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Przes³anie unitów z 1862 r. - list znaleziony podczas prac
remontowych w kopule dzwonnicy przy koœció³ku w Bezwoli
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Zdjêcia listu ze zbiorów
Edwarda Jarmosiewicza
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Ryszard Burczak

Ka¿dego dnia Podlasie moje
Rubie¿¹ ojczyzny
I histori¹ stoi.
Pisane krwi¹ Unitów naszych

Spod znaków krzy¿a i cara pa³aszy
Œwiadectwem mêczeñstwa
ziemi ojczystej
ziemi zbola³ej
i nam macierzystej.

UNICKIE PODLASIE

Wohyñ ma ciekaw¹ historiê, która siêga czasów Leszka Czarnego. Wtedy to
miejscowoœæ nosi³a nazwê Woin. Prawa miejskie Wohyñ otrzyma³ z nadania króla
Zygmunta Starego, a król ZygmuntAugust nada³ mu herb Rak.

Ka¿da miejscowoœæ ma swoj¹ historiê, w g³¹b której siêga, aby wydobyæ to,
co najcenniejsze i z dum¹ powiedzieæ: „St¹d nasz ród”. Przy wyborze patrona szko³y
wziêto pod uwagê wartoœci materialne, œlady i historyczne pami¹tki, wartoœci
duchowe, przekazywane zwyczaje. Ziemia Wohyñska by³a matk¹ dla prostych ludzi,
skromnie ¿yj¹cych i ciê¿ko pracuj¹cych. Z heroizmem walczyli o przetrwanie, o
niezatarcie tego, co najcenniejsze - patriotyzmu i wiary. Œwiadcz¹ o tym s³owa listu -
przes³ania pozostawionego w unickim koœció³ku w Bezwoli, a odnalezionego w
1995 roku.

Ofiarnoœæ, odwaga, wytrwa³oœci wierze i polskoœci to cechy przodków, które mog¹
byæ wzorem dla wspó³czesnych pokoleñ. Wybranie na patrona Unitów Podlaskich
pozwoli³o wskazaæ wzór do naœladowania oraz ocaliæ od zapomnienia historiê naszej
Ma³ej Ojczyzny. Innym powodem wyboru patrona by³o po³o¿enie budynku szko³y
na miejscu dawnej cerkwi i cmentarza unickiego. Œwi¹tynia zosta³a przeniesiona na
cmentarz parafialny, a jej œlad upamiêtnia krzy¿ stoj¹cy obok szko³y. Pocz¹tki
szkolnictwa na Ziemi Wohyñskiej siêgaj¹ równie¿ czasów unickich.

„W jakich czasach ¿yliœmy, nie zostawiamy wam ¿adnych dowodów, ale
odsy³amy was do historyi 1861-1862 roku… […] zaklinamy Was imieniem Boga,
¿ebyœcie sta³ymi byli w wierze œwiêtej unickiej na wzór naszych poprzedników obu
stron uciskanych i przeœladowanych, a gdybyœcie i wy doczekali takich czasów, a
mo¿e i gorszych, czego Bo¿e uchowaj, gdyby przysz³o do tego, ¿e was syzmatycy
zmuszali do przyjêcia innej b³êdnej i fa³szywej wiary, znoœcie przeœladowania
cierpliwi[…] Oby Bóg odwraca³ od was klêski, jakich my doznali.”
Bezwola, 23 wrzeœnia 1862 r.
Andrzej Krupski, Stefan Jêdruszczak, Aleksander Dominik, Dawid Panasiuk

