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Koncepcja ogólna

Słownik mieć będzie charakter encyklopedyczny. Poświęcony zostanie historii 
i geografi i oraz walorom kulturowo-środowiskowym całego Pomorza Zachod-
niego w granicach dawnych województw koszalińskiego i szczecińskiego z lat 
1950–1975, tj. obejmie obszar historyczny dawnego Księstwa Pomorskiego oraz 
ziem byłej Nowej Marchii położonych na północ od Warty–Noteci. Słownik 
obejmie wszystkie nazwy geografi czne występujące na tym obszarze, tj. nazwy 
miejscowe oraz wszelkie nazwy fi zjografi czne (cieki wodne, jeziora, stawy, rzeki, 
kanały, wzniesienia/góry, lasy, bagna, doliny, wyspy, półwyspy itp.). Każdy obiekt 
zostanie opisany w ujęciu geografi czno-historycznym. Treść hasła poświęconego 
nazwie miejscowej sporządzona zostanie według poniższego schematu:
1. Położenie geografi czne osady, aktualna przynależność administracyjna.
2. Prehistoria (kultury pradziejowe) do okresu wczesnego średniowiecza 

(XII w.). Ważniejsze znaleziska. Grodziska.

1* Tekst artykułu został po raz pierwszy wygłoszony na konferencji Obszar Dolnej Noteci 
w historycznej Nowej Marchii (Neumark) jako przedmiot badań naukowych: wczoraj, dzisiaj i ju-
tro. Polsko-niemiecka konferencja in memoriam dra Stanisława Talarczyka (1922–2002). Drez-
denko i Mierzęcin, 7 maja 2010, pod patronatem Burmistrza Miasta Drezdenka we współpracy 
z Nadnoteckim Towarzystwem Kultury w Drezdenku. Ukaże się również w tomie pokonferencyj-
nym pod takim samym tytułem w 2012 r.
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3. Okres średniowiecza – czasy nowożytne i współczesne (XIII w. – 1945) 
– najważniejsze wydarzenia. Wyróżnić tu należy okresy: średniowiecze–1648 
(księstwo), 1648–1720 (brandenbursko-szwedzki), 1720–1945 (prusko-nie-
miecki). 

WIEŚ. Pierwsza wzmianka źródłowa. Informacje dotyczące własności osie-
dla (indywidualna, książęca, kościelna, rycerska, miejska), areał ziemi upraw-
nej, przekształcenia własnościowe. Obiekty budowane w osiedlu (kościoły, 
klasztory; młyny, wiatraki; pałace, zamki). Obiekty przemysłowe od XIX w. 
Zaludnienie. Majątki junkierskie XVIII/XIX w. Ewentualne przysiółki i kolo-
nie oraz części wsi.
MIASTO. Najstarsze wzmianki źródłowe. Geneza miasta (gród, targ, na su-
rowym korzeniu);
– lokacja i prawo miejskie, przywileje;
– kwestie własnościowe (miasto książęce, kościelne, rycerskie, samorząd-

ne);
– ważniejsze fakty związane z przeszłością miasta. Budownictwo miejskie 

(mury, wały, fosy, ratusze, kościoły, szpitale, klasztory, zamki, pałace). 
Pożary;

– gospodarka: rzemiosło, handel, cechy gildie. Hanza. Manufaktury. Prze-
mysł od XIX w., gospodarka komunalna, zaopatrzenie, sieć komunika-
cyjna;

– zaludnienie w poszczególnych latach. Zarazy dziesiątkujące ludność. 
Zmiany etniczne, germanizacja. Ludność żydowska;

– samorząd, burmistrzowie. Sądownictwo miejskie, kolegia ławników. Oby-
watelstwo;

– przynależność państwowa: Księstwo Pomorskie, Polska, zakon krzyżacki, 
Brandenburgia, Szwecja, Prusy, Niemcy;

– wojskowość: garnizony od XVIII w., obrona (obowiązek);
– pieczęć miejska, chorągiew;
– obszar terytorialny starego miasta, powierzchnia w km2, przedmieścia;
– Kościół i jego organizacja w mieście;
– kultura, oświata, szkoły, tytuły czasopism wychodzących w mieście 

(od XIX w.), muzea, biblioteki, archiwa, muzea.
4. Okres polski od 1945 r. do czasów współczesnych – najważniejsze wydarze-

nia: 
– walki w 1945 r. i zdobycie osiedla przez wojska radzieckie lub polskie, 

zniszczenia;
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– osadnictwo polskie, odbudowa i rozbudowa powojenna: nowe obiek-
ty przemysłowe i mieszkalne. Przeobrażenia po 1990 r., plusy i minusy 
(likwidacja przemysłu). Budownictwo mieszkaniowe po 1990 r. Za-
ludnienie. Przy charakterystyce osiedli wiejskich zwrócić dużą uwagę 
na PGR i ich rozwój gospodarczy po 1945 r. (rozbudowa, inwestycje rolne, 
uprawy, zatrudnienie), przyczyny upadku, stan obecny. Do wykorzysta-
nia kwestionariusz o współczesnym zagospodarowaniu wsi (powinien być 
rozprowadzony do wszystkich osiedli wiejskich).

5. Układ przestrzenny osady. Zabytki budownictwa (świeckie i sakralne), zabyt-
ki przyrody oraz ich walory.

6. Przynależność administracyjna od początku XIX w. do czasów współczes-
nych.

7. Geneza nazwy.
W hasłach fi zjografi cznych główny nacisk położony zostanie na stronę 

przyrodniczą obiektu oraz jego walory krajoznawcze.
N a z w y  w o d n e   (wszelkiego rodzaju):
– jeziora: położenie geografi czne, przynależność do powiatu; bezodpływowe, 

odpływowe, powierzchnia w ha, głębokość maksymalna, ewentualnie rozmia-
ry (długość i szerokość w km), dorzecze rzeki, dopływy, odpływy; typ jeziora. 
Linia brzegowa, wyspy. Walory przyrodnicze: fl ora i fauna. Zagospodarowa-
nie brzegów: osady nad akwenami (bez opisu, będą w hasłach). Ewentualne 
dawne urządzenia przemysłowe (młyny wodne itp.). Wykorzystanie gospo-
darcze (rybołówstwo, połowy, wędkarstwo). Obiekty zabytkowe nad jezio-
rem, np. grodziska, zabytkowe ruiny itp. Czystość wód, ekologia. Pierwsze 
wzmianki źródłowe i geneza nazwy;

– rzeki: dorzecze, źródła, ujście, dopływy, długość w km, głębokość, spadek 
nurtu, fl ora i fauna. Zagospodarowanie: rybołówstwo, miejscowości nad rze-
ką, obiekty historyczne, np. grodziska, ruiny. Czystość wód, ochrona. Pierw-
sze wzmianki źródłowe i geneza nazwy;

– bagna, błota, moczary, łęgi, torfowiska, mokradła, łąki. Ich opis zależny 
będzie od posiadanych informacji. Zwrócić uwagę na walory fl ory i fauny. 
Wysychanie. Pierwsze wzmianki źródłowe. Podobnie opis stawów;

