
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 24.05.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GUBERNATOR CUOMO ZARZĄDZA OPUSZCZENIE FLAG DO POŁOWY MASZTU I 
OŚWIETLENIE NAJWAŻNIEJSZYCH BUDYNKÓW STANOWYCH NA CZEŚĆ 

NIEZBĘDNYCH PRACOWNIKÓW, KTÓRZY STRACILI ŻYCIE Z POWODU COVID-19  
  

Flagi pozostaną opuszczone do polowy masztu, a najważniejsze budynki 
pozostaną oświetlone aż do Memorial Day  

  

Gubernator Cuomo powiedział: „Kiedy każdy instynkt mówi ci, że coś jest 
niebezpieczne, żeby tam nie iść, żeby uciekać, tylko niezwykli ludzie maja 

odwagę, aby powiedzieć: nie, pójdę tam, bo wiem, że mogę komuś pomóc. A ci 
niezbędni ludzie robili to dzień w dzień, bez różnicy, wchodząc do ognia, nie 

wiedząc, nie daj Boże, czy nie są zarażeni. Nie daj Boże, może już jestem 
zarażony, a potem przyniosę wirusa do domu mojemu dziecku. Pielęgniarki, 

lekarze, personel szpitala, nauczyciele, pracownicy dostaw żywności. Wszyscy ci 
odważni ludzie, kierowcy autobusów, kierowcy metra. Instynkt im mówił: wstań 

codziennie i mówił: zostań w domu, bądź bezpieczny, zostań w domu. Nie 
wychodź, trzymaj dzieci w domu, zostań w domu. Ale nie oni. Mówili sobie: 

Jesteś niezbędnym pracownikiem. Musisz jutro iść do pracy, żeby wszyscy mogli 
zostać w domu. I tak zrobili”.  

  
Cuomo: „Każdego dnia wchodzili do ognia i jesteśmy im winni niewyrażalnie 
głębokie podziękowanie. Przeszliśmy od najwyższego wskaźnika infekcji na 
świecie w Nowym Jorku do najniższego wskaźnika infekcji i uratowaliśmy 

dziesiątki tysięcy istnień, ponieważ na tej planecie trzeba szukać ze świecą takich 
ludzi, jak ludzie w tym stanie. Oni pokazali swój charakter, siłę, odwagę i jedność. 

Pamiętajmy o nich i ich rodzinach w dniu Memorial Day”.  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo zarządził dziś opuszczenie flag do połowy masztu i 
oświetlenie na czerwono, niebiesko i biało najważniejszych budynków stanowych w 
niedziele, 30 maja, na cześć niezbędnych pracowników, którzy stracili życie z powodu 
COVID-19. Flagi pozostaną opuszczone do polowy masztu do południa, a 
najważniejsze budynki stanowe pozostaną oświetlone do w poniedziałku 31 maja, 
Memorial Day, na cześć członków służb, którzy stracili życie, walcząc w obronie 
naszego kraju.  
  

• Najważniejsze oświetlone punkty orientacyjne to:  
• One World Trade Center  
• Governor Mario M. Cuomo Bridge  



 

 

• Kosciuszko Bridge  
• H. Carl McCall SUNY Building  
• State Education Building  
• Alfred E. Smith State Office Building  
• New York State Fairgrounds - Main Gate & Expo Center  
• Niagara Falls  
• Grand Central Terminal - Pershing Square Viaduct  
• Albany International Airport Gateway  
• The Lake Placid Olympic Jumping Complex  
• MTA LIRR - East End Gateway at Penn Station  

  
Wideo z przemówieniem gubernatora dostępne jest na YouTube tutaj a w formacie 
jakości przekazu telewizyjnego (h.264, mp4), tutaj.  

  
Nagranie audio dzisiejszego przemówienia jest dostępne tutaj.  
  
Zdjęcia są dostępne na stronie gubernatora w applikacji Flickr tutaj.  
  
