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Do rąk Czytelnika trafia kolejna publikacja opracowana przez 
zespół Fundacji im. Janusza Kurtyki w Warszawie. To zapis de-
baty pod hasłem Dwie Niepodległości: 1918 – 1989, która odby-
ła się 24 października 2018 roku w Belwederze w ramach kon-
ferencji zorganizowanej we współpracy z Kancelarią Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. 

Miało wówczas miejsce podsumowanie II edycji Konkursu  
o Nagrodę im. Janusza Kurtyki zatytułowanej Przestrzeń polskiej 
Niepodległości, której laureatem został Prof. Andrzej Chwalba 
(Uniwersytet Jagielloński). Jego książka Wielka Wojna Polaków 
1914-1918 (WN PWN, Warszawa 2018) zostanie przetłumaczo-
na na języki angielski i niemiecki oraz wydana we współpracy 
z zagranicznymi podmiotami akademickimi. Fundacja zorgani-
zuje również promocję monografii w Stanach zjednoczonych, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

WSTĘP
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z racji przypadającej w 2018 roku 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, a także obchodzonej w 2019 roku 
30. rocznicy upadku komunizmu w Polsce, 
osią tematyczną konferencji stało się po-
równanie tych dwóch przełomowych mo-
mentów. Pomysłodawcą dyskusji przybli-
żającej to zagadnienie był Prof. Filip Musiał 
(Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut 
Pamięci Narodowej), Członek Rady Funda-
cji. za dostarczenie inspiracji oraz modero-
wanie tej ciekawej debaty serdecznie Pro-
fesorowi dziękuję. zaproszenie do uczest-
nictwa w rozmowie zechcieli przyjąć Laure-
at II edycji Konkursu Prof. Andrzej Chwalba 
oraz Prof. Antoni Dudek (Uniwersytet Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie). z owocami wymiany poglądów obu 
wybitnych dziejopisarzy oraz Gości, którzy 
zabrali głos, Czytelnik ma szansę zapoznać 
się bezpośrednio.

zapis debaty został uzupełniony o infografiki prezentujące 
kontekst nakreślany przez dyskutantów. Powstały one na po-
trzeby niniejszej publikacji w oparciu o wybrane źródła i lite-
raturę przedmiotu, zwłaszcza z zakresu historii gospodarczej 
i społecznej.

Pozostaje mi jedynie zaszczyt wyrażenia wdzięczności Współ-
organizatorowi konferencji, Kancelarii Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, szanownym Dyskutan-
tom oraz wszystkim Uczestnikom tego szczególnego wydarze-
nia. Wierzę, że kolejne projekty Fundacji będą przynosić rów-
nie wymierne efekty, przyczyniając się do kontynuowania mi-
sji jej Patrona.

Łódź, lipiec 2019 r.

   Damian Bębnowski
   Wiceprezes Zarządu 
   Fundacji im. Janusza Kurtyki 
   ds. nauki
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Ludność ogółem: 27 177 000

Liczba miast ogółem: 611, w tym: 
- miasta pon. 5 tys. mieszkańców: 354
- miasta pow. 200 tys. mieszkańców: 3

Mieszkańcy miast ogółem: 6 608 000 
(24,3% ogółu ludności) w tym:

- miasta poniżej 5 tys. mieszkańców: 1 008 000 
- miasta powyżej 200 tys. mieszkańców: 1 608 000

Mieszkańcy wybranych dużych miast: 
Warszawa 937 000 

Łódź 452 000 
Poznań 169 000 
Kraków 184 000 Źródło: C. Leszczyńska, Historia Polski w liczbach, 

T. 5: Polska 1918-2018, GUS, Warszawa 2018, s. 73, 
tabl. 4 (61); s. 82-84, 13 (70) – 15 (72).

II rzECzPOSPOLITa
LuDNOŚć,POWIErzChNIa, 
mIaSTa I mIESzkańCy mIaST

1921

PoWIeRzChNIA: 388 634 km2 
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Ludność ogółem: 38 031 000

Liczba miast ogółem: 830, w tym: 
- miasta poniżej 5 tys. mieszkańców: 257

- miasta powyżej 200 tys. mieszkańców: 20

Mieszkańcy miast ogółem: 23 615 000
(62,1% ogółu ludności) w tym:

- miasta poniżej 5 tys. mieszkańców: 803 000 
- miasta powyżej 200 tys. mieszkańców: 8 801 000

Mieszkańcy wybranych dużych miast:
 Warszawa 1 656 000

Łódź 848 000
Poznań 590 000
Kraków 751 000 Źródło: C. Leszczyńska, Historia Polski w liczbach, 

T. 5: Polska 1918-2018, GUS, Warszawa 2018, s. 73, 
tabl. 4 (61); s. 82-84, 13 (70) – 15 (72).

1990

III rzECzPOSPOLITa
LuDNOŚć,POWIErzChNIa, 
mIaSTa I mIESzkańCy mIaST

 PoWIeRzChNIA: 312 683 km2
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Prof. Filip musiał: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecz-
nie. Temat naszego spotkania to Dwie Niepodległości: 1918 – 
1989. założeniem niniejszej konferencji jest podjęcie dyskusji 
wokół dwóch przełomowych dla Polski momentów. Setne świę-
to 11 listopada już niebawem, a 4 czerwca przyszłego roku cze-
ka nas trzydziesta rocznica ponownego odzyskania autonomii 
przez nasz kraj.

Punktem wyjścia do rozmowy będzie porównanie dróg wiodą-
cych do wolności w 1918 oraz 1989 roku, w tym czynu zbroj-
nego oraz działalności politycznej i dyplomatycznej. Pochylimy 
się nad podobieństwami i różnicami między tymi wydarzeniami, 
a także postawimy pytanie o sposób zagospodarowania nowo 
nabytej niepodległości.

