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Folwark rycerski w Granowie do końca XVI w.
Margrabiowie brandenburscy, opanowując w drugiej połowie XIII wieku ziemie
pomorskie, tworzyli z nich Nową Marchię. Na zajętych terenach prowadzili szeroko
zakrojoną akcję kolonizacyjną. Lokowano miasta, zakładano klasztory, przeorganizowywano wioski. Poważną rolę w tym procesie odgrywało rycerstwo, główna siła
militarna oddziałów margrabiów. Poszczególni rycerze otrzymywali od władców
ziemię, a w zamian władcy żądali od nich służby wojskowej. Z biegiem czasu ziemia
stała się lennem rodów na niej osiadłych, a służba wojskowa obowiązkiem wypełnianym na wezwanie władcy lub jego urzędników. Na podobnych warunkach pojawiły
się rody rycerskie w Granowie na ziemi choszczeńskiej.
1. Zasięg i warunki naturalne obszaru Granowa
Teren wchodzący przez wieki w skład obszaru Granowa jest nachylony w kierunku północnym, ku Małej Inie, gdzie wysokość bezwzględna osiąga 53 m npm.
Na południu od wsi znajdują się niewielkie wzgórza, których wysokość dochodzi
do 115 m npm. Sama miejscowość została założona w miejscu, którego północny
koniec jest położony na wysokości 71,6 m npm, zachodni – 82,4 m npm, a wschodni
– 79 m npm. Na północ od wsi rozciąga się płaska równina, poprzecinana kilkoma
strumieniami, które mogły tworzyć w średniowieczu duże rozlewisko, a przynajmniej bagna.
	

Niektóre ze wzgórz otrzymały w ciągu wieków swoje nazwy. W 1936 i 1937 roku wskazywano na
południe od kościoła (300 m) i majątku szlacheckiego, w odległości ok. 100 m od zabudowań, wzgórze Pracherberg. Nazwa pochodziła od słowa Pracher, w średniodolnoniemieckim tyle co Bettler,
czyli Żebrak. Kolejne wzgórze Huchelberg nad moczarami Huchel to dzisiejsze wzgórze cmentarne
koło północnego krańca wsi. Około 1 km na północ od wsi, znajduje się Łysa Góra (Galgenberg).
Kolejne wzgórze – Fliederberg, jest położone na zachód od wsi, w połowie drogi do Sobieradza. Na
północy, nad brzegiem rzeki Małej Iny, znajduje się Ińska góra (Ihnaberge). Na południowy wschód
od wsi, pomiędzy Granowem a Mielęcinem – Chmielowe wzgórze (Hopfenberge). Berlin, Geheimes
Staatsarchiv Preusischer Kultur Besitz, Pr. Br. Rep. 16, Nr 17: L. Herder, Flurnamen innerhalb der
Ortsgrentze von Granow, 1936, nr 18, 32, 36, 41; W. Palm, List do G. J. Brzustowicza z 5 III 2006 r.,
s. 1; W. Schumacher, Wanderungen und Streifzüge durch den Kreis Arnswalde, (dalej: WSW) Arnswalde 1937, s. 225-231.
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Obszar Granowa posiada w większości granice naturalne. Na północy ogranicza
go rzeka Mała Ina, płynąca z jeziora Mielęcin (1784: Menthin See) i dalej przez jezioro Dworskie (dzisiaj Krzęcińskie) na zachód. Rzeka była nazywana w średniowieczu
„Małą Iną” lub „Starą Iną”. Potem w XIX wieku do 1945 roku była to „Leniwa Ina”, a
obecnie ponownie „Mała Ina”. Oddziela ona od wieków Granowo od Krzęcina, Żeńska i Zamęcina. Rzeka Mała Ina jest dzisiaj niewielka, ale niegdyś powodowała straty
w swej okolicy. W 1585 roku „w licznych strumieniach wielka woda powodowała
wylewy, dlatego i Mała Ina (Kleine Ihna) zerwała wszystkie mosty i groble”.
Kręte koryto rzeczne bierze początek na wysokości 63 m npm i opadając, ciągnie
się dalej na zachód. Na odcinku stanowiącym północną granicę Granowa (około 4
km) koryto rzeczne spada do wysokości 49 m npm. Ten spadek (3,5 m na kilometr)
wywoływał dosyć wartki nurt, który pozwalał już w średniowieczu, na zbudowanie
nad brzegami rzeki młynów wodnych. Najpóźniej w początkach XIV wieku wzniesiono młyn w Smużyku (1784: die Crantzinische Hammer), należący do sołtysa w
Krzęcinie i młyn w Wężniku (1784: die Granowsche Hammer). Młyny te wspomniano w 1337 roku, ale bez nazwy. Dla Smużyka funkcjonowała częściej nazwa Buschmühle, a dla Wężnika – Hammermühle, wymienione w 1596 roku, kiedy część
dzierżawy z tych młynów posiadał Joachim II von Beneckendorf z Wardynia i Starego Klukomia. Najpóźniej wzniesiono młyn w Zwierzynku (Neu Mühle), na granicy
obszaru Granowa i Boguszyn. Został on wspomniany po raz pierwszy dopiero w
1549 roku jako nowy młyn zbożowy. Powstanie młynów wiązało się z podjęciem
prac ziemnych łączących rzekę z innymi ciekami wodnymi. Wtedy doprowadzano
do wykorzystania małych stawów lub do ich wytworzenia. Młyn w Zwierzynku był
połączony ze Stawem Młyńskim (Mühle Teich) znajdującym się pomiędzy Żeńskiem a Boguszynami. Młyński Staw (Mühlenteich) i Młyńska Struga zasilająca koło
młyńskie powstały w Wężniku. Tworzyły one system kanałów, które brały początek
w mokradłach nazywanych Kamiennymi Błotami (Stein Bruch)10. Przy każdym z
tych młynów funkcjonowała przeprawa przez rzekę zbudowanymi tamami i mostami. Najważniejsza przechodziła pod Wężnikiem, ponieważ tędy jeszcze w 1830
Ausführliche Beschreibung des Königlischen Preussischen Hertzogthums Vor- und Hinter Pommern,
Hrsg. L. W. Brüggemann, Bd. I, Th. 2, Stettin 1784, s. XV.
	 H. Berghaus, Landbuch der Mark Brandenburg und des Markgrafthums Nieder-Lausitz in der Mitte
des 19. Jahrhunderts, Th. II, Bd. IV, Ancklam 1868, s. 664.
 Hausbuch des Herrn Joachim von Wedel auf Krempzow Schloss und Blumnberg Erbgesessen, Hrsg. J.
F. v. Bohlen-Bohlendorf, Tübingen 1882, s. 302.
 Ausführliche Beschreibung, I/2, s. XV.
	 L. Gollmert, Das Neumärkische Landbuch Markgraf Ludwig’s des Aelteren vom Jahre 1337, (dalej:
NLb.), Berlin 1862, s. 24.
	 D. Benckendorff, Die von Benckendorff der Neumark, „Die Neumark”, nr 3/1927, s. 44.
	 K. Berg, Arnswalde im 16. Jahrhundert, (dalej: K. Berg, Arnswalde XVI), Bd. I, „Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark” 13, Landsberg 1902, s. 92.
	 K. Berg, Arnswalde (Stadt und Kreis) im Dreissigjährigen Kriege, „Schriften des Vereins für Geschichte der Neumark” 20, Landsberg 1907, s. 239.
10 Widoczne na mapie Żeńska z 1830/32 roku: Arnswalde von der Feldmark Schoenfeld im Arnswalde
Kreise Aufgenomen im Jahre 1830 durch C. Feist Regierung Geometer Copirt im Jahre 1832 durch
Blum Kataster Geometer unter Verlandt Hichkeit des Kataster Kontrolerrs.
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roku wiodła główna droga z południowego zachodu przez Granowo na północ do
Choszczna.
Na północnym zachodzie rolę naturalnej granicy miejscowości pełniła rzeczka
Granicznik (Marckschiede), dopływ Małej Iny11. Ale jej nazwa dowodzi, że była także granicą państwową Nowej Marchii i Pomorza (1564 r.). Tutaj, w Boguszyńskim
Lesie, rzeczka oddzielała (w 1549 r.) Granowo od Boguszyn wraz z Bobrowym Potokiem (Beverbeke), będącym dopływem Małej Iny12. Granicznik bierze swój początek
u podnóża wzgórza Sobieradz (do 1945 r. Edwardshof) i przechodzi nad nim małymi mostkami kilka lokalnych dróg. Najważniejsze z nich to z Granowa w kierunku
Przekolna i kolejna w kierunku Bolewic, Bukwicy i Boguszyn. W kierunku południowo-zachodnim z Granowa przez Jarosławsko biegła Droga Polaków (Polackenweg, wsp. 1830, 1936 r.).
Kolejny niewielki ciek wodny, który znajdował się na tym odcinku granicy wsi,
to Źródło (Spring), które wybija na skraju lasu położonego na północ od Granowa
(wsp. 1779 r.), po czym płynie w kierunku Małej Iny koło Boguszyn, na którym powstał młyn Boguszyn13.
Największym ciekiem wodnym w okolicy Granowa po Małej Inie jest strumień
Cychra, wspomniany już w 1510 roku. Określono go wówczas jako płynący przez
wieś Granowo, między innymi pomiędzy kościołem a dworem, mający źródła w rozlewisku po dawnym jeziorze w bagnach Zicherbruch14, znajdujących się w odległości
3 km na południe od wsi. Ciek ten był na skraju lasu połączony jeszcze z niewielkimi
jeziorkami15. Rzeczka, leniwa latem, wzbierała co roku wiosną, powodując w centrum Granowa zalewanie trasy komunikacyjnej z księstwem pomorskim16.
Płynący w kierunku północno-zachodnim, równolegle do Cychry i łączący się
z nią rów wodny Huchelgraben (1830, 1936, 1937) ma szerokość do 1 m i głębokość
11 Granicznik (niem. Die Marckischede 1516, 1543, 1564). Nazwa co najmniej znana w drugiej połowie
XV wieku. W latach 1510–1555 wymieniona nazwa der Marckstheide wskazuje na graniczną puszczę, która mogła dać nazwę rzeczce. Potem w 1543 roku jego odcinek cieku w Boguszynach, ale w
1564 roku stanowił granicę państwową pomiędzy Księstwem Pomorskim (od strony Przekolna) i
Nową Marchią (od strony Granowa). Ujście do Małej Iny koło Zwierzynia. Archiwum Państwowe w
Szczecinie (dalej: APS), Archiwum Książąt Szczecińskich (dalej: AKS), Pars I, Nr 1131, k. 307 (179);
Codex diplomaticus Brandenburgensis, (dalej: CDB), hrsg. v. A. F. Riedel, Berlin 1838–1869, seria
A, Bd. XXIV, s. 298; E. Rymar, Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry (dokumentacja, identyfikacja,
lokalizacja), cz. V, „Przegląd Zachodniopomorski” 1991, z. 2, s. 177, nr 332.
12 CDB, A, XXIV, s. 295; E. Rymar, Nazwy wodne dorzecza dolnej Odry, dz. cyt., s. 176, nr 331.
13 Już w 1779 roku zaznaczony jako Spring – źródło, zob. Karte von den Arenswaldischen Kreise in
der Neumark, augeferdiget in Anno 1779. Wprowadzony przez literaturę ostatnio tzw. Sącznik (Das
Sicker Fliess), który w 1564 roku stanowić miał odcinek granicy Pomorza (od strony Boguszyn)
z Nową Marchią (od strony Granowa) z ujściem koło Zwierzynia, musimy wykluczyć. ponieważ
wspomniana w 1564 roku nazwa dotyczy znanej rzeczki Cychry. CDB, A, XXIV, s. 298; E. Rymar,
Nazwy wodne, s. 177, nr 333.
14 Zapisy nazwy: niem. Shiher: 1510, Sickerflies 1564, Zichergraben: 1830, 1936; Zicher Fliess. APS,
AKS, I, Nr 1131, k. 108 (59); Granow. Meßtischblatt, R. 1933; Zicherbruch 1830, 1933, 1937, Zicher
Bruch -1890. E. Rymar, Nazwy wodne, s. 172, nr 300.
15 Nazwa rzeczki przetrwała wymianę ludności po 1945 roku. Do dzisiaj jest przez polskich mieszkańców Granowa używana jako Cychy, dla rzeczki i pól pod pobliskim lasem.
16 G. J. Brzustowicz, Rycerstwo ziemi choszczeńskiej XIII-XVI wieku. Polityka-gospodarka-kultura-genealogia, Warszawa 2004, s. 105.
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do 40 cm17. Rów ten o długości około 1.500 m wypływa z moczarów położonych
przy wschodnim krańcu wsi Granowo, nazywanych Huchelbruch (1830, 1937). W
związku tym ciekiem wodnym pobliski staw, który powstał przy wydobywaniu gliny,
nazywano Der Huchel (1830, 1936). Wspomniane moczary zasila do dzisiaj podziemne źródło wodne.
Kolejny ciek wodny położony na obszarze Granowa i także płynący równolegle do Cychry i rowu Huchel – to Średnik (Mittelgraben 1830, 1936, 1937)18, rów o
długości około 1,2 km. Płynie na wschód od wsi, odwadniając rozlewisko nazywane
Wielkimi Kapuścianymi Błotami (Gr. Kohl Bruch) i wpada bezpośrednio do Małej
Iny, oddzielając niegdyś swoim ujściem lenno kościelne od lenna rycerskiego19.
Niemal wszystkie wymienione cieki wodne, jak Granicznik, Rów Huchel i Cychra, łączą się w jeden i wpadają do Małej Iny na północy obszaru Granowa. Dolny
bieg tych cieków to zapewne wspomniana w 1548 roku Granowska Struga (niem.
Granowsche Fliess), płynąca z południa, z kierunku wsi Granowo i dalej, uchodząc
do Małej Iny20.
Na granicy południowej i wschodniej obszaru Granowa, płynie Wielki Rów
Krzęciński (niem. Das Grosse Kranzinische Graben), dzisiaj bezimienny dopływ Jeziora Krzęcińskiego. Pod swoją nazwą został wspomniany tylko raz (1830 r.). Stanowił wtedy granicę pomiędzy obszarem Granowa i Krzęcina, ale tylko na odcinku do
lokalnej drogi z Mielęcina (Marienhof) do Smużyka. Rów wypływał z łęgu pojeziernego Wielka Bosia (Grosse Pössing)21, znajdującego się na skraju Dębowej Puszczy
(Eich Heide – 1830 r.). Płynie początkowo w kierunku południowym na długości ok.
300 m, potem łukiem w kierunku wschodnim i dalej wijąc się w kierunku północno-wschodnim i północnym przez około 3,5 km, wpada do Jeziora Krzęcińskiego
(66,5 m npm). W okolicy Mielęcina rów otacza od południa Chmielowe Wzgórze
(Hopfenberge) i przepływa przez rozległy łęg, który musiał być niegdyś dużym jeziorem. Kolejne duże i bezimienne rozlewisko znajduje się na granicy pól Granowa i
Krzęcina (76,0 m npm). Inny rów, który wpada od południa do Małej Iny, pomiędzy
Jeziorem Krzęcińskim a Smużykiem, równoległy do ujścia Wielkiego Rowu Krzęcińskiego, to Mały Rów Krzęciński o długości około jednego kilometra.
Jak widać, obszar Granowa miał dosyć duże nasycenie ciekami wodnymi. Część
z nich była naturalnymi przeszkodami i stanowiły granice obszaru wsi. Tylko na południowym zachodzie i zachodzie granica miejscowości nie była oparta o naturalne
przeszkody i zaznaczono ją usypaną z ziemi miedzą, kopczykami z kamieniami oraz
głazami granitowymi, z których część przetrwała na swoich miejscach do dzisiaj.
Tutaj na zachodzie do obszaru Granowa przystawało Jezioro Diabelskie (Diebelsee),
dzisiaj już wysychające.

