
Rocznica Operacji Ostra Brama, to projekt, który Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje od lat i z 

każdym rokiem to zadanie  się powiększa, pod kątem liczny uczestników i zakresu realizacji. Jego ideą 

jest zapraszanie Rodaków z różnych środowisk, z Polski i zagranicy, aby poznawali, a potem promowali 

ten ważny fragment polskiej historii.  

 

 
 

W nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku rozpoczęła się Operacja Ostra Brama, w której oddziały Armii Krajowej 

Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego podjęły próbę zdobycie Wilna i wyzwolenia go z rąk 

niemieckich. W Operacji wzięło udział ok. 9000 żołnierzy AK. Najcięższe walki w ramach Operacji Ostra 

Brama stoczyła III Brygada atakująca na kierunku Kolonii Wileńskiej. Po kilku dniach ciężkich walk 

prowadzonych przez oddziały wileńskiego garnizonu AK, większość wileńskich Brygad AK i niektóre 

spośród oddziałów Nowogródzkiej AK (np. III batalion UBK 77 pp AK), przy równoczesnym ataku Armii 

Czerwonej, Niemcy opuścili Wilno, a ostatnim akordem Operacji stało się starcie oddziałów AK z II 

Zgrupowania z Korpusem gen Stahela w podwileńskich Krawczunach. Ogółem w Operacji Ostra Brama 

poległo ok. 500 żołnierzy Armii Krajowej. Ci, którzy przeżyli, w większości zostali aresztowani przez 

sowietów.  

 

Uczestnicy zadania, międzypokoleniowa grupa złożona z uczniów – laureatów konkursów 

historycznych, pedagogów, kombatantów, świadków historii, pokonuje  patriotyczny szlak i oddaje hołd 

polskim bohaterom. Projekt miał na celu odwiedzenie ważnych dla rocznicy miejsc historycznych, 

złożenie okolicznościowych wiązanek, postawienie zniczy. Program zawierał także spotkania z polską 

młodzieżą i polskimi weteranami AK z Wilna. Wyprawa miała charakter bezpośredniego dotknięcia 

śladów tamtych wydarzeń, integracji międzypokoleniowej, możliwości rozmów ze świadkami historii i 

spotkań z Rodakami z Wileńszczyzny - pokolenia weteranów i polskiej, wileńskiej młodzieży. Dla 

starszej części grupy są dodatkowo organizowane spotkania w polskich miejscach kultury, a dla 

młodzieży gra miejska „Ostra Brama”, prowadzona przez Wileńską Młodzież Patriotyczną. Szlak 

spotkań projektu prowadzi przez Wilno – kwatery wojskowe na Rossie,  Kalwarii Wileńskiej, Kolonii 

Wileńskiej, a dalej przez Krawczuny, Ponary, kwatery AK w Puszczy Rudnickiej i Rejonie Solecznickim.  

 

   


