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72. rocznica wyzwolenia przez Żołnierzy Brygady
Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych
niemieckiego obozu koncentracyjnego w
Holiszowie – 5 maja 2017

  

  

  

  

  

  

W Holiszowie w Czechach odbyły się uroczystości 72 rocznicy wyzwolenia przez żołnierzy
Brygady Świętokrzyskiej NSZ niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet. Był to
jedyny taki przypadek w historii, gdy dokonała tego polska formacja wojskowa.

Uroczystości zostały zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wspólnie z
miejscowymi władzami samorządowymi. Wśród gości byli m.in. posłowie RP: Anita
Czerwińska, Sylwester Chruszcz, Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski, ambasador RP w
Pradze Grażyna Bernatowicz, a także prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek.

Po mszy św. w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Holiszowie, której przewodniczył ks.
František Radkovský, biskup senior diecezji pilzneńskiej, podkreślający w swej homilii
konieczność zachowania przez Europę swej tożsamości, zebrani przeszli pod tablicę
pamiątkową w miejsce dawnego niemieckiego obozu koncentracyjnego. Odczytano m.in.
list od premier Beaty Szydło oraz p.o. szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jana Kasprzyka.

Prezes IPN powiedział: „W wyzwoleniu niemieckiego obozu w Holiszowie i tym samym
uratowaniu życia blisko tysiącu kobiet jest również coś symbolicznego, co tyle razy
powtarzało się w naszej historii. Walcząc o wolność dla siebie, przynosiliśmy ją innym”.
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„W historii Brygady Świętokrzyskiej zawiera się wojenny dramat Polski, która stała się
pierwszą ofiarą hitlerowskich Niemiec sprzymierzonych z sowiecką Rosją, a później ta druga
znalazła się u boku Aliantów, przynosząc nam po 1944 roku nowe zniewolenie. Narodowe
Siły Zbrojne konsekwentnie i bezkompromisowo traktowały oba systemy i zapłaciły za to
cenę najwyższą. Gdyby nie decyzja wycofania się przed Sowietami na Zachód, to dzisiaj
szukalibyśmy ich grobów na »Łączce« i tylu lokalnych »Łączkach« w całej Polsce. Tak jak
ostatniego Komendanta Głównego NSZ Stanisława Kasznicy. Swą decyzją dowódca
Brygady Świętokrzyskiej uratował od tego losu blisko tysiąc ludzi. Przeżyli, ale zostali
skazani na poniewierką po całym świecie. Nigdy nie zapomnieli o swej ojczyźnie, pracując
na jej rzecz. Wyjątkiem nie był szef sztabu Brygady ppłk Leonard Zub-Zdanowicz, żołnierz
września 1939 roku, uczestnik bitwy pod Narwikiem, cichociemny, człowiek, który udzielał
pomocy opozycji po 1976 roku czy Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. Dzisiaj wiele
padło tu słów o pamięci, ale konieczne są czyny. Lublin jest winny płk. Zub-Zdanowiczowi
godne upamiętnienie. Instytut Pamięci Narodowej wesprze wszelkie inicjatywy temu
służące” – zadeklarował prezes IPN.

Goście z Polski zostali serdecznie przyjęci przez czeskich gospodarzy, którzy od kilku lat
organizują te uroczystości. Osobom najbardziej zasłużonym w podtrzymywaniu pamięci o
zmaganiach Brygady Świętokrzyskiej NSZ wręczono okolicznościowe medale i dyplomy.
Wśród uhonorowanych kilkudziesięciu osób był również pracownik Oddziałowego Biura
Badań Historycznych w Warszawie dr Wojciech Muszyński.
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Polecamy film Dariusza Walusiaka o Brygadzie Świętokrzyskiej:


