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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NAZWANIE NOWEGO PARKU STANOWEGO 
IMIENIEM SOJOURNER TRUTH  

  
Uczczenie pamięci XIX-wiecznej Afroamerykanki, rodzimej mieszkanki doliny 

rzeki Hudson, abolicjonistki i sufrażystki  
  

Przejęcie za 13,5 mln USD nieczynnej cementowni zlokalizowanej wzdłuż ponad 
mili linii brzegowej rzeki Hudson w Kingston i mieście Ulster  

  
Parki Stanowe i PIPC podejmą współpracę z Scenic Hudson w celu zarządzania 

działalnością nowego parku  
  

Zdjęcia są dostępne tutaj  
  

   
W celu podkreślenia znaczenia Miesiąca Historii Afroamerykanów (Black History 
Month) i Miesiąca Historii Kobiet (Women's History Month), gubernator Kathy Hochul 
ogłosiła dziś, że nowy park stanowy planowany na ponad 500 akrach byłych terenów 
przemysłowych wzdłuż linii brzegowej rzeki Hudson w hrabstwie Ulster będzie nosił 
imię XIX-wiecznej afroamerykańskiej abolicjonistki i sufrażystki, Sojourner Truth. 
Będzie to pierwszy park stanowy w mieście Kingston i pierwszy nowy park stanowy 
otwarty od lipca 2019 roku.  
  
„To dobrze, że tak wspaniała posiadłość z klifami i linią brzegową Hudson będzie nosić 
imię niezwykłej kobiety, która rozpoczęła życie właśnie tutaj, w hrabstwie Ulster”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Władze stanu Nowy Jork są zaangażowane w 
prezentowanie różnorodnych historii swoich mieszkańców, takich jak Sojourner Truth i 
jej przesłania wolności i równości, które wpłynęły na inspirującą historię naszego 
stanu”.  
  
Urodzona w niewoli w 1797 roku w Esopus, w hrabstwie Ulster, Isabella „Bomefree” 
Baumfree wyzwoliła się z niewoli w 1826 roku, na rok przed zakończeniem legalnego 
niewolnictwa w stanie Nowy Jork. W 1828 r. wygrała proces o odzyskanie opieki nad 
synem, który został sprzedany w niewolę na głębokim Południu, co stanowiło jedną z 
pierwszych spraw sądowych, w których Afroamerykanka wygrała w sądzie z białą 
osobą.  
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Podążając za swoimi głęboko zakorzenionymi poglądami religijnymi, podróżowała jako 
wędrowny kaznodzieja, mówiąc „prawdę” o dotkliwych nierównościach, jakich 
doświadczają osoby kolorowe i kobiety, wzywając do zmian systemowych. Po zmianie 
nazwiska na Sojourner Truth, stała się jednym z wiodących głosów na rzecz abolicji i 
powszechnego prawa wyborczego w połowie XIX wieku. W czasie wojny secesyjnej 
rekrutowała ludzi do armii Unii i pracowała dla Freedmen's Bureau, agencji 
pomagającej byłym niewolnikom. Po wojnie nadal działała na rzecz powszechnego 
prawa do głosowania. Sojourner Truth zmarła w 1883 roku, po tym jak Afroamerykanie 
otrzymali prawa wyborcze, choć jeszcze cztery dekady musiały upłynąć do momentu 
ogólnokrajowego przyznania praw wyborczych kobietom.  
  
W sierpniu 2020 r. Parki Stanowe postawiły jej pomnik przy zachodnim wejściu do 
Walkway Over the Hudson State Historic Park w Highland, Ulster County i poświęciły 
go z okazji 100. rocznicy uzyskania praw wyborczych przez kobiety podczas 
ceremonii, w której uczestniczył jeden z potomków Sojourner Truth.  
  
Parki Stanowe nawiązały współpracę z organizacją non-profit Scenic Hudson, aby 
zabezpieczyć tereny przeznaczone pod nowy park, które wcześniej były przeznaczone 
pod prywatną inwestycję na dużą skalę. Wyasygnowana dla Parków Stanowych 
fundusze na zakup terenu w kwocie 13,5 mln USD pochodziły ze stanowego Funduszu 
Ochrony Środowiska (Environmental Protection Fund, EPF). Około trzy czwarte terenu 
parku znajduje się w Kingston, a reszta w Ulster.  
  
