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Senator Kazimierz Wiatr: 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Nie ma wątpliwości, że to jest bardzo ważne wydarzenie, bardzo ważna data w historii nie 
tylko naszego państwa i narodu, wydarzenie, które zmieniło losy świata. Znamy wiele faktów, 
one w części zostały dzisiaj przytoczone. Ale zostałem tutaj zmobilizowany wypowiedzią… 
Bo najpierw padła wypowiedź o Węgrzech, potem pan marszałek Borusewicz mówił o 
Francji. Ja paroma słowami powiedziałem o pomocy Stanów Zjednoczonych, ale warto tu 
powiedzieć więcej na ten temat, ponieważ ówczesny pan senator Hoover organizował wielką 
pomoc finansową. Nie było czasu, żeby przesyłać tutaj broń, przesyłano pieniądze. To była 
bardzo duża pomoc. Zresztą pan Hoover był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 
1929–1933, czyli był poprzednikiem Roosevelta. Jego wielkie zasługi zostały uhonorowane 
doktoratami honorowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W 1919 r. w Warszawie nadano jego imię ulicy. 
Piłsudski wysłał depeszę do senatora Hoovera, a w 1922 r. w Warszawie wzniesiono pomnik 
wdzięczności dla Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, pomnik dłuta Xawerego 
Dunikowskiego. Ten pomnik już nie istnieje, tak więc może warto tutaj o nim powiedzieć. 
Hoover był honorowym obywatelem Warszawy i Lwowa. Potem organizował wielką pomoc 
humanitarną dla Polski. Miałem okazję być akurat na Zaporze Hoovera na Kolorado w 
Nevadzie, ale to jest może nieistotne. Warto też powiedzieć o lotnikach, o eskadrze 
Kościuszki ze Stanów Zjednoczonych. Tak że jest wiele, wiele spraw, które pokazują, że 
jeszcze ciągle mało wiemy. I dlatego ten akcent zawarty w uchwale, dotyczący wielości 
inicjatyw, ale także łuku triumfalnego czy pomnika, jest niezwykle ważny. Chociażby rola 
polskich deszyfratorów… Znamy sprawę Enigmy. A przecież to było już wtedy, przecież 
tylko dzięki naszemu wywiadowi wszystko się udało. 

Tak że w pełni popieram uchwałę, i tę szeroką, i tę szczegółową. Bitwa Warszawska, 
nazwana cudem nad Wisłą – i tutaj postać Matki Bożej, pan senator Ryszka pięknie tu 
przytoczył… Bitwa Warszawska, wiktoria wiedeńska – to są te momenty, kiedy Polska 
zapisała się w losach świata. 

A, i chciałbym na koniec przytoczyć… W lipcu mieliśmy Światowe Dni Młodzieży i papież 
Franciszek powiedział tam takie zdanie o dobrej pamięci: że dobra pamięć to ta pamięć, która 
buduje. Dlatego myślę, że warto, że trzeba omawianą tu uchwałę podjąć. Dziękuję bardzo. 
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