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GUBERNATOR HOCHUL ODZNACZA POLICJANTÓW ZA BOHATERSTWO  

  
Funkcjonariusz Dennison „Denny” Wright z Rochester otrzymał przyznawany 

przez Gubernator tytuł „Policjanta Roku”  
  

Funkcjonariusz policji Hrabstwa Suffolk, Christopher Zonin, otrzymał Nagrodę za 
uratowanie życia przyznawaną przez stanowy Wydział Służb Wymiaru 

Sprawiedliwości ds. Karnych  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że dwóch policjantów zostało wyróżnionych 
za wyjątkowe męstwo i odwagę w obliczu poważnego zagrożenia dla nich samych i 
mieszkańców społeczności, którą chronią. Funkcjonariusz Departamentu Policji w 
Rochester, Dennison „Denny” Wright, otrzymał przyznawany przez Gubernator tytuł 
„Policjanta Roku”, a funkcjonariusz Policji Hrabstwa Suffolk, Christopher Zonin, został 
laureatem Nagrody za uratowanie życia przyznawanej przez Wydział Służb Wymiaru 
Sprawiedliwości Stanu Nowy Jork ds. Karnych (Division of Criminal Justice Services, 
DCJS).  
  
„Funkcjonariusze Wright i Zonin bezinteresownie odpowiedzieli na swoje powołanie do 
służby, narażając się na szwank, aby zapewnić bezpieczeństwo innym i służyć swoim 
społecznościom”, powiedziała Gubernator Hochul. „Mamy wobec nich obu ogromny 
dług wdzięczności i nigdy nie zapomnimy ich heroizmu w obliczu zagrożenia życia”.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła nagrody w pierwszym dniu Krajowego Tygodnia Policji, 
który w tym roku będzie obchodzony w Waszyngtonie w formie serii wydarzeń od dnia 
dzisiejszego do niedzieli, 17 października. Wydział Służb Wymiaru Sprawiedliwości ds. 
Karnych koordynuje pracę Komisji ds. wyboru Policjanta Roku, która wybiera również 
laureata Nagrody za uratowanie życia.  
  
Członkowie Komisji, wśród których są wysocy rangą oficerowie policji, przedstawiciele 
związków zawodowych i urzędnicy z ogólnokrajowych stowarzyszeń, które reprezentują 
komendantów policji i szeryfów, rozpatrywali nominacje zgłoszone przez 11 agencji. 
Łącznie pod uwagę branych było 20 funkcjonariuszy, natomiast nagrody trafiły do 
funkcjonariusza Wrighta i Zonina, za podjęte przez nich interwencje, które miały miejsce 
w 2019 roku. Nominacje do nagród za rok 2020 są obecnie na etapie analizy, a wybór 
Komisji zostanie ogłoszony jeszcze w tym roku.  
  



W dniu 4 października 2019 roku, podejmując czynności służbowe w związku ze 
sporem rodzinnym, w czasie którego doszło do użycia przemocy, funkcjonariusz Wright 
został zaatakowany przez uzbrojonego napastnika, który nożem uszkodził mu oczy. 
Pomimo ciężkich obrażeń i dzięki pomocy innych osób znajdujących się na miejscu 
zdarzenia, funkcjonariusz Wright był w stanie zapobiec zranieniu przez mężczyznę 
innych osób.  
  
4 grudnia 2019 r. funkcjonariusz Zonin, który jest również strażakiem ochotniczej straży 
pożarnej, nie zważając na gęsty dym i wysoką temperaturę, pomógł kilku mieszkańcom 
uciec z ich płonącego domu w Centereach.  
  
Nadawana przez Gubernator nagroda dla „Policjanta Roku” jest przyznawana 
pojedynczemu policjantowi lub zespołowi policjantów za wyjątkowy akt męstwa 
symbolizujący służbę w szeregach policji stanu Nowy Jork. Nagroda ta, ustanowiona w 
1984 roku, została przyznana 121 funkcjonariuszom z 20 różnych agencji. Komisja 
zajmująca się wyborem laureatów ustanowiła Nagrodę za uratowanie życia w 2016 roku 
i od tego czasu wyróżnienie to otrzymało 13 funkcjonariuszy z czterech agencji.  
  
