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Pyrzyce

WIERZBNO
MIEJSKIE TRADYCJE WSI NAD MIEDWIEM

Wierzbno to wieś w gminie Warnice, rozłożona wzdłuż wschodniego brzegu je-
ziora Miedwie, w połowie drogi między Pyrzycami a Stargardem, obecnie ni-
czym szczególnym się nie wyróżniająca (ponad 300 mieszkańców), ale mająca 
miejską przeszłość. Pod obecną nazwą pojawiła się w 1266 r., lecz ma opodal 
swego poprzednika.

Na polach Wierzbna stwierdzono w wielu miejscach znaleziska archeolo-
giczne z epoki kamienia, brązu i wpływów rzymskich1, ale to rzecz w tych oko-
licach zwyczajna, bo najurodzajniejsze na Pomorzu bagienne czarnoziemy py-
rzyckie od pradziejów ściągały osadników. Zatrzymamy się jednak przy śladach 
materialnych okresu wczesnośredniowiecznego (VI–XII w.). Wierzbno ma swego 
osadniczego poprzednika z tego okresu. To „Grędziec” (Grindiz), wspominany 
w latach 1185–1313, położony w połowie drogi między Wierzbnem a dzisiejszym 
Grędźcem na południe od Wierzbna, powstałym w 1770 r. wzdłuż zachodnich 
stoków Brodogór w ramach kolonizacji fryderycjańskiej po obniżeniu poziomu 
wody w jeziorze Miedwie i osuszeniu bagien, a nazwanym Schöningen na cześć 
ówczesnego pyrzyckiego landrata, von Schöninga, szlachcica z Lubiatowa. By 
uniknąć nieporozumień, ten opuszczony „Grędziec” ujmiemy tu w cudzysłów. 

Wczesnośredniowieczny Grindiz należał do biskupów i pojawiał się wielo-
krotnie przy okazji opisywania północnej granicy – cysterskiej od 1186 r. – wsi 
Brody nad Płonią; granicy wytyczonej przez księcia Bogusława I i biskupa Zyg-

1  G. Dorka, Urgeschichte des Weizackers-Kreises Pyritz. Stettin 1939, s. 206.
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fryda. Biegła ona mianowicie najpierw dolnym nurtem Płoni opodal jej ujścia do 
Miedwia, potem między Brodami i „Grędźcem” do Pogańskiego Wzgórza i prze-
cinając drogę do Stargardu, dochodziła do jakiejś Olszowej czy Wilczej Góry 
(Wolsigore) nad Gowienicą (Gouena)2. Dodać wypada, że stare koryto Płoni, aż 
do przekopania w połowie XIX w. nowego (kanał Schöninga, dziś Kanał Płoń-
ski), na tym odcinku przebiegało tuż obok opuszczonej już dawno wsi Brody, 
powstałej koło starego grodu strzegącego przeprawy na rzece u południowego 
stoku Brodogór. 

Dokument ten również i z tego powodu jest ważny, iż zaświadcza istnienie 
własności ziemskiej biskupów w ziemi stargardzkiej na długo przed jej nadaniem 
(w 1240 r.) przez księcia Barnima I, a pierwszą znaną ich miejscowością w tym 
obszarze jest ów „Grędziec”, czyli pra-Wierzbno.

W 1236 r., podczas kolejnego załagadzania waśni granicznej, cystersi zo-
bowiązali się nie przeszkadzać ludziom biskupa w budowie młyna w „Grędźcu”, 
a zatem chyba nad dolnym odcinkiem Płoni, tuż przy jej ujściu do jeziora. Bi-
skupi, mający odnawiające się zatargi z cystersami kołbackimi, może dlatego 
przenieśli swych ludzi na nowe miejsce. Owo nowe miejsce to zapewne począt-
kowo vicus jeszcze bez nazwy, osada kolonizowana przybyszami. W roku 1219 
(1220?) jako świadek nadania cystersom kołbackim terenów „za Płonią”, aż po 
Goleniów, wystąpił Arnold villicus de Vico3, a więc sołtys, zasadźca, przywódca 
gminy wiejskiej z „Wiku”. Terminem tym w owym czasie określano nowe osady 
nabierające cech miejskich. Stwierdzamy je np. w 1240 r. w Pyrzycach, Pen-
kuniu, Szczecinie. Niemieckie imię sołtysa jest wystarczająco wymowne. Nie 
byłoby podstaw do identyfi kowania „Grędźca” z „Wikiem”, gdyby nie duchow-
ny Jan sacerdos de Vico z lat 1242–1244, skoro tenże wystąpił w dokumencie 
na liście świadków obok cysterskiego sołtysa z Brodów przy nadaniu Czarnowa 
cystersom. Podczas gdy w 1237 r. chyba on wystąpił obok biskupa przy czynno-
ści księcia Barnima I dla Szczecina jako Jan pleban z Grindiz, to w latach 1242 
i 1243 spotykamy go przy czynności Świętobora Świętoborzyca, dotyczącej 
nadań dla cystersów w ziemi kołbackiej (Bielkowa, Babina, Chabowa), obok 
licznych sołtysów z wsi cysterskich położonych na zachód od jeziora Miedwie, 
np. z Wełtynia4. Oczywiście brakuje dowodu, że był to ten sam duchowny, a za-

2  Pommersches Urkundenbuch. Stettin 1868–1936, Köln–Wien 1961–1990 (dalej PUB). Bd. I, 
nr 104: 1186; III, nr 1931 z datą 1300; IV, nr 2131: 1303–1307.

3  PUB I, nr 203.
4  Tamże, nr 204, 302, 349, 350, 398.
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tem że Grindiz-Vicus to Wierzbno. Nie można bowiem wykluczyć utożsamiania 
tego „wiku” z ośrodkiem cystersów w Starym Czarnowie, w XIII w. również 
osadzie targowej nabierającej miejskiego charakteru, a nawet ze wspomnianym 
w XIII w. wikiem w Gryfi nie5. Za „Grędźcem” zdaje się też przemawiać znany 
z 1234 r. rycerz Mateusz de Grindiz6, może jakiś lennik biskupa tamże; obok 
niego zaś (Mateusza) wystąpił na liście świadków czynności dokumentowej Jan 
sacerdos de eadem villa, a zatem znany nam już duchowny z „Wiku”-„Grędźca”. 
Istniała tu więc już w latach 1219 i 1234 nowa osada z obcymi przybyszami, do 
której przeniósł się pleban7. „Grodziec” istniał jeszcze w 1248 r., gdy znalazł się 
wśród dóbr nadanych kapitule kamieńskiej obok licznych innych wsi położonych 
wzdłuż wschodnich brzegów jeziora Miedwie, w tym również opuszczonego po-
tem Reńska (Renzk)8.

