyntezy; Antoniego Chołoniewskiego Ducha dziejów Polski (Kraków 1917) 
i Artura Górskiego Ku czemu Polska szła (Warszawa 1918). Obie mieszczą się w apo-
logetycznym nurcie interpretacji dziejów ojczystych.

Zanim przejdę do prezentacji, słów kilka na temat roli jaką odgrywało dziejopisar-
stwo w okresie zaborów. Znajdując się pod silną presją życia, żywo reagowało na jego 
impulsy, a co za tym idzie aktywnie uczestniczyło w kształtowaniu przemian społecz-
nych, politycznych i kulturalnych4. Od schyłku XIX stulecia równolegle z postępem 
akademickiej historiografi i rozwijała się publicystyka historyczna i popularyzatorstwo. 
1 J. Maternicki, Idee i postawy. Historia i historycy polscy 1914- 1918, Warszawa 1985; J. Kolbuszewska, Historia 

w służbie propagandy? Współpraca polskich historyków z Naczelnym Komitetem Narodowym w latach 1914- 1917; 
w: Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, 
Łódź 2008, s. 271- 289.

2 J. Kolbuszewska, Historycy polscy wobec I wojny światowej- psychologiczne strategie postępowania w obliczu kryzy-
su; w: Operacja łódzka. Zapomniany fakt I wojny światowej, red. J. Daszyńska, Łódź 2011, s. 15- 28.

3 J. Kolbuszewska, Historiografi a polska wobec niepodległości- oczekiwania, plany, nadzieje (zarys problematyki); 
„Res Historica”, nr 32, R. 2011, s. 111- 120.

4 Szerzej zob. J. Maternicki, „Historyk sługą narodu”. Poglądy Adama Naruszewicza, Joachima Lelewela, Tadeusza 
Korzona i Szymona Askenazego, w: Historia. Mentalność. Tożsamość. Miejsce i rola historii w życiu narodu polskiego 
i ukraińskiego w XIX i XX wieku, red. J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2008, s. 44-77. 
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Kładziono nacisk na potrzebę upowszechnienia wiedzy o przeszłości, zgadzano się co 
do tego, iż refl eksja historyczna winna służyć dobru publicznemu. W okresie poprze-
dzającym wybuch wojny, badacze dziejów szukali kontaktu z szerszymi kręgami spo-
łeczeństwa, wygłaszali wykłady i odczyty, których język i problematyka czyniły je do-
stępnymi dla szerszego niż dotąd audytorium. W dobie ponownego wypłynięcia sprawy 
polskiej na arenę polityki międzynarodowej, funkcja naukowo-poznawcza historiografi i 
straciła pierwszeństwo. Najważniejszym celem stało się budzenie narodowego opty-
mizmu i wskazywanie wzorców godnych naśladowania. Podczas wojny waga argu-
mentów dziejowych jeszcze bardziej wzrosła. Powszechnie uważano, że stanowią one 
jeden z najskuteczniejszych środków oddziaływania na opinię publiczną5. W sytuacji 
mobilizacji narodu koncepcja „smozawinionego upadku” głoszona niegdyś przez tzw. 
krakowską szkołę historyczną, ostatecznie straciła aktualność6. Istotnym zadaniem, ja-
kiego podjęli się historycy i publicyści było wyparcie z głów rodaków a także cudzo-
ziemców przekonania jakoby upadek Polski spowodowany był jej własnymi winami. 
Odium odpowiedzialności złożono na barki zaborców. „Optymistyczna” wizja dziejów 
ojczystych stała się nakazem patriotycznym, była niezbędna narodowi, który bronił się 
przed obcą pogardą i własnym zwątpieniem. Komentując warstwę historiozofi czną wo-
jennych publikacji Władysław Konopczyński trafnie zauważył: „w całym współczesnym 
dziejopisarstwie widać dążność do podkreślenia dodatnich wartości starej Polski, czuć 
wzmożony prąd afi rmatywny, który w wyższym natężeniu przechodzi w apologię, w naj-
wyższym dochodzi do gloryfi kacji naszych dziejów”7.  

W szerzeniu apologetycznej interpretacji historii ojczystej uczestniczyli przede 
wszystkim ludzie pióra i dziennikarze m.in.: Stanisław Baczyński, Stanisław Przyby-
szewski, Artur Górski czy Antoni Chołoniewski.  Aprobaty i wsparcia udzielali im pro-
fesjonalni historycy rekrutujący się nie tylko spośród dotychczasowych zwolenników 
tendencji optymistycznej (Józef Siemieński, J. K. Kochanowski), ale również badacze, 
którym bliska była interpretacja szkoły krakowskiej (Oswald Balzer). Orędowników 
optymistycznego zwrotu bez względu na poziom przekonania o wielkości i zasługach 
narodu w przeszłości, łączyło dążenie do wskrzeszania w pamięci rodaków najwznio-
ślejszych chwil z dziejów ojczystych8. Pokazanie, iż Polska na przestrzeni wieków roz-
wijała się w sposób co najmniej typowy, niektórzy zaś posunęli się dalej dochodząc do 
wniosku, iż wyprzedziła ona pod względem idei i rozwiązań ustrojowych cały zachodni 
świat9.
5 Szerzej zob. J. Kolbuszewska, Mutacja modernistyczna w historiografi i polskiej (przełom XIX i XX wieku), Łódź 

2005, s. 150- 162.
6 Na temat zaangażowania politycznego i uczestnictwa dziejopisów w działaniach zbrojnych na frontach pierwszej 

wojny szeroko pisał J. Maternicki, Idee i postawy. Historia i historycy…, s. 78- 179.
7 W. Konopczyński, O wartości naszej spuścizny dziejowej, „Głos Narodu” 1-7 lutego 1918. 
8 Optymistyczny zwrot w historiografi i polskiej miał charakter zróżnicowany. Wśród przedstawicieli  tego nurtu do-

strzeżemy postawy umiarkowane (Balzer)  i skrajne (Górski, Chołoniewski). 
9 O tym, iż państwo polskie rozwijało się w sposób typowy, nieodbiegający od standardów europejskich przekonywał 

Oswald Balzer w dziełku z 1915 roku Z zagadnień ustrojowych Polski”; szerzej na ten temat zob. A. Wierzbicki, 
Przedmowa, [w:] O. Balzer, Z zagadnień ustrojowych Polski, Warszawa 1985, s. 5- 30. 


