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Wszyscy odwiedzający skansen w Sidzinie w dniu 21 sierpnia br. mieli

okazję do spróbowania specjałów kuchni regionalnej, m.in. zupy rydzowej,

zupy z sałaty, a także podziwiać stoiska pełne pięknych prac twórców

ludowych. Wszystko to za sprawą cyklicznej już imprezy plenerowej

"Między dawnymi a nowymi czasy".

Szczegóły na str. 6

Z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczynają się obchody 150-lecia

powstania szkoły podstawowej w Bystrej Podhalańskiej.

Z tej okazji na str. 11 prezentujemy historię szkoły, opracowaną przez

Tadeusza Uczniaka.

Informacja na temat
możliwości ubiegania się o
stypendia wójta oraz
stypendia socjalne

Od 15 do 30 września
przyjmowane są wnioski o
przyznanie stypendium Wójta.
Natomist do 15 września można
składać wnioski o stypendia
socjalne. W biuletynie
przedstawiamy kryteria, jakie
musi spełnić wnioskodawca, aby
mógł ubiegać się o stypendium.

Szczegóły na str. 4

Podsumowanie wakacji

Dobiegły końca tegoroczne
wakacje. W biuletynie
prezentujemy podsumowanie zajęć
dla dzieci, jakie zostały
zorganizowane na czas
wypoczynku przez instytucje
kultury, jak również o wakacyjnej
wymianie uczniów, jaka odbywa
się w ramach partnerskiej
współpracy z gminą Kępice (woj.
pomorskie).

Szczegóły na str.7, 8 i 9

Zapraszamy na Dożynki
Powiatowe

W tym roku Dożynki Powiatu
Suskiego odbędą się w Sidzinie.
Program dożynek prezentujemy na
str. 8
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W wymienionym okresie wydano 11 zarządzeń, w tym: 4 zarządzenia w sprawie zmian
w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok oraz 5 zarządzeń w sprawie zmian
w planie finansowym budżetu Gminy Bystra-Sidzina na 2016 rok.
Pozostałe zarządzenia wydano w sprawach:
1. Ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „ Wyprawka szkolna”.
2. Upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Sidzinie do zaciągania zobowiązania finansowego przekraczającego rok

budżetowy 2016, tj. na zakup opału na okres od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. do kwoty 71.955,00 zł. (M.G.)

Zapewne większość z nas wie, że segregacja śmieci wpływa pozytywnie na środowisko. Posegregowane odpady możemy
poddać recyklingowi, dzięki czemu oszczędzamy surowce naturalne i nie niszczymy przyrody. Zbieranie śmieci w sposób
selektywny poza ochroną środowiska naturalnego, ma jednak również znaczenie finansowe. Zgodnie z obowiązującym
prawem, Gmina z każdym kolejnym rokiem musi osiągać coraz to wyższe poziomy recyklingu. Prawidłowa segregacja „u
źródła”, w Naszych domach ma ogromne znaczenie dla sprostania stawianym wymaganiom. W przypadku nie wywiązania
się Gminy z powyższego obowiązku, grożą kary finansowe, co z kolei może doprowadzić do zwiększenia stawek opłat za
śmieci.

Przypominamy wszystkim mieszkańcom o zasadach prawidłowej segregacji śmieci. Stosujmy się do poniższych zasad
a za jakiś czas prawidłowe segregowanie odpadów będzie już tylko naszym zdrowym nawykiem. (K.K.)
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Zakończyły się prace inwestycyjne przy Zespole Szkół w  Bystrej Podhalańskiej, które trwały od początku wakacji,
a  związane były z  polepszeniem komunikacji samochodowej, w  szczególności z  poprawą bezpieczeństwa dzieci.

W  ramach prowadzonych prac nawierzchnia wokół szkoły została utwardzona kostką betonową, utworzono miejsca
postojowe oraz plac do bezpiecznego wjazdu autobusu.

Docelowo, po poszerzeniu bramy wjazdowej i  wyjazdowej, autokary swobodnie będą mogły wjeżdżać na plac przy szkole
i  zabierać dzieci szkolne  m.in. na wycieczki (do tej pory autokary zatrzymywały się na drodze). Dzięki wykonanym pracom
polepszy się również komunikacja samochodowa, co ma duże znaczenie, szczególnie w  godzinach porannych, kiedy rodzice

odwożą swoje pociechy na zajęcia do szkoły.
Zadanie to zostało wytypowane do realizacji przez

Zebranie Wiejskie we wrześniu ub. roku, w  ramach -
przyznawanego sołectwom z  budżetu gminy -
funduszu sołeckiego. Wartość funduszu sołeckiego
(w  wysokości 32 077,41 zł) stanowi niespełna 1/3
kosztów tej budowy. Pozostałe środki pochodzą
z  budżetu gminy oraz wygospodarowane zostały
w  ramach budżetu szkoły. Łączna powierzchnia placów
i  miejsc postojowych wynosi 1073,20 m2. Kwota
wydatkowana w  2016 r. na to zadanie wyniosła
107.585,37 zł.

26 sierpnia 2016 r. miała miejsce XIX sesja Rady Gminy
Bystra-Sidzina, podczas której zostały podjęte uchwały w
sprawach:

- zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury
Promocji Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie i
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie i utworzenia
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Bystra –
Sidzina,

Uchwała zawiera propozycję połączenia gminnego
ośrodka kultury oraz bibliotek. Po połączeniu powstałaby
nowa jednostka pod nazwą: Gminne Centrum Kultury i
Bibliotek Gminy Bystra-Sidzina. Uchwała ma charakter
intencyjny i jej podjęcie daje możliwość wystąpienia o
opinie właściwych instytucji na temat tego połączenia.
Jeśli uzyska się pozytywne opinie, wówczas połączenie
biblioteki oraz ośrodka kultury nastąpiłoby z dniem 1
lipca przyszłego roku.

- zmian w budżecie Gminy Bystra-Sidzina na 2015 rok,
Główne zmiany ujęte w projekcie uchwały dotyczą

przekazania do GOKPTiS środków na wydatki związane
ze Światowymi Dniami Młodzieży, zabezpieczenia
środków na remont drogi rolnej z dofinansowaniem
pochodzącym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
oraz wprowadzenie dotacji na wyposażenie szkoły
podstawowej w Bystrej Podhalańskiej.