Warto spojrzeć na to zagadnienie zwłaszcza od strony myśli po-
litycznej, z perspektywy wydarzeń po Wielkiej Wojnie, w latach 
dwudziestolecia międzywojennego albo podczas II wojny świa-
towej. Pomijając obóz Piłsudczyków, w tym okresie mamy do 
czynienia z różnymi formacjami powstałymi na przełomie XIX 
i XX wieku, które następnie znikają w realiach PRL-u. okazuje 
się, że myśli wielu partii, które w czasie II wojny światowej okre-
ślaliśmy „grubą czwórką”, w roku 1989 roku już nie spotkamy. 
Co zatem stało się z socjalistami, chadekami, ludowcami i na-
rodowcami? W jaki sposób następowała weryfikacja spuścizny 

Punktem wyjścia do rozmowy będzie porównanie dróg wiodących do wolności 
w 1918 oraz 1989 roku (...). 
Pochylimy się nad podobieństwami i różnicami między tymi wydarzeniami.
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„pozaborczej” w 1918 roku oraz „pokomuni-
stycznej” w 1989 w perspektywie przemian 
na polskiej scenie politycznej?

Najpierw oddam głos Laureatowi, a następ-
nie Profesorowi Antoniemu Dudkowi.

Prof. andrzej Chwalba: Cieszę się, że po-
dejmujemy dyskusję o takiej tematyce, roz-
poczynając od odzyskania niepodległości  
w roku 1918.

Na przestrzeni całego wieku XIX Polacy te-
stowali różne drogi do odzyskania wolno-
ści. Już w broszurach z początku stulecia Jó-
zef Pawlikowski czy Tadeusz Kościuszko sta-
wiali pytania o szanse Rzeczypospolitej na 
powrót na mapy europy. Ich diagnoza była 
pozytywna, co zachęcało do podejmowania 
kolejnych prób odbudowy państwa w gra-
nicach sprzed 1772 roku. z tego też wzglę-
du na wszystkich powstańczych sztandarach 

widniały hasła „całość” i „niepodległość”. Nie brano pod uwagę 
ewentualnych kompromisów, ponieważ oznaczałyby one lega-
lizację aktu rozbiorowego. Niestety, już po Wielkiej Wojnie po-
stulat odbudowy Polski w historycznych granicach doprowadził 
do licznych napięć i wojen z Litwinami, Ukraińcami oraz bolsze-
wicką Rosją. 

Aby osiągnąć zamierzony cel, Polacy organizowali powstania, 
szukali pomocy innych państw europejskich i możliwości skłó-
cenia zaborców, a także tworzyli oddziały zbrojne poza polski-
mi granicami – w tym Jana henryka Dąbrowskiego we Włoszech, 
Józefa Wysockiego na Węgrzech w 1848 roku, a także Adama 
Mickiewicza w Rzymie w 1848 roku i w Konstantynopolu w roku 
1853. Spośród nich jedynie Legiony Dąbrowskiego przyniosły 
pewne, choć dalekie od oczekiwań efekty.

ostatnią deską ratunku było postawienie na potencjalnych alian-
tów. W okresie Wielkiej emigracji polskie elity dostrzegły szansę 
na wystąpienie zbrojne Anglii i Francji przeciwko państwom za-
borczym, zwłaszcza Rosji. Paryski obóz hotelu Lambert repre-
zentował jeden z największych mężów stanu w naszej historii 
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(nie tylko XIX-wiecznej), Adam Jerzy Czarto-
ryski, który robił w tym kierunku wszystko, 
łącznie z przejmowaniem tytułów prasowych 
oraz przekupywaniem dziennikarzy angiel-
skich i francuskich. Wizerunek cara Mikołaja I 
jako tyrana reżimu w świadomości zachodu 
jest zasługą tej właśnie aktywności. 

Te i inne zabiegi okazały się nieskuteczne, 
ponieważ interesy Anglii i Francji nie były 
spójne z polskimi, nawet jeśli sama Anglia 
niejednokrotnie ścierała się z Rosją na ob-
cych terytoriach. Agresywna polityka caratu 
doprowadziła ostatecznie do konfliktu zwa-
nego wojną krymską, ale to nie sprawa pol-
ska leżała u podstaw działań zbrojnych za-
chodu.

Nadszedł wreszcie rok 1914, w którym po raz pierwszy za-
borcy zwrócili się przeciwko sobie. Jednocześnie Rosja sprzy-
mierzyła się z potencjalnymi aliantami narodu polskiego, ro-
dząc pytanie o sposób rozwiązania tej sytuacji z korzyścią dla 
naszego kraju. zagadnienie to rozbudziło polską myśl poli-
tyczną i znalazło najdojrzalsze rozwinięcie u Romana Dmow-
skiego, który opowiedział się po stronie Trójporozumienia. Jó-
zef Piłsudski zajmował się wówczas konkretnymi zadaniami, 
był w większym stopniu pragmatykiem niż myślicielem, a jego 
skromny dorobek intelektualny koncentrował się na idei walki 
o niepodległość. W tamtym czasie prężnie działali również re-
aliści krakowscy i lwowscy, czyli politycy galicyjscy z Bilińskim  
i Leo na czele, którzy uważali, że po zwycięskiej wojnie Austria-
ków w sojuszu z II Rzeszą powstanie nowe państwo z cesarzem 
Franciszkiem Józefem I na czele: Austro-Węgro-Polska.

Gdyby Wielka Wojna zakończyła się – zgodnie z założeniami – po 
kilku miesiącach, odzyskanie niepodległości przez Polskę byłoby 
znacznie mniej prawdopodobne niż później, w roku 1918. Kon-
flikt zbrojny ujawnił jednak równowagę między walczącymi blo-
kami, zarówno w polu, jak i na zapleczu gospodarczym, co pol-
skie stronnictwa polityczne postanowiły wykorzystać dla dobra 
własnego kraju. 

Dmowski już w 1915 roku zauważył, że pokładanie nadziei w Ro-
sji nie przyniesie upragnionych rezultatów. Imperium nie było  
w stanie „przekroczyć Rubikonu”, co oznaczało brak szans na 
odzyskanie zagarniętych przez nie wcześniej polskich ziem. Li-
der Narodowej Demokracji wraz z przyjaciółmi udał się więc na 
zachód. Pragnął uświadomić Anglikom i Francuzom, że istnienie 
wolnej Polski będzie korzystne również dla nich, zgodnie z ha-
słem: „Nasz interes jest waszym interesem”. Jego wysiłek zapro-
centował w latach 1917-1918, kiedy powstały Komitet Narodo-
wy Polski i Polska Armia we Francji. Również Piłsudski odnotował  
w tym czasie swój mały sukces, czyli powstanie w wyniku aktu 5 
listopada 1916 roku Królestwa Polskiego, wkrótce z polską re-
gencją i rządem. o polskim losie przesądziła jednak dopiero klę-
ska państw centralnych, a wcześniej dołączenie Stanów zjedno-
czonych do wojny po stronie aliantów.
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Prof. antoni Dudek: Spróbuję spojrzeć na 
problem, o którym mówił Profesor Chwalba,  
w kontekście roku 1989, wskazując na po-
dobieństwa i różnice.