Możliwe, że przybysze zza Odry przenieśli do „Wiku” nazwę z Połabia, 
gdzie od XI w. na pograniczu sasko-lucickim w Starej Marchii znany jest naj-
pierw zamek Wiribeni (1006, 1012–1018), Werbene (1021), potem miasteczko 
(oppidum 1196) Werben9. Przybysze ci to być może przesiedlająca się z obsza-
rów germanizowanych ludność słowiańska, jakieś lucickie szczątki. Wierzbno 
pojawia się 27 marca 1266 r. (Werbene; potem też Warbenn 1474, Warben 1566, 
następnie do 1945 – Werben), podobnie jak „Grędziec” jako własność bisku-
pów kamieńskich, z podobnym jak wcześniej „Grędziec” pograniczem z dobrami 
cysterskimi. Tam wystawia wówczas dokument biskup Herman von Gleichen10, 

5  Zob. E. Rymar, Gryfi no w okresie agresji brandenburskiej na Pomorze Zachodnie w XIII–
XV wieku. W: Gryfi no i okolice na przestrzeni wieków. Red. R. Gałaj-Dempniak, R. Skrycki. Szcze-
cin 2009, s. 18 n.

6  PUB I, nr 231.
7  Za identyfi kacją Grędźca-Wiku z Wierzbnem też R. Holsten, Die Volkskunde des Weizackers. 

Stettin 1914, s. 95, a za nim m.in. H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster der Provinz Pommern. 
Stettin 1924. Bd. I, s. 229, 707; G. Dorka, Urgeschichte..., s. 92; F. Salis, Untersuchungen zum 
pommerschen Urkundenwesenm im 12. u. 13. Jahrhundert. „Baltische Studien” Neue Folge (dalej 
BS NF) 13 (1909), s. 165; D. Warnke, Wieken an der südlichen Ostseeküste. Zur wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Rolle der Wieken im mittelalterlichen Feudalstaat. Berlin 1977, s. 68 i ostat-
nio T. Tippach w: Städtebuch Hinterpommern. Hrsg. v. P. Johanek, F.-J. Post. Bearb. v. T. Tippach 
unter Mitarbeit v. R. Lesniak. Stuttgart 2003, s. 317.

8  PUB I, nr 475.
9  J. Strzelczyk, Wierzbno. W: Słownik starożytności słowiańskich. T. VI. Wrocław–Warszawa 

1977, s. 446 n.
10  PUB II, nr 798. Nie sposób stwierdzić, czy z naszym Wierzbnem należy wiązać mieszczanina 

kołobrzeskiego Hermana zwanego de Werbene z 1257 r. Czynią tak m.in. H. Hoogeweg, Die Stifter 
und Klöster..., Bd. I, s. 322 i T. Tippach, w: Städtebuch, s. 317.
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zatrzymując się ze swym otoczeniem niewątpliwie we dworze, o którym wnet 
usłyszymy. Grindiz zaś wymieniano dalej, ale tylko przy potwierdzaniu wcześ-
niej wytyczonej granicy Brodów. Świadectwami materialnymi istnienia osady 
wczesnośredniowiecznej (a więc chyba tylko „Grodźca”, czyli pra-Wierzbna) 
około kilometra na południowy wschód od Wierzbna i ok. 500 m dalej przy dro-
dze do mostku na kanale – są odkryta w XIX w. ceramika z ornamentyką falistą 
oraz kości zwierzęce, narzędzia z kości (np. grzebień, osełka) i żelaza z osady 
z VI–XIII w. (stanowisko 14, na którym znaleziono też przedmioty z okresu 
średniowiecza), a także znaleziona kilometr na północ od wsi ceramika późno-
średniowieczna na polu o średnicy 500 m (stanowisko nr 17)11. 

1. Okolice Wierzbna w XII – pocz. XIII w.

11  G. Dorka, Urgeschichte..., s. 206 n. Późnosłowiańska ceramika pochodzi też ze stanowiska 
nieznanego w Wierzbnie.
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Tu więc, najpóźniej w połowie XIII w., biskupi zbudowali swój dwór 
gospodarczy i rezydencję. Lokalne rynki wymiany towarowej w związku z ru-
chem kolonizacyjnym i przejściem do gospodarki czynszowej tworzono co 
ok. 15–20 km, tak by mieszkańcy pobliskich wsi mogli w ciągu dnia udać się na 
targ i przed nocą powrócić do domu. Wierzbno leży mniej więcej w połowie dro-
gi między Stargardem Szczecińskim i Pyrzycami, toteż istniała potrzeba zorgani-
zowania tu ośrodka miejskiego dla wielkiego skupiska osadniczego, głównie dla 
wsi biskupich i kapituły kamieńskiej na północ od doliny Płoni wzdłuż wschod-
nich brzegów Miedwia. Na wybór miejsca wpływ miała droga prowadząca 
z Niemiec i Polski przez Pyrzyce do Stargardu i dalej do ośrodków nadmorskich. 
Droga ta nie przebiegała, jak dziś, między Brodami i Stargardem przez Obrytę 
i Warnice, lecz z Brodów wiodła na północ przez Wierzbno do Koszewka.

Pola „Grędźca” weszły w skład nowej osady. Istniała dawniej miejscowa 
legenda o mieście zatopionym w jeziorze Miedwie. Podobno do nowej osa-
dy przeniosła się ludność z pobliskiej wsi „Reńsko”. Może jest ziarno prawdy 
w tym przekazie ustnym, skoro w 1884 r. na wysokości wsi wydobyto z jeziora 
żelazny miecz średniowieczny o długości metra12. Kwestię opuszczonej podob-
nie jak „Grodziec” innej pobliskiej wsi „Reńsko” – podejmiemy niżej.

O randze Wierzbna jako administracyjnego ośrodka biskupstwa w po-
łudniowej połaci diecezji najlepiej świadczą pobyty tutaj biskupów: Hermana 
von Gleichen – 22 listopada 1273, 2 lutego i 5 kwietnia 1274 r. (z kanonikami 
kamieńskimi, kapelanem/notariuszem, licznymi rycerzami – swymi lennikami), 
27 kwietnia 1278, 30 czerwca 1280 r.13; Jaromira – 26 listopada 1290 r.; Piotra 
– 27 marca 1297, 4 października 1298 r.14; Henryka von Wachholza – 5 listopa-
da 1304, 17 września, 14 listopada 1312, 11 września 1313, 1321 r.15 W latach 
1300–1315 proboszczem w Wierzbnie był Ulryk, zarazem kapelan biskupa Hen-
ryka (jak 1304), kanclerz (notariusz) księcia szczecińskiego Ottona I16. Był on też 
w takim razie pierwszym archidiakonem stargardzkim z siedzibą w Wierzbnie. 
Proboszcz miał zapewne już wówczas uprawnienia prowincjała (archidiakona) 
dla ziemi stargardzkiej. Archidiakon to pomocnik biskupa w diecezji. Mianował 
i nadzorował duchowieństwo.

