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Wstęp 

 

Kochani, 

Na wstępie pragnę podziękować Wam – młodzieży polskich szkół na Litwie za 
zgłoszenie się do udziału w projekcie naszego Stowarzyszenia „Pamięci Okręgu 
Wileńskiego ZWZ-AK”. Dzięki Waszej aktywności, pomimo pogłębiającej się 
pandemii koronawirusa, uda się w 2020 r. zrealizować ważne zadanie – 
uporządkować i udokumentować 9 miejsc pamięci związanych z żołnierzami 
Okręgu Wileńskiego AK. Dzięki Wam i Waszym opiekunom, którym z tego 
miejsca także bardzo dziękujemy za okazaną pomoc, zachowanie zostaną 
pamięć o Kresowych Żołnierzach Niezłomnych, którzy walczyli na Waszych 
terenach o wolną i niepodległą Polskę.  

Oddajemy Wam do rąk broszurę edukacyjną, która mamy nadzieję, poszerzy 
Waszą wiedzę o działalności Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej, a także 
losach mieszkańców Wileńszczyzny w czasie i po II wojnie światowej. 

Zapraszamy do lektury i będziemy wdzięczni za upowszechnianie tej wiedzy 
także swoim kolegom i koleżankom. Za Waszą dbałość o polskie miejsca 
pamięci o żołnierzach AK na Litwie także w przyszłości. 

Serdecznie pozdrawiam, 

 

Artur Kondrat 

Prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK 

 

 

 

 

 

 



 

dr Kazimierz Krajewski 

 

Wileński Okręg Armii Krajowej 

 

Wileński Okręg AK obejmował teren województwa wileńskiego przedwojennego 

państwa polskiego (II RP). Choć Wileńszczyzna to tereny historycznie bliskie zarówno 

Polakom, jak i Litwinom, to jednak żywioł polski miał tu do 1939 r. zdecydowaną przewagę 

liczebną: 70 % Polaków przy zaledwie 18 % Litwinów, pozostali mieszkańcy to głównie 

Białorusini i Żydzi. Przedwojenne Wilno miało charakter wybitnie polski – Polacy stanowili 

60 % jego mieszkańców, drugą pod względem liczebności grupą ludności byli Żydzi (34 %), 

udział Litwinów zaś wynosił zaledwie 0,7 procenta. Reszta mieszkańców Wilna to garstka 

Białorusinów, Karaimów, Tatarów i „białych” rosyjskich emigrantów, zbiegów chroniących 

się przed rewolucją bolszewicką. Wszystkie te grupy narodowe i etniczne zgodnie 

współistniały w ramach państwa polskiego.  

 Budowa polskiej konspiracji niepodległościowej na terenie Wileńszczyzny przebiegała 

początkowo w odmiennych warunkach niż na pozostałych terenach Kresów anektowanych 

przez Związek Sowiecki. Władze okupacyjne zmieniały się tu aż czterokrotnie ! Wilno 

zostało zajęte przez Armię Czerwoną po krótkich i krwawych walkach 19 września 1939 r. 

Jednak już 10 października 1939 r. sowieci przekazali miasto wraz z częścią województwa 

wileńskiego Republice Litewskiej. Sytuacja ta nie trwała długo, bowiem już 15 czerwca 1940 

r. Litwa (wraz z anektowanym Wilnem i Wileńszczyzną) została zajęta bez oporu przez 

Armię Czerwoną. Rozpoczął się okres brutalnych represji wobec społeczności polskiej - 

aresztowań, wywózek i deportacji w głąb ZSRS. 22 czerwca 1941 r. wojska narodowo-

socjalistycznej III Rzeszy Adolfa Hitlera, łamiąc niemiecko-sowiecki traktat o przyjaźni,  

zaatakowały komunistyczny Związek Sowiecki Józefa Stalina. Dotychczasowi sojusznicy, 

którzy wspólnie rozpętali II wojnę światową i podzielili się Europą, stali się przeciwnikami. 

Wileńszczyzna znalazła się pod okupacją niemiecką, która trwała do lipca 1944 r., kiedy to po 

ponownym zajęciu jej przez wojska sowieckie została definitywnie anektowana przez ZSRS. 

Obecnie Wilno i część Wileńszczyzny należą do państwa litewskiego, a wschodnia część 

dawnego woj. wileńskiego - do Białorusi. 



 

 Polska konspiracja powstała na Wileńszczyźnie wcześnie, bo już w latach pierwszej 

okupacji sowieckiej 1940-1941. Stanowiła odbicie przedwojennych ugrupowań politycznych 

działających na terenie Wilna. Znajdziemy tu oprócz organizacji o profilu wojskowym także 

inicjatywy najróżniejszych ugrupowań politycznych, od narodowców poczynając, poprzez 

piłsudczyków i chrześcijańskich demokratów, na socjalistach kończąc. Mimo, iż polskie 

władze państwowe na uchodźstwie, starając się zjednać Litwinów dla sprawy polskiej, dążyły 

początkowo do ograniczenia wileńskiej konspiracji do kadrowych centrów łączności, to 

jednak dążenia niepodległościowe tamtejszych Polaków sprawiały, że podziemie 

niepodległościowe rozwijało się tu bardzo dynamicznie. Rozdrobnienie organizacyjne życia 

Polski Podziemnej zakończyło się tu stosunkowo szybko. Wszystkie organizacje 

konspiracyjne istniejące na tym terenie w imię wartości nadrzędnych uznały zwierzchność 

legalnych Sił Zbrojnych w Kraju i weszły w skład Wileńskiego Okręgu Związku Walki 

Zbrojnej (ZWZ), przekształconego w lutym 1942 r. w Wileński Okręg Armii Krajowej (AK). 

Organizacje polityczne o charakterze cywilnym wzięły udział w pracach Wileńskiej 

Okręgowej Delegatury Rządu (ODR). Podziemna działalność konspiracyjna na Ziemi 

Wileńskiej stanowiła rzadki w naszej najnowszej historii przykład zdolności Polaków do 

podporządkowania partykularnych interesów partyjnych czy grupowych - nadrzędnemu 

celowi, jakim była walka o wolność i całość granic kraju.  

 Pierwszym komendantem Wileńskiego Okręgu ZWZ został ppłk Nikodem Sulik. 

Gdy w kwietniu 1941 r. aresztowało go NKWD, jego funkcję przejął jego ówczesny zastępca 

ppłk Aleksander Krzyżanowski „Dziemido”, „Wilk”. Dowodził on Wileńskim Okręgiem 

ZWZ-AK przez cztery kolejne lata, aż do końca okupacji niemieckiej. Jego zastępcą i szefem 

sztabu był podpułkownik dyplomowany Julian Kulikowski „Witold”, „Ryngraf”, a po nim 

podpułkownik Lubosław Krzeszowski „Ludwik”. Wileński Okręg ZWZ-AK był jednostką 

samodzielną i podlegał bezpośrednio Komendzie Głównej (KG) ZWZ-AK. Na takie 

rozwiązanie organizacyjne wpływało zapewne znaczenie tego terenu dla złożonych 

stosunków polsko-litewskich. W różnych okresach Wileński Okręg ZWZ-AK posługiwał się 

kryptonimami „256”, „Miód”, „240”, „Wiano” oraz „Jagody”.  

