
75-ta rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego Dachau, 29 kwietnia 2020 r. 

Przesłanie video Cherrie Daniels, Specjalnego Wysłannika ds. Holokaustu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki 

  

W roku 1933, kilka tygodni po przejęciu władzy w Niemczech przez narodowych socjalistów, 
otworzono obóz koncentracyjny Dachau. Dachau był pierwszym obozem, który został otwarty i 
jednym z ostatnich, który został wyzwolony w końcowej fazie wojny w Europie. Był najdłużej 
istniejącym obozem i centrum kształcenia strażników SS.  

Należał do 40 000 narodowosocjalistycznych miejsc prześladowania w Europie, w których 
stracono życie milionów mężczyzn, kobiet i dzieci – w tym 6 milionów Żydów.  

Dywizje piechoty 7. Armii Amerykańskiej wyzwoliły Dachau 29. kwietnia 1945 r., tydzień 
przed zakończeniem wojny w Europie. Oddziały przeżyły miesiące walk, zanim dotarły do 
Dachau. Według wspomnień uczestników, to, co zobaczyli w tym dniu żołnierze, było równe lub 
gorsze od tego, co przyżyli w polu walki.  

Wcześniej w tym samym miesiącu Generał Dwight D. Eisenhower, który był naczelnym 
dowódcą alianckich wojsk ekspedycyjnych w Europie, odwiedził po wyzwoleniu dużo mniejszy 
obóz. W zetknięciu z niezbitymi dowodami okrutnych czynów nazistów był także przerażony, 
zszokowany i oburzony. „Amerykański żołnierz“, powiedział, „może nie wiedział, dlaczego 
walczył, ale po tym, jak zobaczył obozy koncentracyjne, wiedział, przeciwko czemu walczył“.  

Także 75 lat później nadal pracujemy nad tym, żeby okropieństwa tamtych czasów nie zostały 
zapomniane. Dzisiejsze Niemcy są w tych staraniach mocnym partnerem. Niemcy stawiły się 
swojej historii i przejęły bezpośrednio odpowiedzialność za dawanie za to świadectwa. Miejsce 
Pamięci Dachau niedaleko Monachium jest tylko jednym z przykładów tego zaangażowania.  

Wzmocnienie antysemityzmu na całym świecie jest rzeczywistością, której nie możemy 
ignorować i której nie wolno nam ignorować. Jak powiedział prezydent Trump w swoim 
wystąpieniu z okazji Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu 2020: „Nigdy nie możemy zapomnieć 
strasznego antysemityzmu, nienawiści rasowej i dyskryminacji, jakie podsycał nazistowski reżim 
i jego oprawcy i który wpędził niezliczoną liczbę ludzi do gett, obozów koncentracyjnych, 
miejsc mordów i obozów zagłady“. 

To wymaga od naszych rządów i naszych obywateli podniesienia głosu, wystąpienia przeciwko 
niegodziwej nienawiści i zwalczania wszelkich form nietolerancji, dyskryminacji i uprzedzeń. 
Jesteśmy to winni Ofiarom i Ocalonym holokaustu i wszystkim Ofiarom 
narodowosocjalistycznych prześladowań. W tym duchu wspominamy dziś to, co się zdarzyło, 
ponieważ obchodzimy 75-tą rocznicę wyzwolenia Dachau.  
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