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W ileńszczyzna podczas II wojny światowej 
pięciokrotnie zmieniała okupanta. Naj-

pierw była okupacja sowiecka. Następnie przy-
szli Litwini. W połowie 1940 r. wrócili Sowie-
ci, z kolei w czerwcu 1941 r. na Wileńszczyznę 
wkroczyli Niemcy. Trzy lata później, na począt-
ku lipca 1944 r. wkroczyły na te tereny ponow-
nie wojska sowieckie. 

Zerwanie przez ZSRR w kwietniu 1943 r. sto-
sunków z rządem RP, pozwoliło Rosjanom na 
otwartą zmianę kursu wobec Armii Krajowej. 
Zmierzał on wprost do konfrontacji, a od koń-
ca 1943 r. do likwidacji. Nasiliły się działania 
skryte, czyli  infiltracja i rozpracowywanie. 
Najbardziej bezwzględnie zwalczano Armię 
Krajową na Wileńszczyźnie i Nowogródczyź-
nie. Na tych terenach dynamiczny rozwój 
polskiego podziemia w 1942 r. i pierwszej 
połowie 1943 r., począł zagrażać sowieckiej 
dominacji. Niepowodzenie działań zmierzają-

cych do podporządkowania i wchłonięcia od-
działów zbrojnych AK, skłoniło dowództwo 
sowieckie do rozwiązań ekstremalnych – do 
użycia przemocy. 26 sierpnia 1943 r. brygada 
partyzantki sowieckiej dowodzona przez Fio-
dora Markowa rozbroiła stacjonujący w pobli-
żu oddział Armii Krajowej dowodzony przez 
ppor. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica”. 
80 polskich partyzantów rozstrzelano. 1 grud-
nia 1943 r. na terenie Okręgu Nowogródz-
kiego AK rozbrojono batalion stołpecki AK 
dowodzony przez  mjr. Antoniego Pełkę „Wa-
cława”. Niektórych ujętych żołnierzy rozstrze-
lano na miejscu, kadrę dowódczą postawiono 
przed sądem.

Ludność Wileńszczyzny z przerażeniem obser-
wowała nowego okupanta. Oto kilka doniesień 
sowieckich urzędników i informatorów o po-
stawach ludności cywilnej Wileńszczyzny z po-
łowy lipca 1944 r.:
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ziemie potrafiło zachować swoje struktury 
i kadry. 

2.  Od września 1944 r. do połowy 1945 r. siły 
bezpieczeństwa systematycznie prowadzi-
ły tzw. akcje oczyszczające. Zaangażowane 
znaczne siły Wojsk Wewnętrznych NKWD 
dokonywały pacyfikacji terenu. Oddziały 
leśne zagrożone rozbiciem zaczęły działać 
znacznie mniejszymi grupami. Okres ten 
zamknęła akcja „legalizacji” podjęta przez 
organa bezpieczeństwa Litewskiej SRR, 
co praktycznie położyło kres działalności 
podziemia polskiego na Wileńszczyźnie.

3.  Okres od jesieni 1945 r. to działanie lokal-
nych grup konspiracyjnych i zbrojnych do-
wodzonych przez ludzi, którzy zdecydo-
wali się prowadzić walkę do końca. Warto 
dodać, że np. zorganizowana działalność 
w powiecie szczuczyński i lidzkim trwała 
do 1949 r. Pojedyncze próby oporu zda-
rzały się jeszcze na początku lat pięćdzie-

siątych. Główną metodą działań NKWD 
w tym okresie było rozpracowanie agentu-
ralne.

Po nieudanej Operacji „Ostra Brama”, w wyni-
ku której nie osiągnięto żadnego z założonych 
celów, skrwawione oddziały Armii Krajowej ze-
brały się w rejonie Turgiele–Taboryszki–Woł-

11 lipca 1944 r. byłem wysłany do gminy rudzieńskiej. Ludność kategorycznie od-
mawia zgody na umieszczenie na sporządzanych listach mobilizacyjnych do wojska, 
twierdząc, że pójdzie walczyć za Polskę, że jest na listach mobilizacyjnych u polskich 
partyzantów. We wsi Nastańce ocalały deputat gminy rozpoczął sporządzanie list 
poborowych, ludność miejscowa pobiła mu okna. Ludność nie oddaje chleba i bydła 
(„Kirpicz”).

Z waszego rozkazu od 14 lipca zwiedziłem gminy Murowana Oszmianka, Rudziszki, 
Graużyszki. Wnioskuję: w tych gminach rozporządzenia władzy sowieckiej całkowi-
cie są blokowane przez białopolaków. Ludność ucieka do lasów, nikogo nie można za-
stać w domu, szczególnie w wieku poborowym („Korotki”).

Dzisiaj 16 lipca 1944 r. o godz. 7 z rana we wsi Skołandiszki i folwarku Skołandziski 
80 proc. męskiej ludności poszło do lasu do polskich partyzantów („Wołkow”).

Powiesiliśmy szyld, na którym było napisane: Dudzienieżska gminna rada wykonaw-
cza. Nie przeszło i pół godziny, jak szyld został zerwany i przechodzący rozpoczęli 
o niego wycierać nogi. Nazywają nas żandarmami („Iwaszczenko”).

Likwidacja podziemia akowskiego na kre-
sach północno-wschodnich przebiegała 
w trzech etapach.

1.  Likwidacja zgrupowań oddziałów wileń-
sko-nowogródzkich skoncentrowanych 

w rejonie Wilna po operacji „Ostra Brama”. 
Etap ten zakończył się w końcu sierpnia 
1944 r. rozbiciem zgrupowania ppłk Kalen-
kiewicza. Pomimo internowania wielu do-
wódców i szeregowców, części oddziałom 
udało się uniknąć aresztowań. Polskie pod-

Miedniki Królewskie, lipiec 1944 r. Obóz internowanych żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK

ppłk Maciej Kalenkiewicz „Kotwicz” 

(także „Kotwica” i in., przybrane nazwisko Jan Kaczmarek) urodził się 1.VII.1906 r. 
w Pacewiczach k. Wołkowyska (obecnie na Białorusi). Od 1924 r. w wojsku. Po odby-
ciu stażu liniowego w 1 pułku saperów w Modlinie wstąpił w 1930 r. na Wydział Inży-
nierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom inżyniera urządzeń 
i komunikacji miejskich. Służył w Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów w Modli-
nie. W 1936 r. awansował do stopnia kapitana. W listopadzie 1938 r. rozpoczął stu-
dia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. W czasie kampanii wrześniowej walczył 
w szeregach Suwalskiej Brygady Kawalerii, 110 pułku ułanów, Oddziale Wydzielo-
nym Wojska Polskiego mjr. Dobrzańskiego „Hubala”. Od grudnia 1939 r. przebywał 
we Francji i Wielkiej Brytanii. Współtwórca koncepcji łączności lotniczej rządu RP 
z krajem (cichociemni). W 1941 r. przerzucony do Polski, od 1942 r. w Komendzie 
Głównej  ZWZ-AK, od 1944 r. dowódca Zgrupowań Nadniemeńskich AK, komen-
dant podokręgu nowogródzkiego. Poległ 21 sierpnia 1944 r. w walce z oddziałami so-
wieckimi pod Surkontami k. Lidy. Dwukrotnie odznaczony Orderem Virtuti Militari 
V klasy, dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
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z kotła. Niestety w Puszczy Rudnickiej oddzia-
ły te zostały ponownie otoczone przez Sowie-
tów. 20 lipca pozostali na wolności dowódcy 
podjęli decyzję o rozwiązaniu podległych im 
brygad i batalionów partyzanckich. Pozostać 
mieli w oddziałach tylko ochotnicy. 