Niegdyś było to miejsce produkcji cementu, wyrobu cegieł, wydobycia kamieni w 
kamieniołomie i pozyskiwania lodu, a obecnie na terenie parku znajduje się już Szlak 
Cegielni nad rzeką Hudson. Ten utwardzony szlak, będący częścią Empire State Trail i 
Kingston Greenline, został otwarty w grudniu 2020 r. jako projekt miasta Kingston, 
które zarządza szlakiem, oraz Scenic Hudson. Szlak oferuje spektakularne widoki na 
rzekę Hudson i 150-stopowe klify z wapienia i piaskowca, które na początku lat 40-tych 
XIX wieku przyciągnęły w to miejsce branżę produkcji cementu.  
  
Komisarz Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Parki Stanowe są 
dumne z tego, że mogą nazwać nasz najnowszy park na cześć Sojourner Truth, 
wczesnego, wybitnego głosu w stanie Nowy Jork, a później w całym kraju, na rzecz 
abolicji i praw kobiet. Oprócz przybliżenia zwiedzającym jej historii, park ten pozwoli 
również na interpretację przemysłowej i rdzennej historii tego miejsca oraz pomoże 
chronić ekologiczne walory rzeki Hudson. Nowy park będzie wspierał trwającą 
rewitalizację gospodarczą Kingston oraz regionalną gospodarkę w zakresie turystyki 
rekreacyjnej. Wpłynie to korzystnie na jakość życia mieszkańców przez cały rok, a 
także zapewni nową atrakcję w dolinie rzeki Hudson dla osób korzystających ze szlaku 
Empire State Trail”.  
  

Dyrektor Komisji ds. Parku Międzystanowego Palisades, Joshua Laird, 
powiedział:„Jesteśmy zachwyceni, że nasz najnowszy park stanowy uhonoruje 
dziedzictwo Sojourner Truth jako abolicjonistki i głosu na rzecz praw kobiet. Z 
niecierpliwością czekamy na opowiedzenie jej historii i rewitalizację tego byłego terenu 



przemysłowego w spektakularny krajobraz z widokiem na rzekę Hudson. Komisja 
pragnie wyrazić wdzięczność gubernator Hochul, komisarzowi Parków Stanowych, 
Erikowi Kulleseidowi, oraz organizacji Scenic Hudson za ich wysiłki na rzecz ochrony 
tego terenu”.  

  

Prezes Scenic Hudson, Ned Sullivan, powiedział: „Scenic Hudson jest ogromnie 
zadowolona, że gubernator Hochul zdecydowała się uczcić życie i spuściznę Sojourner 
Truth poprzez nazwanie tego parku jej imieniem. Dzięki swojej odwadze i 
zdecydowanemu głosowi na rzecz sprawiedliwości i równości dla wszystkich, dała 
przykład, który nadal silnie rezonuje w tej niezwykle ważnej sprawie. Jesteśmy 
wdzięczni gubernator Kathy Hochul i komisarzowi Parków Stanowych, Erikowi 
Kulleseidowi, za doprowadzenie do nabycia przez stan tego wspaniałego i bogatego w 
historię terenu, oraz stworzenia możliwości jego wykorzystania z korzyścią dla 
społeczeństwa. Wpisanie tego miejsca na listę parków w stanie Nowy Jork jest 
naprawdę wizjonerskim krokiem, a my doceniamy partnerstwo osób zaangażowanych 
w tę akcję ochrony przyrody. Scenic Hudson z niecierpliwością oczekuje na 
kontynuację naszej współpracy z Parkami Stanowymi, Komisją ds. Parku 
Międzystanowego Palisades (Palisades Interstate Park Commission) oraz 
społecznością Kingston i Ulster, aby przekształcić ten dawny teren przemysłowy w 
ekscytujące miejsce dla wszystkich ludzi, którzy będą mogli cieszyć się kontaktem z 
przyrodą, dziedzictwem rdzennych mieszkańców i osób pracujących w tym regionie 
oraz z innymi osobami przybywającymi do tego miejsca. Dzięki unikalnemu połączeniu 
naturalnego piękna i historii, nie mam wątpliwości, że Park Stanowy Sojourner Truth 
szybko stanie się jednym z głównych miejsc rekreacji w regionie. Pragniemy również 
podziękować hojnym sympatykom Scenic Hudson, którzy umożliwili nam zakup terenu 
i, tym, którzy pracowali z nami, aby uratować nieruchomość przed zabudową wiele lat 
temu, oraz członkom zarządu Scenic Hudson i pracownikom za ich ważną rolę na 
każdym etapie procesu”.   
  

