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Wprowadzenie
W niniejszym numerze chcemy znowu przedstawić naszym czytelniczkom i czytelnikom nieco
historii dot. naszego regionu. Tym razem o Drzewcach, które do 1945 r. nosiły nazwę Leichholz.
Przedstawiamy łącznie 3 artykuły; wszystkie pisane są jeszcze wg pisowni obowiązującej w
Niemczech przed wprowadzeniem w roku 1998 reformy tej pisowni. Oczywiście nam to nie
przeszkadza.
Pierwszy artykuł jest autorstwa K.-H. Schneider’a.
Ulicówka Drzewce (Leichholz)
Majątek rycerski¹) w Drzewcach – wg opisu Dr Henryka Berghaus’a, umieszczonego w jego
opracowaniu „Landbuch der Mark Brandenburg” z 1854 r. – miał już w 1460 r nazwę Leichhoz,
a do tego majątku należały też folwarki Bärschlauch (dawniej nazywany też
Perschsee) i
Augustenhof; powyższe wynika ze spisu dóbr należących do Zakonu Joannitów.
Wg tego sprawozdania w roku 1492 niejaki Hans Lossow otrzymał Drzewce wraz z folwarkiem
Berfte (najpewniej chodzi o Bärschlauch/ teraz Drzewce-Kolonia) w lenno od Mistrza Zakonu..
W 1558 r. potomkowie Hansa Lossowa sprzedali połowę tego majątku Melchiorowi
Schlichting’owi i obie te rodziny miały te części w swym posiadaniu jeszcze pod koniec XVI.
wieku. W wydanej w 1608 r. publikacji „Landreuters Grunewaldt Relation” Drzewce jednak nie
występują.
Również w rejestrze z 1724 r. miejscowość ta nie jest wymieniona.
W 1804 r. majątek i wieś Drzewce rozpadły się na dwie części; jedna nazywała się wtedy
Leichholz, należała do braci baronów von Medem i była lennem zakonnym. Druga część miała
nazwę poszerzoną – nazywała się Leichholz- Cunersdorf i była w posiadaniu dziedzicznej
księżniczki von Hohenzollern-Hechingen.
Po rodzinie von Medem do dziś zachowała się dobra sława, iż byli to panowie dobroczynni, od
których kościół posiada pozłacany kielich. W tym domu bożym w jednej gablocie szklanej wisi
– obok pamiątkowych medali wojennych – odcinek wstęgi od Orderu Orła Czarnego, który nosił
cesarz Francuzów Napoleon, a który to odcinek zdobyty został w bitwie pod Belle-Alliance w
roku 1815 przez pochodzącego z Drzewc żołnierza Obrony Krajowej o nazwisku Liebhardt.
Brak dokumentów na to, kiedy obydwie części Drzewc zostały ponownie połączone i znalazły
się w posiadaniu rodziny von Oppen. Jako posiadacz wpisany jest w 1828 r. podporucznik von
Oppen. W roku 1850 majątek ten podlega sekwestracji (zarząd przymusowy).
Na dawne dworskie grunty osiedlono 52 tzw. kolonistów, którymi byli po części ludzie
miejscowi, po części napływowi. Dla nich przydzielono (wraz z działką na której był młyn) 1482
morgi i 150 metrów kwadratowych roli, za co trzeba było za odsetki od gruntu, za warunki
dziedziczenia, za czynsz za młyn - zapłacić właścicielowi gruntu rocznie 432 talary, 12 S-groszy
i 6 fenigów. Jedna część tej kolonii nazywa się Dolina Zofii.
Po rodzinie Lossow nastąpiła rodzina „von llow”, która jeszcze w 1740 r. miała swoje siedziby/
majątki w Kirschbaum (obecnie miejscowość nie istnieje), w Radachowie, w Lubinie (gm.
Torzym) oraz w Drzewcach. W kronice szkoły w Drzewcach wymieniona jest tylko trójka dzieci
z rodziny von llow. Zmarły w 1892 r. kantor Knetsch pisze na ten temat: „Na pewnym starym
pomniku (rzeźbionym w drewnie) widnieje napis: Te zachowane na honorową pamiątkę korony
pokazują życie trzech świętej pamięci młodych szlachciców. Tak zasnęli w Panu: Friedrich
Wilhelm llow, ur. 1.września 1724 r., zmarły 10.czerwca 1725 r., następnie Berndt Siegm.
Erdmann von llow , ur. 3.grudnia 1733 r., zm. 1.września 1737 r. i Joachim Erdmann von llow,
ur. 14.czerwca 1736 r., zm. 4.września 1737 r.”.
