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Biuro Turystyki Wojażer sp. z o.o. zaprasza: 
 

Polska Kosznajderia 
11.09.2022, cena 280 zł
 

 

Godzina 8.00 - zbiórka na stanowisku 10 dworca PKS w Gdańsku.  
Trasa wycieczki: Gdańsk - Chojnice - Lichnowy - Ostrowite - Ciechocin - Sławęcin - Chojnice - Gdańsk 
Zakończenie wycieczki w Gdańsku ok. 19.30.   
 
Cena 280 zł obejmuje: przejazd autokarem na całej trasie, przewodnictwo, obiad w Chojnicach i ubezpieczenie NNW 
(suma ubezpieczenia 20 000 zł) 
 
Biuro odprowadza składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

OPIS WYCIECZKI 
 

KOSZNADERIA to tereny położone w trójkącie Chojnice - Tuchola - Kamień Pomorski. Nazwa pochodzi prawdopodobnie od 
nazwiska starosty tucholskiego Kossniewskiego. Ludność tych terenów nazywano Kosznajdrami. W XIV wieku Krzyżacy 
sprowadzili na te tereny osadników z okolic niemieckiego Osnabrück (historycznie w Westfalii, obecnie w kraju związkowym 
Dolna Saksonia). Osadnicy i ich potomkowie gospodarowali na tych ziemiach przez ponad 500 lat. Zajmowali się głównie 
uprawą dobrej jakości ziemi oraz hodowlą. Cechowała ich pracowitość, przez co gospodarstwa Kosznajdrów uważano za 
wzorcowe. Obszar Kosznajderii obejmował 19 wsi, a jej mieszkańcy stanowili ciekawą grupę etniczną. Odrębność tej 
wspólnoty stanowiły m.in. dialekt, zbliżony do języka holenderskiego, odrębna kultura ludowa, w tym stroje (szczególnie 
kobiece). Kosznajdrzy pozostali przez wieki wierni kościołowi katolickiemu, ale nigdy nie udało im się zasymilować 
z ludnością polską, dla której byli „zbyt niemieccy”. Niemcy, w okresie zaborów traktowali z kolei Kosznajdrów jako „zbyt 
polskich”. Po roku 1945 zostali jako społeczność deportowani do Niemiec i tam rozproszyli się po całych Niemczech. Także 
w Polsce żyją dzisiaj liczni potomkowie Kosznajdrów, o czym świadczą typowe „kosznajderskie” nazwiska.  
 
CHOJNICE - miasto w województwie pomorskim, położone na obrzeżach Borów Tucholskich i Pojezierza Krajeńskiego. 
Ludność Chojnic liczy dzisiaj prawie 40 tysięcy mieszkańców. Historia miasta sięga XIII wieku i panowania na tych ziemiach 
słowiańskich książąt pomorskich. Od początków XIV wieku Chojnice znajdują się we władaniu Krzyżaków, a po wojnie 
trzynastoletniej są w granicach Polski. Po I rozbiorze dostają się w ręce Prus, a po odzyskaniu niepodległości, w roku 1920 
są znów w granicach Państwa Polskiego. Pierwszego września 1939 rozpoczyna się wojna obronna (w okolicach Chojnic ma 
miejsce słynna bitwa polskiej kawalerii pod Krojantami). Początek II wojny światowej to martyrologia obywateli polskich 
w Chojnicach (ok. 2 tysiące rozstrzelanych osób). 
Po wojnie Chojnice stają się ważnym centrum gospodarczym, edukacyjnym i turystycznym tej części Pomorza. Najważniejsze 
zabytki Chojnic to średniowieczny układ przestrzenny Starego Miasta z kamieniczkami z XVIII i XIX wieku, mury miejskie 
otaczające miasto, bazylika pw. Jana Chrzciciela z XIV wieku, neogotycki ratusz z 1902 roku, kompleks budowli dawnego 
klasztoru augustianów, spichlerze i oryginalna wieża ciśnień.  
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