Rada Gminy podjęła także uchwały w sprawie
przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bystra-
Sidzina dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej
Podhalańskiej oraz w Sidzinie. Dotacje w wysokości po
30.000 zł dla każdej jednostki przeznaczone zostaną na
dofinansowanie zakupu sprzętu do działań ratowniczych
(ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego).

Rada wyraziła zgodę na ustanowienie służebności
gruntowej przechodu, przejazdu i przegonu przez
nieruchomość stanowiąca własność Gminy Bystra-Sidzina
położoną w miejscowości Sidzina oraz na przedłużenie na
3 lata umowy dzierżawy części nieruchomości, działki nr
ewid. 35/20 w Bystrej Podhalańskiej (sklep „Uczeń).

Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Suskiemu, umożliwiającą
podpisanie umowy i rozpoczęcie prac nad wykonaniem
dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę
mostu na roli Kojsowej. Na poprzedniej sesji wyrażono już
zgodę na dofinansowanie tego zadania z budżetu gminy w
wysokości 50% kosztów projektu, lecz nie więcej niż 15 000
zł.

Na sesji zostało rozpatrzone wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa złożone przez Marię Kardaś, Adama
Kardasia i Tadeusza Żyłę na Uchwałę Nr V/27/98 Rady
Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie
wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg
gminnych.

Rada Gminy nie uwzględniła wezwania, uznając że jest
ono bezzasadne.

Podczas sesji poruszono sprawę konieczności
usuwania przez właścicieli posesji gałęzi zwisających na
chodniki dla pieszych i drogi . (B.D.)



Biuletyn Samorządowy Gminy Bystra-Sidzina nr 8, sierpień 2016strona 4

W  terminie od 15 do 30 września są przyjmowane
wnioski o  przyznanie stypendium Wójta. Od
obecnego roku zmieniły się kryteria przyznawania
tego stypendium, które przedstawiają się
następująco:
1. Stypendium może otrzymać uczeń klasy IV –VI

szkoły podstawowej, który spełnia łącznie
następujące kryteria:
1) uzyskał średnią ocen z  obowiązkowych zajęć

edukacyjnych co najmniej - 5,00,
2) uzyskał jedno z  wymienionych poniżej wyróżnień:
a) jest laureatem bądź zajął I  miejsce w  konkursach,

olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w  konkursach, olimpiadach
przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu
powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w  konkursach, olimpiadach
przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu
wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w  konkursach, olimpiadach
przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu
ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych
lub tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim,
powiatowym.
2. Stypendium może otrzymać uczeń gimnazjum,

który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) uzyskał średnią ocen z  obowiązkowych zajęć

edukacyjnych co najmniej - 4,90;
2) uzyskał jedno z  wymienionych poniżej wyróżnień:
a) jest laureatem bądź zajął I  miejsce w  konkursach,

olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w  konkursach, olimpiadach
przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu
powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w  konkursach, olimpiadach
przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu
wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w  konkursach, olimpiadach
przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu
ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych
lub tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim,
powiatowym.
3. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły

ponadgimnazjalnej , który spełnia łącznie
następujące kryteria:
1) uzyskał średnią ocen z  obowiązkowych zajęć

edukacyjnych co najmniej- 4,75;
2) uzyskał jedno z  wymienionych poniżej wyróżnień:
a) jest laureatem bądź zajął I  miejsce w  konkursach,

olimpiadach przedmiotowych lub tematycznych na
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w  konkursach, olimpiadach
przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu
powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w  konkursach, olimpiadach
przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu
wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w  konkursach, olimpiadach

przedmiotowych lub tematycznych na szczeblu
ponadregionalnym, krajowym oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą konkursów, olimpiad przedmiotowych
lub tematycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim,
powiatowym.

4. Stypendia za osiągnięcia sportowe może
otrzymać uczeń klasy IV –VI szkoły podstawowej,
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej , który
spełnia łącznie następujące kryteria:
1) uzyskał średnią ocen z  obowiązkowych zajęć

edukacyjnych co najmniej- 3,5 oraz uzyskał ocenę
zachowania co najmniej dobrą;

2) uzyskał jedno z  wymienionych poniżej wyróżnień:
a) jest laureatem bądź zajął I  miejsce w  turniejach,

rozgrywkach sportowych na szczeblu krajowym,
wojewódzkim, powiatowym,

b) zajął od II do III miejsca w  turniejach, rozgrywkach
sportowych na szczeblu powiatowym,

c) zajął od II do XII miejsca w  turniejach, rozgrywkach
sportowych na szczeblu wojewódzkim;

d) zajął od II do XV miejsca w  turniejach, rozgrywkach
sportowych na szczeblu ponadregionalnym, krajowym
oraz międzynarodowym,

e) jest finalistą turniejów, rozgrywek sportowych na
szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym.

Kryteria, o  których mowa w  pkt. 1, 2, 3 i  4 winny być
potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami
tych dokumentów, potwierdzonymi za zgodność
z  oryginałem przez dyrektora szkoły lub pracownika
Referatu Oświaty.

Wnioski o  przyznanie stypendium Wójta należy
składać w  Sekretariacie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina
/dziennik podawczy – pokój nr  4/ w  terminie od 15 do 30
września danego roku kalendarzowego.

Stypendium przyznawane jest na dany rok szkolny za
osiągnięcia uzyskane w  poprzednim roku szkolnym.

Wniosek o  stypendium Wójta może złożyć:
- Dyrektor szkoły lub placówki oświatowej
- Rodzic lub prawny opiekun ucznia
- Pełnoletni uczeń

Formularz wniosku oraz regulamin i  tabela punktowa
do pobrania w  Referacie Oświaty /pokój nr  12/ oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy Bystra-Sidzina. (B.C.)
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O  przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci
studiów I  i  II stopnia oraz studenci jednolitych studiów
magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub
niepublicznych w  systemie stacjonarnym i  zaocznym.