– góry, wzniesienia: położenie geografi czne, wysokość w m n.p.m., opis obiek-
tu, np. zalesienie, bezleśne. Geneza nazwy. Podobnie lasy.
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Czas powstawania dzieła
Do opracowania jest ok. 20 tys. nazw geografi cznych. Z uwagi na ich wielość 
pracę należy zaplanować na co najmniej 5–6 lat. Hasła do słownika będą opra-
cowywane systematycznie i w takiż sam sposób publikowane w samoistnych to-
mach. Przewiduje się, że całość dzieła zamknie się w dwunastu tomach formatu 
B5 i objętości 20 arkuszy wydawniczych każdy. Zakłada się druk poszczególnych 
tomów tzw. metodą holenderską: w każdym tomie hasła od litery A do Ż. Obejmą 
one zarówno nazwy miejscowe, jak i fi zjografi czne w miarę ich opracowywa-
nia. Po wydaniu wszystkich tomów ostatni zawierać będzie szczegółowy indeks 
wszystkich nazw, odsyłający do poszczególnych tomów, gdzie znajdują się ich 
opisy. Hasła będą ilustrowane fotosami oraz zaopatrzone w mapki sytuacyjne. 
W chwili obecnej dysponujemy już zgromadzonym przez poszczególnych auto-
rów takim zasobem opracowanego materiału, że możliwe jest w okresie jednego 
roku przygotowanie do druku jednego lub dwóch pełnych tomów do publikacji.

Zespół autorski  
Słownik zostanie opracowany przez zespół autorów, którego trzon stanowić będą 
historycy (również sztuki), archeolodzy i geografowie z Uniwersytetu Szcze-
cińskiego, Archiwum Państwowego i Muzeum Narodowego w Szczecinie oraz 
osoby ze stosownych placówek naukowych Koszalina, Słupska i innych miast. 
W wypadku zagwarantowania fi nansowego wsparcia publikacji opracowanych 
materiałów w Słowniku geografi czno-historycznym Pomorza Zachodniego usta-
lone terminy wykonania prac zostaną dotrzymane. Redaktor naczelny całości: 
Tadeusz Białecki.

Uwagi bibliografi czne 
Oprócz istniejącej literatury szczególną uwagę należy zwrócić na następujące 
pozycje: Słownik starożytności słowiańskich (do XIII w.), Deutsches Städtebuch, 
dzieła Berghausa i Friedeborna, wszelkie tzw. Heimatbuchy i polskie monogra-
fi e „ziem”, powiatów i miast oraz Landwirtschaftliches Adressbuch der Provinz 
Pommern 1939, Leipzig 1939 (majątki rolne powyżej 100 ha) oraz Die Bau- 
und Kunstdenkmäler der Regierungsbezirk... Książka M. Bruhna Bürgermeister 
Pommerns in 700 Jahren (Hamburg–Lübeck 1981–1984) zawiera imienne wyka-
zy wszystkich burmistrzów miast pomorskich od lokacji do 1945 r.
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Odbiorcy dzieła  
Z uwagi na przystępny charakter tekstów słownik będzie użyteczny dosłownie 
dla wszystkich (dorosłych, młodzieży) interesujących się przeszłością własnej 
miejscowości i jej okolic. Dzieło to będzie syntetycznym i zrazem jedynym in-
formatorem dla wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego o każdej jego 
miejscowości. Będzie to również pierwszy tego typu leksykon w Polsce i jeden 
z nielicznych w Europie. 