Funkcjonariusz Wright jest pierwszym policjantem z Rochester, który otrzymał tę 
nagrodę. Nominując funkcjonariusza Wrighta do nagrody, Departament Policji w 
Rochester przedstawił następującą relację z wydarzeń, które miały miejsce 
4 października 2019 roku:  
  
Funkcjonariusz Wright zareagował na wezwanie o pomoc w sprawie rodzinnej kłótni, w 
której uczestniczył mężczyzna z zaburzeniami emocjonalnymi, który schował się pod 
łóżkiem. Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusz starał się rozładować 
sytuację. Policjant Wright rozmawiał z mężczyzną i nakłonił go do wyjścia z ukrycia, ale 
ten stał się niespokojny i usiłował wyjść z domu. Gdy członkowie rodziny próbowali go 
powstrzymać, sprawca uderzył funkcjonariusza Wrighta w twarz, a następnie bez 
ostrzeżenia chwycił 12-calowy nóż i wielokrotnie dźgnął funkcjonariusza Wrighta w 
twarz, głowę i oczy. Funkcjonariusz Wright użył swojej broni, lecz nie trafił napastnika, 
który kontynuował atak. Pomimo poważnych obrażeń i trudności z widzeniem, 
funkcjonariusz Wright nie poddał się i zapewnił bezpieczeństwo innym osobom 
znajdującym się w mieszkaniu. Dzięki pomocy świadków tego brutalnego ataku, którzy 
pospieszyli z pomocą, funkcjonariuszowi Wrightowi udało się zatrzymać sprawcę. 
23-letni funkcjonariusz był leczony z powodu złamania czaszki i twarzy oraz licznych 
ran kłutych, a także doznał trwałej utraty wzroku w obu oczach.  
  
David Smith, tymczasowy szef policji w Rochester, powiedział: „Jestem pełen 
podziwu dla działań funkcjonariusza Wrighta, który wykazał się niesamowitą 
determinacją i odwagą w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, i wiem, jak wiele 
poświęcił tego dnia, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim na miejscu zdarzenia. 
Reprezentuje on najlepsze cechy Wydziału Policji w Rochester, a osoby, które przyszły 
mu z pomocą, uosabiają to, co oznacza bycie dobrym obywatelem. To co zrobili, jest 
lekcją dla nas wszystkich. Dziękuję Gubernator Hochul i członkom Komisji ds. wyboru 



Policjanta Roku za wskazanie funkcjonariusza Wrighta jako laureata tej prestiżowej 
nagrody”.  
  
Funkcjonariusz Zonin jest pierwszym policjantem z Hrabstwa Suffolk, który otrzymał 
Nagrodę za uratowanie życia. Nominując funkcjonariusza Zonina do nagrody, 
Departament Policji Hrabstwa Suffolk podał następujące szczegóły dotyczące zdarzenia 
w dniu 4 grudnia 2019 roku:  
  
Funkcjonariusz Zonin odpowiedział na wezwanie 9-1-1 w sprawie kłótni współlokatorów 
w Centereach. Dzwoniący spotkał się z funkcjonariuszem Zoninem w pobliskim sklepie 
7-11, aby omówić sytuację. Funkcjonariusz Zonin udał się w miejsce zdarzenia i 
zobaczył gęsty dym wydobywający się z tyłu budynku. Przeczołgał się przez jedno z 
mieszkań, walcząc z dymem, wysoką temperaturą i ogniem, aby ostrzec trzech 
mieszkańców, którzy zdołali uciec o własnych siłach. Następnie funkcjonariusz Zonin 
wszedł do mieszkania od frontu. Odnalazł jednego mężczyznę, który był w stanie uciec 
z pożaru bez pomocy, a następnie przeciągnął innego nieprzytomnego mężczyznę w 
bezpieczne miejsce przez kuchnię, która prawie cała była ogarnięta ogniem.  
  
Pełniący obowiązki Komisarza policji Hrabstwa Suffolk, Stuart Cameron, 
powiedział: „Mieszkańcy Hrabstwa Suffolk mają szczęście, że są chronieni przez takich 
policjantów jak Christopher Zonin, który był gotów poświęcić własne życie, aby ratować 
innych przed pożarem domu w 2019 roku. Funkcjonariusz Zonin reprezentuje to, co 
najlepsze w organach ścigania. Jestem dumny z jego bohaterskich czynów i chciałbym 
podziękować Gubernator Hochul za wyróżnienie funkcjonariusza Zonina tym 
prestiżowym odznaczeniem”.  
  