Skrócony zapis przemówienia gubernatora jest dostępny poniżej:  
  
Na koniec, powiem to: Jest Memorial Day i pamiętamy w tych, którzy oddali życie w tym 
dniu, oddali życie za ten kraj, walczyli o wolność, bo wolności nie dostaje się za darmo. 
Myślę też, że w Memorial Day powinniśmy pamiętać miniony rok, i przypomnieć sobie 
42 000 nowojorczyków, którzy oddali życie. 42 000. Pamiętajmy o 1000 niezbędnych 
pracowników, którzy zmarli, chroniąc nasze życie, oddając swoje życie. Pory roku się 
zmieniają, ale wspomnienia i doświadczenia muszą pozostać.  
  
Musimy pamiętać, jak przerażający był COVID, kiedy się zaczął. Jak przerażeni byli 
ludzie. Nie wychodzili z domów. Wchodząc do szpitala podczas COVID, miało się 
wrażenie lądowania w kosmosie. Ludzie w skafandrach od stóp do głów, z maskami na 
twarzy. Nie można było nawet zobaczyć czyichś oczu ani twarzy. W szpitalu nosili 
plakietki ze zdjęciami, żeby pacjenci mogli doświadczyć, ze są wśród ludzi. Nikt nie 
wiedział, jak ten wirus się rozprzestrzenia. Nikt nie wiedział, jak naprawdę się przenosi. 
Ale byli tu ludzie, którzy codziennie pojawiali się, by walczyć z tą chorobą. Potrzeba 
kogoś niezwykłego, kto wskoczy do ognia, aby ratować kogoś innego. Kiedy każdy 
instynkt mówi ci, że coś jest niebezpieczne, żeby tam nie iść, żeby uciekać, tylko 
niezwykli ludzie maja odwagę, aby powiedzieć: nie, pójdę tam, bo wiem, że mogę 
komuś pomóc.  
  
A ci niezbędni ludzie robili to dzień w dzień, bez różnicy, wchodząc do ognia, nie 
wiedząc, nie daj Boże, czy nie są zarażeni. Nie daj Boże, może już jestem zarażony, a 
potem przyniosę wirusa do domu mojemu dziecku. Pielęgniarki, lekarze, personel 
szpitala, nauczyciele, pracownicy dostaw żywności. Wszyscy ci odważni ludzie, 
kierowcy autobusów, kierowcy metra. Instynkt im mówił: wstań codziennie i mówił: 
zostań w domu, bądź bezpieczny, zostań w domu. Nie wychodź, trzymaj dzieci w domu, 
zostań w domu. Ale nie oni. Mówili sobie: Jesteś niezbędnym pracownikiem. Musisz 
jutro iść do pracy, żeby wszyscy mogli zostać w domu. I tak zrobili. I tak robili. Chcesz 

https://www.youtube.com/watch?v=i9F8L8j5JkM
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8c867ed6-d31d47f2-8c8487e3-000babd9f8b3-0290dbac92732c25&q=1&e=23914b0b-a7cb-48b8-a7d9-7af04f9bab58&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FzSqdQzPuX2
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-memorial-day-remarks-052421
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719258184284


 

 

rozmawiać o odważnych lub chcesz porozmawiać o odwadze? Chcesz rozmawiać o 
bezinteresowności? Chcesz przemyśleć to pytaniu w swoim umyśle? Co byś zrobił? 
Gdyby okoliczności wymagały od ciebie prawdziwej postawy i wystawienia na szwank 
swojego życia, co byś zrobił? Czy wstałbyś i wskoczyłbyś w ogień, czy uciekłbyś?  
  
Każdego dnia ci ludzie wchodzili do ognia i jesteśmy im winni niewyrażalnie głębokie 
podziękowanie. Przeszliśmy od najwyższego wskaźnika infekcji na świecie w Nowym 
Jorku do najniższego wskaźnika infekcji i uratowaliśmy dziesiątki tysięcy istnień, 
ponieważ na tej planecie trzeba szukać ze świecą takich ludzi, jak ludzie w tym stanie. 
Oni pokazali swój charakter, siłę, odwagę i jedność. Pamiętajmy o nich i ich rodzinach w 
dniu Memorial Day. Dziękuje i niech Bóg wam błogosławi.  
  

###  
  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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