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W DNIU WETERANÓW GUBERNATOR HOCHUL PODPISUJE PAKIET USTAW 
MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ I WSPARCIE WETERANÓW I ICH RODZIN  

  
Ustawa S.7124A/A.7388B dostosowuje definicję weterana służącego w okresie 

wojny wietnamskiej  
  

Ustawa S.3623/A.7514 umożliwia małżonkom wojskowych otrzymanie zasiłku dla 
bezrobotnych, jeśli podlegają oni przeniesieniu służbowemu w inne miejsce  

  
Ustawa S.701A/A.1140A powołuje Komitet doradczy ds. weteranek w celu 

wspierania i pomocy Wydziałowi Usług dla Weteranów w wyszukiwaniu, edukacji 
i działaniach na rzecz wszystkich kobiet weteranów żyjących w stanie Nowy Jork  

  
Ustawa S.3638/A.7472 powołuje grupę zadaniową ds. zatrudnienia weteranów  

  
Ustawa S.2977A/A.6100A wymaga od schronisk dla bezdomnych i domów opieki 

ustalenia, czy mieszkańcy są weteranami, aby zapewnić im zasiłki  
  

Ustawa S.7125/A.2658 upoważnia hrabstwo Westchester do zwolnienia 
organizacji weteranów z opłat  

  
Ustawa S.6452/A.3920 umożliwia weteranom i rezerwistom otrzymanie informacji 

o świadczeniach przy ubieganiu się o prawo jazdy lub jego odnowienie  
  

Ustawa S.5245A/A.6249A zapewnia ciągłość czesnego w SUNY i CUNY dla 
małżonków i dzieci członków czynnej służby wojskowej  

  
Ustawa S.5743A/A.6528A pomaga uczniom, których rodzice lub opiekunowie są 
przenoszeni na teren stanu na mocy rozkazów wojskowych, szybciej zapisać się 

do szkoły  
  

Ustawa S.5543A/A.7685 rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymywania 
stypendium MERIT  

  
Ustawa S.763/A.5447 rozszerza uprawnienia weteranów do dodatkowych 

punktów przy mianowaniu i awansowaniu w służbie cywilnej  
  



Ustawa S.6535/A.4089 zezwala operatorom promowym na przewóz żołnierzy, 
marynarzy i marines w mundurach bez opłat  

  
W związku z niedawnym mianowaniem wielebnej Viviany DeCohen na 

stanowisko dyrektora Wydziału Usług dla Weteranów Stanu Nowy Jork  
  

Zdjęcia dostępne tutaj  

  

Gubernator Kathy Hochul podpisała dziś pakiet ustaw mających na celu wsparcie i 
ochronę weteranów i ich rodzin.  
  

„Nasi żołnierze czynnej służby wojskowej i weterani poświęcili się powołaniu, aby 
chronić naszą demokrację i wolności, a teraz nadeszła nasza kolej, aby wspierać ich i 
ich rodziny”, powiedziała Gubernator Hochul. „Podpisując dziś te ustawy, 
podejmujemy kroki w celu zapewnienia weteranom i żołnierzom czynnej służby 
wojskowej świadczeń i zasobów, których potrzebują, a także elastyczności, jakiej 
wymaga ich sytuacja, aby mogli jak najlepiej zadbać o siebie i swoje rodziny. Weterani 
mieszkający na terenie stanu Nowy Jork stawali w naszej obronie, a teraz my musimy 
stanąć u ich boku”.  
  

Ustawa S.7124A/A.7388B zmienia datę rozpoczęcia wojny w Wietnamie z 28 lutego 
1961 r. na 1 listopada 1955 r. Zmiana ta ma na celu uznanie amerykańskiej obecności 
wojskowej w Republice Wietnamu przed poprzednią datą uznaną przez rząd federalny 
i stanowy. Dzięki podpisaniu tej ustawy, prawo stanu Nowy Jork jest zgodne z prawem 
federalnym i zapewni mieszkającym w stanie weteranom z Wietnamu uznanie, na jakie 
zasługują za służbę w czasie wojny.  
  
Ustawa S.3623/A.7514 zapewnia, że osoby, które dobrowolnie odchodzą z pracy, aby 
towarzyszyć małżonkom podlegającym przeniesieniu w inne miejsce pełnienia służby 
wojskowej, będą uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych.  
  
