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Na spornym w pierwszej połowie XIII wieku pograniczu śląsko-wiel- 
kopolsko-pomorskim i na Ziemi Lubuskiej powstały domy zakonu ry
cerskiego templariuszy. Do dziś nie jest całkowicie zrozumiałe usado
wienie ich tam przez konkurujących ze sobą książąt: Henryka Brodate
go śląskiego, Władysława Odonica wielkopolskiego i Barnima I pomor
skiego. Fundacje dla zakonów krzyżowych były sposobem wypełniania 
obowiązków chrześcijanina, zastępujących udział w walce o oswobodze
nie Grobu Chrystusa.

Powstanie komandorii
Od 1223 r. po usadowieniu się w Ujściu nad Notecią, od 1217 r. 

wygnaniec, Piastowicz Władysław syn księcia poznańskiego Odona Miesz- 
kowica, wznowił wojnę o swe dziedzictwo ze stryjem Władysławem Lasko- 
nogim. Najpierw opanował kresy północne za Notecią i dolną Wartą na 
pograniczu z księstwem pomorskim, a następnie wyparł stryja z całej 
Wielkopolski. Na tych zanoteckich kresach osadzał zakonników: krzyża
ków, templariuszy, joannitów, cystersów. W 1232 r. z konsensem żony 
Jadwigi, synów Przemyśla i Bolesława, w obecności biskupa poznańskie
go i kasztelanów, potwierdził szpitalowi templariuszy dobra pod Gnie
znem, nadał (contuli) Wielką Wieś ( Velikavetz, potem zaginiona k. Tem- 
plewa1 w ziemi torzymskiej), wreszcie i wieś Chwarszczany (villa Chwart- 
sane) nad Myślą wraz z tysiącem łanów oraz targiem na prawie niemiec
kim w obszarze nadania2. W ślad za tym wkrótce, bo jeszcze tego roku, 
biskup lubuski Wawrzyniec z konsensem swej kapituły nadał templa
riuszom dziesięciny z tego tysiąca łanów w okolicy Kostrzyna nad Myślą

1 Zob. H. I. ii p k e, Die luüstungen Grossdorf un d  Gemein im Lande Sternberg, Die
Neumark, Heft XI, s. 53 n.

2 Urkunden und Regesten zur Geschichte des Templerordens im Bereich des Bistums Cammin
und der Kirchenprovinz Gnesen. Nach Vorlage von Helmut L ü p k e neu bearbeitet von 
Winfried I  r g  a n g, Köln/W ien 1987 (dalej: UBT), n r 6.
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w swej diecezji (in confinio Cozsterine apudjlmńurn Mizla in episcopatu Lu- 
bucensi) z obowiązkiem dostarczania z łanu rocznie dwóch miar lubu
skich zboża, jednej miary żyta i jednej pszenicy, przez osadników (colo- 
nis) , z wyłączeniem łanów sołtysich3.

Wymowa tych dokumentówjest klarowna tak w zakresie położenia 
nadaniajak i celów. Obszar znajdował się nad Myślą w diecezji lubuskiej, 
a więc w ziemi kostrzyńskiej. Celem była kolonizacja, sprowadzanie osad
ników, osadzanie ich na prawie niemieckim, skoro mowa o sołtysach. 
Ale obszar nie był bezludny. W 1234 r. papież potwierdzał tam wioski. Za 
ich istnieniem przemawiają zresztą ich słowiańskie nazwy4. Prawo nie
mieckie miało też obowiązywać w wolnym targu, czyli bez wątpienia 
w nowym miasteczku, w Kostrzynie, bo inna lokalizacja nie jest prawdo
podobna5.

Templariusze -  Rycerze Świątyni (od templum-świątyni Salomona 
w Jerozolimie) to zakon rycerski powstały w 1118 r. w Ziemi Świętej 
według reguły zrazu św. Augustyna. Celem zakonu była ochrona piel
grzymów przed niewiernymi. Członkowie dzielili się na rycerzy, kapela
nów, giermków, braci -  służebników, rzemieślników, z wielkim mistrzem 
na czele. Zakon dzielił się na prowincje z mistrzami (preceptorami) 
prowincjonalnymi. Na czele domów (komandorii) stali komturzy wyjęci 
spod jurysdykcji biskupów6.

O d czasu wystąpienia Helmuta Ltipkego, znawcy dziejów templa
riuszy tego obszaru, sprawa fundacji chwarszczańskiej jest dyskutowana. 
Tenże badacz przypisał fundację Henrykowi Brodatemu księciu śląsko- 
krakowskiemu, faktycznemu władcy Ziemi Lubuskiej w tym czasie. Jego 
zdaniem, to on uczynił to nadanie, nie wystawiając stosownego doku
mentu. Dlatego Odonic, który go widocznie na krótko zluzował w ziemi 
kostrzyńskiej, przy okazji swego nadania z 1232 r. niejako wtórnie “nadał” 
(skoro używa słowa contuli) tysiąc łanów, a w istocie potwierdził nadanie 
Henryka. Biskup lubuski Wawrzyniec był współpracownikiem Henryka 
i korzystał z poszerzania jego władztwa by w ślad za jego zdobyczami 
rozszerzać granice diecezji. Widocznie i to nadanie dziesięcin było kon
sekwencją wcześniejszej donacji Henryka. Ale najważniejszym argumen-

* UBT, n r 8.
4 O nazwach miejscowych tego obszaru E. R y m a r, Średniowieczne nazwy miejscowe na 

obszarze ziemi kostrzyńskiej i gorzowskiej, w: Droga, znaki, nazwy, Praca zbioroiua pod red. 
Zbignieiua C z a r n u c h  a, Gorzów W7kp. 1998, s. 130-135.

'  Za Kostrzynem opowiadała się cała dotychczasowa literatura. Wyklucza to Ch. Gahl- 
beck, o czym niżej.

"J. S z y m a ń s k i ,  Templariusze w: Słownik starożytności słowiafiskich, t. 6, Warszawa 1977, 
s. 48 n, M. M e 1 v i 1 I e, Dzieje templariuszy, Warszawa 1991, s. 18 n., M. G o 1 i - 
rt s k i, Uposażenie i organizacja zakonu temjdariuszy w Polsce do 1241 r., Kwartalnik 
Historyczny 1991, n r 1, s. 7 n.
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tern mającym tezę wspierać stała się zapiska nekrologiczna w odkrytym 
przez badacza w archiwum szczecińskim nekrologujoannitów chwarsz- 
czańskich, spadkobierców templariuszy od początku XIV wieku. Czyta
my tam bowiem, iż 24 III 1245 r. zmarł Henryk Brodaty, fundator domów 
templariuszy w Chwarszczanach i Leśnicy (dux Henricus cum barba, fu n 
dator curie in Quarsano et curie Lesniz ordinis domus milicie T em pli)Lupkę 
datował fundację chwarszczańską na 1229 r., bowiem fundacja Henryka 
w Leśnicy (dziś Lietzen półn. zach. od Frankfurtu) pochodzi zapewne 
z tego roku, skoro wówczas biskup lubuski nadał templariuszom dzie
sięciny z 250 łanów. Skoro w wypadku Chwarszczan to tenże biskup a nie 
poznański śpieszy z nadaniem dziesięcin -  rozumował badacz -  to prze
mawia to za wcześniejszą akcją nadawcząjego księcia, bo granice diece
zji zbiegały się z politycznymi granicami Ziemi Lubuskiej. Odonic za
tem podkreślił zaledwie swe roszczenia do obszaru nad Myślą, podważa
jąc prawomocność wcześniejszego nadania, kiedyś swego śląskiego so
jusznika, teraz rywala. Badacz zwrócił też uwagę na to, że ogromne nada
nie nad Myślą jawi się wręcz jako dodatek do stosunkowo skromnej 
donacji wielkopolskiej7 8.

W nauce pogląd ten upowszechnia się, w naszej za sprawą Benedyk
ta Zientary9. Ponieważ do 1225 /  1229 Ziemia Lubuska należała do 
Władysława Laskonogiego, którego tam zluzował Henryk Brodaty, najwy
raźniej co najmniej jej część zawarciańską (tj. ziemię kostrzyńską) przejął 
jednak Odonic, zatem zdaniemjózefa Sporsa Henryk nie miał możliwo
ści osadzać w Chwarszczanach templariuszy przed 1234 r. Do tego w 1259 
r. to Bolesława Pobożnego wielkopolskiego poprosili templariusze o po
twierdzenie nadanej im przez jego ojca całej ziemi kostrzyńskiej (totam

7 Urkunden und Regesten zu r Geschichte des Templerordens (1225- 13Id ) im Bereich der 
Bistümer Cammin und Brandenburg und der Kirchenprovinz Gnesen, Bearbeitet v. H. 
L ii p k e (korzystano z maszynopisu udostępnionego przez prof. Zbigniewa Wiel
gosza z Poznania), nr 30.

"H . L ii p k e, Templerkommende Tempelhof. Ein Beitrag zur Geschichte des Templerorden in 
Ostdeutschland, Teltower Kreiskalender, 30, 1933, s. 27 n., tenże, Beiträge zur Ge
schichte des Templerordens in der Neumark, Die Neumark, Jahrbuch, Heft 9, 1934, s. 
40 n. Wcześniej wątpliwości co do tytułów prawnych Odonica wysuwał P. v. N i e s s 
e n, Geschichte der Neumark im Zeitalter ihrer Entstehung u n d  Besiedlung ( Von den 
ältesten Zeiten bis zum Aussterben der Askanier), Landsberg a. W. 1905, s. 68.

9 B. Z i e n t a r a, Henryk Brodaty i jego czasy, Warszawa 1975, s. 279; za nim m.in. B. 
K o r b a n. Fundacje templariuszowskie na ziemiach polskich, Przegl. Zach.-Pom. 1986, 
nr 1, s. 103; skłania się ku poglądowi M. S t a r n a w s k a, Mnisi -  rycerze -  szlachta. 
Templariusze i joannici na pograniczu urielkopolsko-brandenbursko- pomorskim, Kwartal
nik I listoryczny XCIX, 1992, nr 1, s. 6; J. W a 1 a c h o w i c z, Geneza i ustrój polityczny 
Nowej Marchii do początków X IV  wieku, Warszawa-Poznań 1980, s. 164 nie rozstrzyga 
kwestii M.G o 1 i ń s k i, Uposażenie i organizacja zakonu templariuszy w Polsce do 1241 
roku. Kwartalnik Historyczny 1991, nr 1, s. 7 n.
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terrain Custeryn) 10. Wypadło przychylić się do tej opinii, chociaż po najeź- 
dzie margrabiego łużyckiego na Lubusz w 1225 r. nie Władysław Laskono- 
gi, lecz Henryk Brodaty go odzyskiwał, miał więc przed 1232 r. dość czasu 
i na chwarszczańską fundację, zwłaszcza iż najpóźniej w 1226 r. osadzał 
templariuszy w Małej Oleśnicy k. Oławy na Śląsku. Jednak nadanie dzie
sięcin dokonane przez biskupa lubuskiego w 1232 r., a nie w 1229 r., jak 
w przypadku dóbr leśnickich, przemawia za tym, że było następstwem 
świeżej czynności prawnej Odonica. Podobnie jak  biskup lubuski też 
biskup poznański Paweł właśnie w 1232 r. przyznał templariuszom dzie
sięciny z łanów w Wielkiej Wsi. To jednoczesne działanie biskupów prze
mawia wszak przeciw Odonicowi. Ale przed 1233 r. Odonic miał raczej 
przyjazne stosunki z Brodatym, dokonywał wielkich darowizn dla śląskich 
klasztorów z Henrykowa, Lubiąża, Trzebnicy. Również owa zapiska nekro- 
logiczna nie jest wstanie kwestii rozstrzygnąć. Jest późnego pochodzenia, 
zawiera rażący błąd w dacie dziennej i rocznej. Henryk zmarł w Krośnie 
czy też u templariuszy w Leśnicy 19 III 1238 r., a nie 24 III 1245 r.11 
Dodajmy, że chwarszczańscy templariusze pamiętali tylko o Piastach wiel
kopolskich jako o swych dobroczyńcach. Podobnie jak w 1259 r. do Bole
sława Pobożnego, w 1282 r. zwrócili się do Przemyśla II o potwierdzenie 
fundacji Odonica, co zresztą dotąd nie znajduje logicznego wytłumacze
nia, skoro wtedy już od wielu lat faktycznymi władcami nad Myślą byli 
brandenburscy Askańczycy.