Z nich utworzono partyzanckie zgrupowanie 
wileńskie pod dowództwem mjr. Czesława Dę-
bickiego „Jaremy”. W jego skład wchodziły dwa 
oddziały liczące po ok. 100 żołnierzy: pierw-
szy „Wisińcza” (dowódca kpt. Edmund Bana-
sikowski „Jeż”), drugi „Solcza” (dowódca por. 
Adam Boryczka „Tońka”). Z oddziałów nowo-
gródzkich powstało zgrupowanie dowodzone 
przez ppłk. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”. 
W Wilnie podjęto próbę odbudowy Komendy 

osłony odprawy 7 wileńska brygada nie wywią-
zała się z nałożonego na nią obowiązku. Zatrzy-
mani oficerowie dołączyli do aresztowanych 
wcześniej komendanta połączonych okręgów 
Wileńskiego i Nowogródzkiego, płk. Aleksan-
dra Krzyżanowskiego „Wilka” oraz szefa szta-
bu mjr. Teodora Cetysa „Sława”. Rozpoczęło 
się rozbrajanie otoczonych polskich jednostek. 
Dzięki przytomności niektórych oficerów kil-
ku tysiącom partyzantów udało się wyrwać 

korabiszki. 17 lipca zostały tu otoczone przez 
oddziały NKWD i Armii Czerwonej. W Bo-
guszach zatrzymano i rozbrojono według ra-
portu sowieckiego „9 dowódców brygad, 
12  dowódców oddziałów i 5 oficerów sztabo-
wych, razem 26 oficerów”. Aresztowanie prze-
biegło bez żadnych prób przeciwdziałania ze 
strony polskiej. Aresztowanych przewieziono 
do więzienia wileńskiego. Wyznaczona przez 
ppłk. Izydora Blumskiego „Strychańskiego” do 

Okręgu, którego dowództwo objął ppłk Julian 
Kulikowski „Ryngraf ”.

W „Sprawce o diejatielnostii  Armii Krajowej” z końca grudnia 1944 r. czytamy: 

Klika Sosnkowskiego i dowództwo AK przygotowywali swoje kadry do powstania 
zbrojnego na wypadek przyjścia Armii Czerwonej na terytorium Polski. Armia Kra-
jowa zgodnie z otrzymaną dyrektywą rządu  „emigracyjnego”, miała  po wejściu Ar-
mii Czerwonej do Polski  wydzielić ludzi do „współpracy” z dowództwem sowieckim 
i dla dołączenia do oddziałów partyzanckich. Najlepiej wyszkolonym oddziałom po-
lecono pozostać w głębokim podziemiu dla dalszej pracy. Osobom wydzielonym do 
„współdziałania” z Armią Czerwoną postawiono zadanie – pozyskać zaufanie, tak by 
wszędzie posiadać swoich ludzi.

Według meldunków sowieckich do niewoli sowieckiej trafiło ok. 6 tys. polskich żołnie-
rzy, 650 z nich to oficerowie i podoficerowie. Wszystkich osadzono w zamku w Mied-
nikach Królewskich, skąd 27 lipca wyruszyli do stacji Kiena i następnego dnia w by-
dlęcych wagonach zostali wywiezieni m.in. do Kaługi. 

Kpt. Adam Boryczka „Tońko” na czele 6 Brygady Wileńskiej zbliża się do Puszczy Rudnickiej, 18 lipca 1944 r.

por. Witold Turonek „Tumry” 

urodził się 5.X.1916 r. w Janopolu, pow. Brasław na Wileńszczyźnie. W kampanii 
wrześniowej 1939 r. brał udział w walkach z sowieckim okupantem w rejonie Grod-
na i Sejn. Internowany na Litwie uciekł z obozu. Skierowany na przymusowe robo-
ty do Niemiec znów ucieka z transportu. Po uzyskaniu kontaktów konspiracyjnych 
został skierowany na teren Obwodu AK Oszmiana. W lutym 1944 r. został dowódcą 
oddziału partyzanciego przemianowanego następnie w 8 Brygadę Oszmiańską AK. 
Brał udział w operacji „Ostra Brama”. Po wejściu Armii Czerwonej utworzył oddział 
partyzancki, z którym walczył z wojskami sowieckimi. W lutym 1945 r. po ciężkich 
bojach z NKWD pod Rówinami oddział został rozbity. Mimo rany wydostał się z okrą-
żenia. Z pomocą komórki legalizacyjnej pod przybranym nazwiskiem Witold Wiltos 
w marcu 1945 r. wyjechał do Polski. Zatrzymany został w Gdańsku 6 grudnia 1948 r. 
Po ciężkim śledztwie skazano go na karę 7 lat więzienia. Wyszedł na wolność w paź-
dzierniku 1954 r. W 1960 r. został w pełni zrehabilitowany. Zmarł w Rzeszowie 22 
grudnia 1977 r. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy.
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syconym siłami wroga terenie nie rokuje szans 
powodzenia. W pierwszej połowie września do 

Niestety 19 sierpnia 1944 r. obława NKWD do-
prowadziła do niemal całkowitego rozbicia od-
działu „Wisińcza” w majątku Borowe (3 km od 
Dubicz). 25 sierpnia mjr „Jarema” został aresz-
towany przez patrol NKWD. Uniknął obławy 
oddział por. Boryczki, który przeniósł się do 
Puszczy Rudnickiej. 

21 sierpnia 1944 r. oddziały NKWD uderzyły 
pod Surkontami na oddział mjr. Macieja Kalen-
kiewicza „Kotwicza”. Po stronie polskiej zginę-
ło 36 żołnierzy i oficerów, wśród nich mjr „Ko-
twicz”. W tej bitwie sowieccy żołnierze dobijali 
rannych żołnierzy AK.

Z powodu zaistniałej sytuacji Komenda Okręgu 
stwierdziła, że utrzymywanie oddziałów w na-

wieckiej wyrobiła ponad 20 tysięcy dokumen-
tów – od Ausweisu do „bronirowek” (zaświad-
czenie, że do końca wojny jest się zwolnionym 
ze służby wojskowej). Umożliwiło to unikanie 
poboru do Armii Czerwonej i chroniło przed 
aresztowaniem. Komórka ta działała z powo-
dzeniem do sierpnia 1945 r. (jej resztki funk-
cjonowały jeszcze w 1946 r.). 

Oddział zbrojne dostały nowe wytyczne Ko-
mendy Okręgu. Oddział „Wisińcza” miał chro-
nić ludność polską na Oszmiańszczyźnie (po-
łudniowa część woj. wileńskiego, nie dopuścić 
do prześladowania ze strony aparatu admini-
stracyjnego okupanta oraz roztoczyć opiekę 
nad uciekinierami „szukającymi w lasach schro-
nienia przed poborem do armii sowieckiej lub 
terrorem NKWD”. Oddział „Solcza” miał ope-
rować na południu Wileńszczyzny, w okolicach 
samego Wilna. 

Mimo wielu porażek zaczęto na nowo odtwa-
rzać pozrywane przez przejście frontu i aresz-
towania kontakty organizacyjne. Jednocześnie 
sztab Okręgu uznał, że wobec przygniatającej 
przewagi nieprzyjaciela bezpośrednia z nim 
walka nie ma szans powodzenia. W tej sytu-
acji postanowiono skupić się na ochronie pol-
skiej ludności, a opór kontynuować w grani-
cach możliwości, otoczyć szczególną opieką 
działalność „legalizacji” i prowadzenie nasłu-
chu radiowego, wydawać w dalszym ciągu pra-
sę podziemną (m.in. organ Komendy Okrę-
gu biuletyn informacyjny „Niepodległość”). 
Podporządkowanie się Polskiemu Komiteto-
wi Wyzwolenia Narodowego w Lublinie uznać 
natomiast za zdradę sprawy Wileńszczyzny 
i Wilna. 