Główna zbieżność jest oczywista. Przed 
1918 rokiem, a także w roku 1989 i jego 
okolicach, mamy do czynienia z dwoma 
równoległymi procesami – wysiłkami części 
Polaków, którzy próbują odbudować nie-
podległość, oraz korzystnym rozwojem sy-
tuacji międzynarodowej. z całą pewnością 
w 1918 roku okoliczności zewnętrzne były 
bardziej złożone, ponieważ aby Polska od-
zyskała wolność, klęskę musiały ponieść 
trzy mocarstwa zaborcze, które po wybu-
chu I wojny światowej znalazły się z kolei po 
przeciwnych stronach frontu. Istniało ryzy-
ko, że zwycięska siła – albo państwa central-
ne, albo Rosja – zablokuje polskie dążenia 
niepodległościowe. Na szczęście tak się nie 
stało.

W 1989 roku Polacy mieli do czynienia już tylko z jednym za-
borcą. założenie – powstałe jeszcze w połowie lat 80. XX wie-
ku, podczas rządów Michaiła Gorbaczowa – wedle którego 
związek Sowiecki rozpadnie się wskutek wewnętrznych naprę-
żeń, jak namokły dywan, było mało realne, ale ostatecznie się 
sprawdziło. zewnętrzna koniunktura okazała się dla nas znów 
niezwykle korzystna. Pozostaje pytanie: czy Polacy wykorzysta-
li tę sytuację? Moim zdaniem tak. Czy wykorzystali ją w pełni?  
z całą pewnością nie.

Podobnie stało się w roku 1918, jednak skala trudności była 
wówczas bez porównania większa, niezależnie od wysiłków 
Rady Regencyjnej i budowy fundamentów państwa polskiego w 
postaci administracji, sądownictwa czy szkolnictwa. Wyzwania, 
przed którymi stanęli członkowie rządów Moraczewskiego i Pa-
derewskiego oraz kolejnych gabinetów, obejmowały scalenie 
trzech odrębnych organizmów państwowych. Pod tym wzglę-
dem przejęcie kraju pogrążonego w głębokim kryzysie gospo-
darczym, ale mającego stabilne granice i aparat polityczny, było 
znacznie łatwiejsze. 

Dmowski już w 1915 roku zauważył, że pokładanie nadziei w Rosji 
nie przyniesie upragnionych rezultatów. Imperium nie było w stanie 
„przekroczyć Rubikonu”, co oznaczało brak szans na odzyskanie zagar-
niętych przez nie wcześniej polskich ziem. Lider Narodowej Demokracji 
wraz z przyjaciółmi udał się więc na zachód. Pragnął uświadomić 
Anglikom i Francuzom, że istnienie wolnej Polski będzie korzystne rów-
nież dla nich, zgodnie z hasłem: „Nasz interes jest waszym interesem”.
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Sytuacja ekonomiczna w obu przypadkach 
była niekorzystna, jednak pozostawała nie-
porównanie bardziej wymagająca w roku 
1918 – nie tylko z powodu rozbieżności 
między obszarami dawnych zaborów, ale ze 
względu na zniszczenia, o których znakomi-
cie napisał Profesor Chwalba, Laureat II edy-
cji Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki.  

W konsekwencji II wojny światowej i strat 
wtedy poniesionych zatarła się w naszej 
świadomości pamięć o koszmarze I wojnie 
światowej. Rabunki i zniszczenia, jakich do-
konali zaborcy, ogołociły tereny Polski z in-
frastruktury niezbędnej do odbudowy nie-
podległego państwa.

Po 1989 roku sytuacja była odwrotna. Po operacji stabilizacyj-
nej i planie Balcerowicza gospodarka polska od 1993 roku za-
częła odnotowywać ciągły wzrost. Na taki stan złożyło się wiele 
czynników, przede wszystkim inwestycje z zagranicy, nieobec-
ne wcześniej w okresie II Rzeczypospolitej. Budzą one kontro-
wersje, ale wynikają ze zmiany sposobu postrzegania nasze-
go państwa na arenie globalnej. Nikt już nie traktuje Polski jako 
kraju sezonowego, za czym idą długoterminowe przedsięwzię-
cia ekonomiczne.

Są też obszary, w których II Rzeczpospolita zdecydowanie prze-
grywa ze współczesną Polską. Takim przykładem jest ustrój po-
lityczny. Po trzydziestu latach od odzyskania autonomii mamy 
do czynienia z systemem znacznie bardziej stabilnym niż  
w okresie międzywojennym. Demokracja parlamentarna szyb-
ko wyzionęła wówczas ducha z powodu bratobójczych walk 
i ofiar, których uniknęliśmy pod koniec XX stulecia – a warto 
zaznaczyć, że mogło być znacznie gorzej, gdyby nie daleko-
wzroczność ludzi, którzy ustąpili Piłsudskiemu, unikając wojny 
domowej. Choć w tym zestawieniu III Rzeczpospolita wypada 
bardziej korzystnie, nie oznacza to oczywiście, że jej porządek 
polityczny jest doskonały. 

