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Moszczenica na starej pocztówce

W 1366 r. rycerz Choczinus z dóbr 
Żychce nadał sołtysowi Jakubowi 
i Wawrzyńcowi 6 łanów wolnych 
ze wsi Ogorzeliny. W opisie granic 
z 1366 r. znajdowały się również 
jeziora Lipienko i Trzebielsko. 
W 1409 r. komtur tucholski Henryk 
Schwelborn nadał sołtysowi wsi 
Hanuszowi (Hannee) Czulisdorfowi 
Jezioro Ostrowite. W wyniku działań 
wojennych w 1414 r. Ostrowite 
poniosło duże straty. Po 1466 do 
1772 r. miejscowość określana jest  
jako własność królewska w starostwie  
tucholskim. W 1570 r. we wsi 
odnotowano dwie karczmy. Sołtysi  
mieli uprzywilejowaną pozycję, 
a poza tym ich funkcja była dzie-
dziczna. Obecna nazwa - Ostrowite 
wykształciła się w XVII w. Krzyżacy 
i Niemcy używali nazwy Osterwik. W większości Ostrowite zamieszkiwali 
niemieccy katolicy. W 1435 r. dołączono do parafii kościół w Silnie. 
Odłączenie Silna nastąpiło dopiero w 1907 r. W XVI i XVII w., z krótszymi 
lub dłuższymi przerwami, w Ostrowitem istniała szkoła parafialna. Do 
I poł. XVIII w. sołectwem kierowała rodzina Ryzop. W 1765 r. sołtysami byli 
Paweł Bross i Józef Berent. W 1791 r. właścicielem Silna był pisarz grodzki 
województwa pomorskiego – Lipiński. W 1867 r. we wsi mieściły się 103 
domy i zamieszkiwało ją 905 osób, w tym 837 katolików i 63 ewangelików. 
Natomiast w 1885 r. miejscowość liczyła 998 mieszkańców. To jedna z siedmiu 
wsi kosznajderskich, do których Krzyżacy sprowadzili własnych osadników 
z głębi Niemiec. Ostrowite było wyjątkowe, ponieważ w późniejszym czasie 
stało się nawet nieformalną stolicą Kosznajderii. Tuż po I wojnie światowej 
we wsi mieszkały 863 osoby, wśród nich 793 Niemców i 70 Polaków. 
Nadal większość mieszkańców była katolikami. W dwudziestoleciu 
międzywojennym w Ostrowitem mieściło się 15 dużych gospodarstw 
rolnych, posterunek policji, poczta, szkoła z klasami dla uczniów niemieckich, 
wiatrak, kasa pożyczkowa, gospoda, mleczarnia. Wtedy także zmieniły się 
proporcje między ludnością polską a niemiecką. W 1927 r. w Ostrowitem 
mieszkało 636 Niemców i 216 Polaków. W miejscowości funkcjonowały 
wtedy stowarzyszenia: Ochotnicza Straż Pożarna, klub piłki nożnej oraz koło 
myśliwskie. W 1903 r. wybudowano murowaną szkołę z czerwonej cegły. 
Natomiast nowy budynek szkolny powstał w 1995 r., a sala gimnastyczna 
została wybudowana w 2004 r. W trakcie badań i wykopalisk w Ostrowitem 
w 2013 r. archeologom udało się odkryć ślady funkcjonowania ludności 
i cmentarzyska z okresu kultury pomorskiej. Znaleziono również pozostałości 
osadnictwa ludności kultury wielbarskiej. Największym odkryciem był 
zrabowany grób książęcy na terenie pradziejowej i wczesnośredniowiecznej 
osady. Grób znajdował się w odosobnieniu, niedaleko jeziora. Znaleziono 
w nim kości małego dziecka (3–4-letniego) wraz z pozostałościami bogatego 
wyposażenia (m.in. złoty aureus cesarza Witeliusza wybity w 69 r. n.e.).