12  Tamże, s. 206. Miecz dawniej przechowywany w szkole.
13  PUB VI, nr 3977; II, nr 984, 988, 1093, 1166.
14  PUB III, nr 1558, 1799, 1864.
15  PUB IV, nr 2189; V, nr 2757, 2843, 2870.
16  PUB III nr 1967: ok. 1300; IV, nr 2143: 2.021304.
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Następna wzmianka o Wierzbnie pochodzi z ok. 1300 r. W roku 1303/1307 
Wierzbno określono jako miasto (civitas). Wtedy to z polecenia biskupa Hen-
ryka Hiltebrand, prepozyt kapituły kamieńskiej, zawarł nowy układ graniczny 
z cystersami kołbackimi, kończący spory trwające od dawna między cystersami 
a mieszkańcami (cives) biskupiego miasta Werben. Ustalona granica biegła tak 
samo jak dawniej między Brodami i „Grodźcem” oraz „Wikiem”, a zatem ich 
kontynuacją jest Wierzbno – na zachodzie przecinała w pół jezioro Miedwie, od 
trzech kamieni leżących pod dwoma dębami na polu Ryszewa biegła do kamieni 
na pagórku i dalej do Wzgórza Pogan oraz drogi do Stargardu. Biskup przybył 
następnie do Wierzbna i 18 marca układ zatwierdził17. Podobnie 2 lutego 1316 r. 
granica wsi Turze, sprzedawanej cystersom, od północnego wschodu sąsiaduje 
z granicą „miasteczka” Wierzbno, która sięga do połowy jeziora Miedwie (ab 
aquilone termini opidu Werben, qui in medium stagni Meduve)18. 

W kwietniu 1303 r. biskup Henryk zreorganizował zarząd diecezji i utwo-
rzył archidiakonat dla ziemi stargardzkiej, ustalając dochód archidiakona w wy-
sokości 20 grzywien denarów rocznie z kościoła (parafi i) w Wierzbnie19. Także 
później, np. w 1331 r., mówi się o magistrze Konradzie Schuverze (Scriver, Scu-
ver – tyle co Schreiber), archidiakonie wierzbneńskim (Werbenensi discrictum 
archidiaconatus) 9 listopada 1331 i 13 października 1332 r., zarazem notariu-
szu biskupa Arnolda (1329/1333), kanoniku kamieńskim i kołobrzeskim (1332, 
1336), scholastyku kapituły kamieńskiej (1334–1356), prokuratorze biskupa Fry-
deryka w Awinionie (1342–1345), zmarłym 1358–136020. 

Połów ryb stanowił główne zajęcie mieszkańców Wierzbna. Ryby we-
szły do herbu znanego z najstarszej pieczęci sołtysiej z ok. 1430 r. (o średnicy 
39 mm, z napisem: SECRET CIVITAT WERBEN). Przedstawia on na czer-
wonym tle postać Boga Zbawiciela (Salvator Mundi) jako sędziego siedzącego 
w złotej sukni, na półkolu tęczy złoto-niebieskiej. Dookoła głowy złota aureola, 
na prawo od głowy – gałązka lilii z zielonymi liśćmi (płatkami), z drugiej strony 

17  PUB III, nr 1931, s. 115, z datą roczną 1300 za matrykularzem kołbackim (MCCC, VI fe-
ria ante Letare), co błędne, bo Hiltebrand zostal prepozytem w 1302 po objęciu tego roku stolca 
biskupiego przez Henryka. Dokument należy może do 11.03.1306, zob. E. Rymar, Biskupi, mnisi, 
reformatorzy. Studia z dziejów diecezji kamieńskiej. Szczecin 2002, s. 84, przyp. 66, s. 86, przyp. 
75; PUB IV, nr 2131.

18  PUB V, nr 3995.
19  PUB IV, nr 2089.
20  PUB VII, nr 4528, 4586; VIII, nr 4882, 4913, 4923, 4960, 4991, 5005, 5064; XI, nr 5426. 

E. Rymar, Biskupi..., s. 105, przyp. 26.
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głowy – srebrny miecz ze złotą rękojeścią. U jego stóp na niebieskim tle płyną 
dwie sieje miedwiańskie, górna w prawo, dolna w lewo21.

2. Herb Wierzbna 
Repr. z: H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin. 

H. VII. Stettin 1906, s. 525

Wierzbno było nadal solą w oku cystersów kołbackich, posiadających oko-
liczne wioski. Dopięli swego 1 lipca 1321 r., kiedy to biskup kamieński Kon-
rad IV za zgodą kapituły sprzedał im swój dwór i „doń przyległe” miasto (cu-
riam nostram et opidum) Wierzbno za 2 tysiące grzywien brandenburskich srebra 

21  C.F. Wutstrack, Kurze historisch-geographisch-statistische Beschreibung von dem königlich-
preussischen Herzogthume Vor- und Hinter-Pommern. Stettin 1793, s. 472. Szczegółowy opis (herb 
Wierzbna od 1928 stał się elementem herbu powiatu pyrzyckiego) zob. H. Koch, Die Geschich-
te des Pyritzer Wappens. „Weizackerbrief. Mitteilungsblatt ehemaliger Pyritzer Schüler” 2001, 
nr 161, s. 8; M. Gumowski, Najstarsze pieczęcie i herby Pyrzyc, Lipian i Wierzbna. „Zeszyty Py-
rzyckie” 5 (1972/73), s. 179 n. 
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(albo 8000 grzywien „oczek zięby”), wraz z sądownictwem niższym i wyższym 
(iudicio maiori et minoris), patronatem nad kościołem parafi alnym, z wszystkim, 
co w granicach miasta się mieści – a to z polami uprawnymi i nieuprawnymi, 
stawami, łąkami, pastwiskami, wodami, potokami, łowiskami w odpowiedniej 
części jeziora Miedwie, młynami istniejącymi i z biegiem czasu zbudowanymi, 
z wszelkimi przychodami i korzyściami, które nabywcy teraz i w przyszłości 
z dóbr tych mogą osiągnąć, z wszystkimi swobodami i własnościami (libertatibus 
et proprietatibus), z mieszkańcami uwolnionymi od wszelkich podatków, danin 
(bedy), pańszczyzny, robot konnych lub podwód i od wszelkiej służby publicznej 
oraz prywatnej (ab omni exactione, precaria angarii et perangariis seu curruum 
eveccione et ab omni servicio publico et privato). Biskup zagwarantował cyster-
som wykluczenie jakichkolwiek roszczeń w przyszłości i zdeklarował, że w razie 
zgłoszenia lub wniesienia takowych roszczeń przez innych, nie będzie się na nie 
zgadzać. Przeniósł na cystersów przywilej dalszego korzystania przez mieszkań-
ców z biskupiego lasu Strażnego czy Strasznego (Strazena) na potrzeby dworu, 
istniejącego wówczas u północnych brzegów jeziora. Kościół w Wierzbnie nadal 
miał utrzymać w posiadaniu dwa łany w mieście i 14 wispli (korców) zboża 
z Lubiatowa rocznej daniny. Gdyby zaś w przyszłości z woli opata Burcharda 
i konwentu powinności tych kościół nie otrzymywał, wówczas te 14 wispli po-
wróci do biskupa, z czego dla archidiakona stargardzkiego płacone będzie co 
roku 12 grzywien słowiańskich denarów, reszta zaś powróci do stołu biskupie-
go. Świadkami sprzedaży byli kanonicy kamieńscy z prepozytem Reimarem 
de Wach holzem na czele, rycerz Henning de Behr, rajcy z Gryfi c i liczni inni22.

