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Wanda Dąbrowska z d. Wojtkiewicz „Alina”, „Jadwiga” (1925–2021) – córka 
Witolda Wojtkiewicza i Marii z Włodimirów, urodzona w Traszkunach 
1 czerwca 1925 r. na terenie przedwojennej Republiki Litwy. Uczennica pol-
skiego gimnazjum w Poniewieżu i członkini tajnego harcerstwa polskiego. 
Podczas okupacji łączniczka i kurierka Podokręgu „E” – „Litwa kowień-
ska” AK. Zaprzysiężona w czerwcu 1942 r. w Wilnie przez rtm. Wincentego 
Chrząszczewskiego „Kruka”. Jej bezpośrednim przełożonym był Mieczysław 
Raczkowski „Ścibor”. Zatrudniona w Biurze Paszportów Zarządu Miejskiego 
w Wilnie, a następnie w Głównym Sekretariacie Prezydenta Miasta Wilna, 
gdzie wypisywała dowody tożsamości dla członków polskiej konspiracji 
oraz pozyskiwała druki in blanco pism, zaświadczeń, paszportów. Druki 
służyły Legalizacji AK do wyrabiania fałszywych dokumentów dla działaczy 
podziemia i osób zagrożonych aresztowaniem. Kilkakrotnie jeździła także 
jako kurierka (z dokumentami i bronią) na trasie Wilno – Kowno. W lipcu 
1944 r. ranna w trakcie walk w ramach operacji „Ostra Brama”. Jesienią 1944 r. 
ponownie skierowana przez mjr. Chrząszczewskiego do wyrabiania fałszy-
wych dokumentów dla organizacji. Następnie pracowała w Komisji Ewaku-
acyjnej w Landwarowie, ułatwiając wyjazd do Polski członkom podziemia 
i ich rodzinom. Do Polski wyjechała w sierpniu 1945 r. Przez wiele lat zwią-
zana ze Szczecinem. Zmarła 23 sierpnia 2021 r. Pochowana na Cmentarzu 
Centralnym w Szczecinie, kwatera kombatancka.
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urodziła się 1 czerwca 1925 r. w Traszkunach (Troškūnai) – małej miej-
scowości położonej w granicach Republiki Litwy. Pochodziła z rodziny 
o ziemiańskich korzeniach. Ojciec Wandy, Witold Wojtkiewicz (ur. 1888 r.), 
pełnił funkcję zarządcy majątku rodu Montwiłłów. Pochodząca z Kau-
kazu matka, Maria z Włodimirów (ur. 1892 r.), zajmowała się domem. 
Mieli cztery córki, poza Wandą także Ligię (ur. 1916 r.), Teresę (ur. 1920 r.) 
i Jadwigę (ur. 1928 r.). 

Kaukaski rodowód matki łączył się z burzliwymi losami przodków 
Wandy. Rodzina Wojtkiewiczów od pokoleń była związana z ziemią litew-
ską. Pradziadkowie posiadali majątek ziemski w Kurszanach niedaleko 
Szawli, na historycznej ziemi żmudzkiej. Ich spokojne życie przerwało 
powstanie styczniowe (1863–1864). Z powodu zaangażowania politycznego 

Wanda Dąbrowska 
z domu Wojtkiewicz 

Cztery Wojtkiewiczówny, od lewej: Jadwiga, Wanda, Teresa i Lila  
(Ze zbiorów Wandy Dąbrowskiej)
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pradziadka dwór został skonfiskowany, a rodzina zesłana w głąb Rosji. 
Syn zesłańców, Bernard Wojtkiewicz, ukończył studia wojskowe i archi-
tektoniczne w Petersburgu i podjął dobrze płatną pracę na Kaukazie. Jako 
główny inżynier projektował sobory prawosławne w Groznym i Władykau-
kazie. Jego żona, Zofia, była uzdolnioną plastyczką, działaczką społeczną, 
przewodniczącą miejscowego Polskiego Towarzystwa Dobroczynnego. 
Z kolei syn, Witold, również ukończył szkołę wojskową (w carskiej armii 
dosłużył się stopnia kapitana kawalerii lekkiej). We Władykaukazie poznał 
przyszłą żonę, Marię – córkę rosyjskiego pułkownika Włodimirowa i gru-
zińskiej arystokratki. „Bardzo spokojna, uśmiechnięta, kruczoczarna. 
Mówiła po rosyjsku, niemiecku, francusku i bardzo pięknie po polsku” – 
wspominała swoją matkę Wanda. 

W 1916 r. Witoldowi i Marii urodziła się pierwsza córka, Ligia. Kilka 
miesięcy później w Rosji wybuchła wojna domowa. Witold, jako oficer 
armii gen. Antona Denikina, brał udział w walkach z wojskami Pół-
nocnokaukaskiej Republiki Radzieckiej. W 1918 r. został aresztowany 
przez rewolucjonistów i skazany na śmierć. Udało mu się uniknąć kary 
i w ramach wymiany politycznej wrócił na Litwę, osiadając z rodziną 
w Traszkunach. Były to już jednak inne czasy niż te, które Witold Wojt-
kiewicz znał z opowieści swoich rodziców.

Po I wojnie światowej mapa Europy zmieniła się diametralnie. Geopoli-
tyczne wstrząsy nie ominęły także historycznych ziem litewskich. Polskie 
pragnienie wybicia się na niepodległość napotkało na Wileńszczyźnie prze-
szkodę – niepodległościowe aspiracje zamieszkujących te ziemie od wie-
ków Litwinów. W XIX w. nastąpił rozwój litewskiego ruchu narodowego, 
a jego naczelnym hasłem stało się stworzenie własnego państwa złożonego 
z ziem, które przed rozbiorami były częścią I Rzeczypospolitej. Symbolem 
sporu stało się miasto Wilno, do którego pretensje zgłaszały oba narody.

Jeden z numerów organu mniejszości polskiej na Litwie  
„Dzień Kowieński”, ukazującego się w latach 1919–1940  

(Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Wraz z zakończeniem I wojny światowej spór przybrał formę otwar-
tego konfliktu. We wrześniu 1917 r. powstała Litewska Rada Państwowa 
(tzw. Taryba), której członkowie 16 lutego 1918 r. ogłosili powstanie Króle-
stwa Litwy ze stolicą w Wilnie i pod auspicjami Cesarstwa Niemiec. Kilka 
miesięcy później wojna zakończyła się porażką Niemiec, które musia-
ły wycofać się z terenów okupowanych, m.in. z Wileńszczyzny. Króle-
stwo Litwy przekształcono w republikę obejmującą początkowo obszar 
od wąskiego pasa wybrzeża Bałtyku po Wilno. Niemal natychmiast roz-
gorzał polsko-litewski konflikt o miasto. W latach 1919–1922 Wilno kilka-
krotnie zmieniało status państwowy. W 1919 r. zostało zajęte przez Wojsko 
Polskie, następnie – w wyniku ofensywy wojsk Michaiła Tuchaczew-
skiego – wkroczyli do niego Sowieci i przekazali z powrotem Litwinom.  

„Litwa kowieńska”
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Odezwa litewskiego Związku Wyzwolenia Wilna 
w Poniewieżu, domagającego się włączenia Wilna 
w granice Litwy, 18 VII 1930 r.  
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Jesienią 1920 r., w następstwie tzw. buntu 1 Dywizji Białorusko-Litew-
skiej pod wodzą gen. Lucjana Żeligowskiego, tereny oddane Republice 
Litewskiej przez ZSRS ponownie zajęli Polacy i stworzyli tzw. Litwę Środ-
kową. Bunt był w istocie operacją wojskową zaplanowaną przez Józefa 
Piłsudskiego. Zakładał on upozorowanie samowolnego marszu żołnierzy 
dywizji na Wilno, podczas gdy według rozkazów miała ona wziąć udział 
w usunięciu wojsk litewskich z terenów Suwalszczyzny. W kwietniu 1922 r. 
ostatecznie przyłączono obszar Litwy Środkowej wraz z Wilnem do Polski. 
Władze litewskie nigdy nie pogodziły się z utratą miasta, traktując je jako 
de iure stolicę, wymienioną w konstytucji republiki. Funkcję tymczasowego 
ośrodka władzy nadbałtyckiego kraju w okresie międzywojennym spełnia-
ło Kowno (stąd też często spotykana w Polsce nazwa „Litwa kowieńska”). 
Straty nie powetowało Litwie włączenie w 1923 r. w jej granice Kłajpedy. 
Ostatecznie Republika Litewska objęła obszar 55 670 km kw.