Znane osoby związane z miejscowością 

a) Franciszek Schultz – urodził się w 1854 r. w Ostrowitem, 
związany z ruchem społecznym i ekonomicznym regionu. Był skarbnikiem 
Spółdzielni Mleczarskiej w Silnie, sołtysem Ostrowitego, Sławęcina i Ciecho-
cina. Pracował jako nauczyciel w szkołach powszechnych Silna i Zamartego, 
a także w Ogorzelinach i Lichnowach. Sprawował także funkcję radnego 
sejmiku powiatowego w Chojnicach. Reprezentował tam interesy rolników. 
Wspierał instytucje duchowne oraz budowle sakralne. Zmarł w 1919 r. 
w Chojnicach.

b) Alfons Schletz – urodził się w 1911 r. w Ostrowitem. Ukończył szkołę 
powszechną, a także Państwowe Gimnazjum Klasyczne w Chojnicach. 
Następnie kontynuował naukę w krakowskim Gimnazjum Księży Misjonarzy, 
a w 1927 r. napisał maturę i przeniósł się do Małego Seminarium Księży 
Misjonarzy w Wilnie. Później, w latach 1928–1932 kształcił się w Krakowie. 
W roku 1930 złożył wieczyste śluby zakonne. W 1936 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Rok później władze wysłały go do posługi we Lwowie. Tam też 
kontynuował naukę na studiach wyższych, które ukończył w 1938 r. z tytułem 
magistra Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Prowadził w mieście działalność duszpasterską, kulturalnooświatową i tajne 
nauczanie. W 1945 r. został doktorem na tajnym Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po II wojnie światowej pracował w Krakowie 
w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy. Był również wykładowcą 
historii Kościoła w Seminarium Duchownym oo. Paulinów w Krakowie 
i w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. W 1946 r. uzyskał stopień 
naukowy doktora habilitowanego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Warszawskiego. W czasie stalinizacji był zmuszony opuścić Kraków. W 1966 
r. brał czynny udział w przygotowaniach i obchodach milenijnych państwa 
polskiego. W 1969 r., dzięki wyjazdowi zagranicznemu przybył do Rzymu, 
gdzie przyjął go papież Paweł VI. Schletz to jedna z ważniejszych postaci 
związanych z dziejami Kościoła i Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Był 
autorem różnych opracowań biograficznych. Zmarł w 1981 r. w Krakowie.

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1338 r., natomiast w roku 1356 komtur 
Zygfryd von Gerlachsheim wystawił dla miejscowości dokument lokacyjny. 
Odbiorcą dokumentu był sołtys wsi o imieniu Hanusza („Hanusse”). W 1367 
r. Jan von Streifen, komtur tucholski, wystawił dokument, który rozporządzał 
ponowny pomiar gruntów. Granowo było wioską krzyżacką na prawie 
chełmińskim. Wieś została objęta osadnictwem kosznajderskim w II poł. XV 
i XVI w. i należała do parafii w Lichnowach. W 1570 r. dzierżawcą Granowa 
był Jan Żaliński. W XVI i XVII w. funkcjonowała tu karczma. W XIX w. 
Granowo było wsią włościańską, wówczas znajdowało się w niej 28 domów, 
w których mieszkało 230 osób. W 1919 r. liczba mieszkańców sięgnęła 246 
osób. Zdecydowana większość rodzin była pochodzenia niemieckiego 
i wyznawała religię rzymskokatolicką. W miejscowości funkcjonowała 
mleczarnia. Niedaleko przebiegała również linia kolejowa łącząca Chojnice 
z Tucholą. 

Znane osoby związane z miejscowością
ks. dr Piotr Paweł Panske – urodził się w Granowie w 1863 r., był 
absolwentem gimnazjum chojnickiego, profesorem Seminarium 
Duchownego w Pelplinie. W regionie wsławił się jako badacz przeszłości 
Kosznajderii. Zmarł w 1936 r.

Najstarsze zapisy pochodzą z roku 1338, później na temat miejscowości 
wzmiankuje dokument o odnowieniu przywileju chełmińskiego dla wsi 
chłopskiej w komturstwie tucholskim z 1363 r. Komtur tucholski Zygfryd 
von Gerlachsheim, za zgodą wielkiego mistrza Winrycha von Kniprode, 
wznowił przywilej Lichnów, ponieważ poprzedni zaginął podczas pożaru. 
Wówczas sołtysem wsi był Gerard Bösilborg. Po otrzymaniu przywileju 
lokacyjnego do miejscowości przybyli osadnicy niemieccy. W 1405 r. komtur 
tucholski Henryk von Swelborn nadał Mikołajowi Brunckow wiatrak 
w Lichnowach. Po roku 1466 do 1772 miejscowość była wsią królewską, 
znajdującą się pod zwierzchnictwem starosty tucholskiego. W XVI w. we wsi 
urzędowało trzech sołtysów, którzy swój urząd sprawowali przemiennie. 
W XVI i XVII w., z krótszymi lub dłuższymi przerwami, w Lichnowach 
istniała szkoła parafialna. W 1870 r. powstała pierwsza szkoła w Lichnowach. 
W dwudziestoleciu międzywojennym działał tu wiatrak, kasa pożyczkowa, 
urząd pocztowy, dwujęzyczna szkoła dwuklasowa. W Lichnowach 
usytuowano również posterunek Policji Państwowej. W 1919 r. we wsi 
mieszkało 700 osób, w tym 685 Niemców i 15 Polaków. Mimo to nazwisk 
o brzmieniu polskim było znacznie więcej. Pod względem wyznania 687 osób 
to katolicy. W okresie międzywojennym przybyło trochę rodzin polskich. 
14 lutego 1945 r. Lichnowy zostały wyzwolone przez Armię Radziecką. 
Wówczas sytuacja się diametralnie zmieniła. Gospodarstwa po wysiedlonych 
właścicielach niemieckich objęli osadnicy z Kresów Wschodnich i centralnej 
Polski oraz Kaszubi z północnej części powiatu chojnickiego. Na gruntach 
gospodarstw, które należały do państwa, powstały zakłady rolne PGR 
Chojnice-Lichnowy I i II. W latach 70. w Lichnowach powstała nowa szkoła, 
a później nowoczesna sala gimnastyczna. 