Cystersi zorganizowali tu kolejną grangię, o której słyszymy w potwierdze-
niu dóbr kołbackich przez króla Ludwika bawarskiego z 1325 r.23 Mieszkańców 
poczęli mnisi traktować na równi z chłopami. Wywołało to konfl ikt. W 1325 r. 
mieszkańcy złożyli na ręce opata i biskupa memoriał wyliczający doznane krzyw-
dy. Tak więc żalili się, że do miasta należało 55 łanów, w tym 16,5 łanu dawne-
go dworu biskupiego, i z każdego z nich zwykli byli płacić wispel poczwórny 
zboża, co odpowiadało czterem grzywnom. Cystersi łany dworskie sprzedali, 
podnieśli czynsz od gruntów. Miasto płaciło kiedyś 40 grzywien, teraz – 60. 
Skarżono się z powodu zburzenia kilku obiektów, w tym dużego domu mieszkal-
nego – zapewne obronnego – i zrównania z ziemią wielkiego domu portalnego 
(z bramą wjazdową? zapewne coś w rodzaju ratusza czy domu targowego), który 

22  PUB VI, nr 3516.
23  Tamże, nr 3704.



15Wierzbno...

ich zdaniem mógł być odbudowany aż za 2 tys. grzywien. Zburzono młyn wod-
ny, dający zwykle 3 wisple rocznie, zniwelowano wał ziemny obronny24 wokół 
miasta i jakiś piec (hutniczy?). Od miasta odłączono pewne pola, by przyłączyć 
je do młyna i karczmy cysterskiej w sąsiednich Brodach. Mieszkańcy byli te-
raz zmuszeni do uiszczania opłat za wycinkę drzewa budulcowego i opałowego 
w owym lesie Strażnym (Stracena); po 1321 r. mnisi zmusili niejednego pod-
danego do płacenia sześciu denarów za drzewo suche i ośmiu za zielone, a na-
wet teraz dziewięciu. Mieszczanie (opidani) mieli kiedyś wolny połów ryb – po 
sprzedaniu miasta cystersom każda łódź płaci 7 szelągów, a łodzi (naves) jest 12. 
Mogli też łowić dużymi sieciami – teraz koszty wzrosły, bo trzeba płacić po 4 de-
nary od sieci. Świadkami byli (mieszczanie): Piotr Bale, Heyne Munt, Heidenryk 
Sasse, wdowa po Janie de Dale z Ryszewka, Herman Falkenberg „mieszkający 
we dworze” – zatem w tym wcześniej biskupim – Henning Raguter, Mikołaj 
Schultze z Conowe (tj. z „Koniewa” książęcego, dzisiejszego Barnimia czy ra-
czej z Kunowa Biskupiego), Betekin Schellyn (zapewne z niedalekiego Skalina) 
i Henneke Noom. Na skardze marginalnie dopisano notkę: „Resekevelde liczy 
16 łanów”, dając dochód 30 półkorcy (szefl i) zboża25. 

Łany Resekevelde to muszą być pola satelickiej miejscowości wiejskiej 
„Reńsko”, której znów nie wolno mylić z dzisiejszą wsią o tej nazwie (w gmi-
nie Warnice), powstałą w XIX w. (niem. nazwa Schönbrunn). W 1224 r. księż-
na Anastazja Mieszkówna, wdowa po księciu Bogusławie I, fundowała klasztor 
żeński w Trzebiatowie, nadając mu ze swego wdowiego uposażenia kilka wsi, 
w tym Rinskow, położoną in territorio de Ztaregard. Konwent utracił ją najpóźniej 
w 1227 r. na rzecz biskupa. Chyba to ona pojawiła się znów w roku 1248, kiedy 
Barnim I przejmuje na powrót ziemię stargardzką od biskupa Wilhelma. Wśród 
pozostawionych tam biskupowi wsi, oprócz opuszczonego wkrótce „Grędźca”, 
Dębicy, Krępcewa, wymieniono Renzk, który poprzedza tajemniczą wieś Coclo-
we, oraz dobrze znane Koszewko, Kunowo (Biskupie) i Grzędzice, zakreślając 
ich północną granicę od jeziora Miedwie, wzdłuż rzek Strażnej i Smogornicy, 
do Iny. Wszystkie więc leżały na południe od tej granicy, aż po dobra cyster-
sów kołbackich w Brodach i Przylepie/Obrytej. Poszukiwana wieś leżała gdzieś 
na północny wschód od Wierzbna. Zgermanizowana postać Reseke (+ feld) 

24  J.M. Piskorski, Średniowieczne umocnienia miast zachodniopomorskich. W związku z praca-
mi Ewy Lukas. „Studia Źródłoznawcze” 30 (1987), s. 178, opowiada się za jakimś wałem meliora-
cyjnym, doprowadzającym też wodę do młyna.

