
HISTORIA, ZWYCZAJE, TRADYCJE ŁAZISK     
Łaziska- niektórzy upatrują początków osady w działalności łazęgów, którzy z książęcego 

rozkazu wypalali lasy aby w ten sposób pozyskać nowe obszary pod uprawę i zabudowę. 

Pierwsza wzmianka o istnieniu Łazisk pochodzi z 1300 roku. W 1323 r. książę Albert 

strzelecki podarował wieś klasztorowi w Jemielnicy wraz z łąkami, polami i pasiekami, a dwa 

lata później pozwolił też zakładać młyny i karczmy oraz polować w lasach. Zakonnicy mogli 

też sprawować sądy nad mieszkańcami. W tym czasie wieś nazywano Lasicz, Lasicze, 

Laziscz i Laschicze. W Urbarzu Strzelec z 1534 r. odnotowano:” Przy Łaziskach jest las 

dębowy i bukowy. Gdy z dębów lecą żołędzie a z buków szyszki to żywią się nimi dziki. W 

Łaziskach jest tartak, młyn z dwoma kołami i ubijak. Zajmują się tu pszczelarstwem. 

Mieszkańcy polują przy pomocy wnyków. Jak upolują lisa lub kunę to muszą odnieść je do 

zamku w Strzelcach gdzie otrzymują za skórę 12 groszy . Roznoszą listy do Lublińca i Toszka 

i chwytają młode i stare konie”. Wieś oddawała do klasztoru jemielnickiego dziesięcinę a na 

rzecz zamku strzeleckiego odrabiała pańszczyznę. W 1615 r. Łaziska należały do Jerzego 

Rederna młodszego. Według mnicha jemielnickiego Roberta Sambuciusa w 1662 r. we wsi 

były 154 dusze i 2 niekatolicy.  

    W czasie wojny w 1942 roku było tu 7 gospodarzy i 47 chałupników pracujących w 

okolicznych hutach i kopalniach. Mieszkało tu 971 osób. Na czele wsi stał Filip Gruschka. W 

1945 roku wieś przyjęła nazwę Łaziska. Odwiedzając Łaziska warto zwrócić uwagę na: 

kaplicę na rynku, budynek dawnej szkoły, kościół filialny i lasy ze śródleśnymi stawami. 

   

   Historia powstania kościoła w Łaziskach jest bardzo ciekawa. Wieś od początku swojego 

istnienia do dziś należała i należy do parafii Jemielnicy. We wsi na przestrzeni wielu lat 

wystawiono kilka krzyży i kapliczek, a w połowie XX w. kościół filialny pw. Zesłania Ducha 

Świętego. W centrum wsi znajduje się kaplica, w której kapłani parafii jemielnickiej 

odprawiali mszę św. m.in. ks. Bernhard Kudlek i ks. Kazimierz Korfanty. Niewielka 

powierzchnia kaplicy i spora odległość Łazisk od kościoła parafialnego w Jemielnicy skłoniły 

mieszkańców do próby zbudowania większej świątyni. Po raz pierwszy planowano 

wybudować obiekt sakralny na początku XX w. na polu Isidora Drzymalli. Zapewne w tych 

planach przeszkodziła I wojna światowa. Potem pole w wyniku ożenku przejął kowal Franz 

Pieprzyca i nic z planów budowy nie wyszło. Drugą próbę podjęto około 1950r. na działce 

Rajmunda Drzymały, która sąsiadowała z karczmą Franza Guzika. Mieszkańcy zwieźli nawet 

materiał budowlany. Niestety po pewnym czasie zaprzestano budowy kaplicy, co było 

spowodowane nieprzychylnością ks. proboszcza Bernharda Kudleka, który obawiał się 

odłączenia Łazisk od parafii w Jemielnicy. W 1954r. ks. Kudlek został wygnany z Jemielnicy, 

a na czele parafii stanął ks. Kazimierz Korfanty, który był przychylny wybudowaniu kaplicy. 

Kaplica miała stanąć na miejscu starej karczmy Franza Guzika, który przed rokiem 1939 był 

we wsi sołtysem i komendantem straży pożarnej. Obiekt, wraz z gruntem podarowała na rzecz 

kaplicy córka karczmarza Anna Ploch z d. Guzik. Mieszkańcy z wielkim entuzjazmem 

przystąpili do przebudowy starej karczmy na kaplicę. W 1956r. ks. Kazimierz Korfanty 

odprawił pierwszą mszę św. już w nowym obiekcie. W tym czasie w Łaziskach istniała 

orkiestra dęta, która w czasie wielkich uroczystości kościelnych grała podczas mszy św. i w 

trakcie nabożeństw. Z upływem czasu kaplica stawała się zbyt ciasna. W 1974r. ks. proboszcz 

Franciszek Holisz w porozumieniu z mieszkańcami Łazisk przeprowadził przebudowę 

kaplicy. Wykonano nowe wejście, dobudowano drewniany przedsionek z oszklonymi oknami 

i wahadłowymi drzwiami i chór drewniany. W kościele ustawiono ołtarz soborowy zakupiony 

przez ks. Franciszka Holisza. Zbudowano także salkę katechetyczną do nauki religii, która 

podczas nabożeństw pełniła rolę zakrystii. Kaplica została poświęcona w listopadzie 1974r. 



przez ks. bpa Wacława Wyciska. Po objęciu parafii przez ks. Gintera Reimanna kaplica 

została znów przebudowana. Zlikwidowano drewniany przedsionek. Samą kaplicę 

przedłużono o 7 metrów a pod przedłużeniem zbudowano piwnicę. Przebudowano też chór, 

posadzkę wykonano z lastryka, a dach pokryto blachą.  

  Ostatecznie na wyposażeniu kościoła znajduje się wiele elementów ofiarowanych przez 

mieszkańców Łazisk, m.in. nowe okna i instalacja ogrzewania, którą wykonano we własnym 

zakresie. W kościele znajdują się też figury: św. Barbary – ufundowana przez emerytowanych 

górników, św. Floriana- ufundowana w 2000r. przez hutników, św. Józefa i św. Urbana – 

ufundowane przez trzech mieszkańców Łazisk. 

W marcu 2001r. w czasie wizytacji kanonicznej, kościół odwiedził ks. abp opolski Alfons 

Nossol. Na spotkanie z biskupem przyszło wielu wiernych. Arcybiskup zasugerował w 

rozmowie z wiernymi i radą parafialną oraz w protokole powizytacyjnym, że Łaziska dojrzały 

do tego, ażeby być samodzielną parafią. Słowa arcybiskupa zostały negatywnie przyjęte przez 

mieszkańców Łazisk, ponieważ nie zamierzali opuszczać parafii Jemielnicy. Po wyjeździe 

arcybiskupa napisali do niego list z podpisami niezadowolonych, w którym prosili o 

pozostawienie Łazisk w parafii jemielnickiej. Arcybiskup Nossol odniósł się pozytywnie do 

prośby i Łaziska nadal pozostały częścią parafii w Jemielnicy. 

Kościół filialny pw. Zesłania Ducha Świętego powstawał przez wiele lat. Dziś mieszkańcy 

Łazisk i Bokowego są dumni z tego, że udało im się wybudować świątynię na miarę swoich 

potrzeb. 
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