Niestety pomnika tego odnaleźć nie można; najpewniej zbutwiał.
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To było wszystko, co w Drzewcach wiedziano do końca 1918 r. o swoich dawnych właścicielach
von llow, a należy nad tym ubolewać, gdyż właśnie rodzina von llow zyskała w XVII w. wielkie
znaczenie historyczne dzięki swemu dzielnemu przedstawicielowi, znanemu bohaterowi armii
Wallenstein’a, generałowi Christianowi Baronowi von llow, urodzonemu w Nowej Marchii w
1585 r., a który ożenił się zz córka hrabiego von Fürstenberg i który zamordowany został
25.lutego 1634 r. po pewnym bankiecie przez Leichholz’a Eger’a w kościele w Czechach.
Aż tu nagle 3.grudnia 1918 r. pojawiło się dwóch świadków, którzy o rodzinie von llow mieli coś
nowego do powiedzenia: Podczas kopania grobu w zachodniej części cmentarza wydobyto z
wielkim trudem z ziemi dwie duże płyty z piaskowca, każda o wymiarach 1,85 na 0,97 m i
grubości 0,18 m. (Od 1922 r. ta część cmentarza jest zamknięta).
Przez ok. 200 lat ziemia skrywała ten grobowiec, w którym spoczęli baron Joachim Bernhard
von llow i jego małżonka Sulametha. To było wspaniałe znalezisko, które miało ogromną
wartość dla badacza miejscowej historii. Na każdej płycie widnieje, wykuta dłutem artysty,
długa inskrypcja. Tablica barona ma następujący napis:
„D.O.M.S.- ku czci i pamięci barona Joachima Bernharda von llo, pana na Drzewcach i Lubinie,
narodzonego na ten świat 21.lutego 1642 r., a który nagle porażony udarem, ale po
namaszczeniu, zmarł w dniu 9.czerwca 1698 r. Jego dusza spoczywa w ręku Boga. Jego
dobrotliwość, bojaźń Boża i inne szlacheckie cnoty pozostają w świeżej pamięci.
Jego spoczywają w tej komorze aż do radosnego zmartwychwstania. Pomnik ten ufundowali
zasmucona wdowa Baronowa Marianna Sylametha, z domu von Knobelsdorffin, krąg
Ruckerdorf z żagańskiego Fürstenhein’u i pozostawione bez ojca sieroty. Szczęście tym, którzy
w pokoju odeszli z tego świata. Pocieszeniem w strumieniu łez jest to, ż musimy pójść za nimi.
- Panie, nie odejdę od Ciebie, Ty mnie przecież błogosławisz. Genesis 37”.
21.lutego 1890 r. w Neschholz koło Belzig urodził się Max Budach. Z dniem 01.10.1912 został
on nauczycielem w Drzewcach. Tu ożenił się z miejscową Grelą Bennack. Z małżeństwa tego
wywodzi się sześcioro dzieci. Ta 7-osobowa rodzina mieszkała w dwóch pomieszczeniach
budynku szkolnego. Nauczyciel Budach był bardzo lubiany. Od 01.lipca 1937 r. Max Budach
uczy w Kowalowie (pow. Słubice). Po wypędzeniu nauczyciel Budach wraca do Neschholz,
czyli do swego miejsca urodzenia i od roku 1950 aż do swojej śmierci w dniu 21.kwietnia 1953
r. pracuje w służbie szkolnej NRD.
Drzewce jako miejscowość turystyczna
Drzewce zawsze były znane daleko poza granicami powiatu torzymskiego dzięki swemu
pięknemu położeniu wśród gór i dolin, łąk i lasów, więc ze względu na swój zdrowy klimat stały
się poszukiwanym miejscem pobytu dla osób poszukujących wypoczynku.
Na podstawie zestawienia liczby letnich gości, którzy w 1937 r. w miesiącach od maja do
października przebywali tu nieprzerwanie przez 3 do 5 tygodni okazało się, że w 5-ciu
pensjonatach przebywało tu łącznie 275 osób obojga płci, głównie berlińczyków.
Drzewce – jeszcze tylko jedno wspomnienie
Owczarzem na majątku był wujek Pawła Linckes’a.
Joannici nazywali tę ulicówkę w południowo-wschodnim narożniku powiatu Westernburg²), o
której dzisiaj świadczy już tylko niewiele posesji, Leckhotz’em. Chałupnikami byli ci, o których
rocznik Związku dla Historii Nowej Marchii w zeszycie „Die Neumark” nr 5/1928 donosi: „Pole
– to czysty piasek. Na ile wiedzieli czy słyszeli mieszkańcy od swoich przodków – pola
pozyskiwano i stopniowo powiększano karczując wrzosowiska. Uprawa nie była prowadzona
tzw. trójpolówką, jedynie były pola corocznie obsiewane.