25  PUB VI, nr 3914. Wiemy, że potem areał Wierzbna zamykał się w 1313 ha (1885), 1316,3 ha 
(1905), 3415,6 ha (1931). Städtebuch..., s. 317, nr 14a.
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z 1325 r. przypomina wszak Renzk, Rinskow. Wieś „Reńsko” była zasiedlo-
na jeszcze w XIV w., bo oto w styczniu 1393 r. przed sądem inkwizycyjnym 
w Szczecinie, powołanym do osądzania heretyków z sekty waldensów, przesłu-
chiwano też wdowę Gretę Hawersche z Kaakstedt koło Templina (dziś Niemcy), 
wprowadzoną do sekty w wieku 27 lat przez męża Hermana. Kobieta ta, córka 
Jana Kustera i pewnej Grety (Małgorzaty), zeznała, iż urodziła się we wsi (villa) 
Rinsce „koło Stargardu” (prope Stargardiam)26, bez wątpienia więc w naszej po-
szukiwanej wsi. Kobieta ta była wówczas w podeszłym wieku (wdowa), zatem 
w „Reńsku” urodziła się gdzieś ok. 1330 czy 1340 r. Wieś wyludniła się może 
w XV w., a mieszkańcy przenieśli się do miasteczka. W jej zlokalizowaniu 
pomocne są nazwy terenowe na polach Wierzbna z XVI–XVII w. W 1566 r. 
w przywileju dla Wierzbna napisano o polach Reetzischen Felde. Odpowiednio 
w 1606 r. czytamy o Rentzisches Feld, Retzsches Feld oraz o łęgu, bagnie Retzi-
sches Bruch, Rinnsch Brok (1696). Nazwę wsi i owego pola wyprowadza się od 
pomorskiego słowa resin, rezny ‘żyzne pole’27.

Nie znamy rezultatu skargi mieszkańców Wierzbna z 1325 r. Parafi a 
w Wierzbnie, wśród innych z regionu między Płonią i Iną w ziemi stargardzkiej, 
wchodzi w skład bractwa kalendowego (fraternitatem kalendarium), skupia-
jącego duchownych28. Według inwentaryzacji dóbr cysterskich, sporządzonej 
w 1348 r. przez opata Gozwina, Wierzbno liczyło nadal 55 łanów, ponadto 2 ple-
bańskie i 15 w Reinekenvelde, czyli w owej opuszczonej potem wsi „Reńsko”. 
Miasto płaciło 60 grzywien czynszu (census de oppido)29, czyli orbedy, stałego 
zryczałtowanego czynszu rocznego. Z tego zdaje się wynikać, że w latach 1321–
1325 łanem byłego „Reńska” uposażono szpital św. Jerzego, o czym słyszymy 
dopiero w XVI w. Wierzbno określono w 1348 r. nadal jako opidum, co oznacza 
miasteczko bez praw miejskich (?) i murów obronnych.

26  D. Kurze, Quellen zur Ketzergeschichte Brandenburgs und Pommerns. Berlin 1975, s. 134, 
nr 66.

27  F.W. Schmidt, Orts- und Flurnamen des Kreises Pyritz nördlich der Plöne. BS NF 24/25 
(1922), s. 170.

28  PUB X, nr 5741; zob. E. Rymar, Biskupi..., s. 192 n.
29  J.M. Piskorski, Inwentarz posiadłości klasztoru kołbackiego z 1348 roku. „Roczniki Histo-

ryczne” 53 (1987), s. 160.



17Wierzbno...

Chociaż należność ustaloną w 1321 r. cystersi do 1335 r. spłacili bisku-
powi30, to jednak następcy Konrada IV zażądali dopłaty. Spór na tym tle trwał 
długo i ok. 1360 r. dotarł aż do Stolicy Apostolskiej. W wyniku postępowania 
procesowego, wedle decyzji kurii rzymskiej z 1362 r. cystersi mieli dopłacić 
biskupowi Janowi 200 grzywien, a ponadto nadal na potrzeby archidiakona star-
gardzkiego – bo ten po 1321 r. przeniósł się z Wierzbna do Stargardu – miała co 
roku iść z parafi i w Wierzbnie opłata 20 grzywien. Biskup Jan 24 września te-
goż roku wystawił wraz z kapitułą kamieńską pokwitowanie otrzymanej sumy31. 
W latach 1362–1370 mieszkańcy złożyli nowe skargi, tym razem do kurii biskupiej. 
Klasztor kołbacki wciąż nie był pewny swego nabytku, skoro jeszcze 22 lutego 
1404 r. postarał się o potwierdzenie własności dworu i miasteczka (de curia et 
opido etc. Werben) przez papieża Bonifacego IX w obliczu nowych pretensji na-
stępców biskupa Konrada32. 

W obecnym kościele – pw. św. Józefa od poświęcenia 25 listopada 1948 r. 
w obrządku rzymskokatolickim, dawniej Najświętszej Marii Panny – zachowała 
się płyta nagrobna z piaskowca (o wymiarach 1 x 1 m) plebana Jana z Reska, 
plebana w Siadle Górnym (Zadel, potem Hohen-Zahden), zmarłego w 1364 r.33 
Henning Bernhagen, scholastyk kościoła kolegiackiego św. Ottona w Szczecinie 
(1391, 1393), zachowując wikariat w kościele Mariackim w Stargardzie i pre-
bendę kanoniczną w Kamieniu Pomorskim i Kołobrzegu, otrzymał 27 kwietnia 
1398 r. prowizję na parafi ę w Wierzbnie, wakującą przez zgon plebana Pawła 
„od siedmiu braci” (de Septem fratribus)34. Natomiast Sigisbert Suring otrzymał 
10 grudnia 1417 r. w kurii potwierdzenie altarii św. Szymona i Judy w koście-
le Mariackim w Stargardzie, wakującej po rezygnacji magistra Hassona Stade-
go, zachowując kościół parafi alny pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny 

30  PUB VIII, nr 5193: 8.10.1334 (kapituła kamieńska kwituje pobranie 600 grzywien), nr 5220: 
22.12.1334 (biskup kwituje pobranie 750 grzywien), nr 5268: 30.04.1335 (biskup wraz z kapitułą 
kwitują pobranie całej sumy 2000 grzywien słowiańskich). 

31  Codex diplomaticus Pomeraniae. Hrsg. v. F. Dreger (obecnie w Bibliotece Głównej Wojska 
Polskiego w Warszawie). Bd. X, nr 1896; Archiwum Państwowe w Szczecinie, Rękopisy i Spuści-
zny, sygn. 1130: Regesten zu den Urkunden das Klosters Kolbatz (dalej RKKl), nr 201, 202, 205, 
206, 208; H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster..., Bd. I, s. 301.

32  Repertorium Germanicum. Bd. II, bearb. v. G. Tellenbach. Berlin 1933–1938, szp. 159, 
s. 301.

33  H. Lemcke, Die Bau- und Kunstdenkmäler des Regierungsbezirks Stettin. H. VII. Stettin 
1906, s. 526.

34  Repertorium..., Bd. II, szp. 399; A. Diestelkamp, Päpstliche Urkunden zur Geschichte Pom-
merns von 1378–1415. BS NF 1934, s. 280.
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i św. Mikołaja we wsi Wierzbno (in villa Weeben), wikariat lub altarię apostołów 
Szymona i Judy oraz św. Gertrudy w kościele św. Jana w Stargardzie35. Pozna-
jemy więc również wezwanie kościoła parafi alnego! Natomiast bakałarz prawa 
Mikołaj Neveling otrzymał 28 kwietnia 1424 r. z kurii papieskiej prowizję na 
kanonię w Kamieniu i kościele kolegiackim Najświętszej Marii Panny w Szcze-
cinie, zachowując wikariat w kościele Mariackim w Stargardzie i parafi alnym 
w mieście Wierzbno, co podtrzymano 14 lutego 1427 r., ponadto zaś w 1429 r. 
otrzymał wikariat w kościele parafi alnym św. Jakuba w Szczecinie, posiadając 
też inne benefi cja: wikariat w kościele św. Jana w Stargardzie, w parafi alnym 
w Maszewie i Mariackim w Pasewalku36. 

