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Drugi dzień Centralnych Obchodów Święta Policji to uroczystości przed Tablicą Pamięci. Dla całej
formacji to szczególnie wzruszający i podniosły moment – w ten sposób funkcjonariusze oddają
hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli. Także dziś, w Katedrze Polowej
Wojska Polskiego, odbyła się msza święta w intencji poległych policjantów.
W sali generalskiej w Komendzie Głównej Policji z przedstawicielami rodzin funkcjonariuszy, którzy tragicznie zginęli w
związku ze służbą, a których nazwiska zostały wpisane do Księgi Pamięci, spotkała się Minister Spraw Wewnętrznych
Teresa Piotrowska, Krajowy Duszpasterz Policji ks. bp Józef Guzdek, Komendant Główny Policji gen.insp. Krzysztof
Gajewski, nadinsp. Mirosław Schossler, nadinsp. Cezary Popławski i nadinsp. Wojciech Olbryś, komendanci wojewódzcy
Policji, kierownictwo KGP, Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Irena Zając, Naczelny
Prawosławny Kapelan Policji, dyrektorzy biur KGP oraz zaproszeni goście.
W ten sposób uczczono pamięć stróżów prawa, którzy, działając w ochronie życia i zdrowia obywateli, ponieśli
najwyższą oﬁarę – stracili własne życie. Zginęli w różnych okolicznościach: podczas interwencji i w wypadkach
drogowych. - Ta uroczystość jest bardzo ważną chwilą w naszym życiu służbowym - powiedział Komendant Główny
Policji. Dodał, że Święto Policji to dzień szczególny - to okazja, aby pamiętać o tych, którzy do końca wypełnili rotę
ślubowania: pełniąc służbę nawet z narażeniem życia, to życie utracili. - Poświęcamy ten dzień ich pamięci - dodał szef
Policji.
Następnie głos zabrała Minister Spraw Wewnętrznych: - W takich momentach żadne słowa nie są w stanie oddać tego,
o czym myślimy i co czujemy. Ci funkcjonariusze zginęli dlatego, że starali się, aby Polacy byli bezpieczni. I
rzeczywiście rotę policyjnego ślubowania wypełnili do ostatniej litery. Dlatego dzisiaj ogarniamy ich swoimi myślami,
oddajemu hołd i mówimy: chwała bohaterom, pamiętamy!
Następnie do Księgi Pamięci wpisano nazwiska poległych policjantów i odczytano karty pamięci prezentujące ich
sylwetki. Rodzinom i jednostkom, w których służbę pełnili polegli funkcjonariusze, przekazano karty pamięci i kopie
rozkazów Komendanta Głównego Policji. Rodziny odsłoniły tabliczki epitaﬁjne z nazwiskami policjantów, którzy stracili
życie na służbie.
O wpisie do księgi decyduje kapituła, w skład której wchodzą policjanci m.in. z KGP. Zazwyczaj wpisywani są do niej
policjanci, którzy zginęli w ostatnim roku, ale bywa też tak, że kapituła wybiera spośród funkcjonariuszy, którzy zginęli
wcześniej - tak było również w tym przypadku.
Minutą ciszy uczczono również pamięć st. asp. Marka Dziakowicza z Komisariatu I Policji w Wałbrzychu, który zginął 20
lipca br. ratując ludzkie życie. Przebywając nad polskim morzem z rodziną na urlopie, policjant zauważył tonącego
młodego mężczyznę. Bez wahania ruszył razem z innymi osobami na pomoc. Tonącego uratowano. Niestety Marek,
który życie ludzkie przedkładał ponad wszystko i pełniąc służbę wielokrotnie ratował inne osoby, tym razem niosąc
pomoc zapłacił najwyższą cenę.

Krajowy Duszpasterz Policji poprowadził modlitwę w intencji poległych policjantów. Po modlitwie złożono wiązanki i
kwiaty, odegrano melodię „Śpij kolego” i uczczono pamięć wszystkich poległych minutą ciszy.
Także dziś, o godzinie 18.00, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się msza święta w intencji poległych
policjantów, w której uczestniczyły rodziny poległych, Minister Spraw Wewnętrznych, kierownictwo Policji, komendanci
wojewódzcy i komendanci szkół Policji , a także Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
Po mszy, w podziemiach katedry, miał miejsce wspólny koncert orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach
oraz chóru Komendy Stołecznej Policji. Spotkanie w Katedrze Wojska Polskiego było też okazją do złożenia gratulacji
laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł”.
Sylwetki poległych policjantów, których nazwiska wpisano do Księgi Pamięci:
sierż.sztab. Przemysław PSUT: ur. 1977 r. - zm. 2013 r. Dowódca Drużyny III Plutonu Prewencji III
Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze z miejscem pełnienia służby w Gorzowie
Wielkopolskim.