Niemalże przez cały okres międzywojenny relacje pomiędzy Repu-
bliką Litwy a II Rzecząpospolitą były bardzo napięte. Nie istniały żadne 
umowy bilateralne, utrudniony był ruch graniczny, a zupełnie niemożliwy 
tranzyt handlowy. Dopiero w 1938 r., w wyniku polskiego ultimatum, kraje 
nawiązały stosunki dyplomatyczne. Wielka polityka rzutowała na życie 
codzienne mieszkańców obu krajów, zwłaszcza tych, którym przypadła 
rola mniejszości. Spór o granice uczynił z nich zakładników. Oba pań-
stwa kwestionowały podawane w spisach ludności cyfry odnoszące się 
do liczby Litwinów w Polsce i Polaków na Litwie. Przykładowo, pierwszy 
narodowy spis litewski (1923 r.) wykazał, że Republikę zamieszkiwało 
65,6 tys. Polaków, co miało stanowić 3,3 proc. ludności kraju. Dane te były 
jednak oprotestowywane przez organizacje polskie, które szacowały licz-
bę Polaków aż na 150–200 tys. Również Litwini nie zgadzali się ze staty-
stykami polskimi, które mówiły, że ziemię wileńską zamieszkiwało nie 
więcej niż 5–6 proc. Litwinów. 
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jej starsza siostra, Teresa), własne 
wykonanie Jeziora Łabędziego oraz 
zajęcia sportowe, w tym tenis. 
Zapamiętała także, że po 1938 r., 
gdy Polska i Litwa nawiązały sto-
sunki dyplomatyczne, w kinach 
pojawiły się polskie filmy.

Bardzo krótko na terenie 
szkoły legalnie funkcjonowała 
drużyna harcerska im. Tadeusza 
Kościuszki (do 1924 r.). W później-
szych latach polskie harcerstwo 
było na Litwie zakazane: mło-
dzież działała nieoficjalnie, pod 
przykrywką Polskiego Czerwone-
go Krzyża. W Poniewieżu pierw-
sze tajne zastępy powstały w 1934 r. 
z inicjatywy nauczycielki języka 
polskiego, Heleny Łosowskiej. Wśród harcerek żeńskiej drużyny była 
również Wanda Wojtkiewicz. Podczas wycieczek krajoznawczych młodzi 
ludzie przechodzili szkolenie wojskowe. To właśnie z kadr tajnego Har-
cerstwa Polskiego wkrótce powstały na Litwie komórki konspiracyjnego 
Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) i Szarych Szeregów. 

Zgodnie z umową tajnego protokołu Ribbentrop–Mołotow 17 września 1939 r. 
na wschodnie tereny sąsiadującej z Litwą II RP wkroczyły wojska Armii 
Czerwonej. 28 października 1939 r. władze ZSRS przekazały północno-  

-zachodnią część województwa wileńskiego (około 30 proc. wraz z Wilnem) 
we władanie Republice Litwy. Litwini od lat marzący o przyłączeniu Wilna 

Spór skutkował ograniczaniem praw mniejszości. Polacy na Litwie 
doświadczali różnych form dyskryminacji: utrudniano im dostęp do pracy 
w administracji publicznej; zakazywano prywatnej nauki języka polskiego 
pod karą grzywny. Na Litwie działało jedenaście polskich szkół podsta-
wowych oraz cztery gimnazja, jednak niektóre przedmioty wykładano 
w języku litewskim. Co roku, 9 października – w rocznicę zajęcia Wilna 
przez wojska gen. Żeligowskiego, litewscy nacjonaliści organizowali anty-
polskie demonstracje. Czy istniejące napięcia przekładały się na codzien-
ne stosunki sąsiedzkie pomiędzy Polakami a Litwinami? Liczne relacje 
wskazują, że na ogół relacje były poprawne, aczkolwiek na tle politycznej 
propagandy narastał pewien dystans. Dodajmy, że Polacy na Litwie sta-
nowili raczej zamkniętą grupę, na ogół pochodzenia ziemiańskiego lub 
inteligenckiego, co w dużej mierze definiowało problemy i światopogląd 
tej społeczności. 

Wanda Wojtkiewicz dorastała w cieniu istniejących napięć narodowościo-
wych i narastających nacjonalizmów, jednak jako dziecko była oczywiście 
z dala od polityki i problemów dorosłego życia. Ramy jej dziecięcego świata 
tworzył rodzinny dom i szkoła. Początkowo pobierała nauki w domu, następ-
nie, do września 1939 r., uczęszczała do Gimnazjum Polskiego w Ponie-
wieżu, mieszczącego się przy ul. Nadbrzeżnej 18 (Kranto 18). Była to jedna 
z czterech średnich szkół z językiem wykładowym polskim na Litwie 
i jednocześnie ważny ośrodek działalności polonijnej. Uczyło się w niej 
około 430 uczniów, a program nauczania realizowano zgodnie z kanonem 
obowiązującym na terenie II RP. W szkole działało kółko literackie, orkie-
stra i chór. Pani Wanda zapamiętała lekcje śpiewu, szkolną salę teatralną, 
inscenizację Wesela Stanisława Wyspiańskiego (w rolę Racheli wcieliła się 

Gimnazjum Polskie  
w Poniewieżu

Wojna na Litwie

Wanda Wojtkiewicz w latach gimnazjalnych, 

Poniewież, 1939 r.  
(Ze zbiorów Wandy Dąbrowskiej)
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Trakt Kowieński w jednej 
z wsi na pograniczu  
polsko-litewskim, 1938 r.  
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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do swojego kraju chętnie zgodzili się na to w zamian za udostępnienie 
Sowietom baz wojskowych na swoim terenie. Rozpoczęła się akcja lituani-
zacji zajętych terenów. Usuwano polskie szyldy i nazwy ulic, do urzędów 
i szkół wprowadzono język litewski, rozwiązano wiele polskich organizacji 
politycznych, społecznych i kulturalnych, a także wprowadzono ustawę 
o obywatelstwie i obowiązku paszportowym, w wyniku której niemal poło-
wa mieszkańców Wilna stała się nagle „obcokrajowcami”. Litewska passa 
w tej wojnie nie trwała jednak długo. Dnia 15 czerwca 1940 r. Republika 
Litwy została zaanektowana przez ZSRS. Sowieci powołali do życia mario-
netkowy administracyjno-terytorialny twór zwany Litewską SRR, którego 
władze nie miały w zasadzie żadnej swobody działania. Zmiany dotknęły 
także Polaków: rozwiązano istniejące dotąd instytucje polskie oraz orga-
nizacje charytatywne, rozpoczęły się aresztowania wyróżniających się 
działaczy polonijnych. Za czasów sowieckich powstały na Litwie pierw-
sze polskie komórki konspiracyjne, rekrutujące się głównie ze zbiegłych 
z internowania polskich oficerów oraz harcerzy. 28 grudnia 1939 r. formalnie 
powołano Okręg Wileński SZP-ZWZ (kryptonim „Wiano”, „Miód”), który 
obejmował województwo wileńskie oraz – po włączeniu „Litwy kowień-
skiej” do ZSRS – również Polaków zamieszkujących te tereny (Podokręg 
Kowno). Pierwszym komendantem okręgu został ppłk Nikodem Sulik 
„Jodko”, a po jego aresztowaniu przez NKWD w 1941 r. ppłk Aleksander 
Krzyżanowski „Wilk”.

