29.07.2018 r. – Muzeum Powstania Warszawskiego

Ekscelencjo Panie Prezydencie, Wielce Szanowna Pani Prezydent,
Bardzo dziękuję w imieniu własnym i wszystkich tutaj obecnych, za
zaproszenie na dzisiejsze spotkanie i Państwu za poświęcony nam czas.
To wielkie przeżycie dla weteranów, być razem z najważniejszymi
osobami w kraju i w mieście.
Ponadto, my sami zmobilizowani datą, mamy okazję spotykania się
i potwierdzenia, że jeszcze żyjemy.
Nawiązując do moich wcześniejszych apeli o opiekę nad Powstańcami
Warszawskimi, pragnę przekazać wyrazy wdzięczności za nadanie tym
sprawom odpowiedniej rangi. Sejm RP w „Zmianie Ustawy o pomocy
społecznej” z dnia 15 września 2017 r. uwzględnił możliwość
umieszczania weteranów w Domach Opieki Społecznej, chociaż
Państwo Posłowie uzależnili to od możliwości finansowych
Samorządów.
Muszę wyrazić szczególne dzięki Pani Prezydent i Radzie Miasta
Stołecznego Warszawy, za utworzenie Funduszu na zapomogi dla
Powstańców Warszawskich, wypłacanych raz w roku i za podjęcie
uchwały, zwalniającej Powstańców Warszawskich od pokrywania
kosztów pobytu w D.O.S. w Warszawie. Aktualnie w Warszawie ma to
zastosowanie w 12 przypadkach.
W rzeczywistości, nie jest to w skali państwa wielkim problemem, bo z
55.747 uczestników Powstania Warszawskiego – na całym świecie, żyje
aktualnie mniej niż 2000 Powstańców, a nie wszyscy takiej pomocy
potrzebują.
Bardzo cenną informacją jest zakończenie przez Miasto konsultacji
społecznych dotyczących domu dziennego wsparcia dla Powstańców
Warszawskich, który według zamierzeń, powstanie przy ul.
Hrubieszowskiej 9. Lokalizacja tego domu, bliska siedzibie MPW

gwarantuje, że w razie potrzeby, Wolontariusze z Muzeum będą mogli
służyć pomocą Powstańcom.
Wcześniej, zanim dojdzie do realizacji tego zamierzenia przy
ul. Hrubieszowskiej, ma zostać uruchomiona placówka przy
ul. Nowolipie 22, służąca wsparciem Powstańcom.
Obydwa te projekty są na etapie koncepcji, ale dziękujemy Miastu za
jej przyjęcie.
Przy okazji dziękujemy Wolontariuszom za aktywność, pomoc i za to,
że im się chce.
Dziękujemy Panie Prezydencie za pośmiertne awansy i odznaczenia,
choć wielu Kolegów wolałoby dowiedzieć się o tym jeszcze za życia.
Niestety, Kancelaria Pana Prezydenta nie ocenia otrzymywanych
wniosków za godne poparcia. Życie jest brutalne. Nasi Koledzy nie
mieli okazji dowodzić w konspiracji pułkami, ani nie byliśmy
powoływani do Wyższych Szkół Wojskowych na przeszkolenie. W
naszych wnioskach o awanse lub odznaczenia, po ostatnich, możemy
chwalić się tylko naszą aktywnością społeczną.
Dziękujemy też Dyrekcji MPW i wszystkim Pracownikom za życzliwość
z jaką się tutaj spotykamy i specyficzną atmosferę tamtych dni, jaka
panuje w Muzeum.
Oby trwała jak najdłużej.
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