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 W 1983 roku postanowiono zorganizować w
budynku socjalnym Szkołę Podstawową w
Bystrym z klasami 1-3. Na ten cel zostały
przeznaczone 2 pomieszczenia na izby
lekcyjne oraz kancelarię. Wyremontowano je i
dostosowano do potrzeb szkoły. W
wyposażeniu szkoły pomogła Zbiorcza Szkoła
Gminna w Giżycku z/s w Wilkasach. 30
sierpnia 1983 roku na prośbę dyrekcji rodzice
z osiedla Bystry pomogli w przygotowaniu klas,
by 1 września uroczyście rozpocząć nowy rok
szkolny. W tak doniosłym wydarzeniu brały
udział władze Gminy Giżycko. Gminny
Dyrektor Szkół Piotr Kownacki przedstawił
grono pedagogiczne w składzie: dyrektor SP
Bystry- Edmund Jodko, nauczyciele: Weronika
Jodko, Wiesława Widuto. Odbyło się też
uroczyste ślubowanie uczniów. Z.K.i O.O.
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25 marca 2003 roku odbyła się
sesja Rady Gminy, podczas której
postanowiono o nadaniu nazwy
Szkole Podstawowej w Bystrym.
Na wybór patrona szkoły mieli
wpływ uczniowie, rodzice oraz
pracownicy szkoły, którzy brali
udział w anonimowej ankiecie (inne
kandydatury to; Adam Mickiewicz i
Jan Paweł II). Na uroczystość
przybył przedstawiciel biskupa
ełckiego, prałat Marian Salomon
oraz wójt gminy Andrzej Sieroński,
a także  rodzice i przyjaciele
placówki. Podczas imprezy
odsłoniono tablicę z wizerunkiem
patrona, a następnie umieszczono
ją na centralnej ścianie na 
głównym holu szkoły. Ks. kard. S.
Wyszyński czuwa nad nami do
dziś. O.O.

Życzenia od gości

Msza w kościele

.

W lokalnych mediach
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Poznajecie?
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-Dzień dobry. Pani  Dyrektor, czy w związku z naszym ważnym świętem
szkoły, zechce nam Pani odpowiedzieć  na kilka pytań?
-Oczywiście!
-Od kiedy pamiętamy, w naszej szkole zawsze był ten sam dyrektor
szkoły… Ile to już lat pełni  Pani tę zaszczytną funkcję?
- To już dwudziesty szósty rok.
-Czy funkcję dyrektora powierza się tak po prostu jakiejś osobie, czy są
jakieś konkursy na dyrektora?
-Sądzę, że i jedno, i drugie, trzeba mieć określone cechy charakteru i brać
udział w konkursach.
-Czyli wygrała już Pani  taki  konkurs kilkukrotnie?
-Tak, wygrałam cztery takie konkursy, a dwa razy przedłużono mi
kadencję o 5 lat.
-Jakimi cechami charakteru powinna odznaczać się osoba ubiegająca się
o stanowisko dyrektora szkoły? Może ktoś z nas w przyszłości też nim
zostanie?
-Przede wszystkim musi być chętny do pracy, musi przynajmniej
przepracować 5 lat  jako nauczyciel, by później startować  na dyrektora.
Ważne, by był kompetentny, musi też sporo wiedzieć,  by zarządzać
innymi. Kreatywność i pomysłowość to również ważne cechy.
-Jakie był początki Pańskiej kariery zawodowej ? Tak jak u marynarzy -
od majtka do kapitana?
- Majtkiem oczywiściebyłam, co prawda krótko, bo  5 lat, później zostałam
od razu kapitanem.
-Czy trudno zarządzać szkołą? Uczniowie,  nauczyciele, inni  pracownicy,
jak to wszystko pogodzić? W naszej szkole chyba wszystko funkcjonuje
jak w zegarku?
-To wspólne wypracowanie zadań i przemyślane zarządzanie.
-Ciekawi nas,  kim Pani chciała zostać w dzieciństwie?
-Zdziwicie się, fryzjerką, zawsze lubiłam czesać  lalki, koleżanki. W
późniejszym wieku lubiłam bawić się w szkołę i chciałam zostać 
nauczycielką. 
-Jakie lekcje Pani lubiła, a które nie są mile wspominane przez Panią?
-Lubiłam wszystkie przedmioty, ale najmniej chemię i fizykę. Jednak też
sobie świetnie z nimi radziłam.
-Kiedy zdecydowała Pani, że zostanie nauczycielką?
-Udzielałam korepetycji koleżankom i kolegom, wtedy zauważyłam w
sobie, że mam duszę nauczycielki.
-Czy woli Pani uczyć  czy pracować jako dyrektor –bez żadnych lekcji,
sprawdzania klasówek…?
- Zawsze bardzo lubiłam uczyć dzieci i bardzo ciężko było mi z tego
zrezygnować, ale teraz mam przecież świetlicę…
- W związku z 35- leciem szkoły chcemy życzyć Pani przede wszystkim
dalszej wytrwałości, ale może jeszcze czegoś więcej...?
-Chyba  zależałoby mi na dobrej atmosferze z nauczycielami i uczniami.
- Na pewno tak będzie. Dziękujemy Pani za spotkanie i aby kolejne lata
przynosiły Pani satysfakcję w życiu osobistym jak i zawodowym. W.S. i
L.H.