 Podstawową jednostką organizacyjną w Wileńskim Okręgu AK były obwody 

odpowiadające przedwojennym powiatom, łączone w ogniwa wyższego szczebla - 

inspektoraty. W 1943 r. ukształtował się ostatecznie podział Wileńskiego Okręgu AK na pięć 

inspektoratów rejonowych. Inspektorat „A” (wileńsko-trocki), dowodzony przez mjr 

Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego” składał się z obwodu Wilno kryptonim „Dwór” 



 

(komendant – mjr Leopold Koplewski „Skarbek”) oraz obwodów wileńskiego i trockiego. 

Na czele Inspektoratu „B” (Brasław) stał mjr dypl. Mieczysław Potocki „Węgielny”. W 

jego skład wchodziły obwody Święciany i Brasław. W skład Inspektoratu „C” (Postawy) 

dowodzonego przez mjr Stefana Święchowskiego „Sulimą” wchodziły obwody Postawy i 

Dzisna. Wiosną 1943 roku Inspektoraty Postawy i Brasław zostały połączone w jedną 

strukturę organizacyjną – Inspektorat „B-C”. Inspektorat „F” (Oszmiana–Mołodeczno) 

dowodzony przez mjr Czesława Dębickiego „Jaremę” obejmował 4 obwody: Mołodeczno, 

Oszmiana, Wilejka i Wołożyn (ten ostatni został przekazany z Nowogródzkiego Okręgu AK).  

 Zazwyczaj okręgowe struktury AK formowane były w ogólnym zarysie na obszarze 

odpowiadających im terenowo przedwojennych województw II RP. Wileński Okręg AK 

stanowił jednak pewien wyjątek, bowiem jego sieć organizacyjna objęła także część 

terytorium przedwojennego państwa litewskiego, w którym zamieszkiwała społeczność 

polska licząca ponad 200 tys. osób. Utworzono tam Inspektorat „E” – Litwa Kowieńska (w 

1943 r. przekształcony w Podokręg „E” obejmujący 7 jednostek szczebla obwodu), z 

siedzibą sztabu w Wiłkomierzu. Dowodził nim mjr Wincenty Chrząszczewski „Kruk” 

(kierujący pracą wojskową) i doktor medycyny Adam Dowgird „Dominik” (odpowiedzialny 

za całość struktury i sprawy cywilne.)  

Stopień zorganizowania poszczególnych jednostek obwodowych „Wiana” był mocno 

zróżnicowany. Do najsilniejszych ogniw w terenie należały bez wątpienia obwody oszmiański 

i wileńsko-trocki, gdyż zamieszkiwała je w ogromnej większości ludność polska, masowo 

garnąca się w szeregi AK lub przynajmniej życzliwie wspierająca polską organizację 

niepodległościową. Stosunkowo silna sieć terenowa została zbudowana także w obwodach 

Postawy, Brasław i Wołożyn. Niewyczerpanym źródłem sił ludzkich dla niepodległościowej 

konspiracji AK pozostawało cały czas Wilno i to pomimo ponoszonych ogromnych ofiar w 

wyniku represji niemiecko-litewskich. Organizacja AK w mieście, określana jako 

„Garnizon”, dzieliła się na cztery dzielnice oznaczone kryptonimami „A”, „B”, „C” i „D” (w 

czerwcu 1944 r. utworzono piątą dzielnicę „E”). Każda z dzielnic miała w perspektywie 

formować jednostkę konspiracyjną w sile batalionu. Część sił dzielnicy „B” (Śródmieście) 

wywodziła się z konspiracji radykalnego ruchu narodowego (liderem tej grupy, która weszła 

w skład AK, był Zygmunt Dziarmaga-Działyński „Józef”). W końcowym okresie okupacji 

niemieckiej siły „Garnizonu” liczyły co najmniej trzy tysiące zaprzysiężonych żołnierzy. 

Obwody Inspektoratu Litwa Kowieńska były jednostkami znacznie słabszymi od struktur 



 

sformowanych na Wileńszczyźnie. W zasadzie miały charakter jednostek szkieletowych, a 

siatka AK została zbudowana w nich punktowo.  

 Polska konspiracja wojskowa na Wileńszczyźnie uformowała się w silną jednostkę 

organizacyjną. Według ocen NKWD jeszcze w czasach ZWZ - wiosną 1941 r. miała osiągnąć 

stan około 4 tysięcy uczestników. Swój maksymalny rozwój organizacyjny i liczebny 

osiągnął Wileński Okręg AK wiosną 1944 r. Liczył wówczas kilkanaście tysięcy żołnierzy - 

w tym 469 oficerów, 188 podchorążych oraz 1666 podoficerów. Zasoby broni i wyposażenia, 

jakimi dysponowała Komenda Okręgu „Wiano”, były zupełnie niewystarczające do 

wyekwipowania takiej liczby ludzi. Oddziały partyzanckie większość uzbrojenia zdobywały 

w akcjach wymierzonych w niemieckie siły okupacyjne i formacje kolaboranckie. W Wilnie 

komórki organizacyjne AK uruchomiły własną konspiracyjną produkcję trzech typów 

granatów.  

 Spośród form pracy organizacyjnej należy wymienić działalność informacyjno-

propagandową (Biuro Informacji i Propagandy - BIP), dywersję (Kierownictwo Dywersji - 

Kedyw), wywiad, łączność, legalizację, podziemny wymiar sprawiedliwości i partyzantkę.  

BIP-em Okręgu „Wiano” kierował doktor Józef Dobrzański „Maciej”. Organem 

prasowym Komendy Okręgu AK Wilno stało się pismo „Niepodległość”, wydawane od 15 

lipca 1942 r. Drukarnia, ulokowana początkowo przy ulicy Filareckiej na Zarzeczu, 

występowała pod kryptonimem „Farba”. Nakład „Niepodległości”, liczący 500 egzemplarzy 

w okresie początkowym, w krótkim czasie wzrósł do przeszło 3 tysięcy. Łącznie do stycznia 

1945 r. ukazało się 49 numerów „Niepodległości”. Pismo to wywierało olbrzymi wpływ na 

kształtowanie opinii społecznej w północno-wschodniej części ziem polskich, stając się 

swego rodzaju „wizytówką” Polskiego Państwa Podziemnego. Jako ciekawostkę można 

podać, że w pracy wileńskiego BIP uczestniczył Leon Lech Beynar „Nowina”, znany po 

wojnie jako historyk i pisarz występujący pod pseudonimem „Paweł Jasienica” (m.in. 

redagował w Dziewiniszkach przeznaczone dla oddziałów partyzanckich pismo „Pobudka”). 

W BIP Okręgu „Wiano” uruchomiono dodatkowo komórkę „N” zajmującą się propagandą 

wśród Niemców (rozbita w lutym i marcu 1944 r.), komórkę „L” zajmującą się sprawami 

litewskimi oraz komórkę kulturalno-oświatową i komórkę „Białego Krzyża” dla żołnierzy 

AK. Aktywność komórki „L” sprowadzała się do propagandowego oddziaływania w celu 

łagodzenia napięć w stosunkach polsko-litewskich.  