Stypendium może być przyznane studentowi,
który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) uzyskał średnią ocen z  egzaminów w  roku

akademickim – co najmniej 4,5;
2) uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów

(w  przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem)
i  zaliczeń (w  przypadku, gdy przedmiot w  danym roku nie
jest objęty egzaminem) i  nie korzystał z  zaliczeń
i  egzaminów poprawkowych,

3) posiada publikacje naukowe, inne osiągnięcia
naukowe, działa aktywnie w  społeczności studenckiej,
studiuje drugi fakultet, jest laureatem lub zajął od I  do X
miejsca w  turniejach, rozgrywkach sportowych na szczeblu

wojewódzkim, krajowym lub wyższej rangi;

Kryteria, o  których mowa winny być potwierdzone
stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych
dokumentów, potwierdzonymi za zgodność z  oryginałem
przez pracownika Referatu Oświaty Urzędu Gminy Bystra
– Sidzina.

Wnioski o  przyznanie stypendium Wójta należy
składać w  Sekretariacie Urzędu Gminy Bystra-Sidzina
/dziennik podawczy – pokój nr  4/ w  terminie od 15 do 30
września danego roku kalendarzowego

Formularz wniosku oraz regulamin i  tabela punktowa
do pobrania w  Referacie Oświaty /pokój nr  12/ oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy Bystra-Sidzina. (B.C.)

WNIOSKI O  PRZYZNANIE STYPENDIUM
SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017
PRZYJMOWANE BĘDĄ OD DNIA 01.09.2016 r. DO
15.09.2016 r. W  URZĘDZIE GMINY BYSTRA-SIDZINA
W  POK. NR 12 – REFERAT OŚWIATY.

Termin 15 września, zgodnie z  ustawą o  systemie
oświaty, jest ostateczny.

Podstawa prawna: Zgodnie z  ustawą z  dnia 7 września
1991 r. o  systemie oświaty (Dz. U. z  2015 r. poz. 2156 ze
zm.)

Pomoc materialna o  charakterze socjalnym
w  formie stypendium szkolnego przysługuje:
- Uczniom szkół publicznych i  niepublicznych

o  uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i  dla
dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
(…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia;

- Wychowankom publicznych i  niepublicznych
ośrodków umożliwiających dzieciom i  młodzieży
upośledzonym w  stopniu głębokim, a  także dzieciom
i  młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio
obowiązku szkolnego i  obowiązku nauki - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki.

- Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających
uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i  dla
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku
nauki;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący
się w  trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z  niskich
dochodów na osobę w  rodzinie, w  szczególności gdy
w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a  także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniowi klasy zerowej oraz studentowi;
- uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Bystra-

Sidzina;

- uczniowi, który otrzymuje inne stypendia ze środków
publicznych z  wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota
otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1820 zł
(rocznie).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w  rodzinie
ucznia, uprawniająca do ubiegania się o  stypendium szkol-
ne, nie może być większa niż 514,00 zł netto (art.   9 ust. 8
ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o  pomocy społecznej (Dz.
U. z  2016 r., poz. 930).

Ponadto warunkiem przyznania stypendium
szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Bystra-
Sidzina.

Do wniosku o  stypendium szkolne należy dołączyć
wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód
z  miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj.
z  miesiąca sierpnia 2016 r.

Stypendium szkolne jest realizowane poprzez
refundację poniesionych kosztów, w  związku z  tym
istnieje konieczność zbierania imiennych faktur
i  rachunków wystawionych na wnioskodawcę, tj. rodzica
ucznia niepełnoletniego lub ucznia pełnoletniego.
Faktury i  rachunki powinny zawierać:
- nazwę wystawcy;
- datę wystawienia/sprzedaży;
- pełną nazwę produktu podlegającego refundacji

( istotne jest, aby np. obuwie, odzież, miały adnotację
„sportowe”).

W  ROKU SZKOLNYM 2016/2017 OBOWIĄZUJĄ
FAKTURY ZA:

• zakup podręczników – od czerwca 2016 r.
• pozostałe materiały szkolne – od lipca 2016 r. – wg

wykazu wydatków kwalifikowanych
• bilety miesięczne – od września 2016 r. do czerwca

2017 r.
• opłata za internet – od września 2016 r. do czerwca

2017 r.
Druk wniosku dostępny w  siedzibie Urzędu Gminy

Bystra-Sidzina w  pok. nr 12 – Referat oświaty oraz
w  sekretariatach szkół prowadzonych przez naszą gminę.
Ponadto jest możliwość pobrania formularza wniosku ze
strony internetowej www.bystra-sidzina.pl. (M.L.)
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Tradycyjnie, w  ostatnią niedzielę lipca, na placu
festynowym w  Bystrej Podhalańskiej było biesiadnie
i  śpiewająco. Cykliczną imprezę pod nazwą „Biesiada
Bystrzańska” przygotował GOKPTiS Bystra-Sidzina i  Koło
Gospodyń z  Bystrej Podhalańskiej. Można było zjeść tradycyjne
potrawy, ale też rozsmakować się w płynących ze sceny
muzyce i  tekstach. Najpierw były młode talenty - dzieci
z  Zespołu Szkół im. św Jana Kantego w  Bystrej Podhalańskiej.
Następnie sceną zawładnął kabaret EWG- Eksportowy Wytwór
Gminny- który humorystycznie opowiadał o  prozie naszego
życia (jak to kabaret). Gwiazdą wieczoru był zespół VOX,
znany z  festiwali i  programów telewizyjnych. Panowie
rozbawili i  rozruszali zebraną publiczność, poczęstowali się
przepyszną zupą z  serwatki z  sałatą i  obiecali jeszcze kiedyś
wrócić.

Wieczorowe tańce i  zabawę uświetniła obecność włoskiej
grupy pielgrzymów, którzy wrócili późnym wieczorem
z  Krakowa. Pogoda dopisała i  wszyscy uczestnicy zabawy
doskonale się bawili. (GOKPTiS, fot. J.Motor)

To już chyba tradycja, że podczas imprezy „Między
dawnymi a  nowymi czasy”, odbywającej się w  sidzińskim
skansenie, pada deszcz.

Spotkanie, współorganizowane przez Stowarzyszenie
„Tradycja i  Natura” oraz skansen w  trzecią niedzielę sierpnia
2016, nie było w  tej kwestii wyjątkiem.

Dla tych jednak, którzy przybyli, zabezpieczeni
w  peleryny, kalosze i  parasole, niedzielne popołudnie
stworzyło okazję do spróbowania specjałów kuchni regional-
nej,   m.in. zupy rydzowej, zupy z  serwatki i  sałaty,
przepysznych ciast, jak również niecodziennych rarytasów
takich jak czarne trufle, placek z  mąki kasztanowej czy
makarony z  nietypowymi dodatkami.

