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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UTWORZENIE PIERWSZEGO STANOWEGO 
CMENTARZA WETERANÓW W STANIE NOWY JORK  

  
Władze stanu przejmują własność Cmentarza Pamięci Weteranów Sampson z 

hrabstwa Seneca, przekształcając go w Cmentarz Weteranów Stanu Nowy Jork - 
Finger Lakes  

  
Krajowa Administracja Cmentarzy przeznaczy 2,8 mln USD na rozbudowę i 

ulepszenia  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś utworzenie pierwszego w historii stanu Nowy 
Jork Stanowego Cmentarza Weteranów, co stało się możliwe dzięki przeniesieniu 
własności Cmentarza Pamięci Weteranów Sampson (Sampson Veterans Memorial 
Cemetery) z hrabstwa Seneca na stan oraz dzięki środkom w wysokości 2,8 mln USD 
udostępnionym przez Krajową Administrację Cmentarzy (National Cemetery 
Administration). Cmentarz, który w 2021 r. zostanie uznany za odpowiednią lokalizację, 
zapewni godny pochówek weteranom ze stanu Nowy Jork i ich rodzinom. Wydział 
Usług dla Weteranów (State Division of Veterans' Services) będzie nadzorował 
funkcjonowanie cmentarza, który został przemianowany na Cmentarz Weteranów Stanu 
Nowy Jork – Finger Lakes (New York State Veterans Cemetery - Finger Lakes), 
zgodnie z krajowymi standardami dla stanowych cmentarzy weteranów.  
  
„Nasi weterani poświęcili więcej, niż wielu z nas mogłoby sobie wyobrazić, a stan Nowy 
Jork z dumą ustanawia pierwszy stanowy cmentarz dla weteranów, aby uhonorować ich 
dziedzictwo i zapewnić im spokojny odpoczynek”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Nie ma lepszego miejsca na ten pierwszy w swoim rodzaju cmentarz niż 
miejsce przepełnione historią wojskowości. Zawsze będziemy dbać o naszych 
weteranów, zarówno za ich życia, jak i po śmierci, dziękując im za ich bezinteresowną 
służbę”.  
  
Cmentarz Weteranów Stanu Nowy Jork - Finger Lakes zajmuje 162 akry wzdłuż jeziora 
Seneca w Romulus, w hrabstwie Seneca i przylega do parku stanowego Sampson 
State Park. Teren ten ma powierzchnię 147 akrów, które można zagospodarować i 
zbudować, aby zapewnić godne miejsce spoczynku dla bohaterów ze stanu Nowy Jork 
dla przyszłych pokoleń. Cmentarz znajduje się na terenie dawnej stacji szkoleniowej 
marynarki wojennej Sampson i bazy sił powietrznych Sampson, gdzie podczas II wojny 



światowej i wojny koreańskiej szkoliły się setki tysięcy członków służb. Następnie 
miejsce to funkcjonowało jako tymczasowy college i centrum separacji dla zwolnionych 
członków służby, a oficjalnie zostało zamknięte w 2000 r. Cmentarz znajduje się w 
pobliżu Waterloo, społeczności uznanej za miejsce narodzin Dnia Pamięci (Memorial 
Day).  
  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Hrabstwa Seneca, Michael Enslow, powiedział: 
„Hrabstwo Seneca jest zaszczycone, że Cmentarz Pamięci Weteranów Sampson został 
wybrany na pierwszy cmentarz dla weteranów w stanie Nowy Jork. Jesteśmy wiernymi 
zarządcami tego wyjątkowego terenu i cieszymy się ze sprawnego procesu 
przekształcania tego historycznego miejsca i jego jeszcze lepszej przyszłości”.  
  
Dyrektor Wydziału Usług dla Weteranów Stanu Nowy Jork, Viviana DeCohen, 
powiedziała: „Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom z Krajowej Administracji 
Cmentarzy za uznanie pierwszego nowojorskiego Stanowego Cmentarza Weteranów i 
za umożliwienie przyznania tej dotacji na zapewnienie godnego miejsca spoczynku dla 
członków służby, weteranów i ich rodzin w stanie Nowy Jork. Stanowi to dopełnienie 
naszej misji służenia rodzinom weteranów ze stanu Nowy Jork”.  
  
Miejsce to zostało wybrane w 2021 r. jako lokalizacja pierwszego stanowego cmentarza 
dla weteranów w stanie Nowy Jork przez powołany w tym celu komitet. Wydział Usług 
dla Weteranów współpracował z zainteresowanymi stronami, aby zapewnić dostępność 
środków w wysokości 2,8 mln USD z funduszy federalnych, co było kluczowe dla 
ułatwienia tego przeniesienia. Fundusze federalne pozwolą na modernizację, m.in. 
niszy w kolumbariach, wstępnie umieszczonych krypt, zagospodarowanie terenu, 
nawadnianie, kształtowanie terenu i odprowadzenie wody, a także budowę budynku i 
placu do konserwacji oraz innej infrastruktury pomocniczej.  
  
W stanie Nowy Jork żyje ponad 688 000 weteranów i do tej pory był on jednym z 
niewielu stanów w kraju, które nie posiadały uznawanego przez władze federalne 
stanowego cmentarza dla weteranów. Cmentarz Weteranów Stanu Nowy Jork - Finger 
Lakes jest przeznaczony dla pochówków członków służb, którzy zmarli w czasie 
czynnej służby, weteranów (zgodnie z definicją prawa federalnego) oraz kwalifikujących 
się do tego małżonków i dzieci pozostających na utrzymaniu.  
  

