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                                 Czas zadumy...
                              Czas wspomnień...

Stary leszczyński cmentarz

       Z końcem października i początkiem listopada zaczyna się szczególny czas - czas
zadumy nad tymi, którzy odeszli.
Na starym leszczyńskim cmentarzu zachowane są mogiły tych, którzy tworzyli
leszczyńską historię.
Zanim razem z rodzicami i krewnymi zaczniemy odwiedzać mogiły naszych bliskich i
dalszych krewnych, warto wspomnieć takie nazwiska jak: Welczek, Spigel, Schyck,
Laschowski, Konig czy wreszcie Bartelt i Wróbel, bo to właśnie oni zapisali w historii
naszej miejscowości piękne karty.  W tym numerze chcemy Wam pokazać miejsca
wiecznego spoczynku tych osób i przy okazji krótko opowiedzieć o ich życiu.
Spróbujcie, właśnie w tym szczególnym czasie, odnaleźć te groby na starym 
cmentarzu, a przypominając sobie losy dawnych właścicieli i nauczycieli Leszczyn
zapalić w ich intencji znicze.

M.K.
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            Według najstarszych zapisków, pierwsze pochówki na tym
cmentarzu miały miejsce już w XIV wieku, a ostatni w 1959 r. Jest
tutaj zatem pochowanych kilka pokoleń mieszkańców Leszczyn,
Malenia, Kamienia i Przegędzy. Najstarsze zachowane do dziś
nagrobki pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku. Płyty nagrobne –
te najstarsze są zapisane są w języku niemieckim informacjami o
życiu ludzi tworzących leszczyńską historię. Znajdują się tutaj m.
in. groby dziedziców Leszczyn: Heleny Laschowskiej, Franza
Koniga, Konrada Bartelta, a także nauczyciela leszczyńskiej szkoły
Tomasza Wróbla. Na tym właśnie cmentarzu odnaleźć można
również mogiły powstańca śląskiego Ludwika Grobosza, który
zginął w 1921 r. w czasie III Powstania Śląskiego, a także żołnierza
Wojska Polskiego Adama Zająca. Ten ostatni zginął 1 września
1939 r. obok kaplicy pw. św. Jana. Nepomucena w Leszczynach.
Najstarszy nagrobek pochodzi z 1833 r. - to płyta nagrobna Heleny
Laschowskiej - dziedziczki Leszczyn w latach 1816-1833. 

Mogiła Heleny Laschowskiej- najstarsza, bo pochodząca z 1883 roku.

           Przez teren starego cmentarza przebiegają dawne główne
drogi (dziś ścieżki), którymi poruszali się nasi przodkowie,
ponieważ stoi on w dawnym centrum leszczyńskiej osady. 
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      W latach 1835-1844 właścicielem
Leszczyn był baron Franciszek Goertz.
Z jego rąk majątek kupił Franciszek
Konig, który zmarł bezpotomnie w roku
1848, po zaledwie 4 latach bycia
„panem na Leszczynie”. Przed
śmiercią swój majątek oszacował na
45 000 talarów. W testamencie zapisał
50 talarów na kościół i 50 talarów dla
miejscowej kasy dla biednych,
zaznaczając, by odsetki od tej kwoty
wypłacano biednym, których
wyznaczać miał proboszcz. Grób
Franciszka również znajduje się na
starym cmentarzu.

Nekropolia F. Koniga

        

                                Ostatnim właścicielem Leszczyn był Konrd Bartelt. „Dobry Pan na Leszczynach” -
tak o nim mówili ludzie. Sprawował patronat nad szkołą i kościołem. Przyczynił się do wybudowania
nowego budynku szkoły. W 1881 r. zmarła żona Bartelta – Anna, osierocając ich jedyną córkę –
sześcioletnią wówczas Helenę. W rok później Bartelt ożenił się z siostrą Anny – Ernestyną. Z okazji
zawarcia nowego związku małżeńskiego, przystąpił też do budowy nowego domu – wspaniałej willi w
stylu włoskiego renesansu, którą wznoszono w latach 1882-1883 i która bardzo szybko przez
miejscowych została nazwana „zomkiem”, zresztą również dziś każdy mieszkaniec Leszczyn wie,
gdzie znajduje się to miejsce, z sentymentem nazywane „zameczkiem”. Zmarłą żonę Bartelta – Annę
upamiętniono salonikiem w czarnym kolorze – na znak wiecznej żałoby, a jej piękną nekropolię
otoczoną małym żelaznym płotkiem możemy po dziś dzień oglądać na starym leszczyńskim
cmentarzu.
Natomiast Konrad Bartelt zmarł 8 marca 1906 r. i również pochowany został na starej leszczyńskiej
nekropolii. Na płycie nagrobnej czytamy: „Właściciel leszczyńskiego majątku w latach 1866-1906.
Zbudował tutejszy zomek 1882-1883”. Obok jego grobu znajduje się skromna mogiła drugiej żony –
Ernestyny. Jej historia jest ciekawa. Ludzie nie darzyli jej sympatią. Ernestyna była bowiem bardzo
skąpą i lekkomyślną osobą. Podobno była bardzo piękną kobietą. Lubiła jeździć po parkowych alejach
wózkiem zaprzężonym w osiołka, co śmieszyło chłopów, którzy uważali, że są to fanaberie „Imości”.
Miała mnóstwo piesków pokojowych, które były przez nią rozpieszczane, ale służbie żałowała nawet
kawałka chleba…
Kiedy zmarł Bartelt Ernestyna wyszła powtórnie za mąż. Miała wówczas 69 lat a jej nowy mąż hrabia
Oskar von der Tann był od niej młodszy o 30 lat! Ślub tej pary był niesamowitym wydarzeniem w
Leszczynach. Każdy chciał zobaczyć jak młody (ale biedny) hrabia przysięga miłość leciwej lecz
bardzo bogatej „pannie młodej”. Wkrótce po ślubie Ernestyna zrozumiała to, co było jasne dla
wszystkich: młody hrabia ożenił się z nią dla pieniędzy. Po ślubie całymi miesiącami bawił w Berlinie,
przehulał majątek, a potem zniknął. Ernestyna zmarła jako 74-letnia staruszka w wydzielonym jej
jednym pokoiku, w willi, która nie była już jej własnością…
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Nekropolia Anny- pierwszej żony Bartelta

