
Wtym ro ku pod czas uro czy sto !ci po -
!wi" co no czte ry no we ta bli ce pa mi#t -
ko we, a g$os za bra $o kil ku mów ców.
Przy by $ych po wi ta $a Emi ly Beck
z Co astal He ri ta ge So cie ty, któ ra or -
ga ni zu je to do rocz ne wy da rze nie.
Przed sta wi $a te% pre le gen tów, w!ród
któ rych by$ kon gres man Earl Le roy

„Bud dy” Car ter, któ ry re pre zen tu je 1.
okr"g kon gre so wy w sta nie Geo r gia.

Char les Sie rac ki, by $y pre zes Pol -
sko -Ame ry ka& skie go To wa rzy stwa

wChar le ston, za pre zen to wa$ ta bli c" po -
!wi" co n# kpt. Fe lik so wi Mi kla sze wi -
czo wi, szlach ci co wi Li twy, któ ry – ja -
ko ka per – wspie ra$ re wo lu cj" ame ry -
ka& sk#. Ta bli c" spon so ro wa$ 93-let ni
Ray mond Okon ski zDe tro it, któ ry jed -
nak nie móg$ wzi#' udzia $u w uro czy -
sto !ci ze wzgl" du na stan zdro wia.

Pe ter J. Obst z Po les in Ame ri ca
Fo un da tion za pre zen to wa$ ta bli c" de -
dy ko wa n# kpt. Fry de ry ko wi Pas ch -
ke, ofi ce ro wi Le gio nu Pu $a skie go,
któ rej fun da to rem jest Am ba sa da RP
w Wa szyng to nie.

W imie niu ro dzin, któ re spon so -
ro wa $y ta bli ce dla Joh na McCutchena
iTho ma sa Snel so na, bio r# cych udzia$

w re wo lu cji ame ry ka& skiej, prze ma -
wia$ Ste phen McCutchen.

Przed sta wi cie le or ga ni za cji bio r# -
cych udzia$ w ob cho dach rocz ni co -
wych z$o %y li wie& ce na po lu bi twy,
aby uczci' %o$ nie rzy z re wo lu cji ame -
ry ka& skiej, a w!ród nich m.in.: Sy -
no wie Re wo lu cji Ame ry ka& skiej,
Am ba sa da RP, Przy ja cie le Sztu ki Pol -
skiej w De tro it, Ko mi tet Ge ne ra $a Pu -
$a skie go w Sa van nah, Cór ki Re wo -
lu cji Ame ry ka& skiej.

W!ród go !ci by$ Jack Pin kow ski,
pre zes Po les in Ame ri ca Fo un da tion,
wraz z %o n# Mo ni c#. War to tu pod -
kre !li', %e Jack zo sta$ w tym ro ku

oby wa te lem pol skim na pod sta wie
de kre tu wy da ne go przez Kan ce la ri"
Pre zy den ta RP An drze ja Du dy.

Ce re mo ni" za ko& czy$ sa lut zmusz -
kie tów od da ny przez od dzia$ ho no ro -
wy. Sto wa rzy sze nie Co astal He ri ta ge
So cie ty, Ko mi tet Ge ne ra $a Pu $a skie -
go w Sa van nah (re pre zen tu j# cy Ame -
ry ka& sk# Ra d" Kul tu ry Pol -
skiej – ACPC), gru py re kon struk cyj -
ne ior ga ni za cje pa trio tycz ne wy ko na -
$y wspa nia $# pra c", or ga ni zu j#c iprze -
pro wa dza j#c to wy da rze nie. Za s$u gu -
j# nana sz# wdzi"cz no!' iuzna nie. Ob -
cho dy za ko& czy $y si" opty mi stycz n#
nu t#, %e spo tka my si" wszy scy naprzy -
sz$o rocz nych uro czy sto !ciach. !
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Zag!osuj 
wcze"niej

Lub 5 listopada w dniu wyborów
26 pa#dziernika – 3 listopada
Po raz pierwszy w historii
Nowojorczycy maj$ wybór:
G!osowa% wcze"niej od 26 pa#dziernika 
do 3 listopada lub
G!osowa% 5 listopada w dniu wyborów
Lokalizacje i godziny:
NYC.PollsiteLocator.com
Lub pod numerem 311

Ob cho dy 240. rocz ni cy bi twy
pod Sa van nah
Pe ter J. Obst

Jesz cze przed wscho dem s!o" ca, wcze snym ran kiem w #ro d$, 9 pa% dzier ni ka, od twór cy hi sto rii
i przy ja cie le re wo lu cji ame ry ka" skiej ru szy li z par kin gu Cen trum Tu ry stycz ne go w Sa van nah na po -
bli skie po le bi twy. Na cze le ko lum ny sta n$ li dwaj kon ni &o! nie rze: gen. Pu !a ski (Edward Kró li kow -
ski) i por. Li tom ski (Rus sell Do bson). Za ni mi szli &o! nie rze -re kon struk to rzy i przy by li go #cie. To -

Gen. Pu !a ski (Edward Kró li kow ski) – z pra wej, i por. Li tom ski (Rus sell Do bson)

Mo ni ca i Jack Pin kow ski z ak tem nada -
nia oby wa tel stwa pol skie go; z pra -
wej – kon sul Ma rze na Gro no staj ska
w Wa szyng to nie

Uro czy sto "ci rocz ni co we w miej scu, gdzie ro ze gra !a bi twa, w któ rej zgi n#! gen.
Pu !a ski

Ta bli ca de dy ko wa na kpt. Fry de ry ko wi
Pas ch ke, ofi ce ro wi Le gio nu Pu !a skie go,
któ rej fun da to rem jest Am ba sa da RP
w Wa szyng to nie

Ta bli ca po "wi$ co na kpt. Fe lik so wi Mi -
kla sze wi czo wi

ZD
J#

 CI
A

: W
W

W
.P

O L
ES

.O
RG