Ale nowe wartości do tej dyskusji wniósł niedawno Christian Gahl- 
beck, co nakazuje powrócić do opinii Lupkego. Gahlbeck w ogóle kwe
stionuje realność nadań Odonica na rozległych obszarach dawniej po
morskich. Najpierw od 1223 r. zaledwie książę na Ujściu, dopiero w 1229 
r. opanował całą Wielkopolskę. Ale już w 1233 r. zbuntowane rycerstwo 
zaprosiłojego antagonistę Henryka Brodatego, który w 1234 r. pozostawił 
mu tylko wschodnie skrawki Wielkopolski. W latach 1231-33 Odonic był 
u szczytu swej potęgi, ale ziemia kostrzyńska, składnik Ziemi Lubuskiej 
Henryka, do niego nie należała i nie ma śladu źródłowego jej opanowa
nia. Dodanie tysiąca łanów do aktu uposażania szpitala w Gnieźnie było 
więc uboczne, przypadkowe, w istocie było potwierdzeniem nadania Bro
datego na wypadek realnego rozciągnięcia tam swej władzy. Podobnie 
wcześniej w 1225 r. przy nadaniu dla śląskich cystersów z Lubiąża w ziemi 
nakielskiej potwierdzał im nadanie Henryka w Ziemi Lubuskiej. Biskup

10 J. S p o r s. Początki i stan posiadania templariuszy w ziemi kostrzyńskiej w latach 1232- 1261, 
Studia i Materiały do dziejów Wielkopolski i Pomorza, t.16, z. 2, 1987, s. 112 n.

11 K. J a s i ń s k i, Rodowód Piastów śląskich, t. 1, Wrocław 1973, s. 79, przyp. 16. J. Spors 
dopuszczał możliwość pomyłki, skoro panowanie Odonica w ziemi kostrzyńskiej było 
krótkotrwałe, a po nim panował tam Henryk Brodaty, o którym utrwaliła się widocznie 
pamięć jako o pierwszym dobroczyńcy.
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lubuski w 1232 r. nadawał dziesięciny nie super Mizzla, lecz in confinio 
Cozsterine. To m oże przem awiać za tym, że przedstawiono mu nie doku
m en t O don ica , lecz H enryka. Także uznanie potem  (1261) przez mar
grabiów  stanu  posiadania tem plariuszy nad  Myślą przemawia za Henry
kiem. Po 1250 r. byli tu sukcesoram i książąt śląskich w wyniku układu 
Bolesława Rogatki z arcybiskupem  m agdeburskim  (1249). Nie honoro
waliby natom iast n ad an ia  swych aktualnych wrogów, Piastów wielkopol
skich, z którym i od  1260 r. walczyli o Santok i Drezdenko. Gdyby więc 
tem plariusze przedstawili m argrabiom  tylko nadanie i potwierdzenie 
Piastów wielkopolskich, straciliby wszystko nad  Myślą. Nadanie z 1232 r., 
zdaniem  G ahlbecka, rozciągało się po  obydwóch brzegach Myśli, nie ob
jęło o n o je d n a k  Kostrzyna. Ten g ród  chciał dla siebie zatrzymać tak Hen
ryk jak i O d o n ic  p o  ew entualnym  zdobyciu. Podobnie bowiem przy in
nych rozległych nadaniach  dla zakonników, joannitów, cystersów z Lubią
ża, Krzyżaków, O donic nie nadawał ośrodków swych nadnoteckich kaszte
lanii. Biskup lubuski również o Kostrzynie nie nadm ienia. W 1259 r. 
Bolesław Pobożny wielkopolski wprawdzie potwierdza templariuszom „całą 
ziem ię kostrzyńską” i opisuje je j granice: O dra, Myślą, granica z księ
stwem pom orsk im , W arta, ale stan z 1259 nie oddaje stosunków z 1232, 
lecz g ran icę  włości tem plariuszy uzyskanych po tym term inie, aktualną 
granicę W ielkopolski z księstwem B arnim a I, a także chęć zatrzymania 
przez tem plariuszy Kostrzyna w obliczu sporu z margrabiami, o czym jesz
cze niżej. Tem plariusze widocznie po  1232, czy po 1238 (śmierć Brodate
go), poszerzyli n a  p o łu d n iu  po W artę stan posiadania i posiedli też Ko
strzyn. Będąc po 1250 w tragicznej sytuacji poprosili Bolesława Pobożne
go o potw ierdzenie nadan ia  jeg o  ojca z 1232, twierdząc że objęło ono 
również Kostrzyn, a ten , n ie m ającjuż tam  żadnych interesów i obojętny 
wobec rozm iarów  nadania, przyjął ich interpretację, cojednak nie wystar
czyło i zakonnicy w 1261 /62  Kostrzyn u trac ili12.

Jak  widzimy, teza Ltipkego, eksploatowana w dyskusji, ma przyszłość. 
Przyszłości nie muszą m iećjednak  wszystkie nowe argum enty Gahlbecka. 
Na przykład ten z Kostrzynem. Nie musimy przypisywać mu, nie kwestio
n u ją c e g o  strateg icznego  znaczenia u ujścia Warty, rangę grodu naczel
nego rów nego Santokowi, W ieleniowi czy Nakłu, bo taką w tym regionie 
pełnił Lubusz. N adanie z 1232 przewidziało prawo założenia targu -  czy
taj m iasta now ego typu na  prawie niem ieckim  -  a ponieważ przed 1262 
i później w obszarze tym miasto nie powstało, możemy domyślać się, żejuż

Ch. G a h  1 h c  c k, Der Oder -  Drage -  R aum  in vorashanischen Zeit, Sonderdruck aus 
Jahrbuch f. d ie  G eschichte Mittel u. O stdeutschlands, Bd 45, 1999, s. 10, 15 n., 18, 
26-31, co p o d trzv m u je  w d z ie le  Zisterzienser u n d  Zisterzienserinnen in der Neu mark, 
Berlin 2002, s. 101.



16 Ediuard Rymar

wtedy upatrzono kompleks osadniczy u zbiegu Warty z Odrą do pełnie
nia tej roli, skoro pełn iją-jako  opp idum -w  1262 r. Podobnie Barnim 1 
pomorski w 1235 r. tymże templariuszom nadał ziemię bańską wraz 
z głównym ośrodkiem, Baniem, nawet miastem (civitas) określonym, cho
ciaż miastem jeszcze nie było. Trudno też źródłem poprzeć samowolne 
lub legalne poszerzenie nadania na południe wraz z tak ważnym Kostrzy
nem! I dlaczego po potwierdzenie udawali się do Poznania, zresztąjesz- 
cze później, w 1282 r., a nie do Legnicy, do Bolesława Rogatki i jego 
następców? Do tego stanowisko Gahlbecka osłabia, mym zdaniem, jego 
tendencja do wykazania iluzoryczności realnego panowania Odonica 
i Henryka na terenach na północ od dolnej Warty w konfrontacji z po
morskim Barnimem. Podobnie wyrazem zaledwie roszczeń miały być ich 
nadania w 1236 w rejonie późniejszego Barlinka (Henryk) czy w 1238 
w rejonie późniejszego Myśliborza (Odonic). Należy zatem zadać bada
czowi pytanie, jaką wartość poza wartością pergaminu, miały takie nada
nia dla ich odbiorców? Wątpliwe też czy za tezą Lupkego -  Gahlbecka 
przemawia okoliczność, że dziesięciny z dóbr chwarszczańskich nadawał 
biskup lubuski podczas gdy poznański uczynił to tylko w odniesieniu do 
dóbr wielkopolskich (Wielka Wieś), bo jego jurysdykcja nigdy nie sięga
ła na obszar lubuski. Ostatecznie, czekając na bardziej przekonujące ar
gumenty, obecnie w pierwotne nadanie Henryka Brodatego nadal wąt
pię, chociaż go nie wykluczam.

Wkrótce nad Myślą rzeczywiście pojawił się Henryk Brodaty. W 1234 
r. był bezspornym władcą ziemi kostrzyńskiej. Korzystając z buntu Wielko
polan (1233), układem z Odonicem z września 1234 r. przejął obszary na 
zachód od Warty i na pograniczu z księstwem pomorskim między Wartą, 
Santoczną (Polką?) i Myślą. Tujednak do konfrontacji wystąpił prawowity 
spadkobierca tych ziem pomorskich, władca Pomorza szczecińskiego Bar
nim I. W tym celu starał się pozyskać templariuszy i przystąpił do licytacji. 
Jeszcze tego roku 1234 nadał im w Stargardzie wieś Dargomyśl (Dargu- 
miz) z 200 łanami na prawym brzegu Myśli, już w swej ziemi kinieckiej 
(terra Chinz iuxta aquam, queMizla appellatur), z pełnym tytułem własności 
i prawem niemieckim13. Wieś kolonizacyjną zamykano wtedy w areale 64 
łanów, co oznacza, że możemy liczyć się z powstaniem na nadanym obsza
rze kilku wsi, Dębna, może Chlewie, noszących słowiańskie nazwy, a oko
liczności ich nadania templariuszom nie są znane. O innej możliwości 
będziejednak niżej mowa.

Zdaniem współczesnych historyków, opowiadających się za rolą Hen
ryka Brodatego w fundacji chwarszczańskiej, Barnim zachował się podob-

,s UBT, nr 11.
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nie jak  O donic. Nie nadał, lecz miał potwierdzić Dargomyśl, by przecią
gnąć templariuszy na swą stronę i to już nie władając nad Myślą. Wiemy, że 
w 1235 r. (dokum ent bez daty dziennej) biskup lubuski Henryk nadał 
tem plariuszom  dziesięciny z 200 łanów w ziemi kinieckiej (a więc z Dar- 
gomyśla) i 200 łanów nad  Rurzycąjuż w ziemi cedyńskiej14. Te łany nad 
Rurzycą, które stały się zaczynem nowej kom andorii z siedzibą w Rurce k. 
Chojny (w ziemi bańskiej), musiały być wcześniej nadane przez księcia, 
zatem raczej H enryka Brodatego. Ten widocznie zdołał przesunąć swe 
władztwo hen nad Rurzycę, a w ślad za nim  jeg o  ordynariusz lubuski 
przesuwał granicę diecezji kosztem kamieńskiej. Barnim w tej sytuacji 
poszukał protekcji m argrabiów  brandenburskich, bo udał się do Szpan- 
dawy, gdzie 28 g rudn ia  1235 r. nadał templariuszom całą ziemię bańską. 
Pr z)' tej okazji zrezygnował ze swych praw do ziemi kostrzyńskiej15, zatem 
z Chwarszczan. Czynność tę datowano dotąd powszechnie na 28 X II1234 
r. według stylu bożonarodzeniowego, co nakazywało liczyć się z przesunię
ciem granicy władztwa Henryka i jurysdykcji biskupa lubuskiego nad 
Rurzycę w 1234 r. Utrzymując datację dokum entu  szpandawskiego na 
1235 r. uzyskujemy klarowny przebieg zdarzeń: w 1234 r. Barnim nadał 
Dargomyśl, co nie uratowało go przed utratą w roku następnym obszaru 
kasztelanii cedyńskiej po  gó rną Rurzycę. Henryk um ocnił zdobycze na 
północy w 1235 r., nowym nadaniem  dla templariuszy. Barnim w końcu 
tego roku powtórzył zabiegjeszcze większą donacją bańską, jednocześnie 
wyrzekł się ziemi kostrzyńskiej16.