Obraz ofiarowany szkole przez ks. infu³ata Kazimierza Korszniewicza
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Nadanie imienia poprzedzi³y dzia³ania maj¹ce na celu dog³êbne poznanie historii,
zgromadzenie dokumentów. Przeprowadzono konkursy wiedzowe o Patronie,
zorganizowano wycieczki „œladami unitów”. Rezultatem tych dzia³añ by³y wystawy
zbiorów archiwalnych, ksi¹g parafialnych, fotografii. Uczniowie przygotowali
prace plastyczne oraz albumy i foldery na tematy: „Wohyñ dawniej i dziœ”, „Historia
mojej miejscowoœci”, „Moje korzenie”, „Unici Podlascy”. Nawi¹zano wspó³pracê
ze szko³ami nosz¹cymi imiê Unitów. Istotnym elementem Dnia Patrona by³ monta¿
s³owno-muzyczny. Teksty utworów lirycznych nawi¹zywa³y do mi³oœci ma³ej
ojczyzny, lokalnego patriotyzmu, uczy³y, jak kochaæ to, co bliskie, swojskie...
Wszystkie te elementy ³¹czy³a piêkna dekoracja z wiejsk¹ chat¹, któr¹ zdobi³y
malwy, maki i s³oneczniki. Dzieñ nadania imienia Zespo³owi Szkó³ w Wohyniu sta³
siê niew¹tpliwie œwiêtem regionalnym, ale te¿ okazj¹ do miêdzypokoleniowego
spotkania wychowanków szko³y, osób zwi¹zanych z placówk¹ dawniej i dziœ.
Zespó³ Szkó³ w Wohyniu powsta³ w 2002 roku z po³¹czenia 13-oddzia³owej Szko³y
Podstawowej i 12-oddzia³owego Gimnazjum w Wohyniu. 27 maja 2004 roku
Zespo³owi Szkó³ nadano imiê Unitów Podlaskich oraz ufundowano sztandar.
Szko³a posiada dobr¹ bazê dydaktyczn¹. Na jej terenie dzia³aj¹ ko³a przedmiotowe i
organizacje, które rozwijaj¹ zainteresowania uczniów: Samorz¹d Uczniowski,
zespó³ wokalny Raczki, zespó³ wokalny Iskra, zespó³ werblistów, ko³o
dziennikarskie gazetki „Wici”, ko³o teatralne „Daleko od szko³y”, SKS, ko³o
strzeleckie, ko³o fotograficzne.

Izba regionalna
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Przemarsz do koœcio³a
w dniu nadania
Zespo³owi Szkó³
w Wohyniu imienia
Unitów Podlaskich,
2004 r.

Poœwiêcenie sztandaru przez biskupa
Zbigniewa Kiernikowskiego

- w poczcie rodzice: S³awomir Gogó³,
Agnieszka Buch,

Barbara Podgajna,
2004 r.

Wójt
Gminy Wohyñ
Stanis³aw JóŸwik,
dyrektor szko³y
Anna Teresa Kowalczyk,
wicedyrektor
Henryk Mackiewicz
- 2004 r.
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Nauczyciele
i goœcie

Pierwsze œlubowanie,
w poczcie:
Iwona Maliszewska,
Kamil Uchymiak,
Agnieszka Troœciañczyk

Przybijanie gwoŸdzia
sponsorskiego

od Rady Pedagogicznej
przez Annê Tchorzewsk¹,

2004 r.
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FUNDATORZY GWO�DZI SZTANDAROWYCH:
honorowych:

sponsorskich:

Ordynariusz Siedlecki - bp Zbigniew Kiernikowski
Wojewoda Lubelski
Marsza³ek Województwa Lubelskiego
Kurator Oœwiaty w Lublinie

Rada Pedagogiczna w Wohyniu
Emerytowani Nauczyciele Szko³y w Wohyniu
Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³ w Wohyniu
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Wohyniu
Ksiê¿a absolwenci szko³y w Wohyniu
Spó³dzielnia Uczniowska ZS w Wohyniu
Bank Spó³dzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddzia³ w Wohyniu
Zak³ad Komunalny Pryzmat w Wohyniu
Przedstawiciel Firmy Ubezpieczeniowej Commercial Union w Lublinie
Lidia i Ryszard Gaworeccy
Anna Kaliszuk
Agnieszka i Witold Buchowie
Wanda i Stanis³aw JóŸwikowie
Urszula i Marek Wo³osowiczowie
Ewa i Józef Kropiwcowie
Miros³awa, Henryk i Adam Mackiewiczowie
Ksi¹dz Robert M¹czka
Ksi¹dz Roman Banasiewicz
Teresa i Marek Danilukowie
Marzanna i Krzysztof Kaliszukowie
Ewa i Roman Polakowie
Zdzis³aw Koza

Tablice pami¹tkowe ufundowane przez Agnieszkê i Witolda Buchów



Z DZIEJÓW UNII

Z HISTORII WOHYNIA

966
988
1054
1569
1596
1720
1791

1863

1874
1905
1925
1996

Ok. 1280
II po³owa XIII wieku

Prze³om XIV i XV

Ok. 1510
1522
1537
1555
Ok. 1655

1834
1885

1887
1906

1947
1995
1998
2002
2004
2012
2013
2007-2013

- chrzest Polski
- chrzest Rusi
- rozpad chrzeœcijañstwa na prawos³awny Wschód i katolicki Zachód
- Unia Lubelska
- Unia Brzeska
- synod w Zamoœciu - przyjêcie ³aciñskich elementów do liturgii unitów
- Konstytucja 3 Maja - przyjêcie biskupów unickich do Senatu
Rzeczypospolitej

