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Polecamy: Brygada Świętokrzyska NSZ ocaliła
więźniarki niemieckiego obozu w Holiszowie
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą historyczną Instytutu
Pamięci Narodowej. Przypominamy ważne rocznice, sylwetki
wybitnych Polaków oraz najważniejsze dla naszej historii
najnowszej wydarzenia.
 

Anna Zechenter: Jak Brygada Świętokrzyska NSZ ocaliła więźniarki
niemieckiego obozu w Holiszowie

 
Jest 5 maja 1945. Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej, jedynej formacji krajowego
podziemia, która przedarła się przez linię frontu niemiecko-sowieckiego, leżą na skraju lasu
w zachodnich Czechach, na ziemi okupowanej przez III Rzeszę, czekając na rozkaz ataku na
niemiecki obóz koncentracyjny Holiszów.

Operację dowództwo Brygady uzgodniło z nadciągającymi Amerykanami, którzy dwa dni
wcześniej zbombardowali holiszowskie zakłady zbrojeniowe.

Chłopcy z Brygady wiedzą, że Berlin bliski jest upadku, a w Pradze trwa powstanie pod
wodzą komunistów. Żyją nadzieją, że Amerykanie nadejdą pierwsi – bo naprzeciw siebie
mają nacierającą potęgę czerwonej armii, a za sobą – wiele tygodni nadludzkiego wysiłku,
by wyrwać się z kraju, zanim zaleje go sowiecka lawina.

Przedrzeć się na Zachód

Zgrupowanie składa się z tych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którzy nie chcieli
podporządkować się Armii Krajowej i sformowali w sierpniu 1944 r. Brygadę Świętokrzyską
pod dowództwem płk. Antoniego Szackiego „Dąbrowskiego-Bohuna”. Przyjęli – w
odróżnieniu od AK – zasadę walki z dwoma wrogami, Niemcami i Sowietami. Tym ostatnim
dawali się we znaki, likwidując bandyckie oddziały AL i struktury PPR, grabiące i mordujące
ludność na Kielecczyźnie.

►całość na portalu przystanekhistoria.pl
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Grupa żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ przed budynkiem w nieznanej miejscowości

podczas marszu przez Czechosłowację [?], autor: nieznany, 5 V 1945–30 VI 1945 r. Fot. AIPN

 

Artur Cieślik: Brygada Świętokrzyska w KL Holleischen

5 maja 1945 r. Oddziały Brygady Świętokrzyskiej NSZ wyzwoliły niemiecki obóz
koncentracyjny dla kobiet w Holiszowie (Czechy).

Uwolniono ok. 700 więźniarek, w tym 167 Polek oraz ponad 200 Żydówek. Do niewoli
wzięto ok. 200 esesmanów i 15 strażniczek. W walce rannych zostało 2 polskich żołnierzy. 

KL-Holleischen – rozkaz zagłady

KL-Holleischen powstał w 1944 r. jako filia KL-Flossenbürg. Więzione w nim kobiety
wykorzystywano do niewolniczej pracy w miejscowym zakładzie produkującym amunicję
„Metalwerke Holleischen”. O tym, że więzione w obozie kobiety miały być wymordowane,
wiemy m.in. z odnalezionego w kancelarii obozu osobistego rozkazu Hitlera z dn. 25 lutego
1945 r., w którym nakazano wysadzenie w powietrze wszystkich obozów koncentracyjnych
wraz z więźniami, gdy nieprzyjaciel znajdzie się w odległości 8 km od danego obozu.

►całość na portalu przystanekhistoria.pl

 

Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej NSZ (po lewej) i grupa uwolnionych więźniarek (po prawej)

z wyzwolonego 5 maja obozu w Holýšovie (niem. Holleischen) - filii obozu koncentracyjnego KL-

Flossenburg w podczas apelu [?], autor: nieznany, 5 V 1945 r. Fot. AIPN
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