
Szkoła współcześnie. 

Nowa sala gimnastyczna. 

Nauka w starej szkole. 

 

Budynek starej szkoły. 

Motto szkoły: 

„Człowiek jest wielki, nie przez to co ma ,nie przez to, kim jest, „Człowiek jest wielki, nie przez to co ma ,nie przez to, kim jest,   

lecz przez to, czym dzieli się z innymi „lecz przez to, czym dzieli się z innymi „   

Jan Paweł IIJan Paweł II  

Szkoła podczas budowy. 



150 LAT SZKOŁY ELEMENTARNEJ  

NA TERENIE ŁAZISK DOLNYCH 

 W Łaziskach Dolnych pierwszą szkołę uruchomiono  w 1861 r. 

Budynek starej szkoły początkowo był budynkiem parterowym. Po paru latach 

w związku ze wzrostem ludności szkoła ta okazała się za ciasna. W 1882 roku 

społeczeństwo z Łazisk Dolnych powiększyło szkołę dobudowując piętro, dzię-

ki temu powstała szkoła dwuklasowa. Pierwszym nauczycielem i zarazem kie-

rownikiem szkoły był Leopold Wiśnia— Polak z pochodzenia. Jednak i ta 

szkoła nie zaspokajała w pełni potrzeb mieszkańców, ponieważ Łaziska ciągle 

się rozrastały i przybywało ludzi. Szkoła wkrótce była przepełniona, dlatego w 

1910r.  zdecydowano się na budowę drugiej szkoły, dodatkowo dwóch klas i 

budynku mieszkalnego dla nauczycieli. Budynki oddano do użytku w 1912  

roku. Oba budynki stanowiły wtedy czteroklasową szkołę powszechną. 

 Były to czasy, kiedy cały Śląsk był pod zaborem pruskim. Nauka odbywała się wtedy w języku polskim i niemieckim. 

Gdy do władzy doszedł Bismarck, znany prześladowca Polaków, zniesiono w szkole w 1874 r.  naukę w języku polskim. Kon-

flikt zaborców obudził nadzieję polskiej społeczności na odbudowę niepodległej Ojczyzny. Patriotyzm rodaków znalazł odbicie 

w dokumentacji szkoły, gdzie już od 1915 roku w programach nauczania znalazł się język polski dla wszystkich deklarujących 

chęć uczenia się języka narodowego. 

 Koniec wojny w1918 roku stał się dla naszego narodu dniem wolności i niezależnego bytu. Po 123 latach niewoli, Pol-

ska, w listopadzie stała się krajem samodzielnym, stanowiącym o samym sobie. Jednak nadal toczył się spór o kształt granic 

Polski. Losy Śląska zmusiły jego mieszkańców do  trzykrotnego zrywu powstańczego. Ślązacy wśród huku karabinów walczyli 

o niepodległy byt. Wielka ofiara przyniosła zamierzony efekt i w 1922 roku najbardziej cenne gospodarczo tereny Górnego Ślą-

ska znalazły się w granicach państwa polskiego.  Również   absolwenci tej szkoły brali udział w krwawych walkach i z naraże-

niem własnego życia walczyli o przyłączenie Łazisk do Macierzy, dowodem na to są liczne groby uczestników tych wydarzeń 

usłane w różnych miejscach Łazisk. Kierownikiem polskiej szkoły w tym czasie jest nauczyciel Pawlica. 

 Radość z odzyskania wolnej ojczyzny mieszała się przez cały okres międzywojenny z trudnościami dnia codziennego. 

Ówcześni wychowankowie byli świadkami strajków oraz pracy w „bieda szybach”. Pomimo tych trudności, szkoła nadal była 

skarbnicą wiedzy i fundamentem wychowywania wolnych Polaków — patriotów. Ostoją wartości, na której opierały się działa-

nia wychowawcze była rodzina. Wielu absolwentom naszej szkoły przyszło zdać bardzo trudny egzamin z polskości w momen-

cie grozy, jakim był najazd wojsk hitlerowskich w 1939 roku na Polskę. Lata okupacji to trudny okres w dziejach naszej szkoły, 

rozpoczęła się germanizacja, tępiono wszystko co polskie: język, historię, kulturę i tradycję. Jednak, jak pokazała historia nasi 

dziadowie wyszki  zwycięsko z tego czasu próby. 

