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Dzisiaj w Trzebawiu odbyła się uroczysta gala, podczas której kolejne „Kryształowe Gwiazdy”
traﬁły do rąk policjantów i policjantek z Wielkopolski. Do grona laureatów dołączyło 44
mundurowych, którzy w służbie lub poza nią uratowali ludzkie życie. Siedmiu spośród
tegorocznych laureatów uratowało ludzkie życie po raz kolejny. Zostali uhonorowani
„Kryształową Gwiazdą ze wstęgą”.
„Kryształowa Gwiazda” to szczególne wyróżnienie dla policjantek i policjantów, którzy swoją postawą udowodnili, czym
dla każdego stróża prawa są słowa roty ślubowania. Ta prestiżowa nagroda, wręczana funkcjonariuszom z Wielkopolski,
jest wyrazem uznania dla tych, którzy w służbie lub poza nią, często narażając siebie, uratowali ludzkie życie, bądź też
ich działania przyniosły wyraźną poprawę losu drugiego człowieka. Nagroda wręczana jest wielkopolskim policjantom od
2004 roku.
11 kwietnia 2022 roku w Trzebawiu, podczas uroczystej gali, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr
Mąka wraz z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego mł. insp.
Andrzejem Szarym wręczyli „Kryształowe Gwiazdy” policjantom-bohaterom.
Laureatom w tak ważnym dniu towarzyszyli zaproszeni goście, wśród których obecni byli: Pani Aneta Niestrawska I
Wicewojewoda Wielkopolski, Pan Piotr Zalewski Członek Zarządu Powiatu w Poznaniu, Pan Michał Lemański Zastępca
Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania, insp. Sławomir Wocial
Zastępca Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „Boa”, ks. kanonik Grzegorz Szafraniak
kapelan KWP w Poznani oraz przełożeni wyróżnionych funkcjonariuszy.
Tegoroczne „Kryształowe Gwiazdy” traﬁły do rąk 44. policjantów i policjantek. Spośród tego grona siedmiu policjantów
otrzymało „Kryształową Gwiazdę ze wstęgą”, co świadczy o tym, że uratowali ludzkie życie już po raz kolejny.
Od 2004 roku „Kryształowa Gwiazda” traﬁła do rąk blisko tysiąca wielkopolskich stróżów prawa.
Iwona Liszczyńska
„KRYSZTAŁOWA GWIAZDA ZE WSTĘGĄ”
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – 11 listopada 2020 roku policjant, wraz z innym
funkcjonariuszem, pojechał na interwencję na ul. Poznańską w Jastrowiu, gdzie w budynku wybuchł pożar. Na
miejscu funkcjonariusze zauważyli stojących przed kamienicą mieszkańców. Około 10 osób znajdowało się
jeszcze w budynku. Mundurowi natychmiast przystąpili do akcji ratowniczej i wyprowadzania osób z mieszkań.
Po kilku minutach na miejsce dotarli strażacy, którzy z wnętrza budynku zaczęli wyprowadzać kolejnych
mieszkańców. Policjanci pomagali w zabezpieczeniu miejsca, przejmowali od strażaków poszkodowanych i
przeprowadzali w bezpieczne miejsce. Jeden z mężczyzn wyprowadzony przez strażaków stracił przytomność,
stwierdzono u niego ustanie funkcji życiowych. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji i te działania
doprowadziły do przywrócenia funkcji życiowych. Karetka pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala.
Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Koninie – 27 listopada 2020 roku policjant, wspólnie z innym
funkcjonariuszem, został wysłany na interwencję do Szpitala Zespolonego w Koninie, gdzie na dachu budynku
znajdowała się osoba chcąca popełnić samobójstwo. Na miejscu funkcjonariusze zastali starszego mężczyznę,
który w rękach trzymał nóż i krzyczał, że skoczy z dachu. Mundurowi nawiązali rozmowę z desperatem, oraz

wykorzystując jego chwilową nieuwagę obezwładnili go i bezpiecznie przekazali personelowi szpitala.
