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„Niemal  każdy  z  was  uratował  ludzkie  życie.  Jako  minister  spraw  wewnętrznych  i  administracji
jestem  dumny,  że  mamy  tak  wspaniałych  i  wybitnych  funkcjonariuszy  Policji”  –  takie  słowa
skierował  szef  MSWiA  Mariusz  Kamiński  do  policjantów  wyróżnionych  Medalem  im.  podkomisarza
Policji  Andrzeja  Struja.  Tym  szczególnym  odznaczeniem  został  także  wyróżniony  oficer  CBŚP.

Oficer  CBŚP,  wyróżniony  Medalem  im.  podkomisarza  Policji  Andrzeja  Struja,  na  co  dzień  pełni  służbę  w  Zarządzie  w
Katowicach,  ale  z  całą  pewnością  ideały  policyjne  przyświecają  mu  także  po  pracy.  Niewątpliwym  przykładem  jest
reakcja  oficera  CBŚP,  kiedy  to  w  marcu  2022  roku,  z  narażeniem  własnego  życia,  ruszył  na  pomoc  dziewczynkom,
które  wypadły  z  kajaka  do  lodowatej  wody  Zalewu  Rybnickiego.

Pomimo  porywistego  wiatru  i  dużych  fal,  policjant  po  powiadomieniu  dyżurnego  Policji  o  zdarzeniu,  wskoczył  do  wody  i
pomógł  harcerkom  wydostać  się  na  ląd.  Kiedy  wszyscy  byli  już  na  brzegu,  policjant  okrył  zziębnięte  dzieci  swoimi
ubraniami.  Po  chwili  na  miejsce  przybyły  policyjne  patrole,  strażacy  oraz  załogi  pogotowia  ratunkowego.  Przyleciał
również  śmigłowiec  LPR.  Policjant  przekazał  dziewczynki  ratownikom  medycznym,  którzy  udzielili  im  oraz  oficerowi  CBŚP
niezbędnej  pomocy  medycznej  w  związku  z  objawami  wychłodzenia  organizmu.

Dzięki  bohaterskiemu  zachowaniu  policjanta  nikomu  nic  się  nie  stało.
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„…Nawet  z  narażeniem  życia”

Medal  im.  podkomisarza  Andrzeja  Struja  mogą  otrzymać  policjanci,  którzy  podjęli  się  poza  służbą  ratowania  życia,
zdrowia  ludzkiego  albo  mienia  z  narażeniem  własnego  życia  lub  zdrowia  albo  w  czasie  służby  podjęli  się  ratowania
życia  ludzkiego  ze  szczególnym  narażeniem  własnego  życia  lub  zdrowia.  Funkcjonariusze  otrzymują  również  nagrodę
finansową.  Medal  jest  nadawany  na  wniosek  Komendanta  Głównego  Policji  albo  z  inicjatywy  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji.  Wyróżnienie  może  być  przyznawane  także  pośmiertnie.

Podkomisarz  Andrzej  Struj  zginął  od  ciosów  nożem,  po  tym  jak  10  lutego  2010  r.  podczas  urlopu  interweniował  wobec
chuliganów,  którzy  niszczyli  tramwaj.  Policjant  służył  w  formacji  od  15  lat.  Pracował  w  wydziale  wywiadowczo-
patrolowym  Komendy  Stołecznej  Policji.  Pośmiertnie  został  awansowany  na  stopień  podkomisarza  Policji,  odznaczony
przez  Prezydenta  RP  Lecha  Kaczyńskiego  Krzyżem  Zasługi  za  Dzielność  oraz  przez  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i
Administracji  Złotą  Odznaką  „Zasłużony  Policjant”.

O  tragicznym  zdarzeniu,  do  którego  doszło  na  skrzyżowaniu  ul.  Wolskiej  i  ul.  Fort  Wola  w  Warszawie,  przypomina
pamiątkowa  tablica,  którą  odsłonięto  10  lutego  2020  roku  przy  skwerze  imienia  zmarłego  policjanta.
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