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KRYSZTAŁOWE GWIAZDY DLA WOLSZTYŃSKICH
POLICJANTÓW

Kolejnych kilkudziesięciu wielkopolskich policjantów otrzymało Kryształowe
Gwiazdy. Są to honorowe wyróżnienia za uratowanie ludzkiego życia. Nagrody ufundowane
zostały przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu i Zarząd
Wojewódzki NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego. Wśród nagrodzonych znaleźli się
trzej policjanci z Wolsztyna …
53 wielkopolskich policjantów otrzymało wczoraj Kryształowe Gwiazdy, prestiżowe wyróżnienia za
uratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Kryształowe Gwiazdy wręczyli Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław
Pacia, Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Krzysztof Jarosz oraz podinsp.
Andrzej Szary Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego. Wyróżnienia są wręczane
corocznie od 2005 roku.

Na galę przybyli liczni goście m.in. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Romuald Głowacki i
insp. Jarosław Rzymkowski, Pan Paweł Kurosz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Spraw Obywatelskich Poznańskiego Starostwa Powiatowego, Pan Michał Lemański Dyrektor Wydziału
Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, Pan Brygadier Witold Rewers Komendant Miejski
Poznańskiej Państwowej Straży Pożarnej, Ksiądz Prałat Stefan Komorowski oraz przedstawiciele innych służb
mundurowych, urzędów, instytucji i organizacji.

„Syn wyszedł z domu. Powiedział, że idzie się powiesić. Ratujcie!”. Te słowa usłyszał w nocy z 28 na 29
grudnia 2011 roku dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie. Bez chwili zwłoki skierował patrol
Wydziału Prewencji do podwolsztyńskiego Kębłowa, skąd pochodziło zgłoszenie. Pełniący w tym czasie
służbę st. sierż. Damian Gorzelniak i st.sierż. Mateusz Rosolski dotarli do wskazanych przez matkę
desperata zabudowań gospodarczych, gdzie zauważyli wiszącego na przewodzie elektrycznym mężczyznę.
Szczęśliwie na ratunek nie było jeszcze za późno.
28 lutego 2012r. kilkanaście minut po godzinie czwartej nad ranem z Grójca Wielkiego wpłynęła informacja
dotycząca 76-letniego mieszkańca tej miejscowości, który wyszedł z domu i skierował się w stronę
pobliskich rozlewisk. Na miejsce natychmiast skierowano patrol Wydziału Prewencji w składzie st. post.
Karol Tomaszewski i st. sierż. Damian Gorzelniak. Mundurowi przybyli w okolice jeziora Grójeckiego i
wspólnie ze strażakami z OSP w Chobienicach rozpoczęli penetrację jego linii brzegowej. Po kilku minutach
udało im się zlokalizować mężczyznę, który został uwięziony w lodowej przerębli, z której nie mógł się
wydostać. Strażacy i policjanci podczołgali się do mężczyzny, przewiązali go linką i wyciągnęli na brzeg. Jak
się okazało pomoc nadeszła w samą porę.

st.sierż. Mateusz Rosolski i sierż. Karol Tomaszewski uhonorowani zostali Kryształową Gwiazdą, natomiast
st. sierż. Damian Gorzelniak jako funkcjonariusz, który po raz kolejny uratował życie innej osobie otrzymał
Kryształową Gwiazdę ze Wstęgą.

