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KWP - MEDALE I WYRÓŻNIENIA DLA WIELKOPOLSKICH
POLICJANTÓW
Data publikacji 24.06.2022

W Auli insp. Ludwikowskiego KWP w Poznaniu odbyła się uroczysta zbiórka, na której kolejni
policjanci zostali uhonorowani kryształowymi gwiazdami. Była to również okazja, aby wręczyć
okolicznościowe medale dla członków policyjnego klubu honorowych dawców krwi – KREWniaków
i osób od lat wspierających jego działalność. Wszystko to działo się w obecności Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki, Przewodniczącego ZW NSZZ Policjantów
woj. wielkopolskiego mł. insp. Andrzeja Szarego i Przewodniczącego policyjnego klubu
KREWniacy nadkom. Michała Królikowskiego.
Zorganizowana w miniony poniedziałek (20 czerwca) w Auli im. Inspektora Ludwikowskiego uroczysta zbiórka stała się
okazją do odznaczenia KRYSZTAŁOWĄ GWIAZDĄ policjantów, którzy w minionym roku narażając niejednokrotnie siebie,
uratowali ludzkie zdrowie i życie. Nagroda wręczana jest wielkopolskim policjantom od 2004 roku i traﬁła w tym czasie
do rąk blisko tysiąca wielkopolskich stróżów prawa.
W trakcie przebiegającego, w tych jakże podniosłych okolicznościach spotkania docenieni zostali również policyjni
KREWniacy – honorowi dawcy krwi i osoby, które wspierają działalność klubu krwiodawców. Do tej pory nie udało się
wyprodukować płynu, który mógłby zastąpić ludzką krew. Dlatego honorowe krwiodawstwo jest takie ważne. Każdego
dnia litry tego czerwonego leku ratują zdrowie i życie oﬁarom wypadków. Krew jest także codziennie wykorzystywana
podczas operacji i zabiegów. Gdyby nie ta szlachetna postawa osób, którzy regularnie ją oddają, wielu istnień ludzkich
nie udałoby się uratować.
Wielu członków policyjnych KREWniaków, wśród których znalazł się także wolsztyński dzielnicowy asp.sztab. Michał
Leśnik, otrzymało Odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu, za oddanie, co najmniej 20 litrów
krwi, nadaną przez Ministra Zdrowia.
Podczas uroczystej zbiórki policjanci i pracownicy cywilni zrzeszeni w Klubie Honorowych Dawców Krwi uhonorowani
zostali medalami ZA ZASŁUGI DLA KLUBU „POLICYJNU KREWNIACY”. Wśród wyróżnionych był asp.sztab. Michał Leśnik,
który odebrał gratulacje m.in. od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Piotra Mąki.
Komendant w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że dzisiejsi bohaterowie, nie uważają, że zrobili coś
wyjątkowego. Ich postawa i zachowanie, wynika z chęci bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, który znalazł
się w potrzebie. Tym bardziej należą im się słowa najwyższego uznania i szacunku.
Maciej Święcichowski/WAD
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