Wszyscy funkcjonariusze nominowani do nagrody „Policjanta Roku 2019”, w tym 
funkcjonariusz Zonin, otrzymali Dyplom za wyjątkową odwagę (Certificate of 
Exceptional Valor). Należą do nich:  
  

Funkcjonariusze policji Hrabstwa Nassau: Michael Kenney, Brian McQuade i 
Adam Meyer: W dniu 13 lutego, funkcjonariusze udzielili pomocy pracownikowi 
budowlanemu, który został uderzony i uwięziony pod ważącą 2500 funtów metalową 
płytą, która odcięła obie nogi ofiary. Funkcjonariusze Kenney, McQuade i Meyer zeszli 
do głębokiego na osiem stóp wykopu, w którym uwięziona ofiara miała niewydolność 
oddechową i obficie krwawiła. Policjanci zastosowali opaski uciskowe, aby 
ustabilizować ofiarę i uratować jej życie.  

  
Funkcjonariuszki nowojorskiej policji Raychel Campanella-Rivera i Vanesa 
Medina: W dniu 17 września funkcjonariuszki Vanesa Medina i Raychel Campanella-
Rivera odpowiedziały na zgłoszenie w sprawie przemocy domowej na Staten Island. 
Przeprowadziły rozmowę z osobą wnoszącą skargę i podeszły do podejrzanego, 
informując go, że zostanie zatrzymany. Sprawca, mimo wielokrotnych próśb, odmówił 
współpracy i stawał gwałtowny opór podczas aresztowania. Funkcjonariuszka 
Campanella-Rivera użyła paralizatora, jednak nie przyniosło to oczekiwanego efektu. 
Podczas gwałtownej szamotaniny podejrzany wyciągnął zza pasa naładowany pistolet i 



oddał wiele strzałów, trafiając funkcjonariuszkę Medinę w rękę i uderzając w paralizator 
funkcjonariuszki Campanella-Rivera, co spowodowało wtórne obrażenia nogi, które 
doprowadziły policjantkę do przekonania, że ona sama również została postrzelona. 
Funkcjonariuszka Campanella-Rivera odpowiedziała ogniem, trafiając sprawcę w tors. 
Upadł na ziemię, a funkcjonariuszka wykopała broń spod jego ręki. Pistolet przeleciała 
na drugą stronę ulicy, gdzie podeszło do niej kilku znanych członków gangu. 
Funkcjonariusz Campanella-Rivera zdołała zabezpieczyć broń palną podejrzanego i 
miejsce zdarzenia, pomogła ustabilizować sytuację i wezwała pomoc medyczną dla 
podejrzanego i jej partnerki do czasu przybycia wsparcia.  
  

Funkcjonariusz policji stanu Nowy Jork, Timothy S. Conklin: W dniu 28 stycznia 
kobieta zadzwoniła na policję stanową, aby zgłosić, że jej syn zabrał bez jej zgody 
pojazd, aby odwiedzić swoją córkę w Endicott, w hrabstwie Broome. Policjant Conklin 
zlokalizował pojazd jadący na południe drogą stanową 81, a następnie znalazł go na 
poboczu drogi stanowej 17. Stanął swoim oznakowanym samochodem patrolowym za 
poszukiwanym pojazdem, a podejrzany natychmiast zaczął strzelać z karabinu 
szturmowego przez tylną szybę samochodu. Strzelający wysiadł z samochodu i 
kontynuował strzelanie idąc w kierunku policjanta Conklina, który odpowiedział ogniem 
przez przednią szybę swojego radiowozu. Kiedy napastnik na krótko przestał strzelać, 
policjant Conklin przeładował broń i ponownie oddał strzał, trafiając podejrzanego, który 
zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Policjant Conklin doznał w wyniku odłamków 
obrażeń, które wymagały pomocy medycznej. Podczas dochodzenia w sprawie 
incydentu, policja dowiedziała się, że podejrzany był poszukiwany za przemoc domową, 
stalking i inne zarzuty.  
  