Przykłady haseł

BAGNO PŁOŃSKIE (Ocean, Płoński Staw). Rozlewisko wód gruntowych 
w Płoni położone u zbiegu ulic: Kołbackiej, Uczniowskiej i Piasecznej. Powstało 
w wyniku rozmaitych prac melioracyjnych na okolicznych polach, obecnie przy-
stosowywanych do celów budowlanych. Brzegi stawu częściowo pokryte trzciną, 
częściowo porosłe pięknym drzewostanem. Staw jest płytki, o czym świadczą 
wyrastające z wody kępki trzcinowisk. Może się stać atrakcyjnym miejscem 
do rekreacji i wypoczynku, ponieważ ma łagodne, w części porośnięte trawą 
brzegi, z ułatwionym dojściem do wody. W 2006–2007 znaczna część okolic 
B.P. została zagospod. na cele sport.-rekreac., powstał kompleks: boiska do siat. 
i koszyk., szachownica z metrowymi fi gurami, miejsce do grillowania z czterema 
stołami, 300-metrowa ścieżka pomiędzy kompleksem a samym stawem, zainsta-
lowano parkowe latarnie. Na zagospod. czeka teraz sam staw. TB
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BARNISŁAW. Wieś sołecka położona w sąsiedztwie granicy RP w gm. Koł-
baskowo, ok. 11 km na płd. zach. od Szczecina, na terenie bezleśnym, lekko 
pofalowanym. W granicach B. odkryto 5 cmentarzysk z 1. okresu epoki brązu, 
3 cmentarzyska kult. łuż., w tym jedno kurhanowe. Ponadto zarejestrowano tu 
w ramach AZP ok. 30 kolejnych stanowisk, datowanych od mezolitu aż po wcze-
sne średniowiecze. DKo
Była najstarszą posiadłością klasztoru cysterek w Szczecinie, w 1243 wzmianka 
o płaceniu dziesięciny. W 1255 doszła jeszcze dziesięcina dla biskupstwa w Ka-
mieniu, potwierdzona przez książęta w 1334. W XIX w. stała się wsią samodziel-
ną. W 1822 zwolniono od danin na rzecz fundacji 13 gospodarstw, później wyku-
piono ziemię na własność za 3500 talarów, pozostał jednakże obowiązek dawania 
podwód i posłańca w sprawach sądowych i administr., pomoc przy polowaniu 
na wilki, gaszenia pożaru w lasach. Młyn w B. od 1751 był w dzierżawie wieczy-
stej, młynarz opłacał czynsz. W 1864 wieś składała się z 15 pełnych gospod. oraz 
gospod. sołtysiego. W 1864 ekonom Lorenz wykupił 100 mórg i założył obok 
B. gospod. pod nazwą Lepino (Leppin), doszła jeszcze druga budowa wzniesiona 
przez Draegera. W 1927 Lepino liczyło 322 ha, z tego 260 ha pól uprawnych 
i 58 ha łąk. Hodowano 32 konie, 15 szt. trzody chlewnej, 140 szt. bydła. Wła-
ścicielem był Kahlmann. Majątek liczył 94 mieszk. Reszta terenu pozostała przy 
wsi i stała się własnością mieszkańców. Było tu 13 gospod. pełnych, 32 domy, 
43 zabudowania gospod., 1 wiatrak z dwoma ciągami, 372 mieszkańców w 71 ro-
dzinach oraz 34 komorników, 3 krawców, piekarz, kowal, 2 sklepy z żywnością, 
szynk. Obszar całej wsi wynosił 2370 mórg, z tego 2100 pól uprawnych, 150 łąk, 
130 pastwisk, reszta to zabudowania, ogrody, nieużytki. Gleba była gliniasta, 
także częściowo piaszczysta i dużo kamieni. Mieszkańcy zajmowali się uprawą 
pszenicy, żyta, fasoli, ziemniaków, rzepaku, koniczyny i tytoniu, także warzyw 
na własny użytek. Łąki średnio wydajne; 56 koni, 125 krów, 800 owiec, 30 kóz, 
czyniono próby uszlachetniania bydła. Rybołówstwo w pobliskim jeziorze. Drób 
sprzedawano na rynku w Szczecinie. Kościół parafi alny – uposażony ziemią i łą-
kami – pobierał także dziesięciny z kościoła fi lialnego w Laddentin (obec. Niem-
cy). Szkoła jednoklasowa utrzymywana przez parafi ę. Przed 1939 mieszkało tu 
233 mieszkańców. LTK
B. zdobyły 25 IV 1945 wojska radz. 65 A 2 FB, przekazanie wsi administr. pol. 
4 X 1945. W toku walk wieś nie poniosła większych strat w zabudowie, co uła-
twiło organiz. pol. akcji osadniczej. W miejscowym majątku zorganizowano 
PGR. Bliskość granicy uwarunkowała powstanie tu placówki WOP. B. rozwijał 
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się jako typowa wieś w ówczesnej strefi e granicznej PRL. PGR istniał do 1992. 
Pomimo odejścia od roln. pewnej liczby ludności, w B. przeważa jednak nadal 
ten dział gospodarki. W 2001 na 275 mieszk. wsi ponad 50% nadal utrzymywało 
się z roln. (150 osób). Na ogólną liczbę 69 gospodarstw domowych, 32 stanowiły 
gosp. rolnicze. Pow. użytków rolnych 990 ha, zasiewów 360 ha, 4 zboża 330 ha, 
buraki 15 ha, rzepak 65 ha, inne 150 ha. Wielkość gosp. rolnych: od 10 do 5 ha, 
8 od 5 do 10 ha, powyżej 15 ha 14. Wieś ma 34 budynki starej zabudowy, 6 no-
wych, sklep spoż.-przemysł., przystanek PKS, wodociąg. Zabudowa gospodarcza 
dawnego PGR wykorzystywana na składy i siedziby różnych fi rm usług.-prod.: 
„Agrozbyt Nord” Sp. z o.o., Hurtownia Środków Ochrony Roślin, magazyn zbo-
żowy „Pal-Kom” PHP, Stacja Paliw CPN, warsztaty ślusarski i budowlany. Jest 
strażnica Straży Granicznej.  TB
Przypuszcza się, że pierwotnie była to wieś placowa, w XIX w. miała układ uli-
cowo-placowy, a obecnie układ zbliżony do widlicy. Zabudowa wsi luźna, mu-
rowana, częściowo przekształcona. W płd. części wsi zbudowano w latach 70. 
XX w. wielorodzinne bloki mieszkalne. Kościół fi l. pw. św. Stanisława Kostki 
usytuowany w centrum wsi, got., zbud. w 2 poł. XIII w. z obrobionej kostki 
granitowej, na planie prostokąta, bez wieży, kryty dwuspadowym dachem cera-
micznym. Szczyt wsch. z tryforyjnymi blendami, od zach. trójuskokowy portal. 
W 2 poł. XIX w. przeprowadzono remont połączony z częściową przebudową: 
wymieniono i uzupełniono cegłą koronę murów, zamurowano pierwotne otwory 
okienne i przebito nowe o obramieniach ceglanych, we wnętrzu wymieniono wy-
posażenie: stropy, posadzkę, emporę zach. i ławki. Lata 2 wojny świat. kościół 
przetrwał bez zniszczeń, przejęty przez kościół rzymskokatolicki i poświęcony 
w 1947. Teren cmentarza przykościelnego otacza późnogot. mur kamienno-ce-
glany z przeł. XV/XVI w. z bramką i furtką z 2 poł. XV w. Pałac usytuowany 
w płn.-wsch. części wsi, naprzeciw kościoła, wzniesiony w latach 30. XX w., 
murowany, po przebud. w 1957 na strażnicę WOP utracił walory zabytkowe. 
Pozostałe obiekty o walorach hist. i kult.: szkoła, obec. budynek mieszk. nr 9, 
murowany, zbud. na przeł. XIX/XX w., budynki mieszk.: nr 14, murowany 
z 2 poł. XIX w., nr 15, kamienno-ceglany z poł. XIX w.; zabudowania gosp.: bu-
dynek inwentarski nr 14, kamienno-ceglany z poł. XIX w., budynek inwentarski 
nr 15, kamienno-ceglany z poł. XIX w., budynek inwentarsko-stodolny, kamien-
no-ceglany z poł. XIX w. AMW
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Przynależność admin.: 1816–1939 pow. Rędowa (Randow), 1939–1945 pow. 
Gryfi no, 1945–1975 pow. Szczecin, 1975–1998 gm. Kołbaskowo, od 1999 pow. 
Police. 
Nazwa pol. od 1945 Barnisław – osobowa, nawiązuje do zachodniosłow. imie-
nia Barnim (pol. Bronim, Bronisz) i końcówki słow. – sławny, sławiący, a więc 
sławiący Barnima, w obu wypadkach imię wywodzi się od wyrazu bronić. 
W źródłach z 1243 w formie Barnizlaf, później Berenslow, Bernslow, ostatecznie 
niem. nazwa: Barnimslow, jest formą zgermaniz. nazwy słow. Część obszaru B. 
nosiła też nazwę Pyarch, Piateck, czyli Piach, Piasek.   TB

DOLINA NIEMIERZYŃSKA. Szeroka i długa dolina środk. biegu rz. Osówki 
(częściowo w tym miejscu skanalizowanej) w dzielnicy Niemierzyn, częścio-
wo Łękna i zach. Niebuszewa. Ciągnie się od jez. Rusałka do Syrenich Stawów 
i Lasku Arkońskiego w obrębie ulic: Arkońskiej, W. Pola, J. Kochanowskiego 
i Pawła VI. Od strony płn.-wsch. w rej. ul. Bułgarskiej uchodzi do Osówki, prze-
pływającej środkiem D.N., potok Warszewiec (skanalizowany). Łagodne zbocza 
w cz. pokryte starodrzewem, w cz. zabudowa mieszk. i usług. Niegdyś dolina 
pokryta była rozległymi łąkami. Po skanalizowaniu w dolnym biegu Warszewca 
i częściowo w tym miejscu Osówki tereny stały się przedmiotem intensywnej 
zabud. Śladami dawnych łęgów są liczne zespoły zieleni w postaci parków. Po-
wstały one na przeł. XIX/XX w.: po zach. stronie ciąg parków do dzisiaj zacho-
wanych – od płd. Młodzieżowe Ogrody Ahrensa (Ahrens Jugend-Garten, obec. 
bez nazwy pol.), ogród botaniczny (Botanischer Schulgarten) i park Słowackiego 
z Syrenimi Stawami (Park des Arndt Stifts). W tej i płn. części założ. wiele obiek-
tów i placów sport. dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lokali gastron. Rozle-
wiska wodne Osówki i bagna w płn. cz. uregulowano w kształt stawów ogrodo-
wych (obec. Syrenie Stawy). W cz. dennej D.N. jeszcze do dziś zachowały się 
duże przestrzenie łąk, jest też sporo ogrodów działkowych. Odkryte zostały ślady 
osadn. z okresu kultury łuż. We wcz. średn. powstała tutaj słow. wieś Niemie-
rzyn, która w 1332 stała się własnością Szczecina. W 2 poł. XVI w. w płn. części 
D. (okolice dzisiejszej pętli tramwajowej) powstał folwark pańszczyźniany na-
stawiony na hodowlę owiec – Osowice (nazwa niem. Eckerberg), własność mia-
sta. W XIX w. wkroczyła na te tereny zabud. mieszk.-usług. charakterystyczna 
dla ówczesnych stosunków kapitalist. Nazwa niem. Nemitzer Talgrund, topogr. 
Nazwa pol. jest kalką nazwy niem. TB
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GÓRA JANA. Wzniesienie zaleś. położ, między → Wielkim Jez. Myśliborskim 
a nieist niejącą os. → Dobiesław, tuż przy granicy pol.-niem., gm. → Nowe Warp-
no. Na mapach topogr. występuje w XIX w. Nazwa pol. po 1945, osob.-topogr., 
nieużywana, jest kalką n. niem. Johannis Berg, od Johann = Jan i Berg = góra. 
Okoliczności wprowadzenia n. nieznane.  TB 