Znamy jeszcze kilku dalszych duchownych z Wierzbna z okresu przedrefor-
macyjnego. To pleban Niclas, brat Henninga Brussowa ze Stargardu (15.05.1447), 
Mathias Kroger (1461), magister Peter Wołkow (do 1493), po nim tegoż roku 
Jerzy Sasse, a wikarię w kościele parafi alnym tegoż roku po śmierci Henryka 
Schwertvegera otrzymał Kaspar von Güntersberg, archidiakon ze Stolp nad 
Pianą37. 

Stale reprezentował tu cystersów ich włodarz, zwany pisarzem zbożo-
wym (Kornschreiber). W 1448 r. był nim cysters Jakub38. Przez wieki tliło się 
w Wierzbnie życie miejskie. Mieszkańcy byli zorganizowani w bractwo religijne 
pw. Bożego Ciała, zarazem bractwo kurkowe, strzeleckie. W 1457 r. opat Jan 
zatwierdził statut tego bractwa, określił dochody i wydzielił teren na strzelnicę. 
Bractwo istniało długo, bo jeszcze z końcem XVIII w. słyszymy o polu Bożego 
Ciała39. Wierzbno było nadal miasteczkiem otwartym (łac. oppidum 148440, po-
tem to niem. Stedeken, Flecken 1625). 

Zmorą średniowiecznych miasteczek były epidemie. Dlatego i Wierzbno 
miało szpital św. Jerzego, przeznaczony dla przybyszy i chorych na choroby za-

35  Repertorioum..., Bd. II, szp. 3360.
36  Tamże, Bd. IV, Teilband 3. Berlin 1958, szp. 2956.
37  Regesta Historiae Neomarchicae. Hrsg. v. K. Kletke. „Märkische Forschungen” 11 (1968), 

s. 182; H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster..., Bd. I, s. 263; CDB XIX, s. 361; R. Klempin, Diplo-
matische Beiträge zur Geschichte Pommerns aus der Zeit Bogislafs X. Berlin 1859, s. 98, nr 819, 
s.105, nr 867, s. 104, nr 862.

38  RKKl, nr 280.
39  H. Berghaus, Landbuch des Herzogthums Pommern und des Fürstenthums Rügen [...] in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. II. Theil, Bd. III. Anklam 1868, s. 583.
40  F. Boehmer, Mitteilungen aus dem Archive der Stadt Stargard. „Monatsblätter der Gesell-

schaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde” (Stettin) 1903, s. 21, nr 27.
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kaźne. Wiemy, że 11 lipca 1474 r. Antoni Bonumbra, papieski legat na Pomorze, 
udzielał odpustu tym wszystkim, którzy będą odbywać pielgrzymki do kaplicy 
św. Jerzego w Wierzbnie i składać datki na potrzeby tamtejszego szpitala o tym 
wezwaniu. Dokument ten przechowywano na plebanii w Wierzbnie do czasów 
najnowszych41. Szpital pod tym wezwaniem, typowe miejskie urządzenie miast 
średniowiecznych, istniejący zapewne od dawna, był więc zapewne w kiepskim 
stanie. Już w 1475 r. Wierzbno dotknęła epidemia42. 

W 1478 r. miasto zostało spustoszone przez wojska elektora brandenbur-
skiego Albrechta Achillesa, który w toku wojny zapuścił się w te okolice w pogo-
ni za księciem Bogusławem X po obleganiu go w Pyrzycach43. Niezbyt jeszcze 
znane są przyczyny zabicia przez mieszkańców pochodzącego z Łobza Marcina 
Mollera (Molre) w 1493 r. Z tego powodu po postępowaniu procesowym rycerz 
Henryk von Borcke ze Złocieńca, Bartłomiej von Borcke i burmistrz Stargardu 
Hans Klostermann układali klasztor z braćmi Hansem, Mikołajem i Szymonem 
de Molre z Łobza oraz nakładali karę na miasto. Za dotrzymanie warunków po-
rozumienia poręczali Henning Wetzel i Marten Tesemer z Łobza, a pieczęć przy-
stawił pan na Łobzie – Henryk von Borcke44. Z końca XV w. pochodzą przekazy 
o kilku mieszczanach Wierzbna, poddanych kołbackich, sprzedających czynsz 
kościołowi Najświętszej Marii Panny w Stargardzie: w 1484 r. Gorges Bluth 
z żoną, czego świadkami byli Marcin i Henning Voss; w 1493 r. Marcin Wolf, 
a w 1496 r. Tomasz Voss – dla chóru w tym kościele45.

Po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu (1534) dobra cystersów zostały 
przejęte przez książąt pomorskich (domena kołbacka). Teraz mieszkańcy Wierzb-
na zabiegali o odnowienie praw miejskich, chociaż nic nie wiemy o tym, czy ta-
kowe były im kiedyś formalnie nadawane. Ulegając błaganiom, książę szczeciń-
ski Barnim IX w dniu 12 lutego 1564 r. potwierdził prawa miejskie wzorowane 
na szczecińskich i pyrzyckich (czyli magdeburskie). Również ten przywilej prze-

41  H. Berghaus, Landbuch..., s. 577 n.
42  T. Kantzow, Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart. Zweite Bearbeitung. Hrsg. 

v. G. Gaebel. Stettin 1897, s. 321. Zabrakło tej informacji w późniejszej Pomeranii, ostatniej re-
dakcji kroniki.

43  Geschichtsquellen des burg- und schloßgesessenen Geschlechts von Borcke. Hrsg. v. G. Sello. 
Berlin 1896–1912 (dalej UBB). Bd. II, nr 446; J. Bugenhagen, Pomerania. Hrsg. v. O. Grotefend. 
Stettin 1900, s. 152; E. Rymar, Trzy relacje o wojnie pomorsko-brandenburskiej z lat 1478–1479. 
Szczecin 2003, s. 26.

