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73. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Holiszowie – 5 maja 2018

  

  

  

  

W niewielkim Holiszowie (czech. Holýšov) położonym na zachód od Pilzna odbyła się
poruszająca uroczystość upamiętniająca żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ, którzy 5
maja 1945 r. zdobyli niemiecki obóz dla kobiet KL Holleischen (filię KL Flossenbürg) ratując
od śmierci około 1000 więźniarek - Polek, Francuzek, Belgijek, Holenderek, oraz Żydówek.
Niemiecki komendant obozu Gerhard Lichtenau, wobec zbliżających się oddziałów
amerykańskich, zdecydowany był wydać rozkaz wymordowania więźniarek – w szczególnie
okrutny sposób Żydówek, które miały zostać spalone żywcem w baraku. Brawurowy atak
polskiej jednostki od wschodu był dla Niemców całkowitym zaskoczeniem. Amerykańska 2
Dywizja Piechoty wkroczyła do Holiszowa dopiero 9 maja.

Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Adam Siwek uczestniczył w
uroczystościach na zaproszenie Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych ministra Jana Józefa  Kasprzyka, którego instytucja organizowała to
wydarzenie wspólnie ze Związkiem Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Pierwszym
punktem była msza święta za żołnierzy NSZ odprawiona w miejscowym kościele pw. śś
Piotra i Pawła. Następnie zebrani: ok. 150 gości z Polski oraz przedstawiciele miejscowych
władz w tym burmistrz Holiszowa Jan Mendrzec, udali się na teren obozu. Przed murem
otaczającym częściowo zachowane zabudowania poobozowe znajduje się tablica
informująca o ponurej historii tego miejsca, ale bez wzmianki o okolicznościach wyzwolenia
obozu. W ramach tegorocznych obchodów na murze odsłonięto drugą tablicę
upamiętniającą bohaterski czyn żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Szczególnej rangi
uroczystości nadała obecność kilkuosobowej grupy weteranów NSZ. Po odsłonięciu i
poświęceniu tablicy okolicznościowe przemówienie wygłosił minister Jan Józef Kasprzyk, zaś
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dyrektor Adam Siwek odczytał list skierowany do uczestników uroczystości przez Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka. W dalszej części nastąpiła ceremonia
złożenia wieńców przez przybyłe delegacje. Wspaniałą oprawę wydarzeniu zapewniła
asysta wojskowa wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego.

W ten szczególnie ciepły i słoneczny dzień rocznicę wyzwolenia obchodziło również
pobliskie Pilzno. W ramach tradycyjnego pikniku wojskowego zorganizowanego przez grupy
rekonstrukcyjne odtwarzające jednostki US Army wystawiono także stanowisko RAF. Co
ciekawe, na lotniczym straganie, obok przeróżnych pamiątek, znalazły się gry Instytutu
Pamięci Narodowej „Dywizjon 303”.

 

Więcej na temat działalności Biura Upamiętnień również na facebookowym fanpage'u.

https://www.facebook.com/buwimipn/