GUNICA. Niewielka rzeczka dł. ok. 32 km przepływająca przez obszary 
położ. na płn. granicy administr. Szczecina. Wypływa ze źródeł k. Lubieszyna 
pod nazwą → Mała Gunica, aby w rejonie Węgornika utworzyć główny nurt 
rzeki. Za pośrednictwem → Kanału Gunickiego ma połączenie z jez. Świdwie, 
nast. kierując się na wsch. przez miejsc.: Węgornik, Tanowo, Witorzę, Tatynię 
i Jasienicę, wpływa do ujściowego odcinka rz. Jasienicy, a z nią do Roztoki 
Odrzańskiej. Rzeka stanowi trasę kajakową o dł. ok. 20 km. Nazwa niem. 
Aalbach jest nazwą topogr. oznaczającą Węgorzy Potok, od Aal = węgorz i Bach 
= potok. Nazwa pol. nowa od 1945, jej znaczenie i okoliczności wprowadzenia 
nie są znane, ale mają niewątpliwy związek z nazwą osady Gunice, w jęz. niem. 
Günnitz.   TB

MIEDWIE (Madiza). Jez. rynnowe na Równinie Stargardzko-Pyrzyckiej, 
wśród mo renowych wzgórz, w woj. szczec., 14 m n.p.m., pow. 3527 ha, 
dł. 15,5 km, szer. 3 km, maks. głęb. 44 m (kryptodepresja). Linia brzegowa 
słabo rozwinięta, brzegi niskie, a w cz. płd. podmokłe. Przez M. przepływa 
(11 km) rz. → Płonia łącząca je z jez. Płoń od płd.-wsch. stro ny, z jez. → Żelew-
ko na zach. Od wsch. do M. uchodzą małe rzeczki: Gowienica i Strażna, od płn. 
→ Miedwinka i Smogornica, od wsch. Ostrowica. Płn. cz. jez. (→ Morzyczyn) 
jest zagosp. turystycznie (plaża, kąpielisko, ośrodki wypoczynkowe, promena-
da, statek wycieczko wy, usługi hotel.-gastron.). Koło → Dębiny pomnik przyro-
dy Miedwieński Kamień (głaz narzu towy o obwodzie 9 m, wys. 2,3 m). Na jez. 
M. znajduje się ujęcie wody pitnej dla Szczecina. W czasie 2 wojny świat. i po 
niej część wód jez. wykorzystywało wojsko do różnych ćwiczeń wojskowych 
(wodnosamoloty, skoki do wody ze spadochronem i in.). Nad brzegami M. po-
wstało w różnych okresach wiele osad wiejskich, z większych można wymienić: 
→ Morzy czyn, → Jęczydół, → Żelewo, Turze, Wierzbno, Koszewo, Koszewko, 
Wierzchląd, Kunowo.
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W 1249 ks. → Barnim I nadał pobliskiemu klasztorowi cystersów w → Kołba-
czu prawo połowu ryb na jez. za odstąpienie mu w lenno m. → Dąbia. W 1321 
cz. ziem przylega jących do ówczesnego m. Wierzbna cystersi odkupili od bpa 
kam., powiększając swoje dobra klasztorne. W średn. poziom jez. został znacz-
nie podwyższony wskutek zbud. przez cyster sów wielu młynów wodnych na 
Płoni i jej dopływach, spiętrzających poprzez liczne tamy poziom wód w zbior-
nikach. Zalane wówczas zostały duże tereny zach. brzegu jez. pomiędzy Żele-
wem i Ryszewkiem, pokryte dębowym lasem. Dopiero w 1752–1776, w celu osu-
szenia podmokłych łąk, przeprowadzono na tych terenach duże prace meliorac. 
Po uregulowaniu Płoni pomiędzy Miedwiem a jez. Dąbie oraz zburzeniu 
młynów wodnych pod → Kołbaczem i  → Jezierzycami i opadnięciu wód 
z zalanego  lasu odsłonięty został obszar ok. 6 km2 lądu, na którym pozosta-
ły ogromne ilości zwalonych, pokrytych torfem i sczerniałych pni dębowych. 
Obszar ten znany był już w średn. pn.  Motans, Modanzig, fak tycznie zaś cho-
dziło o Miedwieniec (Kozierowski rekonstr. go jako Motaniec), dawny dębo wy 
bór pochłonięty przez wodę w XII–XIII w. ER
Nazwa pol. od 1945, topogr., jest rekonstr. n. słow., pochodzącej od wyrazu 
medu = miód, tj. jez. miodowe. Prawdopod. w średn. w okolicznych lasach 
musiały istnieć ogromne ilości bar ci pszczelich. Zapisy w źródłach w róż-
nych formach: 1220 Medvi, 1248 Meduge, 1268 Meduwe, 1295 Medewy, 1304 
Meduia, 1313 Meduve i podobne, stąd medved = niedźwiedź. Nazwa niem. Madü 
See jest formą zgermaniz. n. słow. z dod. See = jez. Po 1945 ta nazwa, spoloni-
zowana przez mieszk. Stargardu jako Madiza, była w zwyczajowym użyciu 
przez wiele lat.  TB

MIEDWINKA. Potok, mały dopływ jez. → Miedwie od płn. między → Morzyczy-
nem a → Kobylanką, mający źródła w rejonie → Reptowa. W średn. stanowił granicę 
dóbr klasztoru kołb. na płn. od → Płoni aż po pola Goleniowa i rz. Inę. Odpo-
wiedni passus gra niczny w dok. z 1220 brzmi: fossatum non longo, a Putczerlyn, 
videlicet Yenzidulgh, quod Wormgraue dicitur, et deinde fossatum prosequendo 
usgue in paludem Smogoliz, tj.: w górę [biegu Iny] rowu niedaleko Poczernina, 
mianowicie Jęczydół, zwany Wormgraue i idąc za tymże rowem aż do bagna 
Smogolice, dalej do jez.→ Miedwie. W dok. z 1226 granica ta z płn. biegła 
od Iny do rowu Yenzidol, zw. powszechnie Wormgraue, nast. do bagna Smogolitz 
i Miedwia. Być może, że Jęczydól/Warmgraue pierwotnie był dopływem Iny 
w rejonie Poczernina, ale ostatecznie nazwa ta w XIX w. przylgnęła do potoku 
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zw. dziś Miedwinką, wpadającego od płn. do jez. Miedwie. Zwraca uwagę, że 
potok Jęczydół miał już w XIII w. niem. nazwę, co dowodzi rozwijania się w do-
brach kołb. kolonizacji niem. Śladem po tej ciekawej nazwie jest nazwa dzisiej-
szej wsi → Jęczydół przy zach. brzegu jez. Miedwie, na dana jej w 1945. Nazwa 
niem. Wurm Graben od wyrazów Wurm = robak i Graben = rów.  ER