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Pozyskany z wrzosowiska leży niegdysiejszy klejnot Westernbergu również dzisiaj ukryty w
lesie. Właściwie tylko szachulcowa stacja kolejowa na dalekobieżnym szlaku Berlin- Warszawa,
zachowana jakimś cudem, świadczy o idyllicznej piękności tej wsi. Do majątku, którego
właściciele często również w Drzewcach się zmieniali, należała też owczarnia. Jednym z
ówczesnych owczarzy miał być – jak przekazywali długo zasiedziali mieszkańcy Drzewc –
wujek Pawła Linkes’a, słynnego kompozytora utworu, który łatwo wpada w ucho: „Zamki, które
leżą na księżycu”.
Drzewce stały się głośne w noc Bożego Narodzenia roku 1942., gdy w tragicznym wypadku
kolejowym, który wydarzył się przed dworcem w Drzewcach, zginęły 284 osoby, byli to głównie
urlopowicze z frontu.
K.-H. Schneider
(Brak daty, kiedy ten artykuł powstał)
___________________

¹) Określenie „majątek rycerski” było prawnie zastrzeżone dla majątków ziemskich, spełniających
określone kryteria, m.in. dot. areału. Jeżeli majątek np. na skutek podziału lub sprzedaży nie spełniał
kryterium powierzchniowego, wówczas tracił prawo używania takiego określenia.
²) Westernburg/ Westernberg były zapewne dawniejszymi niemieckimi nazwami Torzymia, który jeszcze
w styczniu 1945 r. nosił nazwę Sternberg.

Drzewce – Debrznica (Döbbernitz): pierwsze wspólne spotkanie w Herzberg’u
Na pierwszym wspólnym spotkaniu byłych mieszkańców Drzewc i Debrznicy, które miało
miejsce w Herzbergu (w Niemczech), spotkało się 45 osób dorosłych oraz dwójka dzieci, aby
pielęgnować przyjaźnie i więzi pokrewieństwa, by przypomnieć sobie stare dobre i złe czasy,
oraz żeby powspominać tych krewnych i znajomych, którzy już pomarli. W poniedziałek po tym
spotkaniu ponownie wyjechało nas 18 osób w 6 samochodach przez Debrznicę do Drzewc.
Wśród nas znalazła się jedna córka i dwójka wnucząt, którzy chcieli poznać dawne strony
ojczyste mamy/ babci. Z wielkim mozołem musieli odszukiwać drogę do miejsca, na którym
kiedyś stał ich dom; droga wiodła przez strumień i wielkie zarośla, ale oni odnaleźli to miejsce i
cieszyli się ze swego dokonania. A z zainteresowania się młodej generacji tą tematyką można się
było tylko cieszyć.
W drodze powrotnej tym razem jechaliśmy przez las dębowy, zwany „die Troschken”,
rozciągający się od Kijewa (Neumühl) poprzez Evengrund aż do Pliszki (Pleiskehammer), przy
czym odszukaliśmy dawną niemiecką leśniczówkę w Evengrund. Leśniczówka ta również
dzisiaj służy swemu celowi i jest tu jedynym obejściem z czasów niemieckich, który nadal stoi.
Te trzy dni były dla nas kolejny raz wielkim wydarzeniem, które na zawsze pozostanie w naszej
pamięci.
Alfred Warmbold
Z Debrznicy jechaliśmy znaną drogą do Drzewc. Wkrótce pozdrawiały nas pierwsze drzewa,
krzewy i skryte małe rzeki. Ja mogłam sobie jeszcze trochę trudu zadać, by mojej córce pokazać,
że tutaj w lesie odbywały się nasze święta strzelców i dzieci. Naprzeciw znajdowało się nasze
pole. Tam mieliśmy sianokosy, czy zbieraliśmy kartofle. Córce wydawało to się niepojęte,
gdyż w tym miejscu widzieliśmy teraz tylko krzaki i las. Nie mogliśmy dostrzec żadnych upraw.
Potem szybko wróciliśmy na wiejski plac.
Czy on nas jeszcze rozpoznał – nasz stary dąb na wiejskim placu? Każdego roku na pierwszego
maja był on przyozdabiany dla uświetnienia majowej zabawy. Przymuszeni przez mały objazd
przejeżdżaliśmy po ojczyźnianych drogach: prze Gądków Mały (Klien Gandern) i obok dworca
w Gątkowie Wielkim (Groß Gandern). Dla mnie było to piękne przeżycie, bo znowu ożyły
wspomnienia o pięknym czasie młodości ...