Komórka „legalizacji” (wyrabianie fałszywych 
dokumentów) podczas trzeciej okupacji so-

Puszcza Rudnicka, 18 lipca 1944 r. Kpt. Adam Boryczka „Tońko” informuje żołnierzy o zdradzie Sowietów

Władze sowieckie używały drastycznych środków wobec aresztowanych żołnierzy 
AK. Przykładem niech będzie los czterech żołnierzy z 6. Brygady AK Okręgu Wileń-
skiego. J. Kozłowski „Kowal”, M. Świrski „Michał”, E. Maculewski „Leśnik” i A. Toł-
łoczko „Antoś” po aresztowaniu i przesłuchaniu zostało przywiezionych do rodzin-
nych wsi Wreczkojnie oraz Żuprany (powiat oszmiański) i publicznie powieszonych 
na ramionach krzyży wioskowych przed spędzoną ludnością cywilną.

ppor. Hieronim piotrowski „Jur” 

urodził się 20.VIII.1910 r. w Witebsku. W latach 1934–1935 odbył służbę wojskową 
w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Uczestni-
czył w kampanii wrześniowej 1939 r. Jesienią 1939 r. podjął działalność konspira-
cyjną. Wiosną 1944 r. został skierowany do partyzantki. Po niepowodzeniu operacji 
„Ostra Brama” kontynuował w rejonie Puszczy Nalibockiej. Prowadził samoobronę 
przeciw NKWD. Był jedynym dowódcą, który wyprowadził zwarty pododdział po klę-
sce pod Rowinami. Przedarł się za „jałtańską granicę”. Pełnił funkcję dowódcy od-
działów samoobrony w Inspektoracie Białostockim AK-AKO, prezesa (komendan-
ta) Obwodu Sokółka–Białystok WiN. Następnie skierowany został do Obwodu Ostrów 
Maz. WiN. Poległ 16 stycznia 1947 r. zaskoczony przez grupę operacyjną KBW i UB 
na kwaterze we wsi Brzuza (pow. Węgrów), gdzie dochodził do zdrowia po długiej 
chorobie. Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane. Odznaczony Krzyżem Walecz-
nych.
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żołnierzy. Dlatego też we wrześniu 1944 ukazał 
się „Rozkaz Nr 1” dla wszystkich działających 
w terenie oddziałów z poleceniem przejścia do 
pracy konspiracyjnej. Dowódcy mieli zameli-
nować broń a ludzi zakonspirować w terenie, 
utrzymując z nimi łączność. Polecono też za 
wszelką cenę podporządkować sobie istniejące 
w polu „dzikie” oddziały. 

Część dowódców nie podporządkowała się temu 
rozkazowi. Okoliczności spowodowały, że ła-
twiej było przeżyć w lesie, broniąc się przed ści-
gającymi jednostkami NKWD, niż zdawać się 
„na łaskę coraz większej sieci donosicieli, jaką 
NKWD zorganizowało na Wileńszczyźnie”.

Pozostałe oddziały AK w nowej okupacyjnej 
rzeczywistości też przechodziły do akcji za-
czepnych. Np. 15 września 1944 r. oddział por. 
Lisowskiego „Korsarza” zniszczył „sielsowiet” 
w Małych Solecznikach; 17 września 1944 r. 
na terenie gminy Ejszyszki oddziały AK spa-
liły dziewięć mostów, w tym jeden o znacze-
niu „ogólnopaństwowym”. Była to tzw. akcja 
„Rocznica”, związana z piątą rocznicą agresji 

por. Boryczki dotarła łączniczka, która przywio-
zła nowe rozkazy. Nakazywały one rozwiązać od-
dział, zamelinować broń i zapewnić żołnierzom 
bezpieczne zakonspirowanie w terenie. Oddział 
„Solcza” został rozwiązany. 

Oprócz wspomnianych oddziałów w terenie ope-
rowały inne oddziały zbrojne. Najczęściej były to 
pozostałości rozbitych brygad: oddział pod do-
wództwem por. Sergiusza Zyndram-Kościałkow-
skiego „Fakira”, oddział Mariana Brancewicza 
„Branta” (składające się z młodzieży chroniącej 
się przed poborem), oddział pod dowództwem 
ppor. Mariana Plucińskiego „Mścisława” (złożony 
głównie z żołnierzy V Brygady) – działał w obwo-
dzie święciańskim, grupa dowodzona przez ppor. 
Hieronima Piotrowskiego „Jura” (wywodząca się 
z Oddziału Rozpoznawczego Komendy Okręgu – 
operująca na terenie Puszczy Nalibockiej). W te-
renie działało jeszcze kilka niewielkich oddziałów, 
jednak związku ze stale szwankującą łącznością 
kontakt ich z Komendą właściwie nie istniał. 

Coraz aktywniejsze działania nieprzyjaciela 
zmusiły Komendę Okręgu do ratowania życia 

kach rozstrzeliwano od razu na miejscu. Mel-
dunki podziemia polskiego często informowa-
ły o represjach wobec polskiej młodzieży. Np. 
że na szosie Mejszagoła–Wilno rozstrzelano ok. 
20 mężczyzn, mimo że twierdzili, że zamierzają 
się stawić przed komisją poborową armii Ber-
linga. Z kolei na Oszmiańszczyźnie rozstrzela-
no ponad 150.

Oddziały te, dowodzone z reguły przez ludzi 
niedoświadczonych, ponosiły ciężkie straty. 
Sytuacja była nie do pozazdroszczenia. Mło-
dzi uciekali przed nieprzyjacielem do lasu, tutaj 
czuli się bezpieczniej, ale to przed czym ucie-
kali dopadało ich w terenie. Aresztowania, roz-
strzeliwania, wywózki. I znowu ucieczka kolej-
nych przed terrorem do lasu...

W tej sytuacji Komenda Okręgu była zmu-
szona zmienić dotychczasową taktykę aby 
ratować najbardziej zagrożonych. Wyrabia-
nie fałszywych dokumentów i konspiracja nie 

Związku Sowieckiego na Polskę. 20 paździer-
nika 1944 r. oddział AK, zmobilizowany 
z lokalnej sieci terenowej, opanował miasteczko 
Ejszyszki, niszcząc m.in. dokumentację w urzę-
dach sowieckich. Na początku grudnia 1944 r. 
oddział Edwarda Czeszumskiego „Edka” uwol-
nił w Popiszkach koło Wilna ok. 200 osób za-
trzymanych przez milicję i przeznaczonych do 
wywózki w głąb ZSRS.

Niekorzystnie na zaistniałą sytuację wpłynął 
pobór do Armii Czerwonej, który zmusił wielu 
młodych ludzi do ukrywania się. We wrześniu 
1944 r. do sowieckiego wojska zgłosiło się ok. 
20% objętych poborem. Z tej ukrywającej się 
młodzieży powstawały coraz to nowe oddzia-
ły. Determinację młodych ludzi potęgowały in-
formacje o coraz to brutalniejszym zachowa-
niu się nieprzyjaciela. Wystarczyło, że na kogoś 
padło podejrzenie o przynależność do konspi-
racji czy też uchylanie się od służby w wojsku 
natychmiast go aresztowano, a w wielu wypad-

Notatka z rozpoznania sowieckiego z jesieni 1944 r.  
charakteryzująca sytuację operacyjną na kresach północno-wschodnich: 

Z polecenia polskiego rządu emigracyjnego w Londynie, od miesiąca września 1944 r. 
polskie podziemie antysowieckie i jego bandy znacznie wzmogły swą działalność, in-
scenizując rzekomą „walkę” narodu polskiego przeciw władzy radzieckiej. Zostały 
przez nie utworzone w zachodnich obwodach Białoruskiej SSR oraz na terytorium 
Litewskiej SRR okręgi - nowogródzki, wileński i białostocki  „Armii Krajowej”, na któ-
rych czele stanął były generał armii polskiej „Wilk”.