Parki Stanowe wykonają na miejscu parking z ograniczoną liczbą miejsc postojowych 
oraz wytyczą szlaki turystyczne, aby zapewnić odwiedzającym możliwości uprawiania 
aktywnej rekreacji tej wiosny. Do tego czasu, z wyjątkiem Hudson River Brickyard Trail, 
teren przyszłego parku nie będzie dostępny dla zwiedzających. Scenic Hudson 
przeprowadził już kompleksowe badania zasobów ekologicznych, geologicznych i 
kulturowych tego miejsca.  
  
Na mocy porozumienia, Parki Stanowe, Scenic Hudson i Komisja ds. Parku 
Międzystanowego Palisades będą współpracować i wsłuchiwać się w głos 
społeczeństwa odnośnie sposobu rozwoju Parku Stanowego Sojourner Truth. Scenic 
Hudson, który będzie zarządzał parkiem na podstawie pięcioletniej umowy, 
zorganizował już publiczne spotkania na ten temat, a kolejne spotkania będą 
ogłaszane przez partnerów w przyszłości.  
  
Senator stanu, Michelle Hinchey, powiedziała: „Ten wizjonerski projekt włączenia 
miasta Kingston do systemu Parków Stanowych w stanie Nowy Jork ma duże 
znaczenie dla naszej społeczności. Jestem dumna z tego, że udało mi się 



zabezpieczyć 200 000 USD w funduszach stanowych, aby wesprzeć ten wspaniały 
projekt, który przyniesie pierwsze w swoim rodzaju udogodnienie w postaci zielonej 
przestrzeni w naszej społeczności, jednocześnie upamiętniając jedną z najbardziej 
płodnych postaci naszego hrabstwa, stanu i narodu – Sojourner Truth. Dziękuję 
gubernator Hochul, Parkom Stanowym i firmie Scenic Hudson za dokonanie tej 
przełomowej inwestycji w Kingston, dzięki której możemy z dumą przekształcić ten 
bogaty w historię skrawek ziemi w pierwszy w historii park stanowy w naszym mieście”.  
  

Członek Zgromadzenia, Kevin Cahill, powiedział: „Gubernator Hochul stale 
wykazuje się swoją wiedzą, troską i energią w imieniu naszego regionu. Dziś mamy 
najnowszy tego przykład. Nazwanie tego parku imieniem jednej z najważniejszych 
osób z naszej społeczności, Sojourner Truth, jest odpowiednim i właściwym gestem. 
Kilkaset jardów w górę rzeki, w kierunku Sleightsburg i Rondout Creek, młoda Truth, 
znana wówczas jako Isabel Bumford, każdego dnia wędrowała kilka mil, przekraczając 
Creek na tratwie „Skillypot”, z prowiantem dla tawerny należącej i prowadzonej przez 
jej zniewolicieli. Pomnik, który stoi w centrum Port Ewen, przedstawia tę młodą, 
wykorzystywaną, ale silną i zdeterminowaną nastolatkę, służy jako wyraźne 
przypomnienie, że nasza społeczność nie była wolna od okropności niewolnictwa. 
Trzeba pamiętać, że niektórzy z naszych przodków nie rozróżniali nawet między 
dorosłymi a dziećmi w wykorzystywaniu innych istot ludzkich. Ale nazwanie tego parku 
jej imieniem uznaje całą wielkość Sojourner Truth i wpływ, jaki wywarła na wolność, 
demonstrując siłę w obliczu przeciwności i inspirując naród. Niech każdy odwiedzający 
zatrzyma się na chwilę, aby podziwiać piękno naszej społeczności, i pamięta, że 
właśnie w tym miejscu żyła ta jakże ważna osoba w historii naszego narodu”.  

  

Dyrektor ds. zaangażowania kulturalnego i zrównoważonego życia w Kingston 
Land Trust, Shaniqua Bowden, powiedziała: „Ten park, nazwany na cześć 
inspirującej osobowości pochodzącej z naszego regionu, Sojourner Truth, jest 
ogromnym wyróżnieniem i dedykacją dla życia i spuścizny jej niesamowitego 
bohaterstwa. Mam nadzieję, że ta ziemia będzie oazą nowej energii i odmłodzenia, 
która pogłębia nasz szacunek dla magii natury i wzajemnych powiązań, które są 
niezbędne dla istnienia wszystkich żywych istot”.  
  