- pocz¹tki akcji przymusowego przy³¹czania unitów do cerkwi
prawos³awnej

- masakry w Pratulinie i Drelowie
- ukaz tolerancyjny Miko³aja II
- pocz¹tek „neounii”- rytu bizantyjsko- s³owiañskiego
- beatyfikacja unitów pratuliñskich

- „se³o na wokraienicy imenemWoin”- pierwsza wzmianka o Wohyniu
- prawdopodobnie za³o¿enie pierwszej parafii

prawos³awnej pw. œw. Dymitra
- prawdopodobnie powo³anie parafii prawos³awnej pw. œw.

Nicety
- pocz¹tek lokacji miasta

- nadanie praw miejskich przez Zygmunta Starego
- fundacja parafii katolickiej pw. Œw. Anny
- nadanie miastu herbu „Rak”

- spalenie miasta w czasie potopu szwedzkiego

- powo³anie szko³y przy cerkwi wohyñskiej
- zamkniêcie koœcio³a œw. Anny za udzielanie przez kap³anów pos³ug
religijnych grekokatolikom

- powo³anie szko³y przy cerkwi bezwolskiej
- otwarcie koœcio³a i sprowadzenie Obrazu Matki Bo¿ej Œnie¿nej z Radzynia
Podlaskiego

- wyœwiêcenie i oddanie do u¿ytku budynku szko³y
- po¿ar koœció³ka pounickiego w Bezwoli
- odbudowa koœció³ka w Bezwoli
- utworzenie Zespo³u Szkó³ w Wohyniu
- nadanie Zespo³owi Szkó³ w Wohyniu imienia Unitów Podlaskich
- budowa nowej oczyszczalni œcieków
- rozbudowa infrastruktury wodno-œciekowej

- rewitalizacja centrum

1700
1728

- œwi¹tynia unicka na miejscu dzisiejszej szko³y
- wzniesienie cerkwi w Bezwoli
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Z HISTORII SZKO£Y
XIX w.
1909-1947
1939

1947
1966
1964-1976

1973 -
1983-1984

1986
1986-1991
1999

2002
2002

27 maja 2004

2006
2007
2008
2012

- dwuklasowa szko³a elementarna
- nauczanie w domach prywatnych i w „¿ó³tej szkole”

- wybudowanie dwupiêtrowej murowanej szko³y z czerwonej ceg³y,
pokrytej blach¹

- wyœwiêcenie i oddanie do u¿ytku budynku szko³y
- reforma szkolnictwa - wprowadzenie oœmioklasowej szko³y podstawowej

- utworzenie przy szkole podstawowej Szko³y Przysposobienia
Rolniczego (SPR), przekszta³conej póŸniej w Zasadnicz¹ Szko³ê
Rolnicz¹

reforma szkolnictwa - powstanie zbiorczej szko³y gminnej
- po¿ar w budynku szko³y; uczniowie dowo¿eni do szkó³ w Plancie,

Bezwoli i tzw. „¿ó³tej szko³y”
- rozpoczêcie nauki w wyremontowanej szkole

- budowa nowego skrzyd³a szko³y
- reforma szkolnictwa - powstanie szeœcioklasowej szko³y podstawowej
i trzyletniego gimnazjum 1999-2002 r. - budowa hali sportowej

- oddanie do u¿ytku hali sportowej
- utworzenie Zespo³u Szkó³ w Wohyniu, w którego sk³ad wchodzi Szko³a
Podstawowa i Gimnazjum

- nadanie Zespo³owi Szkó³ w Wohyniu imienia Unitów
Podlaskich

- oddanie do u¿ytku ³¹cznika miêdzy szko³¹ a hal¹ sportow¹
- w³¹czenie Przedszkola w Wohyniu do Zespo³u Szkó³
- oddanie kompleksu boisk; gazyfikacja szko³y;
- obchody 65-lecia oddania do u¿ytku budynku „czerwonej szko³y”

2013
2013

03 czerwca 2014

- termomodernizacja szko³y
- w³¹czenie szko³y do Diecezjalnej Rodziny Szkó³ imienia Unitów

Podlaskich oraz pierwsze spotkanie cz³onków rodziny szkó³ w Drelowie
- obchody 10-lecia nadania ZS w Wohyniu im. Unitów

Podlaskich

Od lewej: dyrektor Zespo³u Szkó³
Anna Teresa Kowalczyk,

wicedyrektor
Barbara Banaszczyk,

wicedyrektor Anna Kondraszuk
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DZIA£ANIA PODJÊTE W TROSCE O ZACHOWANIE PAMIÊCI
O UNITACH - PATRONIE SZKO£Y:

1. Coroczne obchody Dnia Patrona:
25 maja 2005 r

10 maja 2006 r.

