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Drodzy czytelnicy!
Zapraszamy do przeczytania numeru specjalnego Naszego Echa.
Wydanie to poświęcone jest w całości naszemu koledze, uczniowi klasy 5b Szkoły
Podstawowej Nr 19 w Rzeszowie Mateuszowi Krulowi, który uratował życie tonącemu
mężczyźnie.
Mateusz gratulujemy Ci bohaterskiej postawy!
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Mateusz bohaterem!
Po powrocie z ferii zimowych 31 stycznia 2017 r., podczas szczególnego apelu
wychowawczego uhonorowany został uczeń klasy 5b - Mateusz Król za bohaterski
czyn. Uratował On życie tonącemu w Wisłoku mężczyźnie. Od Pana dyrektora
otrzymał dyplomy z gratulacjami dla siebie oraz swojej Mamy. Wszyscy uczniowie
oraz nauczycieli naszej szkoły podziwiają odwagę Mateusza i gratulują mu.

Oto relacja Mateusza:
"Wyszedłem z psem nad Wisłok na spacer. Usłyszałem człowieka wołającego "ratunku! pomocy!". Wołał mężczyzna, który był po ramiona zanurzony w wodzie i
trzymał się krawędzi lodu. Nie mógł sam się wydostać. Próbował ratować swojego
psa, który wybiegł na lód. Poprosiłem wędkarza, który znajdował się obok o wędkę.
Podałem tę wędkę szerszym końcem tonącemu. Pan się wyczołgał. W tym czasie
inny pan zadzwonił po pogotowie. Uratowany człowiek szybko otrzymał pomoc
medyczną i został odwieziony do szpitala."
O Mateuszu głośno mówiono w telewizji, prasie oraz Internecie. Od Prezydenta
Rzeszowa otrzymał nagrodę 1500 zł. Policjanci przyznali mu certyfikat „Zasłużony
dla policji".

Fot. B. Szlachcińska
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Pan Dyrektor otrzymał również list gratulacyjny od Wiceprezydenta Rzeszowa
Pana Stanisława Sieńki.
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Prezydent nagrodził Mateusza, który
uratował tonącego
Anna Janik
26 stycznia 2017
14-letni Mateusz Krul, uczeń SP nr 19, który wyciągnął z Wisłoka tonącego
mężczyznę odebrał gratulacje z rąk prezydenta i policji.
Nie wahał się ani sekundy, nie zważał na własny strach. Bez namysłu wszedł do
lodowatej wody po to, by ratować człowieka. Mowa nie o zawodowym strażaku lub
policjancie, ale o 14-latku z Rzeszowa, który podczas spaceru z psem był świadkiem
dramatycznego wypadku. Na wołanie o pomoc człowieka, kurczowo trzymającego
się lodu Mateusz Krul nie został obojętny. Wszedł do wody, podał tonącemu wędkę i
siłą własnych ramion wyciągnął go na brzeg.
Za taką bohaterską postawę dziś nagrodził go w ratuszu prezydent. Zebrani w sali
dziennikarze nie szczędzili mu oklasków. A sam Tadeusz Ferenc pochwał.
- Proszę państwa mamy pośród nas bohatera - tak przywitał się z zebranymi na sali.
- To, co zrobiłeś Mateusz było wspaniałe, bardzo ci za to dziękujemy. Podziękowania
kieruję też na ręce mamy, która tak wychowała Mateusza. Mamy w mieście wrażliwą,
cudowną młodzież - mówił prezydent.
Nieco onieśmielony Mateusz z rąk gospodarza Rzeszowa otrzymał 1500 zł, a mama
piękny bukiet czerwonych róż. Swoje upominki i specjalny dyplom „Zasłużony dla
policji” wręczył też z-ca komendanta miejskiego policji.
- Kiedyś Wisława Szymborska powiedziała, że tyle o sobie wiemy, ile nas
sprawdzono. Ty już się sprawdziłeś, ty w takiej sytuacji pomożesz i uratujesz. Twoja
mam na pewno może na Ciebie liczyć - mówił mł. insp. Mirosław Wośko, z-ca
komendanta policji w Rzeszowie.- Chcielibyśmy, żebyś tę postawę promował wśród
swoich rówieśników, pokazywał, że taka postawa jest warta naśladowania - dodał.
Jak przyznał sam Mateusz, na razie jego koledzy o niczym nie wiedzą. Fan polskiej
reprezentacji, a zwłaszcza Roberta Lewandowskiego dodał, że nie wie jeszcze, no co
przeznaczy pieniądze. Jego dumna mama deklaruje, że zastanowią się wspólnie,
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choć ostatecznie zostawi mu wolny wybór.
- Decyzja zależy od niego, w końcu to on zrobił coś tak niezwykłego - mówiła Beata
Krul. - Ten dzień jest dla nas wyjątkowy. Choć przyznam, że stresujący, bo ja nie
spałam chyba od 4 rano - śmieje się rzeszowianka.
Mateusz to uczeń SP nr 19. Ma jeszcze dwie siostry, w tym jedną ciężko chorą.
Dlatego jego mama, wychowująca dzieci samotnie nie pracuje. Do tej pory los nie
był dla rodziny łaskawy. W 2006 r. spłonęło im mieszkanie na rzeszowskiej
Baranówce. Z pożaru wyszli cało, ale zostało im jedynie to, co mieli na sobie. Z
dobytku nie ocalało dosłownie nic. Tak Krulowie trafili do bardzo skromnego
mieszkania socjalnego. O pomoc nie proszą, choć bardzo by im się przydała. Za to z
zapałem remontują to niezbyt przytulne dotąd lokum.
- Pomaga mi Mateusz. To taka druga głowa rodziny - uśmiecha się pani Beata. Marzę o tym, żeby dzieci wyrosły na dobrych ludzi, żeby im się w życiu udało –
mówi wzruszona kobieta.

