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Bogusława Bonter-Mazek
Powrót

Pełna nazwa
szkoły

VII Liceum Ogólnokształcące
im.K.K.Baczyńskiego w Szczecinie

Dane zespołu

Nauczyciel –
Opiekun - imię i
nazwisko

Bogusława Bonter-Mazek

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i
nazwisko

Filip Gałka

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i
nazwisko

Magda Bujalska



Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i
nazwisko

-

Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko
policjanta

Julian Onyszkiewicz

Lata życia
25 lutego 1892 r.-01/02 listopada 1940 r.

Opis postaci
Julian Onyszkiewicz urodził się 25 lutego
1892 r. w Peczeniżynie, pow. Kołomyja,
woj.stanisławowskie.
Był synem Teofila i Katarzyny. Jako 28 letni
mężczyzna brał udział w zwycięskiej wojnie
Polsko-Bolszewickiej. Za męstwo został
odznaczony przez marszałka Józefa
Piłsudskiego Krzyżem Walecznych i
Krzyżem Zasługi. Po traktacie pokojowym
w Rydze w 1921 r. Julian Onyszkiewicz
został wydelegowany przez Naczelnego
Wodza do tworzenia struktur administracji
państwowej oraz posterunku policji w
Peczeniżynie, którego został
komendantem. Był w stopniu starszego
przodownika. Po napaści Związku
Radzieckiego na Polskę i zajęciu części
terytorium kraju Julian Onyszkiewicz został
aresztowany 23 września 1939 r., oraz
zabrany z budynku swojej jednostki policji i
uwięziony w Kijowie. Rodzina policjanta
utraciła z nim kontakt. Dopiero po latach,
jego najbliżsi, uzyskali informację, że Julian
Onyszkiewicz został zamordowany
pierwszego lub drugiego listopada 1940 r.
w Bykowni przez NKWD. Ciężarna żona
Julianna Onyszkiewicza , wraz z dwojgiem



ich dzieci, została również aresztowana i
wywieziona do katorżniczej pracy na
Syberię. Do Polski cała rodzina, powrócili 6
lipca 1946 r. i zamieszkała w Stargardzie.

Film o postaci
https://www.youtube.com/watch?v=JcFtTs
MHLMg

Wykorzystane
źródła

Archiwum prywatne rodziny
Onyszkiewiczów

Archiwum Związku Sybiraków w
Stargardzie

Archiwum Komendy Powiatowej w
Stargardzie

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Dąb Pamięci

Lokalizacja

https://www.youtube.com/watch?v=JcFtTsMHLMg
https://www.youtube.com/watch?v=JcFtTsMHLMg


Zdjęcia

 

Nazwa miejsca
Dąb Pamięci

Lokalizacja

https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/dokumenty/form/104-320358442938-1768_3ykerah.jpg
https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/dokumenty/form/104-320358442938-1771_mc9up70.jpg


Zdjęcia

Nazwa miejsca
Dąb Pamięci

Lokalizacja



Zdjęcia

Dokładny opis
miejsc

Pamięć o polskim policjancie Julianie
Onyszkiewiczu uhonorowała Komenda
Powiatowa w Stargardzie przy ul.
Warszawskiej 29. Dnia 25 lipca 2018 r.
odbyła się msza święta w kościele NMP
Królowej Świata, w której uczestniczyli:
Minister Spraw Wewnętrznych Joachim
Brudziński, Komendant Główny Policji
Jarosław Szymczyk, Komendant
Wojewódzki Policji Jacek Cegieła,
przedstawiciele Instytutu Pamięci
Narodowej i innych służb mundurowych,
niemieckiej policji i straży pożarnej oraz
komendanci wszystkich jednostek policji
naszego województwa. Mszę odprawił bp.
Henryk Wejman w intencji
zachodniopomorskiej policji. Po
ceremonii kościelnej goście udali się pod



komendę, aby uroczyście odsłonić tablicę i
posadzić ,,Dąb Pamięci” oraz oddać hołd
poległemu w Bykowni starszemu
przodownikowi Julianowi Onyszkiewiczowi.

Żywa lekcja historii

Opis
przeprowadzone
j żywej lekcji
historii

Opis ,,Żywej lekcji historii"

Dnia 16 maja 2019r. w murach VII Liceum
Ogólnokształcącego w Szczecinie odbyła
się ,,Żywa lekcja historii" w ramach
konkursu pt. ,, Policjanci w służbie historii".
Z tego powodu naszą szkołę odwiedzili
studenci z Wyższej Szkoły Humanistycznej
w Szczecinie z kierunku kryminologia,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej o profilu
obronno-ratowniczym, uczniowie VII LO w
Szczecinie z profili:bezpieczeństwo
publiczne oraz klasa biologiczna z
elementami kryminalistyki. Było łącznie 70
osób! Jest to już trzecia inicjatywa Instytutu
Pamięci Narodowej we współpracy z
Komedą Główną Policji. Lekcję
przeprowadzili uczniowie z klasy 2a o
profilu bezpieczeństwo publiczne: Magda
Bujalska i Filip Gałka. Na początku głos
zabrała Pani wicedyrektor Izabela Cyprian.
Po słowach wstępu i podziękowań,
uczniowie przedstawili swojego głównego
bohatera-Juliana Onyszkiewicza. Następnie
publiczność mogła zobaczyć film
konkursowy oraz zdjęcia zrobione podczas
realizacji projektu w Związku Sybiraków w
Stargardzie i w tamtejszej komendzie
Policji. Do każdego zdjęcia dodany był
krótki komentarz ze strony Magdy i Filipa.
Po fotorelacji z odwiedzin w Stargardzie
goście mogli posłuchać opowieści Juliana
Onyszkiewicza, których nie udało się
zmieścić w trzy minutowym filmie. Na
zakończenie zaskoczyliśmy naszych
słuchaczy, ponieważ poprosiliśmy ich o



wyciągnięcie telefonów. To jedyna taka
lekcja w naszej szkole, w której można było
w pełni legalnie skorzystać z komórek.
Właśnie dzięki nim oraz przy pomocy
laptopa i projektora odbył się
multimedialny quiz wiedzy o Julianie
Onyszkiewiczu. Rywalizacja była zacięta,
dynamiczna, także przyniosła wiele emocji.
Zostali wyłonieni trzej zwycięzcy. Na
miejscu pierwszym uczennica z klasy o
profilu obronno-ratowniczym, drugim-
studentka z Wyższej Szkoły
Humanistycznej, a na trzecim miejscu
znalazła się uczennica ze Szkoły
Podstawowej.Gratulujemy!
Zapoznaliśmy naszych gości z różnymi
losami Starszego Przodownika Juliana
Onyszkiewicza, które wywołały u słuchaczy
wiele emocji. Z pewnością ta lekcja
zapadnie na długo w pamięci widowni.
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