 

 Funkcję szefa Kedywu Komendy Okręgu Wileńskiego pełnił por. cichociemny Adam 

Boryczka „Brona”, „Tońko”, a po jego przejściu do partyzantki mjr Kazimierz 

Radzikowski „Dąbek”. Utworzono łącznie ponad 30 Ośrodków Dywersyjnych (OD) i 

Dywersyjno-Partyzanckich (OD-P), rozmieszczając je przy szlakach kolejowych Wilno–

Kowno, Wilno–Grodno, Wilno–Lida, Wilno–Mińsk Białoruski, Wilno–Królewszczyzna i 

Wilno–Dyneburg. Ośrodki te szkoliły żołnierzy oraz prowadziły bieżącą akcję sabotażową i 

dywersyjną. Do najaktywniejszych spośród nich należy zaliczyć OD nr 23 w Ignalinie, OD nr 

24 w Turmontach (z placówką w Dyneburgu), OD-P nr 25 w Brasławiu i OD-P nr 26 w 

Duksztach. Tylko na Brasławszczyźnie i przygranicznych terenach Łotwy przeprowadzono 

kilkanaście ataków na transporty kolejowe, spalono transport benzyny pod Turmontami, 

magazyn paszy w Ignalinie, wielokrotnie niszczono linie telekomunikacyjne, a także 

wykonano wiele akcji mających na celu zdobycie broni. Oddział „Bazy” Kedywu z Wilna 

dowodzony przez Bronisława Krzyżanowskiego „Bałtruka” w okresie od grudnia 1942 do 

maja 1944 r. (tj. do wyjścia w pole jako oddział partyzancki) wykonał kilkadziesiąt akcji. Do 

najważniejszych z nich należało 14 wypadów na niemieckie magazyny i składy wojskowe, 6 

akcji na linie i transporty kolejowe, kilka likwidacji funkcjonariuszy Gestapo, policji oraz 

agentów niemieckich, atak na Urząd Pracy w Wilnie oraz odbicie aresztowanego 

cichociemnego ppor. Eugeniusza Chylińskiego „Freza”, przewożonego ze szpitala do 

więzienia (akcję wykonano pod więzieniem na Łukiszkach). W 1943 r. w Podokręgu Litwa 

Kowieńska utworzono grupę dyspozycyjną, której bilans obejmował 7 akcji. Trzeba dodać, że 

w 1942 r. na terenie Wileńszczyzny zbudowane zostało zaplecze dla specjalistycznej 

organizacji dywersyjnej AK krypt. „Wachlarz”, działającej na rzecz frontu wschodniego. 

Wysadziły one kilkadziesiąt niemieckich pociągów wojskowych (w 1943 r. aktywa 

„Wachlarza” weszły w skład Kedywu). Jako ciekawostkę możemy podać, że pracę komórki 

zwalczającej niemieckich agentów, tzw. egzekutywy, organizował Sergiusz Piasecki 

„Kondor” (uczestnik wojny 1920 r., były pracownik polskiego wywiadu wojskowego na 

terenie ZSRS, skazany na wieloletnie więzienie za napad rabunkowy, który zasłynął jako 

autor powieści opisujących życie przemytników i wywiadowców na pograniczu polsko-

sowieckim: „Bogom nocy równi” i „Kochanek wielkiej niedźwiedzicy”).  

Legalizacja Wileńskiego Okręgu AK produkowała fałszywe dokumenty potrzebne 

uczestnikom pracy niepodległościowej. Komenda Okręgu „Wiano” dysponowała radiostacją 

kryptonim „Wanda-19”, umożliwiającą jej bezpośrednią łączność ze sztabem Naczelnego 

Wodza w Londynie. Rozpoczęła ona pracę 1 sierpnia 1943 roku. Na czele Sądu Komendy 



 

Okręgu, rozpatrującego sprawy zdrady i pracy na rzecz okupanta stał prawnik - ppor. 

Stanisław Ochocki „Argus”.  

Cywilne władze Polskiego Państwa Podziemnego na Wileńszczyźnie, tj. Okręgowa 

Delegatura Rządu, stanowiła silny i sprawny, realny byt organizacyjny. Pierwszym 

Delegatem Rządu na Okręg Wileński został Zygmunt Fedorowicz „Albin”, „Józef”, doktor 

filozofii, przyrodnik, wieloletni dyrektor Gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie, działacz 

Stronnictwa Narodowego, o nietuzinkowej osobowości, wysokiej kulturze i umiarkowanych 

poglądach politycznych. Zorganizował on Biuro Delegata Rządu oraz szereg 

specjalistycznych komórek swego urzędu. Delegatura zajmowała się m.in. organizacją 

podziemnej oświaty i pomocy społecznej. 

 Kolejnym etapem w pracy Okręgu AK Wilno było uruchomienie własnych oddziałów 

partyzanckich. Doszło do tego ze znacznym opóźnieniem w stosunku do potrzeb terenu, 

poddanego bezkarnemu terrorowi litewskich sił policyjnych oraz gnębionego przez bandy 

komunistyczno-rabunkowe i partyzantkę sowiecką. Litewskie proniemieckie czynniki 

aktywistyczne szukały pretekstów do zaostrzenia kursu wobec Polaków i wykorzystywały 

każdą okazję do ich osłabienia. Przykładem mogą być tu wypadki z maja 1942 r., do których 

doszło pod Święcianami, gdy grupa partyzantów sowieckich ostrzelała samochód niemiecki, 

zabijając 3 osoby. Policja i administracja litewska bezpodstawnie wskazały jako sprawców 

Polaków, doprowadzając do bezlitosnej akcji represyjnej. Rozstrzelano wówczas w 

Święcianach i powiecie święciańskim ponad 400 miejscowych Polaków bez względu na wiek 

i płeć. Z więzień w Wilnie wywieziono i rozstrzelano w Ponarach dalszych 150 osób 

narodowości polskiej. Rzeź ta, dokonana za sprawą Litwinów, wstrząsnęła polską opinią 

publiczną. Społeczeństwo zaczęło się domagać czynnego przeciwdziałania takim aktom 

terroru. Ppłk A. Krzyżanowski „Wilk”, informując dowódcę AK o dramatycznej sytuacji 

ludności polskiej na Wileńszczyźnie, a za jego pośrednictwem Naczelnego Wodza, zwrócił 

się z oficjalnym zapytaniem o możliwość uruchomienia polskiej partyzantki w dowodzonym 

przez siebie okręgu. Zezwolenia tego jednak nie otrzymał, gdyż gen. Stefan Rowecki obawiał 

się, że może to sprowokować Litwinów do kolejnych działań antypolskich. W efekcie 

formowanie własnych oddziałów partyzanckich Okręgu „Wiano” opóźniło się o rok. Pierwszy 

stały oddział partyzancki AK na Wileńszczyźnie powstał w marcu 1943 r., zorganizowany 

przez ppor. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. Po kilku miesiącach został rozbudowany 

do stanu partyzanckiej brygady liczącej 300 żołnierzy. Stoczył liczne walki z Niemcami i 

zlikwidował garnizony okupacyjne w Miadziole, Duniłowiczach i Żodziszkach. Pomimo, iż 



 

„Kmicic” zachowywał poprawne stosunki z partyzantką sowiecką i nawet współpracował z 

nią, dowódca Białoruskiego Sztabu Partyzanckiego Pantalejmon Ponomarenko podjął decyzję 

o zlikwidowaniu polskiego oddziału. 26 sierpnia 1943 r. „Kmicic” został wraz ze swym 

sztabem zaproszony przez Fiodora Markowa, dowodzącego Brygadą im. Woroszyłowa, na 

rozmowy do bazy sowieckiej nad Naroczą. Ich tematem miała być planowana wspólna akcja 

na niemiecki garnizon w Miadziole. Akowcy zostali jednak  „aresztowani”, a polski oddział 

rozbrojony (zamordowano 80 partyzantów AK wraz z „Kmicicem”). Operacją kierował 

funkcjonariusz NKWD Jonas Vildżiunas „Diadia Wania” (Wujaszek Wania). Sowieci 

rozpoczęli także polowanie na pojedyncze patrole akowskie pozostałe w terenie oraz na 

zdekonspirowanych uczestników siatki terenowej AK, jak i na mieszkańców 

współpracujących z oddziałem „Kmicica”. W efekcie życie straciło kolejnych 50 osób, często 

ginęły całe rodziny. Rozbita została polska siatka terenowa w Kobylniku i Świrze.  

