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Komitet Organizacyjny Parady Pułaskiego sponsoruje
największą manifestację polskości w USA, gromadząc najliczniejszą grupę Polonii podczas marszu przez znaną
na całym świecie nowojorską 5-tą Aleję. Przez ostatnie 72
lata Komitet organizował grupy uczestników ze stanów
Nowy Jork, New Jersey i Connecticut i tworzył silną wspólnotę z dumą demonstrującą swe polskie dziedzictwo. Organizowana od 1937 roku Parada Pułaskiego jest drugą
najstarszą paradą etniczną w Nowym Jorku.
Parada Pułaskiego czci pamięć dwóch generałów polskiego pochodzenia: Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza
Kościuszki. Obaj patrioci walczyli o wolność Ameryki podczas Wojny o Nieodległość.
Komitet Organizacyjny Parady Pułaskiego powstał
z wcześniej istniejącego Komitetu imienia generała Włodzimierza Krzyżanowskiego. Został on stworzony, by doprowadzić do przeniesienia szczątków Generała i jego żony
z cmentarza w Nowym Jorku na Cmentarz Narodowy w Arlington, jako że Generał był bohaterem wojny secesyjnej.
W tym samym roku, John Pateracki i Francis Wazeter
przy współudziale innych przedstawicieli Polonii zorganizowali szybko paradę. Natychmiast po paradzie szczątki generała Krzyżanowskiego i jego żony zostały przetransportowane pociągiem do Waszyngtonu, gdzie na Cmentarzu Narodowym w Arlington odbył się ponowny pochówek.

Komited Organizacyjny Parady Pułaskiego
jest organizacją sponsorującą dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Od 1937 roku trasa parady przebiega wzdłuż 5-tej Alei
od 26-tej do 52-giej ulicy. Oﬁcjalne trybuna dla widowni
mieści się przed Nowojorską Biblioteką Publiczną przy 41szej ulicy. Z kolei arcybiskup Nowego Jorku wraz z towarzyszącymi mu lokalnymi i polskimi księżmi przyjmują reprezentację parady na schodach katedry Św. Patryka.

Współczesna Parada
Co roku Komitet Organizacyjny wybiera myśl przewodnią parady, wspominając na przykład 400-lecie polskiego osadnictwa w Jamestown, w Wirginii, czy też celebrując osiągnięcia Polaków amerykańskiego pochodzenia na wielu płaszczyznach. Komitet Parady dąży do tego,
by pokazać światu jak duży wkład wnieśliśmy we wszystkich dziedzinach życia Stanów Zjednoczonych. W ten jeden szczególny dzień, w pierwszą niedzielę października,
niezależnie od pogody, prezentujemy światu nasze sukcesy. Przed paradą, celebrujemy nasze dziedzictwo podczas specjalnej mszy w katedrze Św. Patryka, okazując nasze oddanie Bogu i naszą lojalność zarówno wobec USA
jak i Polski.
Jedną z naszych cenionych tradycji jest udział Miss
Polonii każdej większej grupy (kontyngentu) biorącej
udział w paradzie, które wraz z Marszałkiem parady mają przedstawiać i uosabiać wszystko, co szlachetne i cenne w naszej społeczności. Każda reprezentacja stara się
jak najoryginalniejszy sposów pokazać dumę ze swego
dziedzictwa kulturowego. Komitet Parady zachęca kontyngenty do pokazania wszystkich aspektów kulturalno-historycznych w sposób pokazujący różnorodne i wyjątkowe talenty uczestników.
W paradzie uczestniczą dziesiątki tysięcy ludzi różnego wieku, płci i profesji, ubrani w kolorowe, ludowe stroje
z rodzimych regionów Polski lub też w odświętne stroje,
wszyscy zjednoczeni w tym samym celu, by uczcić pamięć
polsko-amerykańskiego bohatera, generała Kazimierza
Pułaskiego. Dziesiątki tysięcy gromadzą się również
wzdłuż trasy pochodu. Uczestnicząc w paradzie jako widzowie oglądają udekorowane mobilne platformy, słuchają rytmicznej muzyki i bawią się wraz z roztańczonymi
grupami młodych i profesjonalnych grup, a także podzi-
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wiają urodę każdej z uczestniczących Miss Polonii i spotykają się z przyjaciółmi, krewnymi i sąsiadami maszerującymi w paradzie.
Parada Pułaskiego jest jednodniowym wydarzeniem,
jednakże planowanie go zajmuje cały rok. Jako część organizacji imprezy, Komitet organizuje swe spotkania
w jak największej liczbie miejsc, aby zmobilizować swych
członków do działania i dać szansę uczestnictwa każdej
reprezentacji, niezależnie czy zamieszkuje w stanie Nowy
Jork, na Long Island czy w New Jersey.
Komitet dąży do tego, by zjednoczyć całą Polonię
pod hasłem dumy z naszego dziedzictwa. W ten sposób,
i dzięki pomocy naszego sponsora, naszej największej instytucji ﬁnansowej, Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej, nasz Komitet jest w stanie pokazać„Najświetniejszą manifestację polskości na świecie”.
SOLIDARNIE RAZEM
ORAZ Z NASZYMI BRAĆMI I SIOSTRAMI W POLSCE
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* Powyższa informacja została przygotowana przez Komitet Organizacyjny Parady Pułaskiego

