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Biało-czerwona flaga powiewała nad Wilnem tylko kilka godzin. Już po kilku godzinach została ona zerwana
przez żołnierzy radzieckich, którzy wywiesili czerwony sztandar. 7 lipca mija 72. rocznica operacji "Ostra
Brama".

W 72. rocznicę rozpoczęcia „Operacji Ostra Brama”, z inicjatywy Koła Weteranów Armii Krajowej i
Dobroczynnego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, przy współudziale Ambasady RP w Wilnie i Związku
Polaków na Litwie, dzisiaj odbyła się ceremonia złożenia kwiatów na grobach AK-owców na Rossie.

Kwiaty złożono również w Kolonii Wileńskiej - na grobach żołnierzy AK, poległych w pierwszych dniach Operacji
Ostra Brama.

Operacja "Ostra Brama" - to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w
ramach akcji „Burza", w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna z rąk okupanta niemieckiego siłami AK i
zgodnego z założeniami „Burzy" wystąpienia wobec Armii Czerwonej „w roli gospodarza terenu".

Plan operacji został opracowany w marcu 1944 r. przez sztab okręgu wileńskiego – zakładał on zdobycie miasta
przez połączone siły wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK.

Podstawowym założeniem operacji było przekonanie, że nieprzyjaciel ogarnięty paniką będzie myślał tylko o
szybkim odwrocie, w związku z tym dowództwo operacji nie przewidywało poważniejszych walk o miasto poza
przełamaniem posterunków lub placówek nieprzyjaciela ubezpieczających przede wszystkim skraj miasta –
dalej oddziały partyzanckie miały zgodnie z założeniami bez większych przeszkód przeniknąć do Śródmieścia i
opanować centrum miasta, co oznaczałoby samodzielne zdobycie go przez AK. Wilno jednak na mocy rozkazu
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Hitlera zostało przekształcone w ufortyfikowaną twierdzę obsadzoną przez silny garnizon.

7 lipca 1944 r. o świcie, w związku z szybkim zbliżaniem się Armii Czerwonej do miasta, dowódca Okręgu
Wileńskiego AK ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk" zdecydował o natychmiastowym rozpoczęciu akcji,
przyspieszając ją o jedną dobę w stosunku do wcześniejszych planów. Zdołano skoncentrować na czas tylko 1 z
3 przewidzianych w planie operacji zgrupowań uderzeniowych. Około 4 tysięcy żołnierzy AK wspieranych przez
dwa działka przeciwpancerne oraz kilka moździerzy i granatników, mimo niezakończonej koncentracji swoich sił,
zaatakowało umocnienia niemieckie od najsilniej bronionej, południowo-wschodniej strony. Pozycje te
obsadzone były przez garnizon liczący kilkanaście tysięcy żołnierzy dysponujących silną artylerią oraz czołgami
i działami pancernymi, a także wsparciem lotnictwa operującego z lotniska Porubanek.

Nie zważając na dużą przewagę wroga Polakom udało się wyzwolić znaczną część Wilna. Do 13 lipca, już we
współdziałaniu z wojskami radzieckimi, całe miasto zostało oczyszczone z Niemców. Na Górze Zamkowej
żołnierze AK wywiesili biało-czerwoną flagę, jednak już po kilku godzinach została ona zerwana przez żołnierzy
radzieckich, którzy wywiesili czerwony sztandar.

Po zdobyciu Wilna dowództwo sowieckie nakazało żołnierzom AK wyjść z miasta.

W całej operacji wileńskiej brało udział około 9 tysięcy żołnierzy AK na terenie okręgu wileńskiego i około 6
tysięcy na terenie okręgu nowogródzkiego.

W sumie (wraz ze schwytanymi w lasach pod Wilnem) w czasie akcji „Burza" na Wileńszczyźnie internowano ok.
5 tys. podoficerów i szeregowców, umieszczając ich początkowo w obozie w Miednikach skąd 1/4 zbiegła zaś
oficerów wywożąc do Riazania. Niektórzy po pewnym czasie zdecydowali się wstąpić w szeregi 1 Armii Wojska
Polskiego. Większość została jednak przymusowo wcielona do pułku rezerwowego Armii Czerwonej, zaś po
odmowie złożenia przysięgi osadzona w obozie dla internowanych AK-owców w Kałudze do wyrębu lasów, skąd
byli stopniowo zwalniani w latach 1946-1947.

Pozbawione większości dowódców i zdezorientowane oddziały polskie wycofały się do lasów otaczających
Wilno. Ocenia się, że do 18 lipca w tym rejonie znalazło się ok. 6 tys. żołnierzy i kilka tysięcy ochotników. Zostali
odkryci przez NKWD i internowani lub rozproszyli się.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z ceremonii złożenia kwiatów na grobach AK-owców na Rossie i w Kolonii
Wileńskiej.
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