 Polski oddział został odbudowany już we wrześniu 1943 r. przez rtm Zygmunta 

Szendzielarza „Łupaszkę”. Jednostka ta podjęła skuteczną walkę z siłami niemieckimi i 

wrogą partyzantką sowiecką, odnosząc wiele zwycięstw. Powstały kolejne oddziały 

partyzanckie - „Grupa Dąb” w pow. Mołodeczno (w walkach z Niemcami poległo dwóch 

kolejnych dowódców tej jednostki), oddziały ppor. cc Adama Boryczki „Tońka”, N.N. 

„Dzika” i ppor. Gracjana Fróga „Szczerbca” w pow. wileńsko-trockim i oddział Jana 

Czerwińskiego „Żuka” w Puszczy Rudnickiej. Pod koniec 1943r. operujące w polu oddziały 

Okręgu AK „Wiano” zaczęto przekształcać w brygady partyzanckie. Należy wszakże 

zaznaczyć, że określenie to nie miało żadnego odniesienia do jednostek wojskowych tego 

szczebla, oznaczało jedynie znaczny stopień zorganizowania oddziału i wiążącą się z tym 

zdolność do prowadzenia samodzielnych działań bojowych. Oddział „Łupaszki” otrzymał 

zimą 1943/1944 r. nazwę 5 Brygady Partyzanckiej, oddział „Szczerbca” stał się 3 Brygadą, 

oddziały „Tońka” i „Grupa Dąb” ppor. Walczaka „Nietoperza” - zawiązkami 6 i 13 Brygady 

Partyzanckiej AK. Działalność polskiej partyzantki spod znaku AK spotkała się z gorącym 

przyjęciem ludności polskiej Wileńszczyzny, która nareszcie zyskała obrońców zarówno 

przed uciskiem ze strony niemieckiego aparatu okupacyjnego i kolaborujących z nim 

Litwinów, jak i przed bandami komunistyczno-rabunkowymi i partyzantką sowiecką. Władze 

niemieckie z niepokojem śledziły aktywność polskiej partyzantki, która ze względu na 

powszechne poparcie ludności wydawała się w przyszłości przeciwnikiem groźniejszym niż 

czerwone oddziały.  



 

Kolejnym etapem otwartej walki prowadzonej przez oddziały Okręgu Wileńskiego 

AK było powołanie w kwietniu 1944 r. Sztabu Oddziałów Polowych, na czele którego stanął 

osobiście ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk” i utworzenie z sił Inspektoratów „A”, „B-C” 

i „F” trzech zgrupowań brygad partyzanckich AK. Dowodzili nimi major Antoni 

Olechnowicz „Pohorecki”, major Mieczysław Potocki „Węgielny” i major Czesław Dębicki 

„Jarema”. Sztaby inspektoratów zostały przekształcone w sztaby wspomnianych zgrupowań, 

kierujące całością pracy niepodległościowej na swym terenie. Każde ze zgrupowań składało 

się z 4 lub 5 brygad partyzanckich oraz oddziałów specjalistycznych. Okręg dysponował 

łącznie 16 brygadami partyzanckimi i 10 mniejszymi oddziałami. Siły te liczyły blisko 10 tys. 

żołnierzy walczących w polu, z bronią w ręku. Wileńskie oddziały AK wykonały w 

pierwszym półroczu 1944 r. sto kilkadziesiąt istotnych akcji bojowych przeciw niemieckim 

siłom okupacyjnym. W niektóre dni dochodziło do kilku akcji jednocześnie. M.in. nocą z 29 

na 30 stycznia 3 Brygada „Szczerbca” opanowała miasteczko Nowe Troki, biorąc dużą 

zdobycz. Rozbito niemieckie posterunki i garnizony w Mickunach, Graużyszkach, Białej 

Wace, Rudominie, Korzyści, Kiejdziach, Miednikach Królewskich, Szumsku (rozbito tam 

kompanię Wehrmachtu i oddział Organizacji Todta), Żukojniach, Bołtupiach, Rykontach, 

Krewie (wzięto 70 jeńców), Ostrowcu, Miorach, Białej Wace Osiennikach, Wornianach, 

Janiszkach, Nowych Daugieliszkach i w wielu innych miejscowościach. Atakowano 

niemieckie pociągi wojskowe i kolumny samochodowe na drogach. Brygada „Łupaszki” 

wsławiła się, rozbijając niemieckie ekspedycje pod Żodziszkami, Worzianami i Bołoszą, a 

także odparła atak trzech brygad sowieckich w rejonie Radziusze–Łozowa. Partyzantka 

sowiecka podejmowała bowiem próby zwalczania oddziałów AK (m.in. 21 marca 1944 r. pod 

Marcebolinem zadała wysokie straty oddziałowi AK Obwodu Brasław). Do najsłynniejszych 

oddziałów AK należała oprócz 5 Brygady zwanej „Brygadą Śmierci” - także 3 Brygada por. 

„Szczerbca”, 6 Brygada mjr. „Konara”, 8 Brygada por. „Tura”, 13 Brygada por. „Nietoperza” 

i 23 Brygada „Dryświaty” por. „Wawrzeckiego”. Na Ziemi Wileńskiej powstały obszary 

całkowicie wolne od sił przeciwnika, określane jako „republiki partyzanckie”. Największymi 

tego rodzaju enklawami były „republika turgielska” w powiecie oszmiańskim i „republika 

dziewiniska” na pograniczu z województwem nowogródzkim, gdzie znajdowała się kwatera 

polowa komendanta Okręgu AK „Wiano”. Niemcy zdecydowali się wówczas na 

wprowadzenie do akcji Litewskiego Korpusu Posiłkowego dowodzonego przez generała 

Pavilasa Plechaviciusa. Formacja ta, licząca około 12 tysięcy ludzi, miała zapewnić „spokój” 

na terenie Litwy Kowieńskiej i Wileńszczyzny. Jej jednostki wprowadzone na tereny 

zamieszkałe w przeważającej części przez ludność polską zaczęły zachowywać się wobec niej 



 

w sposób brutalny. Chcąc uniknąć eskalacji konfliktu z Litwinami, strona polska zwróciła się 

do Plechaviciusa z propozycją zawarcia swoistego „paktu o nieagresji”. W konsekwencji 

podjęte zostały w dniach 13 i 22 kwietnia 1944 r. rokowania z przedstawicielami strony 

litewskiej, którzy jednak odrzucili polskie sugestie. Zażądali za to opuszczenia przez oddziały 

AK Wileńszczyzny lub włączenia ich do formacji litewskich w celu prowadzenia walki 

przeciwko partyzantce sowieckiej, a w dalszej kolejności przeciw nadciągającej Armii 

Czerwonej. Litwini podkreślali, że w razie pozostania oddziałów AK na Wileńszczyźnie, 

traktowanej przez nich jako tereny litewskie, dojdzie do rozwiązania siłowego. Nieuchronny 

konflikt zakończył się jednak zwycięstwem strony polskiej i całkowitą kompromitacją 

kolaboranckich formacji litewskich w służbie niemieckiej. Znaczne siły korpusu gen. 