Głównym zadaniem konspiracji zbrojnej miała być zarówno ochrona mieszkańców 
wsi, jak i opieka nad uciekinierami, szukającymi w lesie schronienia przed poborem 
do Armii Czerwonej czy terrorem NKWD. Tym razem celem partyzantów stała się 
samoobrona, a nie walka dywersyjna z okupantem.

Puszcza Rudnicka, sierpień 1944 r.  Oddział „Solcza” i „Wisińcza” przedzierają się do Polski centralnej
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z pacyfikującymi teren oddziałami NKWD. Da-
wało to szansę zminimalizowania straty a jed-
nocześnie pozwalało na stopniowe odzyskiwa-
nie kontroli nad terenem. Walka jednak była 
nierówna. NKWD posiadając nieograniczone 
siły i środki organizowało liczne obławy. Do-
chodziło do wielu bitew i potyczek, z regu-
ły kończących się wyjściem z okrążenia tylko 
części partyzanckich oddziałów. Zaszła potrze-
ba przerzucenia żołnierzy na bezpieczniejsze 
tereny, przede wszystkim na Białostocczy-
znę. Były tu większe masywy leśne niż na Wi-
leńszczyźnie, a i teren był słabiej opanowany 
przez NKWD.

Już w styczniu 1945 r. podjęto próbę wypro-
wadzenia na zachód dwóch dużych oddziałów 
Samoobrony Wileńskiej: por. „Tumrego” i por. 
„Orlicza”. Ich przemarsz poprzedzał wydzie-
lony oddział Olgierda Wirgiasa „Wrzosa”. Co 
prawda przetarł on drogę, ale w międzyczasie 

zapewniały już bezpieczeństwa. Trzeba było 
zmienić sposób działania. Komendant ppłk 
Kulikowski „Ryngraf ” postanowił pod koniec 
listopada 1944 r. stworzyć cztery oddziały 
partyzanckie, tzw. Oddziały Samoobrony Zie-
mi Wileńskiej: 

• Pierwszy – rtm. Władysława Kitowskiego 
„Orlicza” (były dowódca Oddziału Rozpo-
znawczego KO), 

• Drugi – por. Witolda Turonka „Tumry” 
(były dowódca 12 Brygady AK), 

• Trzeci – ppor. Sergiusza Zyndrama – Ko-
ściałkowskiego „Fakira”, 

• Czwarty – pchor. Jana Lisowskiego „Korsa-
rza”. 

Oddziały te miały doświadczonych dowódców 
partyzanckich. Ich głównym zadaniem było 
podporządkowanie sobie „dzikiej” partyzantki. 
Dużym oddziałom było łatwiej nawiązać walkę 

grupy – jedna w liczbie 20 razem z dowódcą 
wymaszerowała w kierunku Wilna i dotarła do 
Stefaniszek, gdzie kolejny raz trafiła pod obławę 
i w obawie przed represjami NKWD na ludno-
ści cywilnej oddała się do sowieckiej niewoli. 
Druga grupa, pod dowództwem por. Hieroni-
ma Piotrowskiego „Jura”, dotarła w połowie lu-
tego do Stefaniszek, gdzie kolejny raz musiała 
wycofywać się z obławy. Dowódca tego oddzia-
łu „Jur” postanowił wyruszyć z 10 żołnierza-
mi AK w kierunku Druskiennik. W czasie tego 
marszu udawali żołnierzy sowieckich, przypięli 
gwiazdy do czap zimowych i używali tylko ję-
zyka rosyjskiego. Po kilku dniach część z tego 
oddziału przekroczyła sowiecko-polską grani-
cę, pozostali przekroczyli granicę na fikcyjnych 
papierach repatriacyjnych Porucznicy „Tumry” 
i „Orlicz” wraz z kilkoma uratowanymi żołnie-

w tyle dwa oddziały macierzyste zostały rozbi-
te 2 lutego 1945 r. w Rowinach, gdzie zostały 
zaatakowane przez silne oddziały NKWD. Tyl-
ko niektórym partyzantom AK udało się wydo-
stać z tej obławy – straty polskie było ogromne 
–  poległo 82 żołnierzy AK, 25 trafiło do niewo-
li. Po walce Sowieci dobijali rannych żołnierzy 
AK. Ciała polskich żołnierzy zostały złożone 
przez miejscową ludność do dwóch zbioro-
wych mogił w tej miejscowości. Ocalało nie-
wielu którzy rozproszyli się w terenie. Party-
zanci, którzy trafili do niewoli pod Rowinami 
byli sądzeni latem 1945 r. Czterech zostało ska-
zanych na śmierć, pozostali na długoletnie zsył-
ki i więzienia.

Zebrało się ok. 50 żołnierzy AK, którzy pod do-
wództwem „Orlicza” zostali podzieleni na dwie 

Z zapisków rtm. Władysława Kitowskiego „Orlicza”: 

Do chwili zamarznięcia błot nie było jeszcze tak źle. Miałem kontakt z resztą kon-
spiracji w Wołożynie. Stąd dostawałem informacje o ruchu wojsk sowieckich, prze-
znaczonych do oczyszczania terenu. W wypadku zagrożenia kryłem się skutecznie 
wśród błot. Z biegiem czasu i zbliżania się zimy sytuacja stawała się coraz gorsza. 
Bolszewicy rzucają przeciwko nam silnie uzbrojone bataliony, wzmocnione artylerią 
na płozach. Kukuruźniki sowieckie wciąż nas ścigają, nie dając chwili wytchnienia. 
Robię codziennie duże przeskoki, a ciągnięta na końcu kolumny jodła zamiata nasze 
ślady. Zapadnięcie zmroku jest dla nas wytchnieniem. Bywają okresy, że po dwana-
ście dni nikt z nas nie zachodzi do żadnej chałupy. Mam kłopoty z rannymi i chorymi. 
Dzień w dzień walki z osaczającymi nas oddziałami bolszewickimi wyczerpują siły fi-
zyczne. Przy bardzo czułym i silnym ubezpieczeniu obchodziliśmy uroczyście wigi-
lię Bożego Narodzenia w majątku Stefaniszki, zorganizowaną przez łączniczkę »Mar-
garetę«, która z narażeniem życia przywiozła z Wilna księdza kapelana z opłatkami 
oraz dużo prezencików wraz z listami od rodzin i przyjaciół partyzantów. Staczając 
liczne potyczki w ciężkich warunkach żywiliśmy się przeważnie kawałkami zmarz-
niętego mięsa, odmrażanego we własnych ustach. Silne mrozy dochodzące do –30ºC 
powiększały problemy nie do rozwiązania. O rozpalaniu ognisk nie było mowy. Spa-
liśmy na saniach.

Puszcza Rudnicka, sierpień 1944 r. Resztki 6 Brygady Wileńskiej. Na pierwszym planie kpt. Adam Boryczka „Tońko”
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innych członków komendy. Nowym komen-
dantem Okręgu został mjr Stanisław Heilman 
„Wileńczyk”. 8 lutego dotarła do niego infor-
macja o rozwiązaniu Armii Krajowej z dniem  
19 stycznia 1945 r. W tej sytuacji mjr „Wileń-
czyk” wydał 18 lutego „Rozkaz nr 10”, o rozwią-
zaniu Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. 