Wojna przyniosła zmiany w życiu rodziny Wojtkiewiczów. Tuż po jej 
wybuchu Gimnazjum Polskie w Poniewieżu zamknięto. Wanda konty-
nuowała naukę w gimnazjach litewskich w Kibartach, Kownie i Wilnie. 
Rodzina zmieniała miejsca zamieszkania z uwagi na ojca, który znalazł się 
na cenzurowanym z powodu swojej przeszłości (walka na Kaukazie po stro-
nie białych). Wreszcie udało im się znaleźć przystań w  Wilnie. Zamiesz-
kali w centrum miasta, w kamienicy przy ul. Wileńskiej 30.  Tymczasem 
nastąpiło nowe otwarcie na frontach wojny.

22 czerwca 1941 r. III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki. Dwa dni 
później do Wilna wkroczyli żołnierze Wehrmachtu. W wyniku ofensywy 
Niemcy opanowali cały obszar Kresów Północno-Wschodnich. Zachodnia 
Wileńszczyzna oraz tereny „Litwy kowieńskiej” weszły w skład Generalnego 
Komisariatu Litwy (Generalkommissariat Litauen). Pojawiła się nadzieja, 
że wybuch konfliktu sowiecko-niemieckiego przyniesie osłabienie obu 
agresorów i zakończy horror wojny. Mieszkańcy Wileńszczyzny po raz 
kolejny zostali doświadczeni zmianą władz. Skończył się terror NKWD 
i dokuczliwa sowietyzacja, jednak kolejny okupant bardzo szybko zaczął 
wprowadzać przemocą swoje porządki. 

Polskie struktury konspiracyjne zaczęły się przystosowywać 
do nowych warunków. Inaczej sytuacja wyglądała z perspektywy litew-
skiej. Dla sporej części polityków litewskich to Związek Sowiecki, który 
pozbawił Litwę niepodległości, był największym przeciwnikiem. Część 
Litwinów witała więc Niemców z poczuciem ulgi. Wkraczające jednost-
ki Wehrmachtu wsparły bojówki Litewskiego Frontu Aktywistów, które 
podjęły walkę z wycofującymi się jednostkami sowieckimi. Powołano 
Litewski Rząd Tymczasowy, którego polityka dała początek swoistej 
symbiozie z okupantem. Na poziomie gmin i powiatów powstała kola-
boracyjna litewska administracja, gdzie jako urzędowy obowiązywał 
język litewski. Ścisłej kontroli poddano także istniejące ogniwa litew-
skiego sądownictwa i oświaty. Niemcy dopuszczali do sprawowania 
pomocniczych funkcji w urzędach jedynie Polaków znających język nie-
miecki. Do Wilna powróciła litewska policja bezpieczeństwa Sauguma – 
od sierpnia 1941 r. podporządkowana bezpośrednio niemieckiej policji 
kryminalnej (Kripo). Jej funkcjonariusze brali udział m.in. w represjono-
waniu członków organizacji konspiracyjnych oraz Żydów. Formacja liczy-
ła około 400 funkcjonariuszy, w tym 130 w Wilnie i siała postrach wśród 
mieszkańców miasta. Do 1944 r. powstały także 22 bataliony litewskiej 

Pod okupacją niemiecką
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policji pomocniczej (Litauische Schutzmannschaftsbataillonen), w któ-
rych skład wchodziło ogółem około 8,5 tys. policjantów. 

Realia życia na Wileńszczyźnie pod okupacją niemiecką wiązały się 
z represjami. Niemcy zaprowadzali porządki, posługując się metodami 
terroru. Szczególnie dramatycznie wglądała sytuacja Żydów, pozbawio-
nych wszelkich praw, zamkniętych w gettach i skazanych na zagładę. 
Dziesiątki tysięcy wileńskich Żydów zostało wymordowanych w Pona-
rach – letniskowej miejscowości położonej pod miastem.

Represje dotknęły także inne narodowości. Mieszkańcy bali się 
łapanek, aresztowań i wywózek na roboty przymusowe do III Rzeszy. 
Od początku zaprowadzenia nowych władz zaczęły się zwolnienia Pola-
ków z pracy w administracji państwowej i instytucjach samorządowych. 
Od maja 1942 r. Wilnian kierowano na roboty przymusowe w niemiec-
kim przemyśle wojennym. Władzom zależało szczególnie na pozbyciu się 
z terenów podbitych ludzi młodych, mogących stanowić zaplecze dla pod-
ziemia. Do końca okupacji w transportach wysłano do pracy około 12 tys. 
osób. Niemcy zamknęli polskie szkoły ponadpodstawowe, z wyjątkiem 
niektórych placówek zawodowych. Spora część młodzieży kontynuowała 
naukę na tajnych kompletach, które prowadzili nauczyciele z zamknię-
tych szkół. Wojenna rzeczywistość to także codzienne bolączki, takie jak 
np. aprowizacja. Brakowało wszystkiego: mleka, opału, nafty. W Wilnie 
wprowadzono kartki żywnościowe, na które wydawano 25 dag chleba 
dziennie i 30 dag mięsa tygodniowo.

Jesienią 1941 r. Niemcy przystąpili do pierwszych aresztowań Pola-
ków podejrzewanych o udział w podziemiu i utrzymujących kontakt 
ze strukturami polskimi w Generalnym Gubernatorstwie. Informacje 
o środowiskach polskich uzyskiwały niemieckie władze przede wszyst-
kim za pośrednictwem Saugumy. Zatrzymani trafiali najpierw do więzień 
i katowni Gestapo, a stamtąd przeważnie byli wywożeni na egzekucję 
w podwileńskich Ponarach. Ci, którzy uniknęli skazania na karę śmierci, 
trafiali do obozu pracy przymusowej (Zwangsarbeitslager) w Prowenisz-
kach, który był niemieckim podobozem obozu koncentracyjnego w Kownie.

Ojciec Wandy, Witold Wojtkiewicz, od początku okupacji zaangażował 
się w konspirację w ramach ZWZ-AK (ps. „Młynarz”). Wileńskie mieszka-
nie Wojtkiewiczów stanowiło jedną z głównych „skrzynek kontaktowych” 
dowództwa podokręgu „E” Komendy Wileńskiej AK, obejmującej swym 
zasięgiem przedwojenną „Litwę kowieńską”. „Przez nasz dom przechodziła 
łączność komendy AK z Wilna na Litwę i z powrotem” – wspomina Pani 
Wanda. Nigdy o tym nie rozmawiano przy rodzinnym stole. Ojciec nie 
informował córek o swoim zaangażowaniu ani nie namawiał ich do podob-
nego poświęcenia. „Nie było tematu, każdy wiedział co ma robić”. Matka 
przenosiła korespondencję i otrzymane z organizacji więzienne grypsy 
w umówione miejsca. Chowała zwinięte kartki w kok upięty z gęstych, 
czarnych włosów lub też wplatała je w warkocze najmłodszej z córek, Jago-
dy (Jadwigi). Starsza siostra Teresa była łączniczką. Od 1943 r. zajmowała 
się kierowaniem młodych ochotników z „Litwy kowieńskiej” do powstają-
cych na Wileńszczyźnie polskich oddziałów zbrojnych. Nosiła też pocztę 
konspiracyjną do pewnej starszej pani na Zwierzyniec (dzielnica Wilna). 
Wszystko odbywało się po cichu, gdzieś między codziennymi obowiązka-
mi, tak jakby wszystko było oczywiste i zarazem niewidzialne.

