Widok od strony południowo-wschodniej, stan z 2005 r., fot. Szymon Janiczek

Rysunek przedstawiający rzut poziomy kościoła, widoczne najstarsze partie budowli,
według Die Bau- und Kunstdenkmäler des Kreises Tost-Gleiwitz, 1943 r.

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach

zamkniętym prezbiterium skierowanym na wschód, został konsekrowany
18 września 1719 r. Jest budowlą jednonawową z przybudówkami (kruchty, kaplice i zakrystia), murowaną z łamanego kamienia i cegły. W kaplicy
przy prezbiterium oraz w zakrystii i kruchtach zachowały się sklepienia
krzyżowo-kolebkowe. Prawdopodobnie są one pozostałościami gotyckiego, XV-wiecznego kościoła, podobnie zresztą jak mury prezbiterium
(które prawie zawsze jest najstarszą częścią świątyni), wzmocnione na
zewnątrz uskokowymi skarpami (przyporami). Wydaje się, że aneks (dobudówka) od strony północnej prezbiterium pełnił pierwotnie rolę zakrystii, o czym świadczy znajdujące się nad posadzką zagłębienie w ścianie
z odpływem, służące zapewne do odprowadzania wody użytej przez kapłana do obmycia rąk i naczyń liturgicznych (łac. piscinium).

300-lecie konsekracji

Wśród zabytkowych kościołów powiatu gliwickiego, a także – patrząc
szerzej – znajdujących się na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, dominują obiekty drewniane, neostylowe, z XIX i początku XX w.,
oraz modernistyczne, powstałe w latach dwudziestych i trzydziestych XX w.
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łabędach należy
do nielicznych na terenie powiatu gliwickiego murowanych świątyń, z zachowanymi w swej zabytkowej substancji architektonicznej partiami pochodzącymi z czasów późnego średniowiecza, czyli sprzed około 500 lat.
Świątynia wzmiankowana była już w 1317 r. (zapewne jako drewniana).
Obecna budowla została wzniesiona w XV w. Być może z tego właśnie
czasu pochodzi kamienna chrzcielnica – niegdyś stojąca przed plebanią,
obecnie znajdująca się przed grobowcem rodziny von Welczek.
W latach 1716–1719 kościół został znacznie rozbudowany z inicjatywy i fundacji Jana (Hansa) Bernharda von Welczek (Welczeck), który, jak podają
źródła, był panem Łabęd, Starych Gliwic, Niepaszyc, Pszowa, Czechowic,
Przyszówki, Szobiszowic i Rydułtów. Pełnił też funkcję starosty ziemskiego w Gliwicach i radcy cesarskiego. W tamtym okresie przedłużono od
zachodu nawę, dobudowano wieżę, empory oraz kaplice przy nawie
i prezbiterium. Jedna z empor, do której wiodło od zewnątrz osobne wejście z ozdobnym obramieniem (portalem), została zarezerwowana dla
Welczków. Ślady rodziny fundatora zachowały się w postaci kamiennego herbu rodowego nad wejściem głównym, inskrypcji na alabastrowej
chrzcielnicy oraz w inskrypcjach wygrawerowanych na wyrobach złotniczych. Dzisiejszy kościół, ulokowany na lekkim wzniesieniu, z trójbocznie

Rysunek F.B. Wernhera z 2. poł. XVIII w. przedstawiający zamek i kościół w Łabędach,
rękopis ilustrowany Silesia in Compendio seu Topographia das ist Praesentatio und
Beschreibung des Herzogthums Schlesiens […] z 2. poł. XVIII w., zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Sklepienia prezbiterium i nawy – kolebkowe z lunetami, jak również kopuły kaplic zostały dodane podczas barokowej rozbudowy w XVIII w.
Barokowy charakter otrzymał również hełm z latarnią wieńczący wieżę.
Na uwagę zasługują kamienne obramienia wszystkich wejść, także wewnętrznych. Nad wejściem głównym, w niszy, znajduje się drewniana
rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z XVIII w.
Wystrój i wyposażenie świątyni zmieniały się wielokrotnie: w okresie
gotyku, renesansu, baroku i w XIX w. Kronika parafialna podaje, że:
„w XVII w. ołtarz główny i kościół były znieważone przez pogrzebanie
w kościele heretyków”, dlatego powstałe wówczas nowe ołtarze musiały
zostać na nowo konsekrowane. Świątynia była odnawiana w latach 1864
i 1912 oraz po 1945 r.
Do najstarszych zachowanych elementów wyposażenia należy pochodząca z XVI w. ambona. Na kolumnach korpusu-kosza możemy podziwiać
wyrzeźbiony w drewnie typowy renesansowo-manierystyczny ornament,
zwany okuciowym, naśladujący żelazne okucia i główki gwoździ. Malowidła przedstawiające czterech ewangelistów są późniejsze – pochodzą bowiem z XIX w. Obecny ołtarz główny, o neorokokowych formach, z rzeźbami świętych Piotra i Pawła oraz z tabernakulum z grupą Ukrzyżowania
i figurą Chrystusa Zmartwychwstałego, został wykonany przez pracownię rzeźbiarską Kutzera w 1858 r. Obraz w ołtarzu głównym przedstawiający Matkę Boską Królową Niebios namalował E. Höcker mł.
(w pierwszej połowie XIX w.). Ołtarze boczne powstały w trzeciej ćwierci
XVII w. Ołtarz północny zdobią rzeźby świętych Symeona i Tomasza oraz
późniejsze obrazy z XIX w., przedstawiające św. Józefa (autor E. Höcker
mł., 1846 r.) i św. Mikołaja w zwieńczeniu, oraz malowidło Ucieczka do
Egiptu z XVII/XVIII w. na antepedium. W ołtarzu południowym znajduje
się obraz św. Barbary z połowy XIX w., którego autorem jest Ferdynand

Herb fundatora Jana Bernharda von Welczka nad wejściem głównym (zachodnim) do
kościoła, stan z 2019 r., fot. Antoni Witwicki

Kamienny portal z klasycystycznym
festonem (wejście do kruchty północnej),
stan z 2005 r., fot. Szymon Janiczek

Widok prezbiterium i fragment nawy, stan z 2019 r., fot. Antoni Witwicki

Winter, flamandzki obraz z XVII w. przedstawiający św. Hieronima oraz
barokowe malowidło na antepedium Ścięcie św. Barbary. Ołtarz boczny
w kaplicy północnej przy nawie, z rzeźbami świętych Franciszka i Antoniego i dekoracją w postaci złoconych akantów, pochodzi z okresu
baroku (ok. 1720 r.). W kruchcie południowej znajduje się przeniesiony
z kaplicy cmentarnej przy ul. Klasztornej obraz przedstawiający Matkę
Boską z martwym Jezusem Chrystusem na kolanach (przedstawienie
tego rodzaju jest określane w sztukach plastycznych jako Pietà, czyli miłosierdzie, litość). Obraz ten został namalowany w 1907 r. przez Juliusa
M. Heinischa, śląskiego naśladowcę malarstwa nazareńczyków.
Fundator przebudowy kościoła
Jan Bernhard von Welczek wyposażył świątynię również w sprzęt
liturgiczny. Do naszych czasów
zachowały się monstrancja i cyborium. Monstrancja o formach
gotycko-barokowych, z wygrawerowanym na stopie herbem rodu
von Welczek oraz z figurkami Matki Boskiej z Dzieciątkiem i św. Jana
Chrzciciela, datowana jest na połowę XVII w. Cyborium w kształcie
kielicha z pokrywą (przeznaczone na komunikanty), wykonane
Obraz w ołtarzu głównym przedstawiający w XVIII w., z krzyżem na wieku
Matkę Boską Królową Niebios, namalowapochodzącym z późniejszego okreny przez E. Höckera mł. z Wrocławia, 1. poł.
su, zostało ozdobione rokokową
XIX w., stan z 2019 r., fot. Antoni Witwicki

Obraz z przedstawieniem Pietà autorstwa
Juliusa M. Heinischa z 1907 r., obecnie
w kruchcie południowej, przeniesiony z kaplicy cmentarnej przy ul. Klasztornej, stan
z 2019 r., fot. Antoni Witwicki
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Ornaty z XIX/XX w., zdobione aplikacjami i haftami, fot. Szymon Janiczek
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Widok ogólny kościoła od strony zachodnio-południowej, 2019 r., fot. Antoni Witwicki

