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Już jutro podczas centralnych uroczystości Święta Policji na Placu Piłsudskiego w Warszawie Iza Horanin
z Radomiłowic koło Lwówka Śląskiego zostanie uhonorowana za uratowanie życia swojej mamy.

20 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się centralne
uroczystości z okazji Święta Policji. W ramach obchodów odbędzie się uroczystość awansowania funkcjonariuszy na
wyższe stopnie służbowe, w tym promocja na pierwszy stopień oficerski, wręczenie odznaczeń państwowych, a także
wyróżnień dla laureatów konkursu „Policjant, który mi pomógł” oraz medali „Młody Bohater”. W uroczystościach
weźmie udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński. Udział w uroczystościach
zapowiedział także Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do Warszawy zaproszona została Iza Horanin, która
dzięki opanowaniu i nabytej wiedzy w dramatycznej chwili potrafiła zachować zimną krew i wezwać pogotowie do
nieprzytomniej mamy, dzięki czemu najprawdopodobniej uratowała jej życie.
Historia rezolutnej Izy po nagłośnieniu przez redakcję Lwówecki.info trafiła do ogólnopolskich mediów, później
sprawą zainteresowało się Ministerstwo.
Akcja „Młody Bohater” to inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, która służy nagradzaniu i
promowaniu godnych naśladowania postaw wśród dzieci i młodzieży. Nagroda „Młody Bohater” jest wręczana
dzieciom, które ocaliły, bądź aktywnie przyczyniły się do ocalenia życia innych osób. – czytamy na stronach MSWiA.
Całe zdarzenie miało miejsce jesienią 2016 roku. O Młodej Bohaterce pisaliśmy parokrotnie. Jej historia chwyta za
serce. Rezolutna dziewczynka wezwała pogotowie do nieprzytomnej mamy. Wówczas 8-letnia Iza zachowała zimną
krew i odpowiadała na wszystkie pytania dyspozytorki a ta dzięki precyzyjnej informacji natychmiast wysyła na

miejsce zespół ratownictwa medycznego wraz z lekarzem, którzy po dotarciu na miejsce udzielili kobiecie pomocy.
Mama Izy trafiła do szpitala.
Jeszcze przed odjazdem w rozmowie ze mną lekarz pogotowia przyznawał, iż jest pod dużym wrażeniem opanowania
dziewczynki, która swoim zachowaniem najprawdopodobniej uratowała mamie życie. Po kilku godzinach i serii badań
okazało się, iż mieszkance gminy Lwówek Śląski na szczęście nie dolega nic poważnego. Wieczorem kobieta wróciła
do domu, do swoich córek. Duża w tym zasługa opanowania Izy, profesjonalizmu dyspozytorki z jeleniogórskiego
pogotowia ratunkowego oraz błyskawicznej reakcji zespołu medycznego.
Iza Horanin, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lwówku Śląskim za swój czyn została uhonorowana podczas
szkolnego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w 2016 roku. Teraz wraz z mamą i najbliższymi wybiera
się do Warszawy, gdzie stanie ramię w ramie z Policjantami i innymi Młodymi Bohaterami z całej Polski, którzy tego
dnia zostaną uhonorowani przez Ministra.

Więcej informacji o wydarzeniach z Placu Piłsudskiego, w miarę możliwości będziemy przekazywać w dniu
jutrzejszym.
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