A jednak nic nie działo się przypadkowo. W Wilnie Wanda konty-
nuowała naukę w żeńskim Gimnazjum im. Biruty, po zajęciach udziela-
jąc się w litewskim chórze „Varpo choras”. Następnie krótko studiowała 
na  Akademii Sztuk Pięknych. Po przyjeździe do miasta dziewczyna pobie-
rała prywatne lekcje języka litewskiego, by nadrobić braki w nielubianym 
dotąd przedmiocie. Szybko zaczęła płynnie mówić po litewsku. Poza jedną 
zaufaną koleżanką, Stase Kadzilauskaite (zwaną po prostu Stasią), wszyscy 
rówieśnicy byli przekonani, że Wanda jest Litwinką. W międzyczasie tato 

Rodzina w konspiracji
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W czerwcu 1942 r. młoda kobieta niespodziewanie otrzymała dziwną 
wiadomość: miała zgłosić się do pracy w Biurze Paszportowym Zarządu 
Miejskiego w Wilnie. „Nigdy nie pisałam żadnego podania, tylko dosta-
łam informację, aby zaanonsować się u kierownika biura. Kto to załatwił, 
kto złożył moje dokumenty? Do dziś nie wiem” – opowiada Pani Wanda.

Administracja samorządowa w służbie okupanta była litewska. 
Do pracy przyjmowano Litwinów lub osoby pewne, świetnie władające 
językiem. Absolwentka litewskiego gimnazjum, uważana w wileńskim 
środowisku za Litwinkę, w dodatku młoda i niemająca żadnych nieja-
snych punktów w życiorysie, była idealną kandydatką.

Jeszcze w czerwcu Wanda rozpoczęła pracę w Wydziale Paszporto-
wym na Pohulance. Po dwóch tygodniach została przeniesiona do Sek-
cji Paszportowej (Pasu Skyrius) przy ul. Stromej 2. „W biurze pracowało 
siedem osób. Kierowniczką była pani Irena Damčikaite, Litwinka. To był 
bardzo dziwny wydział, przypuszczam, że niektóre osoby także były 
w konspiracji, w tym dozorczyni. Z początku rozmawiałyśmy między 
sobą po litewsku, po jakimś czasie też i po polsku. To było wszystko bar-
dzo dziwne. Znałyśmy się ze współpracownicami i nie znałyśmy zara-
zem. Lubiłyśmy się, czasami po pracy chodziłyśmy na wspólne spacery, 
ale nigdy, przenigdy nie rozmawiałyśmy o wojnie i polityce. Żadna z nas 
nie wiedziała, gdzie która mieszka, jak wygląda ich sytuacja prywatna 
i rodzinna. Widocznie wszystkie miałyśmy coś do ukrycia”.

W pracy przybywało coraz więcej dodatkowych „obowiązków”. 
Popołudniami Wanda otrzymywała zdjęcia osób, którym należało wyro-
bić fałszywe dokumenty. Posłańcem był Mieczysław Raczkowski „Ści-
bor”, późniejszy komendant Obwodu Kowno Inspektoratu Rejonowego 

„E” Armii Krajowej. Wanda poznała go jeszcze w Kownie, gdzie krótko 

zaczął zabierać ją w odwiedziny do różnych znajomych. Z pozoru towarzy-
skie spotkania, często łączyły się z działaniami konspiracyjnymi. Jednym 
z adresów odwiedzin był dom Ludwika Chomińskiego, przedwojennego 
posła na Sejm Ustawodawczy i I kadencji z ramienia PSL „Wyzwolenie”, 
działacza kulturalnego i społecznego, członka Instytutu Badawczego 
Europy Wschodniej w Wilnie. Wanda opowiadała politykowi o nastro-
jach panujących wśród litewskich kolegów z chóru oraz o studenckiej 
organizacji „Wolna Litwa”. Ojciec milczał, tak jakby sprawdzał, czy młoda 
dziewczyna dochowa dyskrecji i nie będzie dopytywała go o te spotkania. 

„Rozumiałam, że trzeba milczeć. Do ojca przychodzili różni ludzie, ojciec 
mnie zabierał do różnych ludzi. Myślę, że mnie wybrał, bo byłam żywa, 
sprytna. Nadawałam się do tej roboty” – ocenia Pani Wanda.

Praca w Biurze Paszportowym 
i zaprzysiężenie

Legitymacja studencka Wandy Wojtkiewicz.  
Akademia Sztuk Pięknych w Wilnie, 1943 r.  

(Ze zbiorów Wandy Dąbrowskiej)
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mieszkała z rodzicami (rodzina Raczkowskich należała do znajomych 
ojca). W Wilnie Mieczysław stał się mentorem i zarazem bezpośrednim 
przełożonym Wandy w konspiracji. 

Krótko po rozpoczęciu pracy w Biurze Paszportów nastąpiło zaprzy-
siężenie kobiety w szeregi AK. Bohaterka wspomina ten dzień następu-
jąco: „Spotkałam się z Mietkiem w kościele św. Anny. Do końca okupacji 
ta świątynia była naszym punktem kontaktowym. Stamtąd ruszyliśmy 
wzdłuż rzeki Wilii, on pierwszy, ja dużo dalej za nim. W końcu doszliśmy 
do wysokiego, dużego domu, nie pamiętam ulicy. Weszliśmy na piętro. 
Tam w pierwszym pokoju siedziało kilku młodych chłopaków, w drugim 
też było kilka osób, w tym znajomy ojca, który przychodził do nas do domu, 
jednak do tej chwili nie miałam pojęcia, że to inspektor Inspektoratu »E«, 
mjr Wincenty Chrząszczewski »Kruk« we własnej osobie. Złożyłam przed 
nim przysięgę i otrzymałam pseudonim »Alina«. Powtarzałam słowa, a łzy 
kapały mi na podłogę. To było święte, coś nadzwyczajnego”.

Odtąd życie kobiety miało dwa równoległe wymiary. W pierwszym 
Wanda Wojtkiewicz była uśmiechniętą, młodą urzędniczką. W drugim 
„Alina” mierzyła się ze strachem, przyspieszonym biciem serca i drżeniem 
rąk. Była skoncentrowana, precyzyjna i szybka. Liczyła się każda chwila, 
aby wykonać zadanie i nie zostać przyłapaną. Nerwy, stres, strach przed 
popełnieniem błędu, stały się codziennością ukrytą pod maską pięknej, 
uśmiechniętej dziewczyny, udającej trzpiotkę. 

Zdjęcia i materiały Wanda otrzymywała od „Ścibora” lub też podczas 
wizyt w domu mjr. Chrząszczewskiego. Wówczas adiutant inspektora wrę-
czał jej dokumenty, instruując na jakie nazwisko wypisać dowód osobisty. 

„Po jakimś czasie się w to wciągnęłam. Pod plik dokumentów potrzebnych 
do wydania dowodu podkładało się papiery i fotografie, które otrzymy-
wałam z konspiracji i dawałam to wszystko do podpisu kierowniczce. 
Czasami jakiś blankiet »zaginął«, włożony przeze mnie pospiesznie pod 
ubranie. Później wypisywałam go zgodnie z prawidłami. Miałam zdolno-
ści rysunkowe, więc łatwo mi szło pisanie w dowodach. Czasami myślę – 
to niemożliwe, że nigdy żadna z pracownic się nie zorientowała”.