Chętni mogli wziąć udział w  warsztatach artystycznych
(malowanie na szkle, decoupage), podziwiać stoiska pełne
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Wakacje to czas odpoczynku i  relaksu dla każdego
dziecka. W  Świetlicy Środowiskowej odbywały się zajęcia
wakacyjne. Dostarczyły dzieciom wielu przygód, wrażeń
i  dobrej zabawy. Pierwszy tydzień wakacji rozpoczął się
szeregiem interesujących zajęć. Dzieci wybrały się na
wycieczkę do ,,Rabkolandu’’, gdzie skorzystały z  wielu
atrakcji oraz urządzeń rozrywkowych. W  każdy piątek
odbywały się warsztaty plastyczne przy współpracy
Biblioteki Publicznej w  Bystrej Podhalańskiej. Dzieci
wykonały  m.in lalki na plastikowej łyżce oraz samodzielnie
uczyły się różnych technik szycia i  przyszywania guzików,
wykonały ramki na zdjęcia, de coupage, kwiatki z  opakowań
po jajkach, malowały krajobraz na sztalugach. Największą
atrakcją cieszyło się robienie wielkich baniek mydlanych,
malowanie twarzy oraz konstruowanie figur z  balonów.
W  trakcie wakacji dzieci miały możliwość uczestniczenia
w  zajęciach taneczno - ruchowych ,,ZUMBA’’, (w  każdy
poniedziałek i  piątek). Wśród zajęć nie brakowało wydarzeń
sportowych. Była  m.in bitwa na wodne balony, która
przyniosła mnóstwo śmiechu w  środku lipcowego dnia.
Podczas wakacji dzieci wybrały się również na wycieczkę na
lody oraz na basen do Jordanowa. Odbywały się również
zabawy terenowe, w  tym podchody, gry planszowe, mecz
piłki nożnej na boisku sportowym, wycieczki rowerowe
i  piesze, pokaz talentów, gdzie dziewczynki przygotowały
piękne i  kolorowe stroje. Dzieci wybrały się do lasu na
wielką wyprawę i  zorganizowały ognisko, gdzie wielkim
zainteresowaniem cieszyło się smażenie kiełbasek na patyku.
Dzieci ze świetlicy brały udział w  konkursie na wianek
z  ostatniego nieszporu, w którym zajęły pierwsze miejsce.
Warsztaty kulinarne, jakie odbywały się w  świetlicy, miały
na celu połączenie przyjemnego z  pożytecznym. Dzieci

osładzały sobie wolny czas, przygotowując pyszne smakoły-
ki, w  tym sałatkę owocową, ciasto z  borówkami oraz desery
lodowe. Słodkościom nie było końca. Smakołyki
prezentowały się bardzo estetycznie i  smacznie, co zachęcało
do degustacji. Wakacje zakończyły się wspólnym
oglądaniem filmu wyświetlanego na projektorze w  świetlicy,
oraz dyskoteką. (M.J)

pięknych prac twórców ludowych, jak również posłuchać
i  poczytać o  cudownych właściwościach kapusty, babeczkach króla
Stanisława Leszczyńskiego, a  nawet sposobach poszukiwania trufli.

Nie zapominając o  najmłodszych, zorganizowano ściankę
wspinaczkową i  tyrolkę. Jak co roku, były także owieczki i  króliczki,
które specjalnie na tę okazję wprowadziły się do skansenowej
zagrody.

Impreza odbywała się w  fantastycznej oprawie muzyki
biesiadnej, którą zapewnił zespół WALOR z  Suchej Beskidzkiej.

Pomimo niesprzyjającej pogody, popołudnie upłynęło w  miłej,
przyjaznej atmosferze. (T.C., fot. J.Motor)
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W  związku z  24. edycją

Europejskich Dni

Dziedzictwa Skansen

w  Sidzinie zaprasza do

bezpłatnego zwiedzania obiektów

w  dniu 10 września 2016 r. w  godzinach

10:00-18:00.

Europejskie Dni Dziedzictwa to doskonała okazja
do pochylenia się nad lokalnym i  regionalnym
dziedzictwem, jakże ważnym dla rozwoju
społeczności i  jednostki. Warto zatem skorzystać
z  możliwości, jaką stwarzają i  odwiedzić miejsca,
o których na co dzień często nie pamiętamy.

Od lipca trwała akcja „Wakacje z Kulturą”. Pod tym
hasłem Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie z filią w Bystrej
Podhalańskiej, Gminny Ośrodek Kultury Promocji Turystyki i
Sportu oraz Skansen w Sidzinie-Muzeum Kultury Ludowej
przygotowały wakacyjną ofertę dla dzieci i młodzieży z
terenu gminy Bystra – Sidzina i okolic, ale także wakacyjnych
przybyszów z różnych części Polski. Celem akcji było
zapełnienie czasu wolnego, integracja dzieci w różnym wieku
oraz promocja bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji.

Zajęcia rozpoczynały się grami i zabawami integrującymi
grupę. Uczestnicy mogli rozwijać zdolności plastyczne,
manualne oraz umiejętności sportowe.

Na chętnych czekały:
1. zajęcia plastyczne- na zajęciach stosowane były różne

formy i techniki plastyczne: rysowanie, malowanie, lepienie,
wycinanie i wydzieranie,

2. gry i zabawy - kalambury, quizy, zgadywanki, szachy,
itp.,

3. warsztaty taneczne, w trakcie których dzieci „wyginały
śmiało ciało” pod okiem instruktora, uczyły się podstawowych
kroków, m.in. makareny i tańców dyskotekowych,

4. zajęcia kulinarne - gdzie można było dowiedzieć się, a
nawet spróbować, jak gotowały babcie (przygotowywanie m.in.
czarnych klusek, placków pieczonych na blasze),

5. warsztaty informatyczne - chętni mogli skorzystać ze
stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, ucząc się i
bawiąc jednocześnie.

