Szlakiem krzyży i kapliczek
parafii p.w.
Wszystkich Świętych
w Łaziskach Rybnickich.

Objaśnienie do kolejnego slajdu “Mapa szlakiem krzyży i kapliczek”
Klikając w miejsce krzyża na mapie (białe
kółeczko) przenosimy się do slajdu z opisem
danego krzyża.
Żeby powrócić do mapy (slajd nr 3) klikamy
w część zdjęcia danego slajdu, gdzie znajduje się
głowa Chrystusa.

.
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Łaziska - wieś położona w województwie śląskim, w powiecie wodzisławskim, w gminie Godów.
Dla odróżnienia od miasta Łaziska Górne, spotyka się trzy różne wersje pełnej nazwy wsi:
“ Łaziska Rybnickie ", " Łaziska Wodzisławskie " i " Łaziska nad Olzą ".
Wieś otoczona jest dolinami rzek Olzy, Leśnicy i Szotkówki . Nazwa pochodzi prawdopodobnie
od wyrazu “ łaz " (grunt uprawny na wykarczowanym lesie).
Wieś powstała w średniowieczu, przebiegała tędy słynna droga królewska " via regia ". Była wsią
rycerską. W jej obrębie były osady i przysiółki : Młyn i Zimna Wódka. W XV wieku powstał
drewniany kościół, który posiada niezwykle cenny wystrój z zabytkami sztuki gotyckiej i
barokowej. W latach 30-tych XIX w powstała pierwsza szkoła powszechna. W 1927 roku
zbudowano piękną nową szkołę w stylu belwederskim, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
W dolinie Leśnicy istniały duże stawy i dwa młyny. Działała też karczma.
Obecnie skrajem miejscowości biegnie Autostrada Bursztynowa A1.
Stąd wywodzą się artyści : Jerzy Klocek (wiolonczelista), Jan Szyrocki (dyrygent), Józef i
Leopold Wodeccy ( muzycy), Krystian Tesarczyk (saksofonista) oraz ojciec i siostra Zbigniewa
Wodeckiego.
Wieś Łaziska posiada herb,na którym widnieją trzy choinki.

Mapa i herb
Łazisk

Łaziska są położone nad rzeką Olzą w gminie Godów.
Na terenie wsi stoi przepiękny drewniany kościół p.w.
Wszystkich Świętych.
Jego majestatyczna sylwetka, otoczona wieńcem
starych drzew,które podkreślają wiekowe pochodzenie
tej pięknej świątyni, jest perełką budownictwa
drewnianego na ziemi wodzisławskiej.
Ten pomnik wiary, powstały w XV wieku, będący cały
czas w użytkowaniu, jest dobrem dziedzictwa
narodowej kultury i kunsztu artystycznego minionych
pokoleń. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Katowicach, kościół został wpisany do
rejestru zabytków. Wokół kościoła i na terenie całej
wioski jest sporo krzyży
i kapliczek, które są warte obejrzenia.

Krzyż pokutny wmurowany w parkan kościoła, jest
wykonany z kamienia polnego.
Krzyże pokutne stawiano najczęściej w miejscu
popełnienia zbrodni. Często na krzyżu winowajca
umieszczał symbol oznaczający narzędzie,którym
popełniono zbrodnię np.nóż, kuszę, kielich,topór,
włócznię.Stawiano go ku pamięci, uwadze
i przestrodze dla potomnych.Miał również skłaniać
przechodzących obok do modlitwy za duszę ofiary
i zabójcy. Na tablicy umieszczonej obok krzyża jest
informacja:
KRZYŻ POKUTNY XIV-XVI wiek.
Stawiany przez zabójcę w miejscu zbrodni
PTTK Bractwo Krzyżowców
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Zabytek pod ochroną prawną.

Drewniany Krzyż przy kościele w Łaziskach,
wzniesiony od strony Godowa około roku 1960.

Krzyż jest usytuowany na terenie przykościelnym.
Interesująca jest architektura krzyża, odbiegająca nieco od
istniejących przydrożnych krzyży.
Składa się z 4 części:
-podstawy krzyża
-cokołu z nałożoną kamienną tablicą z wyrytym tekstem:
TEN ZNAK ZBAWIENIA
UFUNDOWANY PRZEZ GMINA
ŁAZISKA NA CHWAŁA STWÓRCY
WSZECHŚWIATA.POŻEGNANI
TYMU GMIN
1885 R
nad którym jest znak IHS
-mniejszego cokołu z wyrytym znakiem Oka Opatrzności Bożej
-postumentu z dwiema figurami:Maryi Matki Bożej i św. Jana
Ewangelisty oraz krucyfiksu.