W m arcu 1238 r. zm arł H enryk Brodaty. Na interesujące nas pogra
nicze, m oże naw et z pom ocą templariuszy, wkroczył znów Władysław 
O donic i jeszcze tego roku no tu jem yjego  kolejne nadanie dla templa
riuszy, w tym w okolicy Myśliborza, gdzie powstała nowa kom andoria17. 
Rozgorzał też w 1236 r. spó r biskupa kam ieńskiego z lubuskim o grani
ce diecezji. Papież G rzegorz IX wysłał legata dla zbadania spraw. Ten 
wzdłuż Myśli ustalił g ran ice diecezji (1240), co oznacza że kom andoria

M UBT, n r  14.
UBT. n r  12.

,fi Sprawą rlatacji zajm uję się w rozprawach: Zaprowadzeni* lennego zwierzchnichua branden
burskiego nad księstwem B arnim a I  zachodniopomorskiego (1232-1235), w: Opuscida mi
nom  in mernoriam Iosepho Spors, S łupsk 1993, s .1 2 7  n; Dzieje B ań i Ziemi Bańsko — 
Su/obnickiej ok. 1230-1945, w: Banie nad Tywą, Praca zbiorowa pod red. E. R y m a r a, 
Pyrzyce 1999, s. 76 n., 84 n. Tam wcześniejsza literatura. I znów odm iennego zdania 

jest Ch. G a h 1 b c c k. Der Odm -  Dragę..., s. 51 n. kwestionujący opanowanie przez 
Henryka Brodatego kasztelanii cedyńskiej i ziem nad górna Rurzycą. Biskup lubuski 
w 1235 r. miał tam (w diecezji kamieńskiej! nadawać templariuszom dziesięciny na 
skutek wcześniejszych n ad ań  B arnim a I. Polem ika z tym poglądem  wychodziłaby 
poza ramy naszej rozprawy.

17 UBT. n r 17.
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chwarszczańska templariuszy, a potemjoannitów, rozciągać się ma od tej 
pory na obszarze dwóch diecezji. Może dlatego czy w obliczu nowych 
walk, gdyż Barnim walczył tu z Odonicem, templariusze postarali się o 
papieskie potwierdzenie poboru dziesięcin w ziemi kostrzyńskiej (22 
IX 1238)18.

Czynności Barnima w Szpandawie (bo był tam ponownie w marcu 
1236 r. nadając templariuszom wolność od ceł w swym państwie) czyż 
nie stanowią wystarczającego powodu by naszych templariuszy wywodzić 
z dom u ich w Tempelhofie pod Berlinem, powstałym w bliżej niezna
nym czasie19?

Zgon Odonica w 1239 r. utrwala na czas jakiś panowanie Piastów 
śląsko-krakowskich w interesującym nas obszarze. Może i bracia chwarsz- 
czańscy wzięli udział w bitwie z Tatarami pod Legnicą w 1241 r.20 Około 
tego czasu, może w uznaniu zasług na polach tej bitwy, w 1241 (lub 
1243?) biskup lubuski Henryk (1233-44) układem z komesem Wło- 
stem (Vobstone) określił wysokość dziesięciny (trzy miary zboża) z łanów 
w lokowanych na prawie niemieckim wsiach Lubno i Oborane, a nadanych 
przez komesa templariuszom w intencji zbawienia swej duszy21. Włostto 
komes śląski, poddany Henryka Brodatego i jego potomków22. Identyfi
kacja tych wsi nie budziła dotąd wątpliwości. Mają to być Oborzany 
i Lubno. Oborzany są pewne, bo i później znajdują się wśród dóbr za
konników, położone w ziemi kinieckiej, jednak  w diecezji lubuskiej! 
Lubno (Lyuenow 1300, 1307, Llibenow 1337) leży 26 km na północny 
wschód od Chwarszczan, 25 km. od Oborzan i 14 km na północny za
chód od Gorzowa, poza zlewnią rzeki Witny. Byłaby to jakaś enklawa 
daleko poza tym tysiącem łanów chwarszczańskich. Nigdy potem nie 
należy jednak  do zakonników chwarszczańskich, w 1262 (1261) r. nie 
wymieniono go wśród wsi utraconych ani posiadanych. W 1300 r. spoty- 
kamyje w nadaniu dla cystersów kołbackich (dla nowej filii klasztornej 
w późniejszych Mironicach), co jednak można wytłumaczyć delimitacją 
z 1295 r. (niżej), która widocznie pozbawiła templariuszy obszarów na 
wschodzie, chociaż Lubno pozostało w diecezji lubuskiej, co poświad
czone jest w 1405 r. Słusznie dlatego i C. Gahlbeck zakwestionował 
identyfikację opowiadając się za osadą koło Oborzan już przed 1261 r.

18 UBT, n r 16.
18 Zob. M. G o 1 i ń s k i, Uposażenie i organizacja zakonu templariuszy..., s. 18 (tam 

wcześniejsza literatura).
20 O udziale templariuszy w tej bitwie zwłaszcza ostatnio M. G o 1 i ń s k i, Templariusze w 

bitwie pod Ijegnicą. Próba rewizji poglądów. Kwartalnik Historyczny 1991, n r 3, s. 3 n.
21 UBT, nr 24
22 Zob. M. G o 1 i ń s k i, Uposażenie i organizacja zakonu templariuszy..., s. 10. Volosto 

wystąpił w 1237 r w otoczeniu Henryka Brodatego.
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wyludnioną lub połączoną z O borzanam i. Ciekawe i nowe są spostrzeże
nia tego  badacza o d n o śn ie  do  ch a rak te ru  i chronologii nadania Wło- 
sta. Nie wynika więc jak o  rzecz pew na, że W łostjuż lokował te dwie wsie 
na prawie n iem ieckim . Miał raczej taki zamiar, dlatego prosił biskupa o 
pob ieran ie  dziesięcin. U kład dziesięcinny zapewne najwcześniej w 1233 
r. (bo z biskupem  H enrykiem ) został zawarty. Przecież w 1234 r. Barnim 
1 dysponow ał D argom yślem  o 3.5 km od  O borzan  i w tamtych dwustu 
łanach nie upraw ianych (te rra  inculta) mieściły się zapewne Oborzany 
i Lubno. Biskup w 1235 r. nadal dziesięciny z tych dwustu łanów templa
riuszom . J e d n a k  gdy tego  roku  H enryk  B rodaty zepchnął Barnim a po 
Rurzycę, swym wasalom poczynił tam  nadania. Skoro jednak  Henryk był 
rzeczywistym fu n d a to rem  tem plariuszy, je s t możliwe, że komes Włost 
miał te wsie w ziem i kinieckiej przed  1233 r. Swych planów kolonizacyj- 
nych je d n a k  n ie  zrealizował z pow odu akcji zdobywczej Barnima, który 
nadał 200 łanów  tem plariuszom . W łost m iał uzasadnione roszczenia, 
po  przywróceniu władzy B rodatego w ziemi kostrzyńskiej, ale wreszcie w 
1241 (1243?) r. z n ich  zrezygnował w intencji zbawienia swej duszy, może 
d la tego  że jeg o  książę był dobroczyńcą zakonników 23. Z tego wystarczy 
przyjąć jako najbardziej cen n e  skojarzenie L ubna z Oborzanam ii raz na 
zawsze porzucić identyfikow anie pierwszego z Lubnem  gorzowskim.

Granice kom andorii
W kw ietniu 1249 r. Bolesław Rogatka, w nuk Henryka Brodatego 

i syn H enryka P obożnego , p o  podziale  księstwa dolnośląskiego z brać
mi -  książęjuż tylko legnicki i lubuski, przekazał arcybiskupowi Magde
burga połow ę Z iem i L ubuskiej, a połow ę je j wziął od  niego w lenno. 
Transakcja ob ję ła  też ziem ie kiniecką i kostrzyriską24. Poczuli się tym 
w idocznie zagrożen i tem plariusze , toteż wystarali się u papieża Inno
cen tego  IV o po tw ierdzen ie z 29 V I I1249 r. nadań  Henryka Brodatego 
w diecezji lubuskiej, a 11 VIII 1249 r. także d ó b r w diecezji kam ień
skiej25. Ju ż  ok. 1250 r. arcybiskup M agdeburga zmuszony był do dopusz
czenia d o  współwłasności Ziemi Lubuskiej m argrabiów  b randenbur
skich Ja n a  I i O tto n a  III, o d  daw na swych konkurentów  w tym obszarze. 
M argrabiowie przystąpili natychm iast do  wypierania książąt wielkopol
skich z daw nych ziem  pom orsk ich , praw obrzeżnej kasztelanii santoc
kiej. Konflikt w tym obszarze trwał dow odnie w 1253 r., a przerwano go 
w końcu 1254 czy 1255 r. układem  przewidującym  małżeństwo Piastów-

Ch. G  a h 1 b e c k. Der Oder -  Dragę...,, s. 48-53. •
'* Codex diplom atirus Brandenburgensw (dalej: CDB), hg. A. F. R i e d  e 1, Berlin 1838- 

1869, t. A XXIV, s. 337.
UBT, n r  34, 35.
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ny Konstancji, córki Przemyśla I, z margrabicem Konradem, synemjana
I. Papież udzielił dyspensy mimo bliskiego pokrewieństwa, kierując się 
troską o zaprowadzenie pokoju. Konstancja wniosła w posagu prawo
brzeżną kasztelanię santocką, czyli ziemie przeznaczone przez ojca na 
stratę. Margrabiowie od 1231 r. posiadali lenny m andat Rzeszy Nie
mieckiej na cale księstwo pomorskie. Zdobyczy nad Wartą nie zamierza
li jednak wydawać swemu lennikowi pomorskiemu księciu Barnimowi
I. Takie były początki późniejszej Nowej Marchii, w której i Chwarszczany 
się znalazły2 * * * *”.

Brandenburscy Askańczycy zakwestionowali stan posiadania tem
plariuszy nad Myślą. Ci znaleźli się w fatalnej sytuacji, zwłaszcza jeśli 
fundatorem ich był Henryk Brodaty, czego nie mogli potwierdzić doku
mentami. Nie pomogły nowe zabiegi w Rzymie i Poznaniu, chociaż ich 
owocem były nowe potwierdzenia przez papieża Aleksandra IV dóbr 
z nadań Władysława Odonica, Henryka Brodatego, ich następców, także 
ich poddanych (26 IX 1257) oraz przez Bolesława Pobożnego całej 
ziemi kostrzyńskiej (tołam terram Custeryń) wedle nadaniajego ojca Wła
dysława (11 II 1259)27.Już 2 VII 1257 r. margrabiowie lokowali nowe 
miasto Landsberg (Gorzów), czuli się więc pewnie na północ od dolnej 
Warty, chociaż do zawarcia związku małżeńskiego Konstancji z Konra
dem doszło w Santoku w 1260 r. Książę wielkopolski nie sprawował 
zatem realnej władzy u ujścia Warty już  w 1257 r. Zastanawiać dlatego 
musi ograniczenie, jakie zawierało jego potwierdzenie z 1259 r. Książę 
zachował sobie prawo ściągania cła od dużych statków, z któregojednak 
zwolniono poddanych zakonu28. Czy książę mieszał fikcję z prawdą?29 Ta 
zagadka również czeka na rozwiązanie. Musiało przecież chyba chodzić 
o komorę celną w Kostrzynie, kontrolowaną przez margrabiów. Zdaniem 
Ch. Gahlbecka Bolesław Pobożny nie mając już żadnych interesów nad 
Myślą potwierdził templariuszom całą ziemie kostrzyńską wraz z Kostrzy
nem stwarzając pozory że został objęty nadaniem  z 1232 r. Nie było to 
skuteczne gdyż Askańczycy pozbawią ich wkrótce tak Kostrzynajak i wsi 
nad Wartą30. Ale książę dodał im wówczas dwa jeziora Bothscowe et 
Ostroviz, „dawniej do zamku (tj. kasztelanii) w Santoku należące” (ad 
castmm 7jmtoch olim pertinentes). Myślę, że należy ich poszukiwać w zlewni

-rt Szerzej o tych sprawach w rozprawie Prawne podstaxuy ekspansji brandenburskiej na
wcześniej pomorskie obszary księstwa wielkopolskiego (Noxvej Marchii), w: E. R y m a r. 
Studia i materiały z dziejów Nowej Marchii i Gorzowa, Gorzów 1999, s. 7 n.

