


 Łaziska są położone na Górnym Śląsku, na 

historycznej ziemi wodzisławskej uformowanej 

już w średniowieczu. Od końca XV aż do XIX 

wieku Łaziska należały do Wodzisławskiego 

Państwa Stanowego.  



 Obecnie wieś w Polsce położona w 

województwie śląskim, w powiecie 

wodzisławskim, w gminie Godów. 



o Łaziska były dużą wsią sołecką, dawniej 

odrębną gminą, otoczoną dolinami Olzy, 

Leśnicy i Szotkówki.  

o Powstały w średniowieczu i były bogatą wsią, 

przy której przebiegała słynna droga ,,viaregia’’.  

o Właścicielami byli m.in. : Lyschkowie, Adam 

Trdla z Witkowic, Planknarowie i Adam Oderski. 

o W 1467 r. wzniesiono we wsi drewniany kościół.  

 

 



o W wyniku wojen śląskich Łaziska wraz z całą 

ziemią wodzisławską znalazły się w Królestwie 

Pruskim.  

o Topograficzny opis Górnego Śląska z 1865 roku 

notuje stosunki ludnościowe na terenie wsi – w 

tłumaczeniu na język polski „Łazisk zawiera 

103 gospodarstwa domowe z 543 

mieszkańcami mówiącymi w języku polskim. 

o W 1922 roku wieś została włączona do 

II Rzeczypospolitej.  



o Wieś o powierzchni 775 ha zamieszkuje 

obecnie około 1.730 osób tworzących silnie 

związaną społeczność lokalną. 

 



o Chlubą Łazisk jest zabytkowy drewniany 

Kościół parafialny pod wezwaniem 

Wszystkich Świętych  

o Nawa i prezbiterium 

kościoła zostały 

wzniesione w 

konstrukcji zrębowej 

w 1467 r.  



o W 1507 r. przy świątyni wybudowano wieżę, 

której górna partia, obejmująca izbicę i 

baniasty hełm, powstała w okresie baroku  

(XVIII w.).  

 

o Z 1497 r. pochodzi 

również wspólna 

dla obu części 

więźba dachowa 

typu małopolskiego 

 



o Kościół w Łaziskach należy do grupy 

najcenniejszych zabytków drewnianej 

architektury sakralnej w Polsce. 

o Był wielokrotnie odnawiany: w 1736 roku, w XIX 

wieku i w 1949roku. 

o W 1870 r. drewnianą zakrystię zastąpiono 

murowaną. 

o W latach 1997-2001 zniszczona świątynia 

przeszła gruntowny remont. 

 

 



o W 1998 r. wewnątrz kościoła 

odkryto polichromię z 1560 r. 

Odsłonięte fragmenty 

malowidła przedstawiają sceny 

ze Starego i Nowego 

Testamentu.  

 



o W ścianie świątyni znajduje się ślad po 

pocisku, który w 1945r. wpadł do nawy i nie 

eksplodował.  

o Dla upamiętnienia tego wydarzenia mogącego 

mieć tragiczne skutki, postanowiono ślad po 

pocisku zachować i przesłonić go szybą z 

symbolem opieki Bożej, gdyż tylko w niej 

upatruje się uratowanie świątyni od 

całkowitego wówczas zniszczenia.  



o Oko Opatrzności Bożej 



o Pierwszą drewnianą szkołę wybudowano w 
latach 30. XIX w.  

o Nowy budynek wzniesiono w 1927r. ,w stylu 
belwederskim przy ul. Powstańców Śląskich. 

o Co ciekawe projekt szkoły był przeznaczony dla 
Łazisk Górnych, ale omyłkowo zwieziono  
materiał i rozpoczęto budowę szkoły w 
Łaziskach Rybnickich.   



o Chór ,,Kalina’’ powstał w 1984 roku, z okazji 

25-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Łaziskach.,  

o Obecnie kierownikiem zespołu jest 

Pani Danuta Gajdosz, a dyrygentem 

Pani Małgorzata Tolarz.  

