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W okresie
dwudziestolecia międzywojennego

znajdowało się w granicach 
administracyjnych 

powiatu wąbrzeskiego
oraz 

województwa pomorskiego.



Obszar 
województwa 
pomorskiego 

w latach 
1920-1939
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Mapa kolejowa województwa

pomorskiego
Wykonana w D.O.K.P w Toruniu

Skala 1:1 250 000
Toruń, ok. 1936



1920 rok               3 401osób,
1924 rok               3 415 osób,
1939 rok               3 692 osób,

Liczba mieszkańców miasta
(wybrane lata)

Dane  statystyczne z tego okresu pokazują
ilość mieszkańców.



Poza danymi statystycznymi, 
bardziej interesujące mogą być,

 informacje dotyczące 
życia codziennego 

mieszkańców miasta.

  Gdzie szukać takich informacji?Gdzie szukać takich informacji?



Źródłem dostarczającym ciekawych
informacji o życiu mieszkańców 

 Kowalewa Pomorskiego 
w międzywojniu jest regionalna
prasa wydawana w tym czasie.



Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica
Kopernikańska w Toruniu 

Posiada w swych zbiorach wiele
woluminów  polskich gazet
regionalnych.

Archiwalne gazety są cennym
źródłem informacji.

Wiadomości prasowe umożliwiają
odkrywanie wielkości historycznej
dziejów Torunia i regionu oraz
umacniają miłości do „małej
ojczyzny”.



Wiadomości zawarte w gazetach mogą posłużyć 
do celów naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich.



W dwudziestoleciu międzywojennym 
w Wąbrzeźnie wydawano dwie polskie gazety.



Gazeta Wąbrzeska była wydawana w latach
1929-1931.
Pierwszym redaktorem gazety był Antoni
Tadeuszewski.



Głos Wąbrzeski był wydawany w latach
1920-1939.
Ostatni numer ukazał się tuż przed
wybuchem drugiej wojny światowej.
Założycielem, wydawcą i redaktorem 
 gazety był Bolesław Szczuka.
Gazeta obejmowała zasięgiem
terytorialnym powiat wąbrzeski.



Widoczne herby Golubia, Wąbrzeźna i Kowalewa Pomorskiego.



Głos Wąbrzeski reacjonował bieżące
wydarzenia z kraju i ze świata.
Gazeta zawierała także szereg
lokalnych informacji z całego
powiatu wąbrzeskiego.
Na łamach gazety publikowano relacje
bieżących wydarzeń z Kowalewa
Pomorskiego.



Co się działo 
w Kowalewie Pomorskim?

O czym można przeczytać 
w Głosie Wąbrzeskim 

z 1924 roku?



Głos Wąbrzeski 1924, nr 118, s. 4  informował 
o przedstawieniu połączonym z tańcami.
Organizatorem była Ochotnicza Straż Ogniowa
Kowalewo. 
 Z uzyskanych funduszy planowano zakupić
sztandar. 



Szkoła dla chłopców.
Funkcjonowała w  latach 

1910-1931.

Głos Wąbrzeski 1924, nr 119, s. 3 informowował o  zmianie terminu
rozpoczęcia nauki w związku z urządzaniem internatu dla uczniów.



Głos Wąbrzeski 1924, nr 126, s. 3 
przekazywał informacje z sali sądowej 
na temat procesu - niejakiego pana
Puciaty - kowalewskiego aptekarza. 

1 aptekarz,
2 lekarzy,
3 położne.

Skład służby medycznej w 1938 roku:



rowery, 
maszyny do szycia,
wirówki ... 

Głos Wąbrzeski 1924, nr 127, s. 3 
ukazała się reklama sklepu oferującego:



Głos Wąbrzeski 1924, nr 133, s. 3 informował
o śmiertelnym wypadku kowalewskiego
konduktora na stacji kolejowej w Kawkach. 



Głos Wąbrzeski 1924, nr 145, s. 3 relacjonował
przebieg przedstawienia amatorskiego
połączonego z zabawą organowaną przez
Związek Inwalidów.



Głos Wąbrzeski 1924, nr 146, s. 2
informował o oszustwie i próbie
wyłudzenia pieniędzy przez osobę
podającą się za nadleśniczego.



Głos Wąbrzeski 1924, nr 150, s. 3  informował o powołaniu nowego
dyrektora Młynu parowego.

Młyn parowy spalił się doszczętnie 15 sierpnia 1931 roku.



Głos Wąbrzeski 1924, nr 151, s. 3 
informował o akcji charytatywnej na
rzecz ubogich organizowanej w okresie
świątecznym.



Głos Wąbrzeski 1924, nr 151, s. 3 informował o powrocie do urzędowania
burmistrza miasta na stanowisko po dwumiesięcznej przerwie.

 Kazimierz Kühler burmistrz od 1922 roku (przez 12 lat).



Głos Wąbrzeski 1924, nr 151, s. 3  informował o problemach z wodą pitną,
 płynącą z miejskich wodociągów.

Miejskie wodociągi powstały w 1911 roku.



Kujawsko-PomorskaKujawsko-Pomorska
Biblioteka CyfrowaBiblioteka Cyfrowa

Wszystkie zaprezentowane wycinki z gazet, 
a także więcej, na temat Kowalewa Pomorskiego i okolic

dostępne bezpłatnie na stronie www

 Dostęp online pod adresem:
https://kpbc.umk.pl/dlibra



 Po przejściu na stronę KPBC wystarczy wpisać tytuł

Pojawia się gazeta w wersji
cyfrowej do przeglądania 
z możliwością pobrania 



Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920
Projekt jest realizowany z okazji uczczenia 

100. rocznica powrotu Pomorza i Torunia do Wolnej Polski.

W ramach projektu zdigitalizowano regionalne gazety 
ze zbiorów WBP – KK w Toruniu, wydane w okresie

międzywojennym.

Wersja cyfrowa archiwalnych gazet dostępna online, 
dzięki projektowi realizowanemu przez

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną – Książnicę Kopernikańską w Toruniu: 



  Wartość zadania: 90 600 zł 
 

Projekt realizowany w roku 2020 
 

Projekt dofinansowano kwotą 57 600 zł
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach zadania
KULTURA CYFROWA 2020 

   
Z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

dofinansowano kwotą w wysokości 33 000 zł

Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920Kujawsko-pomorska prasa cyfrowa 1920



„Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących  

z Funduszu Promocji Kultury"
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