Niestety, czas szybko płynie, a szczególnego przyspieszenia
nabiera w okresie wakacji. Niebawem jednak ferie zimowe, które
znowu będzie można ciekawie, aktywnie i bezpiecznie spędzić
razem z instytucjami kultury. (M.W.)
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W  dniach 1.08. -10.08.2016 r., tradycyjnie już, uczniowie, którzy ukończyli w  bieżącym roku szkolnym klasę szóstą
i  uzyskali najwyższą ilość punktów na sprawdzianie szóstoklasisty, udali się na dziesięciodniowy pobyt w  gminie Kępice, do
miejscowości Przytocko. Grupa wyróżnionych uczniów ze szkół w  Bystrej Podhalańskiej i  Sidzinie liczyła 46 osób. Uczestnicy

kolonii każdy dzień spędzali bardzo aktywnie. Odwiedzili
między innymi: bunkry Bluchera w  Ustce, Park Dinozaurów
w  Łebie, Westerplatte czy gdańskie ZOO, a  także Szymbark na
Kaszubach. Mieli okazję poznać atrakcje nadmorskich
miejscowości oraz zapoznać się z  historią odwiedzanego
regionu. Pogoda niezbyt sprzyjała plażowaniu, dlatego
uczestnicy wycieczki mogli skorzystać z  kąpieli wodnej w  Aqua
Parku w  Koszalinie. Atrakcji nie brakowało również wieczorami
po powrocie z  wycieczek. Do dyspozycji grupy pozostawały
boiska do piłki nożnej, kosza i  siatkówki oraz bilard. Odbyła się
również dyskoteka, na której uczniowie z  obu gminnych szkół
wspólnie bardzo dobrze się bawili. Wieczorami organizowane
były różne konkursy, np. konkurs na piosenkę o  pobycie
w  Przytocku, podczas których każdy uczestnik mógł wykazać się
swoimi zdolnościami. Wszyscy w  doskonałych humorach
powrócili do domów i  z  pewnością na długo zapamiętają
wakacyjne chwile spędzone w  gronie kolegów. (I.T.)

W  tym czasie, kiedy uczniowie z  naszej gminy gościli w  Przytocku, w  Bystrej Podhalańskiej przebywali uczniowie z  Gminy
Kępice.

A  oto, jak oni wspominają ten pobyt:
„W tym roku ponownie w ramach partnerskiej wymiany mieliśmy przyjemność gościć w Bystrej Podhalańskiej.
Pogoda nas rozpieściła prawie tak mocno jak gospodarze.
W  programie znaleźliśmy wiele wspaniałych atrakcji. Zakopane i  życie słynnego Hasiora. Zdobyliśmy Babią Górę, Halę Krupową,

Okrąglicę, spróbowaliśmy słodkości słowackich, podbiliśmy Zamek w  Niedzicy. W  Wadowicach poznaliśmy życie Jana Pawła II
i pałaszowaliśmy pyszne kremówki.

Wizyta w  Rabce Zdrój zapewniła nam zdrowe inhalacje, w  Makowie Podhalańskim posłuchaliśmy cudownych dźwięków w  ramach
Tygodnia Kultury Podhalańskiej. W  przedostatni dzień niebo płakało za nami, więc Kraków zwiedziliśmy w  tempie ekspresowym, ale
intensywnym. Po powrotach z wycieczek czekał na nas zawsze suto zastawiony stół i przepyszne ciasta.

Wieczorem bawiliśmy się na dyskotece lub hartowaliśmy ciało
na sali gimnastycznej.

Nie sposób w krótkiej recenzji streścić tego wspaniałego pobytu,
ale wystarczy spojrzeć na zdjęcia, by zobaczyć jak cudownie
spędzaliśmy czas. Serdecznie dziękujemy Pani dyrektor Ewie
Stokłosa i  Pani dyrektor Izabelli Targosz, Panu Augustynowi
i  całej obsłudze za dodatkowe kilogramy, Panu Mariuszowi –
naszemu leśnemu przyjacielowi za oscypki, Panu Arturowi za
dźwięki i super zabawę!

Pozdrawiamy i do zobaczenia jak najszybciej!
Ekipa z Kępic.”

Kochani!
W  sidzińskim skansenie właśnie ruszył projekt „Starsi-

młodszym, młodsi-starszym. Wymiana doświadczeń kulinarnych”,
prowadzony przez Gospodynie z  Sidziny.

Wielu z  nas mogło już dowiedzieć się „tego i  owego”, a  nawet
spróbować czegoś nowego –  m.in. czarnych klusek, placków
pieczonych na blasze. Była także okazja do nauczenia się
wytwarzania masła w  maśniczce. Wszyscy świetnie się bawiliśmy
i  z  niecierpliwością czekamy na następne spotkania!

Wszystkich chętnych, jak również niezdecydowanych – tych
młodszych i  starszych – serdecznie zapraszamy do przyłączenia się
do nas. Spotkania odbędą się w  czwartki: 15 września, 29 września,

13 października i  27 października w  godzinach 14.00-17.00.
Możemy razem spędzić mile czas, a  czerpiąc z  obecności ludzi różnych pokoleń - nauczyć się czegoś. Na koniec

pojedziemy na niecodzienną wycieczkę…
Niech zachętą dla was będą zdjęcia z  warsztatów.
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Z  okazji odbywających się w  lipcu Światowych Dni Młodzieży
w  Krakowie w  naszej gminie przebywało ponad 300 pielgrzymów.
Do Bystrej Podhalańskiej przybyło 140 pielgrzymów z  Niemiec i  114
z  Włoch. Zagraniczni Goście zostali zakwaterowani u  bystrzańskich
rodzin, a  liczna włoska grupa została ulokowana w  szkole. Dla
większości Pielgrzymów był to pierwszy kontakt z  Polską.
W  rozmowach podkreślali, jak bardzo są zaskoczeni polską
gościnnością, że Polska jest takim pięknym krajem z  wieloma
zabytkami, bogatą kulturą itp. W  kościele parafialnym w  Bystrej
Podhalańskiej odbywały się niemieckojęzyczne katechezy wraz
z  Mszą Św., którym przewodniczyli biskupi niemieccy. Na tę liturgię
zjeżdżali również pielgrzymi nocujący w  Sidzinie, gdzie przebywało
176 osób narodowości niemieckiej. Korzystali z  noclegów
przygotowanych w  Zespole Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny
w  Sidzinie, w  domu Sióstr Służebniczek oraz w  domach
mieszkańców. Do tej grupy dołączyli Włosi w  liczbie 26 osób.