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Pile – 28 maja 2021 roku policjant, wspólnie z innym
funkcjonariuszem, przejeżdżał nieznakowanym radiowozem obok Szkoły Policji w Pile. Przy placu Staszica
policjanci zauważyli grupę mężczyzn, gdzie jeden z nich był podtrzymywany przez pozostałych. Funkcjonariusze
natychmiast się zatrzymali. Szybko okazało się, że mężczyzna stracił przytomność, osunął się na ziemię, usta i
twarz zrobiły się sine, nie miał wyczuwalnego tętna i nie było z nim kontaktu. Policjant udrożnił drogi
oddechowe oraz przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po kilku minutach udało się przywrócić
mężczyźnie funkcje życiowe. Na miejsce zdarzenia przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który zabrał go
na badania.
Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – 19 sierpnia 2021 roku policjant, wspólnie z innym
funkcjonariuszem, został skierowany na interwencję w rejon ul. 28 Czerwca 1956 r., gdzie w zaroślach byłego
stadionu miał ktoś leżeć. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli leżącą młodą kobietę z głębokimi ranami ciętymi
nadgarstków. Natychmiast przystąpili do zatamowania krwawienia oraz zaopatrzenia ran. W trakcie oczekiwania
na zespół pogotowia ratunkowego kobieta straciła przytomność, oddech ustał, a tętno było ledwo wyczuwalne.
Policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dzięki której udało się przywrócić kobiecie funkcje
życiowe. Przybyła załoga karetki pogotowia zabrała ją do szpitala.
Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – 10 sierpnia 2021 roku policjant, wspólnie z innym
policjantem, został skierowany na interwencję na ul. Święty Marcin w Poznaniu, gdzie na dachu jednej z
kamienic miał stać mężczyzna, który krzyczy, że się zabije. Pod wskazanym adresem mundurowi zastali
stojącego przy krawędzi dachu mężczyznę. Był bardzo zdenerwowany i krzyczał, że nie chce już żyć. Policjant
uspokoił desperata i zaproponował mu coś do picia. Kiedy podawał mu butelkę z wodą chwycił go za rękę i
bezpiecznie ściągnął z dachu. Mężczyznę przekazano ratownikom medycznym.
Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 22 października 2020 roku policjant, wraz z innym
policjantem, został skierowany na interwencję do jednego z mieszkań w Kaliszu, gdzie mężczyzna miał popełnić
samobójstwo. Na miejscu zgłaszająca poinformowała policjantów, że jej partner chciał popełnić samobójstwo
przez powieszenie się. Kobieta odcięła desperata, jednak nie wykazywał on żadnych funkcji życiowych. Policjant
natychmiast przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dzięki czemu udało się uratować mężczyznę.
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu – 30 czerwca 2021 roku policjant, wspólnie z innym
funkcjonariuszem, wykonywał czynności służbowe w jednym z mieszkań na terenie gminy Gołańcz. W
mieszkaniu zgłaszającej kobiety policjanci zauważyli, że przybywające z nią małe dziecko zaczyna się
niepokojąco zachowywać. Chłopiec zaczął się dusić, zachowywał się jakby czymś się zakrztusił. Mundurowi
natychmiast przystąpili do ratowania życia dziecka i sprawdzenia, czy w jego jamie ustnej nie ma ciała obcego.
Dzięki przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić funkcje życiowe i dziecko
zaczęło samodzielnie oddychać. Na miejsce dotarła załoga karetki pogotowia, która zabrała małego pacjenta
wraz z matką do szpitala. Obecni na miejscu ratownicy medyczni oświadczyli, że gdyby nie akcja ratownicza
podjęta przez policjantów, dziecko prawdopodobnie by zmarło.
„KRYSZTAŁOWA GWIAZDA”
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu – 1 stycznia 2021 roku, policjanci patrolując ulice w
Gostyniu zauważyli jak z jednego z domów wydobywa się dym. Funkcjonariusze natychmiast zatrzymali
radiowóz, wezwali straż pożarną oraz podbiegli pod dom. Przez otwarte okno zauważyli palące się łóżko i
leżącego na nim niepełnosprawnego mężczyznę. Weszli przez okno do środka, wynieśli poszkodowanego, a także
wyprowadzili na zewnątrz pozostałych domowników. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia zabrała
poszkodowanego do szpitala, a strażacy ugasili pożar w budynku.