-7 UBT, nr 43, 44.
(...) thelaneo nobis dumtaxat de magnis navibus allecia, deportantibus resewato, a quorum 
solucione homines eorundem fratrum voluit esse liberos et immunes, UBT, n r 44.
Do takiego wniosku dochodzi M. G o I i ń s k i, Uposażenie i organizacja zakonu 
templariuszy, s. 8. Pomija tę kwestię Ch. G a h 1 b e c k, Der Oder -  Dragę... .

50 Ch. G a h 1 b e c k. Der Oder -  Dragę..., s. 31.
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Santocznej (tam jez. Ostrowiec), opodal zamku santockiego. Ch. Gahl- 
beck, chociaż wyklucza -  słusznie -  realność władzy Bolesława i jego  poli
tyczne interesy nad Myślą, to je d n a k  jezio ra te identyfikuje z Postnem 
(zwyczajowo zwanym Sniegoszewem) na południe od Dolska i z Ostrow
cem na północny zachód od  poprzedniego31. To pierwsze to dawniej 
Bussow w Dolskiej Puszczy (1337), Boczoio (1494), Bezow (1653), Betzow 
(1658), potem  Pótzen See32. W zględyjęzykowe.jak i sąsiedztwo tych je 
zior z kom andorią  chwarszczańską (na po łudniu) i myśliborską (na pół
nocy) sprawiają, że identyfikacja ta m a przyszłość. O becnie nie daje się 
n iczym potwierdzić posiadania właśnie tych jezior -  zresztą w zlewni San- 
tocznej również -  przez templariuszy lub ich sukcesorów, joannitów.

jak już powiedziano, m argrabiowie prowadzili z templariuszami dłu
gi spór zakończony układem  pacyfikacyjnym z 31 grudnia 1262 r., datowa
nym jednak powszechnie na 1261 r. według stylu bożonarodzeniowego, 
który w B randenburgii nie m a zastosowania (?). O to treść układu:

W idekin, p recep to r templariuszy na Niemcy i „Sławię”, rezygnuje na 
rzecz m argrabiów z oppidum ( tj. miasteczka) bez nazwy- a nikt nie wątpi, 
że chodzi o Kostrzyn -  z wsi Kłośnica ( Clozniz, potem  opuszczona a jej 
teren stał się północno-w schodnią częścią Kostrzyna), Warniki ( Warnik) , 
Dąbroszyn ( Tamprosowe) .jakiejś Pudignmoe i Witnicy (Wieże) . Zrezygnował 
też z dw oru w Myśliborzu. Otrzymał natom iast potwierdzenie dworu 
Chwarszczany z wioskami: Cychry ( Tyschec) , Krześnica (Willekinesdorp) , Sar
binowo (Zorbamsdorp) , Bogusław (Boguzlaoe), Dargomyśl (Dargumizle) , 
Oborzany ( Obran) , Dębno (Darnrne), Carkzowe, Gudzisz (Gutistorp) i Nywik, 
otrzymując ponad to  Kalerisko ( Culinkze)33.

Pola utraconych wsi rozciągały się od  zbiegu Warty z O drą w kierun
ku północno-w schodnim  po M ościce i Witnicę. Wysunięto dawno przy
puszczenie, że m argrabiom  zależało na posiadaniu szlaku wiodącego 
wzdłuż Warty do  Gorzowa. Gdzieś na  tym kierunku musimy poszukiwać 
zaginionej wsi Pudignoue, wymienionej po Dąbroszynie a przed Witnicą. 
Może to Kamień Wielki albo M ościce (Blumbergw 1295 r . ) 34. Zwraca też 
uwagę brak Lubna (zob. uwagi wyżej). * **

*' Ch. G  a h I b e c k Der Oder — Dragę..., s. 26.
r- Zob. E. R y m a r, Nazury modne dorzecza dolnej Odry. Cz. 1. Zlewnia rzeki Myśli, Przegląd 

Zachodniopom orski, i. 2 ( 31), 1987, z. 4, n r  132.
** UBT. n r  48. Nie sposób podzielić opinii J . S p  o  r  s a, Początki..., s. 126 n., przyjętej przez 

M. S i a r  n a w s k ą. M nisi..., s. 6, że tak łatwa rezygnacja templariuszy z tych posiadłości 
świadczy o ich nieprawnym posiadaniu, nadaniu  późniejszym Hemyka Brodatego już 
po zajęciu ziemi kostrzyńskiej (1234-1238), nie popartym  dokum entem . By odszukać 
aż tysiąr łanów z 1232 r., musimy przecież uwzględnić właśnie cały obszar utracony.

M Zob. E. R y m a r, Powstanie i stan posiadania pomorskich komend templariuszy w Chiuarszcm- 
nach i Myśliborzu jv Xf I I  jtńelni, Pizegląd Zachodniopom orski 1987, n r  2, s. 196 n.
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Dokument pozwala na określenie rozmiarów nadania z 1232 r. Gdy 
przyjmiemy, że każda z wymienionych na lewym brzegu Myśli wsi (z Ko
strzynem, niewymienionymi Drzewicami, wspomnianymi w 1412 r.S5, Szu- 
miłowem wspomnianym w 1405 r., Mościcami), bez Kaleńska, liczyła prze
ciętnie po 64 łany -  bo tyle liczyła wieś kolonizacyjna -  wtedy uzyskamy 
niemal dokładnie tysiąc poszukiwanych łanów. Na prawym brzegu Myśli 
templariusze chyba posiadali opodal ujścia rzeki niewymienione Chle- 
wice (Clewitz 1451), powstałe widocznie w obszarze 200 łanów Dargomy- 
śla. Nie wiemy, kto im nadał Dębno (również w areale Dargomyśla?). 
Zagadkowa wieś Carkzowe została wymieniona w 1460 r (Camtzow) po 
Dębnie a przed Cychrami, w 1262 (1261?) po Dębnie a przed Gudzi- 
szem. Należyjej zapewne poszukiwać na terenie lasu Karrheidena północ
ny zachód od Dębna, gdzie też w XVIII -  XIX w. między Grzymiradzem a 
Dębnem stwierdzamy zanikające jezioro Karr i bagno Karfenn, łęg Karr- 
bruch oraz łąkę Karre16. Nyurik, wsi wymienionej na końcu listy po Gudziszu 
a przed Kaleńskiem, nie można utożsamiać z Namyślinem, osadą młyń
ską znaną dopiero od XVI w. (Neu Mühle, 1560). Kierując się nazwą (Niwi- 
ca od niwy?), możnajej poszukiwać między Kaleńskiem a ujściem Myśli 
oraz między O drą (nowym korytem od XVIII w.) ajej drugim (dawnym) 
korytem, Odrzycą (dziś w Niemczech), gdzie jej zachowanym śladem do 
nowych czasów mogła być łąka Niesche, rozciągająca się też na prawym brze
gu Odry, na północny zachód od Kaleńska. Niesche może jest niemiecką 
szatą wsi Nywik, której nazwa w drodze niemieckiej ludowej etymologii 
przeszła w Niwiz, potem w Niwisch, wreszcie w Niesche37. Zatem wieś 
należy doliczyć do kompleksu nadanego zakonnikom w 1232 r.

Ośrodkiem komandorii był wspomniany dwór (curia) w miejscu daw
nej wsi, okolony zapewne niskim murem, z domem mieszkalnym, zabu
dowaniami gospodarczymi, kaplicą. Posługi wykonywali chłopi z okolicz
nych wsi. Obowiązywał ich też przymus miewa w chwarszczańskim młynie, 
o którym usłyszymy w XIV w., ale bez wątpienia z metryką XIII w.

55 CDB, A XIX, s. 60. Tu mowa o jeziorkach na polach Drzewic (an  der Drewischen 
marcken); zob.też P. W o 1 f, Altdreiuitz, Königsberger Kreiskalender 4, 1929, s. 62. R. 
S c h m i d t ,  Ziuischen Kiistrin und Königsberg, Kreis Kalender Königsberg 18, 1970, 
s. 95 identyfikuje Drzewice z Wieże z 1261 r.

*" R. R c i c h e, Bausteine zur Geschichte der Stadt Königsberg i. Neumark während des 
Mittelalters, Königsberg 1898, s. 24; W. L i b b e 1 t. Das Karrbruch bei Neudamm, 
Königsberger Kreiskalender 2, 1927, s. 84, A. H ä n s e 1 e r. Von verschxuundenen 
neumärkischen Dörfern, Brandenburg 5,1927, s. 315. H. M a t a g, Von untergegange
nen Dörfern im Königsberger Kreise, Die Neumark, Mitteilungen, 7, 1930, s. 6 optował 
za położeniem  wsi k. Cychr, wiążąc ją  z laskiem Karlitztanger i polem  o nazwie 
Karli tz (1859, 1877).

*' Tak H. M a l a g. Von untergegangenen Dörfern ..., s. 7. Ch. G a h 1 b e c k, Der Oder -  
Drage..., s. 27, lokalizuje Nywik ogólnikowo gdzieś na zachód od Chwarszczan.
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Stosunki templariuszy z margrabiami ułożyły się po 1262 r. popraw
nie. W 1282 r. Henryk, pierwszy znany komtur {commendator curie Quart- 
zań), wystąpił przy czynności margrabiów linii młodszej38, do której działu 
po 1266 r. należała komandoria. W dzień św. Wojciecha 23 kwietnia 1280 
r. odbyła się w Chwarszczanach uroczystość poświęcenia przez biskupa 
lubuskiego Wilhelma II kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych 
z ołtarzem pod wezwaniem NMP i św. Jana Ewangelisty39. Był to więc 
zapewne nowy kościół kamienny. Zdaniem znawców architektury sa
kralnej, forma portali zachowanego do dziś kościoła wskazuje na począ
tek drugiej połowy XIII w., a całość na XIV w.40, początek41 lub pierwszą 
jego połowę42, zatemjuż czasyjoannitów, ale nowsze badania przesadzają 
o datowaniu go właśnie na lata 80. XIII w. z elementami kamiennymi 
gdzieś z połowy tego wieku43. Kościół byłjakoby ośrodkiem kultu maryj
nego i celem pielgrzymek44. Templariusze wznieśli w XIII w. kościoły 
parafialne w Cychrach, Dargomyślu, Dębnie, Oborzanach i zapewne w 
innych wsiach45. Brak informacji o parafii w Chwarszczanach. Nie zosta
nie wymieniona w 1405 r. w wykazie opłaty katedratium biskupowi lubu
skiemu. W czasach joannickich nadal mowa o kaplicy w siedzibie ko
mandorii (capelle curie Quartzen, 1351).