W  trakcie tych dni nawiązywały się nowe znajomości,
wolontariusze i  gospodarze parafialni mogli wykazać się
znajomością języków obcych. W  każdym domu zagraniczni
Pielgrzymi pozostawili po sobie piękne świadectwo wiary i  miłe
wspomnienia. Wspólnota Neokatechumenalna, która nocowała
w  Zespole Szkół w  Bystrej Podhalańskiej, jako dowód swojej
wdzięczności ofiarowała ikonę "Dobrego Pasterza". Grupa ta,
podobnie jak i  inne grupy w  trakcie pobytu u  nas organizowała swój
czas zwiedzając  m.in. takie miejsca jak: Wadowice, Kraków,
Auschwitz czy Zakopane. Pielgrzymi przebywający w  Sidzinie jeden
dzień poświęcili na zwiedzanie sidzińskiego skansenu oraz
podziwiając nasze krajobrazy. Uścisków, serdeczności, podziękowań
i  łez na pożegnanie nie sposób było zliczyć! Wyjeżdżając, pielgrzymi
przekazali wyrazy podziękowań i  zachwytu dla wszystkich
mieszkańców. (B.K., J.C.)

01.09.2016 r. - Otwarcie nowej części dydaktycznej przeznaczonej dla uczniów klas I-III Szkoły
Podstawowej.

28.09.2016 r. - Eksperymentuj z  nami- poznaj, doświadcz, zrozum!
28.10.2016 r. - Jubileuszowe Święto Sportu.
30.11.2016 r. - Spektakl teatralny „Romeo i  Julia”.
29.12.2016 r. - Wieczór poezji i  muzyki.

W  dniach 11-13 sierpnia 2016 roku w  Bukowinie Tatrzańskiej odbyły się
przesłuchania konkursowe w  ramach Festiwalu Folkloru Polskiego 50.
Jubileuszowych „Sabałowych Bajań”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem
objął prof.   dr  hab.   Piotr Gliński,

Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałek Województwa
Małopolskiego, pan Jacek Krupa. Jak pisaliśmy w  majowym „Biuletynie”, do
konkursu zakwalifikował się Szymon Smętek, uczeń Szkoły Podstawowej
z  Bystrej Podhalańskiej , który został do niego delegowany po zdobyciu I  miejsca
w  Powiatowym Konkursie Gawędziarzy, Śpiewaków i  Instrumentalistów
Ludowych „Podbabiogórskie Posiady” w  Zawoi. I  tym razem Szymon również nie
zawiódł! Komisja w  składzie: mgr  Aleksandra Bogucka – etnomuzykolog, dr  Artur
Czesak – językoznawca, mgr  Benedykt Kafel – etnograf, mgr  Dorota Majerczyk –
etnolog, dr  hab.   Stanisław Węglarz – antropolog kulturowy – doceniła interpretację
gawędy I. Grobarczyk „Cyjo jes Babio Góra?” w  wykonaniu naszego młodego
gawędziarza. W  tak prestiżowym konkursie zajął on 3 miejsce w  kategorii
dziecięcej! Szymonowi serdecznie gratulujemy i  życzymy dalszych sukcesów!
(D.K.)
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W  połowie XIX w. Bystra liczyła ok. 1000 mieszkańców.
Należała do parafii w  Jordanowie, gdzie również mieściła się
szkoła parafialna. Tylko nieliczni Bystrzanie decydowali się
na posyłanie swych dzieci do szkoły. Co światlejsi obywatele
Bystrej widząc, że w  sąsiednich miejscowościach dzięki
nauce wzrasta postęp, ulega poprawie byt moralny
i  materialny społeczeństwa, postanowili utworzyć szkołę,
w  której dzieci uczyłyby się przynajmniej czytania. W  1866 r.
niemal w  środku wsi zostaje wystawiony budynek
składający się z  trzech izb. W  jednej odbywały się zajęcia
szkolne, druga przeznaczona była na mieszkanie, a  trzecia
służyła za areszt gminny. Nauka odbywała się w  porze
zimowej. Nauczycieli wybierała i  opłacała gmina. Byli to
często podróżni, wiejscy chłopi lub niektórzy gospodarze,
którzy już trochę czytać umieli. Szkoła nosiła nazwę
"Jednoklasowa Szkoła Ludowa Pospolita w  Bystry". Do
nauki dzieci zbytnio się nie garnęły, klasa nie była więc
przeciążona.

W  tym czasie w  całej Galicji przeprowadzano reformę
oświaty. Bystrzanie niezbyt chętnie się do niej odnosili.
Obawiali się zwiększonych ciężarów przypadających na
gminę, a  także i  tego, że dzieci zamiast paść bydło będą
musiały uczęszczać do szkoły. Opór mieszkańców wobec
reformy był tak duży, że władze szkolne C.K. (cesarsko-kró-
lewskie) musiały w  sposób ostry i  zdecydowany wystąpić do
zwierzchności gminy, by wyegzekwować zreorganizowanie
szkoły. W  wyniku orzeczenia Krajowej Rady Szkolnej we
Lwowie z  dnia 30 lipca 1885 r. powstała jednoklasowa szkoła
filialna. Od 10 września 1885 r. rozporządzeniem C. K. Rady
Szkolnej Okręgowej nauczycielem mianowany zostaje Pan
Sebastian Tworzydło, który zamieszkuje u  Pana Wawrzyńca
Główki. Czynsz za mieszkanie nauczyciela w  wysokości 40
złotych reńskich (złr) rocznie pokrywała gmina. Na gminę
nałożono obowiązek utworzenia Rady Szkolnej, w  skład
której wchodziło trzech przedstawicieli Rady Gminy, dwóch
zastępców. Kadencja Rady trwała 6 lat, lecz po trzech latach
następowała wymiana połowy członków Rady. Z  urzędu
w  skład rady wchodzili przedstawiciele kościoła i  szkoły
jako stali członkowie. "Zwierzchność Gminy zobowiązana
została do przygotowania od września 1885 r. potrzebne
sprzęty szkolne, ławki, tablice, stół, krzesło, stosowne dla
pana nauczyciela pomieszczenie, który przybędzie z  dniem
29 sierpnia 1885 r."

