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Obchody w Boguszach: Tu zakończyła się
Operacja „Ostra Brama”
„Trzeba w tym miejscu móc wyobrazić, co oni czuli” - powiedział na
obchodach 73. rocznicy Operacji „Ostra Brama” w podwileńskich Boguszach
Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej.
W niedzielę (9 lipca) Stowarzyszenie oddało hołd akowcom w Boguszach i
Piktakańcach.
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We wsi Bogusze w 1944 r. sowieci rozpoczęli areszty i rozbrajanie oddziałów wileńskiego AK. Przed
kilkoma laty został ustanowiony tutaj kamień upamiętniający tamte tragiczne wydarzenia.
„Można powiedzieć, że tak naprawdę tu zakończyła się Operacja „Ostra Brama”, która miała na celu
wyzwolić Wilno, wprowadzić administrację polską i podkreślić tym samym nieoderwalność tych ziem
od Rzeczpospolitej Polskiej. Tutaj, jak nigdzie indziej, pasują słowa Zbigniewa Herberta: Zostali
zdradzeni o świcie” – oświadczył Artur Kondrat, prezes Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii
Krajowej.

Honor i ojczyzna
Na obchody w Boguszach przybyli m.in. płk. Weronika Sebastianowicz, płk. Stanisława Kociołowicz,
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Magdalena Merta i Jan Sroka, attache obrony
Polski na Litwie pułkownik Mirosław Wójcik. Nie zabrakło oczywiście społeczności polskiej i
przedstawicieli ludności miejscowej. Starosta gminy Mariampol Andrzej Żabiełowicz zapewnił gości z
Polski, że władze i wspólnota „dbają o to miejsce, zawsze jest skoszona trawa i są zapalone znicze”.
„Trzeba w tym miejscu móc wyobrazić, co oni czuli. Niejednokrotnie słuchałem opowieści, wspomnień
od uczestników Operacji „Ostra Brama”, którzy mieli łzy w oczach. Bo cóż może być bardziej
tragicznego, jak podstępne odebranie broni i uniemożliwienie tym samym walki o swoją ojczyznę” –
przypomniał zebranym Kondrat.
Pomnik w Boguszach został ustanowiony na prywatnej ziemi Mirosława Andruszkiewicza. „Mam duży
zaszczyt i honor, że na mojej ziemi jest upamiętniony ten ładny, duży kamień. Bardzo mnie cieszy, że
nie zapominacie i przyjeżdżacie każdego roku. Bo dla Polaka najważniejsze są honor i ojczyzna” –
powiedział Andruszkiewicz.
Kwatera Akowców w Piktakańcach
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Po uroczystości w Boguszach uczestnicy udali się do pobliskich Piktakańców, gdzie na lokalnym
cmentarzu są pochowani dwaj żołnierze Armii Krajowej – Stanisław Grekin i Jan Iwaszko. Dzięki
lokalnym władzom i wspólnocie niedawno postawiono im pomnik. Wyświęcenie pomnika odbędzie
się w najbliższy wtorek.

„Ci dwaj żołnierze byli śmiertelnie ranni w Operacji „Ostra Brama” i zostali przewiezieni do tej
wioseczki Piktakańce. Do sadu i oni pod jabłonią umarli. Tak mówią starsze osoby. Zostali tutaj
pochowani” – opowiedział zebranym starosta.
„Panie starosto pięknie dziękujemy za to, że z powrotem wrócili do nas ci dwaj żołnierze. Znamy
imiona i nazwiska. Oni są znów z nami. Pewnie te lasy i pola właśnie są użyźnione krwią żołnierzy
Armii Krajowej, którzy często nawet bezimiennie gdzieś tam leżą” – podziękował Jan Sroka.
W ramach obchodów Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej odwiedzi dzisiaj Kalwarię
Wileńską oraz Kolonię Wileńską. Obchody Stowarzyszenia zakończą się w poniedziałek w Ponarach.

