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II. Odzyskanie niepodległości
1. Wydawnictwa zwarte
7. ARTYMOWSKI, Stefan
Ku jedności : listopad 1918 roku / Stefan Artymowski, Paweł Bezak. - Wyd. 1. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
[Dotyczy odzyskania przez Polskę niepodległości i okresu poprzedzającego to wydarzenie. Znaczną
część publikacji stanowią cytaty – relacje uczestników i świadków wydarzeń, a także z artykułów
z prasy]

8. CZUBIŃSKI, Antoni
Historia Polski 1864-2001 / Antoni Czubiński. - Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, cop. 2002.
[Odzyskanie niepodległości opisano na s. 75-78 – początek podrozdziału „Utworzenie centralnego
ośrodka władzy oraz walka o granice i ustrój Państwa (1918-1921)”]

9. CZUBIŃSKI, Antoni
Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie,
2000.
[Na s. 52-101 rozdział: „Polacy i sprawa polska w czasie I wojny światowej (1914-1918)”; odzyskanie
niepodległości opisano na s. 105-108 w podrozdziale: „Powstanie centralnego ośrodka władzy”]

10. CZUBIŃSKI, Antoni
Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - [Wyd. 2, poszerz. (dodruk)]. - Poznań
: Wydawnictwo Poznańskie, 2005.
[Na s. 52-101 rozdział: „Polacy i sprawa polska w czasie I wojny światowej (1914-1918)”; odzyskanie
niepodległości opisano na s. 105-108 w podrozdziale: „Powstanie centralnego ośrodka władzy”]

11. CZUBIŃSKI, Antoni
Historia Polski XX wieku / Antoni Czubiński. - Wyd. 2 poszerz. (dodruk). - Poznań :
Wydawnictwo Poznańskie, 2007.
[Na s. 52-101 rozdział: „Polacy i sprawa polska w czasie I wojny światowej (1914-1918)”; odzyskanie
niepodległości opisano na s. 105-108 w podrozdziale: „Powstanie centralnego ośrodka władzy”]

12. DĘBSKA, Agnieszka
Polski wir I wojny : 1914-1918 / oprac. Agnieszka Dębska. - Warszawa : Ośrodek
Karta, 2014.
[Ułożone chronologicznie „fragmenty świadectw źródłowych” dotyczące I wojny światowej
przedstawionej z punktu widzenia polskich dążeń i interesów związanych z odzyskaniem
niepodległości. Na s. 297-333 rozdział: „Niepodległa” – poświęcony okresowi od lipca 1918 r.
do końca grudnia 1918 r.]

13. DZIUROK, Adam
Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok [et
al.]. - Wyd. 2, popr. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
[Na s. 10-16 tekst dotyczący polskich dążeń niepodległościowych z okresu zaborów; na s. 16-22
informacje na temat sprawy polskiej w trakcie I wojny światowej aż do momentu odzyskania
niepodległości]
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14. ECKERT, Marian
Historia Polski : 1914-1939 / Marian Eckert. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne, 1990.
[Odzyskanie niepodległości opisano na s. 54-56 – początek podrozdziału: „Objęcie władzy przez
Piłsudskiego, powołanie rządu centralnego. Pierwsze wybory”]

15. GARLICKI, Andrzej
Drugiej Rzeczypospolitej początki / Andrzej Garlicki. - Wrocław : Wydawnictwo
Dolnośląskie, 1996.
[Dotyczy odzyskania przez Polskę niepodległości i procesu kształtowania jej granic do traktatu
pokojowego w Rydze, kończącego wojnę polsko-bolszewicką. Wydarzenia bezpośrednio związane
z odzyskaniem niepodległości opisano na początku rozdziału: „Pierwsze rządy” – s. 39-52. Zawiera
liczne ilustracje]

16. GARLICKI, Andrzej
Historia 1815-2004 : Polska i świat / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe „Scholar”, 2005.
[Na s. 219-223 opisano sytuację Polski w obliczu kończącej się I wojny światowej i odzyskanie
niepodległości]

17. KACZMAREK, Ryszard
Historia Polski 1914-1989 / Ryszard Kaczmarek. - Warszawa : Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2010.
[Na s. 55-60 podrozdział: „Polskie organy władzy u schyłku wojny”; odzyskanie niepodległości
opisano na s. 73-74 w podrozdziale: „11 listopada 1918 r.”]