22 maja 2006 r

26 maja 2007 r

16 czerwca 2008 r.

23 czerwca 2008 r. -

27 maja 2009 r
22 czerwca 2010 r.

28 maja 2012 r. -

29 maja 2013 r. -

2. „Pod skrzyd³ami Sztandaru…”:

. - wi¹zanka pieœni ludowych w wykonaniu zespo³u Raczki;
przekazanie sztandaru klasom drugim

- Dzieñ Patrona powi¹zany z oddaniem ³¹cznika - budynku
³¹cz¹cego salê gimnastyczn¹ ze szko³¹

. - sadzenie Dêbów Nowego Tysi¹clecia: Dêbu Kardyna³a Stefana
Wyszyñskiego i Dêbu Unitów Podlaskich

. - msza œw. w koœció³ku z udzia³em o. archimandryty Romana Piêtki
- proboszcza neounickiej parafii w Kostom³otach; wyk³ad w szkole na temat:
“Zwi¹zku religii rzymskokatolickiej i grekokatolickiej oraz cech wspólnych obu
obrz¹dków”; wystêp zespo³u œpiewaczego Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Wohyniu;
degustacja potraw regionalnych; konkurs wiedzy o patronie

- podsumowanie projektu: „Szlakiem unitów wkraczamy w
dzieñ jutrzejszy” z udzia³em o. archimandryty Romana Piêtki - msza œw. w koœció³ku
w Bezwoli; przemarsz na cmentarz unicki; poœwiêcenie tablic pami¹tkowych;
wydanie okolicznoœciowej broszury: „Œlady unitów w Wohyniu i Bezwoli”

wycieczka do Kostom³otów i Pratulina: wyk³ad ksiêdza
Zbigniewa Nikoniuka na temat: “Historii parafii neounickiej”; zwiedzanie;
Sanktuarium B³ogos³awionych Mêczenników Podlaskich w Pratulinie; droga
krzy¿owa

. - msza œw. w Koœciele œw.Anny w Wohyniu; lekcje o Patronie
- msza œw. w koœció³ku w Bezwoli; wycieczka na cmentarz

unicki: prelekcja o unitach ksiêdza Zbigniewa Nikoniuka z parafii grecko-katolickiej
obrz¹dku bizantyjsko-s³owiañskiego w Kostom³otach

msza œw. w koœció³ku w Bezwoli; przedstawienie na podstawie
scenariusza opracowanego z wykorzystaniem ksi¹¿ki W. S. Reymonta pt. „Z ziemi
che³mskiej” w wykonaniu szkolnego teatru „Daleko od szko³y”

wystêp m³odzie¿y z teatru szkolnego Publicznego Gimnazjum nr 1
w Drelowie - przedstawienie pt. „Krakowskie œluby”

1. Realizacja projektów wychowawczo-dydaktycznych.
2. Opracowanie ceremonia³u zwi¹zanego ze sztandarem szko³y.

Uroczystoœci z udzia³em sztandaru.
3. W³¹czenie do kanonu lektur szkolnych „Z ziemi che³mskiej”

W.S. Reymonta.