Współcześnie nasz kraj najbardziej obciąża cień komunizmu, 
co pozostaje widoczne w parametrze frekwencji wyborczej. 
Społeczeństwo II Rzeczypospolitej było w sporej części analfa-
betami albo ludźmi bardzo słabo wykształconymi, a mimo tego 
stopień uczestnictwa w każdych wyborach parlamentarnych, 
które spełniały w miarę stabilne warunki – w 1922, 1928 i 1930 
roku – znacznie przewyższał wyniki osiągane po 1989 roku.  
To nie przypadek. zjawisko partycypacji obywatelskiej w okre-
sie międzywojennym pozostaje silniejsze niż obecnie. Dlacze-
go? odpowiedź stanowi brzemię poprzedniego ustroju, które-
go nadal trudno nam się pozbyć.
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Prof. a. Chwalba: Rzeczywiście trud-
no nie przyznać, że partycypacja obywa-
telska w II Rzeczypospolitej była większa, 
niż ma to miejsce obecnie. Siła tego zja-
wiska wynikała między innymi z aktywno-
ści mieszkańców wsi i miasteczek, któ-
rzy często podejmowali decyzje wybor-
cze zgodnie z zaleceniami lokalnych au-
torytetów. Warto podkreślić, że na po-
czątku istnienia odrodzonej Polski pań-
stwo zamieszkiwało więcej niż 70% lud-
ności wiejskiej. Liderzy wiosek – najczę-
ściej osoby duchowne lub działacze ru-
chów ludowych – opowiadali się za kon-
kretnymi kandydatami, ale przede wszyst-
kim wzywali do samego uczestnictwa  
w wyborach jako obowiązku wobec małej  
i dużej ojczyzny oraz wobec Boga.

około 30% ludności II Rzeczypospolitej stanowiły ponadto 
mniejszości narodowe. Ich przedstawiciele wykorzystywali 
wybory jako okazję do mobilizacji oraz wyrazu sprzeciwu wo-
bec współdzielenia losu z Polakami w ramach jednej wspól-
noty politycznej.

Chciałbym jeszcze nawiązać do tematu państwa sezonowe-
go. Polska nie była w tej kategorii odosobniona, należały do 
niej także inne kraje powstałe po zakończeniu Wielkiej Wojny. 
Niemcy, ale też Anglicy, Belgowie czy Francuzi, uważali je za 
dziwaczne i niepotrzebne twory. Twierdzili, że nowe forma-
cje, skonfliktowane zewnętrznie i wewnętrznie, stanowią źró-
dło destabilizacji kontynentu i zmierzają do rychłego upadku.

Rzeczywiście trudno nie przyznać, że partycypacja obywatelska w II Rzeczypospolitej 
była większa, niż ma to miejsce obecnie. Siła tego zjawiska wynikała między innymi  
z aktywności mieszkańców wsi i miasteczek, którzy często podejmowali decyzje wybor-
cze zgodnie z zaleceniami lokalnych autorytetów.
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Na Litwie, Łotwie, w estonii, Finlandii i Pol-
sce brakowało w tym czasie zagranicznego 
kapitału, dobrej organizacji pracy i wiary  
w gospodarczy sukces. z perspektywy 
Londynu, Brukseli, Paryża i Berlina nie był  
to region wart wielkich inwestycji, rów-
nież ze względu na zagrożenie ze stro-
ny wschodniego sąsiada, co dodatkowo 
wzmacnia opinię prof. Antoniego Dudka.

Filip musiał: Słuchacze będą mieli teraz okazję zadać pyta-
nia prelegentom. To szansa na rozwinięcie kwestii, które mogły 
zostać jedynie zasygnalizowane w toku rozmowy. zachęcamy 
również do podjęcia merytorycznego sporu z panelistami.  
Czy mamy chętnych do dyskusji?

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1939, GUS, Warszawa 1939, s. 28, tabl. 23.

aNaLFabECI W II rzECzyPOSPOLITEj WeDŁUG WIeKU (% oSóB W DANeJ GRUPIe WIeKoWeJ)

Rok Grupa wiekowa

 10-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60 
        i więcej

1921 29,7 24,0 23,7 25,7 31,5 38,6 46,6 54,2

1931 6,6 12,4 16,9 17,1 21,4 30,3 38,6 50,0
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(...) elity II Rzeczypospolitej w zupełnie inny sposób postrzegały instytucję państwa. 
Ich wielkość objawiała się w podejściu do infrastruktury, architektury, urbanistyki, 
przestrzeni publicznej, edukacji.

Pytanie pierwsze z sali, robert kostro: 
Chciałbym odnieść się do porównania II i 
III Rzeczypospolitej. Myślę, że na polu eko-
nomicznym sytuacja była znacznie bardziej 
skomplikowana. Wielka Wojna faktycznie 
zniszczyła Polskę, ale to po rządach komu-
nistycznych nie mieliśmy pomysłu, co zrobić 
z gospodarką. Wszystkie powstałe wówczas 
propozycje były jak skok do basenu,  
w którym nie było wiadomo, czy znajduje 
się woda. Doceniłbym to, że jednak się uda-
ło, mimo wszelkich zarzutów do Balcerowi-
cza.

Wydaje mi się również, że elity II Rzeczypo-
spolitej w zupełnie inny sposób postrzega-
ły instytucję państwa. Ich wielkość objawia-
ła się w podejściu do infrastruktury, archi-
tektury, urbanistyki, przestrzeni publicznej, 
edukacji. około 14-15% PKB zostało prze-
znaczone na stworzenie sieci szkół, dzięki 

czemu między rokiem 1919 a 1938 nastąpił wzrost skolaryza-
cji z 60% do około 90%. To gigantyczny skok, biorąc pod uwa-
gę intensywność działań zbrojnych w tym okresie – pierwsze 
lata istnienia II Rzeczypospolitej były przecież czasem wojny. 
ówcześni liderzy, którzy wychowali się częściowo na uniwersy-
tetach państw zaborczych, przyjmowali światowy stosunek do 
administracji i gospodarki. My z kolei wkroczyliśmy na globalny 
rynek, w ogóle go nie rozumiejąc.
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Prof. a. Dudek: odniosę się do wypowiedzi Pana Dyrekto-
ra Roberta Kostro w trzech punktach. Przede wszystkim nie 
jest prawdą, że po 1989 roku brakowało perspektyw gospo-
darczych, o czym świadczą rozmaite projekty transformacyjne. 
Należy pamiętać, że mimo zniszczeń sprzed 1918 roku na zie-
miach polskich nadal obowiązywała gospodarka rynkowa. Pa-
nowała hiperinflacja, podobnie jak w latach 90. XX wieku, z któ-
rą wówczas dał sobie radę Władysław Grabski. Natomiast po 
okresie PRL-u mieliśmy do czynienia z gigantyczną dominacją 
własności państwowej, jaka nie miała miejsca nigdy wcześniej. 
Jeśli chodzi o recepty… Premier Mazowiecki podczas wizyt we 
wszystkich stolicach zachodnich, w których szukał wsparcia, za-
wsze słyszał to samo: „z przyjemnością pomożemy, ale pod 
warunkiem, że okażecie się wiarygodni, a wiarygodni się okaże-
cie, gdy wdrożycie program opracowany przez Międzynarodo-
wy Fundusz Walutowy”. Pojawił się wówczas pomysł tak zwane-
go konsensusu waszyngtońskiego, później skrytykowany.