MORZYCZYN. Wieś położ. n. brzegiem jez. → Miedwie, 6 km na zach. 
od Stargardu Szczec, gm. → Kobylanka.
Na gruntach M. zlokalizowano w wyniku AZP 13 stan. archeol. reprezentujących 
osadn. STAR z okresu mezeolitu i neolitu. Reprezentatywnym stanowiskiem 
staroż. w obrębie miejscowości był grobowiec megalityczny (zniszczony). Boga-
te ilościowo osadnictwo pradziejowe uzupełnia zbiór kilkudziesięciu zabytków 
kamiennych, reprezentowanych m.in. przez 9 siekierek kamiennych, 16 siekierek 
krzemiennych, 2 dłuta krzemienne, 6 toporków kamiennych, 3 płoszcza krze-
mienne oraz po jednym egz. maczugi i osełki kamiennej – odkrytych przed 1945. 
Brak śladów osadn. wczesno- i późnośredn.      APo
W 1752 powstała tu kolonia 24 kolonistów, założona między → Miedwinką 
i jez. → Miedwie. W XIX w. na płn. krańcach Miedwia wzniesiono karczmę 
przydrożną, potem drugą przy szosie do Stargardu oraz 2 wiatraki. Wieś rozwi-
jała się szybko jako osiedle ryb.-roln., wkrótce było już 56 domów, 5 warsztatów 
rzemieśln., 1 komornik, 1 kowal; do wsi należały 2073 morgi ziemi, z tego 
pod uprawę 1558, łąk 238, pastwisk 109 mórg, mieszkańców 413. Parafi a w → 
Bielkowie, kościół w → Kobylance. Centrum pierwotnej osady znajdowało się 
nieco bardziej na płn. od obecnego, w rejonie kościoła. Obszar pomiędzy dawną 
wsią a jez. → Dąbie jeszcze w 2 poł. XIX w. był podmokły, zalewany okresowo 
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przez wody jeziora. Dopiero osuszenie tego obszaru wskutek obniżenia się 
poziomu wód jeziora umożliwiło jego zagosp. Wzdłuż płn. cypla jez. zbudowano 
nową drogę, omijającą wieś, która stała się główną osią współcz. kształtu prze-
strzennego M. oraz częścią szlaku drożnego do Stargardu i Szczecina. Wpłynęło 
to sprzyjająco na rozwój wsi, do czego walnie przyczyniło się jej położenie nad 
jeziorem. W pocz. XX w.,  a szczególnie w okresie międzywojen., szybko roz-
wijał się ruch turyst.-wypoczynkowy. Morzyczyn położ. nad jez. → Miedwie sta-
wał się miejscowością wypoczynkowo-rekreac. dla mieszk. Stargardu. Nad Mie-
dwiem powstały liczne ośrodki wypoczynkowe i sport., lokale gastron. i rozryw-
kowe, a każdej niedzieli nad jez. ściąga ły tysiące mieszk. Stargardu. Przed 1939 
M. liczył 440 mieszk., a w 1939 wraz z kilkoma pobliskimi małymi osadami 
808 mieszk.  LTK 
Wieś została zdobyta 6 III 1945 przez wojska radz. 61 A 1 FB, ulegając pewne-
mu zniszczeniu, ponieważ znajdowała się na gł. kierunku natarcia wojsk radz. 
na Szczecin. Zasiedlona w pierwszych latach powojennych przez osadników 
pol., miała charakter roln.-ryb., ponieważ nie było jeszcze w tym okresie sprzyja-
jących warunków do rozwijania tu turystyki i rekreacji. Dopiero od lat 60. XX w. 
obserwuje się rozwój usług tej branży oraz rozkwit budown. letniskowego. Bu-
dowano głównie drewniane domki kempingowe, wznoszone przede wszystkich 
przez różne zakłady pracy ze Stargardu i Szczecina na obszarze pomiędzy jezio-
rem a faktyczną wsią. M. stał się szybko ośrodkiem wypoczynkowym i wczasów 
świątecznych dla mieszkańców Stargardu. Sukcesywnie powstawały przystanie 
żegl. i kajak. nad Miedwiem, wypożyczalnie sprzętu wodnego, sklepy, kioski, 
parkingi, uruchomiono plażę, molo z basenem pływackim, liczne punkty gastron. 
(bary, bufety, kawiarnie, szaszłykarnie); uruchomiono rest. „Miedwianka”, ho-
tel „Polonus”; nad jez. powstały promenada, park z alejami, parkiety do tańca. 
Po 1990 wiele ośrodków wypoczynk. upadło wraz z upadkiem ich macierzystych 
zakładów, inne sprywatyzowano, powstały nowe, dynamicznie zaczęło rozwi-
jać się indywid. budown. willowe, głównie mieszkańców Stargardu. Tendencja 
ta trwa nadal. Rozwój funkcji rekreacyjnych wyeliminował tradycyjne zajęcia 
roln., a osiedle nabrało cech miejscowości podmiejskiej. W 2004 funkcjonowały 
tu m.in. nast. fi rmy i ośrodki: „Auto-Service” Z. Ziemiński, Camping „Hannia”, 
Camping „Zygmunt”, Centrum Budowlane „Frambud”, Pozn. Zakł Zielarskie SA, 
„Herbapol”, „Liternictwo Kamieniarskie”, spółki z o.o.: „MDB-Inwest”, „Pro-
dal”, Okna i Drzwi z PCV i Drewna „Framex”, „Wandalex” SA Oddz. Szczecin, 
Zakł. Prod. Zniczy i Lampionów B. Manteufel, Zakł. Wielobranżowy W. Fajfer,  
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usługi: budowl. M. Ryziński, Motoryz. J. Chojnacki, transport. Z. Przech, ponad-
to dwie stacje paliw PKN „Orlen”, Ośrodek Wypoczynk. „Zacisze”, Regionalne 
Biuro Handlu Detal., Motel „Fenix”, Motel „Polonus”, „Mira-Mar”. Bistro „Pod 
Żaglami”. Działa ognisko Tow. Krzewienia Kult. Fiz., Ośrodek Wodny Młodzież. 
Domu Kult. Stargard. Łączność ze Szczecinem i Stargardem zapewniają PKS 
i PKP (przystanek w odl. 1,5 km w Miedwiecku). W 2004 M. liczył 375 mieszk. 
i jest jednym z większych ośrodków wypoczynkowych regionu szczec. (rocznie 
przebywa tu  kilkadziesiąt tys. osób).  TB
Kościól pw. św. Dominika, należący do parafi i w → Kobylance, zbud. w 1994
–1998 wg proj. inż. Walentego Zaborowskiego. Kościół na planie prostokąta 
z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym 3-bocznie. Od strony zach. wie-
życzka wychodząca z połaci dachu oraz kruchta. Budowla ceglana, kryta dachem 
2-spadowym. Wyświęcony 17 V 1998.  RKo
Przynależność admin.: 1816–1818 pow. Pyrzyce, 1818–1957 pow. Gryfi no, 
1958–1975 pow. Stargard, 1975–1998 gm. Kobylanka, od 1999 pow. Stargard.
Nazwa pol. nowa od 1945, topogr., związana zapewne z wyrazem morze, ale być 
może jest częściowo kalką n. niem. Moritzfelde, osob.-topogr., od nazwiska 
ks. Anhalt-Dessau Maurycego i Feld = pole. Nazwisko Moritz, podobne do pol. 
morze, mogło sugerować nadającym nazwy pol. po 1945, że może tu chodzić 
o jakąś zgermaniz. n. słow. Należy jednak pamiętać, że M. jest wsią nowszą, bez 
tradycji średn., a co za tym idzie i słow. Płn. wsch. część M., mająca niegdyś 
przysiółek → Zagość, który stopił się obec. z zabudową M., z nieznanych powo-
dów nazywana jest → Zieleniewem, miejscowość położ. 1,5 km na płn. od M. 
 TB

