
Książki wydane  
w okresie kształtowania  
się niepodległości Polski 

Agnieszka Jarolewska 



 

Wystawa on-line Książki wydane w okresie kształtowania  
się niepodległości Polski została przygotowana w związku  
z ogłoszonymi przez MEN kierunkami polityki oświatowej 
państwa w roku szkolnym 2018/2019 dot. 100 rocznica 
odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości 

i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 
  

Zawiera ona krótki opis i stronę tytułową książki wraz z linkiem 
do jego całej zawartości. Wszystkie książki są dostępne w wersji 

papierowej w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej 
Bibliotece Pedagogicznej w Koninie. 

 
Wykorzystano materiały z Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona.  

Źródło: Biblioteka Narodowa  
 



Zarys literatury rzymskiej 
Kazimierz Morawski 

 

adres wydawniczy 

Polska Akademja Umiejętności 

 

data powstania dokumentu 

1922 

 

miejsce wydania 

Kraków 

 

link do książki 

https://polona.pl/item/zarys-literatury-
rzymskiej,MTQ2ODM3MzY/6/#info:metad

ata 
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Jak kochać dzieci. Dziecko w rodzinie. 
Janusz Korczak 

 

adres wydawniczy: 

Towarzystwo Wydawnicze 
(Warszawa : Drukarnia Naukowa) 

 

data powstania dokumentu: 

1920 

 

miejsce wydania: 

Warszawa ; Kraków 

 

link do książki: 

https://polona.pl/item/jak-kochac-dzieci-1-
dziecko-w-

rodzinie,MzM4MTQ0MQ/3/#info:metadata 
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Filozofia społeczna 
Ludwik Gumplowicz 

 

adres wydawniczy: 

E. Wende ;  
Druk. przy Zakł. Nar. im. Ossolińskich) 

 

data powstania dokumentu: 

[1918] 

 

miejsce wydania: 

Warszawa ; Lwów 

 

link do książki: 

https://polona.pl/item/filozofia-
spoleczna,MTQ3MTgxMjY/8/#info:metadata 
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Zarys wychowania przedszkolnego 
Maria Weryho 

 

adres wydawniczy: 

Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem 

 

data powstania dokumentu: 

1930 

 

miejsce wydania: 

Warszawa 

 

link do książki: 

https://polona.pl/item/zarys-wychowania-
przedszkolnego,Mjg2NzU3NjY/20/#info:meta

data 
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Pochodzenie religji i wiary w Boga 
Heinrich Cunow 

 

adres wydawniczy: 

"Książka" (Warszawa : "Rola" J. Buriana) 

 

data powstania dokumentu: 

1927 

 

miejsce wydania: 

Warszawa 

 

link do książki: 

https://polona.pl/item/pochodzenie-religji-i-
wiary-w-

boga,ODc4NTQxODQ/8/#info:metadata 
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Trzej muszkieterowie T. I 
Aleksander Dumas 

 

adres wydawniczy: 

[s.n.], Drukarnia „Siła”) 

 

data powstania dokumentu: 

1926 

 

miejsce wydania: 

Warszawa 

 

link do książki: 

https://polona.pl/item/trzej-muszkieterowie-t-
1,ODk3NDQ1OTU/4/#info:metadata 
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Trzej muszkieterowie T. II 
Aleksander Dumas 

 

adres wydawniczy: 

Biblioteka Rodzinna 

 

data powstania dokumentu: 

1927 

 

miejsce wydania: 

Warszawa 

 

link do książki: 

https://polona.pl/item/trzej-muszkieterowie-
powiesc-t-

2,ODk3NjAzODQ/4/#info:metadata 
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Sygnatury książek z tej wystawy  
dostępne w wersji papierowej  

w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej  
w  Koninie 
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