UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745–1779), bohatera
Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci
Senat Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pamięci Kazimierza Pułaskiego, bohatera
walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego, w 230. rocznicę jego bohaterskiej
śmierci.
Kazimierz Pułaski spędził dzieciństwo w Warce, w dzisiejszym powiecie grójeckim. W
marcu 1768 r. z ojcem i braćmi przystąpił do konfederacji barskiej zawiązanej przez obywateli
broniących Rzeczypospolitej przed uzależnieniem od Rosji. Regimentarz wojsk konfederackich
Kazimierz Pułaski bronił przed Rosjanami Jasnej Góry i Berdyczowa, zwyciężał pod Pohorełem i
Słonimiem, Myszą i Nołczadzią.
Opuścił kraj, a następnie, z listem polecającym otrzymanym w Paryżu od Beniamina
Franklina, dotarł w 1777 r. do Ameryki. Tu wstąpił do armii powstańczej dowodzonej przez
Jerzego Waszyngtona, której generałem został mianowany, walczył z armią brytyjską nad
Brandywine, pod Germantown i Haddonfield.
Zmarł wskutek ran odniesionych w bitwie pod Savannah 11 października 1779 r.
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Zjednoczonych corocznie 11 października, w Dzień Pułaskiego ustanowiony uchwałą Kongresu,
Piątą Aleją w Nowym Jorku przechodzi poświęcona temu bohaterowi parada. Pomniki i posągi
Pułaskiego, "ojca kawalerii amerykańskiej", stoją w wielu miastach tego kraju. Wiele
amerykańskich miejscowości, parków, ulic, mostów, autostrad i szkół nazwano jego imieniem.
Rzeczpospolita Polska uhonorowała Kazimierza Pułaskiego na wiele różnych sposobów i w wielu
miejscach, w tym w szczególności poprzez utworzenie muzeum historycznego w Warce.
Z rodzinnego wareckiego domu wyniósł Kazimierz Pułaski głębokie przywiązanie do
wolności, niepodległości, do ideałów republikańskich i demokratycznych oraz wielkie umiłowanie
Ojczyzny. Swoje życie poświęcił walce o te – bliskie także nam – ideały na polskiej
i amerykańskiej ziemi. Często potem Polacy i Amerykanie ramię w ramię walczyli w obronie
wspólnych wartości i dzieje się tak do dziś.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do nauczycieli i wychowawców z apelem o
popularyzację wśród młodzieży postaci Kazimierza Pułaskiego – regimentarza i generała,

marszałka konfederacji ziemi łomżyńskiej, obrońcy Jasnej Góry, człowieka, który walcząc
o wolność Ameryki, oddał życie za ideały wolności. Niech w sztafecie pokoleń, wśród imion tych,
dzięki którym istnieje Rzeczpospolita, znajdzie się imię Kazimierza Pułaskiego, niech zachowane
zostanie w zbiorowej pamięci.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski".
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