17
18
19
20

WSW, s. 226.
W. Palm, Die Flur- und Ortsnamen des Kreises Arnswalde Nm., Himbergen 2004, s. 23.
WSW, s. 226; E. Rymar, Nazwy wodne, dz. cyt., s. 173, nr 305.
T. Białecki, Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego, Szczecin 2001, s. 152; E. Rymar,
Nazwy wodne, dz. cyt., s. 177, nr 334.
21 E. Rymar, Nazwy wodne, dz. cyt., s. 172, nr 299.
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Obszar wsi na zachodzie stanowił granicę państwową, oddzielającą Nową Marchię od Księstwa Zachodniopomorskiego. Potwierdzenie tej granicy państwowej w
okolicy mamy źródłowo poświadczone dopiero od 1564 roku.
W okolicy Granowa rósł las, ale z biegiem czasu i w związku z koniecznością
poszerzania areału pod uprawy ulegał systematycznemu wyniszczeniu. Jego resztki
ostały się do dzisiaj nad Małą Iną, wzdłuż granicy z Krzęcinem na południowym i
północnym zachodzie.
Jak widać, warunki naturalne najbliższej okolicy Granowa były bardzo dogodne
dla osadnictwa i rozwoju rolnictwa, tym bardziej że także wartość gleby zaliczała się
do najlepszych22.
W 1337 roku obszar uprawny Granowa obejmował 64 łany23. Podobny obszar
wspomniano jeszcze w 1628 roku. Obszar uprawny podzielony był pomiędzy gospodarstwa chłopskie. W 1505 roku istniało tutaj 15 gospodarstw chłopskich i dwa
zagrodnicze, związane z rycerskimi folwarkami. W 1590 roku, kiedy własność szlachecka w Granowie była dużo mniejsza, wspomniano w Granowie 30 chłopów, z
tego 16 pełnych, 15 półchłopów oraz 15 zagrodników. Dla drugiej połowy XVI wieku podział łanów w Granowie wyglądał następująco24:
Rodzaj lenna
Lenno rycerskie
Lenno kościelne
Nadziały chłopskie
Nadziały zagrodnicze
Razem

Ilość łanów
6
4
50
8
68 łanów

W przeliczeniu obszar uprawny Granowa w XIV-XVI wieku wynosił 1.140-1.190
ha (64/68 łanów). W późniejszych wiekach był stale poszerzany kosztem okolicznych
lasów i bagien. W 1718 obszar uprawny Granowa obliczano w podobnych jak dawniej granicach na 78 łanów (1.365 ha), a w 1905–1945 roku na 2.078,2 ha (1.859,6 ha
część chłopska i 218,6 ha część rycerska)25, czyli odpowiadałby 119 łanom. I taki stan
trwa do dzisiaj. To chyba dowodzi, że w średniowieczu najprawdopodobniej połowę
obszaru wsi stanowiły lasy, wody i różnego rodzaju nieużytki26.

22 P. v. Schwartz, Die Klassifikation von 1718/19. Ein Beiträg zur Familien- und Wirtschafts-geschichte
der neumärkischen Landgemeinden, Die Neumark, Heft 4, Landsberg 1927, s. 170-171.
23 NLb., s. 24.
24 K. Berg, Arnswalde XVI, Bd. I, dz. cyt., s. 75.
25 W. Schumacher, Die Dörfer im Kreise Arnswalde vor 600 Jahren, „Grenzmärkische Heimatblätter”,
H. 1/1940, s. 105; WSW, s. 226.
26 W. Schumacher, Arnswalder Heimatblätter, Wunstorf-Hannower 1962, s. 37, 72 oraz mapy: Der
Kreis Arnswalde im Jahre 1718; Die Verwaltungsbezirke. Des Kreises Arnswalde, w: Chronik von Nemischof. Herrenhaus, Gut und Gutsdorf, Hrsg. Elisabeth von Arnim, Celle 1989, Digitalisierung
Berlin 2010, s. 112, 114.
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2. Folwarki i lenna rodów rycerskich
Na większości lenn rycerskich powstały gospodarstwa, które miały utrzymać
rodzinę rycerską, dostarczając na co dzień pożywienia oraz dodatkowych środków
finansowych na zakup innych wytworów lub sfinansowanie inwestycji. Takie gospodarstwo, nazywane folwarkiem szlacheckim, podlegało dworowi rycerskiemu, stanowiącemu centrum posiadłości danego pana lub jego rodu. Nie na każdym lennie
powstawał folwark. Często bywało, że rycerz posiadał kilka lenn i zarządzał nimi
gospodarczo ze swojego głównego ośrodka, zlokalizowanego przy dworze. Wraz z
upływem czasu następował proces rozrastania się rodu, osiadania w coraz mniejszych ośrodkach i wznoszenia tam kolejnych dworów i folwarków. Gwałtowny rozwój folwarków szlacheckich w Nowej Marchii i na Pomorzu Zachodnim nastąpił w
XV wieku.
Do rozwijania gospodarki folwarcznej skłaniał panów feudalnych brak środków
pieniężnych, duże zapotrzebowanie na zboże w kraju i za granicą oraz zmniejszenie
się realnej wartości czynszów wpłacanych przez chłopów wskutek dewaluacji pieniądza.
W średniowiecznym Granowie istniało kilka folwarków rycerskich:
A. Lenno Wedlów i Scriversdorpów
W Landbuchu z 1337 roku brak jest zapisu co do lenna rycerskiego w Granowie.
Zapewne wynikało to stąd, że miejscowość należała do Wedlów. Wiemy, że dokumentacja znajdująca się niegdyś w archiwum zamkowym w Krępcewie wspominała,
że w 1376 roku Granowo wymieniano obok pobliskich wsi Blockshagen, Jarosławsko i Krzynki w gronie posiadłości Wedlów z Krępcewa27. Najprawdopodobniej
objęcie Granowa i Blockshagen przez Wedlów miało miejsce kiedyś na przełomie
XIII/XIV wieku. W 1337 roku w graniczącej od południa z Granowem wiosce Blockhagen wspomniano dwułanowe lenno rycerskie należące do rodu Scriverstorp (ille
de Schriberstorp habent duo seruicia)28. Być może osiadł w tej okolicy rycerz Luter
Młodszy von Scriversdorp, któremu miano przywrócić lenno w Nowej Marchii po
1320 roku29. Być może w tym samym czasie Scriversdorpowie otrzymali lenno w
Granowie. Jednak posiadanie przez nich lenna w tej miejscowości mamy potwierdzone dopiero 1 stycznia 1360 roku30. Wedlowie posiadali lenno w Granowie w drugiej połowie XIV wieku, jeszcze jakiś czas po 1376 roku31.
27
28
29
30
31

G. Plenske, Gerzlow, „Monatsblätter”, Jg. 35, Stettin 1921, s. 18.
NLb, s. 24.
CDB, A, XXI, s. 124; B, VI, s. 12.
AKS, I, nr 1131, k. 256.
G. Plenske, Gerzlow, s. 18. Miał niegdyś istnieć dokument, który miał wcześniej wspominać Granowo pośród włości Wedlów. Historyk rodowy z XIX wieku Carl Fryderyk von Wedel przytaczał
wtedy dokument z 1372 roku, w którym cesarz Karol IV, potwierdzając stare przywileje Wedlów,
które otrzymali dokumentem lennym od Ludwika Rzymskiego w 1345 (lub 1347) roku, wymienił też wśród posiadłości Wedlów w Nowej Marchii: zamki, miasta i ziemie: Złocieniec, Świdwin,
Drawno, Kalisz, Recz, Ińsko, Osieczno, Mielno, Neuen Bernau, Kostrzyn – ten z majątkami Kriegenik, Granow i Salm. C.F.v.Wedel, Uebersicht der Familien-Geschichte des Geschlechtes Wedell, b. m.
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B. Folwark Brederlowów
Był oparty na eksploatacji lenna rycerskiego, które istniało w XIV wieku, a zapewne i od końca XIII wieku. Prawdopodobnie lenno rycerskie Brederlowów zostało przejęte po Scriberstorpach i Wedlach jeszcze w drugiej połowie XIV wieku.
Folwark Brederlowów obejmował sześć i pół łana w Granowie i osiem łanów w
Żeńsku. 29 marca 1406 roku osiem łanów w Żeńsku, które wraz z tymi w Granowie, posiadane przez Hansa von Brederlowa, krzyżacki wójt Nowej Marchii uwolnił
„od wszelkich posług, aby pozostawały bez obowiązku posługi i wolne po wieczne
czasy”32. Odtąd więcej nie wspomniano w źródłach łanów Brederlowów w Żeńsku.
Lecz uwolnione od powinności zapewne należały do nich jeszcze przez jakiś czas w
XV wieku. 18 marca 1499 roku elektor brandenburski potwierdził ziemię w Granowie jako lenno rycerskie, posiadane prawem wspólnej ręki przez Tomasza, Hansa i
Goresa von Brederlowów „braciom zamieszkałym w Granowie” oraz ich męskim
potomkom, „z wszelkimi przywilejami, korzyściami, przyległościami, w takim wymiarze, w jakim mieli oni je w lennie i tak, jak je posiadali”33. Zatem lenno w Żeńsku Brederlowowie utracili chyba przed 1499 rokiem, w przeciwnym razie elektor
potwierdziłby je w tym liście lennym. Lennem rycerskim w Granowie była zainteresowana rada miejska Choszczna. 11 kwietnia 1507 roku elektor brandenburski
zapisał radzie Choszczna lenno Brederlowów w Granowie oraz prawo do udziału
w dochodach i rencie feudalnej34. W nieznanym bliżej czasie lenno Brederlowów w
Granowie uległo niewielkiemu zmniejszeniu do czterech łanów, a w drugiej połowie
XVI wieku powróciło do swej pierwotnej wielkości. W 1572 roku do Brederlowów
należało pięć łanów, a gdy w 1576 roku odkupili łan od swojego poddanego Hansa
Herderna – posiadali sześć łanów (1588)35.
C. Folwark Bojtynów
Obejmował w Granowie w 1499 roku: sześć łanów ziemi, trzy gospodarstwa zagrodników (w tymi jedno opuszczone), do tego ósmą część we wsi Krzęcin i ziemię
na opustoszałych polach zniszczonej wsi Blockshagen. W takiej wielkości lenno potwierdzał elektor braciom Tomaszowi i Hansowi von Bojtynom 12 marca 1499 roku
i wspomniał, że wcześniej posiadał to lenno ich ojciec36. Podobnie jak w przypadku
Brederlowów, 11 kwietnia 1507 roku elektor brandenburski zapisał radzie Choszczna lenno Bojtynów w Granowie oraz prawo do udziału w ich dochodach i rencie

32
33
34
35
36

w. 1858, No 8, s. 22. Zaglądając jednak do dokumentu dla Wedlów z 28 maja 1374 roku, widzimy,
że wspomniano tam wioski: Krajnik Dolny i Górny, Grabow (nie Granow !) i Saten (nie Sain czy
Salm), wioski położone nad Odrą w ziemi chojeńskiej ! CDB, A, XVIII, s. 148.
CDB, A, XXIV, s. 121; G. J. Brzustowicz, Rycerstwo ziemi choszczeńskiej, dz. cyt., s. 103, 105.
AKS, I, nr 1131, k. 262-263.
CDB, A, XVIII, s. 50-51.
H. G. Ost, Die zweite deutsche Ostsiedlung im Drage- und Küdow-Gebiet (Grenzmark Posen-Westpreußen), „Deutscheld und der Osten. Quellen und Forschungen zur Geschichte ihrer Beziehungen“, Bd. 14, Berlin 1939, s. 105.
AKS, I, nr 1131, k. 263-264; K. Berg, Arnswalde XVI, Bd. I, dz. cyt., s. 74, przyp.1.
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feudalnej37. 26 maja 1536 roku lenno w Granowie o wielkości sześciu łanów i trzy gospodarstwa zagrodnicze posiadał Tomasz, syn Tomasza Bojtyna. Majątek Bojtynów
w Granowie był połączony z ich ziemią w Krzęcinie i Blockshagen do 1578 roku38.
Ponieważ posiadali trzy lenna blisko siebie położone, mogły być obsługiwane przez
jeden folwark. W związku z tym, iż w 1499 roku określono Bojtynów jako „z Granowa”, tutaj musieli wtedy mieć swoją siedzibę, tj. dwór, a zapewne i folwark. Niestety
nie wiemy dokładnie, gdzie usytuowane były zabudowania folwarku Bojtynów.
D. Folwark Billerbecków
Uległ już w drugiej połowie XV wieku podziałowi. Istniał zapewne najpóźniej od
około pierwszej połowy XV wieku. Chociaż ustalenie jego genezy jest niemożliwe.
Obejmował do 1504 roku 18 łanów z dworem należące do Jakuba von Billerbecka,
dziewięć łanów z dworem Baltazara von der Zinne oraz pięć łanów, które posiadał
potem Antoniusz von Polentz39. Zatem w drugiej połowie XV wieku folwark von
Billerbecków w Granowie dysponował 32 łanami ziemi. Był to największy rycerski
dział w tej miejscowości oraz połowa obszaru Granowa. Z biegiem czasu dobra te
uległy podziałowi pomiędzy członków rodu von Billerbeck oraz rodzin spokrewnionych, a część przejęło miasto Choszczno, które oskarżano potem o doprowadzenie
tego folwarku rycerskiego do ruiny.
E. Folwark rodziny von der Zinne
Folwark ten należy traktować jako kontynuację wcześniej wspomnianego folwarku Billerbecków. Powstał z dóbr Billerbecków w Granowie. Dziewięć łanów z
dworem przejął Balazar von der Zinne, ojczym Jakuba von Billerbecka. Mogła to być
oprawa wdowia jego żony. Około 1504 roku dwór i łany po Baltazarze otrzymała od
elektora rada miejska z Choszczna40.
F. Folwark Polentzów
Powstał dopiero w początkach XVI wieku w nieznanych dla nas okolicznościach.
Antoniusza von Polentz nie wspomniały hołdy lenne składane w 1499 roku. Wspomniano go po raz pierwszy w Granowie dopiero w 1504 roku jako posiadającego 15
łanów wydzielonych z lenna Jakuba von Billerbecka41. Potem Antoniusz wspomniany został w Granowie do roku 150842. Zmarł w 1509 lub najpóźniej w 1510, bo około
1510 roku został wspomniany jako zmarły. Jego danina z Wężnika przypadła miastu

37 CDB, A, XVIII, s. 50-51.
38 K. Berg, Arnswalde unter dem Deutschen Orden und den ersten Hohenzollern, Arnswalde 1923, s.
155-156, przyp. 4; tegoż, Arnswalde XVI, Bd. I, d. cyt., s. 74.
39 CDB, A, XVIII, s. 49-50.
40 CDB, A, XVIII, s. 49-50.
41 CDB, A, XVIII, s. 49-50.
42 AKS, I, nr 1131, k. 266-267.
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Choszcznu43. Przypuszczam, że dział Polentza powstał podobnie jak w przypadku
działu Baltazara von der Zinne – w związku z uposażeniem krewnego Jakuba von
Billerbecka. Być może Antoni von Polentz miał za żonę siostrę Jakuba, co tłumaczyłoby otrzymanie przez niego działu w części Billerbecków w Granowie.
G. Lenno von Prechelów
Henryk von Prechel miał pięć łanów w Granowie w „pierwszej wojnie” pomorsko-brandenburskiej44, czyli w czasach 1467-1474, a najpewniej od 1469 roku. Henryk po raz pierwszy pojawił się w dokumentach 10 grudnia 1458 roku, występując w
Bierzwniku jako świadek nadania Petera Gronowa dla klasztoru cysterskiego. Potem,
określany jako „z Chłopowa”, został wspomniany 30 października 1460 roku, kiedy
otrzymał od elektora dwór w Choszcznie. 8 listopada 1470 roku sprzedał Bierzwnikowi wieś Chłopowo z opustoszałymi polami Pluskocina i Tarnowa, co elektor
zatwierdził 6 marca 1472 roku45. Jakiś „Prechel ze Stargardu”, przedstawiciel księcia
pomorskiego, uczestniczył w sprawie sporu o Granowo w 1500 roku46. Wydaje się
zatem, iż Henryk von Prechel mógł posiadać lenno w Granowie kiedyś w latach
około 1458-1470, ale swoją siedzibę posiadał poza tą miejscowością – początkowo w
Chłopowie, gospodarując także na obszarze opustoszałych wsi Pluskocin i Tarnowo
z Lasem Pluskocińskim, do którego wiodła z Choszczna przez Granowo Mieszczańska Droga (Burgwege)47. Najpóźniej w 1472 roku Prechel opuścił dwór i folwark w
Chłopowie i przeniósł się chyba do Choszczna.
Na rozwój gospodarki folwarcznej wpływały nie tylko nieurodzaje i klimat, ale
także kataklizmy, jakimi były wojny. Najazdy i grabieże przyczyniały się na Pomorzu
i w Nowej Marchii w XV wieku do degradacji wsi i folwarków rycerskich. Wiemy, że
Granowo zostało złupione i zniszczone podczas najazdu wojsk polskich w 1419 roku
na krzyżacką Nową Marchię. W związku z tym wieś figurowała w rejestrze krzyżackim jeszcze w 1420 roku48. Zapis ten może świadczyć, że strat jeszcze nie zapomniano i nie zniwelowano. W końcu XV wieku o tym najeździe już nie pamiętano.
Co do ewentualnych zniszczeń powstałych podczas wojen pomorsko-brandenburskich w drugiej połowie XV wieku posiadamy sprzeczne informacje. Pomorscy
świadkowie w procesie sądowym, nie chcąc zapewne wywrzeć złego wrażenia, że
w czasie wojen niszczyli wioskę, o którą potem się spierali, twierdzili niepewnie, że
„Granowo w czasie pierwszej wojny nie było spalone i nie zostało wzięte przez żadnego z książąt”. I zaraz dodawano, że „chyba [...] na szczęście, tak też się stało z Gra43
44
45
46
47

CDB, A, XVIII, s. 52.
AKS, I, nr 1131, k. 284.
CDB, A, XIX, s. 492-495; K. Berg, Arnswalde unter dem Deutschen Orden, dz. cyt., s. 99.
AKS, I, nr 1131, k. 56, 241.
NLb., s. 24. Od 1470 roku obszar Pluskocina i Tarnowa otrzymał klasztor cysterski w Bierzwniku.
CDB, A, XIX, s. 493-498.
48 Repertorium der in Kgln. Staatsarchive zu Königsberg in Preussen befindlischen Urkunden zur Geschichte der Neumark, bearb. E. Joachim, hrsg. P. v. Niessen, „Schriften des Vereins für Geschichte der
Neumark”, H. 3, Landsberg 1895, Nr 445, 448-450; K. Berg, Arnswalde unter dem Deutschen Orden,
dz. cyt., s. 41-42.
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nowem w ostatniej wojnie”49. Istnieją jednak liczniejsze świadectwa mieszkańców
Nowej Marchii, którzy potwierdzali, że „ludzie księcia szczecińskiego” najeżdżali,
grabili i palili Granowo podczas pierwszej i drugiej wojny sukcesyjnej50, zapewne
więc w 1469 i 1479 roku.
Nie posiadamy dokładnych wykazów strat z 1419, 1469 i 1479 roku, ale można
przypuszczać, że najazdy dotknęły majątki rycerskie i przez jakiś czas potem folwarki rycerskie musiały podnosić się ze zniszczeń i rekompensować straty. Jak jednak
wynika z tych wzmianek, istniały dość długie okresy dające folwarkom czas na odbudowę i rozwój.
Wojny pomorsko-brandenburskie spowodowały duże straty i zniszczyły osadnictwo na pograniczu Nowej Marchii i Pomorza Zachodniego. Na samym tylko interesującym nas odcinku tego pogranicza zniszczone, spalone, ograbione zostały podczas wojen: prawdopodobnie w latach 1468-1469 w Nowej Marchii – Blockshagen,
Pluskocin, Tarnowo i Mewesdorf, w 1479 roku – Tuczno, Granowo i Żeńsko, a po
pomorskiej stronie granicy w tym samym roku – Przekolno, Jarosławsko, Warszyn51
i zapewne Stavenow.
Opustoszałe pola Pluskocina i Tarnowa w latach 1470–1474 sprzedali Prechelowie cystersom z Bierzwnika52. W 1485 roku część opustoszałego obszaru dawnego
Tarnowa posiadała rada miejska Choszczna53. Obszar po wiosce Blockshagen został
rozdzielony pomiędzy rycerstwo z Granowa i Krzęcina. W 1499 roku udziały na
tym opustoszałym obszarze mieli Bojtynowie z Granowa i Krzęcina, Eickstedtowie i
Rohwederowie z Krzęcina.
Zniszczone i opuszczone wioski istniały także w innych częściach Nowej Marchii. Na przykład Przydarłowo (Brederlow) było opuszczone jeszcze w 1490 roku, od
czasów śmierci poległego w walkach Kurta von dem Borne54. Na ziemi strzeleckiej
w 1499 roku opustoszałe pola wspomniano w posiadaniu von Bornstedtów Długim,
Osiecznie i Pielicach55. Jeszcze w 1499 i 1513 roku wspominano opuszczone pola
w Tucznie i w 1518 roku w Wołogoszczy koło Dobiegniewa56. Opuszczone pola w
Żabicku jeszcze w 1536 roku, a w 1564 roku na ziemi pełczyckiej w Będargowie,
Krzynkach, Golejewie i Stavenow57.
Z podanych przykładów wynika, że wspomniane wojny pomorsko-brandenburskie zrujnowały gospodarkę folwarczną na pograniczu na długie dziesięciolecia. W
samym Granowie folwarki rycerskie nie ucierpiały zbyt mocno, bowiem posiadamy
świadectwa ich funkcjonowania w początkach XVI wieku.
49 AKS, I, nr 1131, k. 99.
50 AKS, I, nr 1131, k. 156-157, 177-179, 203.
51 Codex diplomaticus Brandenburgensis continuatis (dalej: CDBC), Bd. II, Berlin 1832, s. 33-34; Regesta Historiae Neomarchicae, (dalej: ReHN), Hrsg. K. Kletke, Bd. II, „Märkische Forschungen”, Bd. XI,
Berlin 1872, s. 303.
52 CDB, A, XIX, s. 493, 494, 497.
53 CDB, A, XIX, s. 500.
54 ReHN, II, s. 327.
55 ReHN, II, s. 365; C. Treu, Geschichte der Stadt Friedeberg in der Neumark und des Landes Friedeberg,
Friedeberg 1909, s. 132.
56 CDB, A, XXIV, s. 232; C, II, s. 503; ReHN, II, s. 403; H. u. K. Schönning, Geschichtlische Nachrichten
von dem Geschlechte von Schönning und dessen Gütern, Berlin 1830, s. 16.
57 CDB, A, XXIV, s. 297.
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W latach 1504–1508 w Granowie istniały trzy folwarki rycerskie: Brederlowów,
Bojtynów i Polentzów. Taki podział, na trzy części, najprawdopodobniej funkcjonował w Granowie przez całą drugą połowę XV wieku, z tym że działy te należały
wcześniej do: Brederlowów, Bojtynów i Billerbecków (potem do przedstawicieli rodów v. d. Zinne i v. Polentz)58.
Na przypuszczalne zlokalizowanie lenn i ustalenie podziału wsi pomiędzy rycerstwo w drugiej połowie XV wieku pozwala nam zapis jednego z zeznań sądowych
z początków XVI wieku59. Na jego podstawie należy przypisać Brederlowom część
południową wsi, wzdłuż drogi Przekolno-Granowo-Krzęcin. Z kolei po północnej
części tej drogi, prawdopodobnie znajdowały się posiadłości dwóch rodów, które
rozdzielała ulica wiejska, odchodząca spod kościoła na północ do Choszczna. Tak
więc po zachodniej stronie tej ulicy znajdowała się prawdopodobnie część wsi należąca do Bojtynów, a po wschodniej – do Billerbecków.
3. Lenno kościelne
W 1337 roku wspomniano w Granowie cztery łany parafialne60. Takiej wielkości
lenno zostało wyodrębnione w początkowym okresie organizowania wsi na prawie
niemieckim, czyli jeszcze w XIII wieku. Wielkość tego lenna była podobnie jak w
przypadku większości parafii w Nowej Marchii i Pomorza Zachodniego. Na podstawie mapy Granowa z 1830 roku wiemy, iż lenno kościelne znajdowało się na północy
obszaru wsi i rozciągało się pomiędzy Cychrą i Małą Iną, granicząc z lennem rycerskim.
Ponad to na terenie Granowa znalazły się lenna należące do innych instytucji
kościelnych. Od 1360 roku należały do kościoła parafialnego pod wezwaniem NMP
w Choszcznie cztery łany w Granowie61. Na podstawie mapy wsi z 1830 roku wiemy, iż na obszarze Granowa znajdowały się wtedy dwa działy ziemi kościelnej. Jeden – jako lenno kościelne wspomniany przez nas wyżej, a drugi – na południu od
wsi. Ten drugi dział mógł mieć wczesną metrykę i być pozostałością po nadaniu dla
choszczeńskiej świątyni z 1360 roku.
4. Folwark miejski
W końcu XV wieku rozwinął się w Granowie folwark miasta Choszczna o
wielkości kilkudziesięciu łanów. Folwark ten był zlokalizowany na gruntach, położonych na wschód od wsi. W starych aktach procesowych wspomniano, że rada
Choszczna posiadała w Granowie „kilku chłopów”62. Chłopi sprawiali kłopoty w
58
59
60
61
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G. J. Brzustowicz, Rycerstwo ziemi choszczeńskiej, dz. cyt., s. 261, 273-274, 277-278, 309, 348-349.
AKS, I, nr 1131, k. 77.
Nlb., s. 24.
AKS, I, nr 1131, k. 256-257.
AKS, I, nr 1131, k. 315.

90

Grzegorz Jacek Brzustowicz

stosunkach z sąsiadami posiadającymi pola nad samą granicą państwową. Istnieją
świadectwa, że przed 1467 rokiem Vicke von Beneckendorf, burmistrz choszczeński, który przybył konno do Granowa, upominał chłopów przynależących do rady
miejskiej, aby nie dokonywali kradzieży na polach położonych koło Granowa, nad
granicą, tj. nad Marckschiede koło Lasu Boguszyńskiego, tylko z tego powodu, że są
w konflikcie z von Brederlowem z Przekolna63. W wyniku późniejszych transakcji i
zabiegów mieszczan, folwark miejski w Granowie rozrósł się w XVI wieku kosztem
ziemi rycerskiej. Około 1504 roku elektor Joachim I informował, że burmistrz i rada
Choszczna „w minionym czasie weszli w posiadanie na drodze odkupna od Jakuba
von Billerbecka 18 łanów i dworu oraz od Baltazara von der Zinne dziewięć łanów i
dworu we wsi Granowo, z wszystkimi korzyściami, wszystkim co do nich przynależy
i wszystkimi prawami, jakie posiadali w lennie”. Wspomniani feudałowie mieli swoje lenna także na zasadzie „rękojmi”, iż wobec śmierci „wspomnianych wyżej świętej
pamięci Jakuba von Billerbecka i Baltazara von der Zinne bez prawowitych męskich
spadkobierców lennych łany te przypadną nam w udziale” z posiadłości w wymiarze
27 łanów wraz z dworami i zagrodnikami, lennem kościelnym, sądownictwem niższym „oraz ze wszelkimi łaskami, korzyściami, przyległościami i prawami w takiej
mierze, jak to posiadali Billerbeckowie i Zinne”. Ponad to radzie miejskiej elektor
zapisał jeszcze pięć łanów w Granowie, po Antoniuszu von Polentzu. Za co rada
miejska w Choszcznie zapłaciła elektorowi 600 guldenów64. 11 kwietnia 1507 roku
elektor brandenburski zapisał radzie Choszczna lenno Brederlowów i Bojtynów w
Granowie oraz prawo do udziału w dochodach i rencie feudalnej z ich lenn65. Około
1510 roku elektor Joachim I burmistrzowi i radzie miejskiej z Choszczna zapisał za
wyświadczone zasługi, „jako prawowitą i wieczną własność” winspel żyta z rocznej
daniny z młyna w Wężniku (Hammermollen), „który po śmierci naszego umiłowanego i wiernego sługi, świętej pamięci Anthoniusza von Polentz przypadł nam, jako
panującym władcom”66. W 1516 roku twierdzono, że w Granowie „dawano opłatę
lenną w wysokości pięciu szylingów od łana i szła ona do Choszczna”67. Własność
miejska w Granowie utrzymała się do XX wieku.
5. Służba na folwarku państwowym
Ponieważ miasto Choszczno przejęło większość chłopów, którzy wcześniej, należąc do szlachty, byli zobowiązani także do służby wobec państwa, zostali oni w XVI
wieku zobowiązani do służby na folwarku państwowym, zlokalizowanym w Nowym
Żeńsku. Funkcjonujący tutaj od 1561 roku folwark domenalny należał do urzędu w
Reczu i nazywany był początkowo Nowym Dworem (Neuhof), a potem Żeńskiem
(Schönfeld)68, dzisiaj Nowym Żeńskiem.
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Po śmierci margrabiego Jana z Kostrzyna, 13 stycznia 1571 roku, rada miejska
Choszczna oraz cztery cechy miejskie wniosły skargę do elektora brandenburskiego
i zgłosiły potrzebę odzyskania folwarku oraz zniesienia służb chłopów z okolicznych
wiosek. Ponieważ zmarł także w tym czasie elektor Joachim I, 17 marca 1571 roku
wystosowano w tej sprawie list do jego następcy. Odpowiedź otrzymano dopiero po
roku i to odpowiedź odmowną69.
Jednak po kilku latach uzyskano dla chłopów i zagrodników z Granowa zwolnienie od pracy na polach domeny państwowej, przy budowach i zwolnienie od służb
na folwarku. W dokumencie dotyczącym tej decyzji wystawionym przez margrabiego brandenburskiego 26 sierpnia 1576 roku wyraźnie podkreślono położenie tego
folwarku w pobliżu Wysokich Błot (Hochenbruch), pod Choszcznem, gdzie mieszkańcy pozyskiwali drewno na różne cele. W dokumencie wyraźnie użyto nazwy
powstającej osady: Nowy Folwark Żeńsko (Neu Vorwerk Schönfedt)70. Margrabia
wspomina także w tym dokumencie, że chcąc oszczędzić haptmannowi z Recza, jak
i radzie z Choszczna długiego sporu, podzielił folwark na dwie połowy71. Zapewne
więc, każda ze stron otrzymała jedną z części. Nowy Folwark Żeńsko, wcześniej jako
Nowy Dwór (Neuhof), występuje później jako kolejny folwark miejski, po folwarku
klasztornym (Klostervorwerk) i majątku rycerskim (Rittergut)72.
29 stycznia 1582 roku z Recza pisał do księcia pomorskiego amtmann recki Valentyn von Wedel w związku ze skargą na to, że „przed wieloma laty, Jego Łaskawość Książę Elektor na folwarku zwanym Żeńsko (Vorwerk Schonefelt), położonym
w amcie w Reczu [kazał zbudować – przyp. aut.] most, który z racji przeniesienia
prawa własności [...], [znalazł się? – przyp. aut.] w pobliżu ziemi uprawnej margrabiego Jana świętej pamięci, od kiedy jednak zbudowany został most nad rzeczką
Nowy Młyn (Newenmoelen), wypas odbywał się na obszarze pól granowskich (Zur
Feltmarckenn Granow)”. Obecnie poddany księcia pomorskiego Kaspar von Kühlow
z Boguszyn uprzykrza się i utrudnia przejście, a nawet podjął działania, „aby ten
most zburzyć” i domaga się, aby „zbudować go nad Młyńskim strumieniem (Mühlenfliess)”. Amtmann recki „wprawdzie był przeciw temu, aby był tam on zbudowany, to jednak dla utrzymania dobrych stosunków sąsiedzkich zrezygnował z tego
i kazał, powiadomić księcia pomorskiego”. Jednak „pismo dotyczące sporu co do
wspomnianej rzeki i mostu” otrzymał także elektor brandenburski, w którym amtmann recki skarżył się, że „od dawien dawna Kühlowowie i ich rodzice oraz wszyscy
inni przodkowie utrzymywali”, że należy stary most zburzyć i zbudować nowy w
innym miejscu. Dlatego amtmann napisał do Kaspara von Kühlowa z prośbą, aby
mógł odstąpić od budowy tego mostu. Odpowiedzi jednak nie otrzymał. Teraz także
„nie był w stanie utrzymać korespondencji z poddanymi łaskawego księcia elektora
osiedleńcami na terenie Granowa”. Amtmann prosił elektora, aby ten wydał polecenie von Kühlowowi, aby „pozostawił mu przede wszystkim ten most, który został
zbudowany przed wieloma laty [...] i nie czynił żadnych przeszkód”. Tłumaczył się
69
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także tym, że nie może już dłużej zwlekać, ponieważ ów von Kühlow nie chce czekać
i grozi otwarcie, że nie będzie czekał ze zburzeniem mostu. W związku z tym amtmann recki pytał swego władcę „czy ma wobec owego von Kühlowa czynić coś siłą i
jak ma się zachowywać”73.
W tej samej sprawie amtmann wysłał kolejny „adres” do elektora Jana Fryderyka
dwa dni później – 31 stycznia 1582 roku74. Wiemy o tym z zachowanego brudnopisu
listu do księcia75.
Po miesiącu o sprawie do księcia zachodniopomorskiego listem wystawionym
w Szczecinie 9 lutego 1582 roku pisał Kaspar von Kühlow. Na wstępie poinformował, że 7 lutego odebrał polecenie książęce, dotyczące sporu z Valentynem von Wedlem amtmannem z Recza (Houetman zue Retz). Poddany księcia pomorskiego z
Boguszyn skarżył się w swej odpowiedzi, że: „nie może skrywać, jak to Valentin von
Wedel z racji swojego lub innych osób upodobania, z racji swojej lub innych osób
zachcianki pozwolił sobie na zbudowanie mostu nad rzeczką Nowy Młyn (Nowe
Muhlen fliess), aby móc wyganiać owce na granowskie pola (Granowische feldt) i tam
prowadzić wypas, kiedy przecież wszystkim, jak i łaskawemu Księciu i panu, jest
wiadomym, że w tym właśnie miejscu, jak i wszędzie tutaj, nie było żadnego mostu
i wypasu owiec od zawsze, a mój ojciec i jego ojcowie w tymże miejscu nie godzili
się na żaden most ani wypas owiec, a ja i mój brat obawiamy się, że przez to zostaną
wyrządzone znaczne szkody, tym bardziej że jako w tym właśnie, jest pole uprawne
obsiane żytem, toteż na nim zostaną wyrządzone przez owce znaczne szkody, które
mnie i mojemu niepełnoletniemu bratu mogą odebrać dochody”.
„Ponieważ [...], Valentyn von Wedel chce prowadzić na polach granowskich
wypas owiec, a tenże nie może (tego uczynić bez mostu), aby wszelkie pozostałe
uciążliwości zostały oszczędzone, a mnie i mojemu bratu nie była wyrządzona żadna
szkoda ani żadna ingerencja na naszym stanie posiadania. Dlatego też z chęcią sporządzam i przekazuję to pismo, aby nam nic się nie stało i dlatego niniejszym dociera
do Waszej Książęcej łaskawości moja uniżona prośba, aby Wasza Książęca Łaskawość pouczył łaskawie Valentyna von Wedel o mojej skardze i zechciał mu wskazać,
że w tymże miejscu nigdy, jak to każdemu wiadomo, nie było żadnego mostu ani
wypasu owiec, i aby następnie on od tego odstąpił”76. Nie wiemy, jak spór zakończył
się. Nie zachowała się lub nie powstała inna korespondencja w tej sprawie.
W 1590 roku sporządzono spis własności domeny reckiej i wspomniano podlegający jej folwark Nowe Żeńsko (Vorwerk Schönfeld), który obejmował 383,5 myśliborskie (895 magdeburskie) morgi pól uprawnych, 133 morgi na pierwszym polu na
Hochenbruch, na kolejnym polu Klinklisch Winkel – 112,5, na drugim polu położonym w kierunku Granowa i na trzecim polu pod Zamęcinem – 138 mórg. Ponad to
wspomniano należący do folwarku Mały i Duży Las Dębowy (Kleine i Grosse Eichholz), świniarnię, równinne łąki, nazywane der Bärenwinkel (do zamęcińskiej granicy), Granowskie Łąki (die Granowwiese), Trzcinowe Łąki (die Rohrwiese) i Czerwone
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Błota (Rote Bruch). Uprawiano tutaj: żyto, jęczmień, owies, grykę i len. Hodowano
110 głów rogacizny, w tym były dwa byki, 41 krów mlecznych, 31 wołów, 13 jagniąt,
23 cielaki. Ponad to 141 świń, 1143 owce i 50 gęsi. Chłopi przywozili drewno z Wedelskiej Puszczy (Wedelschen Heide). Do folwarku było przypisanych 34 chłopów
łanowych i 6 zagrodników, a służby dla części domeny z Recza wypełniali chłopi z
Zamęcina i Żeńska77. Skoro wożono drzewo z Puszczy Wedelskiej na folwark Nowe
Żeńsko, to most na Małej Inie musiał pozostać.
6. Rolnictwo i dzierżawy
Funkcja ekonomiczna wyraźnie wzmacniała pozycję szlachty w swoim środowisku, także na Pomorzu i w Nowej Marchii. Funkcja ta była związana z powstaniem
w dobrach ziemskich szlachty dużych gospodarstw rolno-hodowlanych. Najwięcej
folwarków pojawiło się w XV wieku w dobrach drobnej i średniej szlachty.
Na gospodarstwo szlacheckie składały się zabudowania, areał i siła robocza. W
okresie kolonizacji niemieckiej na Pomorzu i w Nowej Marchii podstawą gospodarki rolnej było gospodarstwo chłopskie, które uprawiało ziemię należącą do pana
feudalnego. Na rzecz pana chłopi uiszczali rentę w pieniądzu lub naturze. Taki czynszowy ustrój na wsi dominował w XIV do połowy XV wieku. Od drugiej połowy XV
wieku stosunki rolne ulegały przeobrażeniom, których głównym elementem było
włączenie przez szlachtę do dużych własnych gospodarstw rolnych chłopów, którzy
wykonywali prace w ramach bezpłatnej pańszczyzny.
Zabudowania folwarczne to przeważnie budynki dla zwierząt: obory i stajnie,
a także na przechowywanie płodów rolnych, jak stodoły i spichlerze. Te ostatnie
mamy w Granowie potwierdzone źródłowo w 1360 roku. Produkcja rolna rozwijała się na łąkach, w lasach i przede wszystkim na ziemi uprawnej78. Ta była dobra,
bo glebę w Granowie jeszcze w XVIII wieku określano jako najlepszą w powiecie
choszczeńskim79. W okolicy dostępne też były wody zasobne w ryby, jak jeziora,
stawy i rzeczki. W okolicach wsi występowały i były wykorzystywane złoża gliny (na
wschód od wsi) i torfu (na północ od wsi).
Szlacheckie gospodarstwa posiadały areał dostosowany do możliwości jego
uprawy, co do ilości posiadanych chłopów i zagrodników będących do dyspozycji
danego rodu. Jeżeli było ich mniej, nadmierne obciążenie chłopów pracami groziło ruiną ich gospodarstw albo ucieczką. Zagrożenie w tym wymiarze pojawiało się
wtedy, kiedy rycerz powiększał areał należący do jego folwarku poprzez zakup albo
karczunek nieużytków lub łanów po opustoszałych wioskach. W Granowie proces
powiększania areału folwarków, jaki istniał w powiecie choszczeńskim w drugiej połowie XVI wieku, prawie się nie zaznaczył. Brederlowowie odzyskali jedynie łan ziemi, który wcześniej w nieznanych okolicznościach przekazano jednemu z chłopów.
77 K. Berg, Das Erbregister des Amtes Reetz vom Jahre 1590, Arnswalde 1922, s. 21, 60; K. Berg, Arnswalde XVI, Bd. I, dz. cyt., s. 71.
78 AKS, I, nr 1131, k. 256-258.
79 P. v. Schwartz, Die Klassifikation, dz. cyt., s. 170.
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W XVI wieku w rolnictwie upowszechniła się uprawa trójpolowa. Tak też było w
Granowie, bo jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku funkcjonowały nazwy trzech
wielkich działów. Największym z nich było Pole Krzęcińskie (Das Cranzinische Feld),
obejmujące obszar wsi rozciągający się na południe od wioski i drogi Krzęcin-Granowo-Przekolno. Na północ od tej drogi rozciągały się dwa kolejne pola: na północnym zachodzie Pole Przekolneńskie (Das Ehrenbergersche Feld) i na północnym
wschodzie Pole Młyńskie (Das Mühlen Feld). Linią podziału tych dwóch ostatnich
pól była płynąca pomiędzy nimi rzeczka Cychra. Z biegiem czasu obszar Granowa
był dzielony na tzw. „końce” czy „rogi”. I tak w kierunku Krzęcina to Dębowy Koniec
(Eichende), na południowym zachodzie Przekolneński Koniec (Ehrenbergsche Ende)
i Młyński Koniec (Mühlenende) na północy przy polnej drodze do Zwierzynka80.
W latach 1535–1571 w Nowej Marchii panował margrabia Jan Kostrzyński.
Wtedy szlachta przeszła do rozwiniętej formy gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Główną formą produkcji na folwarkach była uprawa roślin i hodowla zwierząt.
W produkcji roślinnej najbardziej opłacalne było zboże. Hodowano bydło, konie,
świnie i owce. Najwyższe dochody osiągały folwarki z pozyskiwanej od owiec wełny.
O hodowli na folwarku Brederlowów w XV wieku mówi nam pośrednio wzmianka
opowiadająca, jak Marten von Brederlow z Granowa był winny 56 grzywien Finkenaugen i w celu spłacenia długów musiał do Pełczyc „przesłać z Granowa, ze swojego gospodarstwa, cztery krowy i pięćdziesiąt sześć owiec”81. Wzmianka wyraźnie
wskazuje na rozwiniętą hodowlę owiec co najmniej od drugiej połowy XV wieku.
Potem o tej hodowli w majątku Brederlowów dowiadujemy się w drugiej połowie
XVI wieku82.
Przeważnie dochody z produkcji folwarku przewyższały kilkakrotnie świadczenia pieniężne i naturalne chłopów. Folwarki były w różnym stopniu rentowne, dochody z reguły przewyższały wydatki.
Szlachta zbierała daniny i opłaty od chłopów. Czynsz gruntowy (census mansorum) wynosił w Nowej Marchii początkowo 1 lub 2 solidy od włóki. Potem wysokość
opłat rosła do 13 solidów w połowie XIV wieku. Prócz czynszu chłopi składali tzw.
pakt (pactus), tj. opłatę łączącą w sobie czynsz i dziesięcinę kościelną. Taką opłatę
wnosili chłopi w wysokości od 2 do 6 grzywien z łana83. W 1337 roku chłopi z Granowa opłacali 16 solidów paktu (pactus XVI solidos)84. Od XVI wieku i później chłop
(z dwóch łanów) płacił 22 guldeny, 15 groszy, półchłop – 14 guldenów i zagrodnik
8 guldenów i 4 grosze 6 fenigów jako opłatę w zamian za służby, dzierżawy i daniny.
Stąd dla miasta Choszczna z Granowa szło 660 guldenów85.
W 1500 roku, podczas rozprawy sądowej Tomasz von Brederlow z Granowa powiedział, że „wieśniacy z Granowa dawali opłatę lenną w tym czasie do dworu”86. Z
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dawnych ksiąg sądu nadwornego w Choszcznie dowiadujemy się o wysokości opłat
lennych w funkcjonujących wówczas w Granowie majątkach szlacheckich Brederlowów, Bojtynów i Polentzów: 87 88 89
OPŁATA LENNA Z DOBR BREDERLOWÓW W GRANOWIE87
ROK
ILOŚĆ ŁANÓW
ILOŚĆ GOSPODARSTW
OPŁATA
Jedno chłopskie i jedno
1504
4
12 florenów
opuszczone
1505
4
12
1507
4
12
1508
4
?