Pracownice Sekcji 
Paszportowej Zarządu 
Miejskiego w Wilnie 
(Pasu Skyrius).  
Wanda Wojtkiewicz  
stoi pierwsza z lewej.  
(Ze zbiorów Wandy 
Dąbrowskiej)

 Wanda Dąbrowska z d. Wojtkiewicz 1925–2021 19 18



W początkach 1944 r. funkcjonariusze Gestapo i litewskiej Saugumy nasilili 
akcje represyjne wymierzone w działaczy polskiego podziemia. Co kilka dni 
miały miejsce aresztowania i tzw. kotły – zasadzki urządzane w domach 
ujawnionych konspiratorów. 1 marca 1944 r. na dworcu kolejowym w Wilnie 
policjanci zatrzymali Mieczysława Raczkowskiego „Ścibora” oraz dwóch 
chłopców, którzy jechali z Kowna do partyzantki wileńskiej. „Nie przyszedł 
po nich łącznik, łazili podejrzanie długo po peronie, a że mieli przy sobie 
broń, to wpadli” – wspomina Pani Wanda. „Ściborowi” udało się uciec, jed-
nak jego towarzysze zostali doprowadzeni na komisariat. Prawdopodobnie 
w wyniku tortur zdradzili oni nazwiska konspiratorów Inspektoratu „E” AK, 
w tym adresy „skrzynek kontaktowych”. Jeszcze tego samego dnia założono 

„kotły” w mieszkaniach Wojtkiewiczów i Mickiewiczów (Hipolit Mickie-
wicz „Adam” był szefem łączności Podokręgu „Litwa kowieńska” AK).  
Gestapo aresztowało Witolda Wojtkiewicza, jego trzy córki: Teresę, Lilę 
i Wandę oraz obecnych w ich domu Janusza Strawińskiego, Romana Haj-
kowskiego, Helenę Raczkowską, a także dozorcę, który przypadkowo 
zajrzał do mieszkania.

W styczniu 1944 r. „Alina” otrzymała informację, że została przeniesiona 
do Głównego Sekretariatu prezydenta miasta mieszczącego się w budyn-
ku Zarządu Miejskiego przy ul. Magdaleny 4. Znów wszystkie dokumen-
ty związane z nowym stanowiskiem pracy zostały w tajemniczy sposób 
załatwione za nią. „Główny Sekretariat mieścił się na piętrze. To był duży 
pokój, z dwoma biurkami. Z tyłu za moim biurkiem stał duży, pancerny 
sejf z dokumentami, czystymi blankietami, pieczątkami itd. Naprzeciwko 
mnie siedziała bardzo energiczna, sympatyczna pani. Nazywała się Sau-
lienie (od lit. Saulius – słońce) i była żoną litewskiego prawnika, również 
zatrudnionego w Zarządzie Miejskim. Przez nasz sekretariat wchodziło 
się do osobistego sekretarza prezydenta, a następnie był gabinet samego 
prezydenta Paškevičiusa. W zasadzie byłam w paszczy lwa”. 

Nowym zadaniem „Aliny” było wykradanie z szafy druków najważ-
niejszych dokumentów administracyjnych, obowiązujących pod okupa-
cją. Blankiety in blanco służyły pracownikom specjalnej komórki AK, tzw. 
Legalizacji, do wyrabiania fałszywych dokumentów dla działaczy podzie-
mia i osób zagrożonych aresztowaniem. Co jakiś czas Mieczysław Racz-
kowski składał zapotrzebowanie obejmujące różne zaświadczenia, tzw. 
Bescheinigung, lub wzory pieczątek. „Nieraz miałam bardzo miękkie nogi, 
otwierając ten cholerny sejf, podkradając druki i szybko stemplując. Sejf 
bardzo ciężko się otwierał. Musiałam szybko gwizdnąć jeden druk, zanim 
trafił do obiegu, albo zrobić pieczątkę na papierku i schować gdzieś pod 
ubranie”. Wykradzione materiały Wanda przekazywała „Ściborowi” pod-
czas konspiracyjnych spotkań w kościele św. Anny. Ponadto, na polecenie 
komórki Legalizacji AK, dalej fałszowała dowody osobiste. Czyste druki 
odbierała na zapleczu apteki przy ul. Wileńskiej, niedaleko własnego domu 
i wypisywała z datą, gdy pracowała jeszcze w Pasu Skyrius.

Witold Wojtkiewicz, 1947 r.  
(Ze zbiorów Wandy Dąbrowskiej)

W paszczy lwa

Wpadka  
i areszt Gestapo
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pozostawało już tylko mieć nadzieję, że któryś wartownik pozwoli skon-
taktować się z bliskimi. Wanda miała szczęście. Jednym ze strażników był 
pochodzący z Radomia Roman, volksdeuch. „Ten Roman podpowiedział 
mi, aby zwracać się do strażników Estończyków, nie Łotyszy i Litwinów. 
Istotnie, nie dość, że Estończycy pozwalali porozmawiać, to i podczas 
takiego widzenia pilnowali, czy nie nadchodzą inni wartownicy”. W taki 
sposób kobiecie udało się porozmawiać kilka minut z ojcem. „Do dziś 
widzę Tatusia obszarpanego, z obwiązaną szmatą nogą – w obozie miał 
kłopoty z dużym palcem u nogi. Był to dojmujący widok, bo ojciec był 
zawsze bardzo elegancki i pedantyczny”.

Dziewczyna nie wiedziała, co dalej ze sobą począć. Z powodu areszto-
wania straciła pracę w Zarządzie Miejskim. Dla młodych ludzi zatrudnie-
nie było konieczne, by uniknąć wywózki na roboty przymusowe na teren 
III Rzeszy. Dzięki litewskiej przyjaciółce, Stasi, kobieta nawiązała kontakt 
z pewnym Litwinem o imieniu Maik, który pomógł jej wyrobić fałszywe 
zaświadczenie pracy. Według tego dokumentu była sekretarką zatrudnio-
ną we młynie pod Wilnem. „Nigdy nawet w tym młynie nie byłam. Maik 
zaprowadził mnie do mieszkania na drugim czy trzecim piętrze, naprze-
ciwko Gebietskommissariatu: kilka pokoi, wlazłam do jednego, stało tam 
dość dużo maszyn do pisania różnego rodzaju, było tam kilku młodych 
Litwinów, nikogo z nich oprócz Maika nie znałam. Czekałam w drugim 
pokoju, po kilku minutach przyszedł któryś z tych młodzieńców, wręczył 
mi zaświadczenie i powiedział: »witam w młynie – ja też tam pracuję«. 
I tyle ich widziałam”. 

Początkowo pojawił się pomysł, aby przyłączyć się do polskiej party-
zantki operującej w lasach pod Wilnem. „Wszystko było już przygotowane, 
plecak spakowany, ale przyszedł rozkaz i musiałam wznowić działalność”. 
Wanda zmieniła „spalony” pseudonim konspiracyjny na „Jadwiga” i znów 
zaczęła otrzymywać przez Mieczysława Raczkowskiego zadania z komórki 
Legalizacji: fałszowała dowody osobiste dla konspiratorów z podokręgu 
„Litwa kowieńska” (po jeden z nowych blankietów udała się nawet do same-
go prezydenta Paškevičiusa!). Pojawiły się też nowe zadania. 

Pani Wanda wspomina: „To była niesamowita historia, bo ja, wracając 
z pracy, wstąpiłam do apteki po druki dowodów. Dostałam 10 blankietów, 
schowałam je na piersiach i ruszyłam w stronę Domu Towarowego »Braci 
Jabłkowskich«, obok którego była nasza kamienica. Otwieram drzwi, a tam 
stoi pan z Saugumy”. Cała czwórka Wojtkiewiczów, została przewieziona 
do siedziby Gestapo, gdzie odbywały się przesłuchania. Po kilku dniach 
Wanda i Lila zostały zwolnione do domu. „Nic na mnie nie znaleźli. Blan-
kiety migiem znikły, nikt o nich ani razu nie wspominał. Obracałam się 
w litewskim środowisku, miałam tylko litewskich znajomych. Moja siostra 
Teresa jako łączniczka oddziałów została rozpoznana przez torturowanych 
konspiratorów. Mnie nikt zupełnie nie kojarzył”. Ojcu i Teresie groziło roz-
strzelanie. Komendant Podokręgu „Litwa kowieńska” AK, Adam Dowgird 

„Dominik” znalazł dojście do Gestapo i za łapówkę 20 tys. marek udało się 
ocalić skazańców. Zamiast egzekucji zostali przetransportowani do wię-
zienia na Łukiszkach, a stamtąd do obozu w Proweniszkach. Po jakimś 
czasie ojciec trafił do kamieniołomu w Essen, a Teresa do obozu położo-
nego w Lotaryngii, niedaleko miasta Metz we Francji. 