Znane osoby związane z miejscowością:

a) Ks. August Andreas Pankau – urodzony w 1839 r. w Lich-
nowach, doktor teologii, profesor Seminarium Duchownego w Pelplinie, 
zmarł w 1871 r.

b) Thekla Rink – była przedstawicielką żeńskiej społeczności Kosznajdrów. 
Urodziła się w 1856 r. Była związana z Lichnowami, w których dorastała. 
Po ślubie z Johannem Rinkiem, oprócz prac domowych, zajmowała się 
przygotowywaniem tkanin na pościele, koszule, suknie i obrusy. Część 
wyrobów sprzedawała na targu w Chojnicach, Tucholi lub Człuchowie. 
Pieniądze przeznaczała na budowę nowego domu w Moszczenicy, w której 
zamieszkała po ślubie. Zmarła w 1919 r.

Wzmiankowania o wsi pojawiają się już w 1323 r. Wówczas była we 
władaniu komturstwa człuchowskiego. Wieś otrzymała dokument lokacyjny 
wystawiony przez komtura świeckiego i człuchowskiego Dietricha von 
Lichtenheina, za zgodą mistrza krajowego pruskiego Fryderyka von 
Wildenberga. Lokowano ją na prawie chełmińskim. Przy samym nadaniu 
asystowali wójt chojnicki Reynhard i dwaj mieszczanie. Moszczenica była 
wsią rycerską należącą do Sołdana. Komtur świecki i człuchowski Dietrich 
von Lichtenhain nadał Janowi z Parasow 44 łany na prawie chełmińskim. 
W 1436 r. wieś nadal była we władaniu komturstwa człuchowskiego. 
W 1469 r. młodszy Michał z Moszczenicy sprzedał wieś Jakubowi Szystkowi 
(Żalińskiemu) z Dębnicy, natomiast w 1570 r. znalazła się w posiadaniu 
Adama Żalińskiego. W XVII w. należała do rodziny Gleisen-Doręgowskich. 
W 1640 r. Stanisław Doręgowski przekazał wieś jezuitom z Chojnic, jako 
wyposażenie szkoły i bursy dla ubogich uczniów. Natomiast w 1773 r. 
dobra należące do jezuitów przejęło państwo pruskie. Miejscowość nie była 
zaliczana do Kosznajderii, ale większość mieszkańców miała pochodzenie 
niemieckie. W 1919 r. we wsi mieszkało 217 osób. Ciekawostką jest fakt, że 
przed II wojną światową przystanek kolejowy w Moszczenicy był pierwszym 
przystankiem po polskiej stronie granicy (na linii Berlin – Królewiec). 

Pierwsze wzmianki na temat wsi Ogorzeliny, 
nazywanej wówczas Gori lub Gorz, pochodzą 
z 1236 r. W 1275 r. wieś jest notowana jako 
Ogorolina. 29 czerwca 1338 r. wielki mistrz 
Dietrich von Altenburg nadał połowę dóbr 
Henrykowi Bajerskiemu (Beygerzse), a drugą 
połowę Henrykowi zwanemu Długim, 
wystawiając tym samym dla wsi dokument 
lokacyjny na prawie chełmińskim. Dokument 
zawierał prawo do zbudowania kościoła 
i młyna. Wieś należała do krzyżackich wiosek 
czynszowych, ale w ciągu wieków dobra 
zmieniały swoich właścicieli. Dobra rycerskie 
nosiły nazwę niemiecką Gerhardsdorf, a polską  
Ogorslyn. W XV w. nastąpiła kolonizacja  
wsi przez napływową ludność niemiecką,  