Ustawa S.701A/A.1140 powołuje Komitet doradczy ds. weteranek (Women Veterans 
Advisory Committee), którego celem będzie wspieranie pracy Wydziału Usług dla 
Weteranów w wyszukiwaniu, kształceniu i działaniu na rzecz wszystkich weteranek ze 
stanu Nowy Jork. Komitet będzie składać się z dwunastu członków: sześciu 
mianowanych przez Gubernator, dwóch mianowanych przez tymczasowego 
przewodniczącego Senatu, dwóch przez przewodniczącego Zgromadzenia, jednego 
przez przewodniczącego mniejszości Senatu i jednego przez lidera mniejszości 
Zgromadzenia. Mianowane osoby muszą być weterankami dowolnej specjalności, w 
tym rezerwy, które zostały honorowo zwolnione lub kwalifikują się ze względu na stan 
zdrowia.  
  
Ustawa S.3638/A.7472 powołuje grupę zadaniową ds. zapewnienia zatrudnienia 
weteranów. Grupa ta będzie miała za zadanie organizowanie corocznych przesłuchań 
publicznych i przedstawianie ustawodawcy zaleceń dotyczących sposobów, w jakie 
władze stanowe mogą pomóc weteranom w znalezieniu i utrzymaniu dobrych 
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możliwości zatrudnienia. W skład tej grupy zadaniowej wejdą interesariusze 
reprezentujący administrację stanową, sektor prywatny i instytucje szkolnictwa 
wyższego.  
  
Ustawa S.2977A/A.6100A wymaga, aby wszystkie formularze przyjęcia lub pobytu w 
domach opieki, ośrodkach opieki lub schroniskach dla bezdomnych zawierały pytanie o 
to, czy oni lub ich małżonkowie kiedykolwiek służyli w wojsku. Identyfikacja osób, które 
są weteranami lub małżonkami weteranów umożliwia władzom stanowym pomoc tym 
osobom w otrzymaniu świadczeń, na które zapracowały i do których są uprawnione.  
  
Ustawa S.7125/A.2658 upoważnia hrabstwo Westchester do zwolnienia organizacji 
zrzeszających weteranów z niektórych opłat. Zwolnienie to ułatwi budowę i 
modernizację miejsc spotkań weteranów, tak aby mogli oni doświadczyć poczucia 
wspólnoty podobnego do tego, które odczuwali podczas aktywnej służby.  
  
Ustawa S.6452/A.3920 umożliwia weteranom i rezerwistom otrzymanie informacji o 
dostępnych świadczeniach przy składaniu wniosku o wydanie lub odnowienie prawa 
jazdy. Dzięki temu prawu weterani będą mieli informacje na temat świadczeń, do 
których mogą być uprawnieni na mocy prawa federalnego i stanowego.  
  
Ustawa S.5245A/A.6249 zapewnia stałość opłat z tytułu czesnego na uczelniach 
SUNY i CUNY dla współmałżonków i dzieci żołnierzy czynnej służby wojskowej po ich 
stacjonowaniu w stanie Nowy Jork.  
  
Ustawa S.5743A/A.6528 umożliwia dzieciom z rodzin wojskowych, które zmieniają 
miejsce zamieszkania na podstawie rozkazu wojskowego, wstępnie zapisać się do 
szkoły, w której będą uczniami. Takie wczesne zapisy zapewniają płynne przejście i 
zmniejszają stres związany z brakiem uczestnictwa w zajęciach i zmianą przedmiotów 
w trakcie roku szkolnego.  
  
Ustawa S.5543A/A.7685 rozszerza zakres stanowego stypendium Military Enhanced 
Recognition, Incentive and Tribute (MERIT), udostępniając je rodzinom poległych i 
niepełnosprawnych członków sił zbrojnych poprzez usunięcie obecnego wymogu 
służby wojskowej po 2 sierpnia 1990 roku, który uprawniał dzieci i małżonków do 
otrzymania stypendium.  
  
Ustawa S.763/A.5447 zapewnia wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy odbyli 
służbę wojskową możliwość uzyskania punktów za nominacje i awanse w służbie 
cywilnej poprzez usunięcie ograniczenia, że takie punkty mogą otrzymać tylko weterani 
walk.  
  