Policjanci oraz policjantka z Komenda Powiatowa Policji we Wrześni – 22 stycznia 2021 roku policjanci
w trakcie patrolu ul. Szosa Witkowska we Wrześni zauważyli trzech chłopców bawiących się na powierzchni
zamarzniętego stawu. W pewnym momencie mundurowi zauważyli, że pod dziećmi załamał się lód. Policjanci
wezwali pomoc oraz rozpoczęli działania mające na celu wyciągnięcie dzieci z wody. Na miejsce dotarł kolejny
patrol i wszyscy policjanci weszli do wody. Mundurowi trzymając się za ręce, tworząc tzw. „łańcuch życia”,
rozbijali lód przemieszczając się w kierunku najbliższej topiącej się osoby. W wyniku podjętych działań udało się
wyciągnąć na brzeg jednego z chłopców. W międzyczasie dotarła załoga karetki pogotowia oraz zastępy PSP z
łodzią. W wyniku dalszych wspólnych działań udało się wyciągnąć na brzeg bezpiecznie wszystkie dzieci.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Wągrowcu – 12 lipca 2021 roku policjanci w nieoznakowanym
radiowozie pełnili służbę na terenie miasta. Jadąc ulicą Jana Pawła II, przy sklepie „Malinez” funkcjonariusze
zauważyli mężczyznę z małym dzieckiem na ręku oraz dwie kobiety. Osoby nerwowo się zachowywały, dlatego
policjanci postanowili sprawdzić co się stało. Okazało się, że dziecko było nieprzytomne, przestało oddychać.
Policjanci od razu zabrali ojca i dziecko do radiowozu i pojechali do szpitala używając sygnałów pojazdu
uprzywilejowanego. W trakcie przejazdu jeden z policjantów trzymał dziecko i udzielał mu pomocy. W wyniku
zastosowanej przez niego resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziecku przywrócono funkcje życiowe. Przytomne i
oddychające dziecko przekazano personelowi szpitala.
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – 11 listopada 2020 roku policjant, wspólnie z innym
funkcjonariuszem, pojechał na interwencję na ul. Poznańską w Jastrowiu, gdzie w budynku wybuchł pożar. Na
miejscu funkcjonariusze zauważyli stojących przed kamienicą mieszkańców. Około 10 osób znajdowało się
jeszcze w budynku. Mundurowi natychmiast przystąpili do akcji ratowniczej i wyprowadzania osób z mieszkań.
Po kilku minutach na miejsce dotarli strażacy, którzy z wnętrza budynku zaczęli wyprowadzać kolejnych
mieszkańców. Policjanci pomagali w zabezpieczeniu miejsca, przejmowali od strażaków poszkodowanych i
przeprowadzali w bezpieczne miejsce. Jeden z mężczyzn wyprowadzony przez strażaków stracił przytomność,
stwierdzono u niego zanik funkcji życiowych. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji i te działania
doprowadziły do przywrócenia funkcji życiowych. Karetka pogotowia zabrała mężczyznę do szpitala.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koninie – 16 sierpnia 2020 roku policjanci patrolując ulicę
Przemysłową w Koninie zauważyli dwa uszkodzone auta, z czego jedno leżało na boku. Funkcjonariusze
poinformowali dyżurnego o zdarzeniu i niezwłocznie podbiegli do przewróconego pojazdu. W środku znajdowały
się 2 starsze osoby, które nie były w stanie o własnych siłach wydostać się z pojazdu, na dodatek mundurowi
zauważyli duży wyciek paliwa. Funkcjonariusze nie zważając na zagrożenie, przez bagażnik dostali się do
wnętrza pojazdu i bezpiecznie wydostali uwięzione osoby. Poszkodowanymi zajęła się przybyła na miejsca załoga
karetki pogotowia.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koninie – 6 października 2020 roku policjanci zostali wysłani na
interwencję do jednego z bloków mieszkalnych, gdzie na klatce schodowej miała leżeć nieprzytomna osoba. Na
miejscu mundurowi zastali pijanego mężczyznę, u którego w pewnym momencie nastąpiło zatrzymanie akcji
serca. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, następnie kontynuowali
udzielanie pomocy wraz z ratownikami medycznymi, którzy przyjechali na miejsce. Po kilku minutach
mężczyźnie przywrócono funkcje życiowe i został on zabrany do szpitala.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie – 9 grudnia 2020 roku policjanci zostali wysłani na
interwencję na ul. Sosnową w Wieleniu, gdzie doszło do pożaru domu. Na miejscu funkcjonariusze zauważyli
wydobywające się kłęby gęstego dymu z budynku mieszkalnego oraz usłyszeli krzyki osób znajdujących się
wewnątrz. Przez silne zadymienie lokatorzy nie mogli opuścić budynku. Mundurowi weszli do środka, okryli
kocami osoby i wyprowadzili 7 osób.
Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Koninie – 27 listopada 2020 roku policjant, wspólnie z innym
funkcjonariuszem, został wysłany na interwencję do Szpitala Zespolonego w Koninie, gdzie na dachu budynku
znajdowała się osoba chcąca popełnić samobójstwo. Na miejscu funkcjonariusze zastali starszego mężczyznę,
który w rękach trzymał nóż i krzyczał, że skoczy z dachu. Mundurowi nawiązali rozmowę z desperatem, oraz
wykorzystując jego chwilową nieuwagę obezwładnili go i bezpiecznie przekazali personelowi szpitala.
Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – 13 stycznia 2021 roku, policjanci zostali wysłani na
interwencję do jednej z ﬁrm przy ul. Głównej w Poznaniu, gdzie zgłoszono zasłabnięcie kobiety. Pod wskazanym
adresem funkcjonariusze zastali nieprzytomną kobietę, która nie oddychała. Mundurowi natychmiast przystąpili
do resuscytacji krążeniowo-oddechowej i po kilku minutach udało się przywrócić kobiecie funkcje życiowe.
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie – 29 stycznia 2021 roku, dyżurny KPP w Złotowie
wysłał policjantów do pożaru wieży ciśnień przy dworcu kolejowym w Złotowie. Na miejscu okazało się, że pożar
objął parter, pozostałości klatki schodowej oraz piętro. Mundurowi sprawdzając pomieszczenia przylegające do
tego budynku usłyszeli wołanie o pomoc, dobiegające z pomieszczenia znajdującego się wewnątrz palącej się
wieży. Przez kraty zauważyli leżącego na podłodze mężczyznę, któremu płomienie odcięły drogę ucieczki.
Policjant przy użyciu strażackiego łomu wyrwał kratę w oknie, następnie wszedł do zadymionego pomieszczenia
i pomógł wydostać się mężczyźnie przez okno. Pozostali policjanci odciągnęli mężczyznę na bezpieczną
odległość od budynku. W pomieszczeniu cały czas spadały ze stropu palące się kawałki drewna. Wewnątrz
pomieszczenia znajdował się jeszcze jeden nieprzytomny mężczyzna, którego policjant bezpiecznie wyciągnął z

budynku.
Policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu – 1 lipca 2020 roku, policjant, wraz z innymi
policjantami, został skierowany na interwencję na os. Czecha w Poznaniu. W jednym z okien bloku na 10.
piętrze miał siedzieć mężczyzna, który chciał odebrać sobie życie. Na klatce schodowej pomiędzy 11 a 12
piętrem mundurowi zauważyli mężczyznę siedzącego na parapecie przy otwartym oknie. Jeden z policjantów
wykorzystując chwilę zamyślenia desperata podbiegł do niego i przy pomocy pozostałych funkcjonariuszy
wciągnął go na klatkę schodową.
Policjant z Komendy Powiatowej Policji w Pile – 26 marca 2021 roku, policjant będąc poza służbą, usłyszał
ze swojego mieszkania wołanie sąsiadki o pomoc. Okoliczności wskazywały na to, że sprawca awantury może
posiadać przy sobie niebezpieczne narzędzie, prawdopodobnie nóż. Funkcjonariusz mimo świadomości o
zagrożeniu pobiegł do tego mieszkania. W środku zastał dwóch mężczyzn szarpiących się z bardzo pobudzonym
i agresywnym osobnikiem. Używając siły ﬁzycznej oraz chwytów obezwładniających funkcjonariusz unieruchomił
agresora, a następnie przytrzymał go do przyjazdu patrolu policji. Policjant wykazał się dużą odwagą i troską o
bezpieczeństwo innych.