Ważne wydarzenie miało miejsce w Chwarszczanach 27 X 1286 r. 
Przebywali tu z dworem margrabiowie, bracia Otto V Długi i Otto VI 
Młodszy. Nadali templariuszom Sulęcin z okolicami i była to ostatnia zna-

M UBT, nr 56.
<w Urkunden u. Regesten,nr 58  za nekrologiem templariuszy ijoannitów: consecrata fu it  

ecclesia in Quarchan in honore omnium sanctorum et unum altare in honore beate Marie 
virginis et sancti Johannis Evangéliste eciam eodem die ...(tu luka) consecratum a venera- 
bili in Christo pâtre domini Wilhelhelmi secundo

40 Z. Ś w i e c h o w s k i, Architektura granitonua Pomorza Zachodniego, Poznań 1950, s. 
71.

41 Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Bd V I I /1, Kreis Königsberg, Berlin 
1928, s. 416- 423.

42 H. B ü t o w, Die Ordenskirche zu Quartschen, Königsberger Kreiskalender 4, 1929, 
s.l 18-124.

4:1 Zwłaszcza J. J a r z e w i c z ,  Gotycka architektura Nowej Marchii. Budownictiuo sakralne 
w okresie Askańczyków i Wittelsbachóio, Poznań 2000, zwłaszcza s. 215-248 i według 
indeksu. Książka ukazała się już po skierowaniu naszego tekstu do druku i tylko 
fragmentarycznie mogła być uwzględniona. Autor nie znał faktu poświęcenia ka
plicy w 1280 (s. 272), co tylko um ocniłoby jeg o  opinię w sprawie chronologii 
budowy tego obiektu!.

44 Tak B. D r a t w a, Sanktuaria diecezji szczecińsko-kamieńskiej, Konradowo 1976 (maszy
nopis udostępniony przez ks. J. Żelawskiego z Brzeska k. Pyrzyc), s. 46.

4;> H. B e r g h a u s, Landbuch der Mark Brandenburg u., des Markgrafthums Nieder- 
Lausilz in der Milte des 19. Jahrhunderts. Bd III, B randenburg 1856, s. 402, Die 
Kunstdenkmäler, s. 447 n., Z. Ś w i e c h o  w s k i, Architektura granitowa..., s. 71; A. 
W c i s, Organizacja diecezji lubuskiej w średniowieczu, Lublin 1977, s. 239.
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na czynność liczącego 22 lata Ottona VI, gdyż po owdowieniu wstąpił tego 
dnia do zakonu templariuszy, co zaakcentowano ową hojną donacją. Otto 
nie wytrwał w zakonie rycerskim długo. Może przed 1311289 r. przeniósł 
się do klasztoru cystersów w Lehnin, w którym przebywał dowodnie 18IX 
1291 r.46 Wkrótce na czele komandorii stanął siostrzeniec biskupa ka
mieńskiego Herm ana von Gleichen i brat hrabiego Ottona pana na No
wogardzie, kanonik kamieński i dotąd komtur w Rurce (27 X 1291), 
Bernard von Everstein, preceptor templariuszy na Polskę, Sławię (y\ Po
morze), „Nową Ziemię” (Nova Terra-zatem chyba Nową Marchię), zara
zem komtur w Chwarszczanach (magister curie) 13 X I1291 r.47 On to naj
pierw 1 I 1295 r. wystarał się u króla niemieckiego Adolfa nassauskiego 
o potwierdzenie wszystkich dóbr zakonu w Polsce, na Pomorzu, w “Kaszu- 
bii” (tj. na Pomorzu Środkowym), w ziemi krakowskiej (Cracouie) i w Sła- 
wii (y. na Pomorzu przyodrzańskim, Nowej Marchii), uczynione w obec
ności arcybiskupa Magdeburga, biskupów, dwóch margrabiów branden
burskich, księcia brunszwickiego i innych dostojników Rzeszy48, a w dniu 
św. Wojciecha (i Jerzego), 23 IV 1295 r. podejmował w Chwarszczanach 
ówczesnego margrabiego linii młodszej, pobożnego Albrechta III. Ten 
wystawił templariuszom potwierdzenie wschodnich granic komendy, po
wołując się na wcześniejsze ustalenia swego ojca Ottona III i stryjajana I. 
Akt z 1262 (1261?) r. granic nie wytyczał, zatem albo wtedy i takowy ponad
to spisano, albo powstał on w innym czasie, ale przed 1267 r., czyli przed 
zgonem tych margrabiów. A oto przebieg opisanej w dyplomie granicy: 
Od wody (aqua) Senece na południe starą granicą lasu (merica) między 
Bogusławiem a Mościcami, dawno oznaczonymi drzewami i słupami me
talowymi przez lasek między wsiami Kamień (Kemin) i Krześnica do drzew, 
gdzie dawniej wykopywano garnki (terra figulorum). Następny odcinek 
granicy musi wywoływać zdumienie, bo poprzezjakąś głęboką dolinę do
chodziła do Warty i po jej przekroczeniu ocierała się o dobra rodu de 
Sunnenburch49, a więc bliżej nieznanego rodu rycerskiego „ze Słońska”. 
Zdumienie wynika z tej prostej przyczyny, że w 1262 (1261?) r. templariu
sze utracili Warniki i Dąbroszyn. Musimy więc przyjąć, że w latach 1262- 
1267 doszło do korekty granicy i margrabiowie zwrócili templariuszom 
wspomniane wsie, które i potem posiadają joannici. Na północy aqua 
Senece to zapewne dopływ Myśli z ujściem koło późniejszego Mostna, Ście- 
niawica (w XVIII w. Zinnewitz,w XIX w. StenneiuitzFliess). Gdzieś tam tem-

46 UBT, n r 63; Regesten der Markgrafen v. Brandenburg aus askanischen Hause, bearb. v. 
H. K r a b b o, Leipzig 1910 n., nr 1411:27 X 1286 r., n r 1465: 13 I 1289 r., nr 1523: 
128 IX 1291 r.

47 UBT, n r 69, 70.
48 UBT, n r 73.
49 UBT, n r  74.
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plariusze sąsiadowali z wsią Buchholz kolo Barnówka, którą nabędą do- 
pierojoannici w 1345 r.

Margrabia Albrecht przebywał w Chwarszczanach również 27 V 1295, 
2 I I 1297 i przed śmiercią 2 VI 1300 r., kiedy to wystąpił wjego otoczeniu 
pleban Herman z Oborzan, zarazem prepozyt kapituły kolegiackiej (fun
dowanej w 1298 r.) w Myśliborzu30, zatem sprawujący kościelną jurysdyk
cję w tej części diecezji kamieńskiej.

Likwidacja komandorii templariuszy, powstanie koman
dorii joannickiej

13 X 1307 r. aresztowano templariuszy we Francji, oskarżono o here
zję, postawiono przed sądem inkwizycyjnym. W lutym 1308 r. papież 
Klemens V przekazał ich sprawę swej Kurii. Do spalenia 54 templariu
szy (maj 1310), kasaty zakonu na soborze w Vienne (1311-12) i kaźni 
ostatniego wielkiego mistrza Jakuba de Molay (marzec 1314) upłynie 
jeszcze nieco czasu, ale wydaje się, że już na wieść o targnięciu się króla 
Francji na ich dobra i margrabiowie brandenburscy nie czekali na dal
szy rozwój wypadków, przystępując do zajmowania posiadłości. Przygoto
wując się do wyprawy na Pomorze Nadwiślańskie Otto IV i Waldemar 2 
VII 1308 r. przebywali w templariuszowskim Sulęcinie, by uzgadniać 
udział zakonu w tej ekspedycji czy też by zagarniać jego majątki? Taki 
wniosek nasuwać się może po pierwsze z faktu przynależności Sulęcina 
do młodszej linii margrabiów, reprezentowanej wtedy przez małoletnie- 
gojana V (pozostającego do 1314 r. pod opieką Waldemara), po drugie 
z czynności prawnej Waldemara 13 IX 1308 r. już w toku powrotu 
z wyprawy pomorskiej, ale jeszcze daleko od granic swego państwa, sko
ro po trzech dniach, 16 września przebywał dopiero w Brunneke, wsi 
koło Barlinka. Jako kurator Jana V zatwierdził sprzedaż przez „brata” (a 
więc templariusza) Guntera de Kothena braciom Tomaszowi ijanowi 
Hokemanom i ich dziedzicom wsi Cychry (Scichcher) , z pełnym prawem, 
jakie dotąd Gunter i jego współbracia (sui confratres) posiadali* 51. Hok- 
manowie należeli do patrycjatu frankfurckiego,52 * Kothen do rodu ry
cerskiego znanego wcześniej i później zwłaszcza w ziemi pyrzyckiej 
i pełczyckiej w księstwie pomorskim, przybyłego z hrabstwa Anhalt. Trans
akcja prywatna templariuszy i wejście za wiedzą margrabiego rodziny miesz
czańskiej w posiadłość na obszarze komandorii, czyż nie przemawia za fak-

30 Regesten, nr 1614, 1664, 1785.
51 UBT, nr 82; CDB, A XIX, s. 9.
v- Identyczne imiona noszą synowie Kunona Starszego (1351), radcy margrabiego Ludwi

ka Starszego, uposażeni wraz z liczną rodziną w Ziemi Lubuskiej. Jeden z braci Kunona, 
Herman, nabył w 1368 r. gorzowską Mosinę, CDB A XVIII, s. 395, XIX, s. 221.
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tycznąjużjej likwidacją? Margrabia łamał papieski zakaz sprzedaży dóbr 
templariuszy przed ich przejęciem przez joannitów. Gero, przecież 
chyba nie tem plariusz, pleban Chojny, został kapelanem  i notariu
szem W aldemara (1 317- 18)53. Stan ten trwał do 1318 r. Cychry stanowią 
potem również własność joannitów.

Papież Klemens V 2V 1312r. specjalną bullą polecał arcybiskupowi 
Gniezna, biskupom Kamienia i Poznania przekazać dobra templariuszy 
joannitom 54. W Brandenburgii dopiero 2911318 r. układem w Kremmen 
margrabia Waldemar wystawił joannitom i preceptorowi Gebhardowi von 
Bortfelde akt protekcyjny, nakazując wydanie im dóbr templariuszy, grożąc 
karami tym, którzy się do tego nie zastosują55. Templariusze otrzymali doży
wotnie zaopatrzenie ijeszcze czasjakiś pojawiali się w źródłach.

Już w sierpniu 1319 r. zmarł margrabia Waldemar. W Nowej Marchii 
w latach 1319 -1324  panowali książęta pomorscy. W 1324 r. Brandenbur
gię zaczął przejmować miody Ludwik Starszy, nowy margrabia z woli ojca, 
króla Ludwika IV bawarskiego i Rzeszy. W 1325 r. ze swymi kuratorami 
przebywał w Gorzowie (3 maja), a następnie 6 maja w Chwarszczanach56. Był 
tu zapewne gościem joannitów, ale dopiero z 2 IV 1335 r. pochodzi źródło
wy dowód rozporządzania komandorią przez nowych zakonników. Wtedy to 
mistrz G. von Bortfelde aktem wystawionym w Chwarszczanach przeznacza 
templariuszom Bertramowi i Bosonowi von Greifenberg z tytułu założone
go ongiś ołtarza w kościele parafialnym w Chojnie (pod patronatem tem
plariuszy rureckich od 1282 r., zatem terazjużjoannitów), zamiast docho
dów w Baniu (w komandorii rureckiej, w księstwie szczecińskim), nieścią
galnych z powodu nieposłuszeństwa mieszczan, 7 grzywien brandenbur
skich srebra we wsi Sarbinowo (Tzorbendorpe), nakazując je  ściągać nawet 
siłą, a gdyby tamtejszy czynsz łanowy nie wystarczał, wtedy miały być one 
pobierane co roku 11 listopada z młyna pod dworem w Chwarszczanach 
lub z samego dworu i to pod groźbą interdyktu57. Przy tej okazji dowiaduje
my się o młynie, w którym przemiału dokonywały wsie komandorii.