Rozkaz ten wydrukowano i rozesłano w głąb 
struktur organizacyjnych. W związku z tym, że 
nie poszły za nim żadne konkretne wytyczne – 
zachowano istniejące struktury. Uznano, że gdy 
zachodzi konieczność opuszczenia Wileńszczy-
zny, łatwiej i bezpieczniej będzie ewakuować 

Funkcjonująca jeszcze terenowa siatka AK 
działała na rzecz ochrony ludności polskiej, 
szczególnie biorącej udział w konspiracji. Dba-
no nie tylko własnych żołnierzy, lecz także za-
błąkanych w terenie partyzantów czy ucieki-
nierów. Załatwiano im meliny, wyposażano na 
własną rękę w dokumenty. W skrajnych wypad-
kach organizowano patrole dywersyjne rozpra-
wiające się ze szczególnie dokuczliwymi dono-
sicielami. 

8 stycznia 1945 r. NKWD aresztowało Ko-
mendanta Okręgu ppłk. Juliana Kulikowskie-
go „Ryngrafa”. W ślad za nim aresztowano 

wilów, w tym kobiety i dzieci. Sowieci dobijali 
rannych polskich żołnierzy AK. 

W zaistniałej sytuacji dowódca czwartego od-
działu Samoobrony por. Lisowski „Korsarz” 
podjął decyzję o poddaniu się Sowietom. Na-
wiązał kontakt z wileńskim NKWD i ujaw-
nił podległych sobie żołnierzy. Niestety część 
z nich, mimo udzielonych przez stronę sowiec-
ką gwarancji, została aresztowana. Tylko nie-
licznym udało się ewakuować do Polski cen-
tralnej. 

rzami zostali w końcu przerzuceni do central-
nej Polski. 

4 lutego 1945 r. oddziały NKWD w Raubisz-
kach rozbiły trzeci oddział Samoobrony dowo-
dzony przez „Fakira”, który zginął w walce.

Resztki oddziału „Fakira” pod komendą Wło-
dzimierza Mikucia „Jaremy” wycofały się i jesz-
cze przez dwa tygodnie przeprowadzały ak-
cje przeciw sowieckim instytucjom. 20 lutego 
1945 r. przybyły do miejscowości Ławże (po-
między Turgielami a Oszmianą), gdzie się za-
kwaterowały. Tu „Jarema” na swoje nieszczęście 
nawiązał kontakt z oddziałem tzw. własowców 
o pozorowanym antysowieckim charakte-
rze – w rzeczywistości był to oddział NKWD 
pod dowództwem mjr. N.P. Wiktorowa, przy-
słany specjalnie z Moskwy do zwalczania pol-
skiego podziemia na tym terenie. Podczas roz-
mów w miejscowości Łukszany koło Oszmiany 
23 lutego 1945 r. dowództwo oddziału zostało 
podstępnie rozbrojone i aresztowane. Po roz-
brojeniu dowództwa oddział NKWD uderzył 
późnym wieczorem tego dnia na wieś Ławże, 
zabijając stawiających opór żołnierzy AK oraz 
całą ludność cywilną tej wsi. Ogółem zginęło 
52 żołnierzy AK z oddziału „Fakira” oraz 27 cy-

por. Sergiusz Zyndram-Kościałkowski „Fakir” 

(także „Lech”, „Antoni”, „Kapitan Grób”) urodził się w 5.VIII.1915 r. w Orle (Rosja). 
W konspiracji na Litwie służył u „Łupaszki” (w piechocie) i „Juranda” (dowódca ka-
walerii), a także był egzekutorem Kedywu. W Wilnie „Fakir” wykonał kilka wyro-
ków śmierci wydanych przez sądy Polskiego Państwa Podziemnego (m.in. na Czesła-
wa Ancerewicza w marcu 1943 r. i Danutę Wyleżyńską w lipcu 1943 r.). Po porażce 
operacji „Ostra Brama” kontynuował działalność konspiracyjną. Jego 50-osobowy 
oddział został zaskoczony przez sowiecki zwiad wojskowy w Raubiszkach koło Pod-
brodzia. Po ponad godzinnej walce i ciężkim zranieniu zmarł 4 lutego 1945 r. Został 
pochowany po kryjomu Na Rossie w Wilnie (ze względów konspiracyjnych ze zmie-
nionymi datami urodzin i śmierci). Odznaczony Krzyżem Walecznych.

O działalności swojego oddziału, tak pisał Zyndram-Kościałkowski „Fakir”: 

25-01-1945, jest nas trzydziestu. (…) Nad każdym trzeba czuwać, wszystko trzeba 
osobiście dopatrzyć. Styczność z żołnierzami nie jest rozkoszą. Brak dyscypliny – 
o której, wraz z brakiem wychowania, nie mają pojęcia – każe mi ustosunkować się 
do nich ostro. Jakże trudno z chłopca – od bata i krowy – zrobić żołnierza, ale innego 
wyjścia nie ma (...). Jadę do sąsiednich wiosek w zagrożonych kierunkach. Staram 
się w czas wycofać, żeby nie być zmuszonym do walki przed wieczorem. Gdyby lu-
dzie byli silniejsi, gdyby duch patriotyczny był silniejszy. Niestety, idą jedynie w celu 
uchronienia się przed łapankami. Przeobrazić tępego, obojętnego chłopa z egoizmu 
– trudne zadanie. Dziś, dnia 3-02-1945, przestrzeliwaliśmy karabiny maszynowe. 
Przed odmarszem I Drużyna Szturmowa kpr. »Beka« śpiewała. Chłopcy, jak mi się 
zdaje, dobrani. Przy pierwszej okazji zobaczymy.

Tak ostatnią bitwę „Fakira” opisała w swojej relacji Wanda Kiałka: 

W ten dzień przyszłam do oddziału, żeby odwiedzić mego brata „Kaktusa”. W cza-
sie mego pobytu padły pierwsze strzały, bolszewicy zajęli stanowisko w stodole z ob-
strzałem na domy, w których stacjonował oddział. Byli zabici i ranni. Przeważnie roz-
rywani kulami. „Fakir” otrzymał dwa strzały, jeden obok drugiego, w pierś. Stracił 
przytomność. W apteczce, którą mi dano, był mały bandażyk i fiolka z rywanolem. 
Przy pomocy gospodyni opatrzyłam rany. Wycofaliśmy się, gdyż bolszewicy zaczęli 
strzelać czerwonymi rakietami. Raz tylko Komendant odzyskał w drodze przytom-
ność. – Do Kiemieliszek – wyszeptał i znów stracił przytomność. Zmarł, kiedy do-
jechaliśmy do pierwszego po ucieczce przystanku. Była ciemna, zimna lutowa noc. 
Nad ranem stanęliśmy przed Sużanami nad jeziorem Dubińskim. Pożegnaliśmy Ko-
mendanta i „Dana”, który także zmarł ciężko ranny w brzuch. Gospodarz obiecał po-
chować, a na razie schował trumny w sianie, a my szybko musieliśmy zmienić miej-
sce postoju, gdyż od Sużan szła obława.



16 17

efektu. W obietnicę bezpiecznego wyjazdu do 
Polski centralnej Polacy nie wierzyli. Sowie-

nia jej członków i obietnicy zakończenia wszel-
kiej działalności nie przyniosły jednak żadnego 

Próby podjęte przez wileńskie NKWD nawią-
zania rozmów z AK w celu doprowadzenia do 
faktycznego rozwiązania organizacji, ujawnie-

zwartą organizację niż pozwolić ludziom wyjeż-
dżać na własną rękę. 