Funkcjonariusz policji w Northport, Sean Sagistano: 18 kwietnia, funkcjonariusz 
Sagistano odpowiedział na wezwanie w sprawie kłótni i ustalił, że poszkodowany został 
napadnięty przez sąsiada. Po przybyciu na miejsce zdarzenia funkcjonariusz Sagistano 
został skonfrontowany z mężczyzną celującym do niego z broni palnej. Kazał 
mężczyźnie rzucić broń, który początkowo odmówił. Funkcjonariusz Sagistano w końcu 
przekonał napastnika do odłożenia broni, ale zauważył, że w drugiej ręce trzymał on 
nóż rzeźnicki. Po kilku poleceniach, aby rzucić nóż, mężczyzna posłuchał i został bez 
problemu zatrzymany.  
  
Funkcjonariusz policji w Oswego, Daniel Balloni: W dniu 29 grudnia, około godziny 
1:15 funkcjonariusz Balloni odpowiedział na wezwanie w sprawie krzyków kobiety w 
okolicach rzeki Oswego. Po przybyciu na miejsce, on i inni funkcjonariusze zauważyli 
20-letnią kobietę unoszącą się na rzece w pobliżu West Linear Park, która raz po raz 
traciła przytomność i walczyła o utrzymanie się na powierzchni. Policjant wziął koło 
ratunkowe z parku i rzucił go w kierunku kobiety, ale ta nie była w stanie go chwycić. 
Pomimo niebezpiecznie niskiej temperatury, funkcjonariusz Balloni wskoczył do rzeki. 
Chwycił koło ratunkowe, podpłynął do ofiary, wyciągnął jej głowę nad wodę i utrzymywał 
ją na powierzchni, podczas gdy inni funkcjonariusze wyciągnęli ich oboje na brzeg. 
Balloni i ofiara zostali przewiezieni do szpitala w celu udzielenia pomocy.  
  



Zastępca szeryfa Hrabstwa Putnam, Kevin Osika: 27 maja, zastępca Osika 
odpowiedział na zgłoszenie do mężczyzny przesuwającego się w kierunku krawędzi 
mostu High Bridge na drodze międzystanowej 84 w mieście Southeast. Zastępca 
szeryfa, Osika ostrożnie podszedł od tyłu do mężczyzny, który wydawał się gotowy do 
skoku i chwycił go. W warunkach intensywnego ruchu pojazdów w pobliżu, mężczyzna 
próbował się uwolnić, ale zastępca szeryfa, Osika, powalił go na ziemię i przytrzymał do 
czasu, aż będzie mógł zostać przewieziony w celu udzielenia pomocy.  
  
Policjant z wydziału policji Red Hook, Travis Sterritt: 15 listopada, funkcjonariusz 
Sterritt i kandydatka na policjantkę, Nathalia Telles, odpowiedzieli na wezwanie do 
sporu o własność pomiędzy byłymi współlokatorami. Funkcjonariusze zauważyli 
osobnika, który rzekomo zabrał rzeczy współlokatorowi, gdy spacerował w pobliżu z 
psem. Kiedy się zbliżyli, mężczyzna trzymał psa między sobą a funkcjonariuszami, 
ignorując polecenia, aby go przywiązał i aby mogli porozmawiać. Kiedy funkcjonariusz 
Sterritt wezwał wsparcie, podejrzany wyciągnął pistolet kalibru 45. i oddał kilka strzałów 
w kierunku funkcjonariuszy. Funkcjonariusz Sterritt odpowiedział ogniem, by chronić 
siebie i funkcjonariusza Tellesa, który uciekł, by się schronić. Obaj funkcjonariusze 
znaleźli się za swoim oznakowanym radiowozem, gdy podejrzany kontynuował ostrzał, 
oddając w sumie osiem strzałów, z których trzy trafiły w pojazd. Podejrzany uciekł przez 
osiedle do lasu, gdzie, po dwugodzinnej obławie, został zatrzymany z naładowaną 
bronią przez członków Biura Szeryfa Hrabstwa Dutchess. Postawiono mu zarzuty 
usiłowania zabójstwa i nielegalnego posiadania broni palnej.  