ROK
1504
1505
1507
1508

OPŁATA LENNA Z DOBR BOJTYNÓW W GRANOWIE88
ILOŚĆ ŁANÓW
ILOŚĆ GOSPODARSTW
OPŁATA
6
Jedno zagrodnicze
15 florenów
6
15
6
15
7
18

ROK
1504
1505
1507
1508

OPŁATA LENNA Z DOBR POLENTZÓW W GRANOWIE89
ILOŚĆ ŁANÓW
ILOŚĆ GOSPODARSTW
OPŁATA
5
Jedno zagrodnicze ?
15 florenów
5
13
5
13
5
15

Wśród dzierżaw w Granowie wspomniano w 1499 roku w posiadaniu von Bojtynów dzierżawę lenna kościelnego, dróg, ósmą część z beczki miodu zbieranej przez
mieszkańców Granowa90.
Z kolei do Brederlowów i innych rodów rycerskich należał młyn wodny na Małej Inie w Wężniku (Hammerműhle)91. W 1503 roku wispel ziarna dzierżawy z młyna
nazywanego Harnischmühle należał do von Beneckendorfów z Wardynia92. W 1510
roku młyn nazywano Hammer, co przemawia za młynem kuźniczym, być może produkującym zbroje i broń (Harnich). W XVI wieku używano także nazwy: Granower
Hammer93. Udział w młynie posiadał także Antoni von Polentz do około 1510 roku
87
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(Anthonius von Polenczk). Po nim winspel żyta rocznie należał do rady choszczeńskiej94. W 1510 roku elektor Joachim nadał miastu Choszcznu dochód w wysokości
wispla żyta z młyna w Wężniku. Od XVI wieku dochody z młyna były podzielone
pomiędzy radę miasta Choszczna i okoliczną szlachtę, głównie z Krzęcina, Granowa
i Nowego Klukomia. W 1516 roku Dzinisz von Blanckensee ze Sławęcina i Nowego
Klukomia zakupił część dzierżawy młyńskiej w Wężniku od Beneckendorfów z Wardynia i Rohwederów z Krzęcina95. W 1536 roku czynsz z tego młyna był podzielony
pomiędzy: von Beneckendorfów ze Starego Klukomia, rodzinę von Blanckensee z
Nowego Klukomia, von Rowederów z Krzęcina i radę Choszczna. Cały czynsz wpłacany przez szlachtę i mieszczan wynosił 8,5 winspla96. Średniowieczny młyn w Wężniku uległ zniszczeniu w 1579 roku podczas gwałtownej burzy z nawałnicą, czasami
też określanej jako „trąba powietrzna”. Wydarzenie odnotowane przez kronikarza
Angelusa, który poinformował, że wówczas w Wężniku wiatr wyrywał drzewa z korzeniami. Pojawiło się wtedy pęknięcie w tartaku. Z kolei w młynie wodnym wiatr
zerwał dach, spadły krokwie i połamał drzewa w ogrodzie97. Nie ucierpiał pobliski
młyn w Smużyku koło Krzęcina98, nazywany po raz pierwszy w 1503 i 1536 roku
„młynem w zaroślach” (Büszmollen, Bussmollen)99.
Uzupełnieniem uprawnień szlachty były posiadane lasy. W XVI wieku mieszkańcy wsi Granowo oraz Bolewice i Przekolno mieli prawo do wypasu i wyrębu
drzewa w zamian za rozliczne powinności, jak: daniny w zbożu, bydle, drzewie i
czynsz z barci. We wsi wybierano glinę, piasek i żwir w dwóch miejscach, nad Huchel
i w Stauungsbruch100.
Na północnym zachodzie od Granowa znajdował się wspomniany w 1564 roku
Las Wedelski i Las Boguszyński. Las Boguszyński należał do Waldowów z Pełczyc,
czyli przynależał bezpośrednio do zamku pełczyckiego. Z kolei nazwa Lasu Wedelskiego musi pochodzić co najmniej z XIV wieku, kiedy Boguszyny i Granowo należały do Wedlów (1313, 1376)101. W XVI wieku Las Wedelski był podzielony. Jego
część pomorska należała do rodziny von Kühlow z Boguszyn, ale nie wiemy, do kogo
należała część marchijska. Raczej wątpliwe, aby tak jak nazwa mówi – do Wedlów.
Raczej do mieszkańców Granowa. Podobny stan własnościowy co do tego lasu funkcjonował także w XV i XVI wieku. Granica lasu położonego pomiędzy Boguszynami
a Granowem ustaliła się ostatecznie w latach 1613-1616102. W późniejszym czasie
94 CDB, A, XVIII, s. 52.
95 Geschlechtsnachrichten des hochadelichen Hauses derer von Blanckensee, w: C. F. Pauli, Leben Grossem Helden des gegenwärtigen Krieges, Halle 1763, nr 54, s. 140.
96 K. Berg, Arnswalde unter dem Deutschen Orden, dz. cyt., s. 93. Jeszcze w XVII wieku do Brederlowów należała dzierżawa w Wężniku o wielkości 18 korców ziarna. Tamże, s. 172, przyp. 2. Od wieku
XVI młynarzami w Wężniku była rodzina Wolfgramm. K. Berg, Arnswalde XVI, dz. cyt., s. 93.
97 J. Ch. Beckmann, Historische Beschreibung der Chur- und Mark Brandenburg, Bd. I, Berlin 1751, szp.
499; K. Berg, Arnswalde XVI, Bd. I, dz. cyt., s. 119-121; WSW, s. 234.
98 W 1337 roku był to młyn sołtysa (schultetus habet molendinum). NLb., s. 24. Po raz pierwszy nazwę
młyna zapisano w 1503 roku: Büszmollen; potem w 1536 roku: Bussmollen. CDB, A, XXIV, s. 223.
99 CDB, A, XXIV, s. 223.
100 WSW, s. 230-231. Pierwsze z tych miejsc znajdowało się na wschodnim krańcu wsi, a drugie – na
północy.
101 Rep., nr 7.
102 AKS, I, nr 1162, k. 1-9.
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w tym kierunku rozwijała się własność miasta Choszczna. W 1750 roku burmistrz
choszczeński zakupił las bukowy (Buchholz), na terenie dzisiejszej Bukwicy, który
wcześniej należał do majątku rycerskiego w Granowie, posiadany niegdyś przez von
Brederlowów103.
Na wschodzie od Granowa znajdowała się Puszcza Krzęcińska (Kranzinische
Heide, 1830). Na południu, do XIX wieku należał do majątku szlacheckiego (Rittergut) las o nazwie Puszcza Dębowa (Eichheide, 1830). Na mapie z roku 1720 widać
las na zachodzie, pomiędzy Lasem Boguszyńskim a Puszczą Dębową. Brak tego lasu
na mapie z 1779 i na planie wsi z 1830 roku. Granowska Puszcza (niem. Granowsche Heide) w 1779 roku, to las w południowo-zachodnim krańcu obszaru wsi Granowo, obok miejsca, które w późniejszym czasie nazywano Dębowym Ostrowiem
(Eichwerder). Była to wschodnia część Puszczy Krzęcińskiej.
Od XV wieku w Granowie funkcjonowała karczma. W 1590 roku w Granowie
były dwie karczmy, szynkujące piwo choszczeńskie. Do dochodów z karczem rościli
pretensje von Brederlowowie. W drodze kompromisu, co dwa lata dziesięcinę z karczem miało otrzymywać miasto, a co trzeci Brederlowowie104.
Z powodu nakładających się na siebie uprawnień w XVI wieku majątek rycerski
w Granowie był podzielony na dwie części i ich właściciele Brederlowowie toczyli spory z radą miasta Choszczna dotyczące spraw własnościowych lasów, wypasu
owiec, polowań, rybołówstwa i pastwisk. Dopiero w 1609 roku w roli rozjemcy wystąpił Urząd w Kostrzynie, dzięki czemu poznajemy przyczyny wcześniejszych sporów.
Jedną z przyczyn sporu z miastem Choszcznem było prawo do pochówku w
kościele. Rodzina Brederlow żądała swobodnego pochówku w kościele, co miało im
być przyznane, „o ile mogliby oni potwierdzić, że ich przodkowie oraz ich krewni
mieli w poprzednich latach swoje pogrzeby w kościele w Granowie i nic nie dawali
za to kościołowi. Jeśli jednak coś było uiszczane za każdą osobę, wówczas mieliby
oni nadal tak czynić”.105
Kolejny spór dotyczył bliżej nieokreślonego „grodziska” (Burgwall), którego jedną część von Brederlowowie podawali za swoją własność (swobodę, przywilej). W
związku z tym „miało zostać podjęte dokładniejsze dochodzenie, jednak sołtys nie
powinien nic z grodziska ściągać”.106
Zajmowano się wówczas prawem hodowli owiec. Każdy z rodziny Brederlowów
chciał na swojej części utrzymywać własną owczarnię i własnego pasterza, przeciwko czemu protestowała rada miejska, przyznając im tylko jedną owczarnię, a i to tylko w liczbie 150 sztuk pogłowia, jak to zostało niegdyś ustanowione przez landwójta. Rada miejska przedłożyła wypis z księgi miejskiej, „że przed wieloma laty owce
Paula Brederlowa zostały policzone oraz że został on ukarany z powodu nadwyżki
pogłowia”. Wtedy rodzina Brederlow zarzuciła mieszczanom, „że postanowienie pomiędzy Radą a Paulem von Brederlow zostało podjęte, kiedy był on niepełnoletni i
103
104
105
106

