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„Kryształowe Serce” jest honorowym wyróżnieniem przyznawanym policjantom za wzorową i
oﬁarną postawę na rzecz mieszkańców, zarówno w czasie służby, ale też w czasie wolnym. W
tym roku, po już po raz czwarty, to honorowe wyróżnienie otrzymało sześćdziesięciu dwóch
policjantów z komend miejskich i powiatowych policji oraz Oddziału Prewencji Policji. Z
inicjatywą stworzenia tego wyjątkowego wyróżnienia cztery lata temu Zarząd Wojewódzkiego
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego
wystąpił do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
"Kryształowym Sercem” może być wyróżniony policjant pełniący służbę w jednostce Policji woj. kujawsko-pomorskiego,
który wykonując obowiązki, a tym bardziej działając poza czasem służby, przyczynił się do uratowania życia i zdrowia
innej osoby, a także wykazał się wyjątkową, prospołeczną postawą w niesieniu pomocy.
”Kryształowe Serce” przyznają wspólnie Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy oraz Przewodniczący Zarządu
Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego po zarekomendowaniu kandydatów przez Kapitułę
składająca się z przedstawicieli Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko-pomorskiego i Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
W tym roku „Kryształowe Serca” traﬁły do:
asp . Joanna Wesołowska z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście KMP w Bydgoszczy we wrześniu 2020 r.
skutecznie odwiodła od próby samobójczej młodą kobietę, która usiłowała skoczyć z mostu Trasy Uniwersyteckiej
w Bydgoszczy.
asp. szt. Mirosław Dębiec z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon KMP w Bydgoszczy w październiku 2020 r.
niezwłocznie podjął czynności ratujące życie mężczyzny, usiłującemu popełnić samobójstwo.
sierż. Patryk Gouden z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon KMP w Bydgoszczy kilkukrotnie udzielał pomocy
osobom potrzebującym , min. udzielając wsparcia oﬁarom pożaru oraz podejmując czynności ratujące życie
mężczyzny, który podjął próbę samobójczą.
asp. szt. Katarzyna Węglarz z Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon KMP w Bydgoszczy zaangażowała się
bezinteresownie w aktywną pomoc rodzinie pogorzelców.
mł. asp. Marcin Górko z Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim we wrześniu 2020 r. w czasie wolnym od
służby udzielił pomocy wędkarzowi, który w wyniku utraty przytomności osunął się do wody.
asp. Przemysław Pantkowski z Komisariatu Policji w Koronowie w lutym bieżącego roku niezwłocznie podjął
czynności ratujące życie mężczyzny, usiłującemu popełnić samobójstwo.
sierż. szt. Tomasz Mańkowski z KMP we Włocławku w styczniu 2020 r. bez wahania ewakuował osoby z
mieszkania, w którym wybuchł pożar.
sierż. Michał Kosior z KMP we Włocławku w styczniu 2020 r. bez wahania ewakuował osoby z mieszkania, w
którym wybuchł pożar.
asp. szt. Tomasz Czapski z KMP we Włocławku dzięki sumiennemu wykonywaniu obowiązku sprawdzania
kwarantanny pomógł starszemu mężczyźnie, który zasłabł w swoim mieszkaniu.
asp. Maciej Chodorowski z KMP we Włocławku dzięki sumiennemu wykonywaniu obowiązku sprawdzania
kwarantanny pomógł starszemu mężczyźnie, który zasłabł w swoim mieszkaniu.

asp. Rafał Wojtalik z KMP w Grudziądzu podejmując niezwłocznie działania resuscytacyjne przywrócił funkcje
życiowe starszemu mężczyźnie, ratując w ten sposób jego życie.
st. sierż. Sebastian Szulerecki z KMP w Grudziądzu podejmując niezwłocznie działania resuscytacyjne
przywrócił funkcje życiowe starszemu mężczyźnie, ratując w ten sposób jego życie.
sierż. szt. Bartosz Gałkowski z KPP w Rypinie w listopadzie 2020 r. dzięki szybkiej reakcji uratował życie
nieprzytomnej kobiety chorującej na cukrzycę.
sierż. Jakub Jurkiewicz z KPP w Rypinie w listopadzie 2020 r. dzięki szybkiej reakcji uratował życie
nieprzytomnej kobiety chorującej na cukrzycę.
sierż. Piotr Sylwerski z KPP w Rypinie w styczniu 2020 r. niezwłocznie podjął czynności ratujące życie
mężczyzny, usiłującemu popełnić samobójstwo oraz w listopadzie 2020 r. uczestniczył w ratowaniu życia
nieprzytomnej kobiety chorującej na cukrzycę.
st. post. Karol Lewandowski z KPP w Rypinie niezwłocznie podjął czynności ratujące życie mężczyzny,
usiłującemu popełnić samobójstwo oraz w listopadzie 2020 r. uczestniczył w ratowaniu życia nieprzytomnej
kobiety chorującej na cukrzycę.