Gmina na płacę nauczyciela musiała uiszczać 75 złr i  39
cnt, obszar dworski 6 złr 91 cnt, resztę zaś tj. 167 złr 70 cnt
przekazywała Cesarsko - Królewska Okręgowa Rada
Szkolna w  Myślenicach. Na zakup środków szkolnych
i  kancelaryjnych wspomniana Rada przeznaczała 10 złr.
Oprócz bezpłatnego mieszkania służbowego nauczycielom
przysługiwał urlop zdrowotny, a  po wybudowaniu w  1895 r.
kolei 50% zniżka na przejazdy.

W  zreformowanej szkole w  roku 1886 uczyło się 132
uczniów. Część uczniów uczęszczała do Osielca, część do
Sidziny. Na zakończenie roku szkolnego odbywały się tzw.
"popisy" uczniów z  udziałem ks.   Proboszcza z  Jordanowa,
czasem dziedzica, Rady Gminnej i  przedstawicieli Rady
Szkolnej Okręgowej w  Myślenicach. Rok szkolny kończyło
nabożeństwo odprawiane w  kaplicy w  Bystrej bądź
w  kościele parafialnym w  Jordanowie.

Od roku 1902 zmieniono jednoklasową szkołę na
dwuklasową. Kierownikiem i  zarazem nauczycielem zostaje
mianowany Pan Jan Mikołajczyk. Po zakończeniu I  wojny
światowej w  1918 r. rządy austriackie w  Galicji przejmuje
Polska Komisja Likwidacyjna, która jednak zachowuje
obowiązujące w  zaborze austriackim prawo. Ze szkół
zniesiono obowiązkową naukę języka niemieckiego,
wprowadzając obowiązek nauki języka ojczystego.
Zwiększono z  2 do 4 lat naukę w  szkole.

Za 400 koron kierownik szkoły Pan Jan Mikołajczyk
dokupuje od arcyksięcia Karola Stefana Habsburga z  Żywca
działkę ziemi, na której powstaje nowa szkoły.

W  czerwcu 1930 r. kierownikiem szkoły z  nakazu władz
zostaje Pan Bazylii Hrywna z  Małostowa koło Sękowej
Nowy kierownik aktywnie włącza się w  życie wsi. W  1930 r.
współtworzy Kółko Rolnicze (pełniąc funkcję sekretarza),
organizuje szkolenia szerzące oświatę rolniczą. Rozwija się
życie kulturalne wsi, wzrasta lokalny patriotyzm.

Od 1933 r. mieszkańcy wsi gromadzą się w  szkole, by
posłuchać radia, obejrzeć film. Młodzież organizuje się
w  Lidze Pracy Obywatelskiej Kobiet, Związku Strzeleckim,
Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Polskiej. Wystawiane
są Jasełka, przedstawienia patriotyczne  m.in. "Cud nad
Wisłą".

Zbliżająca się wojna wprowadza zamieszanie w  pracę
szkoły. W  dniach 21-23 sierpnia 1939 r. w  Bystrej odbywają
się manewry 3-go Pułku Ułanów z  Tarnowskich Gór pod
dowództwem majora Krogulskiego. Szkoła zamieniona
zostaje w  szpital wojskowy. 3 września 1939 r. ok. południa
wkraczają Niemcy. Nauka zostaje odroczona do 6 listopada
1939 r. Od  l stycznia 1940 r. Bystra zostaje włączona do
powiatu nowotarskiego. Ze szkół usunięto wszelkie symbole
narodowe, polskie emblematy, nazwiska zasłużonych
Polaków. Wójtowie mieli protokolarnie przejąć polskie
podręczniki.

Naukę geografii ograniczono do geografii fizycznej,
usunięto naukę historii, naukę języka polskiego ograniczono
do czytania i  bezbłędnego pisania, a  matematyki do liczenia.
Zabroniono wymawiać w  czasie modlitwy wezwania
"Królowo Korony Polskiej . . . " . Religii mogli uczyć księża
tylko z  podręcznika niemieckiego. Zabroniono uczenia
prywatnie dwóch i  więcej uczniów. Zakazano
organizowania zebrań rodziców. Nauczyciele zostali
zobowiązani do przekazywania uczniom, a  przez nich
rodzicom, że przyczyną upadku państwa polskiego była
"stronniczość nieudolnego polskiego rządu
i  podtrzymującego go feudalnego położenia dlatego został
uchylony nieudolny, dlatego niemożliwy do utrzymania
stan."

Od 1941 r. obowiązkową lekturą języka polskiego było
czasopismo "Stern", matematyki "Łatwe rachunki dla
pierwszej klasy szkół powszechnych".

W  okresie okupacji nauka odbywała się nieregularnie.
Pomieszczenia szkoły były kilkakrotnie zajmowane przez
wojska okupanta dla rekonwalescentów. Również z 
powodu silnych mrozów uczniowie nie mogli uczestniczyć
w  zajęciach. W  kolejnych latach wojennych liczba uczniów
wahała się od 316 do 352, jednakże do szkoły uczęszczało
przeciętnie 60-70% ogółu. Od 1940 roku odbywał się

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”
Jan Paweł II
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w  szkole werbunek do pracy w  Niemczech, początkowo
dobrowolny, a  później przymusowy włącznie z  łapanką na
drogach i  koło kościołów. Absolwenci szkoły byli
zobowiązani meldować się w  powszechnie znienawidzonym
Urzędzie Pracy.

Nauczycieli i  uczniów władze okupacyjne zmuszały do
różnych prac jak np. uprawa rumianku, tępienie much
i  komarów, zbieranie papieru, złomu, hodowli jedwabników
i  pszczół, zwalczanie chwastów. Na polach Goldmana
i  Kojsa uczniowie i  nauczyciele zobowiązani zostali do
uprawiania rośliny "gumodajnej" zwanej koksagisem. Nauka
ograniczała się w  zasadzie do zajęć praktycznych,
gospodarczych. Wymiar czasu pracy nauczyciela wynosił 28
godzin tygodniowo.

W  Bystrej było wielu przesiedleńców z  Wielkopolski,
a  po upadku Powstania Warszawskiego przybyły sieroty
powstańcze. Dla nich szkoła zorganizowała stołówkę, a  po
zakończeniu wojny w  willi Szewczyków na roli Traczowej,
gdzie wcześniej znajdował się szpital niemiecki,
zorganizowano dom dziecka. Prowadzony był on przez
nauczycieli ¬Józefa i  Marię Durków. Warunki pracy szkoły -
2 sale lekcyjne - były bardzo trudne, toteż uczono na 3
zmiany.