Ustawa S.6535/A.4089 upoważnia radę hrabstwa do zażądania od promów 
pływających na terenie danego hrabstwa zapewnienia bezpłatnego transportu 
każdemu członkowi sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w mundurze w czasie poboru. 
To zwolnienie z opłat jest aktem podziękowania dla mężczyzn i kobiet, którzy służą 
naszemu krajowi.  



  
Liderka większości w senacie, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Jako córka 
i siostra weteranów, mają oni specjalne miejsce w moim sercu. Nasi weterani i 
żołnierze czynnej służby wojskowej dokonali wielkich poświęceń, aby bronić i utrzymać 
wolność naszego narodu. Odpowiedzieli oni na wezwanie do służby i mamy wobec 
nich dług wdzięczności. Chciałabym podziękować Gubernator Hochul za podpisanie 
tego pakietu ustaw w Dniu Weteranów, aby pomóc w zapewnieniu usług i wsparcia, na 
które zasłużyli. Ułatwienie weteranom powrotu do życia cywilnego jest głównym 
priorytetem demokratycznej większości Senatu, a ten pakiet ustaw przyczyni się do 
realizacji tej misji”.  
  
Senator John E. Brooks powiedział: „W tym dniu zatrzymujemy się, aby docenić 
tych, którzy służyli naszemu krajowi w najbardziej honorowy sposób – jako żołnierze 
naszych sił zbrojnych. Ci mężczyźni i kobiety poświęcili się, aby chronić wolność, którą 
cieszymy się jako Amerykanie i uważam za zaszczyt, że mogę stanąć w ich obronie w 
senacie stanu Nowy Jork jako przewodniczący Komisji ds. Weteranów. Wyrażam 
uznanie dla Gubernator Hochul za zajęcie się wyjątkowymi potrzebami naszych 
weteranów i uhonorowanie ich dzisiaj podpisaniem tych ważnych aktów prawnych”.  
  
Senator Shelley B. Mayer powiedziała: „Organizacje weteranów odgrywają istotną 
rolę we wspieraniu naszej społeczności kombatanckiej. Ustawa, której byłem 
sponsorem w Senacie, pozwoli hrabstwu Westchester na zniesienie opłat związanych 
z remontami kapitalnymi realizowanymi w organizacjach weteranów i ułatwi im 
inwestowanie w swoje obiekty – w tym w zwiększenie dostępności dla starzejących się 
kombatantów. Miejsca te są niezbędne, aby umożliwić weteranom spotykanie się i 
utrzymanie poczucia więzi, jakie mieli podczas aktywnej służby. Chociaż nigdy nie 
będziemy w stanie w pełni odwdzięczyć się za ich poświęcenie, cieszę się, że możemy 
ich wesprzeć dzięki tej nowej ustawie. Dziękuję mojemu koledze ze Zgromadzenia, 
posłowi Naderowi Sayegh, oraz Gubernator Kathy Hochul za wsparcie tego wysiłku”.  
  
Senator Andrew Gounardes powiedział: „Nasi weterani zasługują na wielkie 
podziękowania, niezależnie od ich statusu bojowego. Kiedy wracają do domu i 
kontynuują swoją służbę publiczną, pracując w rządzie, powinniśmy zapewnić im takie 
same świadczenia we wszystkich dziedzinach, aby ułatwić im dalszą służbę. Dziękuję 
Gubernator Hochul za uczynienie z tego priorytetu”.  
  
Senator Peter Harckham powiedział: „Nasi weterani i członkowie ich rodzin 
zasługują na wszystkie wysokiej jakości świadczenia dostępne na mocy prawa 
federalnego i stanowego. Dziękuję Gubernator Hochul za podpisanie mojej ustawy, 
która zapewni, że dostawcy usług zdrowotnych i mieszkaniowych ustalą status 
weterana danej osoby na swoich formularzach rejestracyjnych. Dla wielu osób 
zwiększy to dostęp do opieki zdrowotnej i pomoże w określeniu kwalifikowalności do 
odpowiednich usług – dzięki prostemu pytaniu, które przyczyni się do poprawy 
samopoczucia naszych weteranów i w dłuższej perspektywie uratuje życie”.  
  



