
Josef Holzberger (1921-)

Zawody: robotnik leśny, gestapowiec, policjant ludowy (VoPo)

1921: urodził się w Deutsch Mokra (Nimećka Mokra, 
Zakarpacie) jako syn robotnika leśnego.
Przed 1941 r.: robotnik leśny. Członek Stowarzyszenia 
Młodzieży Niemieckiej Partii Sudeckiej, następnie 
Niemieckiego Związku Narodowego na Węgrzech

1941: w październiku udaje się w grupie etnicznych Niemców 
(Volksdeutsche) do Stanisławowa w galicyjskim dystrykcie 
Generalnego Gubernatorstwa.
W dniu 1.12.41 dołącza do strażników gestapo w więzieniu 
gestapo w Stanisławowie

1941-1943: od 12/41 do 04/43 uczestniczył w około 25 akcjach przeciwko Żydom w 
Stanisławowie. Mówi się, że zastrzelił własnymi rękami 61 osób.
06/1943: bierze udział w likwidacji getta w Drohobyczu (opróżnianie  getta, pilnowanie 
miejsca, gdzie spędzano Żydów, 10-20 transportów samochodowych do Lasu 
Bronickiego)
10/42 i wiosna ‘43: trzy deportacje z getta do obozów zagłady
ponadto: pomocnictwo w zabójstwach w więzieniach, deportacja do pracy przymusowej 
w Rzeszy Niemieckiej

1943: 1 lipca przechodzi do Waffen-SS; operacje frontowe w Związku Radzieckim i we 
Francji

1945: jeniec amerykański; zwolniony w czerwcu 1946 r.
1946: przeprowadza się do krewnych w Nordhausen (Turyngia); praca jako robotnik leśny
1954: policjant ludowy do 1973 r., kiedy to w wieku 52 lat zostaje uznany za inwalidę

1973: od 30 października przebywa w areszcie Stasi (MfS) w Erfurcie
1975: skazany na dożywocie przez BG Erfurt (1 Bs 21/75) za zbrodnie przeciwko ludzkości 
i zbrodnie wojenne
+

Uzasadnienie wyroku dożywotniego więzienia przez Sąd Rejonowy w Erfurcie, 1975:

»Jako  uległe  narzędzie  swoich  faszystowskich  dowódców,  w  ramach  ich  aparatu  
eksterminacji, przez znaczny okres czasu ingerował w życie dużej liczby miłujących pokój  
obywateli  radzieckich,  zabijał  niezliczoną  ilość  niewinnych  i  bezbronnych  ludzi,  
prześladował, uprowadzał i uciskał innych... Oskarżony utracił wszelkie prawa do miejsca  
pośród nas, wśród humanistycznie nastawionych obywateli państwa socjalistycznego. Ma  
być na stałe odizolowany od społeczeństwa.« (Decyzja sądu BG Erfurt 1 Bs 21/75, DDRJuNSV Vf. 1026)
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