
Deskrypcja tekstowa podziękowań 

 

Do: sekretariat.kpp_krosno@go.policja.gov.pl 

Od:  

Data: 2022-03-11 3:38 

Temat: (Bez tytułu) 

Witam pragnę podzielić się  moja historia z udziałem dwóch uprzejmych 

panów  policjantów . Dnia 10.03.2022 w godz 21.20/30 . Późnym wieczorem odwożąc 

moje wnuki i córkę do ich domu ,,złapałam gume'' na drodze pomiędzy CPN AB w 

Sekowicavh  a zielonym sklepem gospodarczym znajdującym się na zakręcie . Po 

dosłownie kilku minutach zjawili się panowie policjanci i zapytali co się stało . 

Odpowiedziałam i poprosiłam o pomoc.  Wyrazili swoje chęci ale w tym momencie mieli 

osobę z tyłu która musieli odwieźć.i nie mogą teraz ale za 15 min jak będą wracali to 

pomogą ... I odjechali . W tamtej chwili nie byłyśmy pewne czy faktycznie tak będzie i 

zaczęłyśmy działać same ,pierwszy raz taka sytuacja , Kilka pojazdów nas ominęło jedni 

panowie się zatrzymali ale gdy zobaczyli że coś same robimy poprostu zaczol odchodzić . 

Prosiłam by wrócił pomógł mamy dzieci małe w aucie ale odjechali . Inne pojazdy też nas 

mijały i w pewnym momencie wrócili ci dwaj panowie policjanci . Którzy z uśmiechem na 

twarzy i szybka reakcja dokończyli wymianę koła pomogli zebrać zakupy i spowrotem 

włożyć je do bagażnika . Życzyli nam spokojnej nocy i bezpiecznej podróży . Dzieki ich 

pomocy moglysmy szybko dojechać do ciepłego domu i bezpiecznie położyć dzieci spać . 

Kiedy zapytaliśmy gdzie możemy zgłosić ich dobro i pomoc odpowiedzieli że dziękują 

pomogli bo tak trzeba .  

Ważne że mogliśmy pomodz  

Jednak ja jestem bardzo wdzięczna gdyż mogli postąpić jak inne osoby i zostawić nas z 

dziećmi na otwartym polu w zimnie wietrze i ciemności. Jeśli jest taka możliwość i sposób 

w jaki możecie odnaleźć tożsamość tych planów policjantów prosiła bym o przekazanie im 

że jestem bardzo wdzięczna za ich dobro i pomoc której nam udzielili w tak niezręcznej 

sytuacji . Pozdrawiam  
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