nazywaną później Kosznajdrami. Dopiero w XXI w. nastąpiło zainte-
resowanie Kosznajderią. W 1570 r. wieś była własnością szlachecką, 
wówczas dobra posiadali: Cołdański, Konarski, Lewald-Powalski i Żaliński. 
W latach 1616–1626 Ogorzeliny należały do wojewody pomorskiego 
(podskarbiego pruskiego) Samuela Żalińskiego. W 1653 r. właścicielami 
Ogorzelin byli następcy Żalińskiego. W 1698 r. miejscowość przeszła 
w ręce Pałubickiego, Czapskiego i Kazimierza Słupeckiego, który posiadał 
również Kęsowo. W 1727 r. Jędrzej Słupecki sprzedał połowę miejscowości 
Józefowi Remigiemu Potulickiemu, staroście borzechowskiemu. Druga 
część wsi znajdowała się w rękach Lutomskich. Pod koniec XVIII w. we wsi 
był już bakałarz, karczmarz, krawiec i kowal. W 1798 r. wzmiankuje się, że 
wieś należała do ks. kanonika Teodora Lutomskiego, następnie przeszła 
w ręce Franciszka Prądzyńskiego i była jego własnością aż do śmierci 
Prądzyńskiego w 1829 r. Kolejnym właścicielem został Wincenty Prądzyński, 
a w 1843 r. miejscowość została zakupiona przez Ignacego Oborskiego i jego 
szwagra Richarda de Brechanta. Wówczas Ogorzeliny zostały podzielone. 
Kolejnymi właścicielami wsi byli: Vossberg, Holz, Lück. Na początku XX w.  
we wsi znajdowała się mleczarnia, młyn motorowy, wiatrak, poczta, kasa 
pożyczkowa, szkoła z klasami przeznaczonymi dla dzieci niemieckich. 
W tym czasie do parafii w Ogorzelinach należało 1660 osób, wśród nich 
884 Niemców. Natomiast w samych Ogorzelinach mieszkało 799 osób 
narodowości polskiej i niemieckiej. W 1927 r. było tutaj więcej Polaków niż 
Niemców. Po zakończeniu II wojny światowej część ludności niemieckiej 
wyprowadziła się z Ogorzelin. Do emigracji do Niemiec skłoniła ich obawa 
przed nadchodzącą armią sowiecką. W ich miejsce sprowadzono osadników 
z centralnej Polski i Kresów Wschodnich.

 

Znane osoby związane z miejscowością:

August Papenfuss – urodzony w Ogorzelinach w 1848 r., studio-
wał filozofię na Uniwersytecie w Berlinie, w 1879 r. uzyskał uprawnienia do 
wykonywania zawodu nauczyciela łaciny, greki i języka niemieckiego. Był 
profesorem w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Chojnicach aż do roku 
1919. Jako uczeń obchodził w 1865 r. jubileusz 50-lecia istnienia gimnazjum, 
a w 1915 r., jako wykładowca, 100. urodziny szkoły, która powstała w czasie 
rządów pruskich na ziemi chojnickiej. Zmarł w 1920 r. w Chojnicach.