  

Zastępca szeryfa Hrabstwa Schuyler, Andrew W. Yessman: 19 września, zastępca 
szeryfa, Yessman odpowiedział na wezwanie w sprawie udzielenia pomocy 
Departamentowi Policji Watkins Glen i Straży Pożarnej Watkins Glen w związku z 
pożarem domu wielorodzinnego i możliwym uwzięzieniem w środku osoby o 
specjalnych potrzebach. Policjant z Watkins Glen potwierdził, że ofiara została 
uwięziona na drugim piętrze, gdzie z okien buchał silny dym i płomienie. Zastępca 
Yessman odnalazł drzwi prowadzące do mieszkania na piętrze i wyważył je z pomocą 
funkcjonariusza z Watkins Glen i policjanta jednostki policji stanowej. Oficer Yessman 
wczołgał się do wypełnionego dymem i ogniem mieszkania, dotarł do drzwi i otworzył je. 
Widząc stopę ofiary, oficer Yessman chwycił mężczyznę i wyciągnął go, przesuwając 
po podłodze, z pomieszczenia, aby inni funkcjonariusze mogli ewakuować mężczyznę 
na zewnątrz domu. Podczas ewakuacji, mężczyzna stał się agresywny i uderzył 
strażaka i oficera Yessmana, który nadal pomagał policji i strażakom na miejscu 
zdarzenia po przybyciu karetki pogotowia i matki ofiary.  
  
Sierżanci Departamentu Policji w Syracuse, Shawn Hahn i Shawn Hauck, 
funkcjonariusze Leonard Brown, Collin Flagler, Erik Heppeler, Gene Lagoe III i 
Matthew Tynan: W dniu 3 grudnia, sierż. Hahn i Hauck oraz funkcjonariusze Brown, 
Flagler, Heppeler, Lagoe i Tynan zareagowali na sygnał systemu wykrywania strzałów 
ShotSpotter. W tym samym czasie osoba dzwoniąca na numer 9-1-1 zgłosiła, że w 
domu przy tej samej ulicy zostało postrzelone 6-letnie dziecko. Funkcjonariusz Tynan 
podszedł do drzwi i zlokalizował dziecko, które wydawało jęki, walczyło o oddech i 
klęczało na podłodze przy kanapie, ze śladami krwi na ubraniu. Napastnik nadal był w 



domu i pojawił się z bronią w ręku. Funkcjonariusz Tynan zaczął rozmawiać z 
uzbrojonym mężczyzną, który chwilę wcześniej postrzelił swojego siostrzeńca i groził 
funkcjonariuszowi. Funkcjonariusz Tynan wyciągnął swoją broń i strzelił do mężczyzny, 
powodując jego upadek na podłogę. Gdy policja starała się zapewnić dziecku 
bezpieczeństwo, napastnik stale trzymał w ręku broń i ruszał się. Sierżanci Hahn i 
Hauck oraz funkcjonariusze Flagler, Heppeler, Lagoe i Tynan wybili okno znajdujące się 
w pobliżu dziecka, próbując wyciągnąć je w bezpieczne miejsce, ale dziecko nie mogło 
ich dosięgnąć, a okno było zbyt wysoko, aby funkcjonariusze mogli szybko wejść się do 
środka. Policja zorientowała się również, że w domu ukrywa się kilku innych członków 
rodziny. Funkcjonariusze sformowali zespół z osłonami balistycznymi, weszli do 
mieszkania, chwycili dziecko i wyprowadzili je do oczekującego na zewnątrz personelu 
medycznego, jednocześnie chroniąc pozostałych mieszkańców przed 
niebezpieczeństwem.  

  
 Wydział Służb Wymiaru Sprawiedliwości ds. Karnych ma wiele obowiązków, w tym 
szkolenie organów ścigania; gromadzenie i analizowanie danych dotyczących 
przestępczości w skali całego stanu; przechowywanie informacji o historii kryminalnej i 
akt z odciskami palców; nadzór administracyjny nad stanowym bankiem danych DNA, 
we współpracy z policją stanu Nowy Jork; finansowanie i nadzór nad programami 
nadzoru kuratorskiego i resocjalizacji; zarządzanie federalnymi i stanowymi funduszami 
na rzecz wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; wspieranie agencji związanych 
z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych w całym stanie; oraz zarządzanie 
stanowym rejestrem przestępców seksualnych.  
  

###  
  
  

1  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.criminaljustice.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