03 czerwca 2014 r. - msza œw. w Koœciele œw. Anny w Wohyniu z udzia³em biskupa
Kazimierza Gurdy i biskupa Piotra Sawczuka; prezentacja pocztów sztandarowych
Diecezjalnej Rodziny Szkó³ im. Unitów Podlaskich; koncert muzyczny w
wykonaniu m³odzie¿y szkolnej pt. „Œpiewaj razem z nami”
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4. Coroczne wydawanie kartki
œwi¹tecznej promuj¹cej zabytki
pounickie.
5. Ustanowienie, a od 2013 r.
przyznawanie nagrody „Za
walecznoœæ”, poœwiêconej pamiêci
Unitów Podlaskich.
6. Organizacja wycieczek œladami
unitów.
7. Gromadzenie pami¹tek: izba
regionalna, biblioteczka tematyczna.
8. Wystawy sta³e i okolicznoœciowe
promuj¹ce historiê unitów, zabytki
pounickie.
9. Seminaria, prelekcje, spotkania.
10. Teatr: sztuki w³asne o tematyce
unickiej oraz goœcinne wystêpy
teatru z Gimnazjum w Drelowie.
11. Publikacje: „Œlady Unitów
w Wohyniu i Bezwoli” (2008),
„Wielokulturowoœæ dziedzictwem
Gminy Wohyñ” (2011),
„Z uczniowskim tornistrem
do szko³y w Wohyniu” (2012).
12. Opracowanie i wydanie
materia³ów reklamowych: ulotki,
papier firmowy, gazetka szkolna,
tablice zewnêtrzne, film o Wohyniu,
roullup, linoryt.
13. Opracowanie i wyznaczenie trasy
rowerowej: „Niebieski szlak unicki”.
14. Pozyskanie partnerów
(instytucje, zak³ady pracy,
stowarzyszenia) do realizacji celów
wychowawczych.
15. Opieka nad cmentarzem unickim.
16. Przyst¹pienie szko³y do
Diecezjalnej Rodziny Szkó³
nosz¹cych imiê Unitów Podlaskich.
17. Oparcie dzia³añ wychowawczych
o autorytety absolwentów
i mieszkañców Wohynia.
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Wystêp m³odzie¿y w dniu nadania imienia szkole,
2004 r.

Czêœæ artystyczna w wykonaniu m³odzie¿y szkolnej
podczas oddania do u¿ytku ³¹cznika szko³y, 2006 r.

Wystêp czirliderek,
oddanie kompleksu boisk, 2008 r.

Zespó³ wokalny Raczki
oraz werbliœci, 65-lecie

szko³y, 2012 r.



Poœwiêcenie ³¹cznika przez
ks. Czes³awa Juszczyñskiego,
2006 r.

Przekazanie ksi¹¿ek przez
ks. infu³ata

Kazimierza Korszniewicza
na rêce dyrektor

Anny Teresy Kowalczyk
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Przemówienie naszego rodaka
profesora Tomasza Boreckiego
podczas oddania ³¹cznika
2006 r.

Sadzenie Dêbów
Nowego Tysi¹clecia,
w tym Dêbu Unitów,

2006 r.

Wystêp Zespo³u
Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Wohyniu w Dniu Patrona,
2007 r.
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W Pratulinie

2008 r.

2012 r.

Porz¹dkowanie
cmentarza unickiego

Przed msz¹ œw.
w koœció³ku -

o. archimandryta
Roman Piêtka

i ks. Czes³aw Andrzejuk -
2007 r.
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Przy kapliczce krakowskiej”,
2008 r.

„

Kartka okolicznoœciowa
na podsumowanie

projektu:
„Szlakiem unitów

wkraczamy
w dzieñ

jutrzejszy”

Ods³oniêcie tablicy
informacyjnej

Œladami unitów”
przez ks. Micha³a Rodaka
i przedstawiciela rodziców
Ryszarda Uchaniuka,
2008 r.

„
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W Ministerstwie
Edukacji
Narodowej,
odbiór nagrody
- ogólnopolski
konkurs:
„Szko³a z Tradycj¹”
2008 r.

Przemówienie
Wiceministra
Edukacji
Narodowej
Tadeusza S³aweckiego
podczas
65-lecia Szko³y
w Wohyniu
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Wystawa ikon
i ksi¹¿ek
o unitach

Przygotowania
do przemarszu na mszê œw.
do koœció³ka w Bezwoli
2010 r.

Nauczanie
o unitach

ks. Zbigniewa Nikoniuka
2010 r.
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Wystêp teatru szkolnego
Publicznego Gimnazjum nr 1
w Drelowie - sztuka
pt. „Krakowskie œluby”
2013 r.

Teatr szkolny „Daleko od szko³y”
w przedstawieniu fragmentów
„Z ziemi che³mskiej”
2012 r.

Teatr szkolny „Daleko od szko³y”
w przedstawieniu fragmentów

„Z ziemi che³mskiej”
2012 r.
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Publikacje szkolne

Kartki œwi¹teczne

Film Linoryt przedstawiaj¹cy koœció³ek w Bezwoli

Zespó³ Szkó³

im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

Zespó³ Szkó³

im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

Zespó³ Szkó³

im. Unitów Podlaskich w Wohyniu

Film
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POCZTY
SZTANDAROWE:
opiekun pocztu:

2004 r.

2004-2005 r.

2005-2006 r.

2006-2007 r.

2007-2008 r.

2008-2009 r.

2009-2010 r.

2010-2011 r.

2011-2012 r.

2012-2013 r.

2013-2014 r.