Pierwsze wzmianki na temat miejscowości pochodzą z 1338 r. 11 listopada 
1348 r. komtur tucholski Heinrich von Thaba nadał przywilej dla miejscowości, 
który określał obowiązki podatkowe. Odbiorcą dokumentu był młynarz 
z Silna, Klaus („Claus”). Natomiast dokument lokacyjny dla miejscowości 
został wystawiony w 1368 r. za zgodą wielkiego mistrza Henryka Dusemera 
przez komtura człuchowskiego Jana von Barkenfelde. Odbiorcą dokumentu 
był sołtys Jan. Już w 1358 r. we wsi powstał młyn. Silno zostało wymienione 
po raz pierwszy w dokumencie z 5 maja 1391 r. spisanym w Toruniu. 
Natomiast od początku XV w. była własnością komturstwa tucholskiego. 
Silno to jedna z pierwszych miejscowości, do których Krzyżacy sprowadzili 
kolonistów z Dolnej Saksonii. Stworzyli oni tutaj enklawę niemiecką, która 
później została nazwana Kosznajderią. Po 1466 r. była własnością królewską, 
wówczas znajdowała się w starostwie tucholskim. Jeszcze w I poł. XVII w. we 
wsi funkcjonowały dwie karczmy. Jedna z nich spłonęła w czasie pierwszej 
wojny szwedzkiej (1626–1629). W 1772 r. we wsi mieszkało 166 osób i wszyscy 
wyznawali religię katolicką. W 1919 r. było 618 mieszkańców, w tym 467 
Niemców i 151 Polaków. Największy majątek należał do Polaka, było to 
287-hektarowe gospodarstwo rolne dr Władysława Piórka. Gospodarstwo 
było jedynym majątkiem rolnym na Kosznajderii, który należał do Polaka. Od 
1882 r. przez Silno przebiegała linia kolejowa łącząca Chojnice z Laskowicami. 
Natomiast w Silnie istniała stacja przeładunkowa. Wówczas funkcjonował 
tutaj także młyn, mleczarnia, wiatrak i gorzelnia. W dwudziestoleciu 
międzywojennym największym posiadaczem majątku folwarcznego był 
Stanisław Piórek, do którego należało 287 ha. W 1921 r. w Silnie mieszkało 
616, natomiast w 1931 r. ‒ 646 osób. W 1937 r. liczba zmniejszyła się do 634 
osób. W 1939 r. w Silnie mieszkało 599 osób. Do roku 1945 tereny te były 
zamieszkiwane przez niemieckich osadników, a po zakończeniu II wojny 
światowej przesiedlono tutaj Polaków, także pochodzących ze utraconych 
ziem wschodnich. 

Chojnice. Kościół pw. ścięcia 
św. Jana Chrzciciela

Chojnice. Rynek

C

Miasto na pograniczu Równiny Charzy-
kowskiej i Wysoczyzny Krajeńskiej, na-
zwane przed wiekami przez Jana Długosza 
„kluczem i bramą Pomorza”, dziś nie pełni 
roli królewskiej strażnicy, ale określenie 
sławnego kronikarza nadal jest aktualne. 
Tu bowiem krzyżują się i rozchodzą na 
wszystkie strony Pomorza ważne szlaki 
gospodarcze. Miasto stanowi bazę i punkt 
wypadowy dla turystów zmierzających 
zarówno do Szwajcarii Kaszubskiej i nad 
Zatokę Gdańską, jak też na plaże nadbał-
tyckie Pomorza Zachodniego i Środko-
wego. Chojnice są centrum subregionu 
gospodarczego i kulturalnego, pełnią 
funkcję administracyjno-usługową, swym 
oddziaływaniem promieniują na sąsiednie 
powiaty. Miejskie instytucje i placówki 
umożliwiają rozwój wielu dziedzin życia 
społeczno-gospodarczego. Chojnice leżą 
na terenie Borów Tucholskich, co niewąt-

pliwie przyczynia się do ich atrakcyjności. Urozmaicony krajobraz i nieska-
żona, unikatowa przyroda to atuty zarówno miasta, jak i najbliższej okolicy. 
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie wraz z parkiem narodowym i Zaborskim 

Parkiem Krajobrazowym przyciągają rzesze turystów. Bogata historia Choj-
nic pozostawiła sporo śladów kultury materialnej. Nad miastem górują dwie 
masywne budowle. Pierwsza to kościół pw. ścięcia św. Jana Chrzciciela, 
wzniesiony z czerwonej cegły w stylu pomorskiego gotyku, na podmurów-
ce trójnawowej, z wydzielonym prezbiterium oraz dwiema kapliczkami po 
bokach. W 1993 r. papież Jan Paweł II wyniósł świątynię do godności bazyliki  
mniejszej. Drugą budowlą jest Brama Człuchowska - pięciokondygnacyjna  
kwadratowa wieża, która początkowo służyła jako punkt obserwacyjny  
i brama wjazdowa do miasta. W XVII i XVIII w. była więzieniem, później, do 
roku 1937 pełniła funkcję dzwonnicy kościoła pw. Świętego Ducha. Obecnie 
(od 1962 r.) mieszczą się w niej sale ekspozycyjne Chojnickiego Muzeum  
Historyczno-Etnograficznego. Oba obiekty pochodzą z połowy XIV w., czyli  
z czasów, kiedy Chojnice znajdowały się pod panowaniem krzyżackim. 
Do dziś przetrwał również fragment murów otaczających niegdyś miasto,  
z osadzonymi na nich basztami. Godny uwagi jest również kościół pw. 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ze wspaniałym późnobarokowym 
wystrojem wnętrza oraz interesującą polichromią. Atrakcyjność Chojnic 
podsycana jest również działalnością kulturalną i sportową wielu instytucji 
i organizacji pozarządowych. Magnesem stają się liczne imprezy, na które 
przybywają wypoczywający w regionie turyści.

