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WSPOMNIENIE

Êwiatem nauki, dodaç warto –
tak˝e mi´dzynarodowym. Udzia∏
p∏occzan w wymianie ludzi, po-

mys∏ów, w realizacji projektów
badawczych i artystycznych zo-
sta∏ w ciàgu ostatniego pó∏wiecza
w znacznej mierze dzi´ki jego
licznym inicjatywom pomno˝ony.
Towarzystwo Naukowe P∏ockie
sta∏o si´ niewàtpliwà, bardzo wy-
razistà wizytówkà miasta, regio-
nu, spo∏ecznoÊci; zbiory biblio-
teczne, wydawnictwa, obecnoÊç
odnowionych budynków TNP 
w miejskim centrum stanowià
obecnie trwa∏à wartoÊç substancji
kulturalnej P∏ocka. W znacznej
mierze dzi´ki ofiarnej i owocnej
pracy prezesa Jakuba Chojna-
ckiego. „Czyny ludzi dajà blask
krajowi” pisa∏ Juliusz S∏owacki.
Czyny Jakuba Chojnackiego da∏y
blask P∏ockowi i – tak˝e – Polsce,
jej uczonym, jej dzia∏aczom na
polu kultury. 

prof. dr hab. Henryk Samsonowicz
przewodniczàcy Wydzia∏u I 

– Nauk Spo∏ecznych
Polskiej Akademii Nauk

Trudno przeceniç rol´ wielolet-
niego prezesa Towarzystwa

Naukowego P∏ockiego, Jakuba
Chojnackiego, odgrywanà na polu
nauki i kultury w czasie ostatnich,
blisko pó∏wiecznych, dziejów P∏o-
cka. Animator rozlicznych sesji
naukowych, organizator spotkaƒ,
dyskusji, sympozjów, poÊwi´co-
nych nie tylko najwa˝niejszym pro-
blemom swego miasta, lecz tak˝e
zagadnieniom szerszym – ogólno-
polskim, ogólnoeuropejskim – sta-
nowi∏ w oczach bli˝szych i dal-
szych kolegów symbol nauki i kul-
tury stolicy Mazowsza. By∏ uoso-
bieniem skutecznych dzia∏aƒ pro-
mujàcych Êrodowisko, miasto, re-
gion w ÊwiadomoÊci ludzi niekie-
dy bardzo odleg∏ych od spraw na-
szego kraju. Potrafi∏ zmieniaç wi-
zerunek swego miasta – i ten do-
tyczàcy jego miejsca na mapie kul-
turalnej Polski, i ten, który wzbo-
gaca∏ pi´kno P∏ocka dobrami ma-
terialnymi: odnawianymi budyn-
kami, zbiorami bibliotecznymi 
i ikonograficznymi. W swoich
dzia∏aniach daleko wykracza∏ po-
za formy tradycyjne. To z jego
inicjatywy powsta∏a wierna repli-
ka s∏ynnych Drzwi P∏ockich, naj-
wy˝szej klasy zabytku, znakomi-
cie ukazujàcego miejsce P∏ocka na
mapie kultury europejskiej XII w.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e dzia-
∏alnoÊç Jakuba Chojnackiego sta-
nowi∏a znakomity przyk∏ad coraz
rzadszej obecnie pracy podejmo-
wanej dla dobrze rozumianych po-
trzeb zbiorowoÊci regionalnej i za-
wodowej, mówiàc dawnym j´zy-
kiem – pe∏nienia misji spo∏ecznej.
Dzi´ki ludziom jego pokroju
zmniejsza si´ dystans mi´dzy wiel-
kimi i mniejszymi spo∏ecznoÊ-
ciami, rozwija si´ ∏àcznoÊç mi´dzy
oÊrodkami badawczymi, powstajà
wi´zi mi´dzyÊrodowiskowe. 

Imponujà kontakty nawiàza-
ne przez Jakuba Chojnackiego ze
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wszelkiego rodzaju pamiàtek prze-
sz∏oÊci. Dla ich pozyskania roz-
wija∏ ca∏à swà niespo˝ytà energi´,
a jego poÊwi´cenie i entuzjazm
udziela∏y si´ innym. Dokona∏ te˝
rzeczy zdawa∏o si´ niemo˝liwej.
To on, dzia∏ajàc z konsekwencjà 
i uporem, spowodowa∏, ˝e wy-
wiezione przed wieloma wiekami
Drzwi P∏ockie znowu zawis∏y, 
w wiernym odlewie z orygina∏u,
w zachodnim portalu p∏ockiej 
katedry.