¯anetta
Zalewska

- Kamil Uchymiak,
Agnieszka Troœciañczyk, Iwona
Maliszewska, Jaros³aw Skwarek

- Rados³aw
Szaniawski, Monika Zab³ocka,
Marta Domañska

- Pawe³ Pawelec,
Katarzyna Barszczewska,
Patrycja Rachubik, Justyna
Hawryluk

- Klaudiusz
Tarasiuk, Karol Chacewicz,
Katarzyna Banachowicz, Klaudia
Troæ, Agnieszka Koczkodaj

- Kamil Tarasiuk,
Dariusz Jab³oñski, Ewelina
Lewczuk, Olga £adna

- Wojciech
Lewczuk, Joanna Korec, Kinga
D¹browska, Sara Chacewicz,
Alicja Pawelec, Karolina Ró¿ak

-Kordian Troæ,
Jowita JóŸwik, Katarzyna
Domañska

- Kacper Troæ,
Pawe³ Trochimiak, Klaudia
Czeczko, Beata Belniak

-Tomasz Ga³ecki,
Krzysztof Laskowski, Natalia
Bojaczuk, Kinga Chacewicz,
Maciej Buch

- Damian
Maliszewski, Ewelina Wiater,
Monika Jamielniak, Justyna
Jab³oñska,

- Pawe³ Korniecki,
Piotr B³a¿ejak, Kornelia Ka³dun,
Anita Sidelnik, Wiktoria
Zarzecka, Karolina Gawryszuk,
Konrad Paraæ.

Klaudia Kondraszuk

Ceremonia³ przekazania sztandaru uczniom
klas drugich w Dniu Patrona

Poczet sztandarowy 2013-2014 r.
Pawe³ Korniecki,Kornelia Ka³dun, Anita Sidelnik

Pierwszy uczniowski poczet sztandarowy
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Reprezentanci pocztów sztandarowych o swojej roli:
-

-

.

- .

-

-

-

-

Nadanie imienia szkole to niezwykle podnios³a uroczystoœæ, dlatego te¿ czujê ogromn¹
dumê, ¿e mia³em wtedy zaszczyt nieœæ sztandar.

By³o to dla mnie ogromne wyró¿nienie i prze¿ycie. Czu³am, ¿e jest to bardzo wa¿ny
moment w historii mojej szko³y, którego jestem œwiadkiem i biorê w nim bezpoœredni
udzia³. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym traktowa³am bardzo powa¿nie jako
trudny a zarazem radosny obowi¹zek

Bycie sztandarowym by³o dla mnie obowi¹zkiem, ale obowi¹zkiem pe³nionym z dum¹

Udzia³ w asyœcie by³ wyró¿nieniem i zaszczytem. Pog³êbi³o to na pewno moj¹ wiêŸ ze
szko³¹ jako zbiorowoœci¹ i instytucj¹. Dziêki temu mog³am czynnie uczestniczyæ w ¿yciu
szko³y, reprezentowaæ j¹ na wa¿nych wydarzeniach. Uczestnictwo w poczcie
sztandarowym nauczy³o mnie przede wszystkim dyscypliny i wytrzyma³oœci. Elegancki,
skromny strój, bia³o-czerwona szarfa, bia³e rêkawiczki, wyprostowane plecy, podnios³a
atmosfera - do tej pory mam taki obraz w g³owie i jest to naprawdê mi³e wspomnienie. Po
tych kilku latach jestem dumna, ¿e mia³am mo¿liwoœæ reprezentowaæ szko³ê.

-Sztandar szkolny jest czymœ wyj¹tkowym i szczególnym, bo ³¹czy uczniów obecnych z
tymi, którzy opuœcili ju¿ progi szko³y oraz tych, którzy do niej przybêd¹. Dlatego wielkim
zaszczytem i odpowiedzialnoœci¹ jest sprawowanie nad nim opieki w imieniu ca³ej
spo³ecznoœci szkolnej jako cz³onek pocztu sztandarowego.

Wymaga³o to odpowiedniego przygotowania i zachowania, aby godnie reprezentowaæ
szko³ê. Nauczy³am siê jeszcze bardziej szanowaæ symbole szko³y. Zrozumia³am, jak
wa¿ne jest, by dawaæ przyk³ad m³odszym kolegom.

By³am zaszczycona udzia³em w poczcie sztandarowym. Uwa¿am, ¿e sztandar to nie
zwyk³y kawa³ek materia³u, lecz symbol, czêœæ historii. My uczniowie oraz absolwenci
powinniœmy go szanowaæ oraz z dum¹ mówiæ o unitach, patronach naszej szko³y.