Należy pamiętać, że mimo zniszczeń sprzed 1918 roku na ziemiach polskich nadal 
obowiązywała gospodarka rynkowa. Panowała hiperinflacja, podobnie jak w latach 
90. XX wieku, z którą wówczas dał sobie radę Władysław Grabski. Natomiast po okre-
sie PRL-u mieliśmy do czynienia z gigantyczną dominacją wlasności państwowej, jaka 
nie miała miejsca nigdy wcześniej
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SŁuChaCzE STuDIóW WyżSzyCh W II I III rzECzyPOSPOLITEj  
W WYBRANYCh LATACh AKADeMICKICh [TYS.]

II RP
Rok  Liczba
akademicki  studentów (tys.)

1922/1923  33,0
1926/1927  40,7
1930/1931  48,2
1934/1935  48,0
1938/1939  50,0

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1939, GUS, Warszawa 1939, s. 317, tabl. 4; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2001, GUS, Warszawa 2001, s. 248, tabl. 22 (245); Rocznik 
Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2011, GUS, Warszawa 2011, s. 338, tabl. 28 (248); Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018, GUS, Warszawa 2018, s. 360, tabl. 25 (261).
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III RP
Rok  Liczba
akademicki  studentów (tys.)

1990/1991  403,8
1995/1996  794,6
1999/2000  1 431,9
2005/2006  1 953,8
2010/2011  1 841,3
2015/2016  1 405,1
2017/2018  1 291,9
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W kwestii edukacji również będę bronił III 
Rzeczypospolitej. Doceniam międzywojen-
ne dążenia do likwidacji analfabetyzmu, ale 
pamiętajmy, że u schyłku tego okresu na 
uczelniach wyższych studiowało około pięć-
dziesięciu tysięcy osób – tyle samo, ile wy-
nosiła liczba studentów samego Uniwersy-
tetu Warszawskiego w latach 90. XX wieku. 
Mam świadomość, że minęło wiele dziesię-
cioleci, ale uważam, że III Rzeczpospolita 
odniosła w tej dziedzinie duży sukces, nie-
zależnie od samej jakości kształcenia. Być 
może nawet za duży, bo część osób zde-
cydowanie zbyt łatwo zdobywa wyższe wy-
kształcenie.

Mam wrażenie, że pod względem świadomości politycznej ide-
alizujemy elity II Rzeczypospolitej, ponieważ porównujemy je 
do obecnych. Podstawowa różnica między nimi zasadza się jed-
nak nie w jakości działań, a w poziomie aktywności pisarskiej. 
Każdy szanujący się polityk przełomu XIX i XX wieku starał się 
publikować manifesty programowe. Takim przykładem może 
być choćby Piłsudski, o którym prof. Chwalba mówił, że nie był 
myślicielem – pozostawił po sobie jednak dziesięć tomów róż-
nych pism, w tym licznych przemówień. Również mniejsze ru-
chy polityczne zgromadziły w tym czasie pokaźny dorobek inte-
lektualny. Niestety w II Rzeczypospolitej pole manewru okaza-
ło się wyjątkowo ograniczone. Choć ówczesna myśl polityczna 
była znacznie bogatsza od tej znanej z III Rzeczypospolitej, na 
polu wymiernych rezultatów (na przykład wzrostu poziomu ży-
cia) przegrała ze współczesnymi rozwiązaniami. W tamtym cza-
sie panował wprawdzie wielki kryzys gospodarczy, ale w 2008 
roku również zmierzyliśmy się z podobnym problemem i wy-
szliśmy z tego starcia zwycięsko.

Niestety w II Rzeczypospolitej pole manewru okazało się wyjątkowo ograniczone. 
Choć ówczesna myśl polityczna była znacznie bogatsza od tej znanej z III Rzeczypo-
spolitej, na polu wymiernych rezultatów (na przykład wzrostu poziomu życia)  
przegrała ze współczesnymi rozwiązaniami.
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kryzySy INFLaCyjNE W PIErWSzyCh LaTaCh II I III rzECzyPOSPOLITEj

a ze względu na inną metodologię obliczeń stopy inflacji w II i III Rzeczypospolitej nie należy porównywać 
bezpośrednio wskaźników z obu okresów.
b Stopa inflacji w latach 1919-1923 według kursu marki polskiej do dolara.

II RP
Rok  Stopa inflacji (%)a

1919 1 123,6b

1920 435,8
1921 395,3
1922 509,1
1923 35 714,6
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1990 249,0
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Źródło: M. Bałtowski, M. Miszewski, Transformacja gospodarcza w Polsce, WN PWN, Warszawa 2006, s. 152, tabl. 5.2; s. 273, tabl. 9.6; W. Morawski, Dzieje gospodarcze Polski, 
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010, s. 176, tab. 25.
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Rozumiem nostalgię za II Rzecząpospolitą, 
zwłaszcza w roku stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uważam jednak, że 
wspominając ten okres, nie należy zakładać 
różowych okularów, które tworzą jego fał-
szywy obraz. Jednym z powodów takiej ide-
alizacji jest z pewnością reakcja na epokę 
PRL-u. Mam wrażenie, że popadamy przez 
to w skrajność, ignorując pewne słabości 
państwa i klasy politycznej dwudziestolecia 
międzywojennego. Nie osądzam tamtych 
ludzi, ale czy w momencie ataku ze strony 
III Rzeszy i zSRR nie można było zrobić cze-
goś, co zadałoby im większe straty?

Filip musiał: Możemy spierać się o sposób postrzegania kla-
sy politycznej II Rzeczypospolitej. Czy rzeczywiście patrzymy na 
ten okres przez różowe okulary, czy wręcz odwrotnie? zwraca-
jąc uwagę na życiorysy osób, które w okresie międzywojennym 
odgrywały kluczową rolę, odkryjemy, że w dużym stopniu mie-
liśmy wówczas do czynienia z głębokim zaangażowaniem spo-
łecznym, z inicjatywą działania na rzecz dobra wspólnego. 