arch. szkoły

cecha szczególna -uśmiech
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Pani Mireczka
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 -Ostatnio przeglądaliśmy kroniki naszej szkoły i
okazało się, że to Pani wie o niej najwięcej. To właśnie
Pani zaczęła tu pracę jako pierwsza. Czy mogłaby
Pani opowiedzieć nam o swoich początkach?
-Kochani, dla mnie to podwójny jubileusz; 35-lecie
istnienia szkoły i 35 lat pracy w tej szkole. Pracę
rozpoczęłam 01.09. 1983r. jako nauczyciel
przedszkola. Budynek, w którym mieści się nasza
szkoła należał kiedyś do WPGR w Giżycku i była w
nim stołówka pracownicza. Uczniowie z Bystrego
dojeżdżali do SP nr2 w Giżycku. Klasy I-III w Giżycku
były przepełnione, więc postanowiono utworzyć dla
młodszych dzieci Szkołę Podstawową w Bystrym.
Dokonano adaptacji pomieszczeń i teraz gdzie jest
kuchnia, świetlica i stołówka były dwie klasy, pokój
nauczycielski, łazienka i magazynek. Dyrektorem
szkoły został ŚP Pan E. Jodko. Lekcje odbywały się
na zmiany. Oddział przedszkolny miałam na górze,
tam gdzie jest teraz hol. Uczęszczały do mnie dzieci 6
letnie rodziców niepracujących zawodowo, bo w
Bystrym było też przedszkole pracownicze.
Przedszkolaków było bardzo dużo, więc postanowiono
utworzyć oddział przedszkolny przy szkole. Takie były
początki. Potem zagospodarowano jeszcze jedno
pomieszczenie i  przeniosłam się z moją grupą na dół.
Na górze utworzono bibliotekę. Klasy były liczne,
ponad 20 osób w każdej. Nie było telefonów, na
przerwach wszyscy grali w "dwa ognie" na boisku. Po
remoncie (dobudowie drugiego piętra) w 2001r.
otrzymałam obecną salę nr2. Pracowałam w niej 14 lat.
Po kolejnych adaptacjach budynku jestem w sali nr4.
Powiem Wam, sposób prowadzenia lekcji był i jest taki
sam jak kiedyś, tylko bez komputerów. Uczniowie
więcej informacji czerpali z encyklopedii i książek.
Uczyli się tak jak Wy-bardzo podobnie. Bardzo miło
wspominam te 35 lat w naszej szkole. Chodzą do mnie
już dzieci rodziców, których uczyłam dawno temu.
Pracuję ze wspaniałą kadrą pedagogiczną i
personelem administracyjnym. Moja rada: Uczcie się!
Wiedza, którą przyswoicie w tej szkole, jest
największą inwestycją jakiej dokonujecie w ciągu
swojego życia, gdyż to skarb, którym będziecie się
dzielić z innymi w różnorodny sposób. Bardzo
serdecznie pozdrawiam wszystkich!  O.G.

arch.szkoły

35 lat w szkole BRAWO
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Moja szkoła
jest wesoła.

Nawet, gdy jest trochę źle,
pogodzimy zawsze się.

Pani Plaga
to wysoka jest jak flaga.

Pani Kopka
niczym kropka.

Czasem tutaj, czasem tam,
lecz w sekrecie powiem Wam,

że jest miła, że jest fajna,
a do tego bardzo ładna.

Pan Sacharczuk uczy histy
i jest zarąbisty.

 Pani Kurzynowska
ma do matmy super noska,

bo gdy zadań mamy sto,
ona zrobi to prosto.

Pani Marzena pisze i rysuje,
i nas ciągle zaskakuje.

Antonina P., Maja O. i Marcelina G.

To nasza szkoła podstawowa.
Nikt się nie smuci,

każdy coś nuci.
Nuci wesołą piosenkę

I wtedy łapiemy się za rękę.
Jest też takie święto 35-lecie

szkoły.
Wtedy wszyscy się zbierają

i szykują całą zgrają
podziękowania dla  Pani Dyrektor.

Ania. S. z  kl. III 

Moja szkoła jest kochana.
Zawsze dobra i wspaniała.

Gdy się pokłócimy,
zawsze się godzimy.

Maryna S., Maja O. i Oliwia Ż. 

Za co lubisz swoją szkołę?

tt

Ania, poetka, ale i tancerka
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Obowiązkowe mundurki
arch.szkoły
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Coroczne spotkania rodzinne
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