Pierwsze wzmianki 
datuje się na 1338 r.  
Wtedy to komtur tu- 
cholski Dietrich von  
Lichtenhain za zgodą 
wielkiego mistrza Die-
tricha von Altenburga 
sprzedał Mikołajowi 
Sulesdorffowi 84 łany 
w dobrach Osterwig 
założonych na prawie  
chełmińskim. Prawdo-
podobnie miejscowość 
istniała już wcześniej. 

W 1409 r. komtur tucholski Henryk von Schwelborn nadał sołtysowi ostro- 
wickiemu Januszowi Czulisdorfowi i wszystkim mieszkańcom jezioro Ostro-
wite, nazywane przez Niemców Wald-See. W latach 1366–1454 miejscowość 
wymieniana jest jako własność zakonu w komturstwie człuchowskim. 
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CHOJNICE 

(Stolica Kosznajderii)

Ostrowite. Kościół

Moszczenica. Kościół 

Ostrowite

Ostrowite. Szkoła, sklep Behrendta, o. 1906 r.

GRANOWO

MOSZCZENICA

OGORZELINY
Lichnowy. Kościół, gospoda Schreibera, szkoła, ok. 1910 r.

LICHNOWY

Widok na kościół w Lichnowach

Silno. Stary kościół i gospoda, o. 1909 r.

Silno. Gospoda, o. 1909 r.

SILNO

SŁAWĘCIN

Pierwsze wzmianki datuje się na 1338 r., 
wówczas wieś należała do komturstwa 
człuchowskiego. 15 lipca 1368 r. komtur 
tucholski Siegfried von Gerlachsheim 
wydał dokument lokacyjny dla miejsco- 
wości Sławęcin. W 1431 roku komtur 
tucholski Jost Hoenkircher nadał Han- 
sowi Rockenbuche karczmę w Sławę- 
cinie. Tak jak w innych miejscowościach, 
Krzyżacy sprowadzili kolonistów, 
którzy zdominowali miejscową ludność.  
Wieś zaliczana jest do Kosznajderii. 
Natomiast w 1466 roku stała się włas- 
nością królewską w starostwie tuchol-
skim. W XVI i XVII w., z krótszymi lub 
dłuższymi przerwami, w Sławęcinie 
istniała szkoła parafialna i dwie karczmy. 
W XVI w. we wsi funkcjonowało dwóch 
sołtysów. Przed II wojną światową było 
tu 10 dużych gospodarstw rolnych, 
których powierzchnia przekraczała 
50 ha. Największe gospodarstwo 
liczyło 130 ha. W 1919 r. wieś liczyła 
798 mieszkańców, nie było wśród 
nich żadnego Polaka. Tylko 4 osoby 
deklarowały wyznanie ewangelickie. Pierwsze rodziny polskie pojawiły się 
w Sławęcinie dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1927 r. we 
wsi mieszkało 132 Polaków. Mimo to do 1939 r. nadal istniała w miejscowości 
szkoła z klasami niemieckimi. Murowany budynek szkolny został wznie-
siony już w 1811 r. W dwudziestoleciu międzywojennym istniała tutaj 
mleczarnia i dwujęzyczna szkoła dwuklasowa. W 2008 r. Sławęcin został 
wybrany najpiękniejszą wsią w powiecie chojnickim oraz w województwie 
pomorskim. Szczególne wyróżnienie i dyplom zostały wręczone 8 września 
w Dworze Artusa w Gdańsku przez marszałka województwa. W Sławęcinie, 
dzięki wykopaliskom, archeolodzy natrafili na stanowiska z grobami charak-
terystycznymi dla ludności kultury amfor kulistych.

Widok na chojnickie 
kościoły o. 1909 r.

Sławęcin. Kościół, szkoła, mleczarnia, gospoda 
Josefa Schulza, ok. 1910 r.

Ostrowite. Ulica przez wieś, o. 1917 r.

OSTROWITE
(Stolica Kosznajderii)

Ogorzeliny. Kościół

Silno. Chata

Sławęcin. Kościół

Ciechocin. Widok na wieś

ZABYTKI I CIEKAWE MIEJSCA
• Dwór w Gockowicach-Objezierzu – zbudowany w I poł. 
XIX w. Charakteryzował się cechami klasycystycznymi. Zbudo-
wany na nieznacznym wzniesieniu, murowany z cegły, otynko-
wany. Parterowy z facjatką, częściowo podpiwniczony. Dach 
naczółkowy kryty dachówką.