W moim przekonaniu właśnie stąd brała się siła II Rzeczypo-
spolitej. PRL zdławił te idee, wnosząc w ich miejsce groteskowe 
i powszechnie znienawidzone „czyny społeczne”.

Przed otwarciem sejmu 
(9 lutego1919 r.)

Józef Piłsudski, Ignacy Pa-
derewski, Stanisław Wojcie-
chowski, porucznik Tadeusz 

Kasprzycki po uroczystym 
nabożeństwie w katedrze 

św. Jana, przed otwarciem 
Sejmu Ustawodawczego.
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Pytanie drugie z sali, Prof. Tadeusz 
Wolsza: Najpierw przypomnę, że w 1989 
roku fotografia z Lechem Wałęsą stanowiła 
dla kandydata przepustkę w wyborach par-
lamentarnych. Wrócę teraz do pierwszych 
wyborów w II Rzeczypospolitej, gdy rywali-
zacja toczyła się między zwolennikami Józe-
fa Piłsudskiego oraz stronnictwem Narodo-
wej Demokracji. oni również korzystali  
z autorytetu swoich liderów. 

Mogło się wydawać, że ci, którzy przeszli 
przez Legiony, Polską organizację Wojsko-
wą, drużyny bartoszowe, polowe druży-
ny sokole, polowe drużyny strzeleckie, i wy-
walczyli niepodległość, powinni wygrać wy-
bory lekką ręką. W roku 1919 i 1922 sta-
ło się jednak inaczej. Służąc w różnego ro-
dzaju formacjach wojskowych rozproszo-
nych po całej europie, zostali odseparo-
wani od swojej małej ojczyzny, co zadziała-

ło na ich niekorzyść. Przewagę mieli ci, którzy pozostali w kra-
ju i prowadzili pracę u podstaw. Poza polskimi granicami dzia-
łało ponad 100 tysięcy osób, spośród których można było wy-
kreować potencjalnych posłów w latach 1919-1922. z kolei ich 
największy konkurent, obóz narodowy, zrzeszał około 450 ty-
sięcy ludzi czynnie zaangażowanych w inicjatywy lokalne w ra-
mach organizacji działających od przełomu XIX i XX wieku do 
wybuchu Wielkiej Wojny. 

W świetle tych danych możemy stwierdzić, dlaczego lewica 
niepodległościowa przegrała wybory w 1919 i 1922 roku – 
przez swoją nieobecność. Praca u podstaw okazała się w tym 
czasie ważniejsza od zbrojnej walki o ojczyznę.

W momencie, gdy zestawimy te liczby oraz to, czy ci ludzie 
byli na miejscu, mamy jasne rozeznanie w tym, dlaczego lewi-
ca niepodległościowa przegrała wybory. Przegrali przez swo-
ją nieobecność. Podczas wyborów w 1919 i 1922 roku waż-
niejsza okazała się praca u podstaw zamiast oddawania życia 
za ojczyznę. zapewne Profesor Chwalba nie będzie się z tym 
zgadzać.

W świetle tych danych możemy stwierdzić, dlaczego lewica niepodległościowa prze-
grała wybory w 1919 i 1922 roku – przez swoją nieobecność. Praca u podstaw okazała 
się w tym czasie ważniejsza od zbrojnej walki o ojczyznę.
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Prof. a. Chwalba: Generalnie zgadzam 
się z powyższym stanowiskiem. Na sali 
jest obecny Doktor Marcin Jarząbek, au-
tor książki poświęconej badaniom pamię-
ci kombatantów, czyli tych ponad 100 tysię-
cy ochotników z czasów Wielkiej Wojny. Po 
pierwsze, kwestią sporną pozostaje, czy le-
wica niepodległościowa w 1922 roku nadal 
była lewicą. Po drugie, ludzie czynu wyzwo-
leńczego byli rozproszeni w różnych par-

tiach i dopiero po doświadczeniach, o których wspomniał prof. 
Wolsza, zaczęli myśleć o konsolidacji. W sejmie stanowili po-
tężną siłę, ale w wielu sprawach nie byli w stanie dojść do po-
rozumienia, ponieważ reprezentowali różne formacje politycz-
ne. Po trzecie, obóz legionowy również nie pozostał jednolity. 
Konflikty, które narastały między dowódcami z pierwszej, dru-
giej i trzeciej brygady, sięgały szczytów władzy II Rzeczypospoli-
tej oraz okresu II Wojny Światowej. Spór generałów Szeptyckie-
go, hallera, Sikorskiego i zagórskiego z Piłsudskim rzutował na-
wet bezpośrednio na losy państwa.

Źródło: A. L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 637-638; A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Wydawnictwo znak, Kraków 
2013, s. 183; D. Bębnowski, R. Matera, Wybrane instytucje włączające w Drugiej Rzeczpospolitej do 1926 roku, „Przegląd zachodni” 2018, Nr 3 (368), s. 43; C. Leszczyńska, Historia Polski 
w liczbach, T. 5: Polska 1918-2018, GUS, Warszawa 2018, s. 28-29, tabl. 15-16 oraz szacunki własne.

PIErWSzE WybOry ParLamENTarNE W II I III rzECzyPOSPOLITEj

a W pierwszym dniu obrad Sejmu Ustawodawczego – 10 lutego 1919 r. – zasiadało w nim 335 posłów. W dniu upływu 
kadencji, tj. 1 grudnia 1922 r., było to 442 posłów. ogółem w Sejmie Ustawodawczym zasiadało 444 posłów.

SEjm SENaT SEjm SENaT SEjm SENaT

FrEkWENCja LICzba maNDaTóW maNDaTy DLa kObIET

rOk

- - 444a 8 (1,8%)

67,7% 61,5% 444 111 9 (2,0%) 4 (3,6%)

62,3% (I TURA)
25,1% (II TURA)

460 100
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Gdańsk, 3 czerwca 1989 r. 
Rajd samochodowy na za-
kończenie kampanii wybor-
czej „Solidarności”. 
Fot. Leonard Szmaglik / eCS 
/ Creative Commons
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Nawiązując do wypowiedzi Pana Dyrektora 
Roberta Kostro, warto podkreślić, że polity-
cy z okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego, niezależnie od dzielących ich różnic, 
dążyli do umocnienia kraju przede wszyst-
kim poprzez unifikację i modernizację. Po-
trzeba utrzymania niepodległości i odbu-
dowy państwa pozostawała wspólną spra-
wą dla wszystkich obozów ideowych. Wśród 
wielkich nazwisk tego okresu wymienić 
można Władysława Grabskiego oraz euge-
niusza Kwiatkowskiego, wybitnych prakty-
ków i wizjonerów,  zdolnych przekonać in-
nych do swoich poglądów.