Przyjęty do służby w Policji 26 lipca 2004 r. na stanowisko aplikanta ogniwa Sztabu Policji Komendy Miejskiej Policji w
Gorzowie Wielkopolskim. W 2010 r. został mianowany na stanowisko referenta drużyny II Plutonu Prewencji IV
Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze z miejscem pełnienia służby w Gorzowie Wielkopolskim.
Od 10 maja 2011 r. pełnił służbę na stanowisku dowódcy drużyny III Plutonu Prewencji III Samodzielnego Pododdziału
Prewencji Policji w Zielonej Górze z miejscem pełnienia służby w Gorzowie Wielkopolskim.
Wykonując obowiązki służbowe, wykazywał profesjonalizm, zaangażowanie i gotowość do poświęceń dla dobra służby.
Był sumiennym i odważnym policjantem, za działania w ratowaniu życia ludzkiego i mienia postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. został odznaczony „Krzyżem Zasługi za Dzielność".
7 lipca 2013 r. w Lubiewnicach sierżant sztabowy Przemysław Psut, pełniąc służbę patrolową, podczas interwencji
podjętej wobec grupy mężczyzn - sprawców wykroczenia polegającego na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym,
podejmując działania wobec jednego z mężczyzn, który stawiał czynny opór i używał siły ﬁzycznej w stosunku do
policjanta, nagle osunął się na schody, tracąc przytomność. Mimo podjęcia natychmiastowej akcji reanimacyjnej i
przewiezienia do szpitala w Sulęcinie funkcjonariusz zmarł.
st.sierż. Leszek RATAJCZAK - ur. 1978 r. - zm. 2010 r., dzielnicowy rewiru dzielnicowych w Lipnie Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Służbę w Policji rozpoczął 28 grudnia 2000 r. na stanowisku
kursanta ogniwa i referatu patrolowo-interwencyjnego Sekcji Prewencji KMP w Lesznie. W 2007 r. został mianowany na
stanowisko dzielnicowego rewiru dzielnicowych Sekcji Prewencji w Lipnie, a następnie Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Lesznie.
Był policjantem sumiennym, zdyscyplinowanym i zaangażowanym w realizację zadań służbowych. Należał do
policjantów odważnych i bezkompromisowych. Jako dzielnicowy rewiru dzielnicowych w Lipnie często współpracował z
lokalną społecznością, co przekładało się bezpośrednio na ujawnianie sprawców przestępstw i wykroczeń. Za osiągane
wyniki w służbie był wielokrotnie wyróżniany nagrodami pieniężnymi przez Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie i
Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.
7 kwietnia 2010 r. około godziny 19:00 w miejscowości Lipno, na drodze krajowej nr 5, starszy sierżant Leszek
Ratajczak podczas wykonywania obowiązków służbowych, wyjeżdżając z terenu posesji oznakowanym radiowozem,
został uderzony w lewy bok pojazdu przez kierującego motocyklem, który jechał ul. Leszczyńską w kierunku Leszna. W
wyniku odniesionych obrażeń policjant zmarł.
st. sierż. Robert PRZYGODA: ur. 1971 r. - zm. 2001 r. Policjant Referatu Ruchu Drogowego Sekcji Prewencji i
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzyżowie.
Służbę w Policji rozpoczął 16 maja 1995 r. na stanowisku aplikanta na wolnym etacie starszego policjanta drużyny
AWGŁ w Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W 1995 r. ukończył kurs
podstawowy w Ośrodku Szkolenia Policji Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, a rok
później został mianowany na stanowisko policjanta plutonu prewencji w Kompanii Prewencji Oddziału Prewencji KWP w
Rzeszowie. W 1997 r. ukończył kurs podoﬁcerski w specjalności oddziałów prewencji w Centrum Szkolenia Policji w
Legionowie. W 1998 r. został mianowany policjantem w służbie stałej. W latach 1998-2001 pełnił służbę na stanowisku

policjanta Zespołu Ruchu Drogowego Wydziału oraz Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Strzyżowie. W 2000 r. był słuchaczem kursu specjalistycznego kontrolerów ruchu drogowego k-43 w Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie.
Wykonując obowiązki służbowe, wyróżniał się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Był dobrym, skutecznym,
zdyscyplinowanym i odważnym policjantem. Pełnił służbę na posterunkach zaporowo-blokadowych, przy zabezpieczaniu
imprez i uroczystości o charakterze masowym na tzw. pierwszej linii. Za osiągnięcia w służbie był wielokrotnie
wyróżniany i nagradzany przez przełożonych.
Dnia 22 października 2001 r. starszy sierżant Robert Przygoda wracając po zakończonej służbie do domu własnym
samochodem, na drodze nr 988, w gliniku charzewskim gm. Strzyżów, zderzył się z naczepą ciągniętą przez samochód
ciężarowy. Kierujący samochodem ciężarowym wpadł w poślizg, w wyniku czego naczepa zjechała na lewy pas ruchu i
najechała na prawidłowo jadący samochód osobowy. W wyniku wypadku policjant poniósł śmierć na miejscu zdarzenia.
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