 Wolność przyszła  z nowymi nadziejami. Cały Śląsk wrócił do Macierzy. Łaziska Dolne zostały wyzwolone 29 stycz-

nia1945 roku, a już 20 marca tego roku szkoła rozpoczęła działalność po latach wojennych zawieruch. Okres powojenny, jak dla 

każdej szkoły, to lata trudnej  i codziennej pracy, przekazywania wiedzy i kształtowania postaw przywiązania do tradycji oraz 

rozwijania zainteresowań. Pierwszym organizatorem nauki po wojnie był p. Edward Holeczek. Jednak nie wszystko rozwijało 

się harmonijnie i twórczo, Polska znowu znalazła się pod wpływem obcego mocarstwa— ZSRR, niestety znowu nie mogła de-

cydować o sobie ani o swojej przyszłości. Obowiązywała wszechobecna propaganda i cenzura, co budziło sprzeciw wielu Pola-

ków.  

 Niemniej jednak nasza szkoła czerpała i czerpie, co najlepsze z wartości rodzin swoich wychowanków starając się po-

magać im w wychowywaniu kolejnych pokoleń godnych swojej przeszłości łaziszczan. Kolejni nauczyciele wyrastają z łaziskiej 

społeczności albo w  nią wzrastają, dzięki czemu udaje się zachować środowiskowy charakter w kształceniu i wychowaniu.  
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Nauka w starej szkole. (nauczyciele: p. Holeczek, p. Bobrycki). Zabawy podczas przerwy. (z tyłu nauczyciel  p. Bobrycki). 

Stara szkoła podstawowa z charakterystyczną wieżyczką 

z dzwonem, który to przywoływał dzieci na lekcje. 



HISTORIA POWSTANIA „PIĄTKI” 

„Kamień odrzucony staje się fundamentem” 
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 Rozwój  kraju w okresie powojennym zmuszał państwo do odbu-

dowy i rozwoju bazy oświatowej. Szkoła w Łaziskach Dolnych znowu 

okazała się za ciasna, aby pomieścić wszystkich chętnych do nauki. Partia 

PZPR ogłosiła  hasło: „Tysiąc szkół na Tysiąclecie”, więc zgodnie z wy-

tycznymi pod koniec 1958 roku przystąpiono do rozbudowy istniejącej 

szkoły. Wybudowany został budynek, który wraz ze starą szkołą tworzył 

bryłę obecnego obiektu szkolnego. Dokumentację techniczną wykonało 

Wojewódzkie Biuro Projektów w Katowicach, wykonanie robót zlecono 

Katowickiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego. Fundato-

rem był Wojewódzki Fundusz Odbudowy Szkół, który w 90%  finansował 

to przedsięwzięcie. Łaziszczanie posiadali materiał budowlany, który miał 

zostać zużyty na budowę kościoła. Jednak ówczesne władze nie wyraziły 

zgody na rozpoczęcie budowy obiektu sakralnego, więc mieszkańcy posta-

nowili oddać  zgromadzony materiał  na  budowę nowej szkoły. Kopalnia „Bolesław Śmiały” była pierwszym z ofiarodawców 

na rzecz nowej inwestycji. Górnicy zebrali blisko 300 tysięcy złotych.   

 Społeczny Komitet Rozbudowy składał się z 16 osób. Byli w nim:  

przewodniczący: poseł Adolf Korus, Edward Holeczek- ówczesny kierownik 

szkoły, p Karwat- przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, P. Gawlik- 

przewodniczący Komisji rewizyjnej; ponadto w jego skład wchodzili: kie-

rownik Przedsiębiorstwa Budowlanego, przedstawiciele Kopalni „Bolesław 

Śmiały oraz Miejskiej Rady Narodowej i Wydziału Oświaty. Inicjatorzy 

budowy, czyli: p. Holeczek, p. Karwat i p. Gawlik  poświęcili wiele swojego 

czasu oraz wysiłku w realizację tego dzieła.  W budowie brali również 

udział więźniowie z Katowic. Dzięki zaangażowaniu wszystkich, po 16 mie-

siącach ciężkiej pracy, szkołę oddano do użytku 15 stycznia 1961 roku. 

Otwarcia dokonał gen. Jerzy Ziętek. W tym dniu szkoła otrzymała imię „Powstańców Śląskich”  i sztandar ufundowany przez 

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. 

 Dobudowa „Domu Nauczyciela” wykonana została w latach 1963—1965. Finansowano ja z budżetu państwa, prace 

prowadziło Przedsiębiorstwo Budowlane  z Tychów. 

