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GUBERNATOR HOCHUL ODDAJE HOŁD POLEGŁYM STRAŻAKOM ZE STANU 
NOWY JORK  

  
Gubernator ogłasza Dzień Wdzięczności dla Strażaków oraz Tydzień 

Zapobiegania Pożarom, aby wyrazić wdzięczność i oddać hołd strażakom ze 
stanu Nowy Jork  

  
Ważne obiekty na terenie stanu zostaną dziś podświetlone na czerwono w 

wyrazie hołdu 24 strażakom, którzy w tym roku oddali życie, chroniąc 
społeczeństwo  

  
Gubernator Kathy Hochul wyraziła dziś wdzięczność i oddała hołd 24 strażakom, 
których nazwiska zostały zapisane na tablicy Pomnika Poległych Strażaków Stanu 
Nowy Jork (New York State Fallen Firefighters Memorial). Miało to miejsce podczas 
ceremonii na Empire State Plaza, w czasie której uczczono pamięć i bohaterstwo 
dzielnych strażaków, którzy stracili życie, wykonując swoje obowiązki w służbie 
pożarniczej.  
  
„Nazwiska wyryte na Pomniku Poległych Strażaków Stanu Nowy Jork pozostaną w 
naszej pamięci na zawsze, symbolizując poświęcenie i oddanie dla społeczności” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Składam najszczersze kondolencje rodzinom, 
przyjaciołom i współpracownikom tych, których nie ma już wśród nas, a dzięki którym 
stan Nowy Jork stał się lepszy. Nigdy o nich nie zapomnimy”.  
  
Nazwiska i dane osób zapisanych w tym roku na tablicy pamięci poległych strażaków 
stanu Nowy Jork można znaleźć tutaj. Podczas tegorocznej Ceremonii Pamięci 

Poległych Strażaków zostało uhonorowanych w sumie 45 osób, w tym 21 strażaków, 
których nazwiska zostały wyryte na tablicy w 2020 r., kiedy to oficjalna ceremonia nie 
odbyła się z powodu COVID-19. Po dodaniu tegorocznych nazwisk na pomniku 
znajduje się już 2620 nazwisk strażaków ze stanu Nowy Jork, którzy stracili życie na 
służbie.  
  
Aby oddać hołd stanowym strażakom zawodowym i ochotnikom, gubernator Hochul 
ustanowiła wtorek 5 października 2021 r. Dniem Wdzięczności dla Strażaków. Z kolei 
dni od 3 do 9 października 2021 r. zostały oficjalnie ogłoszone Tygodniem 
Zapobiegania Pożarom. Gubernator Hochul poleciła też, aby dziś wieczorem 
następujące obiekty na terenie stanu zostały podświetlone na czerwono w celu 
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uczczenia ofiary strażaków, których nazwiska umieszczono na tablicy pamiątkowej, 
oraz podziękowania za służbę wszystkim strażakom w całym stanie.  
  
Zabytki, które zostaną oświetlone:  
  

• One World Trade Center  

• Most im. Gubernatora Mario M. Cuomo  

• Most Kościuszki  
• Budynek Uniwersytetu SUNY im. H. Carla McCalla  

• Budynek Edukacji Stanowej  
• Budynek Urzędu Stanu im. Alfreda E. Smitha  

• Tereny Targów Stanu – wejście główne i centrum Expo  

• Wodospad Niagara  

• Most „Franklina D. Roosevelta” na środkowym odcinku rzeki Hudson  

• Grand Central Terminal – wiadukt przy placu Pershinga  

• Brama Międzynarodowego Portu Lotniczego Albany  

• Kompleks skoczni olimpijskich w Lake Placid  

• MTA LIRR – brama w East End przy stacji kolejowej Penn Station  

  
Pomnik Poległych Strażaków, wzniesiony w 1998 r., co roku jest miejscem, w którym 
czci się pamięć i męstwo poległych strażaków ze stanu Nowy Jork. Jest to również 
hołd dla ponad 100 000 strażaków zawodowych i ochotników w całym stanie Nowy 
Jork, którzy codziennie narażają życie w imię bezpieczeństwa publicznego.  
  
Podczas Tygodnia Zapobiegania Pożarom Urząd Zapobiegania i Kontroli Pożarów 
Stanu Nowy Jork, działający w ramach Stanowego Wydziału Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, współpracuje z lokalnymi jednostkami straży 
pożarnej, organizacjami strażackimi, okręgami szkolnymi, grupami obywatelskimi i 
Krajowym Związkiem Ochrony Przeciwpożarowej (National Fire Protection 
Association), prowadząc działania informacyjne i organizując programy dotyczące 
znajomości zasad bezpieczeństwa pożarowego.  
  
W 2019 r. jednostki straży pożarnej w całym stanie odnotowały około 1 621 000 
incydentów, czyli średnio 4441 incydentów dziennie, 185 incydentów na godzinę i trzy 
incydenty na minutę.  
  
Komisarz Stanowego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych, Patrick A. Murphy, powiedział: „Jesteśmy dumni, że możemy 
uhonorować tych dzielnych obywateli naszego stanu, którzy złożyli najwyższą ofiarę w 
służbie pożarniczej. Naszym obowiązkiem jest oddanie czci ich pamięci i dopilnowanie, 
aby nie zostali zapomniani. Niech Bóg ma w opiece naszych poległych strażaków, ich 
przyjaciół i rodziny, a także tych, którzy każdego dnia narażają swoje życie w służbie 
pożarniczej, aby chronić mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Pełniący obowiązki Stanowego Administratora Straży Pożarnej, James Cable, 
powiedział: „Dziś oddajemy hołd i upamiętniamy służbę naszych kolegów, których nie 



ma już wśród nas. Niedawno obchodziliśmy dwudziestą rocznicę ataków z 11 września 
i wspominaliśmy strażaków, których wówczas straciliśmy. Musimy pamiętać, że wielu z 
tych, którym oddajemy dziś hołd, zmarło bezpośrednio w wyniku udziału w działaniach 
ratunkowych i naprawczych w odpowiedzi na te ataki”.  
  
Prezes Związku Strażaków Stanu Nowy Jork, John P. Farrell Jr., powiedział: „W 
tym roku oddajemy cześć 45 poległym strażakom, w tym 21, których nazwiska zostały 
wyryte w 2020 r. Tablica przy pomniku symbolizuje ich niezłomne oddanie ochronie 
mieszkańców stanu Nowy Jork. Te wyryte nazwiska przypominają nam, że musimy 
starać się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, aby uhonorować ofiarę naszych 
kolegów”.  
  
Prezes Związku Komendantów Straży Pożarnej Stanu Nowy Jork, Robert R. 
Kloepfer Jr., powiedział: „Dzisiaj wspólnie z naszymi kolegami strażakami i 
przedstawicielami władz oddajemy hołd 45 poległym strażakom, którzy zginęli, 
bezinteresownie służąc swoim społecznościom i mieszkańcom stanu. Będziemy 
zawsze o nich pamiętać i podziwiać ich ducha, zaangażowanie i oddanie dla 
bezpieczeństwa publicznego”.  
  
Prezes Związku Lokalnych Koordynatorów Straży Pożarnej Stanu Nowy Jork, Bill 
Kennedy, powiedział: „Dziś oddajemy honor tym, którzy złożyli najwyższą ofiarę w 
służbie pożarniczej. Podziękowania nie oddają głębi tej ofiary, ale możemy upamiętnić 
ich dziedzictwo i pokazać dozgonną wdzięczność dla tych dzielnych obywateli naszego 
stanu, którzy poświęcili życie, wykonując obowiązki strażaków”.  
  

###  
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