18. KALENDARZ Niepodległości : na XX-lecie Odrodzenia Polski : kronika 3.900
wydarzeń w okresie lat 1914-1939 w układzie chronologicznym na każdy dzień
kalendarza : 20 map historycznych kalendarium na lata 1939-1940-1941. - Gdańsk :
„Modem”, 1990.
[Przedruk książki wydanej w Warszawie w 1939 r. Publikacja w formie kalendarza – na każdej stronie
kolejny dzień, każdej dacie przyporządkowano od kilku do kilkunastu wydarzeń z lat 1914-1939 –
wśród nich także te z 1918 roku. Na s. 316 – 11 listopada]

19. MAŁECKI, Jan M.
Zarys dziejów Polski : 1864-1939 / Jan M. Małecki. - Kraków : „Znak”, 1991.
[Na s. 233-236 podrozdział: „Zakończenie wojny”, dotyczący m.in. przyjazdu Piłsudskiego
z Magdeburga do Warszawy; późniejsze wydarzenia przedstawione na s. 237-239 – podrozdział:
„Wobec odzyskania niepodległości”]

20. POLSKA niepodległa / [wydawca Danuta Borowska-Mostafa]. - Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
[Encyklopedia zawierająca informacje dotyczące dwóch pierwszych dekad XX wieku i historii II RP]

21. [ROSZKOWSKI, Wojciech]
Najnowsza historia Polski : 1918-1980 / Andrzej Albert. - Wyd. 4. - London : Puls,
1991.
[Na s. 36-42 podrozdział: „Sytuacja społeczno-polityczna na ziemiach Polskich pod koniec wojny”;
odzyskanie niepodległości opisane na s. 43-44 – początek podrozdziału: „Powstanie władz
centralnych”]
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22. ROSZKOWSKI, Wojciech
Najnowsza historia Polski. T. 1 : 1914-1945 / Wojciech Roszkowski. - [Pełne wyd.]. Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2003.
[Na s. 43-49 podrozdział: „Sytuacja społeczno-polityczna na ziemiach Polskich pod koniec wojny”;
odzyskanie niepodległości opisano na s. 52-53 – początek podrozdziału: „Powstanie władz
centralnych”]

23. ROSZKOWSKI, Wojciech
Polska wyłania się z chaosu / Wojciech Roszkowski // W: Salon niepodległości / [red.
Anna Gabryś, Monika Szewczyk]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
- S. 43-70.
[Dotyczy odzyskania niepodległości i faktów bezpośrednio poprzedzających to wydarzenie. Zawiera
liczne cytaty – głównie wspomnień i pamiętników]

24. SKŁADANOWSKA, Maria
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w podręcznikach do nauki historii w szkole
podstawowej po przełomie 1989 roku / Maria Składanowska // W: Drogi
do niepodległości : ziemie polskie w dobie odbudowy Państwa Polskiego : studia /
pod red. Zbigniewa Karpusa, Mieczysława Wojciechowskiego. - Toruń :
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. [281]-286.
25. SKŁADANOWSKI, Henryk
Odzyskanie niepodległości przez Polskę w podręcznikach do nauki historii w okresie
stalinowskim / Henryk Składanowski // W: Drogi do niepodległości : ziemie polskie
w dobie odbudowy Państwa Polskiego : studia / pod red. Zbigniewa Karpusa,
Mieczysława Wojciechowskiego. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, 2003. - S. [269]-279.
26. WOJCIECHOWSKI, Mieczysław
Polacy na ziemiach pod panowaniem pruskim w walce o powrót do Macierzy (19181922) / Mieczysław Wojciechowski // W: Od obcego panowania do niepodległego
państwa : materiały sesji naukowej zorganizowanej na 70-lecie odbudowy Państwa
Polskiego / pod red. Mieczysława Wojciechowskiego. - Toruń : UMK, 1991. - S. 23-39.
[Na s. 23 opisano odzyskanie niepodległości]

2. Artykuły z czasopism
27. BUKALSKA, Patrycja
Blisko, coraz bliżej : codzienność jesieni 1918 roku / Patrycja Bukalska // Tygodnik
Powszechny. - 2008, nr 45, dod. Polska Listopadowa, s. I-II
[Dotyczy życia codziennego Polaków w październiku i listopadzie 1918 r.]