  W starym i nowym budynku szkoły przez wiele lat funkcjonowało również przedszkole pod kierunkiem: p. Minoł, p. 

Pyki, p. Częstochowskiego i p. Mrowiec– obecnie dyrektor Przedszkola nr 4 w Łaziskach Dolnych 

 W kolejnych latach działalności szkoły starano dbać się o rozwój bazy dydaktycznej i sportowej oraz o jej wystrój, jak i 

o stan techniczny budynku. W wyniku tych działań szkoła do dzisiejszego dnia spełnia sta-

Zdjęcie przedstawiające jeden z etapów budowy szkoły. 

Uroczyście szkoła został otwarta przez  gen. Jerzego Ziętka, następnie przez kierownika szkoły i inicjatora budowy Edwarda Holeczka. 

Na uroczystość otwarcia  szkoły przybyło 

wielu gości oraz mieszkańcy Łazisk. 

Zaproszenie z okazji otwarcia szkoły 

przygotowane przez Komitet Budowy. 

Nowa szkoła połączona  jeszcze ze starym budynkiem  

Domu Nauczyciela. 



SYMBOL NASZEJ SZKOŁY - SZTANDAR DAWNIEJ I DZIŚ 
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Pierwszy sztandar został ufundowany przez Stowarzyszenie Matek Polek w 1920 roku. Sztandarową została pani Albina Nie-

wiadomska. Do 1939 roku sztandar ten zabierany był przez poczet sztandarowy do kościoła w Mikołowie (w Łaziskach Dol-

nych nie było jeszcze kościoła parafialnego) na ważne uroczystości kościelne i państwowe.  

W czasie II wojny światowej sztandar musiał być ukrywany. Był on przechowywany u pani Jadwigi Cipa z domu Woźni-

kowska. Rodzina pani Jadwigi wielokrotnie była nękana rewizjami, dlatego na pewien czas sztandar musiał zostać zakopany 

w polu, bo gdyby hitlerowcy znaleźli go u rodziny pani Jadwigi, to zostałby on zniszczony, a rodzinę spotkałyby represje, a 

może nawet śmierć.  

Po wojnie sztandar z inicjatywy pani Wiktorii Kulik, córki pani Jadwigi został przekazany szkole i brał on udział w ważnych 

uroczystościach szkolnych i państwowych.  

W czasach komunistycznych z głowy orła, który znajduje się w rogu sztandaru, musiano odpruć koronę (do dzisiejszego dnia 

widać ślady pozostawione przez nici). 

Gdy w 1989 roku dyrektorem szkoły zostaje pan Andrzej Częstochowski, sztandar zostaje wyeksponowany w gablocie przy 

wejściu do szkoły, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. 

Sztandar  Matek Polek podarowany szkole. 

Sztandar, który towarzyszył otwarciu szkoły 1961-2001 

(ufundowany przez ZBoWiD). 

Obecny sztandar  od 2001 roku. 

Sztandar i poczet sztandarowy  

w czasie uroczystości. 
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BOHATERSCY POWSTAŃCY— PATRON SZKOŁY 
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I Powstanie Śląskie: 
16/17 sierpnia – 26 sierpnia 1919 r., główny dowódca: Alfons Zgrzebniok - komendant Polskiej Organizacji Wojskowej 

(POW) Górnego Śląska wraz ze sztabem POW w Sosnowcu.  

 

II Powstanie Śląskie: 
19/20 sierpnia – 25 sierpnia 1920 r., główny dowódca: Alfons Zgrzebniok - komendant POW Górnego Śląska.  

 

III Powstanie Śląskie: 
2/3 maja – 5 lipca 1921 r., rozkaz rozpoczęcia powstania wydany przez Wojciecha Korfantego - przewodniczący Polskiego 

Komisariatu Plebiscytowego. 

Powstania Śląskie to trzykrotne zbrojne walki wyzwoleńcze ludności polskiej Górnego Śląska przeciwko Niemcom w latach 

1919-1921. 

Impulsem do rozpoczęcia powstań były ciągłe represje, aresztowania, prześladowania i terroryzm władz niemieckich wobec 

polskiej ludności, a w szczególności chęć przywrócenia tych terenów do Polski. 

Głównymi uczestnikami powstań byli robotnicy i chłopi, co nadało powstaniom charakter plebejski, fakt ten nie przeszkodził 

by powstania były przeprowadzone z konsekwencją, skutecznością i ogromną wolą walki. 