W 1337 r. na polecenie margrabiego Ludwika pisarze dokonali inwen
taryzacji jego dóbr dominialnych, lenn i dochodów w Nowej Marchii. Po
wstała tzw. Księga ziemska (Landbuch). Nie objęła ona komandorii, ale zaist
niał wyjątek. Otóż wśród dóbr w ziemi mieszkowickiej po Zaborzycach (Ec-

5S CDB A XIII, s. 238, B I, s. 422.
M Pommersches Urkundenbuch (dalej cyt.: PUB), Stettin 1868 -  Köln 1991, Bd V, nr 

2722. Do biskupa kamieńskiego papież Jan  XXII sial w tej sprawie ponaglenia w 
latach 1318-1320, tamże n r 3224, 4124.

55 PUB, V, n r 3166.
*  CDB A XXIV, s.13.
,7 PUB M II, n r 5260. A. W e i s s, Organizacja diecezji..., s. 238 błędnie utożsamił Chojnę 

(Königsberg) z Lubniewicami (Königswalde)!
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khom) k. Cedyni, zapisano, że Gunter de Buch posiada dwór w Dębnie, na 
pełnych prawach jak twierdzi (habet curiam in Dame cum omni iure ut dicit), 
a następnie wymieniono jeszcze opuszczoną wieś Czorbendorp58, poprze
dzającą młyny nad rzeką Smolnicą. Dotąd powszechnie Ozorbensdorp identy
fikowano z Sarbinowem, przecież położonym nie tylko w dominium zakon
ników ale do tego w ziemi kostrzyńskiej ma wschód od Myśli. Dopiero 
niedawno Ch. Gahlbeck słusznie zdecydowanie identyfikację taką odrzu
cił poszuktijąc opuszczonej wsi w obszarze wsi Białęgi, właśnie w ziemi miesz- 
kowickiej do której mieszkańców przed 1337 przeniesiono. Pomijając tu 
inne okoliczności istotne wjego poszukiwaniu, niechaj wystarczy zwróce
nie uwagi najezioro Zorbenow, którego połowę w 1505 potwierdzano rodo
wi von Sydow wraz z potokiem płynącym do jeziora Narost, zatem gdzieś 
koło Białęg58. To widomy ślad tej wsi. Sarbinowo zaś w 1335, jak wiemy, było 
jak najbardziej zasiedlone. Pozostanie rozwiązanie zagadki Dębna, które 
może utracili juz templariusze skoro w 1337 posiadał je  przedstawiciel 
wielkiej brandenburskiej rodziny rycerskiej. O folwarku w Dębnie słyszymy 
jednak jeszcze w 1460 r.

Wspomniany wyżej margrabia Ludwik 16X11345 r. nadał komandorii 
wieś Buchholz (Bucholt) położoną prope Bemowe, czyli koło Bamówka. Uczy
nił tak na usilną prośbę dotychczasowych posiadaczy Betkina von der Ost, 
pana na Drezdenku, ijego szwagra Dobrogosta z Szamotuł (wielkopolskie
go Nałęcza)59. Wieś ta, podówczas w ziemi mieszkowickiej, wLesieSmolnic- 
kim, położona była na zachód od obecnego przystanku kolejowego Bar- 
nówka. W 1337 r. liczyła 26 łanów, stanowiła lenno Ostena i Nałęcza od 
1338 r.60

Joannici zapewne od 1348 r. popierali Ludwika w walce z koalicją wspie
rającą pseudomargrabiego Waldemara. W 1350 r. komtur chwarszczański 
był wśród duchownych Nowej Marchii napominanych przez papieża za 
ignorowanie klątwy rzuconej na Ludwika Starszego ijego ludzi z powodu 
zajęcia dóbr biskupa lubuskiego, w tym Boleszkowic61. Za wierne służby 
wojskowe margrabiowie bracia Ludwik Starszy i Ludwik Rzymski obdarowa
li joannitów 10I I 1351 r. dochodem z czynszu na polach Mieszkowic, wcze
śniej należącym dojana v. Wardenberga, templariusza, przeznaczając go na 
potrzeby ołtarza św. Jana i Katarzyny w kaplicy (capella curie) św. Jana62. Odno-

w Neumärkisches Landbuch M aikgraf Ludwigs des Aelteren vom Jahre 1337, hg. L. G o i  
1 m e r t, Frankfurt a. O. 1862, s. 13. CDB XXIV, s. 225: 1505 r.; Ch. G a h l b e c k ,  
Zisterzienser, s. 531.

59 CDB A XIX, s. 15, XXIV, s. 38.
6,1 Neumärkisches Landbuch, s. 13, 32, CDB, A XXIV, s. 27. O położeniu wsi H. M a t a g, 

Von untergegangenen Dörfern..., s. 8.
Äl CDB, B II, s. 308.
r,‘-’ CDB A XIX, s. 21 n.
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wienie fundacji zdaje się przemawiać za wznoszeniem obecnego kościoła 
ceglanego, z krzyżowym sklepieniem, szerokimi przyporami wspierający
mi nawy boczne, dwoma cylindrycznymi wieżami narożnymi, chórem, 
w którym do nowych czasów przetrwało ścienne malowidło w podokniu 
z połowy XIV w., przedstawiające apostołów i dziesięciu świętych, odsło
nięte podczas renowacji kościoła w 1848 r.63

Bracia z hoves zcu Quartzen w r. 1354 byli wśród wasali Ludwika Rzym
skiego poręczających spłacenie przez niego w ciągu dziewięciu lat 900 
grzywien brandenburskich srebra biskupowi lubuskiemu Henrykowi 
z dóbr nowomarchijskich w diecezji lubuskiej64. Tenże margrabia w 1360 r. 
zwolniłjoannitów marchijskich od obowiązku dostarczania mu na polowa
nia psów, koni, psiarzy. Zachował sobiejednak obowiązek dostarczania przez 
dwór cłrwarszczański rocznie 6 psów, tropowca i jednego knechta do nago
nek65. Margrabia widocznie tradycyjnie cenił sobie polowania w pobliskiej 
Puszczy Mosińskiej.

Z tego okresu (ok. 1385) pochodzi też ślad powinnościjoannitów wo
bec biskupa kamieńskiego. Komtur ze Swobnicy w księstwie szczecińskim 
zobowiązany był do posług zbrojnych w imieniu parafii joannickich 
w Choszcznie, Chojnie, Chwarszczanach i Dargomyślu66. Oczywiście mogło 
chodzić o połać komendy na prawym brzegu Myśli gdyż lewobrzeżna nale
żała do diecezji lubuskiej. Parafii w Chwarszczanach nie było (?), zatem 
mogło chodzić o tereny prawobrzeżne. Jednak przynależność diecezjalna 
tego terenu była nadal sporna. W 1385 r. biskup kamieński Filip zatwier
dzał nadanie plebana z Dargomyśla, Mathiasa Schultena, dla fundowane
go ołtarza w kościele parafialnym w Gorzowie67, co jednak nie może przesą
dzać o jego jurysdykcji w Dargomyślu, bowiem ów pleban pochodził z Go
rzowa, skoro ustanawiał patronat swej rodziny nad tym ołtarzem. W 1400 r. 
kapituła lubuska czerpała dochody z parafii w Szumiłowie i Dargomyślu, 
w 1405 r. płacono tu katedraticum biskupowi lubuskiemu68, a pleban Adal
bert zmarły przed 12I I1401 r. był altarzystą w kościele parafialnym w Bolesz
kowicach69, należących też do diecezji lubuskiej (!). W Chwarszczanach

** Die Kunstdenkmäler..., s. 412 n.; H.-H. M ö l l e r ,  Dome, Kirchen u. Klöster in Branden
burg u n d  Berlin, F rankfurt a.M. 1961, s. 203, J . S c h  u I t z e, w: Berlin u nd  
Brandenburg, hg. v. G. H e i n r i c h, Stuttgart 1995, s. 455.

«  CDB A XX, s. 222.
65 CDB A VI, s. 36.
66 R. K 1 e m p i n. Diplomatische Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislafs X, 

Berlin 1859, s. 393.
67 R. E c k e r t, Geschichte von Landsberg a. d .Warthe, Stadt u. Kreis, Landsberg 1890.Teil 

II, s.32.
“  H. L u d  a t, Das Lebuser Stiftsregister vom 1405, Teil I, W iesbaden 1965, s. 5; A.

W e i s s ,  Organizacja diecezji..., s. 240, 279.
® CDB A XXIV, s.103.
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nadal nie było wsi, dlatego zabrakło ich w wykazie katedraticum z 1405 r. 
Mogła natomiast tu być do 1426 r. siedziba brandenburskiego baliwatu 
joannitów, przeniesiona tego roku do nabytego Słońska'0.

Na obszar komandorii przenikały w XIV w. wpływy sekty waldensów, 
mającej swe ośrodki koło Morynia i Cedyni w Starym i Nowym Objezierzu. 
W 1393 -  94 przed sądem inkwizycyjnym w Szczecinie przesłuchiwano 
wielu z nich. Zeznawali m.in.: Heyncze Wegener z Nowego Objezierza, 
urodzony w 1335 r. w Goszkowie, syn Heyncze Wegenera i Zofii, członków 
sekty, zmarłych i pochowanych w Dargomyślu, wprowadzony do sekty przez 
rodziców; Piotr Ostyrricher z Małego Mętna, urodzony ok. 1330 r. w Dar
gomyślu, syn Mikołaja Dermessela (tj. „z Dargomyśla”) i pewnej Katarzy
ny, sekciarzy, uwiedziony przed 40 laty, podobnie jak jego brat Jakub 
i siostra „Reppische”; Gyrdrud urodzona w Kaleńsku, córka Tyde Kuke- 
lera, żona Tyde Cremera z Mieszkowic, oraz Hans Kukeler z Mieszkowic, 
urodzony w Kaleńsku* 71.

Pod władzą zakonu rycerzy Najświętszej Maryi Panny 
(1402-1454)

W 1402 r. Nowa Marchia została zastawiona Zakonowi Krzyżackiemu 
przez Zygmunta Luksemburskiego. Stosunki wzajemne zakonów od po
czątku nie układały się przyjaźnie. Do Nowej Marchii de facto od dawna 
należał zamek santocki, do którego konsekwentnie zgłaszała roszczenia 
Polska. Od końca XIV w. zamek posiadali joannici, nabywszy go tytułem 
zastawu od tegoż Zygmunta. Od 1402 r. Krzyżacy domagali się odjoanni- 
tów bezskutecznie podporządkowania zamku, jako składowej części ich 
nabytku. Joannici uważalijednak, że zamek należy do Marchii Branden
burskiej, którą wraz z ziemią torzymskądo 1411 r. posiadał margrabiaJobst 
Luksemburczyk, po 1411 r. namiestnik a od 1415 r. margrabia i elektor 
Fryderyk Hohenzollern. Joannici powiązali zamek administracyjnie z ko
mandorią w Łagowie, gospodarczo właśnie z Chwarszczanami72. Wiemy, 
że na potrzeby zamkowej załogi szło co roku 15 wispli słodu z młyna 
w Chwarszczanach i 15 wispli żyta z młyna w Dargomyślu73.

7,1 M. S t a r n a w s k a, Mnisi..., s. 10.
71 D. K ii r 7. e, Quellen zur Ketzergeschichte Brandenburgs und Pommerns, Berlin 1975, s. 