44  UBB II, s. 366, nr 429; H. Hoogeweg, Die Stifter und Klöster..., Bd. I, s. 269.
45  F. Boehmer, Mitteilungen..., s. 21, 36, 37.
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chowywano pieczołowicie w Wierzbnie aż do 1945 r. Do tegoż roku w aktach 
miejskich zachowała się też księga sądowa ławnicza za lata 1551–1718. Na czele 
miasta nie stał już jednak burmistrz, lecz sędzia (Richter, dawny sołtys) i czterej 
ławnicy (Schepen), tyle że z uprawnieniami nie tylko sądowymi, ale i policyjny-
mi. Oni to 25 stycznia 1566 r. wraz z całą gminą miejską odnowili fundację szpi-
tala św. Jerzego, co 1 marca tegoż roku zatwierdził dobrodziej miasteczka, książę 
szczeciński Barnim IX. Szpital miał charakter przytułku dla biednych i starców, 
uposażony był łanem na Reńskim Polu46.

O kaplicy św. Jerzego z 1474 r. już więcej nie słyszymy. Szpital, podobnie 
jak wspomniana w 1566 r. szkoła, był już świecką instytucją. Statut tego domu 
został potwierdzony w 1864 r. przez elektora brandenburskiego47. 

3. Plan wsi Wierzbno w końcu XIX w. 
Repr. z: R. Holsten, Die Volkskunde des Weizackers, Stettin 1914

46  H. Berghaus, Landbuch..., s. 578.
47  „Pyritzer Kreiskalender” 1917.
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W Wierzbnie, jak na miasto przystało, odbywały się w rynku dwa doroczne 
jarmarki48. W 1628 r. było 95 łanów chłopsko-mieszczańskich, ponadto żyło tu 
dziesięciu półłanowych zagrodników, dwóch karczmarzy (po łanie), kowal z kuź-
nią na łanie, trzech miejskich pastuchów (bo wypas bydła i świń był wspólny), 
dwóch młynarzy wiatracznych, trzech tkaczy półłanowych, dziewięciu innych 
rzemieślników, wreszcie ośmiu parobków chłopskich i 19 ludzi „luźnych”49, 
tj. przybyszy zajmujących się rzemiosłem i handlem, bez praw obywatelskich 
– może więc Żydów. Przyjmując skromnie, że każdy z nich miał pięcioosobową 
rodzinę, liczbę mieszkańców możemy oszacować na 750–800.

4. Wierzbno na dawnej widokówce 
U góry sklep i pomnik poległych w I wojnie światowej, 

u dołu rynek i widok na jezioro Miedwie
Prod. „Hansa”, Hamburg 1912

Wojna trzydziestoletnia (1618–1648) przyniosła spustoszenie Pomorza, nie 
wyłączając Wierzbna, ale w 1640 r. to nadal opidum, czyli miasteczko50. Po woj-
nie ta część Pomorza przeszła na elektorów brandenburskich, ci zaś potwierdzali 

48  R. Pelz, Geschichte des Kreises Pyritz. Hannover 1900, s. 22.
49  Matrikeln und Verzeichnisse der pommerschen Ritterschaft vom XIV. bis in das XIX. Jahrhun-

dert. Hrsg. v. R. Klempin. Berlin 1863, s. 257.
50  H. Frederichs, Die älteste Papierurkunde Pommerns. „Monatsblatter...” (Stettin) 1930, s. 49.
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Wierzbnu przywilej miejski – Fryderyk Wilhelm I 18 maja 1664 i Fryderyk III 
29 kwietnia 1691 r. Uczynił to również król pruski Fryderyk Wilhelm I – 2 sierp-
nia 1714 r. Także te przywileje do 1945 r. przechowywano w archiwum miejskim, 
potem wiejskim. W 1700 r. zasiedlonych zagród było: jedna sołtysia, 24 chłop-
skie, 10 zagrodniczych51. Pełna odbudowa miasteczka po zniszczeniach jeszcze 
nie nastąpiła. W 1740 r. liczyło ono czterystu, w 1782 r. – 457, w 1792 – 402, 
1794 – 414 mieszkańców52. Wielki pożar, który wybuchł 1 października 1780 r., 
strawił niemal całą osadę. Odbudowano ją wkrótce przy pomocy mieszkańców 
okolicznych wsi53. Przebudowa zatarła ślady miejskiego układu i zabudowy. Gdy 
w 1743 r. było 15 domów krytych dachówką, 46 pod słomą i 29 stodół, to 
w 1782 r. pod dachówką były 24 domy, pod słomą 48, stodół 38 i studni 40. 
Owe domy kryte dachówką to głównie domy rodzin mieszczańskich. Pod koniec 
XVIII i w XIX w. było tych rodzin 27. Ci tzw. agromieszczanie nie stawali przed 
sądem miejscowym (na czele ławy stał jednak nie sołtys, lecz nadal Richter), 
lecz przed powiatowym, najpierw w Kołbaczu (sąd domenalny), potem w Pyrzy-
cach54. Ponadto było 9–10 rodzin zagrodniczych. Rzemieślnicy, zwykle lniarze 
i garncarze, wyrobnicy oraz rybacy miedwiańscy, mieszkali w małych domkach, 
właściwie budach rozmieszczonych w północnej części osady zwanej Nowym 
Miastem (Neustadt). Ponadto w XIX w. istniały: szkoła, szpital/przytułek, za-
miast ratusza budynek sądu, zarazem zajazd/karczma i miejsce wymiany towa-
rowej, kuźnia, dwa wiatraki, cegielnia. Był też przysiółek dwułanowy, zapew-
ne pozostałość dawnego domu biskupiego i folwarku cysterskiego. W 1753 r. 
budynki przysiółka (folwarku) zniesiono, a pola nabyli dwaj agromieszczanie55. 
W okolicach dnia św. Marcina dokonywano wielkiego dorocznego połowu 
siei56. 

Proboszcz (od XVI w. pastor) był zarazem prepozytem prowincjonal-
nego synodu dla obszarów między Płonią, Iną i Miedwiem, przeniesionego tu 
w 1733 r. ze wsi Żalęcin (obecnie gmina Dolice). Na plebanii (pastorówce) ist-

51  H. Berghaus, Landbuch..., s. 146.
52  C.F. Wutstrack, Kurze [...] Beschreibung..., s. 473; tegoż, Nachtrag zu der Kurzen [...] 