Plechaviciusa zostały rzucone do akcji na teren powiatów oszmiańskiego i wileńsko-

trockiego. Do głównego starcia doszło na Oszmiańszczyźnie, gdzie znalazło się 6 batalionów 

Plechaviciusa i batalion policyjny z Łotwy. Litewskie bataliony, o niezbyt wysokiej wartości 

bojowej, nie podjęły istotnych działań przeciw partyzantce sowieckiej, natomiast zaczęły 

terroryzować miejscową ludność polską, co spotkało się z natychmiastową reakcją oddziałów 

AK. 4 maja 1944 r. 3 Brygada rozbiła kompanię 310 batalionu litewskiego pacyfikującą wieś 

Pawłowo. Natomiast 6 maja oddziały 8, 9 i 13 Brygady stoczyły zwycięski bój z dwiema 

kompaniami 308 batalionu, które paliły wsie Sieńkowszczyzna i Adamkowszczyzna. Do 

rozstrzygającego starcia doszło nocą z 13 na 14 maja 1944 r., gdy połączone 3, 8, 9, 12 i 13 

Brygady AK uderzyły na dwie kompanie 301 batalionu litewskiego, kwaterujące w 

Murowanej Oszmiance, i jedną kompanię stojącą w niedalekim Tołminowie. Siły litewskie 

zostały rozgromione. W krótkiej walce poległo kilkudziesięciu Litwinów, Polacy wzięli 

ponad 300 jeńców i zdobyli kilkaset sztuk broni oraz znaczne zapasy wyposażenia. Jeńców, 

rozebranych do bielizny, puszczono wolno w kierunku Wilna i Oszmiany. Seria porażek 

poniesionych przez litewski korpus podważyła zaufanie Niemców do tej formacji i 

jednocześnie wywołała ferment w jej szeregach. W efekcie Niemcy pozbyli się 

kontestujących ich rozkazy przedstawicieli kadry (grupę niezadowolonych oficerów 

litewskich rozstrzelali), a oddziały rozbrojono i wysłano jako jednostki robocze do prac 

fortyfikacyjnych we Francji. Ostatnim elementem konfrontacji z litewskimi siłami 

kolaboracyjnymi była wyprawa oddziałów AK na teren Litwy Kowieńskiej, połączona z 

działaniami represyjnymi wobec mieszkańców kilku miejscowości, m.in. Dubinek, 

stanowiąca odwet za masakrę cywilnej ludności polskiej przez litewską jednostkę policyjną w 

Glinciszkach. Akcja ta, podczas której zginęło kilkadziesiąt osób cywilnych, nie jest 

powodem do dumy dla strony polskiej. Stanowiła jednak wyjątek w działaniach wileńskich 



 

oddziałów AK. Można oceniać, że jej tragiczny wymiar był wynikiem przekroczenia ram 

rozkazów otrzymanych przez dwóch dowódców pododdziałów 5 Brygady. Wspomniane 

wydarzenia wywołały wstrząs w społeczności litewskiej i w efekcie wpłynęły na 

spacyfikowanie antypolskich poczynań strony litewskiej na Wileńszczyźnie.  

 Wiosną 1944 r. wykrystalizowała się koncepcja operacji „Ostra Brama”, polegającej 

na podjęciu próby samodzielnego opanowania Wilna przez połączone siły oddziałów 

Wileńskiego i Nowogródzkiego Okręgu AK pod dowództwem ppłk A. Krzyżanowskiego 

„Wilka” (wkrótce awansowanego do stopnia generała brygady). Myśl tę wysunął mjr 

cichociemny Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” z Okręgu Nowogródzkiego i uzyskał 

akceptację Komendy Głównej Armii Krajowej. Ważyły się wówczas losy Polski. Oddziały 

AK wykonujące akcję „Burza” były w miarę przesuwania się frontu wschodniego brutalnie 

rozbrajane przez Armię Czerwoną. Informacje o tym bezprecedensowym traktowaniu sił 

zbrojnych najstarszego alianta II wojny (tj. Polski) nie przebijały się do światowej opinii 

publicznej. Wydawało się, że akcja oddziałów AK na wielkie kresowe miasto, jakim było 

Wilno, zmusi Aliantów Zachodnich do zajęcia jednoznacznego stanowiska wobec Stalina w 

sprawie polskiej.  

Atak na Wilno nastąpił nocą 6 na 7 lipca 1944 r. Przyspieszenie terminu operacji 

spowodowało, że spośród blisko 18 tys. żołnierzy z obu okręgów, które miał do dyspozycji 

gen „Wilk”, zdołano ściągnąć pod miasto tylko część sił. Około 4 tys. akowskich partyzantów 

zaatakowało Wilno od południowego wschodu. Wspierało ich wystąpienie powstańcze blisko 

1,5 tys. żołnierzy z konspiracyjnego garnizonu Wilna. Wobec miażdżącej dysproporcji sił 

atak został odparty. Walki w mieście i na jego północnym przedpolu, gdzie operowało 

zgrupowanie mjr. „Węgielnego” w sile blisko 3 tys. ludzi, trwały jednak do 13 lipca 1944 r. 

W tym dniu oddziały mjr „Węgielnego” stanęły na drodze sił niemieckich podejmujących 

próbę wyrwania się z okrążonego przez sowietów Wilna. Wycofywały się doborowe 

jednostki niemieckie: spadochroniarze, żołnierze jednostek policyjnych SS oraz grenadierzy i 

pododdziały artyleryjskie Wehrmachtu. Podczas walk Niemcy stracili 1/3 swych sił. 

Powstańcze oddziały Garnizonu Wileńskiego AK zdobyły m.in. niemiecki bunkier 

dowodzenia obroną miasta, 2 czołgi i dużo broni. Na wieży zamkowej żołnierze AK zatknęli 

biało-czerwony sztandar. Zniknął on jednak dość szybko, zdjęty przez bolszewików. Po 

tygodniu walk, 13 lipca Wilno zostało zajęte przez wojska sowieckie przy znaczącym udziale 

oddziałów Armii Krajowej. Dowództwo sowieckie nie pozwoliło oddziałom AK na wejście 

do miasta, na którego ulicach pojawiła się czerwona milicja złożona z sowieckich 



 

partyzantów, Rosjan i Żydów kryjących się w Puszczy Rudnickiej, przybyłych już po 

zakończeniu walk.  

Operacja „Ostra Brama” była największą, oprócz Powstania Warszawskiego, operacją 

bojową AK. Podczas tygodniowych walk prowadzonych w rejonie Wilna i o samo miasto 

oddziały AK poniosły ciężkie straty. Można je oceniać na blisko pół tysiąca zabitych, nie 

licząc rannych. Okres po wkroczeniu Sowietów do Wilna wykorzystali Polacy na 

reorganizację, rozbudowę i dozbrajanie swych oddziałów. Łącznie 17 lipca  pod Wilnem 

znalazło się ponad 14 tys. żołnierzy AK, w tym 5,5 tys. z Okręgu Nowogródek. Wydawało 

się, że zaistniała możliwość przewartościowania dotychczasowych relacji polsko-sowieckich. 