Senator Anna M. Kaplan powiedziała: „Kobiety, które służą naszemu krajowi w siłach 
zbrojnych, zasłużyły na coś więcej niż tylko podziw wdzięcznej społeczności – na 
prawo dostępu do programów i usług, które wspierają je po powrocie do domu. 
Weteranki zbyt często napotykają na bariery w dostępie do należnych im usług, a my 
jako rząd musimy bardziej się starać, aby wspierać wszystkim naszych bohaterów. 
Jestem dumna z tego, że mogłam być sponsorem ustawy powołującej do życia 
pierwszy w stanie Nowy Jork formalny Komitet doradczy ds. weteranek, który wspiera i 
broni kombatantki w całym stanie, i jestem wdzięczna Gubernator Kathy Hochul za 
podpisanie tej ustawy i zapewnienie, że żaden z naszych weteranów nie zostanie 
pominięty.”  
  
Senator Elijah Reichlin-Melnick powiedział: „Stan Nowy Jork docenia weteranów i 
ma jedne z najbardziej solidnych programów wsparcia dla weteranów w całym kraju. 
Niestety, wielu weteranów nie jest świadomych szerokiego wachlarza dostępnych 
usług, wsparcia i świadczeń. Jestem dumny, że mogłem sponsorować ten projekt 
ustawy, który nakazuje administracji Departamentu Pojazdów Silnikowych (Department 
of Motor Vehicles, DMV) pomóc weteranom zrozumieć programy, które są dla nich 
dostępne w stanie Nowy Jork, a także wymaga od DMV, aby przekazać informacje 
kontaktowe weteranów do Departamentu Usług dla Weteranów. Chociaż nadal jest 
wiele do zrobienia w kwestii dotarcia do weteranów, to nowe narzędzie pomoże 
udostępnić większej liczbie weteranów należne im zasiłki i usługi. Jestem wdzięczny 
członkowi Zgromadzenia, Jeffreyowi Dinowitzowi, za poparcie tej ważnej ustawy w 
Zgromadzeniu oraz Gubernator Hochul za jaj podpisanie”.  
  
Senator James Skoufis powiedział: „Już teraz wymagamy tak wiele od naszego 
personelu wojskowego i nie powinni oni borykać się z dodatkowymi utrudnieniami, aby 
zapewnić swoim rodzinom stabilność i wsparcie. Umożliwiając uczniom zapisanie się 
do szkoły jeszcze przed przybyciem do placówki, torujemy im drogę do przyszłych 
sukcesów. Doceniam Gubernator Hochul za dobre potraktowanie rodzin naszych 
wojskowych”.  
  
Senator Rob Ortt powiedział: „Jako weteran operacji Enduring Freedom w 
Afganistanie, osobiście znam poświęcenie naszych weteranów i ich rodzin w służbie 
naszemu narodowi. Jest sprawą najwyższej wagi, abyśmy jako stan zapewnili środki 
niezbędne do pomocy rodzinom wojskowych tutaj, w domu, i zapewnili, że wspieramy 
weteranów, dając im możliwość odniesienia sukcesu po odejściu z sił zbrojnych. 
Jestem dumny, że mogłem być sponsorem dwóch z tych istotnych aktów prawnych i 
doceniam administrację stanu Nowy Jork za położenie nacisku na pomoc naszym 
weteranom w ich karierze po zakończeniu służby wojskowej”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Didi Barrett, powiedziała: „W Dniu Weteranów tradycyjnie 
już oddajemy hołd członkom naszych służb i ich rodzinom za poświęcenie, które 
włożyli w obronę naszego kraju, więc jestem szczególnie zadowolona, że Gubernator 
Hochul zdecydowała się dzisiaj potwierdzić uznanie stanu Nowy Jork dla ich służby, 
podpisując ustawę, której byłam pomysłodawczynią, aby rozszerzyć uprawnienia do 
programu stypendialnego MERIT, jak również ustawę, aby zmienić datę rozpoczęcia 