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Te jedenaście domów, które jeszcze stoją, wyglądają naprawdę dobrze. Dawno byłam pogodzona
z myślą, że na naszej ulicy nie stoją już żadne domy. Aby pokazać córce, gdzie spędziłam swoje
dzieciństwo, musieliśmy pokonać młyńską rzekę. Dawniej utworzono tu staw, a turbiny
wytwarzały prąd. Używając kamieni, desek i zarośli utworzyliśmy sobie dostęp do naszej
dawnej ulicy za tym stawem. Potem usiedliśmy na resztkach kamieni i patrzyliśmy na ten
zarośnięty staw. Zamknąwszy oczy widziałam wszystko, jak to było kiedyś i opowiadałam o tym
córce i wnuczętom. A potem podróż była kontynuowana przez Oberdorf, gdzie stoi jeszcze tylko
jeden dom, aż do Doliny Zofii, gdzie każdy z nas - przed swoim dawnym domem czy polem uronił kilka łez.
Byliśmy w miejscu, gdzie funkcjonował niezapomniany dla nas wszystkich młyn Klaus’a,
którego już nie ma. Staw jak zawsze pozwala swojej wodzie szemrząc wpadać do Pliszki. Po
krótkiej przerwie na odpoczynek odważyliśmy się jechać naszymi samochodami leśną drogą
przez cudownie piękny bukowy i dębowy las Troschken. Jak dawniej wielkie powierzchnie
porośnięte są jagodzinami i brusznicami. Wiele razy zatrzymywaliśmy się i schodziliśmy w dół
do doliny Pliszki. Po dawnym Evengrund zostały już tylko ruiny – nie ma już żadnego innego
śladu po dawnym raju dla boćków.
Na cmentarzu w Pliszce Pani Gabel odkryła jeszcze kilka śladów minionego czasu; w samej
Pliszce nie potrafiliśmy niczego zastać. Szyldy informowały o dużych stawach z pstrągiem.
Potem wracaliśmy przez Debrznicę i Torzym. Tu też poczułam odrobinę rzewności, gdyż czuję
się szczególnie związana z tą miejscowością, gdzie teraz inni ludzie chodzą po bliskich mi
ulicach. Teraz jednak Torzym jest heimatem dla innych, ale dzięki Unii Europejskiej można bez
problemu odwiedzać swoje dawne rodzinne strony.
Ile jednak cierpienia i tęsknoty tkwi za tym czasem, zanim musieliśmy opuścić te strony – to wie
tylko nasza starsza generacja.
Hildegard Aderkold z domu Innler
Powyższe teksty zostały przełożone z j. niemieckiego, opatrzone wprowadzeniem oraz przypisami
przez naszego Honorowego Przewodniczącego Jana Grzegorczyka.
Nasza redakcja dziękuje Panu Ryszardowi Bryl za udostępnienie swoich niemieckich tekstów.

23

23

Einleitung
In dieser Nummer wollen wir wieder unseren Leserinnen und Lesern ein bisschen
Regionalgeschichte darstellen. Diesmal etwas über Leichholz (Drzewce). Die drei Artikel
wurden noch nach den alten Rechtsschreiberegeln erfasst; natürlich stört uns das nicht. Der erste
Artikel wurde vom K.- H. Schneider unterzeichnet.
Das Straßendorf Leichholz (Drzewce)
Das Rittergut Leichholz - so überliefert es uns Dr. Heinrich Berghaus in seinem „Landbuch der Mark
Brandenburg” aus dem Jahre 1854 - Leichholz mit den Vorwerken Bärschlauch, mit seinen alten Namen
auch Barschsee genannt, und Augustenhof, heißt in dem Bestätigungsbriefe der Güter des JoahnniterOrdens von 1460 Leckholz.
Nach dessen Bericht wurde 1492 Hans Lossow vom Herrenmeister mit dem Leichholze und dem Berfte
(offensichtlich Barschlauch) belehnt. 1558 verkauften Hans Lossow‟s Nachkommen die eine Hälfte des
Gutes an Melchior Schlichting, und beide Familien befanden sich Ende des 16.Jahrhunderts noch im
Besitz beider Teile. In des „Landreuters Grunewoldt Relation‟ von 1608 kommt Leichholz gar nicht vor.