Wygon w Dziewieniszkach, czerwiec 1944 r. Oddział Rozpoznawczy Okręgu AK, pod dowództwem  
por. Władysława Kitowskiego”Groma”

15 marca 1945 r. pisał w ściśle tajnym raporcie do Józefa Stalina  
sam Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRS Ławrientij Beria:

Na terytorium obwodu grodzieńskiego i przyległych do niego powiatów Litewskiej 
SRS działało zgrupowanie AK o nazwie „Północ”, wchodzące w skład Nowogródzkie-
go Okręgu AK. Komendantem zgrupowania był były porucznik armii polskiej Bory-
sewicz J. K. pseudonim „Krysia”. (…) Sztab „Krysi” wydawał własne rozkazy, ulotki 
i odezwy kontrrewolucyjne. Podlegające mu grupy dokonywały zbrojnych napadów 
na instytucje sowieckie, drobne pododdziały wojskowe i przeprowadzały akty terro-
rystyczne na aktywie państwowo-partyjnym. Bandy „Krysi” dokonały ponad 50 na-
padów. W wyniku podjętych kroków w różnym czasie zostało zabitych i aresztowa-
nych 193 członków tego zgrupowania, a 21 stycznia br. został zabity Borysewicz 
– „Krysia”.

rtm. Władysław Kitowski „Orlicz” 

(także „Grom”, przybrane nazwisko Ryszard Gokołowski) urodził się 25.12.1912 r. 
w Zubcowie (Rosja). Kampanię wrześniową odbył w 31 dywizjonie pancernym. 
17 września 1939 r. przekroczył granicę polsko-litewską i został internowany w Ku-
ratowie. Uciekł z obozu. Od lutego 1944 r. rozpoczął działalność partyzancką w od-
dziale „Górala”. 15 maja 1944 r. pod pseudonimem „Grom” został dowódcą Oddzia-
łu Rozpoznawczego Komendanta Okręgu Wileńskiego. Oddziałem tym dowodził do 
jego rozbrojenia 17 lipca 1944 r. Kontynuował dalszą działalność konspiracyjną jako 
„Orlicz”, a w listopadzie 1944 r. dołączył do oddziału Samoobrony AK dowodzonego 
przez ppor. Sędziego „Jur”, od którego w grudniu 1945 r. przejął dowództwo. 2 stycz-
nia 1945 r. jego oddział został rozbity w potyczce z NKWD pod Rowinami. Podczas 
walki „Orlicz” doznał pęknięcia przepony brzusznej; został wyniesiony został z pla-
cu boju. Po wyleczeniu wyjechał do Polski, a w 1966 r. wyjechał za granicę. Zmarł 
13 października 1981 r. w Szwecji. Odznaczony Orderem Virtuti Militari V klasy.
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struktur Okręgu do ewakuacji na teren Pol-
ski centralnej. 

W kwietniu 1945 r. udało się wreszcie nawiązać 
łączność z centralą w kraju – Delegaturą Sił Zbroj-
nych na Kraj. Pierwszym otrzymanym stamtąd 
rozkazem było polecenie natychmiastowej ewa-
kuacji całości Okręgu na tereny Polski centralnej. 
Komenda Okręgu podjęła poniższe działania. 

ci do tej pory złamali bowiem wszystkie swo-
je obietnice. 

27 marca 1945 r. Komendant Okręgu, mjr 
Stanisław Heilman „Wileńczyk” został aresz-
towany. Kierownictwo Okręgu Wileńskiego 
przejął mjr Antoni Olechnowicz „Pohorecki”. 
Nowy komendant natychmiast podjął roz-
poczętą już wcześniej akcję przygotowania Chrząszczewski „Ksawery” jako p.o. Komen-

danta Okręgu, szef Oddziału I por. Bolesław 
Nowak „Majewski” oraz szef Oddziału II ppłk 
„Cichy”, obydwaj wraz z podległymi im ofice-
rami. Zespół ten stanowić miał trzon ewentu-
alnej przyszłej konspiracji. 

d.  W Wilnie pozostać miało główne archi-
wum Okręgu. 

e.  W Polsce centralnej miano utworzyć bazę 
dla przerzuconych żołnierzy z wydzielo-
nych wyżej komórek. 

Od tego momentu ruszyła skoordynowana 
akcja przerzutu całości sprzętu i ludzi Okrę-
gu. Wytypowani do ewakuacji żołnierze 
przejeżdżali granicę, korzystając najczęściej 
z fałszywych kart ewakuacyjnych, masowo wy-
rabianych przez wileńską „legalizację”. Po prze-

a.  Komórka legalizacyjna Okręgu, została 
podzielona na dwie części. Pierwsza, pod 
kierownictwem ppor. Michała Warakom-
skiego „Piotra”, miała wyjechać do Polski 
centralnej celem znalezienia odpowied-
nich lokali i rozpoczęcia działalności uła-
twiającej zalegalizowanie się żołnierzy AK 
w Polsce. Część druga, pod dowództwem 
Romualda Warakomskiego „Hilarego”, po-
zostać miała w Wilnie i dalej zabezpieczać 
działalność Okręgu. 

b.  Kwatermistrz Okręgu por. Kazimierz Pie-
traszkiewicz „Konrad” miał podzielić lu-
dzi z Oddziału IV na grupki, które zajmą 
się przerzucaniem do Polski części skarbca 
Okręgu. 

c.  W Wilnie pozostać mieli aż do odwołania: 
szef sztabu Komendy Okręgu mjr Wincenty 

pełniący obowiązki Komendanta Okręgu Nowogródzkiego  
rtm. Jan Skorb „Boryna” wydał rozkaz nr 41. Czytamy w nim: 

21 I 1945 r. w potyczce z bolszewikami, pod wsią Kowalki poległ dowódca Zgrupowa-
nia Północ obywatel „Krysia” (…) Nauczył swoim przykładem setki i tysiące synów 
ziemi kresowej kochać swe strony ojczyste, swój lud, prawdę życia i sprawiedliwość. 
Nie umiał służyć ojczyźnie, w celu uzyskania tylko pochlebstw, wpływów i stanowi-
ska. Każdemu był najszczerszym przyjacielem, kto również jak On ukochał ideały 
w życiu. W najcięższych chwilach nigdzie nie poszedł szukać lepszej doli. Został tu, 
by oddać swe młode życie, na zawsze zranić serce rodziców, by chwałą okryć żołnie-
rza polskiego i dać świadectwo swym postępowaniem wszystkim tym, którzy razem 
z Nim i spod strzechy wieśniaczej ziemi kresowej wyszli i wszystkim tym, którzy 
z dalszych dzielnic Polski przybywali, jak Ojczyznę kochać należy i świętej spra-
wie służyć.

Żołnierze Oddziału Rozpoznawczego Okręgu AK

Lokal legalizacji, Wilno, ul. Ogińskiego 8, kwiecień 1945 r. Od lewej Stanisław Smoter „Zośka” i Michał Warakomski „Piotr”
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kroczeniu granicy byli przyjmowani przez ko-
mórkę odbiorczą w Białymstoku, a następnie 
kierowani w głąb Polski. Podawano im kon-
takty w terenie. Często także zaopatrywano ich 
w nowe komplety dokumentów, które umoż-
liwiały im zmianę tożsamości, co pozwalało 
ukryć ich dawne powiązania. 

W okresie tym oba sąsiadujące Okręgi – Nowo-
gródzki i Wileński – ściśle ze sobą współpraco-
wały w akcji przerzucania ludzi na teren Polski 
centralnej. Współpraca ta polegała głównie na 
organizowaniu transportu przez Wilno dla żoł-
nierzy z Nowogródczyzny, którzy takich możli-
wości logistycznych nie mieli. 