Gdy trzymam w d³oniach sztandar z has³em: „Z tego pnia ¿ycia wiary czerpiemy dzisiaj
si³y”, czujê siê dumny z patronów mojej szko³y. Identyfikujê siê z moimi przodkami, którzy
wiedzieli, co w ¿yciu jest najwa¿niejsze i pragnê ich w tym naœladowaæ.

( , absolwent Wy¿szej Szko³y
Oficerskiej Si³ Powietrznych w Dêblinie- kontroler ruchu lotniczego w Tomaszowie Mazowieckim, w poczcie
sztandarowym w 2004 r.)

( absolwentka prawa UMCS w Lublinie,
aplikacja radcowska w Okrêgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, w poczcie sztandarowym 2004-2005 r.)

( , student V roku Politechniki Warszawskiej, w poczcie sztandarowym 2005-2006 r.)

( ,
Agencja Reklamowa, Zarz¹dzanie Projektami, studentka Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w
PWSFTViT w £odzi, w poczcie sztandarowym 2007- 2008 r.)

( - II rok chemii WAT,
specjalnoœæ materia³y wybuchowe, w poczcie sztandarowym 2008-2009 r.)

( , I klasa LO w Radzyniu
Podlaskim, w poczcie sztandarowym 2012-2013 r.)

(
, I klasa Technikum Hotelarskiego w Radzyniu Podlaskim, w poczcie sztandarowym 2012-2013 r.)

( ,
uczeñ III klasy Gimnazjum w Wohyniu, w poczcie sztandarowym 2013-2014 r.)

Kamil Uchymiak

Marta Domañska,

Pawe³ Pawelec

Olga £adna

Joanna Korec

Ewelina Wiater

Monika
Jamielniak

Pawe³ Korniecki

-

-

-
.

Uczestnictwo w poczcie sztandarowym szko³y by³o dla mnie zawsze wyrazem ogromnej
dumy. Czujê siê szczêœliwa, ¿e by³o mi dane móc kultywowaæ tradycjê.

Z perspektywy minionych lat uwa¿am, ¿e reprezentowanie szko³y w poczcie
sztandarowym by³o wielk¹ odpowiedzialnoœci¹ i wyrazem zaufania, jakim obdarzyli
mnie nauczyciele. Teraz zdajê sobie sprawê, ¿e dane mi by³o tworzyæ historiê mojej
szko³y.

Reprezentowanie szko³y w poczcie sztandarowym by³o dla mnie ciekawym
doœwiadczeniem. Czu³em dumê, pe³ni¹c ten obowi¹zek

( ,
studentka Wydzia³u Finansów i Rachunkowoœci UMCS, w poczcie sztandarowym 2006-2007 r.)

( , studentka II roku geografii fizycznej UW, w poczcie sztandarowym 2008-2009 r.)

( maturzysta, I LO w
Radzyniu Podlaskim, w poczcie sztandarowym 2010-2011 r.)

Klaudia Troæ

Sara Chacewicz

Kacper Troæ,
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Nagroda „Za walecznoœæ” poœwiêcona pamiêci Unitów Podlaskich
Nagroda jest przyznawana uczniom, którzy wykazali siê szczególn¹ wytrwa³oœci¹
w osi¹ganiu coraz lepszych wyników w nauce i podnieœli swoj¹ œredni¹ co najmniej
o 0,5 oceny.

Uczniowie Zespo³u Szkó³ im. Unitów Podlaskich w Wohyniu
uhonorowani Nagrod¹ „Za walecznoœæ” poœwiêcon¹ pamiêci Unitów Podlaskich

na koniec roku szkolnego 2012/13:

Uczniowie klas II
wyró¿nieni nagrod¹
„Za walecznoœæ”
na koniec roku szkolnego
2012-13.

Wszystkich, którzy chc¹ byæ fundatorami stypendium pieniê¿nego
przyznawanego uczniom ci¹gle podnosz¹cym swoje osi¹gniêcia i godnie
reprezentuj¹cych szko³ê zapraszamy do wspó³pracy. Numer konta szko³y:
Rada Rodziców przy Gimnazjum w Wohyniu, Bank Spó³dzielczy w Radzyniu
Podlaskim Oddzia³ w Wohyniu NRB 72804610542006090007100001, w tytule
darowizny wpisujemy „stypendium naukowe”
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Powo³anie Diecezjalnej Rodziny Szkó³ im. Unitów Podlaskich,
22 maja 2013 r.