Pod względem gospodarki okres między-
wojenny był z kolei wyjątkowo niekorzyst-
ny dla całej europy. Wielki kryzys ekono-
miczny z 1929 roku na sześć lat pozba-
wił Polskę szans na rozwój, a już wcze-
śniej poniosła ona dodatkową ofiarę w la-
tach 1918-1920. Wówczas 50-60% budżetu 
państwa przeznaczono na działania zbroj-
ne, podczas gdy zniszczenia wojenne obję-
ły 60% terytorium. W tym czasie w większo-
ści europejskich państw nastąpiła powojen-
na odbudowa, a w państwach neutralnych 
takich jak hiszpania czy Szwecja rozwinęła 
się konsumpcja korzyści materialnych z cza-
sów Wielkiej Wojny. Nie oznaczało to jednak 
całkowitej stabilizacji gospodarczej. W 1939 
roku nawet PKB Belgii i Francji nie przekro-
czyło poziomu z 1913 roku. Sytuacja na za-
chodzie po 1945 roku, a w całej europie po 
1989 roku, wyglądała już zupełnie inaczej, 
przez co trudno porównać sukcesy czy sła-
bości obu Rzeczypospolitych. Bez szersze-
go kontekstu nie sposób ocenić, na ile pol-
skie elity w danym momencie historycznym 
spełniły swoje zadanie.

zgadzam się z kolei z poglądem, że patrzymy na II Rzeczpo-
spolitą przez różowe okulary. Wynika to z potrzeby chwili, ale 
też z przywiązania do idei państwa, pielęgnowanej po zakoń-
czeniu Wielkiej Wojny mimo licznych sporów politycznych. Pol-
ska była jak długo wyczekiwane dziecko, któremu należało po-
święcić wszystko. Trudno nie zgodzić się z Dyrektorem Kostro, 
że system edukacji z tego okresu okazał się ogromnym suk-
cesem. Dzięki niemu udało się przekonać tych, którzy jeszcze  
w 1914 czy 1918 roku nie czuli się Polakami, że warto znaleźć 
się we wspólnym pociągu jadącym w przyszłość.

Wielki kryzys ekonomiczny z 1929 roku na sześć 
lat pozbawił Polskę szans na rozwój, a już wcze-
śniej poniosła ona dodatkową ofiarę w latach 
1918-1920. Wówczas 50-60% budżetu państwa 
przeznaczono na działania zbrojne, podczas 
gdy zniszczenia wojenne objęły 60% terytorium.
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Pytanie trzecie z sali, Prof. zbigniew 
rau: Chciałbym kontynuować wątki, któ-
re już pojawiły się w naszej dyskusji. Spró-
buję je doprecyzować, choć z góry proszę 
o wyrozumiałość, ponieważ nie jestem hi-
storykiem. Nie próbując gloryfikować ani II, 
ani III Rzeczypospolitej, i nie zakładając a 
priori żadnej konkluzji, warto spojrzeć na 
temat niniejszej debaty z trzech perspek-
tyw. Pierwsza to kwestia instytucjonaliza-
cji życia publicznego, zwłaszcza systemów 
partyjnych. Trzy główne nurty politycznego 
myślenia i działania, które wykształciły elity 
i ich sympatyków, były zakotwiczone w XIX 
wieku: ludowcy, narodowi demokraci, so-
cjaliści. Uważam, że stanowiło to o sile  
II Rzeczypospolitej, ale tylko do 1926 roku, 

gdy pojawił się zupełnie nowy model przywództwa, a system 
partyjny uległ deformacji. obecnie nie można już wskazać 
środowisk o takiej skali oddziaływania na społeczeństwo. Są-
dzę, że to istotna kwestia. Na tej podstawie możemy się za-
stanowić nad ewolucją naszego systemu partyjnego oraz za-
sadami, na których powinien się on opierać.

Warto również sięgnąć do przeszłości, badając ówczesną 
sztukę prowadzenia sporu politycznego, w tym jego ostrość, 
radykalizm i konsekwencję. Jesteśmy świadomi tego, co wy-
darzyło się w II Rzeczypospolitej, pamiętamy proces brzeski, 
Berezę Kartuską. Gdy dane środowisko nie odpowiadało wła-
dzy sanacyjnej, oficerowie skrzykiwali się, aby zastraszyć (czy-
li oficjalnie „wyjaśnić nieporozumienie”) osoby, które się im 
przeciwstawiały. W III Rzeczypospolitej z ludźmi, którzy prze-
szkadzają władzy, także dzieją się dziwne rzeczy – wystarczy 
wspomnieć tak zwane „seryjne samobójstwa”. Sądzę, że na 
przestrzeni czasu sposób prowadzenia sporu publicznego 
uległ zmianie. Ale czy mam rację?

Sto lat temu środowiska polityczne i opiniotwórcze dzieli-
ły wizję polskiej racji stanu, stanowiącą wspólny mianownik 
ich dążeń. oczywiście istniały między nimi zasadnicze różni-
ce, ale dobro państwa pozostawało zawsze naturalnym punk-
tem odniesienia. Jak sytuacja wygląda obecnie? Sądzę, że nie 
ma w tym przypadku żadnej symetrii. Należy w tym kontek-
ście spojrzeć zwłaszcza na interesy obcych mocarstw wobec 
II i III Rzeczypospolitej oraz ich wpływ na ośrodki opiniotwór-
cze i działalność stronnictw politycznych. Dawniej traktowano 
nas jak państwo sezonowe, teraz zainteresowanie Polską jest 
zupełnie inne: silniejsze i bardziej intensywne.
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Prof. a. Dudek: Wypowiedź Pana Profe-
sora jest dla mnie przykładem idealizacji 
II Rzeczypospolitej w zestawieniu z gorszą, 
nieudaną III Rzeczpospolitą. System partyj-
ny w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego funkcjonował realnie między 1919 
a 1926 rokiem, ponieważ później jego rola 
została znacząco ograniczona. Nieprzy-
padkowo powstał wtedy Bezpartyjny Blok 
Współpracy z Rządem – sama nazwa wska-
zuje, jakie odczucia żywił Józef Piłsudski  
w stosunku do formacji politycznych.  
Cokolwiek byśmy nie mówili o obecnej sce-
nie politycznej, ona przynajmniej w jakikol-
wiek sposób funkcjonuje. Następuje poko-
jowa rotacja władzy, która ani razu nie mia-
ła miejsca w II Rzeczypospolitej. Już wcze-
śniej zgodziłem się, że myśl polityczna po-
czątku XX wieku pozostaje zdecydowanie 
bardziej obfita niż współczesna, jednak  
w obszarze kultury politycznej jest moim 
zdaniem dokładnie odwrotnie. Brak ogła-
dy panujący w sejmie II Rzeczypospolitej, w 
tym język stosowany przez posłów, obecnie 
byłby nie do przyjęcia.

