
Na gorze dane zamazane jedynie imię Liliana .Pod spodem Białystok, 07.04.2021 roku. Po 
prawej Komendant Miejski Policji w Białymstoku. Na środku:Szanowny Panie Komendancie

Treść:Chciałabym na Pana ręce złożyć serdeczne podziękowania za codzienny wysiłek, 
poświęcenie w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy na rzecz drugiego człowieka, 
szczególnie w obecnych trudnych czasach, dla dzielnicowego (treść zamazana) – asp. szt. 
Adama Tichoniuka, pełniącego służbę na co dzień w Komisariacie Policji III przy ul. 
Wrocławskiej 51 a w Białymstoku.

Pana Adama poznałam w 2018 roku, kiedy zwróciłam się do Niego o pomoc, w związku z 
zakłócaniem spokoju i złośliwym niepokojeniem mnie przez sąsiadów. Już od pierwszej chwili 
osoba Pana Adama wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Jego zaangażowanie i chęć 
pomocy była ogromna. Zostałam wysłuchana z uwagą i cierpliwością. Pan Adam podszedł do 
sprawy bardzo indywidualnie. Poświęcił mi dużo czasu. W związku z faktem, iż sąsiedzi nie 
zamierzali się uspokoić wielokrotnie rozmawiałam z Panem Adamem, który nie jeden raz 
interweniował u sprawców.

Asp. szt. Adam Tichoniuk to bardzo dobry człowiek, cierpliwy i spokojny, odpowiedzialny, 
rzetelny w swojej pracy; jest otwarty i komunikatywny. Dąży do tego, by osoba, która się do 
Niego zwróci o pomoc była zadowolona i miała poczucie ważności swojego problemu. Dla mnie 
jest właściwą osobą na właściwym miejscu. Cechuje Go nienaganna postawa godna 
funkcjonariusza Policji. Ma On ogromną chęć niesienia pomocy innym, jest wrażliwym, 
serdecznym człowiekiem. Jestem pod ogromnym wrażeniem fachowości, profesjonalnego 
podejścia a zarazem imponujących pokładów empatii jakimi wykazuje się asp. szt. Adam 
Tichoniuk.

Myślę, że takie postawy należy nagłaśniać oraz nagradzać, aby społeczeństwo mogło zobaczyć 
wartościowe osoby zasilające szeregi Policji, jak też przyczyniające się do wzrostu zaufania 
społeczności do Policji, która zawsze służy pomocą w każdej sytuacji.

Chciałabym, aby każdy Dzielnicowy wyróżniał się takimi cechami jak Pan Adam. Bardzo 
chciałabym przyczynić się do tego, aby Pan Adam był w jakikolwiek sposób wyróżniony za 
swoją godną postawę, dlatego też na ręce Pana Komendanta składam niniejszy list.

Z wyrazami szacunku

Liliana (dalsze dane zamazane)


