V Bystřici slavila česká škola
V pátek 23. května se v Bystřici nad Olší sešlo několik set návštěvníků, aby byli
svědky slavnostního otevření výstavy. A o jakou výstavu šlo? Na desítkách panelech
zde jsou zmapovány počátky školství na Těšínsku a posléze v Bystřici až po
současnost. Výstavu připravilo Muzeum Těšínska společně s bystřickou základní a
mateřskou školou v budově staré české obecné a měšťanské školy.Školní vyučování
v obci je datováno podzimem roku 1784 v dřevěnici, která
byla
nedaleko
evangelického kostela. Z této první školy, která se nedochovala, jsou v depozitáři
Muzea Těšínska uloženy trámy, na nichž čteme: „Za Kněze Andrege Paulini, Rect
Pawla Kalita, Foyta Jan Hetsko, Mistra Adama Lamatz.“ Na druhém pak:
„Poďtež ditky poslaucheyte mne Bazni Hospodinowe wyučowati was budau.
Žalm 34. V. 12. Wystawena škola tato w augustu RP 1784.“

.

Výstavu již zhlédly stovky návštěvníků a to nejen z Bystřice, ale i z okolních obcí a
měst, Českého Těšína, Ostravy, Hranic na Moravě, Prahy apod. Zápisy v pamětní
knize svědčí o jejich nebývalém zájmu. Je zde možnost prohlédnout si dobovou třídu,
ve které je vše, od umyvadla, kamínek s uhlákem, obrazy, pomůckami k výuce,
tabulkami, kalamáři, psacími potřebami, tabulkami na které děti psaly, tabulí a
nechybí ani rákoska.
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Výstava bude veřejnosti přístupna do 8. června a je možné ji navštívit denně od 9 do
16 hodin v budově staré školy v Bystřici nad Olší. Výstavou byly zahájeny dvoudenní
oslavy 230. let školství v obci. V podvečer následovala v místním evangelickém
kostele, zcela zaplněném, prezentace knihy „Od češtiny k české škole“, kterou
připravil kolektiv autorů a byla slavnostně představena široké veřejnosti. Příjemná
atmosféra doladěná melodiemi Beatles v podání ostravského Janáčkova komorního
orchestru a v hlavní roli škola, učitelé, školáci, bývalí kantoři i absolventi tak strávili
nádherné a nezapomenutelné chvíle. Dvouhodinový program uváděl starosta obce
Ladislav Olšar. Poděkoval všem učitelům od mateřinky až po vychovatelky
v družinách i dalším pracovníkům, kteří se o výchovu a vzdělání dětí starají.
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Zleva - ředitel Muzea Těšínska PadDr. Zbyšek Ondřeka, emeritní biskup Slezské církve evangelické
augsburského vyznání v Bystřici Mgr. Stanislav Piętak, paní ing. Kateřina Chybidziurová z MěÚ
z Jablunkova, ředitel ZŠ a MŠ 848 Mgr. Jan Čechura a starosta obce pan Ladislav Olšar

Prezentace knihy, která svým rozsahem, podrobností popisu vývoje školství
v Bystřici, obrazovou galerií nemá v širokém okolí obdoby, se ujali - emeritní biskup
Slezské církve evangelické augsburského vyznání Mgr. Stanislav Piętak, paní ing.
Kateřina Chybidziurová z MěÚ z Jablunkova, ředitel ZŠ a MŠ v Bystřici Mgr. Jan
Čechura a ředitel Muzea Těšínska PadDr. Zbyšek Ondřeka, který mimo jiné vyjádřil
přání, aby všechny okolní obce na Těšínsku našly odvahu a přistoupily ke své
historii stejně, tak, jak k tomu s odvahou přistoupili v Bystřici. Kniha je k dostání
v informačním centru v obci. Oslavy měly pokračování v sobotu 24. května, kdy se
v místním školním areálu konaly radovánky.

Foto: Petr Majer

Na školní nádvoří přiběhly děti z mateřské školy, které nám připomněly, že se blíží
prázdniny a pestré cvičení s rodiči sklidilo velký potlesk. A pak postupně žáci 1. až 9.
ročníku předvedli svá vystoupení. Předlohou jim byly rytmy a kroje ze všech
kontinentů. Vyvrcholením pak bylo vystoupení chlapců ze 6. až 9. ročníku, kteří
předvedli perfektní gymnastická cvičení. Nádhera – jak v pohádce….napsal do
pamětní knihy jeden z návštěvníků a kdo se této skvělé akce zúčastnil mu dal jistě za
pravdu.
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