W okresie międzywojennym kilkadziesiąt osób ginęło co roku  
z przyczyn politycznych. W porównaniu z tymi realiami  
III Rzeczpospolita okazuje się zatem wyjątkowo spokojna.

Najciekawszym z poruszonych zagadnień jest wpływ obcych 
mocarstw, z którym mamy do czynienia zarówno po 1918, jak 
i 1989 roku, jednak w odmiennej formie. Polska jako uczest-
nik globalnego rynku gospodarczego stała się obecnie daleko 
bardziej znacząca na arenie międzynarodowej. z tego wzglę-
du spotykamy się z większą aktywnością zewnętrznych sił, co 
stanowi podstawowe wyzwanie dla polskiej klasy politycznej.

Można odnieść wrażenie, że dawniej wszyscy realizowali spój-
ną wizję racji stanu, a dziś są podzieleni. Ja mam odmienne 
zdanie. Uważam, że panuje obecnie konsensus głównych sił 
politycznych wobec przynależności Polski do NATo i Unii eu-
ropejskiej, a podobnej zgodności próżno byłoby szukać wśród 
założeń polityki zagranicznej głównych formacji II Rzeczypo-
spolitej. Wspólna była wówczas jedynie idea ochrony nieza-
leżnego państwa, ale jej realizacja pozostawała kwestią spor-
ną. Jeden z poważniejszych konfliktów obejmował na przykład 
kwestię sojuszu z Francją. Nawet obóz sanacyjny nie wierzył, 
że Francuzi uratują Polaków, lecz osobiste poglądy Józefa Bec-
ka czy Augusta zaleskiego na ten temat były odmienne. 

W Polsce mamy skłonność do emocjonalnego patrzenia w przeszłość. O podniosłych 
wydarzeniach nie należy wypowiadać żadnego słowa krytyki, a o wstydliwych lepiej 
w ogóle nie mówić. Mam jednk poczucie, że na historię należy patrzeć chłodno – do-
ceniać sukcesy II Rzeczypospolitej, ale nie popadać przy tym w egzaltację. W naszym 
obrazie świata potrzeba mniej bieli i czerni, a więcej szarości.
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opracowanie własne.

WybraNE zamaChy POLITyCzNE W II rzECzyPOSPOLITEj

Sprawowana funkcja SprawcaData
i miejsce zbrodni

25.09.1921
Lwów

16.12.1922
Warszawa

08.02.1923
Warszawa

11.06.1923
okolice hajnówki

07.06.1927
Warszawa

04 .05.1928
Warszawa

29.08.1931
Truskawiec

22.10.1933
Lwów

15.06.1934
Warszawa

25.07.1934
Lwów

Ofiara

józef 
Piłsudski 
(przeżył)

Gabriel 
Narutowicz

jerzy 
jaroszewski

józef 
bułak-bałachowicz

Piotr 
Wojkow

aleksiej 
S. Lizariew 
(przeżył)

Tadeusz 
hołówko

aleksiej P. 
majłow

bronisław 
Pieracki

Iwan 
babu

Naczelnik Państwa

Prezydent RP

Prawosławny Metropolita Warszawski 
i całej Polski

Generał

Dyplomata bolszewicki, 
uczestnik mordu na rodzinie cara 
Mikołaja II

Szef misji handlowej 
związku Sowieckiego w Polsce 
(pomylony z posłem sowieckim Dmitrijem 
W. Bogomołowem) 

Działacz ruchu prometejskiego, 
orędownik współpracy polsko-ukraińskiej, 
współpracownik Józefa Piłsudskiego

Urzędnik Konsulatu Generalnego 
związku Sowieckiego we Lwowie, 
agent sowiecki (pomylony 
z konsulem sowieckim)

Minister Spraw Wewnętrznych

Ukraiński działacz polityczny i katolicki, 
orędownik współpracy polsko-ukraińskiej

Stepan Fedak

eligiusz Niewiadomski

Archimandryta 
Smaragd Łatyszenko

Prawdopodobnie 
agenci sowieccy

Borys Kowerda

Jurij L. Wojciechowski

Dymytro Danyłyszyn, 
Wasyl Biłas

Mykoła Łemyk

hryhorij Maciejko „Gnot”

Mykoła Car
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W Polsce mamy skłonność do emocjonal-
nego patrzenia w przeszłość. o podnio-
słych wydarzeniach nie należy wypowiadać 
żadnego słowa krytyki, a o wstydliwych le-
piej w ogóle nie mówić. Mam jednak po-
czucie, że na historię należy patrzeć chłod-
no – doceniać sukcesy II Rzeczypospoli-
tej, ale nie popadać przy tym w egzaltację.  
W naszym obrazie świata potrzeba mniej 
bieli i czerni, a więcej szarości.

Filip musiał: Po reakcjach na sali wnio-
skuję, że nasza dyskusja mogłaby trwać 
przynajmniej kilka godzin. Moją rolą jest 
jednak pilnowanie czasu, zatem oddaję 
głos Panu Prezesowi.

Prezes Fundacji, Paweł kurtyka: Serdecznie dziękuję Pro-
wadzącemu, Prelegentom i wszystkim Gościom za udział  
w dyskusji. Mam poczucie, że podobnymi inicjatywami podej-
mujemy działania służące wspólnocie narodowej w szerokim 
rozumieniu. Wierzę, że nasza praca będzie trwała i przynosi-
ła kolejne owoce.
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