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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA WYBÓR LOKALIZACJI PIERWSZEGO 
STANOWEGO CMENTARZA DLA KOMBATANTÓW W NOWYM JORKU W DNIU 

ŚWIĘTA MEMORIAL DAY  
  

Cmentarz Sampson Veterans Memorial Cemetery w hrabstwie Seneca został 
wybrany stosunkiem głosów 8-0; decyzja ta stanowi historyczny krok w kierunku 
utworzenia pierwszego stanowego cmentarza dla kombatantów w Nowym Jorku  

  
Nowojorskie punkty orientacyjne zostaną dziś oświetlone na czerwono, biało i 

niebiesko ku czci i pamięci tych, którzy ponieśli śmierć na służbie  
  

Stanowy Wydział Usług dla Kombatantów udostępni internetową stronę 
poświęconą ich pamięci  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że cmentarz wojskowy Sampson 
Veterans Memorial Cemetery, położony na terenie byłej stacji szkoleniowej marynarki 
wojennej Sampson i bazy sił powietrznych Sampson w Romulus, w hrabstwie Seneca, 
został wybrany przez komisję stanową na miejsce pierwszego cmentarza dla 
kombatantów w stanie Nowy Jork. Ta historyczna decyzja przybliża nas stan o krok do 
ustanowienia stałego, państwowego miejsca spoczynku dla uhonorowania służby i 
poświęcenia dzielnych nowojorskich kombatantów oraz członków ich rodzin. 
Gubernator Cuomo ogłosił swoje zobowiązanie do założenia pierwszego w Nowym 
Jorku stanowego cmentarza dla kombatantów w dniu obchodów święta Veterans Day w 
2019 r. i uwzględnił ten ważny cel w swoim programie „State of the State” na 2020 r.  
  
Gubernator ogłosił również, że punkty orientacyjne w całym stanie Nowy Jork zostaną 
podświetlone na czerwono, biało i niebiesko dla upamiętnienia obchodów swięta 
Memorial Day oraz w hołdzie mężczyznom i kobietom z narodowych sił zbrojnych, 
którzy oddali swoje życie w obronie naszej wolności i ideałów, które są dla nas tak 
cenne.  
  
Gubernator Cuomo ogłosił również, że Wydział Usług dla Kombatantów (ang. Division 
of Veterans' Services, DVS) przeprowadzi wirtualny, ogólnostanowy serwis pamięci z 
okazji obchodów święta Memorial Day, zapraszając nowojorczyków do przesyłania 
zdjęć przyjaciół i członków rodziny, którzy stracili życie służąc w amerykańskiej armii.  
  
„Jesteśmy dozgonnie wdzięczni dzielnym nowojorczykom, którzy służyli naszemu 
narodowi i ponieśli najwyższą ofiarę, abyśmy mogli prowadzić swobodne i bezpieczne 
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życie; nigdy nie zapomnimy ich wkładu w rozwój naszego społeczeństwa”, powiedział 
gubernator Cuomo. „Naszym zobowiązaniem zawsze było ustanowienie stałego 
pomnika pamięci dla tych bohaterów i zapewnienie ich rodzinom – oraz mieszkańcom 
całego stanu – miejsca do odwiedzin i uczczenia ich pamięci, a wybrana przez nas 
lokalizacja w Romulus to idealne miejsce na taki ostateczny spoczynek. To zaszczyt 
założyć pierwszy stanowy cmentarz ku czci naszych rodzimych bohaterów i z 
niecierpliwością czekam na jego otwarcie dla nowojorczyków i ich rodzin.”  
  
Cmentarz Sampson Veterans Memorial Cemetery jest położony na 162 akrach wzdłuż 
wschodniego brzegu jeziora Seneca Lake w regionie Finger Lakes w stanie Nowy Jork. 
Znajduje się on na terenie dawnej bazy szkoleniowej Sampson Naval Training Station i 
bazy sił powietrznych Sampson Air Force Base, gdzie setki tysięcy żołnierzy szkoliło się 
podczas II wojny światowej i wojny w Korei. Przed oficjalnym zamknięciem bazy w 2000 
roku służyła ona jeszcze tysiącom osób jako tymczasowy college oraz miejsce zwolnień 
ze służby. Cmentarz znajduje się również w niewielkiej odległości od miasteczka 
Waterloo, uznawanego w całym kraju za miejsce narodzin święta Memorial Day.  
  
Sampson jest już funkcjonującym cmentarzem dla kombatantów, który działa zgodnie z 
federalnymi standardami dla tego rodzaju cmentarzy. Pierwsze 15 akrów terenu zostało 
już zagospodarowane, zapewniając 6000 planowanych miejsc na groby i nisze 
kolumbariów. Cały teren o powierzchni 162 akrów ma docelowo pomieścić ponad 
80 000 grobów. Zespół kierowniczy Wydziału Usług dla Kombatantów stanu Nowy Jork 
odwiedzi dziś cmentarz, składając wieniec i uczestnicząc w krótkiej ceremonii z okazji 
obchodów święta Memorial Day.  
  