liwnym ogrodzeniem, które zostało
wykonane w pruskiej Królewskiej
Odlewni Żelaza w Gliwicach, podobnie jak płyty i krzyż na ścianie
wewnątrz nagrobka. Budynek plebanii powstał w pierwszej ćwierci
XVIII w. Czas budowy jest znany
dzięki dacie „1729”, zachowanej na
kamiennym zworniku portalu wejściowego.
W przeciągu kilkunastu ostatnich
lat w kościele wykonano prace
Fragment monstrancji o formach gotycko-barokowych z 2. poł. XVII w. z figurką remontowo-budowlane i konserśw. Jana Chrzciciela, fot. Szymon Janiczek watorskie. W 2006 r. odnowiono
pokrycie dachu i wież oraz elewację zewnętrzną. W 2009 r. odrestaurowano wnętrze świątyni i elementy wystroju: odnowiono polichromie na
ścianach i sklepieniach, poddano konserwacji prospekt organowy, ambonę (przywrócono m.in. napisy z imionami ewangelistów), obrazy Drogi
Krzyżowej oraz ornamenty na ołtarzu posoborowym.
Kończąc tę krótką charakterystykę architektury, wystroju i wyposażenia
kościoła w Łabędach, należy podkreślić różnorodność stylistyczną i autentyczność obiektu, w którym zachowały się średniowieczne sklepienia,
manierystyczna ambona, mury i sklepienia z fazy rozbudowy świątyni
w okresie baroku, barokowy ołtarz o bardzo kunsztownej dekoracji akantowej, kamienne obramienia portali, żeliwne ogrodzenia z epoki klasycyzmu, ołtarze neobarokowe oraz malarstwo religijne z XIX i pierwszej
ćwierci XX w., którego autorami
byli najbardziej znani czynni na Śląsku malarze, XIX-wieczne witraże
ze słynnej pracowni wrocławskiej
czy unikatowe dziś ornaty z przełomu XIX i XX w.
Wszystko to sprawia, że kościół
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Łabędach należy do najcenniejszych zabytków
architektury sakralnej w regionie
gliwickim.
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nakładaną dekoracją w postaci liści
akantu. Na odwrocie stopy zachowała się wygrawerowana inskrypcja informująca o donatorze:
„JOAN. BERN. BARO. WELCZEK
DOMINUS BONORUM LABAND
PRO ECCLIA. LABANTENSI ET
CONFRATERNITATE DE PROWID. DIVINA F. F. Ao. 1723”.
Do ciekawszych elementów wyposażenia kościoła należą barokowe
lichtarze cynowe z XVII i XVIII w.
oraz dzwony z lat 1479 i 1480.
Ambona z ok. 1600 r. z obrazami przedstawiającymi czterech ewangelistów z XIX w., Na dzwonach znalazły się nastęstan z 2019 r., fot. Antoni Witwicki
pujące inskrypcje: „ad honorem
virginis marie in labannt MCCCCLXXX” oraz „ ad honorem virginis marie
in labanth. o clemens o pia o dulcis ma anno domini MCCCCLXXVIIII”.
Organy w łabędzkiej świątyni zostały zbudowane ok. 1720 r., a mechanizm zegarowy wieży wykonał w 1860 r. G. Weiss z Głogowa. W kościele
zachowały się liczne ornaty z XIX i początku XX w., m.in. w czarnym kolorze, zakładane niegdyś na uroczystości pogrzebowe, bardzo starannie
wykonane, naśladujące renesansowe szaty liturgiczne. Zostały uszyte
z gładkiego dwustronnego jedwabiu, wzorzystego adamaszku i ozdobione złotymi taśmami i haftami z pozłacanych i posrebrzanych nici.
Interesujące jest również otoczenie kościoła. Kamienny mur z dwiema
barokowymi kaplicami (od południa i od północy) został wzniesiony
w XVIII–XIX w. Na południe od
świątyni znajduje się dawny cmentarz. Od strony północnej, przed
jedną ze wspomnianych kaplic,
zachowały się dwa nagrobki Jana
i Zofii Welczków (Jan zm. w 1811 r.)
w postaci dużych kamiennych urn
na czworobocznych postumentach.
Innym przykładem małej architektury o klasycyzujących formach
jest grobowiec rodzinny Welczków
z ok. 1830 r., z czterofilarowym portykiem zwieńczonym belkowaniem
Barokowy ołtarz z 1725 r. w kaplicy
i trójkątnym naczółkiem, kryty
północnej z obrazem przedstawiającym
dwuspadowym dachem. Wejście
św. Antoniego z Padwy, stan z 2019 r.,
do grobowca jest oddzielone żefot. Antoni Witwicki