PARGOWO, gm. Kołbaskowo. Wieś położona po zach. stronie Odry w płd.-
-zach. narożu pogranicza pol.-niem., 1 km od zach. brzegu Odry Zach. Na grun-
tach P. odkryto ślady osadnictwa z mł. epoki kamienia i wczesnej epoki brą-
zu, nieliczne ślady osadnictwa starożytnego z okresów późniejszych oraz osady 
i ślady osadnictwa wczesnośredn. z IX/X–XII w. Osadnictwo średn. reprezentuje 
jedna osada z XIII–XV w.  APo
Pierwsza wzmianka źródłowa z 1240 w formie Pyarch, kiedy ks. → Barnim I 
za zgodą bpa kamień. pobierał dziesięcinę z 1800 włók w zamian za odstąpio-
ną biskupowi ziemię wokół Stargardu. Później połowa wsi należała do kościoła 
NMP w Szczecinie, potwierdzili to → Otto I w 1336, → Świętobór I i → Bo-
gusław VII w XIV w. Druga część P. była w posiadaniu rodziny von Steinbeck 
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(wygasła w XVII w.). Część sprzedali w 1458 rodzinie von → Wussow. Jeszcze 
jedna część P. należała do rodziny Oldenfl et-Altenfl iess. W 1474 Wussow od-
kupił od nich kawałek ziemi za 400 reńskich. W 1631 Christoph von der Osten 
nabył na własność 30 włók w P. Duże zniszczenia w czasie wojny 30-letniej. 
W 1729 P. zostało sprzedane za długi senatorowi ze Szczecina Immanuelowi 
Wilichowi. Spadkobiercy Wilicha sprzedali prawo do majątku radcy domenialne-
mu Dawidowi Krausemu. W 1778 z części P. zrzekł się także von Wussow. Wieś 
otrzymał Bogusław Ludwig von Krause. Następcy Krausego sprzedali wieś Au-
gustowi Karbemu. Z kolei majątek znalazł się w rodzinie Meyera, a w 1855 stał 
się własnością Fryderyka Engela, w 1892 nabył go Otto von Durow, a ostatnim 
właścicielem P. był Georg Nicolai (1928–1945). W końcu XIX w. miejscowość 
składała się z 12 domów, z których 8 wraz z pałacem należało do obszaru dwor-
skiego. Oprócz tego przy cegielni stały 3 domy. Mieszkańców było 192 w 30 ro -
dzinach. Obszar majątku wynosił 3053 morgi, z tego 2244 to pola uprawne, 
415 łąki, 138 pastwiska, 159 lasy, reszta zabudowania i ogrody. Uprawiano psze-
nicę, żyto, owies, jęczmień, także fasolę i buraki cukrowe, ziemniaki. Łąki do-
bre, dawały 1000 fur siana rocznie. Hodowano 32 konie, 80 krów, 1700 owiec, 
40 świń. Bydło rasy holenderskiej, owce rasy negretti. Przed 1939 P. liczyło 
270 mieszk. Kościół parafi alny z fi lią w Tantow. LTK
P. zajęte 23 IV 1945 przez wojska radz. 65 AUd 2 FB, zostało przekazane Polsce 
4 X 1945. W toku walk wieś znacznie ucierpiała, zniszczeniu uległ zabytkowy 
kościół got. Zaludnione następnie osadnikami pol., P. rozwijało się jako majątek 
PGR, który powstał na miejscu dawnego majątku junkierskiego. Bezpośrednia 
bliskość granicy państw. nie sprzyjała zbytnio rozwojowi wsi. Różne koleje gosp. 
przechodził PGR, rozwiązany ostatecznie w 1992. Fakt ten stał się przyczyną 
ostatecznej dewastacji zabudowy gosp. majątku i w konsekwencji rozbiórki ruin. 
W 2001 mieszkały tu tylko 94 osoby w 23 gosp. domowych. Z samego roln. 
utrzymywało się tylko 5 osób. Do wsi należało 396 ha użytków rolnych, o pow. 
zasiewów 168 ha, w tym 150 ha pod 4 zboża; istnieje tylko jedno gosp. rol-
ne powyżej 15 ha. Z dawnej zabudowy mieszk. pozostało 8 budynków. Istnieje 
komunikacja PKS.  TB
Wieś o układzie ulicowo-placowym. Na placu w centr. części usytuowana ruina 
średn. kościoła. Po jego płn.-wsch. stronie rozciąga się teren dawnego zespołu 
dworskiego z pojedynczymi budynkami gosp. i ogrodzonym parkiem. Zabudo-
wa wiejska w typie kolonii folwarcznej rozciąga się na płn. i płd. od kościoła. 
Kościół zbud. w XIII w., przebud. w XV, XVIII i XIX w., usytuowany w centr. 
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wsi na sporym wzniesieniu terenu ogrodzonym kamiennym murem. Z pierwot-
nej kamiennej budowli wzniesionej z regularnych kwadr i otoczaków granito-
wych przetrwały mury obwodowe założone na planie prostokąta bez wydzielo-
nego prezbiterium i bez wieży. Do elewacji płn. przylegają mury dawnej zakry-
stii bądź krypty o wnętrzu nakrytym kolebkowym sklepieniem. W elewacjach 
podłużnych zachowały się dwa kamienne portale, z których jeden w elewacji 
płd. umieszczony jest w trójlistnie zakończonej blendzie. Zachowały się rów-
nież got., ostrołukowe okna o ościeżach przemurowanych w cegle i blendy 
na szczycie wsch.: dwie ostrołukowe i jedna kolista. Pod koniec XIX w. z ini-
cjatywy ówczesnego właściciela majątku przy zach. elewacji kościoła wybu-
dowano rodzinny pomnik nagrobny w formie fryzu arkadowego wzniesionego 
z bloków piaskowca. W centr. niszy, ujętej podwójnymi kolumnami korynckimi, 
zachowany jest herb rodziny. W ośmiu arkadach bocznych mieściły się płyty 
z inskrypcjami, obec. niezachowane. W 1945 wieś została częściowo zniszczona, 
spaliły się kościół oraz dwór i zabudowa folwarczna. Kościół przetrwał w formie 
ruiny, natomiast z zespołu podworskiego zachował się tylko park z kamiennym 
ogrodzeniem. KSK
Przynależność admin.: 1816–1939 pow. Rędowa (Randow), 1939–1945 pow. 
Gryfi no 1945–1975 pow. Szczecin, 1975–1998 gm. Kołbaskowo, od 1999 pow. 
Police. 
Nazwa pol. nowa od 1945 jest próbą rekonstrukcji starosłow. nazwy osob., wy-
wodzącej się z dawnego Parchov(o), pol. Parchow, Parchovici, Parchowo, łuż. 
Porchow, od przezwiska Parch. Pierwsze wzmianki z XIII w.: Pyarch. Nazwa 
niem. Pargow jest formą zgermaniz. nazwy słow.  TB