Dowódca III Frontu Białoruskiego, marszałek Iwan Czerniachowski, wyraził pozornie zgodę 

na utworzenie polskiego korpusu pod dowództwem gen. „Wilka”, podlegającego rządowi w 

Londynie. Był to jednak tylko kolejny podstęp. 17 lipca 1944 r. gen. „Wilk” został na rozkaz 

Stalina aresztowany w sztabie marszałka Czerniachowskiego, a na odprawie w Boguszach 

aresztowano dużą grupę kadry akowskiej. Jednostki NKWD przystąpiły do rozbrajania 

oddziałów AK. W ich ręce wpadło łącznie 7924 żołnierzy AK, w tym 650 oficerów i 

podoficerów. Podczas całej tej operacji zastrzelono – według niepełnych, sowieckich źródeł – 

około 60 akowców. Znaczna część ujętych została skierowana do obozu w Miednikach 

(blisko 6000). Zdobywana przez lata z wielkim trudem broń wpadła pod Wilnem w ręce 

Rosjan (m.in. 230 karabinów maszynowych, 350 peemów, 5100 karabinów, kilka dział, 

kilkanaście moździerzy i granatników, 27 samochodów, kilka radiostacji).  

Eksperyment, który miał zmusić Sowietów do podmiotowego traktowania strony 

polskiej i współpracy, znów się nie udał. Opinia publiczna państw sojuszniczych miała nie 

dowiedzieć się o polskim wysiłku zbrojnym pod Wilnem i traktowaniu żołnierzy AK przez 

armię sowiecką, gdyż „nasz niezawodny sojusznik”, premier Wielkiej Brytanii Winston 

Churchill, polecił cenzurze wojennej zablokować wszelkie informacje na ten temat. Alianci 

płacili Stalinowi za zaangażowanie w walce z III Rzeszą - ustępstwami terytorialnymi w 

sprawie polskiej.  

 Nie jest to jednak koniec historii Wileńskiego Okręgu AK. Działał on jeszcze przez 

ponad rok, przy czym NKWD trzykrotnie rozbijało jego ośrodek dowódczy. Na 

Wileńszczyźnie toczyły się zacięte walki partyzanckie z nowym okupantem sowieckim, 

prowadzone przez powołane do życia Oddziały Samoobrony czynnej Ziemi Wileńskiej. 

Największe bitwy stoczono w styczniu 1945 r. pod Rudnikami oraz Rowinami i Kaczycami. 

Od wiosny 1945 r. podjęto operację ewakuowania akowców z Wileńszczyzny za jałtańską 

granicę. Wyjeżdżali w transportach repatriacyjnych, wyposażeni w fałszywe dokumenty 



 

dostarczane przez legalizację. Część oddziałów przebijała się w walce - z bronią w ręku. 

Niektóre ogniwa organizacyjne wileńskiej AK, m.in. pozostałości Obwodu Brasław, walczyły 

z okupacją sowiecką do początku lat pięćdziesiątych XX w. 

 Wileński Okręg AK został odtworzony w pojałtańskiej Polsce jako jednostka 

eksterytorialna, dowodzona przez ppłk Antoniego Olechnowicza „Pohoreckiego”. 

Podlegały mu 5 i 6 Brygada Wileńska AK, odtworzone na Podlasiu i w Borach Tucholskich 

przez mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. Eksterytorialny Wileński Okręg AK został 

rozbity przez komunistów dopiero w 1948 r. Ostatnie grupy leśne wywodzące się z 6 Brygady 

AK walczyły do 1952 r. Ppłk „Pohorecki” i mjr „Łupaszka” zginęli zamordowani w 

więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Środowisko wileńskich akowców było przez 

lata rozpracowywane i zwalczane przez bezpiekę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MIEJSCA PAMIĘCI WILEŃSKIEJ ARMII KRAJOWEJ 

OBJĘTE PROJEKTEM W 2020 r.: 

 

 

rejon wileński, okręg wileński - do 1939 r. pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie : 
 
 

1. Miedniki (Medininkai) - na cmentarzu znajdują się i zostały uporządkowane 4 groby 
żołnierzy AK, którzy zginęli w walkach z jednostkami NKWD w 1944 r. 

 
2. Piktokańce (Piktakonys) – na miejscowym cmentarzu, w lesie znajdują się groby 2 

żołnierzy AK 
 

3. Rudamina (Rudamina) - na cmentarzu są pochowani 2 żołnierze, którzy zginęli na 
początku lipca 1944 roku 

 
4. Skorbuciany (Skorbutėnai) – na cmentarzu obok zabytkowego, drewnianego 

kościoła uporządkowana została kwatera 7 Brygady AK składająca się z 16 grobów 
(w tej liczbie kilka symbolicznych) żołnierzy AK 

 
5. Wilno, cmentarz Kolonia Wileńska – wolontariusze Stowarzyszenia uporządkowali 

miejsce pamięci – kwaterę zbiorową żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK poległych w 
Operacji „Ostra Brama", a także zmarłych w szpitalu polowym w Kolonii Wileńskiej, 
a pochodzących z 3 Brygady „Szczerbca”, VIII Brygady AK „Tura”, I-III-V batalionu 
77 Pułku Piechoty AK oraz Oddziału Rozpoznawczego Komendy AK „Groma” oraz 6 
grobów indywidualnych, ogółem miejsce spoczynku 60 osób i 29 NN 

 
6. Wilno, cmentarz Szeszkinie – na cmentarzu groby 3 żołnierzy Garnizonu 

Wileńskiego AK, poległych w Operacji „Ostra Brama" w lipcu 1944 r. 
 

7. Porudomino – stary cmentarz katolicki –2 groby żołnierzy AK 
 
 

rejon solecznicki, okręg wileński – do 1939 r. pow. wileńsko-trocki, woj. wileńskie : 
 

1. Popiszki (Popiškės) koło Rudnik – na cmentarzu groby 2 poległych żołnierzy 6 
Brygady AK – ofiar zasadzki 13.10.1943 r. przygotowanej na ich oddział przez 
Łotyszy 

 
2. Rudniki (Rudninkai) –w głębi Puszczy Rudnickiej miejsce pamięci - śmierci 26 

żołnierzy oddziału por. Czesława Stankiewicza (ps. „Komar”), którzy ponieśli śmierć 
6 stycznia 1945 roku w walce z wojskami NKWD. 
 
 

 

 



 

Aneta Hoffmann 

 

Losy obywateli polskich na terenie Wileńszczyzny w czasie i po II wojnie światowej 

 

W czasie II Rzeczypospolitej Wileńszczyzna od 1922 r. przynależała do Polski. 
Wchodziła w skład województwa wileńskiego, gdzie według Drugiego Powszechnego Spisu 
Ludności z 1931 r. zamieszkiwało 59,70 % Polaków, 22,70 % Białorusinów, 8,53 % Żydów, 
5,24 % Litwinów oraz 3,83 % innych narodowości. Na historycznej Wileńszczyźnie 
(przedwojenne powiaty wileńsko-trocki i oszmiański) proporcje te układały się : 82,69 % 
Polacy, 6,14 % Białorusini, 4,72 % Żydzi i 4,69 % Litwini. Warto tu podkreślić inną strukturę 
narodowościową miasta Wilna – stolicy województwa : 65,94 % Polaków, 27,99 % Żydów, 
0,89 % Białorusinów, 0,81 % Litwinów i 4,37 % innych narodowości. 

