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 Председник Пољске Анджеј Дуда је током церемоније која је посвећена ослобађању
„Аушвица“ подсетио да су заробљенике тог концентрационог логора ослободили војници
Црвене армије.

  

„Већ три генерације стасале су од тог дана, од 27. јануара 1945. године, када је
неколико хиљада заробљеника, измучених окрутношћу, робовским радом, глађу и
болешћу, коначно дочекало да их ослободе војници Црвене армије“, рекао је Дуда
приликом отварања свечане церемоније.

  

У меморијалном комплексу у простору бившег логора „Аушвиц“ данас се обележава 75.
годишњица његовог ослобођења.

  

Церемонији присуствује око 200 бивших заробљеника из различитих делова света, као и
многобројне делегације, на челу са председницима и премијерима.

  

Аушвиц су 27. јануара 1945. године ослободиле трупе Црвене армије. Процењује се да је
током Другог светског рата у логору убијено од једног до четири милиона заробљеника.
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Близу 1,4 милиона људи, од којих око 1,1 милион Јеврејa, убијено је у „Аушвицу“ од 1941.
до 1945. године.

  

Портпарол председника Русије Дмитриј Песков саопштио је да Пољска није позвала
Владимира Путина на свечаност поводом обележавања 75. годишњице ослобођења
логора „Аушвиц“. Русију на меморијалном скупу представља амбасадор Сергеј Андрејев.

  

Иначе, Дуда је раније одбио да учествује на Светском форуму сећања на Холокауст, који
је одржан 22. и 23. јануара у меморијалном центру „Јад Вашем“ у Израелу. Према писању
медија, ланирана посета Путина, који је био „главни гост форума“, била је један од
главних разлога Дудиног одустајања од пута. Сâм председник Пољске објаснио је своју
одлуку рекавши да му организатори догађаја у Израелу нису дозволили да одржи говор.

  

Пољски државни врх није позвао Русију ни на обележавање 80 година од почетка
Другог светског рата, које је традиционално одржано прошле јесени у Гдањску.

  

(Спутник)
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