Policjantka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – 7 maja 2021 roku policjantka pełniła służbę na
terenie Sądu Rejonowego przy ul. Młyńskiej 1a w Poznaniu. Około południa zauważyła mężczyznę leżącego
przed wejściem głównym do budynku. Leżał na prawym boku, miał drgawki oraz problemy z oddychaniem. Dusił
się, ponieważ przez zaciśnięte szczęki nie mógł złapać oddechu. Policjantka przystąpiła do udzielania mu
pomocy. Rozluźniła szczękę i wyciągnęła język, udrażniając tym samym drogi oddechowe. Na miejsce
przyjechała karetka pogotowia, która zabrała mężczyznę do szpitala.
Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – 30 kwietnia 2021 roku, policjant w czasie urlopu
wypoczynkowego, przejeżdżając przez skrzyżowanie ulic Jackowskiego i Gorczyczewskiego w Poznaniu zauważył
leżącą na chodniku kobietę. Zatrzymał pojazd i podbiegł do niej. Przeprowadził z kobietą wywiad i ustalił że jest
po wielu operacjach, choruje na serce i nadciśnienie. W pewnym momencie kobieta zaczęła tracić przytomność,
przestała oddychać, jej tętno nie było wyczuwalne. Policjant natychmiast przystąpił do resuscytacji krążeniowooddechowej i kontynuował ją do przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego. Kobieta przeżyła dzięki reakcji
funkcjonariusza.
Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Pile – 28 maja 2021 roku policjantka, wspólnie z innym
funkcjonariuszem, przejeżdżała nieznakowanym radiowozem obok Szkoły Policji w Pile. Przy Placu Staszica
policjanci zauważyli grupę mężczyzn, gdzie jeden z nich był podtrzymywany przez pozostałych. Funkcjonariusze
natychmiast się zatrzymali. Szybko okazało się, że mężczyzna stracił przytomność, osunął się na ziemię, usta i
twarz zrobiły się sine, nie miał wyczuwalnego tętna i nie było z nim kontaktu. Policjantka udrożniła drogi
oddechowe oraz przystąpiła do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po kilku minutach udało się przywrócić
mężczyźnie funkcje życiowe. Na miejsca zdarzenia przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który zabrał go
na badania.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – 25 czerwca 2021 roku policjanci zostali skierowania na
interwencję na ul. Wolską w Poznaniu, gdzie miało dojść do próby samobójczej. Pod wskazanym adresem
mundurowi nikogo nie zastali. W rozmowie telefonicznej ze zgłaszającą ustalili, że członek jej rodziny, który
chce targnąć się na swoje życie, może przybywać w Lasku Marcelińskim. Policjanci natychmiast tam pojechali i
na jednej z alejek znaleźli leżącego nieprzytomnego mężczyznę. Na szyi miał zaciśniętą plastikową opaskę
uciskową, twarz miał sinoczerwoną, nie oddychał. Policjanci natychmiast rozcięli opaskę i przystąpili do
udzielania pomocy. W wyniku podjętych działań udało się przywrócić mężczyźnie funkcje życiowe.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie – 10 stycznia 2021 roku policjant pełnił służbę na
stanowisku pomocnika dyżurnego KPP Krotoszyn. O godz. 1:20 funkcjonariusz kontrolował pomieszczenie, w
którym przebywał mężczyzna doprowadzony do komendy w celu wytrzeźwienia. W pewnym momencie
mężczyzna źle się poczuł, stracił przytomność i stał się bezwładny. Mundurowy przystąpił do resuscytacji
krążeniowo-oddechowej, która po kilku cyklach okazała się skuteczna. Przytomny mężczyzna został zabrany do
szpitala
Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – 19 sierpnia 2021 roku, policjant wspólnie z innym
funkcjonariuszem, został skierowany na interwencję w rejon ul. 28 Czerwca 1956 r., gdzie w zaroślach byłego
stadionu miał ktoś leżeć. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli leżącą młodą kobietę z głębokimi ranami ciętymi
nadgarstków. Natychmiast przystąpili do zatamowania krwawienia oraz zaopatrzenia ran. W trakcie oczekiwania
na zespół pogotowia ratunkowego kobieta straciła przytomność, oddech ustał a tętno było ledwo wyczuwalne.