• Tablica ku czci ks. dr Pawła Panske we wsi Granowo – została ufundowa-
na przez mieszkańców wsi Granowo i Stowarzyszenie Sandry Brdy, uroczy-
ste poświęcenie i odsłonięcie obelisku nastąpiło 29 października 2014 r. Ta-
blica umieszczona na polnym kamieniu znajduje się przed świetlicą wiejską.

• Lichnowy – zespół kościoła parafialnego rzymskokatolickiego pw. św. 
Jadwigi Śląskiej wraz z cmentarzem przykościelnym, murem ceglano-ka-
miennym otaczającym cmentarz. Obecny kościół został wzniesiony w latach 
1863–1866 jako czwarta świątynia wybudowana na tym miejscu. Parafia po 
raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumencie z 1363 r. Pierwsza świątynia 
istniała już przed rokiem 1570, spłonęła w pożarze. Natomiast drugi drew-
niany kościół został zbudowany na początku XVII w. Do 1617 r. była filią 
parafii sławęcińskiej. W latach 1680–1688 został zbudowany nowy (trzeci)  
murowany kościół z murowaną dzwonnicą. Jego budową kierował pro-
boszcz lichnowski Edmund Kühn. W XVI i XVII w. parafia wymieniana jest 
jako luterańska. Pierwsza lichnowska świątynia spłonęła w 1570 r. Kolejny 
kościół o konstrukcji szkieletowej, pw. św. Jadwigi, wzmiankowany jest 
w 1653 r. Wówczas znajdował się w administracji proboszcza chojnickie-
go, ale po pięciu latach przywrócono parafii samodzielność. Kolejny kościół 
zbudowano w 1680 r., wymieniany w 1688 r. jako ewangelicki. Wokół świą-
tyni znajduje się przykościelny cmentarz, otoczony pełnym murem z cegły 
i kamienia polnego z ozdobnie zwieńczonymi ceglanymi słupkami bram 
cmentarnych. Zachowało się kilka grobów z początku XX w. oraz 2 krzyże 
nagrobne. Wieża kościoła została uszkodzona w 1877 r. W 1924 r. w obrębie 
parafii zamieszkiwali w zdecydowanej większości katolicy. Obecnie do pa-
rafii Lichnowy należą również Chojnaty, Granowo i Sławęcin, łącznie ponad 
2000 wiernych. W Sławęcinie znajduje się kościół filialny pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej. Na przełomie 1886 i 1887 r. powstało bractwo Szkaplerza 
św. w Lichnowach.

• Moszczenica – kościół pw. św. Bartłomieja – pierwsze wzmiankowania 
na temat kościoła pochodzą z 1398 r. Obecny kościół został zbudowany naj-
prawdopodobniej w XVI w. w tradycji gotyckiej. W II poł. XVI w. do parafii 
należały również Cołdanki i Doręgowice. W roku 1620 kościół przeszedł pod 
patronat zgromadzenia jezuitów. Było to związane z zapisaniem wsi choj-
nickim jezuitom przez sędziego tczewskiego Jana Gleisena Doręgowskie-
go. W 1628 r. pochowano w nim archidiakona kamieńskiego i proboszcza 
chojnickiego Jana Doręgowskiego. Parafia w Moszczenicy istniała do 1617 r., 
później przyłączono ją do parafii w Chojnicach. Kościół był kilkakrotnie od-
nawiany. W 1738 r. wzniesiono obecną dzwonnicę drewnianą, która zastąpiła 
poprzednią z roku 1652. W 1790 r. ks. Stanisław Treliński określił stan budyn-
ku jako zadowalający. W 1803 r. kościół spalił się, następnie go odbudowano. 
Charakteryzował się cechami gotyckimi: orientowany i murowany z cegły, 
otynkowany, jednonawowy z krótkim prezbiterium. W 1992 r. kościół stał się 
filią nowo powstałej parafii w Nieżychowicach.