o Chór swoim śpiewem 

uświetnia wiele 

uroczystości sakralnych 

oraz świeckich.  



o Chór wydał dwie płyty 
jedną pod tytułem 
„Modlitwa pieśnią 
jest”, drugą pod 
tytułem „Śląskie 
śpiewki”. 

o Do kręgu przyjaciół Chóru 
„Kalina”dołączyła Polonia ze Skrzeczonia 
Bogumina (Republika Czeska) i Polonia 
litewska z miejscowości Turgiele, którzy 
gościli w Łaziskach. 



o Chór startuje w 

różnego rodzaju  

Przeglądach i 

Konkursach 

o W okresie Świąt 

Bożego Narodzenia 

organizuje koncerty 

kolędowe 



Obecnie w Łaziskach istnieje klub sportowy 

,,Polonia’’ z sekcją piłki nożnej i judo.  



OSP Łaziska to grupa odważnych, oddanych 

służbie i chętnych do pomocy ludzi.  



o Łaziszczanin z pochodzenia, 

polski kompozytor, piosenkarz, 

muzyk multiinstrumentalista grał 

na skrzypcach, trąbce i fortepianie  

o Honorowy obywatel gminy Godów 

o „Wiele się tu zmieniło, wieje zachodem” - 
powiedział zadowolony, ale i wzruszony, odbierając 

niecodzienny tytuł  



o Pochodzący z Łazisk  muzyk jazzowy 

o Honorowy obywatel gminy Godów 

 
o Wyjechał do Finlandii i tam 

założył rodzinę, tam miał 

swoją orkiestrę i tam uczył 

muzyki w szkole muzycznej 

 



o Drewniane figury wybitnych muzyków, 

honorowych obywateli Łazisk stanęły w 

tamtejszym parku.  

o Widoczne od drogi pozdrawiają wszystkich 

mieszkańców. 

 



o polski aktor teatralny i filmowy. 

o Kawaler Orderu Orła Białego  

o Honorowy obywatel gminy Godów 

o Słynny Gustlik 



Marian Dziędziel – 
polski aktor filmowy i 
teatralny  

 

Henryk Grzonka – polski 

dziennikarz radiowy, 
sprawozdawca sportowy.  

 



Arkadiusz Tesarczyk 
– wiolonczelistą w 
orkiestrach symfonicznych 
USA i Kanady 
 

Jan Szyrocki – dyrygent i 

współzałożyciel Chóru 

Politechniki Szczecińskej  

 



Skrajem miejscowości Łaziska, biegnie 

autostrada A1, znajduje się tu węzeł Gorzyce, 

który jest ostatnim zjazdem po stronie polskiej.  

 



o Przez miejscowość przebiega międzynarodowa 

trasa rowerowa EuroVelo 4 (Szlak Europy 

Centralnej) – w Polsce wyznakowana jako R-4 , 

obecnie od granicy polsko-czeskiej do Krakowa. 

Trasa ta ma w gminie wspólny przebieg z tzw. 

Pętlą rowerową Euroregionu Śląska 

Cieszyńskiego.  

o Dwa dobrze rozbudowane szlaki 

komunikacyjne, to niebywały atut dla tej 

miejscowości 



Jadąc autostradą A1 w kierunku Czech, warto 

zobaczyć jedną z najpiękniejszych wsi – 

Łaziska, która w 2010 roku zajęła III miejsce w 

konkursie ,,Najpiękniejsza wieś województwa 

Śląskiego’’.   



Ten zaszczytny tytuł jest zwieńczeniem pracy 

mieszkańców Łazisk, którzy dbają zarówno o 

swoje ogródki, jak i o swoje domy, aby słowa śp. 

Zbigniewa Wodeckiego „Wiele się tu zmieniło, 

wieje zachodem” były ciągle aktualne. 



Tak było Tak jest 



Tak było 

Tak jest 



Tak było 

Tak jest 



Dziękujemy za uwagę 

i 

Zapraszamy do Łazisk 