Po minimalnych efektach pierwszych dwóch powstań, ostatecznie trzecie powstanie wpłynęło na Radę Ambasadorów, która 

20 X 1921 roku zdecydowała o podziale Górnego Śląska z korzyścią dla Polski. 

Po prawie sześciu wiekach  niewoli narodowej w końcu czerwca 1922 roku do Macierzy powróciły Łaziska Dolne, Górne i 

Średnie. Uroczyste przyjęcie północnej części powiatu pszczyńskiego, w tym również Łazisk, nastąpiło 29 czerwca. Ceremo-

nia wkroczenia wojsk polskich i symboliczne objęcie tych ziem we władanie odbyło się w Mikołowie. Wkraczającego do 

miasta na czele pododdziału WP gen. Romana Horoszkiewicza serdecznie witali mieszkańcy Mikołowa i pobliskich miejsco-

wości. Wśród tych  ostatnich były liczne delegacje z Łazisk. 

Bez wątpienia wszystkie trzy powstania przyczyniły się do ustalenia zachodniej granicy II Rzeczypospolitej. 

Dla uczczenia pamięci poległych powstańców społeczeństwo 

Łazisk Dolnych ufundowało w 1923 roku pomnik, który znajdował 

się przy ulicy Szkolnej, przed starym budynkiem szkoły.  

W 1939 roku pomnik ten został doszczętnie zniszczony przez 

hitlerowców. 

Pomnik upamiętniający ofiary powstań śląskich oraz II Wojny Światowej. 

Pomnik ten znajduje się na parterze szkoły. 

http://www.pilsudski.org/powstania/powstanie2.php
http://www.pilsudski.org/powstania/powstanie2.php
http://www.pilsudski.org/powstania/powstanie3.php
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NOWE BOISKO SZKOLNE ze sztuczną nawierzchnią (2007-2008)  

PRACOWNIA KOMPUTEROWA -2007 (sfinansowana ze środków EFS) 

KUCHNIA SZKOLNA-remont 2009r. (przystosowanie do cateringu) 

NOWOCZESNA PRACOWNIA JĘZYKOWA-2009r. 

SALE LEKCYJNE KLAS PIERWSZYCH– remont 2010r. 

SZKOŁA WSPÓŁCZEŚNIE 

IZBA TRADYCJI utworzona w 2007r. (obecnie wykorzystywana  
również jako sala lekcyjna) 

CENTRUM MULTIMEDIALNE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ -2008r. 

(sfinansowane ze środków EFS) 



NASZA NOWA SALA GIMNASTYCZNA 

„Sport to najlepsza droga do pokonywania granic” 

Jan Paweł II 
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Dotychczasowa mała i ciasna salka gimnastyczna. 

ETAPY BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ  XI 2009 — II 2011 

Na uroczyste rozpoczęcie 

pracy przy budowie nowej 

sali przybyli m.in.: Burmistrz 

Miasta- Mirosław Duży, 

Zastępca Burmistrza Jan 

Ratka, Naczelnik Wydziału 

Edukacji  Joanna Palenta, 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 5 Danuta Gilner, Przewod-

niczący Rady  Miejskiej Alek-

sander Wyra, radni T. Król i 

M. Jarek, przedstawiciele 

Wydziału Rozwoju i Inwesty-

cji, ks. Proboszcz R. Kapica 

i wykonawcy obiektu. 



GRONO PEDAGOGICZNE 

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU OBCHODÓW 
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Od lewej: p.Irena Gubernat, p.Teresa 

Rokita- Flasza, p.Izabela Kubicka, 
p.Elżbieta Mrówka, p.Daniela Fiszer, 
p.Leokadia Porwolik, p.Alicja Muszer, 

p. Edward Mrówka 
Nauczyciele nie ujęci na fotografii: Maria 

Latacz, Krystyna Brząkalik, Teresa Waw-

rzyczek, Zbigniew Dzieża, Hermina 

Nowak, Genowefa Łataś, Wiesław Stachu-

ła, Ewa Loska, Teresa Widak, Kinga 

Jaroszek, Wioletta Jedrysko, Maria Korty-

na, Iwona Kasperczyk, Czesława Nowa-

kowska, Halina Florek, Bożena Balcer, 

Mirella Przybyła i ks. Roman Kapica  

Od lewej: p. Elżbieta Mrówka,  

p. Elżbieta Kindiger, p. Edward Mrówka, 

kierownik p. Edward Holeczek, 

 p Bronisława Bambrowicz 

Od lewej (osoby stojące): p.Agnieszka Szrubarz, p.Małgorzata Małek,  

dyrektor szkoły-p.Danuta Gilner, p.Marek Muszyński, p.Irena Gubernat,  

p.Aleksandra Szafraniec, p.Aneta Suchoń. 