Dyrektor Hudson River Valley Greenway, Scott Keller, powiedział: „Park Stanowy 
Sojourner Truth jest ikoną rzeki Hudson, która zapewnia unikalne walory rekreacyjne, 
otwarte przestrzenie i ekologiczne korzyści dla mieszkańców stanu Nowy Jork i 
turystów. Planowane w przyszłości ulepszenia parku poprawią dostęp publiczny 
zapewniony dzięki ukończonemu w zeszłym roku szlakowi Hudson River Brickyard 
Trail, który jest kluczowym ogniwem Hudson River Valley Greenway i Empire State 
Trail w Kingston i w hrabstwie Ulster”.  

  
Burmistrz Kingston, Steve Noble, powiedział: „Po latach zaniedbania, ten 
wyjątkowy, miejski teren po raz pierwszy zostanie udostępniony mieszkańcom 
Kingston, którzy będą mogli podziwiać zapierające dech w piersiach widoki, 
niesamowite szlaki i piękne nabrzeże rzeki Hudson. Cieszymy się na współpracę ze 
wszystkimi naszymi partnerami, aby stworzyć światowej klasy park dostępny dla 



każdego mieszkańca Kingston i okolicznych społeczności. Dziękuję gubernator Hochul 
za jej zaangażowanie na rzecz naszych parków i otwartych przestrzeni, a także za 
uznanie spuścizny Sojourner Truth w tym miejscu”.  
  
W lecie ubiegłego roku na terenie obiektu wyburzono opuszczone silosy na cement 
oraz dwie dawne budowle związane z przemysłem cementowym, aby poprawić 
bezpieczeństwo na terenie działki, a także poszerzyć przestrzeń do realizacji 
przyszłych programów i wydarzeń. Pozostałe budowle, w tym komin i stodoła na muły 
z okresu produkcji cegieł, jak również wiele niskich konstrukcji związanych z 
przemysłem cementowym, które są widoczne z Hudson River Brickyard Trail, mają 
potencjał do zagospodarowania i włączenia w krajobraz. Dawne wyrobiska 
kamieniołomów na terenie obiektu są zalane wodą i choć nie nadają się do kąpieli, 
stanowią dobre miejsce dla rozwoju ryb.  
  
Miejsce to jest częścią tradycyjnej ojczyzny plemienia Esopus z ludu Lenape, które 
zamieszkiwało okolice Kingston do XVII wieku, kiedy to zostało wyparte przez 
europejskich kolonistów. Oprócz opowiedzenia historii rzeki Esopus, miejsce to pozwoli 
na zaprezentowanie historii przemysłu, geologii, odporności naszego środowiska 
naturalnego oraz znaczącej roli Doliny Hudson w rozwoju stanu Nowy Jork i całego 
kraju.  
  
Przed zakupem przez Scenic Hudson teren byłej kopalni cementu i zakładu 
przetwórczego był przeznaczony pod budowę kompleksu mieszkalno-usługowego 
obejmującego 1682 lokali, który wzbudził duże protesty opinii publicznej.  
  
Zakup terenu przez Scenic Hudson został dokonany dzięki wsparciu prywatnych 
darczyńców, w tym filantropów Erica i Wendy Schmidt, Walbridge Fund, The PCLB 
Foundation, the Kathryn W. Davis Fund for Hudson River Parkland Acquisition, 
Carolyn Marks Blackwood, Willa Nixona, Illiana K. van Meeterena, Sue Sie, Stevena 
Holla i Roberta Lonergana.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków Stanu Nowy Jork zarządza ponad 
250 parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, przystaniami i innymi 
obiektami, które w 2020 roku odwiedziło 78 milionów osób. Więcej informacji na temat 
każdego z tych obszarów rekreacyjnych można znaleźć na stronie 
internetowej www.parks.ny.gov, pobrać bezpłatną aplikację mobilną NY State Parks 
Explorer lub zadzwonić pod numer 518.474.0456. Zapraszamy również do kontaktu z 
nami na Facebooku, Instagramie i Twitterze.  
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