PIEKIELNIK (Kocia Góra), g. 12 m wys. n.p.m., usytuowana 1,2 km na płn. 
wsch. od → Tanowa, po płd. stronie drogi → Witorza–Tanowo, gm. → Police, 
w bezleśnym krajobrazie. Była tu niegdyś kopalnia żwiru. Nazwa pol. po 1945, 
kult., jest kalką n. niem. Höllen Berg, kult.-topogr., od wyrazów Hölle = piekło 
i Berg = góra. Kocia Góra to n. przejściowa, zwyczajowa. Występuje na mapach 
topogr. od XIX w., o nieznanej genezie.  TB

PUSZCZA WKRZAŃSKA. Wielki kompleks lasów pomiędzy brzegami Za-
lewu Szczec., Szczecinem zach. i granicą państwa, dawna część puszczy, z któ-
rej tylko 1/3 pow. (ok. 250 km2) znajduje się w granicach państwa pol. Nazwa 
wywodzi się od rz. Wkry (niem. Ücker) płynącej już w Niemczech oraz słow. 
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plemienia Wkrzan, którzy zamieszkiwali ten obszar we wcz. średn. Obejmuje te-
reny o pow. ok. 1500 km2, ciągnie się na przestrzeni ok. 50 km ze wsch. na zach. 
i 40 km z płn. na płd. Lasy w większości sosnowe, ale występuje też buk i dąb. 
Liczne pomniki przyrody (np. dęby Bogusława X). Wsch. rejony lasów wcinają 
się w formie parków do samego centrum Szczecina. Zaliczyć do nich należy 
park → Kasprowicza, położ. na płn. → Park Leśny Mścięcino oraz parki leśne 
→ Arkoński i Głębokie. W puszczy występuje bogata fauna (w odleglejszych 
ostępach leśnych), m.in. jelenie, sarny, łasice, wiewiórki, tchórze, zające i króliki 
oraz 150 gat. ptactwa. Nazwa niem. Ückermünder Heide jest topogr., utworzoną 
od nazwy m. Ückermünde (w Niemczech) z rzecz. Heide = puszcza. Ückermünde 
jest hybrydą złożoną ze słow. wyrazu Wkra (nazwa rzeki i plemienia wieleckiego 
Wkrzan na zach. od Szczecina) i niem. Münde = ujście rzeki. Nazwa pol. jest 
kalką częściowo zniemcz. nazwy słow.  TB

