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W niedzielę, 13 lipca, w podwileńskich Krawczunach odbył się apel upamiętniający 70. rocznicę
wyzwolenia Wilna spod okupacji niemieckiej podczas operacji „Ostra Brama". Uroczystość
zorganizował Wileński Rejonowy Oddział Związku Polaków na Litwie.

Krawczuny są jednym z najważniejszych miejsc pamięci narodowej Polaków z Wileńszczyzny.
Dokładnie przed 70. laty w tej podwileńskiej wsi oddziały Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego stoczyły
swój ostatni, największy bój z hitlerowcami.

Mieszkańcy Wileńszczyzny każdego roku spotykają się przy pomniku w Krawczunach, by oddać hołd
żołnierzom Armii Krajowej, którzy walczyli o wyzwolenie Wilna spod okupacji niemieckiej w 1944 roku.

Dzisiaj, w 70. rocznicę operacji „Ostra Brama", do Krawczun licznie przybyli mieszkańcy
Wileńszczyzny, kombatanci, którzy wspólnie z harcerzami pełnili wartę honorową przy pomniku, jak
również goście z Polski. Została odprawiona uroczysta Msza św.

Złożyć kwiaty i zapalić znicze przy pomniku poległych żołnierzy AK przybyli m.in.: przewodniczący Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie, europoseł Waldemar Tomaszewski, prezes Wileńskiego Rejonowego
Oddziału ZPL, poseł Michał Mackiewicz, poseł Jarosław Narkiewicz, przedstawiciele samorządu rejonu
wileńskiego z mer Marią Rekść na czele. W obchodach uczestniczył również ambasador RP w Wilnie
Jarosław Czubiński i konsul generalny ambasady RP Stanisław Cygnarowski.

Sporo osób przybyło na apel do Krawczun z dziećmi i wnukami, by opowiedzieć im o bohaterskich
czynach przodków.

Stoczona pod Krawczunami 13 lipca 1944 roku bitwa była największym bezpośrednim starciem wojsk
AK i hitlerowców. Mimo ilościowej przewagi Niemców, Polacy wyeliminowali z dalszych walk blisko
tysiąc z 3 tysięcy żołnierzy niemieckich i zakłócili przeprawę przez Wilię wycofujących się z Wilna
hitlerowców. Podczas walki pod Krawczunami poległo 80 akowców, w tym dowódca I Brygady
Wileńskiej AK Czesław Grombczewski ps. „Jurand".

Podczas operacji „Ostra Brama" (6-13 lipca 1944 r.) zginęło około 500 żołnierzy AK. Rannych zostało
ponad 1000.

Tekst uzupełnimy.
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