14-letni Mateusz Krul nagrodzony za
bohaterską postawę
15:13, 26.01.2017 /Redaktor

Bohater otrzymał 1,5 tys. zł nagrody i certyfikat
„Zasłużony Dla Policji” za godną naśladowania
postawę. Fot. B. Szlachcińska
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RZESZÓW. W czwartek, 26 stycznia, w rzeszowskich ratuszu Mateusz Krul, który
uratował życie topiącemu się w Wisłoku mężczyźnie, został nagrodzony. Otrzymał
od miasta 1,5 tys. zł nagrody pieniężnej i upominki.
Gratulacje Mateuszowi i jego mamie Beacie składał również zastępca Komendanta
Miejskiego Policji, podinspektor Mirosław Wośko. – Chciałbym wyrazić szczere
uznanie za postawę godną naśladowania. Posłużę się cytatem Wisławy
Szymborskiej „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. Ty już się sprawdziłeś.
Chcieliśmy również mamie pogratulować syna. Zachował się tak, jak wymaga się
tego od ludzi dorosłych. Tak dojrzała postawa jest efektem wkładu rodziny w
wychowanie syna – mówił.
Komendant wręczył bohaterowi certyfikat „Zasłużony Dla Policji” i pluszowego
misia. 14-latek podczas spotkania z władzami miasta, przedstawicielami policji i
mediami był bardzo nieśmiały. Przyznał, że nie wie, jak to jest być bohaterem. Jest
uczniem Szkoły Podstawowej nr 19. Dyrekcja i jego nauczyciele po feriach dostaną
również list gratulacyjny za udział w wychowywaniu młodego człowieka. Pani Beata,
mama Mateusza, jest bardzo dumna z syna. – Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek
coś takiego go spotka. Przede wszystkim czuje ulgę, że jemu nic się nie stało, kiedy
ratował tego mężczyznę. I jestem oczywiście z niego bardzo dumna – przyznała.

Tadeusz Ferenc nagrodził 14-latka, który
wyciągnął mężczyznę z Wisłoka
Przez
Joanna Gościńska
26 stycznia 2017 15:19

– Wyobrażamy sobie, że bohaterowie są w mitologii, a przecież oni są
wśród nas i właśnie takim bohaterem jest Mateusz – mówił w czwartek
Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa, który nagrodził Mateusza Krula. 14latek uratował życie 29-letniemu mężczyźnie, który w sobotę wpadł do
Wisłoka.
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Zdjęcie: Tomasz Modras / Rzeszów News