Od lewej (osoby siedzące): p.Elżbieta Cyba, p.Alicja Raszka, p.Sabina BaranWloczek, 

p.Sebastian Kassolik, p.Izabela Boryczka, p. Monika Szczyrba, p.Kinga Górny. 

Nauczyciele nieobecni na zdjęciu: p.Dariusz Szweda, p.Katarzyna Czembor,  

p.Beata Szlejter, p.Ewa Barańska, p. Izabela Papała, p.Katarzyna Chrobasik, 

p.Barbara Minoł– Wałaszek 

BYŁE GRONO PEDAGOGICZNE 

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 5: 

Edward Holeczek 1961-1971 

Edward Mrówka 1971-1972 

Irena Gubernat 1972-1988 

Andrzej Częstochowski 1988-1992 

Alicja Muszer 1992-1998 

Marek Muszyński 1998-2005 

Danuta Gilner 2005-obecnie 
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MAMY SIĘ CZYM POCHWALIĆ-SUKCESY UCZNIÓW 

ROK SZKOLNY 2007/2008 

 I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni” - I miejsce 

 III Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji pod hasłem „Swoja miłość, radość w szczęście wyraź w wierszu lub w piosen-

ce”  - II miejsce, 

 III Powiatowy Przegląd Regionalny „Karlik” - grupa teatralna -III miejsce 

 V Powiatowy Konkurs Recytatorski „Wiersze Brzechwy i Tuwima” - I miejsce  kategoria klas I– III; II miejsce i wyróż-

nienie kategoria klas IV-VI 

 IV Regionalny Konkurs dla Uczniów Dyslektycznych -kategoria: prezentacja multimedialna -wyróżnienie 

 Powiatowy Konkurs Plastyczny „Dzieciństwo Pana Jezusa według Ewangelii św. Łukasza” -II miejsce 

 II Powiatowy Konkurs „Liga Najmłodszych - Mali Ekolodzy” -II miejsce 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” -wyróżnienie drugiego stopnia 

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny  „Krąg” - „Album -zamki, pałace, dwory w Polsce” - wyróżnienie 

 I Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii” -wyróżnienie 

 Zawody Barażowe o Mistrzostwo Powiatu w Minisiatówce -II miejsce 

 Zawody Barażowe o Mistrzostwo Powiatu w Piłce Ręcznej -drużyna chłopców  

ROK SZKOLNY 2008/2009 
 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie „Uzależnieniom—nie!!!” -wyróżnienie 

 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja Europejska Rodzina” -wyróżnienie  

 IV Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji pod hasłem „Swoja miłość, radość, szczęście wyraź lub w piosence” -

wyróżnienie 

 VI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poezja dziecięca” -I miejsce 

 XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Klęska, powódź czy  Pożarna ci pomaga” -I miejsce 

 I Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania  „Dzieci bohaterami książek” II miejsce 

 IV Regionalny Konkurs dla Uczniów Dyslektycznych -kategoria: prezentacja multimedialna- II miejsce, III miejsce 

 Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa z Matematyki „Olimpus” -laureat 

 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” -wyróżnienie drugiego stopnia 

 Zawody Barażowe o Mistrzostwo Powiatu w Piłce Ręcznej -I miejsce 

ROK SZKOLNY 2009/2010 

 Ogólnopolski konkurs „Dzień Bezpiecznego Internetu” - wyróżnienie 

 Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangur” - 3 wyróżnienia 

 V Powiatowy Konkurs Piosenki i Poezji pod hasłem „Swoja miłość, radość szczęście wyraź w wierszu lub w pio-

sence” -I miejsce 

 V Powiatowy Przegląd Regionalny „Karlik” - grupa teatralna III miejsce 

 Powiatowy Konkurs Pięknego Czytania III miejsce 

 Powiatowy konkurs Asy z III klasy -Brązowy As  

 Powiatowy Konkurs „Krokus” - Srebrny Krokus w kategorii duety 

 Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ulubiona postać z utworów Wandy Chotomskiej” - wyróżnienie 

 Konkurs Plastyczny Diecezjalny -III miejsce 

 Zawody w narciarstwie na szczeblu wojewódzkim -I miejsce 

 Turniej Piłki Nożnej klas IV o Puchar Dyrektora MOSiR Mikołów -III miejsce 
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IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE 