Wicedyrektor Departamentu Usług dla Kombatantów stanu Nowy Jork, Joel 
Evans, powiedział: „W tym uroczystym i ważnym dniu, Nowy Jork upamiętnia 
wszystkie dzielne jednostki, które poświęciły wszystko, aby bronić nasz stan i naród 
przed zagranicznymi i krajowymi wrogami. Posiadanie Stanowego Cmentarza dla 
Kombatantów zapewni godne, stanowe miejsce ostatecznego spoczynku, które 
uhonoruje ich służbę w imieniu stanu oraz narodu. Pamiętamy, że to pozornie 
zwyczajny człowiek, Henry C. Wells, z małego nowojorskiego miasteczka Waterloo, 
zainspirował powstanie obchodów tego dnia po wojnie secesyjnej. Ponad 150 lat 
później nasz stan nadal podtrzymuje prawdziwe znaczenie tego dnia, w którym czcimy 
fakt, że to pozornie zwyczajni ludzie dokonujący bezsprzecznie nadzwyczajnych 
czynów są powodem, dla którego nasza demokracja pozostaje silna. Dzięki służbie i 
poświęceniu tak wielu z nich, znajdujemy nieustającą inspirację, aby zrobić wszystko co 
w naszej mocy w celu realizacji ich wizji Ameryki jako miejsca wolności i 
sprawiedliwości dla wszystkich.”  
  
Generał dywizji ds. wojskowych i marynarki wojennej, Raymond Shields, 
powiedział : „Podczas gdy nowojorczycy cieszą się tym świątecznym weekendem, 
chciałbym zachęcić ich, aby pomyśleli – choć przez krótką chwilę – o ostatecznym 
poświęceniu, jakie nasi mężczyźni i kobiety ponieśli w służbie, tracąc życie w wojnach w 
imieniu naszego narodu, aby wszyscy Amerykanie mogli cieszyć się pokojem i 
wolnością. Jesteśmy im to winni.”  



 

 

  
Dziewięcioosobowa komisja, powołana na mocy prawa stanowego, w skład której 
weszli członkowie mianowani przez gubernatora i przywódców legislacyjnych, miała za 
zadanie wybrać lokalizację cmentarza:  
  

• Zastępca Dyrektora Wydziału Usług dla Weteranów, Joel Evans  
• Generał dywizji Wydziału Spraw Wojskowych i Marynarki Wojennej, Raymond 

Shields  
• Dyrektor ds. budżetu. Robert Mujica (reprezentowany przez Jesse Olczaka)  
• Komisarz Urzędu Usług Ogólnych, RoAnn Destito  
• Komisarz Departamentu ds. Konserwacji Środowiska, Basil Seggos  
• Członek Senatu Stanu Nowy Jork, Robert Becker  
• Członek Senatu Stanu Nowy Jork, Thomas Butler  
• Członek Zgromadzenia Senatu Stanu Nowy Jork, James R. Bass  
• Członek Zgromadzenia Senatu Stanu Nowy Jork, Sergio Villaverde  
  

Komisja spotkała się 17 maja i ponownie 24 maja wybierając Sampson stosunkiem 
głosów 8-0, przy czym jeden członek był nieobecny podczas głosowania.  
  
Nowy Jork jest jednym z zaledwie kilku stanów w całym kraju, który nie posiada 
stanowego cmentarza dla kombatantów. Ponad 737 000 kombatantów nazywa stan 
Nowy Jork swoim domem, a zarówno oni sami, jak i ich rodziny od wielu lat opowiadają 
się za utworzeniem stanowego cmentarza dla kombatantów. Do niedawna prawo 
stanowe nakazywało przeprowadzenie procesu administracyjnego, który wymagał 
odłożenia środków na pokrycie kosztów opieki wieczystej na okres 15 lat przed 
przystąpieniem do procesu wyboru lokalizacji. Na początku tego roku gubernator 
Cuomo osiągnął porozumienie z władzami ustawodawczymi i podpisał ustawę 
usprawniającą ten proces oraz redukującą niepotrzebne bariery na drodze do 
utworzenia stanowego cmentarza dla kombatantów.  
  
Decyzja komisji selekcyjnej jest zwieńczeniem procesu poszukiwań, który rozpoczął się 
w lutym tego roku od wysłania do wszystkich samorządów lokalnych w całym stanie 
Prośby o Informacje, w której proszono o przesłanie odpowiedzi osób, które chciałyby, 
aby pierwszy stanowy cmentarz dla kombatantów został zlokalizowany na terenie ich 
jurysdykcji. Wydział Usług dla Weteranów otrzymał 11 odpowiedzi na to zapytanie, 
które zostały wykorzystane do przeprowadzenia badań i przygotowania raportu na 
temat dostępnych opcji dla pierwszego stanowego cmentarza dla kombatantów w 
Nowym Jorku.  
  
Jednogłośna decyzja członków komisji to ważny krok w kierunku ustanowienia 
godnego, stanowego miejsca ostatecznego spoczynku, na które tak bardzo zasługują 
nowojorscy kombatanci i ich rodziny. Wydział Usług dla Kombatantów będzie teraz 
współpracował z partnerskimi agencjami w celu określenia kosztów eksploatacji i 
utrzymania cmentarza Sampson przez okres 10 lat. Następnie Wydział Budżetu i Urząd 
Kontroli Stanu muszą ustalić, czy takie fundusze są dostępne. Gdy oba te kroki zostaną 
zakończone, DVS będzie mógł złożyć wniosek do Krajowej Administracji Cmentarzy 



 

 

(National Cemetery Administration) o przyznanie funduszy federalnych na założenie 
pierwszego stanowego cmentarza dla kombatantów.  
  
Punkty orientacyjne, które zostaną oświetlone, to m.in:  
  

• 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  
• Franklin D. Roosevelt Mid-Hudson Bridge  

  
W tym unikalnym projekcie na platformach Facebook i Twitter dywizji, każdy kombatant 
zostanie indywidualnie uhonorowany zdjęciami z okresu pełnienia służby wraz z 
imieniem i nazwiskiem oraz nazwą swojego oddziału, nawiązując tym samym do 
czerwonego maku, symbol obchodów święta Memorial Day od czasów I wojny 
światowej, oraz jedno proste, ale mocne słowo: Pamiętaj.  
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