Beschreibung... Stettin 1795, s. 161.
53  C.F. Wutstrack, Nachtrag..., s. 16; H. Berghaus, dz. cyt., s. 584.
54  C.F. Wutstrack, Kurze [...] Beschreibung..., s. 474. F. Boehmer, Mitteilungen..., s. 141, 

H. Berghaus, dz. cyt., s. 573.
55  H. Berghaus, Landbuch..., s. 572 n.
56  C.F. Wutstrack, Nachtrag..., s. 161.
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niała cenna biblioteka z inkunabułami i licznymi starodrukami z pierwszej poło-
wy XVI w.57 Nie wiadomo jeszcze, co się z tymi zbiorami stało. Znajdowały się 
one widocznie w wiejskiej izbie muzealnej, utworzonej w 1930 r. Wiedział o nich 
dr Stanisław Lorentz, gdyż w Instrukcji dla formacji Wojsk Polskich wkra-
czających na tereny przywrócone Polsce (na Pomorze) – załączniku do pisma 
Naczelnej Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków, przesłanego do Biura Ziem 
Zachodnich 28 marca 1945 r. – znalazło się też zalecenie dotyczące zabezpiecze-
nia zbiorów muzealnych i archiwalnych z wieży kościelnej w Wierzbnie58.

 Już pod koniec XVIII w. Wierzbno nie miało statusu miejskiego, ale pod-
trzymywano tu miejskie tradycje, co sprawiło, że w okresie wielkich reform 
ustrojowych w państwie pruskim na początku XIX w. nie było jasne, jak gminę 
należy traktować. 6 grudnia 1860 r. sąd powiatowy w Stargardzie zwrócił się 
do prezydenta rejencji szczecińskiej z zapytaniem, czy Wierzbno jest miastem. 
Powstały bowiem kontrowersje na tle kompetencji miejscowego sądu, działają-
cego nadal na podstawie przywileju miejskiego z 1564 r. Landratura pyrzycka 
nie potrafi ła tego rozstrzygnąć. Zapadł wobec tego „salomonowy wyrok” prezy-
dium rejencji – orzeczono, że w myśl ustawy administracyjnej z 1856 r. osiedle 
ma status gminy wiejskiej, lecz w pozostałych sprawach w zasadzie ma status 
miejski. Wnet jednak, wobec ustanowienia zarządu wiejskiego, w praktyce pra-
wo miejskie funkcjonowało już tylko w stosunkach wewnętrznych jako lokalny 
zwyczaj59.

W 1801 r. było w Wierzbnie 480 mieszkańców zwanych mieszczanami. 
W 1854 r. cholera zdziesiątkowała ludność, ale jeszcze w 1866 r. było 740 
mieszkańców60. Ich liczba stale malała i w 1885 r. wynosiła 608, w tym czterech 
Żydów, w 1895 r. – 619, w 1905 r. – 600, w 1925 r. – 593, w tym dziewięciu 
katolików, w 1939 r. – 585. Liczba domów: 109 w 1871 r., 101 w 1895 r., 127 
w 1905 r. i 134 w 1925 r.61

57  O. Grotefend, Bericht über die Verzeichnung der kleineren nichtstaatlichen Archive des Krei-
ses Pyritz in Pommern. Stettin 1924. Na cenny zbiór biblioteczny pod koniec XVIII w. w chórze 
kościelnym zwraca uwagę C.F. Wutstrack, Kurze [...] Beschreibung..., s. 474.

58  Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Red. 
Z. Mazur. Poznań 1997, tamże: Kilka dokumentów z lat czterdziestych. Oprac. M. Rutowska, 
s. 265.

59  H. Berghaus, Landbuch..., s. 572.
60  Tamże, s. 577.
61  Städtebuch..., s. 317; F.R. Barran, Städte-Atlas Pommern. 2. Aufl . Leer 1993, s. 175.
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5. Kościół i plebania w Wierzbnie na widokówce użytej w 1910 r. 
Prod. Artur Rogorsch, Gdańsk
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6. Widok Wierzbna z lotu ptaka, 1930
Repr. z: K. Gramzow, Pommern in 1440 Bildern. Leer 1986, s. 541

Ostatni okres „świetności” dawnego miasteczka to pierwsze lata po zasie-
dleniu go przez ludność polską. W 1945 r. powstała tu jedna z siedmiu gmin 
w ramach powiatu pyrzyckiego. Jednak w końcu lat czterdziestych ubiegłego 
wieku urząd gminy przeniesiono do Warnic, centralnie położonych w gminie 
i wytypowanych wówczas na wieś wzorcową. Obecnie dawne miasteczko znaj-
duje się w gminie Warnice.

WIERZBNO/WERBEN

STÄDTISCHE TRADITIONEN DES DORFES AM MADÜSEE

ZUSAMMENFASSUNG

Werben, heute Wierzbno, ist ein pommersches Dorf mit städtischen Traditionen, als 
Gut der Bischöfe von Cammin im Stargarder Land entstanden und auf fruchtbarem Boden 
am Ostufer des Madüsees gelegen. Bekannt ist das Dorf seit 1266 (doch als Fortsetzung 
an einer neuen Stelle des seit 1185 bekannten Dorfes Grindiz), entwickelte sich um das 
Bischofshof (curia), wo die Bischöfe sich häufi g aufhielten, seit ca. 1300 als eine Stadt 
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(civitas), die 1321 an die Zisterzienser aus Kolbatz verkauft wurde, die hier ein Vorwerk 
(Grangie) errichteten, den städtischen Status der Einwohner nicht anerkannten und sie 
wie Bauer behandelten.  Die Marien- und St.-Nikolaus-Pfarrkirche war noch einige Zeit 
ein Zentrum des Stargarder Archidiakonats. Das städtische Leben glimmte doch immer 
noch in Werben. Es existierten dort eine Schützenbruderschaft, die St.-Georg-Kapelle 
und das St.-Georg-Spital (1474).

Nach der Reformation war Werben Bestandteil des Amtes Kolbatz. Dank des Enga-
gements der Einwohner bestätigte der Herzog Barnim IX. 1564 das Stadtprivileg. Weitere 
Bestätigungen erfolgten seitens der Kurfürsten von Brandenburg (1664, 1691) und des 
Königs von Preußen (1714). Doch Ende des 18. Jahrhunderts hatte Werben keinen Stadt-
status mehr. In der Zeit der großen Systemreformen im preußischen Staat am Anfang des 
19. Jahrhunderts bestand die Unklarheit darüber, wie die Gemeinde behandelt werden 
soll. Es gab nämlich Kontroverse um die Kompetenzen des Lokalgerichts, das immer 
noch aufgrund des Stadtprivilegs von 1564 handelte. Das Regierungspräsidium Stettin 
entschied 1860 salomonisch, dass die Siedlung zwar den Status einer Landgemeinde 
habe, doch in allen anderen Sachen eigentlich eine Stadt sei. Da in Werben Landgemein-
deverwaltung eingesetzt wurde, funktionierte das Stadtrecht praktisch nur als Ortssitte in 
den Binnenbeziehungen. Die Einwohnerzahl war rückläufi g: 1866 zählte Werben 740 und 
1939 nur noch 585 Einwohner.
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