Po wyjściu z siedziby Gestapo Wanda rozpoczęła nowy etap działalności. 
Poprzez adiutanta mjr. Chrząszczewskiego rodzina otrzymywała grypsy 
z więzienia na Łukiszkach. W ten sposób kobiety dowiedziały się, że Witold 
i Teresa trafili do obozu w Proweniszkach. Wanda trzykrotnie jeździła 
w to miejsce z nadzieją, że uda jej się przekazać jakiś drobny prowiant 
dla uwięzionych. Nie była sama: inni mieszkańcy Wilna również ucze-
piali się pociągów towarowych zmierzających w stronę Kowna, by wysko-
czyć do rowu w okolicach niewielkiej osady Proweniszki. Na miejscu 

„ Alina” zostaje „Jadwigą”
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Panorama Kowna.  
Lata trzydzieste XX w.  
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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Pomiędzy marcem a lipcem 1944 r. na polecenie dowództwa Okręgu Wilno 
AK Wanda Wojtkiewicz kilkukrotnie jeździła z Wilna do Kowna. Podróż 
odbywała się przeważnie ciężarówkami, rzadziej pociągiem towaro-
wym lub osobowym. Drobna kobieta woziła ze sobą tajemniczą walizkę, 
która w drodze powrotnej okazywała się zawsze o wiele cięższa. „Nawet 
mi do głowy nie przyszło, żeby do niej zaglądać. Wiedziałam tylko, kiedy 
mam jechać i gdzie się zgłosić w Kownie. Zostawiałam walizkę we wskaza-
nym miejscu, po czym zatrzymywałam się przeważnie u państwa Chmie-
lewskich, którzy pracowali niegdyś u moich rodziców w Poniewieżu, lub 
u znajomej, Zosi Dowgirdowej. Pamiętam, Chmielewscy mieli domek 
na przedmieściach: z ogrodem i pasącą się w nim kozą. Przeważnie na drugi 
dzień odbierałam ciężką walizkę i wracałam do Wilna. Co przewoziłam? 
Zapewne ulotki, dokumenty, druki jakieś. W drugą stronę – to oczywi-
ste – broń, którą w tamtych stronach można było kupić o wiele łatwiej niż 
w Wilnie” – opowiada Pani Wanda.

Podróż ciężarówkami była bezpieczniejsza, bo nie wymagano oka-
zywania papierów. Na pace siedziały kobiety, które jeździły „na Litwę” 
po zaopatrzenie. W Kownie była tańsza żywność, można było dostać sło-
ninę i inne artykuły na handel. „Starałam się jakoś wmieszać pomiędzy 
siedzące na ciężarówce handlarki. Jazda pociągiem była o wiele trudniej-
sza. Raz, że trzeba było wskoczyć w biegu, co z ciężką walizką naprawdę 
wymagało dobrej kondycji, dwa – można było trafić na kłopoty”. 

Bywało niebezpiecznie: „Wracając z Kowna pociągiem, starałam 
się wsiadać w ostatniej chwili i przeważnie nie od strony peronu. I tym 
razem wskoczyłam do osobowego wagonu i zgłupiałam, bo tam radosne 
towarzystwo i wielki śmiech – sami wyżsi oficerowie, oczywiście niemiec-
cy! Bardzo grzecznie zaprosili, abym zajęła miejsce. Wyobrażam sobie, 

jaką musiałam mieć minę. W każdym bądź razie oni cały czas rechotali. 
Walizeczkę miałam jak zawsze ciężką, ale na szczęście tym razem małą. 
Nadrabiając miną, zgrabnie wrzuciłam ją na półkę i usiadłam między 
wojskowymi. Naprzeciwko siedział przystojny oficer w wieku mojego 
ojca. Całą drogę rozmawialiśmy po rosyjsku, okazało się, że w przeszło-
ści był oficerem carskiej armii, a następnie politycznym emigrantem 
w Niemczech. Opowiadałam mu, że ojciec również służył u cara. Wje-
chaliśmy do Wilna, a tam na dworcu stoi szpaler żandarmerii: łapanka! 
Towarzysz podróży zauważył, że się wystraszyłam i powiedział: »Nie bój 
się, przeprowadzę ciebie«. Elegancko chwycił moją walizeczkę, aż mu się 
ręka wyciągnęła i w tej chwili zbladł. Zacisnął zęby, wziął mnie pod rękę, 
przeprowadził pięknie do dorożki i dopiero wtedy odezwał się do mnie: 
»dura ty, dura« [ros. głupia, ty głupia], ale walizkę oddał. I tak to szczęśli-
wie się zakończyło” – wspomina Pani Wanda. 

Innym znów razem walizka w drodze powrotnej była tak ciężka, 
że musiały donieść ją do ciężarówki dwie, nieznane Wandzie kobiety. „Cię-
żarówka już stała, przyszły dwie dziewczyny, przytaskały walizę, dosłow-
nie walizę, z trudem wtaskały na ciężarówkę (tam już siedziało kilka kobiet 
z pakunkami). Jedna z tych dziewcząt miała jechać ze mną. Obie kręciły się, 
kręciły, w międzyczasie stanęła za nami druga ciężarówka, a dziewczyny 
znikły. Dojeżdżamy do Wilna, wjeżdżamy na ulicę od tyłu Gebietskommis-
sariatu, duża brama się otwiera. No i znów coś poszło nie tak. Kierowca 
mówi: »baby wysiadać!«. Bractwo się wyładowało, nie wiem, w jaki sposób 
zdjęłam walizę (strach dodaje sił), ledwo zdążyłam stanąć na chodniku 
cała zdrętwiała, podjeżdża podstawiony dorożkarz i syczy na mnie: »właź 
szybko, do cholery!« i bez słowa zawiózł mnie do domu. Wtaskałam z tru-
dem walizkę, schowałam ją w przedpokoju. Chyba po dwóch czy czterech 
dniach Mietek [Raczkowski] osobiście odebrał to draństwo. To był pierw-
szy i ostatni raz, kiedy walizka zawędrowała do mojego domu”.

Kurierka
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Tymczasem na wojennych frontach zaczynała się decydująca rozgrywka. 
Po klęsce na wschodzie Niemcy wycofywali się z terenu ZSRS, spychani 
na zachód przez wojska Armii Czerwonej. W nowej sytuacji próbowało 
odnaleźć się kierownictwo Polskiego Państwa Podziemnego i emigracyj-
ny rząd RP w Londynie, opracowując plan akcji o kryptonimie „Burza”. 
W czerwcu 1944 r. dowództwo połączonych Okręgów Wilno i Nowogró-
dek AK przygotowało lokalny wariant tego planu, który zakładał zdobycie 
Wilna przez oddziały polskie przed nadejściem Armii Czerwonej.

Operacja, która przeszła do historii pod kryptonimem „Ostra Brama”, 
miała miejsce w dniach 7–13 lipca 1944 r. Wzięły w niej udział siły wileń-
skich i nowogródzkich oddziałów AK należących do dwóch zgrupowań 
partyzanckich (nr 1 i 3) oraz żołnierze Garnizonu miasta Wilno (łącznie 
około 4,5 tys. osób). Niestety przedsięwzięcie, określane także Powstaniem 
Wileńskim, zakończyło się militarnym niepowodzeniem. Większość nacie-
rających na miasto oddziałów AK napotkała po drodze na silne niemieckie 
oddziały frontowe i placówki ubezpieczające. Kilkuset polskich żołnierzy 
zginęło pod obstrzałem artylerii i lotnictwa. Po nieudanym ataku Polacy 
kontynuowali walki u boku jednostek radzieckich, jednak po wyzwoleniu 
miasta Sowieci przystąpili do rozbrojenia AK i likwidacji polskich struk-
tur niepodległościowych na Wileńszczyźnie.