K. Berg, Arnswalde im achtzehnten Jahrhundert, Bd. I, Arnswalde 1922, s. 178.
K. Berg, Arnswalde XVI, dz. cyt., dz. cyt., s. 76-77.
Tamże, s. 76.
Tamże.
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wobec tego ich nie dotyczy. Z tego powodu oni przez prawie 40 lat mieli to inaczej
w zwyczaju czynić, a o ile dodać owczarnię Kaspara von Brederlowa, to chociaż nie
używał on ogrodzonego pastwiska, to jednak Merten von Brederlow miał na swoich
będących lennem książęcym ziemiach stałego parobka, ponieważ sołtys też go utrzymywał”. Wspólnie z innymi gospodarzami byli oni przeciwni, aby sołtys zaskarżał
nadal nowe owczarnie, do czego prawo przyznała mu Rada. Tutaj rząd rozstrzygnął
następująco: „ponieważ Rada przynależną do książęcych ziem lennych owczarnię
uznała za nieuprawnioną, jako że nie rozumiano, dlaczego sołtys, który zamieszkiwał przecież gospodarstwo zagrodnicze, miałby posiadać prawo, którego odmawiał
von Brederlowom, dlatego też nie można było uznać owczarni sołtysa. Merten von
Brederlow miał wprawdzie znieść swojego owczarza i kazać wypasać owce zwykłym
pastuchom, co do owczarni Kaspara von Brederlowa miało jednak pozostać tak jak
to było w zwyczaju przez wszystkie poprzednie lata”. Tak więc przywołano tutaj ustalenia sprzed 1569 roku, w którym zagwarantowano Brederlowom prawo do posiadania jednego owczarza za stadem 150 owiec. Brederlowowie zaś kwestionowali ten
zapis, ponieważ był zawarty, gdy ich ojciec Paweł był niepełnoletni, a umowa nigdy
nie była przestrzegana, a jeżeli miałaby obowiązywać nadal, to może dotyczyć jedynie majątku Kaspra von Brederlowa. Ten bowiem przejął gospodarstwo sołtysie,
które posiadało prawo wypasu owiec we wspólnocie z chłopami107.
Berderlowowie według decyzji rządu w Kostrzynie nie mieli prawa posiadania
osobnego pasterza krów, lecz mieli wypasać swoje bydło pod nadzorem zwykłego
pastucha. Jeśli byli przyjmowani kowale, pasterze, polowi, mieli oni, jako że otrzymywali także wynagrodzenie, być dodani do niego.
Pełne prawo własności przysługiwało miastu Choszcznu odnośnie Bukwicy, „z
czego około pół kopy świń, kiedy na pastwisku obrodziły, mogło z niej korzystać”.
Mieszczaństwo, jako takie nie miało tutaj ani praw, ani przywilejów, a wszystkie pieniądze, jakie były pobierane za drewno i wypas, wpływały do kamery miejskiej. W
sprawach pozyskiwania drewna oraz wypasu bydła w Granowie wskazano na postanowienia z roku 1574. Również co do połowów ryb miało pozostać, jak to było
dotąd w zwyczaju. Pozostać miał również spichlerz należący do Kaspara von Brederlowa, „jako że stał on tam ponad trzydzieści lat” (przed 1579 r.). „Dziesięcinę od
dzbana” miała przez dwa lata pobierać rada miejska z Choszczna, w trzecim roku
przysługiwała rodzinie von Brederlow.108
Brederlowie przegrali także spór z Choszcznem o bezprawne zajęcie majątku
sołtysiego. W sprawozdaniu czytamy: Następnie Rada przytoczyła przypadki stosowania siły, jakich von Brederlowowie dopuścili się wobec sołtysa. „Wówczas Kaspar
odparł, iż w domu sołtysa został zabity jego pies, a następnie podłożony u wrót jego
podwórza. Toteż wyzwał on sołtysa na pojedynek. Merten natomiast, jako że zmarły
sołtys dał mu powód, zadrasnął mu mieczem policzek, zeznał, iż oświadczył potem,
że zwróci mu koszty poniesione u lekarza. Toteż panowie rajcy postanowili, iż skoro
Kaspar nie uczynił nic więcej niż wyzwanie na pojedynek z powodu jego zabitego
psa, nie należy uważać go za mającego być poddanym szczególniejszej karze; co do
107 K. Berg, Arnswalde XVI, dz. cyt., s. 76.
108 Tamże, s. 77.
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Martena zaś Rada nie była tak łaskawa, jako że nie ona sama, tylko sołtys został
obrażony, a ponieważ Rada wobec policji uprawnionej do działania w stosunku do
osób pochodzenia szlacheckiego nie posiadała nad nimi jurysdykcji, lecz prawo karania przynależało do łaskawego władcy, toteż – skoro wystosowano skargę zgodną
z należną procedurą – powinno nastąpić to, co należało uczynić zgodnie z prawem”.
Miasto Choszczno we wszystkich trzech wsiach podległych kamerze miejskiej ustanowiła sołtysów lennych, którzy otrzymali swoje posiadłości w lennie od rady i byli
w zamian zobowiązani do określonych usług, jednak żadne ze źródeł nie daje wglądu, kiedy i na jakich prawach się to odbywało. Nie zachowały się też żadne listy lenne
z tamtych czasów109.
Później toczono spór na tle polowań. Brederlowom zezwolono jedynie na łowy
na zające nad pomorską granicą. Ci domagali się jednak dostępu do lasu i łowisk
rybnych. „Kiedy również rada wniosła skargę, że von Brederlowowie polowali na
zające, oni natomiast w sprzeciwie podali, że swoje części lenne otrzymali wraz ze
wszystkimi uprawnieniami, w tym leżące przy granicy pomorskiej, jako że sąsiedzi
przecież wszystko wyłapywali, punkt ten został wyłączony i pozostawiony do dalszego, dokładniejszego rozpoznania”110.
Lenno rycerskie w Granowie podzielone na dwie części, należące do dwóch linii
rodu Brederlowów, zostało ponownie połączone w całość w XVII wieku.

109 K. Berg, Arnswalde XVI, dz. cyt., s. 76-77.
110 K. Berg, Arnswalde XVI, dz. cyt., s. 78. Było o co prowadzić spór. Jeszcze w początkach XX wieku
Granowo przez myśliwych nazywane było Dzikim Eldorado (Wildeldorado), zwłaszcza jeżeli chodzi o łowy na lisy i zające. Siegfried Blühdorn, właściciel majątku rycerskiego, potomek dawnych
granowskich sołtysów lennych, należał do znanych w powiecie arnswaldzkim myśliwych. W lasach
koło Granowa polował na zwierzynę grubą i płową. W latach 1930–1938 upolował 934 zające. Najwięcej w 1930: 128 i w 1932 roku – 203 zające. S. Blühdorn, Granow. Meine Unvergessene Heimat,
„Heimatgruss-Rundbrieff” Nr 262, Jg. 2004, s. 24-27.

