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ROZPOCZĘŁY SIĘ CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI
Data publikacji 20.07.2021

Dziś w Warszawie rozpoczęły się uroczystości związane z centralnymi obchodami Święta Policji w
Warszawie. Zapoczątkowało je złożenie wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą przy
skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Fort Wola poświęconej podkom. Andrzejowi Strujowi, który 11 lat
temu zginął od ciosów nożem po tym, jak podczas urlopu interweniował wobec chuliganów,
którzy zniszczyli tramwaj. Z uwagi na ograniczenia związane z epidemią koronawirusa,
uroczystość na warszawskiej Woli miała skromny charakter. Wiązankę kwiatów w asyście
policyjnej warty honorowej złożył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł
Dobrodziej.
Przypomnijmy:
10 lutego 2010 roku, na warszawskiej Woli, przebywający na urlopie Andrzej Struj zareagował na chuligańskie
zachowanie dwóch mężczyzn, którzy demolowali tramwaj. Niestety, wtedy napastnicy skierowali swoją agresję na
funkcjonariusza. Jeden z nich zaatakował go i kilkakrotnie ranił nożem. Mimo szybko udzielonej pomocy medycznej
policjant zmarł w szpitalu. Andrzej Struj miał niespełna 42 lata, pozostawił rodzinę, osierocił dwie córki.
Pośmiertnie awansowany na stopień podkomisarza Policji. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Zasługi za Dzielność oraz przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.
To jak ważne jest dla środowiska policyjnego upamiętnienie jego bohaterskiej postawy, pokazują coroczne uroczystości
odbywające się na miejscu tragicznych wydarzeń, gdzie wystawiany jest posterunek honorowy, a hołd składają koledzy
oraz kierownictwo Policji.
Warto przypomnieć, że w pierwszą rocznicę śmierci policjanta, Tramwaje Warszawskie ufundowały tablicę pamiątkową,
która została umieszczona na kapliczce znajdującej się obok przystanku, na którym doszło do zabójstwa. Natomiast w
10. rocznicę śmierci, na kapliczce została odsłonięta druga tablica, ufundowana przez środowisko policyjne. Na wniosek
Komendy Głównej Policji, Rada Miasta Stołecznego Warszawy, 4 lipca 2019 roku, podjęła uchwałę w sprawie nadania
miejscu tragicznych wydarzeń nazwy Skwer Andrzeja Struja.
Wyrazem pamięci o stołecznym policjancie jest także odbywający się co roku Międzynarodowy Turniej Służb
Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej im. podkom. Andrzeja Struja, w którym udział bierze wiele drużyn z kraju jak i
zza granicy. Wcześniej były to Halowe Mistrzostwa Warszawy Służb Mundurowych w Piłce Nożnej.
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