mł. asp. Dawid Kuciński z KPP w Rypinie w kwietniu 2020 r. w czasie wolnym od służby, widząc dym
wydobywający się z mieszkania, podjął natychmiastowe działania, które przyczyniły się do ugaszenia pożaru
lokalu, w którym przebywał nieświadomy zagrożenia mężczyzna.
sierż. szt. Rafał Nowak z Komisariatu Policji w Kruszwicy w marcu 2021 r. wspólnie z ratownikami WOPR
skutecznie podjął czynności ratunkowe wobec osoby, która miała zawał serca.
st. sierż. Piotr Gabrysiak z Komisariatu Policji w Kruszwicy w marcu 2021 r. wspólnie z ratownikami WOPR
skutecznie podjął czynności ratunkowe wobec osoby, która miała zawał serca.
sierż. szt. Michał Ojczenasz z Komisariatu Policji w Pakości w marcu 2021 r. wspólnie z załogą ratownictwa
medycznego przywrócił funkcje życiowe kobiecie, która targnęła się na własne życie.
sierż. szt. Krystian Perdał z Komisariatu Policji w Pakości w marcu 2021 r. wspólnie z załogą ratownictwa
medycznego przywrócił funkcje życiowe kobiecie, która targnęła się na własne życie.
nadkom. Jacek Klemens z Komisariatu Policji w Strzelnie w styczniu 2020 r. podjął czynności ratujące życie
mężczyzny, który doznał udaru.
st. asp. Emiliusz Chojnacki z Komisariatu Policji w Strzelnie w styczniu 2020 r. podjął czynności ratujące
życie mężczyzny, który doznał udaru.
sierż. Mikołaj Bembenek z Komisariatu Policji w Szubinie w maju 2020 r. zapobiegł próbie samobójczej
kobiety, która usiłowała skoczyć z wiaduktu.
sierż. Piotr Mrówczyński z Komisariatu Policji w Szubinie w maju 2020 r. zapobiegł próbie samobójczej
kobiety, która usiłowała skoczyć z wiaduktu.
sierż. szt. Grzegorz Pęczek z Komisariatu Policji w Szubinie we wrześniu 2020 r. zapobiegł próbie
samobójczej mężczyzny, który usiłował skoczyć z budynku.
sierż. Adrian Świtała z Komisariatu Policji w Szubinie we wrześniu 2020 r. zapobiegł próbie samobójczej
mężczyzny, który usiłował skoczyć z budynku.
sierż. szt. Zbigniew Kataﬁasz z KPP w Żninie w lutym 2021 r. w czasie wolnym od służby, niezwłocznie
podjął czynności ratujące życie mężczyzny, który zasłabł w swoim pojeździe.
asp. szt. Wojciech Panek z KPP w Brodnicy we wrześniu 2020 r. w czasie wolnym od służby, dzięki
determinacji podjął czynności ratujące życie wędkarza, który wypadł z łódki.
st. sierż. Krzysztof Frelke z Posterunku Policji w Kamieniu Krajeńskim w sierpniu 2020 r. wyciągnął z wody
tonącego mężczyznę i niezwłocznie podjął czynności resuscytacyjne.
st. sierż. Sławomir Wiśniewski z Posterunku Policji w Kamieniu Krajeńskim w kwietniu 2020 r. udzielił
pomocy osobie z objawami ataku epilepsji.
sierż. szt. Patryk Wróblewski z Posterunku Policji w Bukowcu w lipcu 2020 r. uratował życie mężczyzny,
który w trakcie prac budowlanych został przysypany ziemią i przygnieciony płytą asfaltową.
sierż. szt. Adrian Zaborowski z KPP w Golubiu-Dobrzyniu w marcu 2021 r. podjął czynności ratujące życie
nieprzytomnego mężczyzny, który leżał na poboczu drogi.

asp. Marcin Pietrzykowski z OPP w Bydgoszczy w okresie zimowym 2020 r. odnalazł w lesie zaginionego i
wyziębionego mężczyznę, cierpiącego na zaniki pamięci.
sierż. szt. Łukasz Wilant z OPP w Bydgoszczy w okresie zimowym 2020 r. odnalazł w lesie zaginionego i
wyziębionego mężczyznę, cierpiącego na zaniki pamięci.
sierż. szt. Dawid Radowski z OPP w Bydgoszczy narażając swoje życie i zdrowie ewakuowali z płonącego
budynku uwiezione w nim osoby.
sierż. szt. Radosław Matyśkiewicz z OPP w Bydgoszczy narażając swoje życie i zdrowie ewakuowali z
płonącego budynku uwiezione w nim osoby.
sierż. Łukasz Gryczka z OPP w Bydgoszczy narażając swoje życie i zdrowie ewakuowali z płonącego budynku
uwiezione w nim osoby.
st. post. Damian Wolny z OPP w Bydgoszczy narażając swoje życie i zdrowie ewakuowali z płonącego
budynku uwiezione z OPP w Bydgoszczy w nim osoby.
mł. asp. Adam Drojma z OPP w Bydgoszczy udzielił pomocy osobie poważnie ranionej w wypadku
komunikacyjnym.