160, nr 94; s. 139, nr 72; s. 247, nr 182; s. 250, nr 186.
72 Zob. E. R y m a r, Santok tu czasach joannickich i krzyżackich, w; Santockie zamki, Gorzów 

Wlkp. 1997, s. 43 n.
”  E. K i 11 e 1, Zantoch und Quartschen in der Beziehungen der Johanniter und des Deutschen 

Ordens in der Neumark, Die Neumark, 10, 1933, nr 1/3, s. 4. Błędne jest odnoszenie 
do Cychr nadania w 1417 r. przez krzyżackiego wójta Nowej Marchii cysterkom 
cedyńskim młyna w Cycharn, CDB A XXIV, s. 126, bowiem chodziło o  Trutwiniec 
(Eichhorn), młyn koło Cedyni.
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Już w 1419 r. w toku sporu zjoannitami o most na Warcie w Santoku 
krzyżacki wójt zastosował represje wobec komendy chwarszczańskiej74. Trwa
jący od wielu lat antagonizm zaowocował wręcz stanem wojennym zakonów 
w 1433 r. Od 1431 r. trwała kolejna wojna polsko-krzyżacka. By ukarać Zakon 
Krzyżacki za najazd w 1431 r., Polska przygotowała starannie dyplomatycznie 
i militarnie odwet. Sprzymierzony korpus czeskich husytów oraz oddziały 
wielkopolskie w sile ok. 10 tysięcy ludzi w początku czerwca 1433 r. wkroczyły 
do Nowej Marchii właśnie poprzez joannicki Santok. Joannici bowiem 
w obliczu nawały porozumieli się z Polakami w sprawie przepuszczenia tych 
wojsk na północ. Czesi i Polacy zajęli następnie Strzelce, Dobiegniew, oblega
li krótko Gorzów, zajęli i spalili Myślibórz, Mieszkowice, Lipiany, oblegali 
Chojnę, poczym pociągnęli na główny teatr wojenny na pomorzu madwiślań- 
skim75. W Santoku pozostawiono polską załogę aż do pokoju z grudnia 1435 
r. Podczas operacji wojskowej w Nowej Marchii komandoria chwarszczańska 
została oszczędzona przez interwentów. Krzyżacy oczywiście oskarżylijoanni- 
tów, a osobiście komtura Bernarda Brukera, za splądrowanie kraju, a w pomi
nięciu ich dóbr chwarszczańskich przez husytów i Polaków widzieli niezbity 
dowód podstępnej nielojalności. Dlatego krzyżacki wójt Henryk von Raben
stein wkrótce zbrojnie zajął dwór chwarszczański i skonfiskowaną komando
rię obsadził swymi ludźmi. Joannici podjęli starania o zwrot komandorii na 
dworze cesarskim i u książąt Rzeszy. Stany krajowe Nowej Marchii, tradycyjnie 
niechętne Krzyżakom z powodu ich polityki fiskalnej, teraz dodatkowo po 
zniszczeniach szukające protekcji za granicą, sympatyzując z komturem, kon
fiskatę uznały za niegodziwość. Nickel von Thierbach kom tur swobnicki wraz 
z wygnanym z Chwarszczan Brukerem w październiku 1433 r. udał się do 
księcia szczecińskiego Kazimierza V i przy jego pośrednictwie spisano 
w Malborku ugodę przewidującą zwrot Chwarszczan do 11X I1434 r.76 Wójt 
Rabenstein był zaskoczony takim obrotem sprawy, w liście do wielkiego mi
strza Pawła von Russdorfa z 19 grudnia wypominał ten zamiar. Utrzymanie 
nietkniętych dóbr joannickich uzasadniał koniecznością posiadania mini
mum środków materialnych niezbędnych dla funkcjonowania krzyżackiej ad- 
ministracji. Wielki mistrz uznał postępowanie wójta za usprawiedliwione, ryzy
kując izolację na terenie Niemiec. Cesarz Zygmunt 2 X 1434 r. polecił mu 
zwrócić Chwarszczany i wyznacz)! biskupa kamieńskiego Zygfryda na media
tora. Trzy dni później elektor brandenburski Fryderyk I w ostrych słowach

74 E. K i t t e 1. Zanloch und Quartschen..., s.7.
75 O przebiegli kampanii nowomarchiskiej E. R v m a r, Polsko-czeska urypraiua zbrojna do 

Nowej Marchii w 1433 r., Przegląd Zachodniopomorski t. VIII (XXXVII), n r 1, s. 35 n.
76 Repertorium der im Kgln. Staatsarchive zu  Königsberg i. Pr. befindlichen Urkunden zur 

Geschichte der Neumark, bearb. E. J o a c h i m. hg. v. P. v. N i e s s e n, Schriften des 
Vereins f. Geschichte der Neumark, Heft 13, 1895, nr 768, 772, E. K i t t e 1, Zanloch 
und Quartschen..., s.10.
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wypominał Krzyżakom splądrowanie w 1433r. trzech wsi wjoannickiej koman
dorii łagowskiej i żądał zwrotu Chwarszczan77. W interesie joannitów 
w Malborku interweniował łużycki ród Kókeritzów, książę szczeciński Kazi
mierz, margrabia Miśni Fryderyk, opat kołbacki, hrabia Lindau w Brandenbur
gii. By pozbawić interwentów argumentacji, Russdorf wysłał do Nowej Marchii 
wielkiego komtura dla przeprowadzenia oficjalnego śledztwa, zgromadzenia 
materiału obciążającegojoannitów i uzasadniającego zastosowane represje. W 
Gorzowie w obecności zgromadzonego rycerstwa i duchowieństwa spisano 
zeznania świadków zdradzieckiego zachowania się joannitów w Santoku78. Sta
ło się oczywistym, że Zakon Krzyżacki nie zamierza ustąpić.Joannid obciążani za 
związki z Polską tam również szukali oparcia. O ich nowej zmowie z Polakami 7 
X I1434 r. donosił do Malborka wójt Rabenstein79.

Ponieważ termin 11 XI 1434 r. nie został dotrzymany, joannici znów 
zwrócili się do cesarza i książąt Rzeszy z prośbą o interwencję. Szczególnie 
napierał na Krzyżaków elektor brandenburski i jego syn margrabiajan. Od
była się więc kolejna tura rozmów w Malborku i 11I I 1435 r. w Koszalinie z 
udziałem sprzyjającego Krzyżakom biskupa kamieńskiego. Tam zawarto 
wstępną ugodę korzystną dla Krzyżaków, co sprawia, że wielki mistrz znów 
oskarżajoannitów o nikczemną zdradę80. Ulegającjednak naciskom, dał się 
wreszcie nakłonić do ugody zawartej 15 IV 1435 r. w Malborku. Russdorf 
wybaczałjoannitom zdradę, rezygnował z roszczeń i zwracał Chwarszczany 
bez odszkodowania, ale m.in. kom tur chwarszczański nie miał prawa wstępu 
do krajów Zakonu81. Porozumienie nie zakończyło antagonizmu zakonów. 
Wójtowie Nowej Marchii nadal naruszali autonomię dóbr chwarszczańskich. 
Baliw brandenburski Baltazar von Schlieben 14X11436 r. prosił wielkiego 
mistrza o spowodowanie zwrotu Chwarszczan przez nowego wójta Hansa 
Thobenecka82. Zakon Krzyżacki chwycił się nawet planu usunięcia joanni
tów z Nowej Marchii poprzez wymianę posiadłości. Komtura Brukera zmie
nił w Chwarszczanach Herman Knut (1438), potem Konrad (von) Redem 
(1440) Jednak Bernard Bruker powrócił do Chwarszczan w końcu 1440 r.83 

Joannici mieli wówczas główny folwark z dużą owczarnią w Chwarsz-

n Repertorium, n r 775; J. V o i g t, Die Erwerbung der Neumark. Ziel und Erfolg der 
brandenburgischen Politik unter den Kurfürsten Friedrich I  u n d  I I  von 1402 -  1457, 
Berlin 1863, s. 223- 226.

'* J. V o i g t ,  Die Erwerbung..., s. 226, Repertorium, n r 785, 786; zob. E. R у m a r, Nowa 
Marchia po wyprawie husyckiej w czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1433-1435/6, 
Przegląd Zachodniopomorski R. 9, 1994, nr 4, s. 18 n.

14 Repertorium, nr 790.
Wl Reperiorium, n r 788, 792, 795, 799, 801, J. V o i g t ,  Die Erwerbung..., s. 224 n.; E. 

K i t t e l ,  Zantoch und Quarischen, s. 10 n.
H1 CDB A XVIII, s. 420, XIX, s. 42, J. V o i g t ,  Die Erwerbung..., s. 227, Repertorium, 

nr 804.
K Repertorium, n r 846.
"  CDB A VI, s. 65, 245, XIX, s. 342, 348.
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czanach orazw Dębnie. Z połowy XV w. znamydochodyzakonnikówm.in. 
z tytułu danin chłopskich w owsie puszczańskim, 36 wispli dla dworu głów
nego i 8-9 wispli dla folwarku w Dębnie, z tytułu opłat młyńskich po 18 
wispli żyta z młyna w Chwarszczanach i Dargomyślu. Do tego 8 - 9  beczek 
miodu z barci dla dworu w Dębnie i Chwarszczanach, 10 tuczników; ponadto 
dochody z jezior i lasów1*4. Krzyżacy pobierali z komandorii 50 grzywien 
(1445)* 83 * 85. W związku z budową zamku w Kostrzynie komandoria miała obo
wiązek dostarczania ze swych lasów kamieni i wapna (1446)86. Z około 1451 
r. pochodzi pierwszy rejestr dóbr. Wymieniono dwór w Chwarszczanach 
z młynem, Dargomyśl z młynem, Gudzisz, Oborzany, dwór w Dębnie, Krześni- 
cę, Sarbinowo, opuszczony Bogusław (urusteFeldmark Botczelaxu), ale też po raz 
pierwszy Chlewice, Drzewice i Szumiłowo87, bez wątpienia istniejące od dawna.

Znów w elektoracie brandenburskim
W początkach 1454 r. elektor brandenburski Fryderyk II dopiął celu 

i za stosunkowo niską cenę wykupił Nową Marchię od Krzyżaków, którzy 
właśnie zmuszeni byli wejść w tzw. trzynastolemią wojnę z Polską o Pomorze 
Nadwiślańskie Z 5 X I1460 r. pochodzi potwierdzenie przez elektora dóbr 
baliwatu joannickiego w Brandenburgii. W komandorii nas interesującej 
wymieniono oprócz już znanych wsi ową zaginioną wieś Camtzxnv (po Buch- 
holz, przed Cychrami), ale też Dąbroszyn, Kaleńsko, Warniki oraz Buch- 
holz (po Dębnie, przed Cychrami)88. Camtzowi Buchhollzwidocznie wkrót
ce opustoszały.

Elektor Fryderyk II w 1463 r. odnowił -  jak  margrabia Ludwik 
w 1351 r. -  fundacje ołtarza św. Jana i Katarzyny w kaplicy chwarszczańskiej 
przez templariuszajana v. Wardenberga z dochodem na polach miejskich 
Mieszkowic89. Komtur chwarszczańskiJerzy von Schlabrendorff (z lat 1474- 
1479?), potem komtur w Swobnicy (1483/4) za swe zasługi dla zakonu, 
szczególnie różne pożyczki i pieniężne darowizny, otrzymał 2 X II1489 r. w 
Chwarszczanach m.in. wolną od opłat nieruchomość w Chwarszczanach z 
przeznaczeniem na budowę domu, w którym zamierzał spędzić resztę życia. 
Decyzję tę zatwierdził papież 29 grudnia90. Schlabrendorff był następnie

w E. K i t t e 1, Zantoch und Qiuzrtschen, s. 4.
83 R. E c k e r t, Geschichte von Landsberg..., s.47.
88 Repertońum, n r 1097.
87 Tamże, nr 1385.
88 CDB A XXIV, s. 174, C 1, s. 234 n. Wadliwy odczyt dokumentu przez wydawcę powoduje

liczne błędne interpretacje. Np. wynikałoby z niego, że zabrakło Oborzan, tymczasem 
H of zu Obern Dawnie to nie tajemniczy dwór w „Górnym Dębnie”, ale chyba Oborzany 
i (po postawieniu przecinka) Dębno. Custorf\ub Lutzdoif to Guisdorf, czvli Gudzisz.