Kamienny krzyż wykonany z lastryko usytuowany jest w górnej
części cmentarza przy kościele w Łaziskach.
.
Nie ma zapisów o potrzebie jego budowy.
Według opowieści starszych mieszkańców, w miejscu ustawienia
krzyża,
złożono pozostałości ludzkich szczątków
ze starych rozebranych grobów.
Wokół kościoła był bardzo stary cmentarz.
Ponieważ zaistniała potrzeba budowy nowego kamiennego
parkanu wzdłuż drogi, niektóre mogiły trzeba było
rozebrać.
Inskrypcja na cokole jest następująca:
ZBAWICIELOWI
WIERNI
Z ŁAZISK
1956

Drewniany krzyż stojący na Golgocie w Łaziskach

W 1957 r, gdy proboszczem był ks. Fryderyk
Lipiński, powstała na Golgocie droga krzyżowa
wykonana z kapliczek, której uwieńczeniem był
krzyż na samym szczycie góry.
Kapliczki ufundowane były przez rodziny łaziskie,
a wykonał je miejscowy stolarz pan Franciszek
Olszar.
Golgota, to wzgórze znajdujące się nad starym
cmentarzem przy kościele w Łaziskach.

Kapliczka Matki Bożej, umieszczona na
betonowym słupie, znajduje się z prawej strony
górnej części cmentarza przy kościele
w Łaziskach. Powstała pod koniec lat 50-tych
ubiegłego wieku.
Ścianki wykonane są z blachy, a w środku, za
zabezpieczoną szybą,umieszczona jest figura
Matki Bożej.
Figura wewnątrz jest podświetlona.

Przechodząc przez bramę główną do kościoła
w Łaziskach,mijamy usytuowaną po lewej stronie chodnika
drewnianą kapliczkę, w której w środku ustawiona jest
figura Chrystusa Króla.
Motywem wybudowania kapliczki była wdzięczność Panu
Bogu za przeżycie wojny i okupacji.
Rzeźbę Chrystusa Króla wykonał z drewna lipowego
mieszkaniec Gołkowic Józef Marcol.
Figura ta ma wysokość 180 cm, rozpiętość ramion 163 cm
i stoi na drewnianej półkuli obrazującej firmament
niebieski.Była ona najpierw ustawiona w kościele,
jednak ze względu na jej duże rozmiary,postanowiono
wybudować kaplicę i w niej umieścić figurę.
Kaplica powstała w 1946 roku, a wybudowali ją
mieszkańcy Łazisk.

Obok pięknego drewnianego kościoła w Łaziskach
usytuowana jest kapliczka z ludowo-barokową
figurą św. Jana Nepomucena, postawiona pod koniec XIX
wieku.
Panna Matylda Nawrat ur.w 1835 roku w miejscowości
Hat’ (Czechy). 12 sierpnia 1958 roku wyszła za mąż za
Jana Adamczyka rolnika z Łazisk.Powodem
wybudowania kapliczki św. Jana Nepomucena jako
patrona strzegącego od powodzi było wydarzenie
zaślubin nowożeńców oraz fakt, że tereny pól rodziny
Adamczyków były położone blisko rzeki Olzy,
a tym samym narażone na podtopienia i zalania.
Figura Św. Jana Nepomucena oraz figury apostołów,
które były ustawione w zewnętrznych niszach kapliczki,
przywiezione były z czeskiej Opawy.

_

Na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śl. i Młyńskiej
w 1997 roku stanął krzyż ufundowany przez
mieszkańców Łazisk z okazji II Peregrynacji Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Na cokole widnieje napis:
Czyńcie wszystko
co Jezus
Wam powie.
Na wieczną chwały pamiątkę
II Peregrynacji 11-12.07.1997r
Proboszcz parafii ks. Marian Krzyżowski poświęcił ten
krzyż jeszcze przed uroczystym przyjęciem Obrazu,
podczas wielkiej powodzi nazwanej
powodzią tysiąclecia.