Auch in dem Verzeichniß von 1724 fehlt der Ort. 1804 zerfiel das Gut und Dorf Leichholz in zwei Teile,
davon der eine Leichholz hieß, Ordenslehn war und den Gebrüdern Freiherren von Medem gehörte, der
andere Theil aber Leichholz-Cunersdorf genannt wurde und im Besitz der Erbprinzessin von
Hohenzollern-Hechingen war.
Die Medems waren, wie noch heute gerühmt wird, wohlthätige Herren, von denen die Kirche einen
vergoldeten Kelch besitzt. In diesem Gotteshause hängt auch in einem Glasschranke neben den
Kriegsdenkmünzen ein Stück von dem Bande, des schwarzen Adlerordens, den der Franzosenkaiser
Napoleon getragen, und welches in der Schlacht von Belle- Alliance 1815 von einem Landwehrreuter aus
Leichholz, Namens Liebhardt, erbeutet worden ist. Wann die beiden Gutsanteile von Leichholz wieder
vereinigt worden und an die Familie von Oppen gekommen sind, ist nicht nachgewiesen. Als Besitzer
wird 1828 der Leutenant v. O. angeführt. 1850 stand das Gut unter Sequestration (Zwangsverwaltung).
Auf herrschaftlichem Grund und Boden von Leichholz sind 52 Kolonisten, Alt- und Neuhausler
angesiedelt, welchen mit Einschluß eines Mühlengrundstücks ein Areal von 1482 M. 150 Q.-R.
überwiesen ist, davon der Grundherrschaft an Grundzins, Erbpachtskanon, Mühlenpacht eine jährliche
Abgabe von 432 Thlr. 12 Sgr. 6 Pf. geleistet wird. Ein Teil dieser Kolonie heißt Sophienthal...
Auf die Herrschaft Lossow ist die „von llow” gefolgt, die noch 1740 in Kirschbaum, Radach,
Schmagorei, Wildenhagen und Leichholz ansässig war. Die Chronik der Schule zu Leichholz wußte
bisher nur von drei Kindern aus der Familie llow zu berichten. Der 1892 verstorbene Kantor Knetsch
schreibt darin: „Auf einem alten Denkmal (Holzschnitzwerk) steht die Inschrift: Diese zum
Ehrengedächtnis behaltenen Kronen zeigen von dem Leben und Selgen Tode dreyer Adl. junger Herren.
So in dem Herrn entschlafenen, nemlich Friedrich Wilhelm llow, geb. den I.September 1724, gestorben
den 10.Juni 1725. Berndt Siegm. Erdmann v. llow, geb. den 3.Dezember 1733, gest. den 1.September
1737, und Joachim Erdmann v. llow, geb. den 14.Juni 1736, gest, den 4.September 1737”.
Leider ist dieses Denkmal nicht mehr aufzufinden. Es ist jedenfalls, da es aus Holz geschnitzt war,
vermodert.
Das war bis Ende 1918 alles gewesen, was man in Leichholz von seiner Herrschaft llow wuBte und zwar
umso bedauerlicher, als gerade die llows des 17.Jahrhunderts eine groBe geschichtliche Bedeutung
erlangten durch ihren tüchtigen Vertreter, den bekannten Helden im Wallenstein‟schen Heere, General
Freiherr Christian von llow, welcher 1585 in der Neumark geboren, mit der Tochter des Grafen von
Furstenberg vermahlt und am 25.Februar 1634 nach einem Bankett in der Kirche von Leichholz Eger
(Böhmen) ermordet worden war. Da plötzlich, am 3.Dezember 1918, meldeten sich zwei Zeugen, die von
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dem Geschlechte llow, soweit es fur Leichholz in Betracht kommt, neues zu berichten wußten. Das waren
zwei große Sandsteintafeln, die je eine Fläche von 1,85 mal 0,97 Meter und eine Stärke von 0,18 Meter
haben. Diese wurden beim Schaufeln eines Grabes auf dem seit 1922 geschlossenen westlichen Friedhofe
mit großer Mühe aus der Erde befördert.
Sie hatten seit rund 200 Jahren die Totengruft eines Freiherrn Joachim Bernhard v. llow und seiner
Gemahlin Sulametha treu verschlossen gehalten. Das war ein prächtiger Fund, der für den Heimatforscher
großen Wert besaß. Jede Tafel ist mit einer langen Inschrift versehen und mit dem Meißel des Künstlers
behauen. Die Tafel des Gatten hat folgende Inschrift: „D.O.M.S. - Zu Ehren und Gedächtnis des weyland
Wohlgeborenen Herren Joachim Bernhard von llo auf Leichholz und Wildenhagen Freiherr, welcher
Anno 1642 den 21.Februar in diesą Welt geboren, in Anno 1698 den 9.Juni durch einen Schlagfluß
gerühret, plötzlich, doch Selig verschieden ist. Diese Seele ruhet in Gotteß Hand. Seine Güttigkeit,
Gottesfurcht und andere Adelige Tugenden grunet in frischem Andenken.
