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20. ROCZNICA ZAMACHÓW 11 WRZEŚNIA W USA
Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, w oświadczeniu wydanym w piątek w przeddzień 20.
rocznicy ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku, podkreślił determinację swojego kraju, by
przeciwstawić się każdemu, kto chce wyrządzić krzywdę USA. Prezydent Andrzej Duda złożył w sobotę
wieniec przed tablicą upamiętniającą oﬁary zamachów terrorystycznych z 11 września 2001 roku,
znajdującą się w kaplicy Pałacu Prezydenckiego — poinformowała Kancelaria Prezydenta.
Składając hołd oﬁarom ataków i ich rodzinom przywołał "jedność" narodu, która jest odpowiedzią na
tragiczne wydarzenia sprzed 20 lat. "Widzimy coś niezwykłego, prawdziwe poczucie narodowej
jedności. To jedność i siła, zdolność do otrząśnięcia się w obliczu traumy" – powiedział Biden w
wiadomości wideo zamieszczonej na Twitterze.
"Jedność i służba, pokolenie 11 września odzyskujące siły, by służyć i chronić w obliczu terroru... To
nigdy się nie skończy. Dzisiaj, jutro, zawsze, dla bezpieczeństwa Ameryki" – dodał. "Dla mnie
najważniejsza lekcja z 11 września jest taka, że kiedy jesteśmy bezbronni, próbujemy uchronić
wszystko to, co czyni nas ludźmi. W bitwie o duszę Ameryki jedność jest naszą największą siłą" –
powiedział prezydent. "Jedność nie oznacza, że musimy wierzyć w to samo. Musimy mieć
fundamentalny szacunek i wiarę w siebie oraz w ten naród" – dodał.
Czytaj też: Irak to nie Afganistan – fałszywe „analogie” i odmienne realia [OPINIA]
Biden opublikował wiadomość na Twitterze, ponieważ nie planuje wygłaszać żadnych przemówień w
sobotę, gdy będzie wraz ze swoją małżonką Jill odwiedzał wszystkie trzy miejsca, zaatakowane przez
terrorystów 11 września 2001 roku. "Rodzinom 2977 osób z ponad 90 krajów, zabitych 11 września
2001 roku...Ameryka i świat pamiętają o Was i o Waszych bliskich" – powiedział prezydent. Według
prezydenta "strach i gniew, uraza i przemoc wobec muzułmańskich Amerykanów, prawdziwych i
wiernych wyznawców pokojowej religii były naszą słabością, ale nie złamały amerykańskiej jedności".
Kancelaria Prezydenta zamieściła też ﬁlm pokazujący złożenie wieńca przez Andrzeja Dudę.
"Prezydent RP Andrzej Duda złożył wieniec przed tablicą upamiętniającą oﬁary zamachów
terrorystycznych z 11 września 2001 roku, znajdującą się w kaplicy Pałacu Prezydenckiego. Dziś
przypada 20. rocznica tamtych tragicznych wydarzeń" - podkreślono.
Czytaj też: Amerykański weteran: kłamaliśmy na temat wojny w Afganistanie [WYWIAD]
Jak przypomniano, w kaplicy Pałacu Prezydenckiego, oprócz tablicy, znajduje się także krzyż wycięty z
konstrukcji zniszczonych wież WTC, który został oﬁarowany przez policjantów i strażaków biorących
udział w akcji ratunkowej. "Ataki na WTC i Pentagon z 11 września 2001 r. na zawsze zmieniły świat.
Oddajmy dziś hołd pamięci Oﬁar zamachów terrorystycznych. We Remember 9.11." - czytamy na

Twitterze Kancelarii Prezydenta RP.
W sobotę mija 20. rocznica zamachów, dokonanych przez terrorystów z Al-Kaidy w Stanach
Zjednoczonych. Zginęło w nich łącznie 2997 osób. 11 września 2001 r. w USA porwane zostały cztery
samoloty, z których dwa uderzyły w budynki WTC w Nowym Jorku, trzeci w gmach Pentagonu w
Waszyngtonie; czwarty (który miał uderzyć w waszyngtoński Kapitol) rozbił się w Pensylwanii po akcji
pasażerów, którzy podjęli walkę z porywaczami. W wyniku ataku zginęło prawie trzy tysiące osób,
wśród nich sześcioro Polaków.
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