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Arkadiusz Herman
Powrót

Nazwa i adres
szkoły

Policyjne Liceum Ogólnokształcące przy
Zespole Szkół Informatycznych w Słupsku

Dane zespołu

Nauczyciel –
Opiekun - imię i
nazwisko

Arkadiusz Herman

Pierwszy uczeń

Uczeń 1 – imię i
nazwisko

Alicja Nowicka

Drugi uczeń

Uczeń 2 – imię i
nazwisko

Adrianna Tabaka



Trzeci uczeń

Uczeń 3 – imię i
nazwisko

Julita Rosiak

Miejsce pamięci

Nazwa miejsca
Brzeźno Szlacheckie

Lokalizacja



Dokładny opis
miejsca

Brzeźno Szlacheckie – wieś kaszubska w
Polsce położona w województwie
pomorskim, w powiecie bytowskim, w
gminie Lipnica. Leży na Pojezierzu
Bytowskim, w regionie Kaszub zwanym
Gochami.Miejsce Pamięci Pomordowanym i
Poległym Funkcjonariuszom Straży
Granicznej i Policji Państwowej z
Komisariatów na Gochach w latach 1939 –
1945.25 września 2016 roku kilkuset
strażników granicznych, policjantów oraz
żołnierzy wzięło udział w uroczystościach
odsłonięcia w Brzeźnie Szlacheckim
miejsca pamięci zamordowanych i
poległych funkcjonariuszy drugiej
Rzeczpospolitej.Większość funkcjonariuszy
spoczęło w bezimiennych grobach, dlatego
w centrum miejscowości ustawiono
postument poświęcony ich pamięci. Na
postumencie zapisanych zostało
dwadzieścia nazwisk poległych



pograniczników i policjantów. Pomnik
sfinansowała lokalna społeczność.
Patronem honorowym inicjatywy jest
minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji.W trakcie uroczystości
posadzono również „Dęby Pamięci”
upamiętniające policjantów Policji
Państwowej, asp. Leona Cherka oraz asp.
Pawła Janickiego. Obaj funkcjonariusze
przed wybuchem II Wojny Światowej służbę
pełnili na posterunku w Brzeźnie
Szlacheckim.

Zdjęcia

 

Żywa lekcja historii

Opis
przeprowadzone
j żywej lekcji
historii

Żywa lekcja historii została
przeprowadzona w szkole dla uczniów klas
policyjnych oraz dla pozostałych uczniów z
innych kierunków nauczania,którzy wyrazili
cheć uczestnictwa. W lekcji wzięło udział w
sumie około 60 osób. W trakcie prezentacji
uczennice biorące udział w konkursie
przedstawiły losy polskich policjantów po
wybuchu II wojny światowej. Następnie
omówiły postać swojego bohatera
asp.Leona Cherka policjanta Policji
Państwowej oraz przedstawiły przebieg
uroczystości odsłonięcia w Brzeźnie
Szlacheckim miejsca pamięci
zamordowanych i poległych
funkcjonariuszy drugiej Rzeczpospolitej.
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Uczennice w trakcie realizacji żywej lekcji
historii wykorzystały przygotowane
wcześniej prezentacje multimedialne oraz
kserokopie zdobytych dokumentów na
temat policjanta oraz miejsca pamięci
pomordowanych i poległych
funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji
Państwowej z komisariatów na Gochach. W
zajęciach wykorzystały również materiały
audiowizualne z pobytu w Brzeźnie
Szlacheckim oraz wywiad przeprowadzony
z przewodniczącym komitetu budowy
pomnika pamięci, Zdzisławem Myszką -
sołtysem Brzeźna Szlacheckiego.Całość
przedsięwzięcia została zarejestrowana w
postaci filmu dokumentalnego i
umieszczona na internetowej stronie:
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_
id=cda4WegXKrI
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Sylwetka policjanta

Imię i nazwisko
policjanta

asp. Leon Cherek

Lata życia
1895 - 1940

Opis postaci
Aspirant PP Leon CHEREK urodził się w dniu
11.11. 1895 r. w Lubikach pow. Starogard ,
Był synem Franciszka i Marii z. d. Wąs.Gdy
wybuchła walka o niepodległość i trwała
wojna o granice 14.02. 1920 roku
przywdział mundur żołnierza polskiego.
Ostatecznie trafił do 8 dywizjonu
żandarmerii. Dał się poznać jako
wyróżniający żołnierz. Ukończył szkolenia i
kursy specjalistyczne żandarmerii i jazdy
konnej. 15.10.1920 r. otrzymał awans na
starszego szeregowego . Będąc w stopniu
starszego żandarma należał do wzorowych
żołnierzy tej formacji. Podczas wizyty
rumuńskiej para królewskiej, króla
Ferdynanda I i królowej Marii w Polsce,
przełożeni dostrzegli walory organizacyjne i
energię oraz profesjonalizm żandarma
Cherka. Został za to wyróżniony
stosownym odznaczeniem. W wojsku
przebywał do 29.12.1923 r.Następnie
przeszedł do służby w Policji Państwowej,
którą rozpoczął od stycznia 1924 roku. Jego
pierwszym miejscem służby jako policjanta
był posterunek Kokoszki pow. Kartuzy.
01.08.1924 roku został mianowany
starszym posterunkowym. Był
komendantem kilku posterunków: w
Łapinie pow. Kartuzy, Gowidlinie, w Stężycy
pow. Kartuzy. 25.03. 1934 objął posterunek
w Brzeźnie Szlacheckim ( ówczesny pow.
Chojnice ). Został jego komendantem i na
tym stanowisku pełnił służbę do końca
sierpnia 1939 roku.Po wybuchu II wojny
światowej po 17 września 1939 roku w
czasie okupacji rodzina otrzymała
wiadomość, że Leon Cherek dostał się do
niewoli i przebywa w obozie w Ostaszkowie
w Związku Radzieckim, do domu jednak nie
wrócił. Dopiero w 2000 roku żona
otrzymała listę „Sotni” – 100 osób z dnia 10



kwietnia 1940 roku skazanych na śmierć.
Leon Cherek został zamordowany w Twerze
w Związku Radzieckim, leży na cmentarzu
w Miednoje, lista NKWD – pozycja 58 – nr
ewidencyjny 2739. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej mianował Leona
Cherka pośmiertnie z przodownika Policji
Państwowej na stopień aspiranta. Otrzymał
on również pośmiertnie medal za udział w
wojnie obronnej Ojczyzna.

Film o postaci
https://www.youtube.com/watch?v=7-_Cg
m8TEkI
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