Dalsze losy Litwy były, podobnie jak Polski, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii, 
przedmiotem tajnego protokołu do paktu Ribbentrop – Mołotow z 23.08.1939 r. Miała ona 
zostać objęta strefą wpływów III Rzeszy. Sytuacja ta jednak zmieniła się w toku wydarzeń z 
września 1939 r. Najpierw 01.09.1939 r. na Polskę napada III Rzesza. Następnie 17.09.1939 r. 
następuje ze wschodu inwazja sowiecka na tereny polskie, w tym na Wileńszczyznę. 19.09 
Armia Czerwona zajmuje Wilno. Wojska litewskie zajmują część Wileńszczyzny. Na mocy 
traktatu o przyjaźni i granicy pomiędzy III Rzeszą a ZSRR z 28.09.1939 r. ostatecznie w 
zamian za przesunięcie granicy na terytorium Polski z rzeki Wisły na rzekę Bug, Litwa 
dostaje się pod strefę wpływów sowieckich. W trakcie wzajemnych pertraktacji państwo 
litewskie, w zamian za zgodę na stacjonowanie 20.000 żołnierzy sowieckich na jego 
terytorium, zyskuje Wilno i Wileńszczyznę. Następuje okres wzmożonej lituanizacji tych 
terenów, szykan i represji w stosunku do Polaków, trwający od 26.10.1939 r. do 03.08.1940 r.  

Trzeba przy tym jednak zaznaczyć, iż dzięki nawiązanym ostatecznie w 1938 r. 
polsko-litewskim stosunkom dyplomatycznym i respektowaniu prawa międzynarodowego 
przez Litwinów w momencie inwazji sowieckiej na Polskę w dniach 18-24.09.1939 r. ok. 
14.000 polskich oficerów i żołnierzy głównie z garnizonu wileńskiego, Suwalskiej i 
Wileńskiej Brygady Kawalerii, Korpusu Ochrony Pogranicza (z Wilna, Nowych Święcian i 
Niemenczyna) oraz policjantów zostało przyjętych na terytorium Litwy i tu internowanych w 
specjalnych obozach. Dopiero moment zajęcia państwa litewskiego od 15.06.1940, a 
formalnie włączenia terytorium Litwy do ZSRR od 03.08.1940 r. sprawił, iż żołnierze ci 
trafili do sowieckich obozów jenieckich. Można domniemywać, iż pozwoliło im to uniknąć 
śmierci w zbrodni zwanej katyńską. 

Jaki los dotknął od października 1939 r. obywateli polskich na Wileńszczyźnie ? Po 
zajęciu Wilna ponownie przez Sowietów 15.06.1940 r. już w niespełna miesiąc później 
rozpoczęły się masowe deportacje obywateli w głąb ZSRR. Z 19 na 20.06.1941 r. rozpoczęła 
się ostatnia przed inwazją III Rzeszy na ZSRR masowa deportacja obywateli polskich (całych 
rodzin) z terenów Wileńszczyzny w głąb ZSRR w miejsca zesłań w syberyjskiej tajdze czy na 



 

stepach Kazachstanu. W tym samym czasie skoordynowane wywózki obywateli litewskich, 
łotewskich i estońskich przez NKWD miały miejsce od 14.06 tegoż roku. Zbieżność dat 
przeczy opiniom naczelnych władz sowieckich o przypadkowości akcji, będących 
inicjatywami lokalnych urzędów bezpieczeństwa. Ogółem oblicza się, że z terenów 
Wileńszczyzny masowym represjom sowieckim i wywózkom zostało poddanych 35 tys. 
przedwojennych obywateli II Rzeczypospolitej.  

Należy przy tym pamiętać, iż od początku okupacji sowieckiej tych terenów obywatele polscy 
za swą przedwojenną działalność patriotyczną, a także działalność podziemną niemal od 
pierwszych dni II wojny światowej objęci byli represjami sowieckimi także w formie 
aresztowań, tortur w więzieniach, fikcyjnych procesów sądowych, a następnie wyroków  
odbycia wielu lat kary w łagrach sowieckich. Taki los np. spotkał Wojciecha Narębskiego za 
jego działalność podziemną w wileńskim Związku Wolnych Polaków, więźnia osławionego 
więzienia wileńskiego na Łukiszkach, a następnie więzienia w mieście Gorki w ZSRR.  

Warto przy tym zaznaczyć, iż obszar przedwojennego woj. wileńskiego w 1940 r. został 
podzielony pomiędzy Litewską i Białoruską SRR. Stan ten pozostał bez zmian także po 
zakończeniu II wojny światowej i upadku ZSRR w 1991 r. Po stronie białoruskiej znalazł się 
m.in. przedwojenny, wspomniany wcześniej, powiat oszmiański II RP.  

Sytuacja na terytorium Wileńszczyzny zmieniła się w momencie ataku III Rzeszy na 
ZSRR w dniu 22.06.1941 r. Tego samego dnia zostało zbombardowane przez Niemcy Wilno, 
a już 2 dni później zajęte przez Wehrmacht. Rozpoczął się trzyletni okres wzmożonych 
represji niemieckich w stosunku do obywateli polskich ze szczególnym uwzględnieniem osób 
narodowości żydowskiej. Wileńszczyzna (bez Wilejki i Głębokiego) z dniem 25 lipca 1941 r. 
stała się częścią Komisariatu Generalnego Litwa (Generalkomissariat Litauen). Już od 
samego początku inwazji niemieckiej na ZSRR do listopada 1941 r. oddziały specjalne 
Einsatzgruppen wykonywały liczne akcje eksterminacyjne głównie ludności narodowości 
żydowskiej. Następnie nastąpiła tzw. gettoizacja, która przebiegała na tych terenach w dwóch 
turach : w okresie sierpień 1941 r. – styczeń 1943 r. oraz w okresie styczeń – grudzień 1942 r. 
na mocy zarządzenia szefa policji i SS Heinricha Himmlera o „koncentracji wszystkich Żydów 
zdatnych do dalszej pracy na rzecz Wehrmachtu”.  Getta na prowincji tworzone jesienią 1941 
r. z powodu mniejszej liczby ludności istniały znacznie krócej, bowiem ich likwidacja 
rozpoczęła się już wiosną 1942 r. Represje niemieckie obejmowały mordy dokonywane na 
miejscu, a także w drodze do większych gett czy po wywiezieniu do obozów zagłady – dla 
omawianych terenów były to głównie obozy koncentracyjne w Treblince czy Sobiborze.  

Getto w Wilnie składało się z „dużego” i „małego getta” utworzonych na terenie 
miasta 06.09.1941 r. Już w październiku 1941 r. nastąpiła likwidacja „małego getta”, w 
którym stłoczone zostały głównie osoby niezdolne do pracy. Zostali oni zamordowani w 
podwileńskich Ponarach. Do połowy września 1943 r. następowała stopniowa likwidacja 
także „dużego getta”, w którym zostali umieszczeni również obywatele polscy pochodzenia 
żydowskiego z innych, likwidowanych wcześniej w mniejszych miejscowościach gett. Wiele 
z tych osób także zostało zamordowanych przez Niemców i kolaborujące z nimi oddziały 
litewskie w Ponarach. Ogółem szacuje się, że w tym miejscu śmierć poniosło ok. 100 tysięcy 



 

ludzi. Tu także mordowani byli Polacy – głównie przedstawiciele inteligencji, działacze 
Podziemnego Państwa Polskiego, żołnierze AK itp. w przybliżonej liczbie 2.000 osób. 