Seine Gebeine sind in dieser Kammer bis zur fröhlichen Auferstehung beigesetzt. Die betrübte Wittwe Fr.
Marianne Sylametha, geb. von Knobelsdorffin, auß dem Hause Ruckerdorf im Saganischen Fürstenhain
und die hinterlassenen Vaterlosen Waisen haben dieses Denkmal gestiftet. Wohl denen, die in Frieden
sind von der Welt geschieden. Der Trost bei Thränen flossen ist, daß wir folgen müssen.
- Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Genesis 37.“
Max Budach wurde am 21 .Februar 1890 in Neschholz bei Belzig geboren. Am 1.10.1912 wird er ais
Lehrer in Leichholz eingestellt. Er heiralet die Leichhölzerin Grele Bennack. Aus der Ehe gehen 6 Kinder
hervor. Die 7-köpfige Familie wohnt in nur 2 Räumen im Schulhaus. Lehrer Budach war sehr beliebt. Ab
1. Juli 1937 unterrichtet Max Budach in Kohlow. Nach der Vertreibung kehrt Lehrer Budach in seinen
Geburtsort Neschholz zurück und arbeitet ab 1950 bis zu seinem Tode am 21. April 1953 im Schuldienst
der DDR.
Fremdenverkehrsort Leichholz
War Leichholz schon von jeher durch seine schöne Lage inmitten seiner Berge und Taler, Wiesen und
Wälder über die Grenzen des Sternberger Landes hinaus bekannt, so ist der Ort nunmehr mit seinem
gesunden Klima ein gesuchter Aufenthaltsort für Erholungsbedürftige geworden.
Aufgrund einer Zusammenstellung der Zahl der Sommerfrischler, die 1937 in den Monaten Mai bis
Oktober einen Mindestaufenthalt von drei bis fünf Wochen ununterbrochen hier nahmen, hat sich
ergeben, daß in 5 Pensionen insgesamt 275 Personen, beiderlei Geschlechtes, meistens Berliner, in
Leichholz waren.
Nicht eingerechnet sind hierbei die Gelegenheits-, Wochenend- und Familienbesucher. Besondere
Anziehungskraft hat wohl das Pleisketal mit seinen weit ausgedehnten Buchenwaldungen und
Kiefernheiden. Sobald sich die Wegeverhaltnisse gebessert haben, wird mit einem stärkeren Durchgangsund Wochenendverkehr zu rechnen sein.

Leichholz - nur noch eine Erinnerung
Gutsschäfer war Onkel Paul Linckes
Leckhotz nannten die Johanniter das Straßendorf im südöstlichen Winkel des Kreises Westernburg, von
dem heute nur noch wenige Anwesen kunden. Kossäten - auch Häusler oder Kätner genannt - Waren es,
von denen „Die Neumark - Jahrbuch des Vereins fur Geschichte der Neumark" im Heft 5/1928 berichtet:
“Der Acker ist reiner Sand. Soviel sie wüßten und von ihren Vorfahren gehört, so wären ihre Äcker aus
den Heiden gerodet, nach und nach vergrößtert und bestandet nicht in 3 Feldern, sondern würden Jahr um
Jahr besäet."
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Aus den Heiden gerodet - auch - heute liegt das einstige Kleinod Weststernbergs geradezu im Walde
versteckt. Eigentlich kundet nur noch der wie durch ein Wunder erhalten gebliebene Fachwerkbahnhof an
der Fernstrecke Berlin-Warschau von der idyllischen Schönheit des Dorfes. Zum Gut - dessen Besitzer
auch in Leichholz oft wechselten - gehörte einst auch eine Schäferei.
Einer der damaligen Schäfer soll - so überlieferten alteingesessene Leichholzer - ein Onkel Paul Linckes
gewesen sein des berühmten Komponisten: des Ohrwurms "Schlösser, die im Monde liegen“.
Traurige Schlagzeilen aber machte Leichholz in der Weihnachtsnacht 1942. Bei einem tragischen
Zugunglück vor dem Leichholzer Bahnhof fanden 284 Menschen - vornehmlich Fronturlauber - einen
grausamen Tod.