W  dniu 29 stycznia 1945 roku około godziny 10.30 do
Bystrej wkroczyli żołnierze radzieccy wypędzając okupanta.
19 lutego 1945 roku odbyło się pierwsze po wojnie
posiedzenie Rady Pedagogicznej w  składzie: kierownik
szkoły Bazyli Hrywna, nauczyciele: Julia Syc, Stefania
Krupa, Stanisława Heil, Anna Łazarska, Józefa Mikołajczyk,
Kazimiera Skrzeczkowska oraz nowoprzybyli: Józef i  Maria
Durkowie.

Tuż po zakończeniu wojny 19 lutego 1945 r. dzieci
i  młodzież rozpoczęły nowy rok szkolny. Na potrzeby
szkoły, która musiała pomieścić 7 klas zaszła konieczność
wynajęcia pomieszczeń w  prywatnych domach: od
01.02.1946 r. we dworze i  u  Franciszka Kulki, od 01.09.1949 r.
u  Stefanii Morawkowej i  u  Wawrzyńca Pyrtka, a  od
01.01.1957 r. u  Mikołajczyka Edwarda. Z  uwagi na brak
nauczycieli z  odpowiednim wykształceniem naukę
prowadzili nauczyciele po siódmej klasie i  kursie
pedagogicznym. Wysiłek nauczycieli skupiał się głównie na
pracy wychowawczej, której celem było "prostowanie"
wypaczonych przez wojnę charakterów oraz zwiększenie
frekwencji. Szkoła oprócz funkcji dydaktycznej,
wychowawczej i  opiekuńczej pełniła funkcję kulturotwórczą
w  środowisku. Na bazie szkolnej działały: Koło Polskiego
Czerwonego Krzyża, Liga Przyjaciół Żołnierza, Związek
Harcerstwa Polskiego, Związek Młodzieży Polskiej, Kółko
Rolnicze, Koło Gospodyń Wiejskich. Rozpoczęła działalność
drużyna zuchowa prowadzona przez Marię Durkową.

Polityka powoli zaczęła wkraczać na teren szkoły. Od
01.09.1949 r. nauczycielom zabroniono chodzić z  uczniami
do kościoła na nabożeństwa z  okazji rozpoczęcia roku
szkolnego. Do 1953 r. odbywały się w  szkole lekcje religii,
które prowadzili księża przywożeni furmanką z  Jordanowa,
a  od 1953 r. usunięto naukę religii, wprowadzając w  to
miejsce codzienne apele złożone z  raportu, pieśni
i  wiadomości prasowych. Ponownie religia wróciła do
szkoły w  latach 1957-1961. Z  uwagi na dużą liczbę

analfabetów, szkoła przystąpiła do organizowania kursów,
na których "przerośnięci uczniowie" jak również milicjanci
i  inni "garnący" się do władzy, poznawali podstawy wiedzy.
Kursy analfabetów trwały do lipca 1951 roku.
Wprowadzono obowiązek szkolny do 16 roku życia.
Uczniowie i  nauczyciele aktywnie uczestniczyli we
wszystkich akcjach i  kampaniach nakazanych przez władze
państwowe (niektórzy czynili to bez wewnętrznego
przekonania), takie jak: agitacja za tworzeniem spółdzielni
produkcyjnych, powszechny spis ludności, spisy rolne,
zbiórka surowców wtórnych, sadzenie lasów, zbieranie
stonki ziemniaczanej, zbiórka pieniędzy na odbudowę
Warszawy, na fundusz stypendialny, na Towarzystwo Burs
i  Stypendiów., na sztandar dla saperów w  Krakowie.

Od 09.06.1951 roku wprowadzono obowiązkowe
egzaminy dla nauczycieli z  filozofii marksistowsko-
leninowskiej. W  szkole nałożono obowiązek przynależności
uczniów do Organizacji Harcerskiej, którą od 1951 roku
prowadził etatowy przodownik Wacław Szklarski. Dzięki
niemu po raz pierwszy uczniowie wyjechali na wycieczkę
poza teren Bystrej, do Poronina, do Oświęcimia i  na
dwudniową do Krakowa oraz do Wieliczki. Wycieczki
finansowane były przez harcerstwo z  zabaw oraz dotacji
oświatowych z  Myślenic.

8 maja 1949 r. odbyły się pierwsze wybory komitetu
rodzicielskiego, a  od 9 października

1955 r. wybory rad klasowych. W  1952 r. szkoła
otrzymała od Ministerstwa Lasów 1ha ziemi będący
własnością Nadleśnictwa Państwowego w  Bystrej,
z  przeznaczeniem na boisko sportowe (obecnie znajduje się
tam remiza strażacka i  przedszkole).

Od 15 maja 1954 r. rozpoczęła się batalia o  budowę nowej
szkoły. Do rozpoczęcia budowy przystąpiono w  kwietniu
1957 r., a  zakończono ją 13 czerwca 1959 r., zaś 26 czerwca
1960 r. po raz pierwszy zaświeciły we wsi żarówki. W  1962 r.
wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową, nauka
odbywała się na dwie zmiany. Z  uwagi na wzrost liczby
uczniów oraz nie odpowiednie pomieszczenia
wynajmowane na naukę zaszła konieczność wybudowania
nowej szkoły. Budowa rozpoczęła się w  kwietniu 1957 r., a  l
września 1959 r. uczniowie rozpoczęli naukę w  nowym
budynku. Równocześnie zajęcia odbywały się w  klasach
starej szkoły.

W  związku z  reformą szkolnictwa i  wprowadzeniem
gimnazjów nastąpiła konieczność dostosowania bazy
szkolnej do potrzeb. W  roku 1998 r. rozbudowano szkołę
o  nowe sale lekcyjne, salę gimnastyczną o  wymiarach 12  m x
24  m oraz boiska sportowe. W  dniu 3 czerwca 2002 r.
z  udziałem biskupa Kazimierza Nycza oraz władz
województwa nowosądeckiego przywrócono szkole imię
św. Jana Kantego, oraz wręczono sztandar ufundowany
przez Parafię św. Marcina w  Bystrej. W  dniu 25 marca 2004 r.
poświęcono i  oddano do użytku zmodernizowane
i  rozbudowane pomieszczenia gimnazjum mieszczące się na
I  piętrze budynku z  wejściem oddzielnym od strony
północnej.

Opracował mgr  T. Uczniak




