POLICJA POMORSKA
http://pomorska.policja.gov.pl/pom/informacje/wiadomosci/80842,Komendant-oddal-hold-zamordowanym-w-Zbrodni-Katynsk
iej.html
2020-09-26, 23:10
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Na terenie powiatu bytowskiego znajduje się sześć Dębów Pamięci poświęconych zamordowanym
w 1940 r. w Twerze policjantom Policji Państwowej. Dęby zostały posadzone w ramach programu
edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Każdy z tych dębów ma również odpowiednik w
postaci tablicy pamięci, które znajdują się w sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Bytowie.
W miniony piątek insp. Andrzej Borzyszkowki komendant bytowskiej jednostki policji złożył
kwiaty pod tablicami i oddał hołd zamordowanym w Zbrodni Katyńskiej.
W sali odpraw Komendy Powiatowej Policji w Bytowie znajdują się tablice pamięci poświęcone sześciu policjantom
zamordowanym w kwietniu i maju 1940 roku w Twerze Janowi Kalko, Józefowi Rysiowi, Stanisławowi Schultk, Janowi
Trzebiatowskiemu, Pawłowi Janickiemu oraz Leonowi Cherkowi. W piątek 12 kwietnia w przeddzień Dnia Pamięci Oﬁar
Zbrodni Katyńskiej Komendant Powiatowy Policji w Bytowie insp. Andrzej Borzyszkowski, jego zastępca kom. Mariusz
Grabowski oraz naczelnik wydziału kryminalnego i dochodzeniowo – śledczego podinsp. Lidia Bentkowska złożyli kwiaty
pod tablicami i oddali hołd zamordowanym policjantom.

W kwietniu 2010 roku przy liceum Ogólnokształcącym w Bytowie odbyła się uroczystość w ramach programu
edukacyjnego „Katyń… ocalić od zapomnienia”, w trakcie której posadzone zostały cztery Dęby Pamięci poświęcone
zamordowanym na wschodzie policjantom Janowi Kalko (Dąb Pamięci nr 2222/12437/WE/2010), Józefowi Rysiowi (Dąb
Pamięci nr 2196/8900/WE/2010), Stanisławowi Schultk (Dąb Pamięci nr 2198/13294/WE/2010) i Janowi Trzebiatowskiemu
(Dąb Pamięci nr 2197/11547/WE/2010). Wtedy też posadzony został piąty dąb dla upamiętnienia oﬁar katastrofy
lotniczej pod Smoleńskiem. Od tego czasu co roku w kwietniu w I Liceum Ogólnokształcącym w Bytowie dzięki
zaangażowaniu Pani dr Małgorzaty Ryś Kiełtyki (nauczycielki historii, a także wnuczki Józefa Rysia) odbywa się
szczególna lekcja historii dla uczniów klas pierwszych. Lekcja ta ma charakter konkursu. Uczniowie m.in. przygotowują
gazetki o Zbrodni Katyńskiej i upamiętnionych policjantach, odpowiadają na pytania. Ich zmagania ocenia komisja,
której przewodniczącym w tym roku był insp. Andrzej Borzyszkowski. Dzięki takiej formie nauki młodzież poznaje fakty
z tragedii jaka rozegrała się w 1940 roku, a także poznaje idee programu „Katyń… ocalić od zapomnienia”.

Przed rozpoczęciem lekcji insp. Andrzej Borzyszkowski, kom. Mariusz Grabowski oraz podinsp. Lidia Bentkowska, a także
uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze przy dębach.

Dęby Pamięci poświęcone Leonowi Cherkowi (Dąb Pamięci nr 04580/009062/WE/2016) oraz Pawłowi Janickiemu (Dąb
Pamięci nr 04579/10307/WE/2016) posadzone zostały 25 września 2016r. w Brzeźnie Szlacheckim, gdzie przed
rozpoczęciem II Wojny Światowej znajdował się posterunek policji.