W sytuacji zagrożenia życia, kiedy starsi bardziej doświadczeni ludzie kierują się
emocjami niespełna 14-letni Mateusz Krul zachował się tak, jak wymaga się tego od
ludzi dorosłych – uratował życie drugiemu człowiekowi.
– Szedłem z psem i usłyszałem krzyki. Gdy do moich uszu doszły słowa „ratunku”,
„pomocy”, wiedziałem już, że ktoś się topi. Podbiegłem i zobaczyłem, co się stało.
Widok topiącego się człowieka od razu nakazał mi go ratować. Nie zastanawiałem
się wtedy nad tym, że ja również się mogę utopić – wspomniał sobotnie zdarzenie
Mateusz Krul.
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę kilkanaście minut po godz. 9:00 na rzece
Wisłok na wysokości ulicy Siemiradzkiego tuż za Mostem Lwowskim. 29-letni
mężczyzna spacerował z psem. Nagle pies wbiegł na lód, który się załamał.
Mężczyzna pobiegł na ratunek psu, ale pod mieszkańcem Rzeszowa także lód się
załamał.
– Tonącemu rzuciłem wędkę rybaka, który stał obok i przeklinał na topiącego się
człowieka. Wędkarzem był starszy człowiek. Sam nie był w stanie pomóc, ale też tej
pomocy nigdzie nie szukał. Dopiero gdy ja przybiegłem, dał mi wędkę, dzięki której
udało mi się wyciągnąć tonącego mężczyznę – mówił w czwartek w ratuszu
Mateusz.
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Za swoją bohaterską postawę nastolatek otrzymał nagrodę 1500 zł od prezydenta
Rzeszowa oraz policyjny certyfikat zasłużony dla policji.

Zdjęcie: Tomasz Modras / Rzeszów News

– Wyobrażamy sobie, że bohaterowie są w mitologii, a przecież oni są wśród nas i
właśnie takim bohaterem jest Mateusz – mówił Tadeusz Ferenc, prezydent
Rzeszowa.
– To wspaniały wyczyn, wspaniałe zachowanie młodego człowieka, który podjął
odważną decyzję, pomimo, że jego życie było zagrożone, uratował życie innego
człowieka. Chociaż wiele razy to powtarzam to jednak powiem raz jeszcze. Mamy w
Rzeszowie wspaniałą młodzież i świetnym tego przykładem jest Mateusz, którego
tak dobrze wychowała mama – dodawał.
Pod wrażaniem postawy, którą wykazał się 14-latek był również wiceszef
rzeszowskiej policji miejskiej Mirosław Wośko, który podkreślił, że policjanci
ślubują ochronę i obronę życia ludzkiego, a Mateusz taką postawą wykazał się bez
ślubowania.
– Chciałbym przekazać wyrazy szczerego uznania za bohaterską postawę godną
naśladowania. Twoje zachowanie przyczyniło się do uratowania życia i zdrowia
ludzkiego – mówił wicekomendant Wośko.
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– Kiedyś Wisława Szymborska powiedziała: „Tyle o sobie wiemy na ile nas
sprawdzono”. Jestem przekonany, że ty już się sprawdziłeś, bo w takich sytuacjach
zawsze pomożesz i uratujesz drugiego człowieka. Na ciebie może też liczyć twoja
mama w każdej sytuacji – dodawał, podkreślając, że jest mu bardzo wdzięczny za
postawę, którą powinien promować nie tylko wśród rówieśników ale też osób
dorosłych.
Trzeba dodać, że ten nastoletni bohater to bardzo skromny chłopiec. Jak wielu jego
rówieśników kocha piłkę nożną, a jego ulubiony sportowiec to Robert Lewandowski.
Czasem trochę rozrabia, ale jak się okazuje, jest to łobuz ze szczerozłotym sercem.
– Mateusza zawsze jest wszędzie pełno, ale w życiu bym się nie spodziewała, że mój
syn uratuje życie drugiemu człowiekowi. Ważne, że ten pan żyje i że jemu się nic nie
stało – komentuje całą sytuacją Beata Krul, dumna mama.
A co na to wszystko nasz bohater?- Nie jestem nim. Zrobiłem to, co do mnie
należało i teraz czuje się z tym świetnie – mówi Mateusz.
List gratulacyjny od policjantów równie dostała mama chłopaka w podziękowaniu
za efekt wysiłków wychowawczych, które zaowocowały u jej syna już w młodym
wieku. – Dziękujemy mamie, że wychowała tak wspaniałego syna – dołączał się do
gratulacji również Tadeusz Ferenc.
Podziękowania od prezydenta Rzeszowa zostaną również przekazane dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 19 w Rzeszowie, do której chodzi Mateusz Krul oraz
nauczycielom, którzy przyczyniają się do wychowania chłopca.
29-latek nie miał okazji jeszcze osobiście podziękować Mateuszowi za uratowanie
życia, ale pierwsze wyrazy uznania pojawiły się w komentarzach pod naszym
tekstem o zdarzeniu.
„Bardzo Dziękuję Mateuszowi, który mnie przy pomocy wędki wyciągnął z wody, i
który nie pozostał obojętny na moje wołanie o pomoc. Jego mama ma naprawdę
powód do dumy. Jesteś bohaterem” – napisał uratowany i wdzięczny 29-latek.
joanna.goscinska@rzeszow-news.pl
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