STARE CZARNOWO (Czarnowo, Czarnów). wieś gminna, pow. Gryfi no, po-
łoż. na trasie Szczecin–Pyrzyce, ok. 6–7 km od płd. granicy admin. → Szczecina-
-Śmierdnicy, na skraju → Kniei Bukowej i Kotliny Miedwieńskiej, 5 km na wsch. 
jez. → Miedwie. 
W granicach miejscowości zostało potwierdzone intensywne osadn. z różnych 
okresów pradziejów oraz z wczesnego i późnego średn. W ramach badań AZP 
zarejestrowano tu ponad 30 stanowisk archeol. Najstarsze źródła, związane 
z epoką kamienia, reprezentowane są przez zbiór surowca i drobne wytwory 
krzemienne oraz 2 topory kamienne i krzemienne dłuto. Kolejne interesujące 
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znaleziska pochodzą z epoki brązu, są to: skarb ozdób z brązu, skarb 2 mieczy, 
fragmenty naramiennika i szpila z brązu. Listę godnych uwagi odkryć archeol. 
z tego rejonu uzupełnia denar z okresu wpływów rzym.   DKS
Osada z IX–XIII w. Cystersi z → Kołbacza w 1179/1181 otrzymali dziesięciny 
z nadania bpa Konrada I. Najdawniejsze nazwy: Cirnowe 1180, 1234, 1313, 
Chirmiva 1187, Schirnoue 1187, Cirnow 1240, 1242, 1274, Cyrnow 1235, Cirno-
we 1235, Cyrnowe 1237, 1255, 1295, 1313, tyle co cierniowe od cierń (?). Wieś 
nadana cystersom przez → Świętobora syna → Kazimierza (I) Świętoborzyca 
z 1234, a przy opisie granic wymieniono przystań Jaśnicę (portus Jazniza, potem 
mowa o polach Jaceniz, w 1283 tylko o łące tej nazwy przy jez. → Żelewko). 
Cystersi podjęli tu, przy drodze z Pyrzyc do Szczecina, próbę zorganiz. miasta. 
Od 1255 wspomina się tu o wolnym targu (forum liberum) na prawie niem., soł-
tysa (Arnolda, zatem Niemca). Miejscowość nosi już nazwę Nowy Targ (No-
vum Forum, w 1274 klasztorowi potwierdzono opidum Cirnow zw. Nienmarkt, 
w którego granicach znalazła się wieś → Dobropole; potem do 1945: Neumark). 
Oppidum to nieobwarowane miasto, bez praw miejskich i fortyfi kacji. Istnienie 
wolnego targu potwierdził → Bogusław IV w 1282, ale już w roku następnym 
polecił go zlikwidować, gdyż rozwój tego ośrodka godził w interesy Gryfi na 
i Dąbia. Cystersi zdołali wznowić działalność „wolnego” targu, wspominanego 
w 1295 i 1313, 1345. Była też grangia w 1326 zniszczona przez najazd brand. 
W 1348 tu 31 łanów (średnich, po ok. 30 morgów), z czego 3 należały do parafi i, 
21 do cystersów, 2 do ich grangii, 3 do rajcy gryfi ń. Mikołaja Popendicka i jego 
córki tytułem dożywocia, mieszkańcy opłacali podatek od działek budowlanych 
właściwy dla miast. W 1360 ks. → Barnim III zezwolił założyć tu nową grangię. 
Nadal istniało lenno rycerskie, bo w 1459 po śmierci Poppona v. Bökego Joachim 
v. Mellentin, faworyt książęcy z burmistrzowskiej rodziny szczec., otrzymał 
w lenno pobór bedy z „miasteczka” (Stedeken). Istniejący do XIX w. szpital 
św. Jerzego – zarazem przytułek dla ubogich i starców, zniszczony podczas 
wojny 30-letniej – to typowe średniowieczne urządzenie miejskie, połączone 
z kaplicą pod tym wezwaniem. Być może w ciągu XVI w. St. Cz. otrzymało 
prawa miej. Kościół paraf. z XIII w., spalony w 1531, w XVI w., stał się ośrod-
kiem luterańskiej prepozytury kołb. w XVIII w., podniesionej do rangi super-
intendentury. W 1628 do domeny należało 37 łanów chłopskich, 23 zagrodnicze, 
3 łany karczmarzy, 4 – tkaczy, aż 25 – innych rzemieślników, 3 – pastuchów, 
4 – owczarzy, po łanie kowala i młynarza, co daje 100 łanów, tj. o 30–40 więcej niż 
w zwykłej wsi koloniz. Miasteczkiem (Städtlein) zwane w 1647 i jeszcze na pocz. 
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XIX w. (Marktfl ecken), kiedy korzystało z prawa organizowania corocznie tygo-
dniowych jarmarków w oktawie św. Marcina. Po zniszczeniach wojny 30-letniej 
w 1700 gospod. zasiedlonych: sołtysie, 12 chłopskich, 10 zagrodniczych, 21 ko-
morniczych. W 1786 folwark z 854 morgami i 1060 morgami lasu, w którym 
pracują chłopi z → Dobropola, → Glinnej, → Nieznania, → Dębiny; młyn, dalej 
gospod. sołtysie, 12 chłopskich., 10 zagrodniczych, 20 chałupniczych, kuźnia, 
szkoła, karczma, wiatrak, przytułek dla wdów, razem 71 dymów. W 1868 szkoła, 
sołectwo, 12 gospod chłopskich, 10 zagrodn., 21 chałupniczych (rzem.), młyn, 
kuźnia, karczma, apteka, poczta, przytułek dla wdów, budynek byłego szpitala 
św. Jerzego, czyli urządzenia typowo miej., biuro poboru cła drogowego; 92 bu-
dynki mieszk., 113 gosp., gajówka Będgoszcz (wtedy Klausdamm i Sachshausen 
przy jez. Będgoszcz); 1033 mieszkańców. W 1939 liczyło 250 gospod. domo-
wych, 918 mieszk.   ER
Zdobyte 6 III 1945 przez wojska radz. 47 A 1 FB, nie poniosło w czasie walk 
większych strat w zabudowie. Dosyć szybko zaludnione przez osadników pol. 
z uwagi na dogodne położ. komunik. na trasie Szczecin–Gorzów–Poznań, rozwi-
jało się jako małe miasteczko. Większość ludności utrzymywała się wprawdzie 
z rolnictwa, ale z biegiem lat zaczęła się rozwijać sfera różnych usług i zajęć poza-
roln. kosztem samego rolnictwa. Stopniowo powstawały: PKS, poczta, sezonowe 
schronisko szkolne, rest. „Sekwoja”, sklepy, kioski, stacja benzynowa, ośrodek 
zdrowia, szkoła podst., świetlica, biblioteka publ., posterunek MO (obec. policji), 
okresowo przystanek kolejowy. W latach 80. wokół wsi zbudowano obwodnicę 
drogową. Po 1990 zanotowano szczególnie szybkie tempo powstawania różnych 
fi rm pryw. i spółek. W 2003–2004 funkcjonowały tu: Bank Spółdzielczy, Firma 
Handl.-Usług.-Prod. „Consalt-Food”, Flokowanie. Laminowanie i Powiększanie 
Tkanin B. Ławecki, Prod.-Handl. SC W. Bielecki, Usługi Blacharstwa Samoch. 
J. Cyrankowski, Usługi Kamieniarskie, Zakł. Wyrobów Wędlin L. Lewandow-
ska, spółki z o.o.: Hurtownia Leków Weteryn. „Prost-Medica”, „Krimto d’Oro”, 
„Madyz”, „Paan-bus”, „Terra Viva”, działa Pogotowie Ratunkowe, Gm. Spółdz. 
„Samopomoc Chłopska”, „Miedwie” Spółka Wodna, Spółdz. Kółek Roln., Stacja 
Paliw PKN „Orlen”, Sprzedaż Opału Cz. Nowak i in. drobne usługi. Wieś stano-
wi ulicówkę z domami ryglowymi, niektóre wąskofrontowe, przeważnie z XIX 
i XX w.  TB
St. Cz. jest parafi ą pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. Kościół neogot. 
z cegły, zbud. w 1826 na miejscu pierwszej świątyni got. z XV w., na planie 
prostokąta, z drewnianą wieżą od zach. wychodzącą z połaci dachowej, na rzucie 
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kwadratu. Wieża 2-kondygnacyjna, deskowana, z hełmem o szpicu 8-bocznym, 
pokrytym blachą; kościół kryty dachówką, ściany i oba szczyty – otynkowane. 
Od wsch. dobud. prezbiterium z cegły, 3-bocznie zamknięte, ze szkarpami; za-
krystia od strony płd. (obok prezbiterium) dobud. w tym samym okresie, również 
z cegły. We wnętrzu strop drewniany, empora chóralna. Kościół wyświęcono 
25 III 1946.  RKo
Przynależność admin.: 1816–1818 pow. Pyrzyce, 1818–1975 pow. Gryfi no, 
1975–1998 gm., od 1999 pow. Gryfi no.
Nazwa pol. po 1945, topogr., jest rekonstr. n. słow. zapisanej w 1180 Cirnowe, 
1187 Schirnoue, Chirniva, 1226 Cirnow, 1235 Cyrnowe, 1240 Cirnove, tj. Czar-
nów, od połab.-pom. wyrazu Čarne/y, tj. czarny = czarna ziemia lub od imienia 
Czarny. Są też próby wyprowadzenia n. od wyrazów cierń, ciernie. Nazwa niem. 
Neumark, kult., jest nazwą koloniz., nadaną w XIV w łac. brzmieniu Novo Foro 
(przy próbie lokacji miasta), w jęz. niem. Neu = nowy i Markt = targ.  TB

STAW KIEŁPIŃSKI. Sztuczny staw na podmokłych łąkach w dolinie → Niedź-
wiedzianki w → Uroku. Położony jest na płn. skraju Kniei Bukowej, na płd. 
wsch. od autostrady, przy drodze do Kołowa. Dł. 500 m, szer. 70–170 m. Przez 
staw przepływa Niedźwiedzianka. Otoczony lasami o dużych walorach krajo-
znawczych. Widoczny jest jednak stały proces obniżania się wód w stawie i zara-
stania jego brzegów trzciną. Nazwa niem. Celpin See lub Große, Kleine Kölpin-
sche Wiese jest nazwą topogr. oznaczającą jezioro Kiełpin lub Wielką, Małą Łąkę 
Kiełpińską. W nazwie niem. tkwi słow., kaszub. wyraz kiełp – łabędź. Nazwa pol. 
jest w części kalką nazwy zniemcz.  TB
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ENTWURF FÜR EIN GEOGRAFISCH-HISTORISCHES WÖRTERBUCH POMMERNS

ZUSAMMENFASSUNG

Der Entwurf setzt die Erstellung eines geografi sch-historischen Wörterbuchs für den 
westlichen Teil des polnischen Pommerns in seinen heutigen Verwaltungsgrenzen (Po-
morze Zachodnie – „Westpommern“) voraus. Es wird geplant, die Geschichte aller in 
diesem Gebiet gelegenen Ortschaften zu bearbeiten, wobei für jede Ortschaft folgende 
Teilbereiche behandelt werden sollen: geografi sche Lage, Vorgeschichte bis zum Früh-
feudalismus, Geschichte bis 1945, polnische Periode 1945–2010, Raumordnung, histo-
rische Denkmäler, Verwaltungszugehörigkeit, Herkunft des Namens. Im geplanten Wör-
terbuch werden auch physiografi sche Objekte: Flüsse, Seen, Geländeerhebungen (Berge), 
Wälder, Sümpfe, Teiche, Kanäle, Naturparks u. dgl. ihren Platz fi nden. Das Wörterbuch 
wird reich mit Lagekarten sowie aktuellen und alten Fotos bebildert sein.

Übersetzt von Krzysztof Gołda    