Groby K. Bartelta i Ernestyny

Nagrobek Marii Bartelt - siostry Konrada

Skromna mogiła Ernestyny

Nekropolia Thomasa Wróbla

            Na starym cmentarzu znajduje się również
nekropolia nauczyciela, urzędnika stanu cywilnego,
organisty i sędziego rozjemczego Thomasa Wróbla,
który w latach 1873-1914, był  dyrektorem szkoły w
Leszczynach. W tym też miejscu spoczywają 
powstaniec śląski Ludwik Groborz i żołnierz WP
 Adam Zająca. Ten ostatni zginął 1 września 1939 roku
w czasie strzelaniny obok  kaplicy pw. św. Jana
Nepomucena w Leszczynach. 
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Kościół Trójcy Przenajświętszej Kościół Trójcy Przenajświętszej

Kościół Trójcy Przenajświętszej - ołtarz i ambona

Obrys kościoła - stan obecny Kościół w latach trzydziestych

                                                   
                                                   
                      Cmentarz
powstał wokół kościoła pod
wezwaniem Trójcy
Przenajświętszej,
wybudowanego w tym
miejscu w XVII wieku. Po
dzień dzisiejszy nie wiadomo
czy kościół był budowany od
nowa czy tylko go
rozbudowywano, ponieważ
informacje o pierwszej parafii
w Leszczynach z małym
drewnianym kościółkiem
pośrodku wsi, pochodzą z XIII
w. Pewne jest, że w 1606 r.
świątynia została ukończona,
na co wskazuje wyryta na
belce wieży ta właśnie data. 
Historia tego kościółka też
jest zagadkowa.
Dowiedzieliśmy się, że po
około 100 latach istnienia
został on z nieznanych
przyczyn zamknięty.
Miejscowa legenda mówi, że
była to kara za popełnioną
zbrodnię na kapłanie.
Kościołek otwierano tylko na
szczególnie ważne
uroczystości w rodzinie
właścicieli Leszczyn, zaś
mieszkańcy pozostali bez
swojej parafii. Przyłączono
ich do kościoła w Bełku.
Swoją parafię odzyskali
dopiero w 1911 r. Otwarcie
kościoła było wielką
uroczystością w
Leszczynach, na co wskazuje
fakt, że nowego księdza witał
orszak z pochodniami. Dziś
śladem po świątyni z 1606 r.
jest odtworzony na starym
cmentarzu w 2006 r.jej
drewniany obrys, a samą
świątynię można zobaczyć w
miejscowości Palowice, do
której w 1981 r. została
przeniesiona.
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Ogromna lipa Trójcy Świętej

Rewers banknotu z wizerunkiem naszego
kościoła

Awers banknotu- panna młoda w stroju śląskim

Młoda lipa

Na skraju cmentarza rosła niezwykła  lipa. To
ogromne drzewo było bardzo znane w samych
Leszczynach i okolicy oraz opisane w kilku
naukowych książkach. Z jego pnia wyrastały trzy
olbrzymie gałęzie, a ponieważ rosło obok kościoła
Trójcy Przenajświętszej ludzie uznali to za
nadprzyrodzony znak i nazwali je „Lipą Świętej
Trójcy”. Do dziś pamiętają i wspominają to drzewo
starsi mieszkańcy Leszczyn.  Na jednym z
konarów znajdował się dzwon wzywający wiernych
na nabożeństwa. 

W cieniu drzewa umieszczona była ambona, z
której ksiądz nauczał wiernych. Starą lipę (miała
około 250 lat) wycięto w 1953 r. ze względu na jej
zły stan i fakt, że mogła się przewrócić w kierunku
kościoła i zniszczyć go. Dopiero wielu latach, a
dokładnie w maju 2006 r. w pustym miejscu po
legendarnym drzewie posadzono młodą lipkę, która
- mamy nadzieję - z czasem dorówna sławie swej
poprzedniczce.

Kościół Trójcy Przenajświętszej na leszczyńskim
cmentarzu był naprawdę piękny i wyjątkowy, o
czym może świadczyć również fakt, że oto w 
latach II wojny światowej rząd polski zaprojektował
nowe banknoty, które miały wejść do obiegu po
zakończeniu wojny. Banknoty te były drukowane w
anglii i USA i przedstawiały różne regiony Polski. Na
banknocie 20 zł przedstawiono Śląsk. Na
rewersie znalazł się wizerunek naszego
leszczyńskiego kościoła Trójcy
Przenajświętszej!
Niestety po zakończeniu wojny w Polsce przejęli
władze komuniści, którzy ze względów ideowych
nie chcieli posługiwać się banknotami
wyprodukowanymi w na Zachodzie. W 1951 r.
prawie wszystkie wyprodukowane banknoty zostały
zniszczone. Pozostało 1000 szt. kolekcjonerskich i
1000 z napisem "wzór".
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