Na granicy dwóch okręgów – wileńskiego i nowo-
gródzkiego działał oddział pod dowództwem por. 
Jana Borysewicza „Krysi”. Przeprowadził on kilka 
brawurowych akcji, takich jak: uderzenie na Ej-
szyszki, wysadzenie mostów, zasadzki i niszczenie 

konwojów sowieckich. Oddział „Krysi” trafił w za-
sadzkę w nocy z 20 na 21 stycznia 1945 r. we wsi 
Kowalki, gdzie zginął dowódca oddziału.

W maju, po przygotowaniu placówek od-
biorczych po drugiej stronie granicy, w obu 

Przetarty został szlak przez Grodzieńszczyznę, 
prowadzący do Puszczy Białowieskiej. Szlakiem 
tym zaczęto przerzucać poszczególne oddzia-
ły. Akcję rozkładano zazwyczaj na kilka etapów. 
Pierwszym było skoncentrowanie w wyznaczo-
nym punkcie kilku jednostek dotąd działających 
samodzielnie. W Komendzie Okręgu zapewne 
panowało przeświadczenie, że większe ugru-
powania bezpieczniej przejdą granicę niż nie-
wielkie oddziały. Przy tym skracano okres naj-
większego ryzyka. Podporządkowane „dzikie” 
oddziały oraz jednostki Okręgu udawały się na 
miejsca koncentracji. Stamtąd wędrowały pro-
wadzone przez doświadczonych przewodników 
w kierunku granicy. Po jej przejściu były przyj-
mowane przez placówki Okręgu Białostockiego 
lub przez oficerów Okręgu Wileńskiego z por. 
Adamem Boryczką „Tońką” na czele. 

Okręgach ruszył zorganizowany przerzut. Do 
czerwca 1945 r. ewakuowano przez grani-
cę transportami repatriacyjnymi nowogródz-
kie oddziały „Piętki”, Ryszarda Kiersnowskie-
go „Puchacza” czy ppor. Jana Wiśnicza „Lwa” 
z Obwodu Lida, a z powiatów Baranowicze 
i Nieśwież przerzucono co najmniej 300 ludzi. 
W każdym transporcie repatriacyjnym prze-
rzucano co najmniej kilkudziesięciu żołnierzy 
AK. 

Nie był to jedyna metoda przerzucenia ludzi na 
teren centralnej Polski. Podjęto równolegle ak-
cję przerzucania przez „zieloną granicę” całych 
uzbrojonych oddziałów. Akcja ta, rozpoczę-
ta jeszcze na początku 1945 r., kontynuowana 
była – z dużym powodzeniem – do końca je-
sieni.

mjr Antoni Olechnowicz „pohorecki” 

(także „Meteor”, „Kurkowski” i in.) urodził się 13 czerwca 1905 r. w Marguciszkach. 
W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w SGO „Narew” nad Narwią i Bugiem, na-
stępnie zaś w grupie płk. Tadeusza Zieleniewskiego (w okolicach Janowa Lubel-
skiego) z Niemcami, a później z Sowietami. Dostał się do niewoli sowieckiej, z której 
zbiegł. W Wilnie rozpoczął działalność podziemną. Pełnił szereg funkcji dowódczych, 
m.in. komendanta konspiracyjnego Garnizonu m. Wilna, a od kwietnia 1944 r. do-
wódcy I Zgrupowania AK. Brał udział w operacji „Ostra Brama”. Pod okupacją so-
wiecką objął funkcję szefa Oddziału II, zastępcy i komendanta Okręgu Wilno AK. Wio-
sną 1945 r., po demobilizacji oddziałów AK, przedostał się za „jałtańską granicę”. 
Tu nie uznał zwierzchnictwa dowództwa DSZ i WiN. Nawiązał bezpośrednią łączność 
ze sztabem naczelnego wodza. Utworzył Ośrodek Mobilizacyjny Okręgu Wileńskiego 
AK, któremu w 1946 r. podporządkowała się 5. Brygada Wileńska AK działająca na 
Pomorzu i 6. operująca na Białostocczyźnie. Został aresztowany przez UB we Wro-
cławiu. Przeszedł ciężkie śledztwo. 8 lutego 1951 r. został rozstrzelany w więzieniu 
mokotowskim w Warszawie. Szczątki Olechnowicza zidentyfikowano w 2014 r. w wy-
niku prac ekshumacyjnych na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari V klasy.

Lokal legalizacji, Wilno, ul. Ogińskiego 8, kwiecień 1945 r. Romuald Warakomski „Hilary”  
i Zdzisław Pleskaczewski „Zbyszek” (w głębi)
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sierż. Władysława Janczewskiego „Lalusia” – 
razem ok. 100 żołnierzy. We wrześniu 1945 r. 
20-osobowy oddział dowodzony przez sierż. 
Wojnicza „Żuka” dotarł bez przeszkód na teren 
Obwodu Sokółka, gdzie przejęły go placówki 
terenowe Okręgu Białostockiego. 

Nie wszystkim się udało. Oddział Edwar-
da Czeszumskiego „Edka” pozostawał bez 

Pierwszym znanym oddziałem, który wio-
sną 1945 r. przekroczył „zieloną granicę” była 
60-osobowa kompania „Chorążego”. Pod ko-
niec lipca tą samą trasą przeszła m.in. grupa 
składająca się z trzech oddziałów: „Siódemka 
Wilhelma” dowodzona przez Aleksandra Ale-
sionka „Pioruna”, złożona z żołnierzy VII Wi-
leńskiej Brygady AK, oddział sierż. „Marocze-
go”, złożony z żołnierzy III Brygady oraz grupa 

łączności z Komendą Okręgu od listopa-
da 1944  r. Kiedy w końcu nawiązał kontakt 
z Okręgiem i przygotował się do przerzutu, 
został 6 czerwca 1945 r. rozbity przez jed-
nostkę NKWD we wsi Nowosady. Co naj-
mniej 30 żołnierzy zginęło. Tragizm sytuacji 
polegał jeszcze na tym, że część z nich Sowie-
ci rozstrzelali na miejscu. 

Pod dowództwem mjr. Olechnowicza „Poho-
reckiego” udało się ewakuować Okręg na tereny 
Polski centralnej i na bazie żołnierzy i oficerów 
wileńskiej AK odbudować struktury Okręgu. 
„Pohorecki” nawiązał bezpośredni kontakt ze 
sztabem Naczelnego Wodza i podporządkował 
mu podległe sobie jednostki, omijając w ten 
sposób rozkaz o rozwiązaniu AK. Podlegli mu 
żołnierze działali do połowy 1948 r., kiedy to 
Okręg został ostatecznie rozbity przez UB w ra-
mach „Akcji X”. W terenie działały podległe mu 
oddziały partyzanckie: V Brygada Wileńska 
mjr. „Łupaszki” i VI Brygada dowodzona przez 
por. „Wiktora” (od października 1946 r. przez 
kpt. „Młota”); działała też sieć wywiadowcza. 

W czerwcu 1945 r. w Warszawie mjr Antoni 
Olechnowicz „Pohorecki” złożył na piśmie ra-

port z działalności Okręgu. Określał on m.in. 
siły Okręgu pod okupacją sowiecką na terenie 
Wileńszczyzny: 

a.  oddziały – około 400 ludzi – uzbrojeni, 
b.  siatka – około 1000 ludzi – uzbrojeni 
c.  około 2 tys. ludzi spoza AK, niemogących 

legalnie opuścić terenu. 