Dyrektorzy szkó³
z Diecezjalnej
Rodziny Szkó³
im. Unitów Podlaskich
z ksiêdzem biskupem
Zbigniewem Kiernikowskim
oraz kap³anami
ze Stowarzyszenia
„Martyrium”
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REDAKTORZY GAZETKI SZKOLNEJ „WICI”
OD 2007 ROKU:

Ewelina Kowalczyk, Ma³gorzata Mas³owska, Dorota £ukaszuk, Magda Krupska,
Gabriela Grzywna, Katarzyna Szczêœniak, Olga £adna, Miko³aj Korec, Karolina
£obejko, Mateusz Wawrzynkiewicz, Szymon KaŸmieruk, Sara Chacewicz, Alicja
Pawelec, Diana Protaœ, Martyna Przychodzka, Katarzyna Miko³ajczyk, Pawe³ Sak,
Agnieszka Romanowicz, Rafa³ Olszewski, Beata Belniak, Klaudia Czeczko, Kinga
Ga³czyñska, As³udiTovdaev, Mateusz Bojaczuk, Karina
Kusek, Wojciech Lewczuk, Natalia Paszkiewicz, Rafa³
Mierzwiñski, Marek Wiater, Magdalena Zaniewska,
Pawe³ Trochimiak, Katarzyna Cybula, Klaudia £obejko,
Katarzyna Bednarzewska, Hubert Warzywoda, Monika
£obejko, Iga Katarzyna Synderkiewicz, Sylwia Zdunek,
Kordian Troæ, Edyta Cubula, Jakub Furtak, Arkadiusz
Biernacki, Martyna Borowik, Kamila Bo¿yk, Katarzyna
Domañska, Damian Maksymiuk, Monika Korniecka,
Dominika Badurowicz, Natalia Bojaczuk, Jakub
Klementewicz, Iga Kuæ, Anita Kniaziewicz, Karolina
Gawryszuk, Monika Jawoszek, Dagmara Kaliszuk,
Aleksandra Palica, Wiktoria Szczygielska, Angelika
Gontarz, Magdalena Adamowicz, Sandra D¹browska,
Katarzyna Karpiuk, Pawe³ Smó³ko, Martyna Tarasiuk,
Justyna Teleszko, Justyna Jab³oñska, Jowita
Antoniewska, Piotr B³a¿ejak, Aleksandra Botwina,
Tomasz Ga³ecki, Karolina Trochimiak, Karolina Gogó³,
Paulina Gurtat, Kornelia Ka³dun, Iga Kalinowska,
Katarzyna KaŸmieruk, Natalia Rycerska, Rados³aw
Kratiuk, Kamil Samoæ, Konrad Paraæ, Pawe³ B³a¿ejak,
Pawe³ Korniecki, Marlena Hukaluk, Katarzyna
Mackiewicz, Kamila DroŸdziuk, Magdalena
Jarmosiewicz, Krystian Karpiuk, Aleksandra Kawicz,
Wiktoria Zarzecka, Weronika Wakulik, Natalia
Uchaniuk, Marcelina £oboda, Aleksandra Zió³kowska,
Julia Szczygielska, Weronika Jakowiecka, Anita
Sidelnik, Karolina Uchaniuk, Karolina Ga³ecka, Wiktoria
Klementewicz, Klaudia Kondraszuk, Przemys³aw £adniak, Karolina Si³aczuk, Lidia
Teleszko, Oliwia Chodyczko, Wiktor Szaniawski, Marta Bojaczuk,Arleta Bojaczuk, Julia
£ukasiewicz.

Barbara Pawelec,Anna Waleszkiewicz.

Agnieszka Juszczyñska, Barbara Pawelec, Krzysztof Lampart, Krzysztof
Kowalczyk, Dariusz Tarasiuk; zbiory w³asne szko³y.

OPIEKUNOWIE GAZETKI SZKOLNEJ „WICI”:

Opracowanie jubileuszowego wydania gazetki szkolnej :

Zdjêcia:

„WICI”

Przy wspó³pracy:
Barbara Pawelec, Urszula Wo³osowicz

Barbary Banaszczyk, Anny Teresy Kowalczyk, Agnieszki
Juszczyñskiej.



ZESPÓ£ SZKÓ£ im. UNITÓW PODLASKICH

w WOHYNIU

ul. Pi³sudskiego 25, 21-310 Wohyñ, tel./fax 83 3530025, NIP 538-15-43-609
www.zswohyn.republika.pl e-mail: zswohyn@op.pl