• Ogorzeliny – kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – parafia ery-
gowana po 1338 r. Kościół został zbudowany około połowy XIV w., a wieża 
i kruchta powstały dopiero w XVIII w. Kościół był odnawiany po 1656, 1824, 
1893 (rozbudowa), 1955 i 1973 r. Pierwotnie był gotycki, ale pod wpływem 
przebudów pozbawiono go w znacznym stopniu cech stylowych. Kościół jest 
orientowany, murowany z kamienia i cegły, otynkowany. W 1617 r. arcybi-
skup Gembicki połączył kościół w Ogorzelinach, Zamartem i Niwach w jed-
ną parafię. Należały do niej także Jerzmionki i Nowy Dwór. Początkowo 
w Ogorzelinach nie było księdza, a nabożeństwa odbywały się co dwa tygo-
dnie. Sprawował je Adam Buława. W 1624 r. parafia utraciła samodzielność. 
W roku 1653 kościół posiadał dzwonnicę z drewna i trzy dzwony. W 1658 r.  
parafia odzyskała samodzielność, wówczas proboszczem został Adam  
Lutowski, notariusz konsystorza kamieńskiego. Podczas wojen szwedzkich 
świątynia została poważnie uszkodzona. W XVIII w. do kościoła w Ogorzeli-
nach dobudowano wieżę i południową kruchtę. Kolejny właściciel Ogorzelin, 
Wincenty Prądzyński w 1848 r. ufundował przy kościele szpital dla ubogich, 
który uległ zniszczeniu po 1945 r. Ołtarz główny, neobarokowy, pochodzi 
z I poł. XIX w. W 1912 r. w Ogorzelinach istniało bractwo Przenajświętszego 
Sakramentu, a w 1894 r. św. Rodziny oraz Dzieło Rozkrzewiania Wiary od 
1912 r. Kościół został uznany za zabytek 30 listopada 1929 r. Obecnie do pa-
rafii należą także Cołdanki, Melanowo, Melanówko i Nowy Dwór.

• Ostrowite – kościół pw. św. Jakuba – parafia była erygowana około 1330 r.  
przez Dietricha von Lichtenheima, komtura tucholskiego. Już w roku 1338 
otrzymała jako patrona św. Jakuba Apostoła. Parafia jest wymieniana w wy-
kazie danin rzymskich z 1398 r. Obecny kościół został wzniesiony w 1402 r.  
na wzgórzu św. Jakuba. Wybudowano go na zlecenie i kosztem komtura 
tucholskiego Johanna von Streifena. Jego konsekracja nastąpiła w 1435 r. 
W czasie wizytacji oficjała Trebnica w 1653 r. wybuchł pożar, z kościoła po-
zostały jedynie potężne grube mury, spłonęła również plebania. Był odna-
wiany w latach 1652–1653, w tym czasie nadbudowano górną część wieży. 
Kolejne renowacje miały miejsce w 1685, 1857, 1933 (odnowienie wnętrza) 
i 1958 r. (naprawa dachu nawy). W 1956 r. wybuchł kolejny pożar. Kościół 
zbudowany w stylu gotyckim, j. Usytuowany pośrodku wsi, w obrębie  
układu owalnicowego. Do najważniejszych zabytków znajdujących się  
w kościele można zaliczyć drewniany ołtarz główny, charakteryzujący się  
cechami rokoko, pochodzący z 1766 r. Poza tym dwa ołtarze boczne, również 
z cechami rokoko z około poł. XVIII w. Ambona, również rokokowa, powsta-
ła około 1766 r., a drewniana chrzcielnica (z cechami stylu rokoko) w około 
1773 r. Do zabytków kościoła w Ostrowitem można zaliczyć rokokowy obraz 
św. Wawrzyńca, pochodzący z II poł. XVIII w. Poza tym barokowy kielich  
z XVII w., a także dzwon w stylu barokowym z 1654 r. W 1956 r. również 
został uszkodzony w pożarze. Na przełomie 1886 i 1887 r. w Ostrowitem 
powstało bractwo różańcowe. Obecnie do parafii należą miejscowości Małe 
Ostrowite i Ciechocin.

• Silno – kosznajderska chata podcieniowa – drewniana chata pochodzi 
z I poł. XIX w., została wzniesiona na kamiennych podmurówkach, częścio-
wo oszalowana. Miała dwuspadowy dach pokryty strzechą. 

• Sławęcin – kościół pw. św. Katarzyny – parafia została erygowana jeszcze 
przed 1338 r. Od 1617 r. jest filią parafii w Lichnowach. Kościół został zbudo-
wany w XVI w. jako szkieletowy, drewnianomurowany, pokryty dachówką. 
W kościele znajdowały się dwa ołtarze. Otaczał go cmentarz, na którym znaj-
dowała się kostnica budowana z pruskiego muru. W 1741 r. został rozbudo-
wany, dodano m.in. wieżę,  natomiast w 1931 r. został całkowicie przebu-
dowany. Ma skromne cechy barokowe. Został usytuowany na wzniesieniu, 
pośrodku wsi, j. Do zabytków kościoła możemy zaliczyć rokokowy ołtarz 
główny z rzeźbami pochodzący z 3 ćw. XVIII w.