st. sierż. Marcin Cabański z OPP w Bydgoszczy udzielił pomocy osobie poważnie ranionej w wypadku
komunikacyjnym.
mł. asp. Wojciech Boiński z OPP w Bydgoszczy w kwietniu 2020 r. uratował życie mężczyźnie, który
wskoczył do rzeki usiłując popełnić samobójstwo.
st. sierż. Krzysztof Sobkowski z OPP w Bydgoszczy w kwietniu 2020 r. uratował życie mężczyźnie, który
wskoczył do rzeki usiłując popełnić samobójstwo.
sierż. Szymon Budzyński z OPP w Bydgoszczy w kwietniu 2020 r. uratował życie mężczyźnie, który wskoczył
do rzeki usiłując popełnić samobójstwo.
mł. asp. Maciej Baranowski z OPP w Bydgoszczy w maju 2020 r. dwukrotnie zapobiegł próbie samobójczej
mężczyzn, z których jeden usiłował skoczyć z mostu, a drugi podciął sobie żyły w okolicach nadgarstka.
sierż. szt. Leszek Nowak z OPP w Bydgoszczy w maju 2020 r. dwukrotnie zapobiegł próbie samobójczej
mężczyzn, z których jeden usiłował skoczyć z mostu, a drugi podciął sobie żyły w okolicach nadgarstka.
sierż. Krystian Rogowski z OPP w Bydgoszczy w maju 2020 r .uratował życie mężczyźnie, który podciął sobie
żyły w okolicach nadgarstka.
st. post. Michał Lewicki z OPP w Bydgoszczy w maju 2020 r. uratował życie mężczyźnie, który podciął sobie
żyły w okolicach nadgarstka.
asp. Daniel Żak z OPP w Bydgoszczy w kwietniu 2020 r. podjął czynności ratujące życie nieprzytomnego
mężczyzny, który leżał w parku.
sierż. szt. Krzysztof Dobrzyński z OPP w Bydgoszczy w kwietniu 2020 r. podjął czynności ratujące życie
nieprzytomnego mężczyzny, który leżał w parku.
sierż. Patryk Bieńkowski z OPP w Bydgoszczy w kwietniu 2020 r. podjął czynności ratujące życie
nieprzytomnego mężczyzny, który leżał w parku.
st. post. Maciej Szymański z OPP w Bydgoszczy w kwietniu 2020 r. podjął czynności ratujące życie
nieprzytomnego mężczyzny, który leżał w parku.
mł. asp. Łukasz Natywa z OPP w Bydgoszczy w czasie wolnym od służby udzielił pomocy medycznej
nieprzytomnej kobiecie, która leżała obok swojego auta.
st. asp. Artur Uniszkiewicz z OPP w Bydgoszczy podjął czynności ratujące życie mężczyzny wydobytemu spod
gruzów zawalonego budynku.
sierż. szt. Michał Fletka z OPP w Bydgoszczy podjął czynności ratujące życie mężczyzny wydobytemu spod
gruzów zawalonego budynku.
sierż. szt. Mateusz Ribszleger z OPP w Bydgoszczy podjął czynności ratujące życie mężczyzny wydobytemu
spod gruzów zawalonego budynku.
st. sierż Mariusz Kwiatkowski z OPP w Bydgoszczy podjął czynności ratujące życie mężczyzny wydobytemu
spod gruzów zawalonego budynku.

post. Sebastian Kufel z OPP w Bydgoszczy podjął czynności ratujące życie mężczyzny wydobytemu spod
gruzów zawalonego budynku.
mł. asp Maciej Ruciński z OPP w Bydgoszczy w kwietniu 2020 r. narażając swoje życie i zdrowie ewakuował z
płonącego budynku starszego, schorowanego mężczyznę.
sierż. Dominik Iwanowicz z OPP w Bydgoszczy w kwietniu 2020 r. narażając swoje życie i zdrowie ewakuował
z płonącego budynku starszego, schorowanego mężczyznę.
st. sierż. Tomasz Wierzchosławski z OPP w Bydgoszczy w kwietniu 2020 r. udzielił pomocy osobie poważnie
ranionej w wypadku komunikacyjnym.
sierż. Patryk Iwasyszyn z OPP w Bydgoszczy w lipcu 2020 r. czasie wolnym od służby przywrócił funkcje
życiowe wyciągniętemu z wody mężczyźnie.
Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski wręczył także listy
gratulacyjne oraz nagrody przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji P. Mariusza Kamińskiego
czterem policjantom naszego garnizonu: asp. Rafałowi Wojtalik i st. sierż. Sebastianowi Szulereckiemu z KMP w
Grudziądzu, sierż. szt. Zbigniewowi Kataﬁaszowi z KPP w Żninie oraz sierż. szt. Marcinowi Jóźwiakowi i sierż. szt.
Mariuszowi Fałdzińskiemu z Posterunku Policji w Złotnikach Kujawskich. Policjanci ci realnie swoim działaniem
przyczynili się do uratowania ludzkiego życia.

