ROK SZKOLNY 1998/99
1 WRZEŚNIA 1998R. – wtorek
O godz. 9.00 cała społeczność szkolna zebrała się na uroczystym rozpoczęciu roku
szkolnego. Spotkanie w szkole poprzedziła Msza Św. w kościele parafialnym o godz. 8.00.
Dyrektor szkoły mgr Maria Brodzik serdecznie powitała zgromadzonych na
uroczystości nauczycieli, uczniów i rodziców.
Zadania dydaktyczne, wychowawcze o opiekuńcze realizować będą następujący
nauczyciele: dyr. Mgr Maria Brodzik, mgr Teresa Lewandowska, mgr Anna Bogusz, Barbara
Głuchowska, Kazimiera Rosińska, mgr Mariusz Kachniarz, Barbara Tomasiewicz, Edyta
Kępka, Barbara Kachniarz, mgr Ewa Wardak, s. Mirosława Protasiuk, ks. kanonik Henryk
Demiańczuk.
Wychowawstwo w klasie I otrzymała pani Barbara Tomasiewicz.
Część artystyczną związaną z inaugurcją nowego roku szkolnego przygotowała kl.
VIII pod kierunkiem wychowawcy – pani Marii Brodzik.

W świątecznym nastroju…
Dzień 19 października zapadnie głęboko w nasze serca. Tego dnia bowiem po raz
pierwszy w historii naszej placówki oświatowej obchodziliśmy Święto Szkoły – Dzień Patrona
Szkoły.
Uroczysta Msza Św., stroje galowe całej społeczności szkolnej, mnóstwo gości,
niecodzienna dekoracja i uroczysta akademia stworzyły iście świąteczny nastrój. Swoją
obecnością w tym dniu zaszczycili nas:
- byli żołnierze ŚZŻ AK,
- p. Kazimierz Mamiński – starszy wizytator KO Oddziału Zamiejscowego w Łukowie,
- p. Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski.]
Jesteśmy dumni, że nasza szkoła, Szkoła Podstawowa im. ppłk Wacława Rejmaka ps.
„Ostoja” w Jedlance nosi to imię, że możemy się szczycić posiadaniem pięknego sztandaru.
Postaramy się godnie reprezentować imię szkoły, dbać o jej honor, podtrzymywać jej chlubne
tradycje.
Swoją nauką i pracą będziemy rozsławiać imię „Ostoi” w naszym środowisku,
regionie, ojczyźnie.

30.10.1998r.
W dniu 30.101998r. odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów i pasowanie ich na
uczniów, którego dokonała przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Natalia Kołaczek.
W uroczystości tej uczestniczyli nauczyciele, rodzice i uczniowie klas starszych. Część
artystyczną przygotowała pani Ewa Wardak i pani Anna Bogusz.

Narodziła się nam nadzieja i miłość
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia nie są nam obce.
W dniu 18.12.1998r cała społeczność szkolna wraz z Radą Pedagogiczną, s. Mirosławą
i ks. kanonikiem Henrykiem Demiańczukiem spotkała się na uroczystym opłatku szkolnym.
Zapanował prawdziwie wigilijny nastrój. Ten apel był inny niż zwykle: choinka, jasełka,
kolędy, życzenia, opłatek i niewypowiedziana radość…, a wszystko to dzięki siostrze
Mirosławie, która oj! Napracowała się z klasą VI.
W dniu 24 marca Roku Pańskiego 1999 reprezentanci naszej szkoły
recytowali utwory Jana Pawła II na szczeblu powiatu.
Mamy się czum szczycić! Uczennica klasy VII – Katarzyna Szczęśniak rozsławiła szkołę
zajmując I miejsce w Konkursie Recytatorskim Poezji Jana Pawła II na etapie powiatowym.
Będzie ona uczestniczką w/w konkursu na etapie wojewódzkim.

Jak Wojtek został strażakiem?
Trzeba było przybyć do naszej Jedlanki dnia 13 czerwca 1990r. i przypatrzeć się
klasie V, która pod kierunkiem pani A. Bogusz i pani B. Głuchowskiej, pokazała i
odpowiedziała „Jak Wojtek został strażakiem?”
Co ciekawsi to przybyli. A ciekawskich było dużo: 4 jednostki OSP (Jedlanka, Jamielne, Dąbie,
Róża), pana Wójta nie zabrakło, było mnóstwo różnych gapiów.
Choć się nie paliło
Wielu tu przybyło
I naszych piątaków
Szczerze wychwaliło
Tyle, że jedlańskiej straży
Cościk nawaliło
I ostatnie miejsce
Z nóg ich powalił.

„Taki dzień się zdarza raz…” – 23 czerwiec 1999r.
„W podzięce za dar najpiękniejszy, za wiedzę i serce” całej Radzie Pedagogicznej,
Dyrekcji, Wychowawcom, wszystkim Pracownikom szkoły oraz Rodzicom – ośmioklasiści –
rocznik 1985 – pamiętnego dnia 23 czerwca 1999r. Zapragnęli na apelu pożegnalnym
zachować siebie we wdzięcznej pamięci. Dziękowali za wszystko, uśmiechali się sztucznie,
spoważnieli jak nigdy, nie wstydzili się łez.
Taki dzień się zdarza raz…

Reformo, reformo…, - 25 czerwiec 1999r.
Tyłeś to sprawiła, żeś z naszej szkoły szóstą wykurzyła.
Tak to prawda, bowiem w dniu 25 czerwca 1999r. po raz pierwszy w historii tej szkoły
uczniowie klasy VI otrzymali świadectwa szkolne z następującą klauzulą: „Niniejsze

świadectwo jest równoznaczne ze świadectwem ukończenia szkoły”. O rany, szóstaki
absolwentami. Tak więc podziękowaniom, życzeniom i pożegnaniom nie było końca.
Żegnaj Szkoło! Witaj Gimnazjum!

Żegnaj szkoło na rok! – 25 czerwiec 1999r.
Oj, nie na rok. Zamawiam słońce na 2 miesiące. Gdy przyjdzie 1 wrzesień 1999r.
uczniowie klas I-VI i VIII spotkają się w murach starej „budy”.
Tymczasem w szkole gala na całego czerwca 25 roku pańskiego 1999r.
Żegnaj szkoło!
Witajcie wakacje!
Do zobaczenia w ostatnim roku szkolnym tego tysiąclecia 1999/2000.