Wanda Wojtkiewicz przetrwała powstanie w rodzinnym domu. Było 
to epicentrum walk: śródmieście, kamienica uformowana w czworobok, 
z jednej strony brama wychodziła na ul. Wileńską, z drugiej na ul. Jagiel-
lońską. „W bramie były drzwiczki. Stałam pod nimi i na umówione puka-
nie otwierałam. Wchodzili chłopcy z bronią, łącznie z trzydzieści osób. 
Potem przynosiłam im wodę, podawałam broń, przeskakując między 
kulami. To nie było żadne wielkie bohaterstwo. Zostałam ranna w głupim 

momencie: akurat w prawej ręce trzymałam dwa granaty, miałam je komuś 
podać i dostałam. Pełno odłamków z moździerza wlazło mi w nogę, rękę, 
w twarz. Dobrze, że nie trafiło w granaty. Później ranna leżałam w piwnicy. 
Po jakimś czasie, już po wszystkim, przyszła wiadomość, że nie ma poro-
zumienia z bolszewikami. Trzeba było uciekać dachami. Pożegnałam 
się z mamą i siostrami i razem z dwoma żołnierzami: moim przyszłym 
mężem Eugeniuszem Ermowem i kolegą pseudonim »Lomba« zwialiśmy. 
Po drodze podtrzymywali mnie oboje, nie chciałam, żeby rodzina zauwa-
żyła, jak bardzo kuleję”. 

Szybko stało się jasne, że wyzwoliciele nie mają zamiaru respektować 
polskiej władzy na Wileńszczyźnie. 17 lipca 1944 r. w Wilnie i Boguszach 
Sowieci rozbili sztab Komendy Okręgu Wilno AK, aresztując komen-
danta Okręgu ppłk. Aleksandra Krzyżanowskiego, dziewięciu dowód-
ców brygad, dwunastu dowódców mniejszych oddziałów, pięciu oficerów 
sztabowych. Prawie 6 tys. akowców osadzono w obozie w Miednikach 
Królewskich. Wobec odmowy wstąpienia w szeregi armii gen. Zygmunta 
Berlinga większość aresztowanych wywieziono w głąb ZSRS (około 4 tys.) 
lub siłą wcielono do 361 Zapasowego Pułku Strzeleckiego Armii Czerwo-
nej. 102 oficerów reprezentujących kadrę dowódczą okręgu uwięziono 
w więzieniu na Łukiszkach w Wilnie, a następnie przewieziono do obozu 
specjalnego nr 454 w Riazaniu. Aresztowano także działaczy wileńskiej 
Delegatury Rządu na Kraj.

Operacja „Ostra Brama”
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Ostra Brama w Wilnie,  
lata trzydzieste XX w.  
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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Wszelka działalność konspiracyjna Polaków została sparaliżowana. 
Wanda zaszyła się najpierw w podwileńskiej wsi, następnie na Antoko-
lu (dzielnica Wilna), w domu rodzinnym Eugeniusza. 12 sierpnia 1944 r. 
zakochani wzięli skromny ślub. W nowych warunkach politycznych trze-
ba było się jakoś „zalegalizować”, tak aby uniknąć aresztowania. Nadal 
trwały sowieckie obławy na członków polskiej konspiracji. Wanda została 
zatrudniona w Narkomchozie (ros. Narodnyj Komissariat Choziajstwa, Ludo-
wy Komisariat Gospodarki Komunalnej) jako tłumaczka i sekretarka. 
W rodzinnym domu znów zapanowała bieda. Po pracy kobieta nosiła 
pajdy chleba z masłem dla mamy i sióstr. 

Tymczasem poważnie nadwątlone struktury konspiracyjne ostat-
kiem sił próbowały kontynuować działalność, tym razem wymierzoną 
w „nowych okupantów”. Już w sierpniu 1944 r. przystąpiono do rekon-
strukcji zdziesiątkowanej aresztowaniami obsady personalnej Komen-
dy Okręgu AK. Po aresztowaniu ppłk. „Wilka” komendantem Okręgu 
(a w zasadzie dwóch połączonych okręgów: Wileńskiego i Nowogródz-
kiego) został ppłk Julian Kulikowski „Ryngraf”. Odtworzono Kedyw oraz 
inspektoraty w zredukowanym kształcie: Inspektorat „A” połączono z „F”, 
zlikwidowano Inspektorat „E”. Czynna była nadal komórka legalizacyjna, 
zaopatrująca „spalonych” akowców w fałszywe dokumenty.

Pewnego wrześniowego dnia Wanda otrzymała wiadomość o termi-
nie spotkania pod kościołem św. Anny. Kobieta udała się tam z mężem. 
Na miejscu czekał mjr Wincenty Chrząszczewski „Kruk” w obstawie kilku 
chłopaków. „Dostałam rozkaz wznowienia działalności, i tym razem 
polegającej na wypisywaniu dowodów osobistych dla chłopaków z AK” – 
wspomina Pani Wanda.

Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami „Jadwiga” zgłosiła się na Zwie-
rzyniec (dzielnica Wilna), do domu Edwarda Ciukszy, znanego przedwo-
jennego muzyka i mandolinisty. „Drzwi zawsze otwierała elegancka pani, 
której przedstawiłam się jako »Jadzia«. Gospodyni prowadziła mnie przez 
duży salon, w którym stał fortepian, następnie przez mały korytarzyk 
po schodkach w dół i tam wchodziło się do małego pokoiku, w którym 
siedział pan »Romek« – wysoki blondyn bez ręki. Pracowaliśmy razem. 
Ja pisałam dokumenty z datą odpowiadającą okresowi mojego zatrud-
nienia w urzędzie, a on »wyrabiał« dowody i przystawiał pieczątki” – 
opowiada Pani Wanda. „Pracownia na Zwierzyńcu” nie działała długo: 

„Pewnego dnia był nalot i musieliśmy zwiewać przez okno, każde w inną 
stronę. Nigdy więcej nie widziałam »Romka«”. 

Ostatnie zadania

Kościół św. Anny w Wilnie,  
lata dwudzieste XX w. 
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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Landwarów. Widok na pałac 
i park Tyszkiewiczów.  
Lata trzydzieste XX w.  
(Narodowe Archiwum Cyfrowe)
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Z miesiąca na miesiąc aktywność siatki konspiracyjnej malała. Wła-
dza sowiecka w świeżo utworzonej Litewskiej Socjalistycznej Republice 
Radzieckiej szybko okrzepła i jesienią 1944 r. ruszyły kolejne, zakrojone 
na szeroką skalę aresztowania ludzi związanych z podziemiem. Jedyną 
deską ratunku okazała się ewakuacja „na zachód”. 22 września 1944 r. pod-
pisano układ między PKWN a rządem LSRR, który przewidywał przesie-
dlenie obywateli polskich II RP z sowieckiej Litwy w granice dzisiejszej 
Polski. Rejestrację na wyjazd rozpoczęto 15 października 1944 r. Do lipca 
1946 r. wyjechało ponad 170 tys. osób. 

W początkach 1945 r. Wanda wraz z mężem otrzymali ostatnie 
zadanie: mieli pomóc partyzantom, zagrożonym represjami ze strony 
NKWD, w ewakuacji do Polski. Młodzi małżonkowie pożegnali na zawsze 
Wilno i wyjechali do położonego 18 km dalej Landwarowa. W miastecz-
ku działała Komisja Ewakuacyjna, w której oboje znaleźli zatrudnienie: 

„ja po litewskiej stronie, mąż po polskiej. To była fajna robota, można 
było przepchać w transportach repatriacyjnych chłopaków do Polski” – 
wspomina Pani Wanda.

 Tymczasem istniejące struktury polskie konspiracji topniały. 
W styczniu 1945 r. NKWD aresztował ppłk. „Ryngrafa”, a sowiecki sąd 
skazał go na 15 lat katorgi. Funkcję komendanta Wileńskiego Okręgu AK 
objął mjr Stanisław Heilman „Wileńczyk”, który 18 lutego wydał „Rozkaz 
nr 10” o rozwiązaniu AK. Zamierzano ewakuować na teren Polski tych, 
którzy dotąd uniknęli aresztowań. Ponieważ w marcu 1945 r. mjr „Wileń-
czyk” został aresztowany i skazany na 25 lat łagrów, zadanie to przypadło 
w udziale nowemu komendantowi AK na Wileńszczyźnie, mjr. Antoniemu 
Olechnowiczowi „Pohoreckiemu”. 