Policjanci przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dzięki której udało się przywrócić funkcje życiowe.
Przybyła załoga karetki pogotowia zabrała kobietę do szpitala.
Policjant z Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu - 2 sierpnia 2021 roku policjant, wraz z innymi
policjantami został skierowany na interwencję na ul. Bliźniąt, gdzie miało dojść do zgonu osoby. Pod wskazanym
adresem drzwi były zamknięte, jednak ze środka mundurowi usłyszeli głos starszej pani proszącej o pomoc. Na
miejsce wezwano karetkę pogotowia oraz straż pożarną. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia kobiety policjant
poszedł do mieszkania obok, aby sprawdzić czy jest możliwość dostania się do osoby potrzebującej pomocy
przez balkon. Mundurowy przeszedł przez balkony i otwierając drzwi balkonowe dostał się do mieszkania. Zastał
tam leżącą na łóżku kobietą, która nie miała siły wstać oraz skarżyła się na ból w klatce piersiowej. Po
udzieleniu pomocy przedmedycznej przez policjantów kobieta została przewieziona do szpitala
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koninie – 21 czerwca 2021 roku policjanci zostali skierowani na
interwencję w rejon ulic Działkowej i Staromorzysławskiej w Koninie, gdzie opisanym przez dyżurnego
samochodem miała poruszać się kobieta chcąca popełnić samobójstwo. Na miejscu policjanci zauważyli otwarty
pojazd oraz stojącą na torowisku kobietę, która nie reagowała na słowa funkcjonariuszy. Po chwili mundurowi
usłyszeli sygnał nadjeżdżającego pociągu, wbiegli na nasyp kolejowy i używając siły ﬁzycznej w ostatniej chwili
ściągnęli desperatkę z torowiska.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie – 5 września 2021 roku policjanci pojechali na
interwencję do Gołuchowa, gdzie na moście miała stać osoba chcąca popełnić samobójstwo skacząc do rzeki. Na
miejscu zauważyli mężczyznę siedzącego na barierce. Podbiegli do niego i próbowali odciągnąć w miejsce
bezpieczne. Mężczyzny nie udał się złapać i skoczył z mostu, z wysokości około 5 metrów do rzeki. Mundurowi
natychmiast pobiegli, aby wyciągnąć desperata z wody. Był nieprzytomny. Natychmiast podjęli czynności
ratunkowe, które okazały się skuteczne. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która przewiozła desperata do
szpitala.
Policjant z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu – 14 czerwca 2021 roku policjant będąc w czasie wolnym
od służby, jadąc samochodem z rodziną zauważył w pobliżu przejazdu kolejowego leżącego mężczyznę.
Funkcjonariusz zatrzymał się i podbiegł do niego. Starszy pan był nieprzytomny i znajdował się w stanie
zatrzymania krążenia. Policjant podjął skuteczną resuscytację, ponieważ po kilku minutach udało się przywrócić
funkcje życiowe mężczyźnie.
Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu – 30 czerwca 2021 roku policjantka, wraz z innym
funkcjonariuszem, wykonywała czynności służbowe w jednym z mieszkań na terenie gminy Gołańcz. W
mieszkaniu zgłaszającej kobiety policjanci zauważyli, że przybywające z nią małe dziecko zaczyna się
niepokojąco zachowywać. Chłopiec zaczął się dusić, zachowywał się jakby czymś się zakrztusił. Mundurowi
natychmiast przystąpili do ratowania życia dziecka i sprawdzenia, czy w jamie ustnej nie ma ciała obcego.
Dzięki przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić funkcje życiowe i dziecko
zaczęło samodzielnie oddychać. Na miejsce dotarła załoga karetki pogotowia, która zabrała małego pacjenta
wraz z matką do szpitala. Obecni na miejscu ratownicy medyczni oświadczyli, że gdyby nie akcja ratownicza
podjęta przez policjantów, dziecko prawdopodobnie by zmarło.