K.-H.Schneider
Leichholz - Döbbernitz : Erstes gemeinsames Treffen in Herzberg
Zum ersten gemeinsamen Treffen der Leichholzer und Döbbernitzer trafen sich 45 Erwachsene und 2
Kinder, um Freundschaften und Verwandtschaften zu pflegen, sich an alte gute und schlechte Zeiten zu
erinnern und auch der schon verstorbenen Angehörigen zu gedenken. Am Montag nach dem Treffen
fuhren wir wieder mit 18 Personen in 6 Autos uber Döbbernitz nach Leichholz.
Es waren sogar mit dabei eine Tochter und 2 Enkelkinder, die die Heimat ihrer Mutter/Oma kennenlernen
wollten. Sie mußten sich den Weg zu dem Platz, an dem ehemals ihr Haus gestanden hatte, mit viel Mühe
durch einen Wasserlauf und viel Gestrüpp suchen, aber sie schafften es und waren froh darüber, es getan
zu haben. Über dieses Interesse der jungen Generationen konnte man sich nur freuen. Diesmal fuhren wir
auf dem Rückweg durch den „die Troschken"' genannten Eichenwald von Neumühl aus über Evengrund
und Pleiskehammer, wobei wir u.a. die ehemalige deutsche Försterei im Evengrund aufsuchten. Die
Försterei dient auch heute dem gleichen Zweck und sie ist das einzige Anwesen, was aus der deutschen
Zeit noch steht.
Diese drei Tage waren wieder einmal ein großies Ereignis, das für immer in unserer Erinnerung bleiben
wird.
Alfred Warmbold
Die elf Häuser, die noch stehen, sahen recht gut aus. Damit abgefunden hatte ich mich schon lange, dass
in unserer Straße keine Häuser mehr stehen. Um meiner Tochter zu zeigen, wo ich meine Kindheit
verbrachte, mußten wir über den Mühlenfluß. Früher wurde dort der Teich angestaut und mit Turbinen
Strom erzeugt. Mit Steinen, Brettern und Gestrüpp verschafften wir uns Zugang zu unserer ehemaligen
Straße hinter dem Teich. Da saßen wir nun auf Steinresten und blickten zum zugewachsenen Teich. Mit
geschlossenen Augen sah ich alles, wie es einmal war und erzählte es meiner Tochter und den
Enkelkindern. Dann ging die Fahrt weiter über Oberdorf, wo nur noch ein Haus steht, nach Sophiental,
wo jeder vor seinem Haus oder Grundstück einige Tränen hinterließ.
Unvergessen für uns alle die Klausmühle, die es leider nicht mehr gibt. Der Teich laßt sein Wasser wie
immer rauschend in die Pleiske fließen. Nach einer kleinen Ruhepause wagten wir es mit unseren Autos,
einen Wald- und Forstweg durch den wunderschönen Buchen- und Eichenwald - die Troschken - zu
fahren. Ganze Flächen mit Heidel- und Preiselbeeren gab es noch immer. Etliche Male machten wir halt
und gingen hinunter ins Pleisketal. Im Evengrund stehen nur noch Ruinen - kein Zeichen mehr vom
ehemaligen Storchenparadies.
Auf dem Friedhof in Pleiskehammer entdeckte Frau Gabel noch einige Spuren vergangener Zeit - im
alten Pleiskehammer selbst konnten wir nichts mehr vorfinden - Schilder deuteten auf große
Forellenteiche. Wir fuhren dann über Döbbernitz und Sternberg zurück. Da ich mich mit Sternberg sehr
verbunden fühle, wo nun andere Menschen durch die mir vertrauten Straßen gehen, verspürte ich auch
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hier ein bischen Wehmut. Aber auch Sternberg ist nun Heimat für andere. Durch die europäische
Vereinigung aber wird es nun wohl kein Problem mehr sein, jederzeit die Heimat zu besuchen.
Wieviel Leid und Sehnsucht allerdings hinter jenem Tag liegt, da wir sie verlassen mußten - das weiß nur
die ältere Generation...
Ob sie uns wohl noch erkannte - unsere alte Eiche auf dem Dorfplatz? Jedes Jahr am 1.Mai zum Maitanz
wurde sie geschmückt. Hervorgerufen durch eine kleine Umleitung, befuhren wir schon bald heimatliche
Wegstrecken. Klein Gandern, Groß Gandern-Bahnhof. Für mich ein besonders schönes Erlebnis.
Erinnerungen an die schöne Jugendzeit wurden wach...