Lider Większości Senatu, Charles Schumer, powiedział: „Cmentarz Pamięci 
Weteranów Sampson jest miejscem spoczynku setek tysięcy weteranów z czasów II 
wojny światowej i wojny koreańskiej, którzy wstąpili do wojska, by bronić naszego kraju. 
Jest rzeczą właściwą, że Krajowa Administracja Cmentarzy VA współpracuje z Krajową 
Administracją Cmentarzy Stanu Nowy Jork, aby uczynić z Sampson pierwszy w historii 
stanowy cmentarz dla weteranów. Z dumą stałem ramię w ramię z naszymi 
orędownikami weteranów, aby pomóc w zabezpieczeniu inwestycji federalnej w 
wysokości 2,8 mln USD na rozbudowę i ulepszenia i umożliwić realizację tego długo 
oczekiwanego projektu, zapewniając naszym weteranom i ich rodzinom odpowiednie 
miejsce ostatecznego spoczynku”.  
  



Senator, Tom O'Mara, powiedział: „Wyznaczenie Cmentarza Pamięci Weteranów w 
Sampson jako pierwszego w historii cmentarza dla weteranów w stanie Nowy Jork jest 
odpowiednim wyrazem uznania i trwałym hołdem dla trwających od dziesięcioleci 
działań wielu stanowych i lokalnych przywódców, weteranów i dumnych obywateli. 
Wyznaczając to miejsce na zawsze uhonorujemy ich zaangażowanie i oddanie. Na 
długo pozostanie ono miejscem dumy hrabstwa Seneca. Przede wszystkim będzie to 
odpowiednie i ostateczne miejsce spoczynku dla tysięcy naszych amerykańskich 
bohaterów”.  

  

Senator stanowa, Pam Helming, powiedziała: „Cmentarz Pamięci Weteranów 
Sampson jest teraz oficjalnie pierwszym cmentarzem dla weteranów w stanie Nowy 
Jork, dlatego jestem głęboko zaszczycona, że mogłam przyczynić się do 
urzeczywistnienia tego długo oczekiwanego marzenia. Ma to dla mnie również 
znaczenie osobiste, ponieważ mój ojciec był weteranem Sił Powietrznych Stanów 
Zjednoczonych (U.S. Air Force), szkolącym się w Bazie Sił Powietrznych Sampson 
(Sampson Air Force Base). Dziękuję gubernator Hochul, Wydziałowi Usług dla 
Weteranów Stanu Nowy Jork oraz władzom hrabstwa Seneca. Przede wszystkim 
dziękuję naszym weteranom, którzy zasługują na największe uznanie w tym dniu, a 
także na nasz dozgonny szacunek i wdzięczność. Cmentarz Pamięci Weteranów w 
Sampson na zawsze pozostanie dumnym miejscem pamięci i spoczynku największych 
bohaterów naszego kraju”.  
  
Członek Zgromadzenia, Phil Palmesano, powiedział: „Dziś Cmentarz Pamięci 
Weteranów Sampson w Romulus, w stanie Nowy Jork, uzyskał historyczne oznaczenie 
dzięki przeniesieniu własności z hrabstwa Seneca na stan Nowy Jork. To bardzo ważny 
i ostatni krok na długiej drodze do utworzenia pierwszego w stanie Nowy Jork 
Stanowego Cmentarza Weteranów. Żadne inne miejsce w tym stanie nie jest bardziej 
odpowiednie, aby zostać miejscem ostatecznego, oficjalnego spoczynku dla tych 
dzielnych mężczyzn i kobiet, którzy służyli naszemu stanowi i krajowi. Dziękuję naszym 
bohaterskim weteranom za ich służbę i poświęcenie oraz wszystkim tym, którzy przez 
lata tak ciężko pracowali, aby przyczynić się do osiągnięcia tego ważnego 
ustanowienia. Składam serdeczne wyrazy podziękowania dla hrabstwa Seneca za 
wspaniałą opiekę i zarządzanie terenem, na którym znajduje się cmentarz Pamięci 
Weteranów w Sampson. Cmentarz Pamięci Weteranów w Sampson to miejsce, które 
będzie służyć jako specjalne, odpowiednie i ostateczne miejsce spoczynku dla 
odważnych mężczyzn i kobiet z wojska, którzy służyli, by chronić nas i naszej wolności”.  
  
O Wydziale Usług dla Weteranów  
Wydział Usług dla Weteranów Stanu Nowy Jork (New York State Division of Veterans' 
Services), który funkcjonuje jako stanowa agencja działająca na rzecz weteranów, 
wojskowych i ich rodzin od 1945 roku, jest odpowiedzialny za szeroko zakrojone 
wsparcie wszystkich kombatantów, żołnierzy i ich rodzin, w tym w zakresie roszczeń i 
odwołań dot. świadczeń z Departamentu ds. Weteranów Stanów Zjednoczonych 
(United States Department of Veterans Affairs), odwołań o zmianę klasyfikacji 
zwolnienia ze służby składanych do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych 
(United States Department of Defense) oraz roszczeń związanych ze świadczeniami 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fveterans.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5b09622369cc4f800fe308db168a57fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638128555665096523%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KAN8LTejAuuPRI7IGIx7gjoEyPsgUM%2BgW%2Fv8vWssKjE%3D&reserved=0


przyznawanymi w stanie Nowy Jork. Weteranów, wojskowych i ich rodziny zachęca się 
do kontaktu z Wydziałem pod numerem 888-838-7697 lub poprzez stronę internetową 
veterans.ny.gov w celu spotkania się – osobiście lub wirtualnie – z akredytowanym 
doradcą ds. świadczeń dla weteranów (Veterans Benefits Advisor) w celu 
porozmawiania o swoich potrzebach i uzyskania pełnego zakresu przysługujących im 
świadczeń. Zapraszamy do kontaktu na Facebooku, Instagramie i Twitterze.  

  
###  
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