88 CDB A XIX, s. 48. XXIV, s. 184.
*'A. B r e i t s p n c l u T ,  Die Komtwei Ronchen -  Wildenbruch. Geschichte des Landes Bahn

und Wildenbruch, Stettin 1940, s. 127 n.
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baliwem słońskim od 1492 r. do ustąpienia 2 0 11526 r. Po jego śmierci 10 
XII 1526 r. w kościele chwarszczańskim zebrała się 20 I 1527 r. kapituła 
niemieckich joannitów z udziałem posłów elektorajoachima I, którzy for
sowali na baliwa dotychczasowego (od 20 I 1526 r.) koadjutora baliwatu, 
komtura łagowskiego Veita von Thümena. Ten po wyborze złożył elektoro
wi przysięgę wierności, uzyskując w Spirze zatwierdzenie wyboru przez mi
strza niemieckiegojoachima Hattsteina91.

Likwidacja komandorii (1540)
W 1535 r. Brandenburgia uległa podziałowi pomiędzy synami elek

torajoachima I. Elektorat otrzymałjoachim II, natomiast w Nowej Mar
chii ustanowiono władztwo Jana z tytułem margrabiego. Osiadł w Ko
strzynie, czyniąc tutejszy zamek rezydencją. Po przejściu na luteranizm 
(1538) przystąpił energicznie do likwidacji i zajmowania wielkiej wła
sności sekularyzowanych instytucji kościelnych. Zdecydowany opór jo 
annitów mających w Rzeszy wpływowych protektorów spowodował ustęp
stwa margrabiego. Całkowicie powolny mu baliw von Thüm en godził 
się na ustąpienie z Chwarszczan i wstąpienie w związek małżeński (1539); 
12IV 1540 r. wystarał się o pełnomocnictwo na zamianę dóbr u mistrza 
Hattsteina mającego siedzibę w Heitersheim w Bryzgowii. Wkrótce, 15 
VI 1540 r. na zamku kostrzyńskim doszło do układu. Joannici rezygno
wali z komandorii w Chwarszczanach, otrzymując w zamian dobra zam
kowe w Świdwinie92. Komtur Melchior von Barfuss (zmarł w 1544 r.) 
został zarazem landwójtem ziemi świdwińskiej i drawskiej, a więc urzęd
nikiem93. Nowy słoński baliw Tomasz von Runge (1545- 1564) musiał 
przenieść siedzibę do Kostrzyna94. Przy okazji zamiany sporządzono re
jestr dóbr chwarszczańskich. Zabrakło już opuszczonej wsi Buchholz. 
Dowiadujemy się, że pola byłej wsi uprawiali zagrodnicy z Dębna i Obo- 
rzan95. Część komandorii (jak Warniki, Dąbroszyn już w 1544 r.) przeszła 
w ręce szlachty (np. von Schónebecków z Dyszna i Kamienia )96 97.

Margrabia zorganizował tu domenę (Amt), przekaziyącjąjuż w 1540 r.

m CDB A XXIV, s. 239-241; O. K a p 1 i c k, Herrenineńterwahl in Quartschen, Heimalkreis
f. den Kreis Königsberg, 22, 1974, s. 52 n.

'r'  CDB A XXIV', s. 246, XVIII. s. 277-279, Regesta Historiae Neomarchieae. Die Urkunden zur
Geschichte der Neumark u. des Landes Stembetg, Märkische Forschungen, XII, 1869, s.
97 n. Elektor Joachim wystawił zgodę na zamianę 28 VI 1540 r., CDB A XVIII, s. 279.

M CDB A XVIII, s. 279.
w Zob. G r o l i  m n s, Der Jaliannitemrden u. der Markgraf Hans v. Kiisttin, Kreiskalender 

Königsberg, 28, 1970, s. 44 n.
fc H. M a l a g, Von untergegangenen Dörfern..., s. 8, F. W o 1 f, Nabern zur Zeit der Markgräfin 

Katharina; Königsberger Kreiskalender 6, 1931, s. 123.
* A . H ä n s c l e r ,  Sechshundert Jahn Großcammin, Die Heimat 1933, nr 9, O. K a p 1 i c k, 

Landsberger Heimatbuch, Landsberg 1935, s. 218.
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jako majątek wdowi swej żonie Katarzynie brunszwickiej (zm. 1574) .Ta 
ok. 1545 r. na bazie dworu w Dębnie nad jeziorem , zorganizowała ośro
dek gospodarczy, miasto Nowe Dębno, nadając prawa miejskie. Wznio
sła tu dwór mieszkalny, zameczek myśliwski, kościół i szpital (1562), 
szkołę, osiedle tkaczy protestanckich z Holandii, drukarnię97.

Dominium rycerzy zakonnych po trzystu latach wkraczało w czasy 
nowożytne, w czasy wielkotowarowej gospodarki folwarcznej. Pozostały 
po nim pamiątki w postaci architektury sakralnej, rozplanowania zabu
dowy i nazw miejscowości.

Komturzy chwarszczańscy
Templariusze:

-Ja n  „brat z Chwarszczan” w 1251 r. przy czynności biskupa poznańskie
go98 *, może komtur.

-  Zygfryd „brat z Chwarszczan” w 1261 r. przy czynności biskupa kamień
skiego i w 1276 r." to zapewne Zygfryd de Anvorde, w 1253 r. z innymi 
dostojnikami zakonnymi obecny przy regulacji przez arcybiskupa Mag
deburga sporu templariuszy z biskupem Miśni dotyczącego dóbr 
w Ziemi Lubuskiej100 i Zygfryd de Anverd (Ampfurt?) obecny 31 XII 
1262 (1261?) r. przy układzie preceptora Widekina z margrabiami 
brandenburskimi w sprawie dóbr chwarszczańskich i mysliborskich101, 
może drugi komtur.

-  Henryk kom tur (commendator) 1282,1285102.
-  Bernard von Everstein magister curie w Chwarszczanach i preceptor 

Zakonu na Polskę, Pomorze i Marchię w 1291 r., zapewne też jeszcze 
23 IV 1295 r.'03

-  G unter von Köthen, templariusz dysponujący w 1308 r. Cychrami, 
czyżby komtur ?

-Ja n  von W artenberg “ brat z Chwarszczan” 1312 (wspomniany w 1351 
r.)104.

!l' P. W o 1 f, Nabern..., s. 121 n., Regesta, s. 99, 407, H. B e r g h a u s .  Landbuch..., s. 
389, 401, W. K u r z i n n a, Neudamm im Wandel der Jahrhunderte, Kreis-Kalender 
Königsberg 20, 1972, s. 144 n., F. P l u m e ,  Neudamm, Kreis /  Kalender f. den Kreis 
Königsberg 1, 1953, s.75, J. S c h u 1 l z e, w: Berlin und Brandetiburg, s. 451. 

w UBT, n r 38.
‘* PUB II nr 696, UBT, nr 53.

CD B A X X , s.183.
1,11 CDB A XIX, s.5.
■® CDB A XIV, s.27, PUB II, nr 1352.
1,8 CDB A XXIV, s.7, 9.
1114 K. F. K 1 ö d e n, Diplomatische Geschichte des falsch erklärten Markgrafen Waldemar von 

Brandenburg vom Jahre 1345 bis 1356, Berlin 1845, i.II, s. 117, CDB A XIX, s. 21.
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Joannici:
-  Gebhard von Bortfelde (1318?, 1335) preceptor na Pomorze i Bran

denburgię (może z siedzibą w Chwarszczanach).
-B urchard von Saldem 1344-1345105.
-B ertold von Hugen 19 V 1354106.
-Jordan von Vrekleve (Freckleben) 8 II 1360,1361107.
-Stefan von Klebow przeor (prior), 3 III 1361, kom tur 23 VIII 1368108.
-H en ry k von Wedel 1372-1376 (poprzednio kom turw Łagowie)109.
-  Bernard Bruker (tj. von Bröcker) 1433-1434, wygnany110, nominalnie 

1437, komtur w Leśnicy (1438)111.
-  Nickel von Thierbach 1435, poprzednio kom tur Suchania (1420- 

1424), Swobnicy (1428-1436)112.
-  Herman Knut 1438113.
-  Konrad von Redern 1 X I1440114.
-  Bernard Bruker (ponownie) 5 X II1440,1442115.
-Jerzy von SchlabrendorfFl IV 1474,1478-9116, potem w Swobnicy 1483- 

89, Golicach (1490), baliwsłoński 1491-1526117.
-  Zygmunt Prosor 1484118.
-Jakub  Barvot (von Barfuss) 25 II 1493, 26 X 1494119, poprzednio 

w Łagowie 1474-1490
-Jakub Brasse 6 II 1495120.
-Zygm untvon Schlabrendorff 1506,1507121.

CDB A XII, s. 308; M. S t a r n a w s k a ,  Mnisi..., s. 29.
m  Regesten und Urkunden betr. die Ritterorden in Pommern, nr 63 (Archiwum Państwowe 

w Szczecinie -  Zbiór starych inwentarzy n r 22)
Regesten u. Urkunden, n r 69, t. III. nr 1448, Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, Poznań 
1879, t. III, nr 1448, M. S t a r n a w s k a, Mnisi..., s. 29.

1118 Kodeks, III, nr 1448; Regesten u. Urkunden..., n r 81.
m  CDB A XVIII, s.357, XIX, s. 255; M. S t a r n a w s k a, Mnisi..., s. 29, 31.
Ilu Repertorium, n r 786, 804.
111 CDB A VI, s. 54, 245.
,IJM. S t a r n a w s k a ,  Mnisi, s. 20.
"* CDB A VI, s. 245.
111 CDB A VI, s. 65 Zdaniem M. S t a r n a w s k i  e j ,  M nisi..., s. 30 z 1460 r.
"5 CDB XIX, s. 342, 348.
llf’ Regesten und Urkunden..., n r 131; F. P r i e b a t s c h ,  Politische Conespondenz des 

Kurfürsten Albrecht Achilles, Leipzig 1894-98 , t. II, s. 376. Codex diplomaticus Bran- 
denburgensis continuatus, hg. G. W. R a u m e r, Berlin 1833, Teil II, s. 43.

11' Regesten und Urkunden..., nr 142, 143, 148, 152, 171, 173; A. B r e i i s p r e c h e r, 
Die Komturei Rörchen..., s. 137.

,,x M. S t a r n a w s k a ,  Mnisi..., s. 30 za archiwum szczecińskim.
119 Regesten und Urkunden, nr 152, 157.
,J" Tamże nr 158.
*** 11. H o o g e w e g, Die Stifter u. Klöster der Provinz Pommern, Stettin 1924-1925, t. II, 

s. 897.
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-V eitvon  Thüm en 1522-1523122, potem kom tur Łagowa (1523-1527), 
koadjutor baliwa słońskiego 2 6 11526, baliw brandenburski (słoński) 
1527-1544 (+).

-  Melchior von Barfuss 23 X II1529, od 1540 w Świdwinie; poprzednio 
(1527) kom tur w Mirowie (Meklemburgia), zmarł w 1544r.123

122 CDB C II, s. 263, Regesten u. Urkunden..., n r 170.
125 CDB A VI, s. 369, C III, s. 418-422. Według M. S t a r n a w s k i  e j ,  Mnisi, s. 29 

Chwarszczanach od 1539 r.