Tymczasem w lipcu 1945 r. w Wilnie nastąpi-
ła kolejna wsypa resztek Komendy Okręgu. 

Według rozpoznania NKWd na 1 lipca 1945 r. na Litwie działały następujące oddziały polskie:

–  50 osobowy oddział „Poremby” działający w gminie Ejszyszki;
–  50 osobowy oddział „Myśliwego” działający w gminie Jaszuny;
–  oddział „Śmiałego” o nieustalonej liczebności, działający na terenie gminy Ej-

szyszki;
–  37 osobowy oddział „Edzika”, działający w rejonie Niemenczyna;
–  20 osobowy oddział „Lankerta”, działający na terenie gminy Ejszyszki.

Przepustka kpt. Adama Boryczki, wyrobiona przez wileńską komórkę legalizacji, listopad 1945 r.

kpt. Jan Borysewicz „Krysia” 

(także „Mściciel”) urodził się 12 września 1913 r. w Dworczanach koło Wasiliszek. 
W 1938 r. ukończył Szkołę Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej (Komorowo). 
Podczas kampanii wrześniowej był dowódcą plutonu w I batalionie 41 pułku pie-
choty, w latach 1940–1941 był więziony przez NKWD w więzieniach Baranowicze 
i Brześć. Od lata 1941 r. działał w konspiracji, od grudnia 1943 r. był dowódcą II ba-
talionu 77 pułku piechoty AK, następnie od maja 1944 r. komendantem Zgrupowa-
nia „Północ” (II i V batalion 77 pp). W akcji „Ostra Brama” walczył w zgrupowaniu 
„Południe”, a w sierpniu ponownie został komendantem Zgrupowania „Północ”. Kon-
tynuował walkę przeciwko wojskom sowieckim. Zginął 21 stycznia 1945 r. pod Ko-
walkami koło Naczy, w zasadzce grupy operacyjnej 105 pułku piechoty NKWD. Zo-
stał odznaczony pośmiertnie Orderem Virtuti Militari V klasy. 
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koniec działalności AK na Wileńszczyźnie. Po-
została i działała do 1946 r. siatka wywiadowcza 
„Auszra”, zajmująca się częściowo „legalizacją”, 
ale była to już działalność bardzo ograniczona. 

16 lipca aresztowany został p.o. Komendanta 
Okręgu mjr Wincenty Chrząszczewski „Ksa-
wery”, „Kruk”. W sierpniu wpadła także wileń-
ska placówka „legalizacji”. Był to praktycznie 

Rozkaz nr 10 mjr. Stanisława Heilmana o rozwiązaniu AK na Wileńczczyźnie

Zielone oddziały 

to prowokacyjne grupy złożone z żołnierzy NKWD, udające dezerterów z Armii Czer-
wonej lub żołnierzy ROA gen. Własowa. Ich sposobem „walki” był podstęp i zdrada. 
Po nawiązaniu łączności z partyzantami, „zielony oddział” przebywał z nimi przez 
kilka dni, co służyło uśpieniu czujności. Po niedługim czasie dochodziło zazwyczaj 
do zaproszenia partyzantów na sute przyjęcie, zorganizowane pod pretekstem np. 
imienin dowódcy. Podczas takiego „przyjęcia” mordowano większość partyzantów, 
zachowując przy życiu nielicznych – tym miano następnie zorganizować pokazo-
we procesy.

Żołnierze 5 Brygady Wileńskiej AK na Białostocczyźnie, wiosna 1945 r., w środku stoi mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”
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ukrywających się przed NKWD. W 1945 r. mogli 
oni liczyć jeszcze na pomoc siatki konspiracyjnej 
i przerzucenie na inne tereny, ale z każdym tygo-
dniem możliwości te się kończyły. Jeszcze do po-
łowy 1946 r. oddziały te prowadziły aktywną dzia-
łalność, potem zamieniły się w grupy samoobrony. 
Likwidowały agentów NKWD i donosicieli, paliły 

Okręg w swojej masie przeniósł się do Polski 
„lubelskiej” i tam wznowił działalność. 

Na terenie Wileńszczyzny pozostały tylko, pozba-
wione kontaktu z przełożonymi, resztki struktur 
Okręgu. Działały też nadal oddziały partyzanckie 
zasilane przez ludzi chcących uniknąć poboru lub 

akta administracyjne, „przestrzegały” przed nad-
gorliwością urzędników, a nawet prowadziły tak 
spektakularne akcje, jak chronienie naturalnej bazy 
partyzantów przed zniszczeniem, wysadzając w po-
wietrze tory, którymi wywożono wyrąbane drzewo 
z robionych przez NKWD przesiek (które miały 
ograniczyć ruch oddziałów partyzanckich). 

Od 1947 r. trwała już właściwie walka o przetrwa-
nie. Budowano w lasach i we wsiach utajnione 
bunkry, często zmieniano teren, unikając licznych 
obław. Coraz wyraźniej zacierały się istotne do 
niedawna różnice. Polacy walczyli niejednokrot-
nie w oddziałach partyzantki litewskiej, a Litwini 
w oddziałach polskich. Czasem też można było 

Żołnierze 5 Brygada Wileńskiej AK na Białostoczyźnie, 1945 r.
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spotkać dezerterów z Armii Czerwonej i ucieki-
nierów z obozów jenieckich. W terenie działały 
też bandy rabunkowe, te jednak były tępione bez 
litości zarówno przez podziemie, jak i władzę so-
wiecką. Do walki z partyzantką NKWD rzuciło 
tak zwane „zielone oddziały”, szczególnie inten-
sywnie działające w latach 1945–1946.

Niestety, zimą na przełomie lat 1946 i 1947 za-
dano kolejne uderzenia polskim oddziałom, 
stosując równocześnie wzmożoną kontrolę 
miejscowej ludności i uniemożliwiając w ten 
sposób jej współpracę z partyzantami. Jedna 
z ostatnich grup, złożona z dawnych żołnierzy 
Związku Wolnych Polaków (żołnierze AK), 
została w Wielki Piątek 1947 r. zlikwidowana 
przez oddział NKWD. Jeszcze w latach 1948–
1952 oddziały milicji i NKWD likwidowały 
niewielkie „biełopolskie bandy”, które próbo-
wały przetrwać „do lepszych czasów”. 

Zbrojna walka na północno-wschodnich 
kresach II Rzeczypospolitej, toczona przez 
„polskie bandy powstańcze” trwała przez 

pięć lat po ich zajęciu w lipcu 1944 r. przez 
Armię Czerwoną. Sowiecki aparat bezpie-
czeństwa początkowo miał problemy z ma-
sowością prowadzonego oporu, wspieranego 
czynnie przez znaczną część ludności. Do-
piero skierowanie  znacznych sił wojsko-
wych, zwerbowanie tysięcy agentów, aresz-
towania tysięcy osób i akcja repatriacyjna 
doprowadziły do załamania się i stopniowej 
likwidacji polskiego zbrojnego oporu prze-
ciwko władzy sowieckiej. Walka ta, toczona 
z niezwykłą brutalnością, pociągnęła za sobą 
śmierć setek żołnierzy podziemia, którzy nie 
złożyli broni, mimo iż wyczerpane zostały 
wszystkie możliwości walki i mimo świado-
mości, że dalszy opór jest bezskuteczny.

Tylko jeden Żołnierz Wyklęty – Sergiusz Zyn-
dram Kościałkowski – pochowany jest w Wil-
nie. Inni pochowani są w Surkontach, Czarnej, 
Rowinach, Kowalkach, Raubiszkach, Ławżach, 
Sangieliszkach i na innych cmentarzach miej-
skich i wiejskich. Wielu z nich nie ma swo-
ich grobów.
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