wojny w Wietnamie, zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, z 28 lutego 1961 r. na 1 
listopada 1955 r. Oba te akty prawne umożliwiają większej liczbie naszych weteranów i 
ich rodzinom dostęp do ważnych świadczeń stanowych. Rozszerzenie zakresu 
stypendium MERIT w celu zwiększenia uprawnień ciężko i trwale niepełnosprawnych 
weteranów i osób pozostających na ich utrzymaniu, osób pozostających na utrzymaniu 
członków sił zbrojnych uznanych za zaginionych w akcji (MIA), oraz większej liczby 
Gold Star Families, jest już od dawna oczekiwane i potrzebne. Mam nadzieję, że te 
zmiany zachęcą naszych weteranów i członków ich rodzin, którzy już zapłacili 
niewiarygodnie wysoką cenę, do realizacji swoich marzeń edukacyjnych”.  
  
Członek Zgromadzenia, Peter Abbate, Jr., powiedział: „Jestem dumny, że mogę 
być sponsorem tej ustawy, która zapewnia wszystkim weteranom równe szanse na 
otrzymanie punktów za nominacje i awanse w służbie cywilnej. Nasi dzielni mężczyźni i 
kobiety, którzy ochotniczo służą i chronią nasz naród, zasługują na te świadczenia. 
Wyrażam uznanie Gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy”.  
  
Członek Zgromadzenia, Edward Braunstein, powiedział: „Jako że w Dniu 
Weteranów doceniamy tych, którzy służą naszemu krajowi, jestem dumny z faktu 
podpisania ustawy upraszczającej zapisy do szkół dla rodzin wojskowych. Ustawa ta 
pomoże złagodzić wyjątkowe wyzwania związane z zapisami do szkół, przed którymi 
stoją rodziny wojskowych i zaoferuje ich dzieciom najlepsze możliwe doświadczenia 
edukacyjne podczas ich stacjonowania na terenie stanu Nowy Jork domem. Dziękuję 
Gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy i senatorowi Skoufisowi za jego 
współpracę przy tym przedsięwzięciu”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Marianne Buttenschon, powiedziała: „Mój projekt ustawy, 
który został podpisany w dniu dzisiejszym pomaga zapewnić dostęp do niedrogiego, 
wysokiej jakości szkolnictwa wyższego dla ambitnych studentów z rodzin wojskowych. 
Wielu wojskowych i ich bliskich jest przyzwyczajonych do relokacji, ale zmuszanie 
studentów w takich przypadkach do nagłej zmiany planów edukacyjnych lub płacenia 
drogiego czesnego poza stanem jest po prostu niesprawiedliwe. Członkowie naszych 
służb i ich rodziny ponoszą ogromną ofiarę dla naszego narodu i zasługują na każdą 
możliwość odniesienia sukcesu. Będę nadal ich wspierała i walczyła o to, by otrzymali 
środki, na które słusznie zasłużyli”.  
  
Członek Zgromadzenia, Michael Cusick, powiedział: „Niestety nasi weterani 
wojskowi często nie korzystają w pełni z dostępnych dla nich usług. Służba w wojsku 
amerykańskim uprawnia naszych weteranów do korzystania z wielu różnych zasobów, 
które mogą być niezwykle korzystne. Czy to z powodu braku świadomości, czy też 
braku dostępu, wiele z tych zasobów często pozostaje niewykorzystanych. Wymóg, 
aby placówki pobytowe pytały o historię służby wojskowej w swoich formularzach 
przyjęcia, zapewni, że każdy weteran meldujący się w jednej z tych placówek zostanie 
zidentyfikowany i otrzyma możliwość skorzystania z dostępnych dla niego zasobów i 
usług. Nasi weterani poświęcili i oddali tak wiele dla naszego kraju i naszym 
obowiązkiem jest zapewnienie im środków, których potrzebują. Obchodząc Dzień 



Weteranów, jestem wdzięczny Gubernator Hochul za podpisanie tej ustawy w wyrazie 
zobowiązania do służenia tym, którzy służyli dla nas.”  
  