Von Döbbernitz ging es dann den gewohnten Weg nach Leichholz. Bald grüßten die ersten Baume,
Sträucher und versteckte kleine Flüsse. Ich konnte mir noch so große Mühe geben, meiner Tochter zu
erklären, hier im Wald unter Kiefern und Tannenbäumen, war einst unser Schützen- und Kinderfest.
Gegenüber war unser Land. Dort machten wir Heu und ernteten unsere Kartoffeln. Ihr schien dies
unbegreiflich, denn man sah nur Gestrüpp und Wald. Von Landwirtschaft, wie einst, war nichts mehr zu
sehen. Dann waren wir schon sehr schnell auf dem Dorfplatz.
Hildegard Aderkold geb. Innler

Einleitung
In dieser Nummer wollen wir wieder unseren Leserinnen und Lesern ein bisschen
Regionalgeschichte darstellen. Diesmal etwas über Leichholz (Drzewce). Die drei Artikel
wurden noch nach den alten Rechtsschreiberegeln erfasst; natürlich stört uns das nicht. Der erste
Artikel wurde vom K.- H. Schneider unterzeichnet.
Unsere Redaktion bedankt sich beim Herrn Ryszard Bryl, der uns die obigen Texte zugänglich
gemacht hat.
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Pocysterski Zespół Klasztorny w Gościkowie-Paradyżu
Anna Szmytka

Pocysterski Zespół Klasztorny w Gościkowie - Paradyżu- jeden z
najcenniejszych zabytków architektonicznych i sakralnych
województwa.
Poniższy tekst pochodzi z pracy studentki PWSZ Sulechów 2000r. „Łagów Lubuski
perła wypoczynkowa województwa i baza wypadowa do wędrówek turystycznych po
okolicy.” - napisana przez Annę Szmytkę.
Pocysterski Zespół Klasztorny w Gościkowie Paradyżu (n. Paradies),Szlak
pocysterski na środkowym Nadodrzu.
Cystersi to zakon katolicki wywodzący się z benedyktynów, założony w 1099r. Przez
Roberta Molesme.
Europejskie Drogi Kultury - Rada Europy zdecydowała o powstaniu szlaku łączącego
dawne i obecne ośrodki cysterskie - Bledzew, Zemsko, Rokitno, Stary Dworek, Obra,
Paradyż.
W odległości 30 kilometrów od Łagowa na trasie A-3 pomiędzy Świebodzinem i
Międzyrzeczem znajduje się jedna z pereł lubuskich zabytków - Pocysterski Zespół
Klasztorny. Paradyż to dawna nazwa obecnego Gościkowa. Jest to miejsce
szczególne. Monumentalne, widoczne z oddali budowle świątyni i klasztoru dobrze
świadczą o cystersach, którzy przez stulecia w wielkim trudzie wznosili je i
doskonalili, a także o współczesnych gospodarzach, dbających o te wspaniałe
zabytki.
Pocysterski Zespół Klasztorny - zabytek, siedziba Zakonu Cystersów do roku 1796.
Cystersi - zakon istniejących ponad 900 lat nazwa pochodzi od klasztoru Citeaux
Eiestertium, Zasady życia duchowego oparte były na regule św. Benedykta z Nursji.
Ubrani w białe habity, czarne szkaplerze, opasane czarnym pasem i w czarnych
piuskach. Zakonnicy tego zakonu wnieśli swój wielki wkład w rozwój kościoła,
gospodarki i kultury w całej Europie. Do początku XIV wieku powstało w Polsce 250
opactwo.
Paradyż - zgodnie ze swoim zwyczajem Cystersi - nowi gospodarze Gościkowa
zmienili nazwę wsi na Paradisus Sanctae Mariae - Raj Matki Bożej. Łacińska nawa
została wkrótce spolszczona na Paradyż. Nazwy opactw związane z kultem
Maryjnym, były bardzo charakterystyczne u cystersów. Słynęli oni ze szczególnej
czci oddanej Najświętszej Marii Panny. Źródło wspólne dla przypisu I-II Album
„Paradyż” - Klejnot Architektury Lubuskiej wydany w roku 2001 przez
APOSTOLICUM - wyd. Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla w Ząbkach
str.10.
Decyzją (dekretem) Biskupa Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Tadeusza Lityńskiego Wyższe Seminarium Duchowne z Paradyża zostało z
nowym, rokiem akademickim 2020-2021 przeniesione do Gorzowa
Wielkopolskiego – gdzie pierwotnie miało swoje miejsce.
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Było kino „ŚWITEŹ”
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Smutnym faktem jest to, że prezentowane placówki, choc po remontach, nie
osiągają tego rozmachu, na jaki mogłyby zasługiwad. Gdzie jest błąd?