Krzyż na skrzyżowaniu dróg - ulicy Dworcowej z ulicą
Powstańców Śląskich.

Na krzyżu znajduje się inskrypcja:
NAJSŁODSZY JEZU
NIE BĄDŹ MI SĘDZIĄ
ALE ZBAWICIELEM
50 DNI ODPUSTU
W dolnej części widnieje napis:
Fundator Antoni Adamczyk Johanna żona jego.
Nie ma daty powstania, ale kształt i technika zdobień
określa przybliżoną datę jego budowy
na lata 1860 - 1880.

Przy ulicy Wierzniowickiej, niedaleko granicy polskoczeskiej, znajduje się krzyż
kapliczkowy na posesji prywatnej. Ufundował go pan
Franciszek Karol Twardzik z żoną Apolonią w roku 1938,
o czym informuje napis na tablicy umieszczonej z tyłu.
Z przodu krzyża jest również tablica , na której widnieje
inskrypcja o następującej treści :
KTÓRYŚ CIERPIAŁ
ZA NAS RANY
JEZU CHRYSTE
ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

UPRASZA SIĘ O NABOŻNY
" OJCZE NASZ "
" ZDROWAŚ MARIO "
1938 R

Wyjeżdżając z Łazisk w kierunku Gorzyc,
na skrzyżowaniu z ulicą Leśną, stoi duży
drewniany krzyż wzniesiony w 2000 roku
w miejscu poprzedniego, postawionego
prawdopodobnie w 1938 roku.
W czasie prac budowlanych związanych
z postawieniem nowego krzyża u podstawy
starego, znaleziono mały mosiężny krzyżyk,
który umocowano w górnej części nowego
dębowego krzyża.

Na samym krańcu Łazisk, jadąc w kierunku
Gorzyczek, niedaleko Autostrady Bursztynowej
A1, znajduje się kapliczka na wysokim słupku.
Prawdopodobnie nieopodal tego miejsca spaliło
się domostwo, a w płomieniach zginęło dziecko.
Mieszkańcy Łazisk twierdzili, że przy "obrozku"
straszyło.
W środku kapliczki jest obrazek ukazujący Matkę
Boską z Lourdes i św. Bernadetę.
Na południe od kapliczki, na skraju lasu, był
niewielki przysiółek zwany Zimną Wódką. W jego
miejscu, w średniowieczu, miała znajdować się
wymarła osada.
Wodzisławski kronikarz Franz Henke wspomina
dokument z 1528 r., w którym zanotowano,
że z powodu epidemii, osada wyginęła.

W październiku 2009 roku poświęcono
nowy cmentarz w Łaziskach, na którym
postawiono duży drewniany krzyż.
U podstawy tego krzyża widnieje napis:
R.I.P.
A.D.
2009
Poświęcenia dokonał biskup katowicki
Gerard Bernacki razem z proboszczem
parafii ks.Marianem Krzyżowskim.
Fundatorami cmentarza i krzyża są
mieszkańcy Łazisk.

W 2009 roku wokół cmentarza
i kościoła p.w. Wszystkich Świętych
w Łaziskach została zbudowana
droga krzyżowa. 14 kapliczek zostało
poświęconych przez ojców
franciszkanów i ks. proboszcza
Mariana Krzyżowskiego w czasie
Misji Świętych.
Kapliczki te zostały zaprojektowane
przez ks. proboszcza, a wykonane
przez Alojzego Zientka i miejscowych
stolarzy Jana i Zenona Czyżów.

Losy kapliczek, krzyży i figur przydrożnych są nierozerwalnie związane
z dziejami naszej najbliższej okolicy, a przede wszystkim z żyjącymi tu
ludźmi.
To szczególnego rodzaju forma modlitwy, prośba do Boga wyrzeźbiona
w drewnie czy w kamieniu. Kapliczki są znakami naszej wiary
i wierności tradycji, są świadkami historii tej ziemi i dowodem obecności
Boga w sercu lokalnej społeczności.
Wpisane w nasz krajobraz krzyże stanowią świadectwo drogi ludzkiego
życia.

Prezentacja została wykonana na zajęciach
kursu komputerowego w ramach programu
“Śląska Akademia Seniora”,
przez grupę 107. GOD. II/15.
Program rozwoju kompetencji cyfrowych
seniorów 65+
Województwa Śląskiego.