Członek Zgromadzenia, Jeffrey Dinowitz, powiedział: „Zbyt często weterani są 
nieświadomi przynależnych im świadczeń. Są to ludzie, którzy odważnie służyli 
naszemu narodowi i powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby każdy z nich 
miał pełną wiedzę na temat zasobów, które oferuje im nasz rząd federalny i stanowy. 
Zlecenie DMV dostarczenia takich informacji każdemu, kto prosi o oznaczenie 
weteranów na ich dokumencie tożsamości, jest wyrazem zdrowego rozsądku. Jestem 
dumny, że Gubernator Hochul podpisała moją ustawę, która została jednogłośnie 
zaakceptowana przez obie izby”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Mathylde Frontus, powiedziała: „Wojskowi i ich rodziny 
poświęcają tak wiele dla naszego narodu, w tym są gotowi do radykalnej zmiany ich 
życia i przenoszenia się na terenie całego kraju, gdy jest to konieczne. Możemy 
przynajmniej tyle zrobić, aby zapewnić im wsparcie i świadczenia, na które zasługują. 
Ustawa ta skoryguje niedopatrzenia w naszym systemie wsparcia bezrobotnych i 
zapewni, że małżonkowie wojskowych, którzy są zmuszeni do porzucenia swojego 
miejsca pracy z powodu zmiany przydziału, będą mogli uzyskać świadczenia podczas 
poszukiwania nowej pracy. Jestem dumna, że miałam możliwość głosowania za 
przyjęciem tej ustawy i cieszę się, że Gubernator Hochul podpisuje ją w Dniu 
Weteranów, w którym oddajemy hołd naszym bohaterskim wojskowym”.  
  
Członek Zgromadzenia, Nader Sayegh, powiedział: „Organizacje weteranów 
odgrywają ważną rolę w zapewnieniu, że mogą oni nadal doświadczać poczucia 
wspólnoty, które kiedyś czuli jako żołnierze czynnej służby wojskowej. Dlatego też 
byłem sponsorem ustawy, która ma pomóc placówkom kombatanckim w 
przeprowadzaniu remontów kapitalnych w ich budynkach, poprzez umożliwienie 
Legislaturze hrabstwa Westchester odstąpienia od wielu opłat związanych z projektami 
budowlanymi. Dziękuję senator Shelley Mayer za sponsorowanie tej ustawy w Senacie 
i wyrażam uznanie dla Gubernator Kathy Hochul za podpisanie tej ustawy w Dniu 
Weteranów”.  
  
Członek Zgromadzenia, Steve Stern, powiedział: „Jako członek Komisji 
Zgromadzenia Stanu Nowy Jork ds. Weteranów (New York State Assembly Committee 
on Veterans' Affairs), mam zaszczyt pracować na rzecz dzielnych mężczyzn i kobiet, 
którzy poświęcili tak wiele dla ochrony naszego wspaniałego kraju i dla swoich rodzin. 
Dlatego z dumą poparłem i przyjąłem ustawę powołującą grupę zadaniową ds. 
zatrudnienia weteranów (Veterans Employment Task Force), która ma pomóc 
weteranom w znalezieniu i utrzymaniu dobrze płatnej pracy. Kiedy żołnierz wyrusza, by 
chronić nasz kraj, nie do przyjęcia jest, by po powrocie do domu miał trudności z 
uzyskaniem dobrego zatrudnienia. Dziękuję Gubernator Hochul za podpisanie tej 
ważnej ustawy i pozostaję zaangażowany w zapewnienie, aby nasi weterani otrzymali 
uznanie, wsparcie i usługi, na które zasługują”.  
  



Członkini Zgromadzenia, Monica Wallace, powiedziała: „Dziś, średnio na sześciu 
mężczyzn w służbie zasadniczej przypada jedna kobieta, i prawie dwa miliony kobiet 
służy naszemu narodowi z honorem i wyróżnieniem. Jesteśmy im winni pomoc w 
zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problemów, z jakimi borykają się ci dzielni bohaterowie 
po powrocie do cywilnego życia. Nowo powołana komisja zadba o to, aby programy i 
usługi dla weteranów w stanie Nowy Jork spełniały wyjątkowe potrzeby kobiet, które 
odpowiedziały na wezwanie do służby. Dziękuję Gubernator Hochul za podpisanie tej 
ważnej ustawy i jak zawsze dziękuję odważnym kobietom i mężczyznom, którzy 
bezinteresownie narażają swoje życie, aby bronić naszego narodu.”  
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