28. CHWALBA, Andrzej
Niepodległej na 90. urodziny : między mitami a realiami / Andrzej Chwalba // Mówią
Wieki. - 2008, nr 11, s. 16-19
[Dotyczy wyłącznie odzyskania niepodległości]

100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości - bibliografia w wyborze za lata 1990-2018

29. ŁUBIEŃSKI, Tomasz
11 listopada bez koturnu / Tomasz Łubieński, Janusz Osica ; rozm. przepr. Bogusław
Kubisz // Mówią Wieki. - 2008, nr 11, s. 12-15
[Wywiad dotyczący wyłącznie odzyskania niepodległości]

30. MORACZEWSKI, Jędrzej
Premier Moraczewski o pierwszych tygodniach polskiej niepodległości w 1918 roku /
Jędrzej Moraczewski // Mówią Wieki. - 2016, nr 1, s. 16-21
[Dotyczy okresu od początku listopada do końca grudnia 1918 r.; fragmenty książki: „Przewrót
w Polsce”]

31. OKRASKA, Remigiusz
Lewicowe początki polskiej niepodległości / Remigiusz Okraska // Tygodnik
Powszechny. - 2018, nr 3, s. 48-51
[Dotyczy wyłącznie odzyskania niepodległości]

32. OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Bo nie z tego, nie z owego / Tadeusz A. Olszański // Tygodnik Powszechny. - 2016,
nr 46, dod. Świętowania Niepodległości, s. 48-50
[Dotyczy wyłącznie odzyskania niepodległości]

33. PRZENIOSŁO, Marek
Galicja na drodze do niepodległości : działalność Polskiej Komisji Likwidacyjnej /
Marek Przeniosło // Mówią Wieki. - 2016, nr 1, s. 22-24.
[Dotyczy działań tymczasowego ośrodka władzy polskiej, który 31 października 1918 r. przejął
po Austriakach zarządzanie Galicją i zarządzał tym obszarem do stycznia 1919 r.]

34. ROSZKOWSKI, Wojciech
Godzina zero : narodziny nowej gospodarki / Wojciech Roszkowski ; rozm. przepr.
Patrycja Bukalska // Tygodnik Powszechny. - 2008, nr 45, dod. Polska Listopadowa,
s. VI-VII
[Dotyczy spraw wewnętrznych (szczególnie gospodarczych) i związanych z nimi trudności, które
trzeba było pokonać, by scalić ziemie dawnych zaborów]

35. SULEJA, Włodzimierz
Wielka Wojna z polskiej perspektywy / Włodzimierz Suleja // Dzieje Najnowsze. 2014, nr 3, s. 3-11
[Dotyczy I wojny światowej, przedstawionej z punktu widzenia polskich nadziei i dążeń
niepodległościowych]

36. SZAREK, Jarosław
„Polska jest naprawdę!” / Jarosław Szarek // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 5
[Dotyczy wyłącznie odzyskania niepodległości]

37. SZLANTA, Piotr
Listopad 1918 : rozbrajanie okupantów / Piotr Szlanta // Mówią Wieki. - 2016, nr 11,
s. 32-35
[Dotyczy realizacji porozumienia Piłsudskiego z niemiecką Radą Żołnierską, określającego zasady
ewakuacji wojsk okupacyjnych]

38. ZWOLIŃSKI, Andrzej
Po niepodległość / Andrzej Zwoliński // Wychowawca. - 2001, nr 11, s. 26-28
[Dotyczy głównie I wojny światowej, przedstawionej z punktu widzenia polskich nadziei i dążeń
niepodległościowych; na s. 28 opisano odzyskanie niepodległości]