W połowie czerwca 1945 r., w toku ewakuacji Okręgu, mjr „Poho-
recki” wyjechał do Polski. Na miejscu obowiązki ostatniego komendan-
ta przejął mjr Wincenty Chrząszczewski „Kruk” i sprawował tę funkcję 
do 18 lipca 1945 r., a więc do dnia, w którym został aresztowany. Latem 
1945 r. NKWD zlikwidował ostatnią dużą komórkę Komendy w Wilnie – 
legalizację kryptonim „Kuźnia”. Ewakuacja struktury Okręgu Wileńskiego 
AK trwała do sierpnia 1945 r. W tym też miesiącu Wanda wraz z mężem 
wyjechali do Polski.

Po przyjeździe do kraju małżonkowie zamieszkali w Pile. Tam też, w trans-
porcie repatriacyjnym, trafiły mama i dwie siostry Wandy. Po pewnym 
czasie rodzinę odnaleźli tato i trzecia siostra, Teresa, którzy szczęśliwie 
przetrwali niemieckie obozy. Dom Wojtkiewiczów znów pełnił rolę przy-
stani dla „tułaczy z Litwy”. Spotykali się w nim repatrianci z Kowna, Ponie-
wieża i okolic. Z racji „inteligenckiego pochodzenia” i przeszłości w carskiej 
armii Witold Wojtkiewicz miał problemy ze znalezieniem pracy, był też 
wzywany do Warszawy na przesłuchania. Funkcjonariusze UB próbowali 
zarzucić mu współpracę z Litwinami podczas okupacji.

Wanda uniknęła aresztowań i represji ze strony Urzędu Bezpie-
czeństwa, jednak przeszłość odcisnęła piętno na całym jej dalszym życiu. 
Po pierwsze, zaczęły się kłopoty ze zdrowiem. Od dźwigania ciężkich wali-
zek pojawiły się bóle kręgosłupa i biodra. Część odłamków moździerza 
z Wileńskiego Powstania pozostało na zawsze na twarzy kobiety, „zdobiąc” 
skórę pod lewym okiem. Jednak chyba nie to, co widoczne i fizyczne, naj-
bardziej przypominało o dramatycznych czasach. „Przez kilka lat okupa-
cji chodziłam ze sztucznym uśmiechem na twarzy. Zawsze miła, zalotna, 
radosna. To był mój kamuflaż, podczas gdy w rzeczywistości całe ciało 
trzęsło się ze strachu. To musiało odbić się na moich nerwach i chorym 
sercu” – mówi dziś Pani Wanda. 

Pożegnanie z Wilnem

Epilog
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Po przyjeździe do Polski kobieta rozwiodła się z mężem, wyszła 
ponownie za mąż i urodziła syna, Jerzego. Przez dziesięć lat pracowa-
ła w „Polmozbycie” w Poznaniu, a następnie kolejnych siedemnaście lat 
w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Szczecinie. 
O przeszłości rozmawiała rzadko. Jak za okupacji, tak i później zaanga-
żowanie rodziny w konspirację było spowite milczeniem. „Ani z mamą, 
ani z tatą nie poruszałam tego tematu. Troszkę z Teresą, ale też niewiele”. 

Dawni znajomi układali sobie życie w Polsce lub też odsiadywali 
wyroki w dalekich łagrach. Mieczysław Raczkowski „Ścibor” zamiesz-
kał w Łodzi. Jak wynika z materiałów UB, był inwigilowany w ramach 
ogólnopolskiej akcji „X” wymierzonej w osoby z konspiracji wileńskiej. 
Major Wincenty Chrząszczewski „Kruk” został skazany na 10 lat łagrów. 
Zwolniono go i repatriowano do Polski dopiero w 1955 r. Zamieszkał 
w Warszawie i podjął pracę w Polskiej Akademii Nauk. W latach sześć-
dziesiątych Wanda po raz pierwszy od czasów okupacji spotkała się 
z dawnym dowódcą.

Gdy na fali przemian lat osiemdziesiątych ożywiło się środowisko 
kombatanckie AK, Wanda Dąbrowska wstąpiła do ZBOWiD-u. Pisemne 
poświadczenia o jej aktywności w podziemiu złożyli: mjr Chrząszczew-
ski i Jerzy Michał Dowgird „Eugeniusz”, łącznik Podokręgu Kowno AK. 

Źródeł archiwalnych dotyczących działalności Podokręgu „Litwa 
kowieńska” AK zachowało się niewiele. Odeszli już ci, którzy mogli-
by (i chcieli) złożyć na ten temat relacje. W pojedynczych materiałach 
możemy natknąć się na ślad dotyczący okupacyjnej działalności Wandy 
Dąbrowskiej. Adam Dowgird „Dominik”, poprzednik mjr. Chrząszczew-
skiego na stanowisku komendanta Inspektoratu „E”, tak pisał w swoich 
wspomnieniach: „Rodzina Wojtkiewiczów, której cztery osoby z rodziny 
były aresztowane przez Gestapo, cała szóstka rodziny brała czynny udział 
w działalności konspiracyjnej Podokręgu jako łącznicy: dwoje rodziców 
i cztery córki. Córka Wanda oddała bardzo dużą przysługę naszej orga-
nizacji, ponieważ w czasie okupacji pracowała w Wydziale Paszpor-
towym w Wilnie i dostarczała naszej organizacji blankiety dowodów 

osobistych na oryginalnych dru-
kach i z oryginalnymi pieczęcia-
mi, a nazwiska fałszywe również 
sama wypełniała na zlecenie 
naszej organizacji. Po wkroczeniu 
do Wilna Rosjan w 1944 r. Wanda 
pracowała w Komisji Ewakuacyj-
nej w Landwarowie i znów poma-
gała Legalizacji, naszej organizacji, 
w zdobywaniu potrzebnych doku-
mentów emigracyjnych”.

•

W życiu Bohaterki nie zabrakło odwagi i poświęcenia, ale także strachu 
i smutku schowanego za „wiecznie uśmiechniętą buzią”. Na pytanie o to, jak 
kobiety – łączniczki, sanitariuszki – odnajdywały się w podziemiu, wyko-
nując swoją pracę z poświęceniem i w bardzo ciężkich warunkach, a jedno-
cześnie przemykając gdzieś w tle historii, Wanda Dąbrowska ukradkiem 
otarła łzy z oczu i powiedziała: „To głupstwo. Wszystko było oczywiste 
i niczego nie żałuję”. Niewątpliwie cena, którą płaciły kobiety w konspiracji, 
była wysoka. Wanda Dąbrowska zmarła 23 sierpnia 2021 r. w Szczecinie. 
Jej grób znajduje się na Cmentarzu Centralnym, kwatera kombatancka.

Wanda Wojtkiewicz, 1944 r.  
(Ze zbiorów Wandy Dąbrowskiej)
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(w zbiorach Magdaleny Semczyszyn).

Wspomnienia Polaków z Litwy Kowieńskiej w latach 1939–1945, opracowane 
przez Jerzego Dowgirda (w zbiorach Wandy Dąbrowskiej).

Szyksznian Danuta, Jak dopalał się ogień biwaku, Szczecin 2009. 

Wspomnienia Henryka Stawryłły (w zbiorach Wandy Dąbrowskiej).

Wspomnienia Zygmunta Szczęsnego Brzozowskiego dotyczące Podokręgu 
Kowieńskiego ZWZ-AK (w zbiorach Wandy Dąbrowskiej).

Życiorys Adama Jana Dowgirda – Komendanta Podokręgu Kowieńskiego AK 
(w zbiorach Wandy Dąbrowskiej).
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