Pozostali przy życiu Żydzi z getta wileńskiego zostali wywiezieni we wrześniu 1943 r. do 
nazistowskich obozów pracy na Łotwie i w Estonii. 

Od początku okupacji niemieckiej Wileńszczyzny mieszkańcy tych terenów 
doświadczali represji ze strony okupanta w formie pacyfikacji wsi, łapanek. Od 1943 r. 
pacyfikacjom towarzyszyły deportacje na przymusowe roboty do Rzeszy. Po analizie 
publikacji litewskich przez Aleksandra Srebrakowskiego ilość osób, jakie wyjechały przez 
cały okres okupacji z Litwy na przymusowe roboty do III Rzeszy, można określić na 70 tys. 
osób.   

W tym samym czasie mimo wzmożonych represji, aktywności partyzantki sowieckiej 
i litewskich oddziałów kolaborujących z Niemcami rozszerzana była działalność Polskiego 
Państwa Podziemnego. Okręg Wileński Armii Krajowej należał do jednego z 
najaktywniejszych na dawnych ziemiach Polski mimo bardzo trudnej, z uwagi na wielość 
wrogów, sytuacji na tych terenach. Działalność podziemną przybliżył w swym tekście Pan dr 
Kazimierz Krajewski, stąd ja pragnę tylko zwrócić Wam uwagę na okazywane przez ludność 
cywilną wsparcie dla polskiej działalności podziemnej wojskowej, a także cywilnej np. 
tajnych kompletów (czyli potajemnego, wbrew zakazowi władz niemieckich, nauczania 
młodzieży w jęz. polskim). 

Kres niemieckiej okupacji terenów Wileńszczyzny miał przynieść rok 1944 r. W 
obliczu nadciągającej Armii Czerwonej władze Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego AK 
zadecydowały o przeprowadzeniu operacji zbrojnej pod nazwą Operacja „Ostra Brama”, 
której celem było wyzwolenie Wilna z rąk niemieckich przed przybyciem wojsk sowieckich. 
Szturm na Wilno rozpocząć się miał wieczorem 7 lipca, jednak ze względu na błyskawicznie 
posuwające się w stronę miasta wojska radzieckie, dowództwo zdecydowało o ataku już o 
świcie tego dnia. Niestety, przez nagłą zmianę rozkazów i problemy z łącznością (niektóre 
oddziały znajdowały się nawet 150 km od Wilna i musiały przebić się przez wycofujące się z 
tych terenów oddziały niemieckie), do walk przystąpiło około 4 tysięcy żołnierzy. Stanowiło 
to jedynie 1/3 sił gotowych do podjęcia działań. Polacy, mimo że pozbawieni byli artylerii, 
czołgów i lotnictwa wykazali się niesłychanym męstwem i zawziętością. Żołnierza AK 
charakteryzowała nieustępliwość, honor i odwaga. Był gotów oddać życie za Wilno.  

Walki miały miejsce w wielu rejonach Wilna i jego okolicach. W samym mieście również 
doszło do walk, a ludność cywilna dzielnie wspierała żołnierzy. Operacja „Ostra Brama” 
przez wielu nazywana jest Powstaniem Wileńskim. Niedługo później do walk dołączyły 
oddziały Armii Czerwonej. Po kilku dniach krwawych zmagań żołnierze polscy i sowieccy 
wyparli ostatecznie 13 lipca 1944 r. hitlerowców z Wilna. Euforia była ogromna. Na wieży 
zamkowej zatrzepotała biało-czerwona flaga. Jednak w ciągu następnych kilku dni Sowieci 
nakazali AK-owcom opuścić miasto, aresztowali polskich oficerów i żołnierzy (w tym 
Komendanta Okręgu Wileńskiego AK – ppłk Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”), a tych, 
którzy nie chcieli dołączyć do Armii Czerwonej, zesłali do łagrów. Wielu polskich żołnierzy 
straciło w walce zdrowie lub życie. Ich groby (a także tych, którzy polegli w walce w czasie 



 

okupacji sowieckiej i niemieckiej) porządkować będziecie w trakcie naszego projektu. Kilka 
tysięcy żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK trafiło do rosyjskich obozów koncentracyjnych - 
łagrów. Pomimo męstwa żołnierzy i mieszkańców miasta Wilno nie wróciło do Polski. 

Postanowienia konferencji Wielkiej Brytanii, USA i ZSRR w Jałcie w lutym 1945 r. 
zaakceptowane przez państwa świata sprawiły, iż powojenna Polska miała zostać pozbawiona 
wschodnich terenów II RP, w tym Wileńszczyzny. Podział polityczny wprowadzony przez 
władze sowieckie w 1940 r. został utrzymany. Tereny północno-wschodniej, przedwojennej 
Polski zostały podzielone pomiędzy Litewską i Białoruską SRR, a od 1991 r. stały się częścią 
niepodległej Litwy i Białorusi.  

Na mocy zawartych przez władze komunistyczne Polski i Litwy umów repatriacyjnych wiele 
tysięcy Polaków opuściło tereny Wileńszczyzny, przenosząc się głównie do Gdańska oraz na 
Warmię i Mazury. Wielu jednak, jak m.in. Wasze rodziny, zdecydowały się pozostać na tym 
terenie mimo wzmożonej rusyfikacji, pragnąc trwać na ziemiach swych przodków, dbać o 
polskie dziedzictwo na tych terenach. Także oddziały zbrojne po rozwiązanej w styczniu 1945 
r oficjalnie Armii Krajowej działały na dawnych Kresach Wschodnich jeszcze w kolejnych 
latach aż do ostatecznego rozbicia przez NKWD i oddziały sowieckie pod koniec lat 40-tych 
XX w.  

Wiele rodzin wywiezionych przez Sowietów w latach 1940-41 w głąb ZSRR na zesłanie i 
następnie wyzwolonych z tego kraju przez utworzoną w latach 1941-42 Armię Andersa 
pozostało po wojnie na emigracji (m.in. w Wielkiej Brytanii, USA czy Kanadzie) i nigdy nie 
powróciło w rodzinne strony - na Wileńszczyznę. Podobnie niektórzy z osób wyzwolonych 
przez aliantów w 1945 r. z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych czy obozów 
pracy na terenie Niemiec decydowali się na pozostanie na Zachodzie. Podobne dylematy 
dotyczyły przedwojennych obywateli polskich, którzy przetrwali całą wojnę na terenie 
dawnego woj. wileńskiego. 

Ogółem oblicza się, że z terenów Wileńszczyzny do powojennej Polski w latach 1944-47 
przesiedliło się czy ewakuowało ponad 170.000 osób (w tym także niektórzy późniejsi 
Żołnierze Wyklęci jak np. mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka”). Kolejna mniejsza fala 
repatriacji przypadła na okres po śmierci Stalina i trwała w latach 1955-59. W czasie jej 
trwania z obszarów Litewskiej SRR przybyło do powojennej Polski kolejne 46.000 osób – w 
dużej mierze także tych, którzy wcześniej powrócili z sowieckich łagrów na teren dawnych 
Kresów Wschodnich II RP.  

Pomimo tak wzmożonej eksterminacji obywateli polskich na terenie Wileńszczyzny w trakcie 
i po II wojnie światowej Polacy tu mieszkający (w liczbie ok. 200.000) dbają o polski język i 
kulturę, miejsca pamięci, zabytki będące dowodem wielowiekowej obecności Polaków na 
tych terenach.  
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