Z wielu osiàgni´ç Jakuba
Chojnackiego to by∏o bez wàtpie-
nia najwi´ksze i ono zaskarbi∏o
mu wdzi´cznà pami´ç p∏occzan 
i Polaków.

prof. dr hab. Stefan K. Kuczyƒski
Instytut Historii

Polskiej Akademii Nauk

Gdyby szukaç wzorca osobo-
wego idea∏u regionalisty, Ja-

kub Chojnacki by∏by kandydatem
znakomitym. Ten rodowity Ma-
zowszanin, zamieszka∏y w P∏ocku,
nie by∏ p∏occzaninem ani z uro-
dzenia, ani z w∏asnego wyboru,
ale temu miastu odda∏ ca∏à swà
dusz´, wszystkie swoje talenty,
by∏ jego prawdziwym patriotà.

Ró˝norodnoÊç jego zaintereso-
waƒ oddajà najlepiej trzy dyplo-
my – in˝ynierski, magisterski 
i doktorski – ka˝dy uzyskany 
w innej dziedzinie. Charakteryzo-
wa∏a go ogromna umiej´tnoÊç
∏àczenia zainteresowaƒ wspó∏-
czesnoÊcià z wr´cz nabo˝nym
stosunkiem do historii lokalnej 
i do wszystkiego, co t´ histori´
dokumentowa∏o. Posiada∏ przy
tym niepohamowanà potrzeb´
spo∏ecznych dzia∏aƒ, dzi´ki której
przez d∏ugie lata prezesowa∏ Ko-
mitetowi Wychowanków Liceum
im. Stanis∏awa Ma∏achowskiego,
kilkadziesiàt lat swego ˝ycia odda∏
Towarzystwu Naukowemu P∏oc-
kiemu, b´dàc jego sekretarzem,
wiceprezesem, przez 34 lata pre-
zesem, a wreszcie prezesem hono-
rowym, zaÊ jako wiceprezydent
P∏ocka wyprowadzi∏ setki, a mo˝e
tysiàce ludzi z suteren, zapewnia-
jàc im godne warunki mieszkanio-
we, pasjonowa∏ si´ bie˝àcymi pro-
blemami miasta, dba∏ o jego roz-
wój oraz dobrobyt mieszkaƒców.

Kuba interesowa∏ si´ wszyst-
kim, co Êwiadczy∏o o wielkoÊci
P∏ocka w dziejach Mazowsza oraz
ca∏ego kraju i wszelkie tego do-
wody chcia∏ dokumentowaç i sze-
roko upowszechniaç. ˚artowa-
liÊmy niejednokrotnie, ˝e nie do
koƒca wyjaÊnione fakty z historii

zawsze stara∏ si´ interpretowaç 
na korzyÊç P∏ocka. Zabytki archi-
tektury, zasoby muzealne i biblio-
teczne, archiwalia czy innego ty-
pu pamiàtki przesz∏oÊci mog∏y
zawsze liczyç na jego troskliwà
opiek´. Dba∏ o zbiory Towarzys-
twa Naukowego P∏ockiego, a tak-
˝e o Muzeum Mazowieckie, któ-
re te zbiory przej´∏o. I chocia˝
troch´ by∏o mu ˝al dawnej w∏as-
noÊci TNP, zawsze podkreÊla∏, ˝e
pozosta∏y one w P∏ocku i nadal
s∏u˝à miastu i jego mieszkaƒcom.
Gdy pojawi∏a si´ szansa pod-
niesienia z ruiny zespo∏u opactwa
i zamku ksià˝àt mazowieckich 
i adaptowania go na siedzib´ 
Muzeum, umo˝liwi∏ rozpocz´cie
prac, wyprowadzajàc 44 rodziny
do mieszkaƒ, które w sobie tylko
znany sposób uzyska∏ od ówczes-
nej Petrochemii i Fabryki Maszyn
˚niwnych. Muzeum Mazowiec-
kiemu pozosta∏ wierny przez d∏u-
gie lata, zasiadajàc w jego Radzie
Naukowej.

Jego, mo˝na nawet tak po-
wiedzieç, szlachetnà obsesjà by∏y
Drzwi P∏ockie. Upora∏ si´ z nià
dopiero wtedy, gdy ich kopia za-
wis∏a w katedrze. Istnia∏o wiele
zagadnieƒ zwiàzanych z zabytka-
mi P∏ocka, na temat których to-
czyliÊmy zaciek∏e polemiki – 
o wie˝´ kolegiaty Êw. Micha∏a, 

Doktor Jakub Chojnacki by∏
niestrudzonym animatorem

spo∏ecznego ruchu naukowego
oraz dzia∏aƒ obywatelskich. 
Zrobi∏ wiele dla P∏ocka i –
zw∏aszcza – dla Towarzystwa
Naukowego P∏ockiego, z któ-
rym, jako wieloletni jego prezes, 
identyfikowa∏ si´ bez reszty.
Wyniós∏ je na czo∏o tego rodzaju
stowarzyszeƒ krajowych, stale
dbajàc o jego rozwój. Dobrze ro-
zumia∏ i ceni∏ wartoÊci, które nie-
sie nauka, tote˝ zabiega∏ o sta∏e
podnoszenie jej poziomu i znacze-
nia w Towarzystwie. Nieustannie
dawa∏ przyk∏ad dzia∏aƒ dla dobra
powszechnego.

Szczególne znaczenie przy-
wiàzywa∏ do zabytków historycz-
nych, zw∏aszcza p∏ockich, oraz
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If we were to seek an exemplary
model of a genuine regionalist

then Jakub Chojnacki would be
our ideal candidate. This native of
Mazovia and a resident of P∏ock
was actually neither born in P∏ock
nor settled down there of his own
choice; nonetheless, he devoted
all his skills to the town, becom-
ing a true local patriot. J. Chojnacki
spent several score years in the
Scientific Society of P∏ock, acting
as its secretary, vice-chairman,
chairman (for 34 years), and
honorary chairman; in his capaci-
ty as the vice-president of P∏ock
he made it possible for hundreds
or even thousands of people to
enjoy decent living conditions,
was engaged in the current issues
of the town, and showed concern
for its development and the wel-
fare of the residents. Moreover, 

J. Chojnacki inspired numerous
scientific sessions and organised
meetings, discussions and sympo-
sia not only on the most relevant
problems of the town but also
about wider-scale – Polish and
European –  questions. Perceived
by his colleagues and those close
to him as a symbol of the science
and culture of the capital of
Mazovia, a true embodiment of
effective initiatives promoting the
environment, the town and the
region.

Dr. J. Chojnacki far exceeded
traditional forms of activity. He
attached particular importance to
monuments of the past, especially
those of P∏ock, and all sorts of
historical souvenirs, devoting his
tireless energy to obtaining them
and sharing his enthusiasm with
others. He managed to achieve an

almost impossible feat – his con-
sistent and outright obstinate
efforts enabled the western portal
of the local cathedral to feature 
a replica of the P∏ock Door, lost
centuries ago, a monument re-
flecting the place of the town on
the map of European twelfth-
-century culture. This indubitably
greatest accomplishment among
the multiple undertakings pur-
sued by Jakub Chojnacki will be
gratefully recalled both by P∏ock
and the country as a whole.

The distinctive personality of
Jakub Chojnacki shall remain 
a part of the modern history of
P∏ock and Mazovia; his energy,
integrity and characteristic ability
to combine the past and the 
present shall be missed by all. 

REMINISCENCE ABOUT JAKUB CHOJNACKI

o Wie˝´ Zegarowà zamku, o wie-
˝yczk´ na ratuszu, o pomniki p∏oc-
kie i ich lokalizacje, ale w spra-
wach konserwatorskich zawsze
przyjmowa∏ argumenty i szuka∏
kompromisu. Jego cennà umie-
j´tnoÊcià by∏o pozyskiwanie do
wspó∏pracy wielu wybitnych osób
ze Êrodowiska naukowego czy ar-
tystycznego, zawsze z korzyÊcià
dla P∏ocka, dla Towarzystwa 
Naukowego P∏ockiego, dla Muze-

um Mazowieckiego i dla wielu
innych instytucji. Dzi´ki swojej
ogromnej konsekwencji w dzia-
∏aniu i nieuleganiu presji Kuba
zrealizowa∏ wi´kszoÊç swoich
zamierzeƒ. MyÊl´, ˝e jego naj-
wi´kszym niespe∏nionym marze-
niem by∏ pomnik konny Bole-
s∏awa Krzywoustego.

Jakub Chojnacki to wielka,
wyrazista postaç, dobrze zapisa-
na w najnowszej historii P∏ocka 

i Mazowsza. B´dzie go bardzo
brakowa∏o – jego energii, prawo-
Êci i tak dla niego charakterys-
tycznego umiej´tnego ∏àczenia
przesz∏oÊci z dniem dzisiejszym. 

dr Marian So∏tysiak
prezes Zarzàdu G∏ównego

Towarzystwa Opieki nad Zabytkami