„W NASZEJ SZKOLE JEST WESOŁO” 

 W naszej szkole cyklicznie organizowane są następujące uroczystości i imprezy: Łańcuch Czystych Serc, Dzień 

Chłopca, Ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Niepodległości, Andrzejki, Dzień Górnika, Mikołaj, Kier-

masz świąteczny, Jasełka, Kolęda, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, Dzień Kobiet, Przywitanie Wiosny, Biały 

Dzień, Święto Uchwalenia Konstytucji, Święto Patrona Szkoły, Dzień Matki, Dzień Dziecka -Dzień Sportu, Dzień Szkoły 

Bez Przemocy, Komers klasy VI, Pożegnanie klasy VI i inne. 

Ślubowanie klasy I 

Dzień Edukacji Narodowej 

Andrzejkowe wróżby 

Mikołaj w szkole 

Pierwszy Dzień Wiosny 

Wyjazdy na basen, nauka pływania 

Konkurs talentów 
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 Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły chętnie  współpracują ze środowiskiem lokalnym. Wspólnie z rodzicami organi-

zowane są zabawy karnawałowe dla dorosłych, z których dochody zostają przeznaczone na rzecz uczniów.  

Co roku organizowane jest spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Nasi dziadkowie i babcie mino niesprzyjających warunków 

atmosferycznych zapełniali naszą małą salę do ostatniego miejsca. Z tej okazji uczniowie zawsze przygotowują występy, a ro-

dzice słodki poczęstunek. 

Dwa razy w roku z  okazji Dnia Nauczyciela i Wigilii do szkoły zapraszani są emerytowani pracownicy szkoły, żeby wspólnie 

przy stole powspominać stare czasy i porozmawiać z obecnymi nauczycielami. 

Z okazji święta górników -Barbórki do naszej szkoły są zapraszani tatusiowie górnicy na krótki występ oraz poczęstunek. 

Po świętach Bożego Narodzenia z kolędą odwiedza nas ksiądz proboszcz, który udziela Błogosławieństwa Bożego uczniom 

i nauczycielom. 

Również w okresie świątecznym uczniowie występują w kościele parafialnym z przedstawieniem jasełkowym. Wydarzenie to 

gromadzi wielu mieszkańców Łazisk, którzy chętnie oglądają swoje pociechy w różnych rolach. 

Nasi wychowankowie prezentują swój talent aktorski na spotkaniach z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz w Zakładzie Pielęgna-

cyjno- Opiekuńczym w Łaziskach Średnich. 

Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy w szkole organizowane są kiermasze, gdzie uczniowie sprzedają  wykonane  

własnoręcznie różne prace. Zebrane pieniądze przekazywane są na organizację balów karnawałowych dla dzieci. 

Każdego roku organizowane są spotkania z policjantami, którzy mówią o bezpieczeństwie oraz o prawidłowych zachowaniach. 

Również i Straż Pożarna organizuje próbne ewakuacje szkoły, a przy tym pokaz swoich umiejętności. 

W 2008 roku dla uczniów i ich rodzin zorganizowano „Piknik Rodzinny”, na którym mile, bo rodzinnie spędzono czas. 

Dzień Babci 

i Dziadka. 

Wigilia, Dzień Nauczyciela oraz inne spotkania pracowników i emerytów szkoły 



Skład i łamanie: 

PW „TOLEK” - Drukarnia im. K. Miarki w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 1,  www.tolek.com.pl 

Dziękujemy gorąco ludziom dobrej woli i wielkiego serca za pomoc 

w organizacji obchodów jubileuszu 50-lecia powstania szkoły.  

Dziękujemy serdecznie za okazane wsparcie finansowe, które  

traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy. 
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Spotkanie kolędowe. 

Pokazy strażackie- próbna   ewakuacja szkoły. 

Spotkania z policjantami. 

Piknik rodzinny. 

Spotkanie z tatusiami górnikami  

Występ w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym 

w Łaziskach Średnich 

Kiermasz świąteczny. 

Bibliografia: 

Towarzystwo Przyjaciół Łazisk: „Ocalmy od zapomnienia” - 2002 rok; 

Praca zbiorowa: „Łaziska Górne-siedem wieków historii” - 1980 rok; 

„Złota Księga Szkoły Podstawowej nr 5 w Łaziskach Górnych” - 1961 rok 

Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej stosowanie. Innymi słowy,  

świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz." 

           Les Giblin 


