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KIEDY DOSZŁO DO OBŁAWY
▪ po zakończeniu wojny w Europie

▪ po procesie 16-tu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego (18-21.VI. 45 r. 
Moskwa), aresztowanych podstępnie w marcu 1945 r., wśród których byli między innymi 
wicepremier, delegat rządu na kraj Jan Stanisław Jankowski i gen. Leopold Okulicki, 
ostatni dowódca Armii Krajowej, za przestępstwa popełnione wobec Armii Czerwonej 
na tyłach frontu

▪ po powołaniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (28.VI.45 r.)

▪ w przededniu Konferencji Poczdamskiej (17 VII – 2 VIII 45 r.) decydującej m.in. o 
podziale Niemiec

▪ przed operacją Armii Czerwonej na Dalekim Wschodzie, w Mandżurii, przeciwko 
japońskiej armii kwantuńskiej, która rozpoczęła się 9 VIII (wynik porozumienia w Jałcie) 
i trwała do 19 VIII.45 r.

▪ gdy władze organizowane pod kierownictwem komunistów i ich sojuszników zostały 
zdezorganizowane, a ich przyszłość niepewna i to nie tylko w rejonie Puszczy 
Augustowskiej, ale też w pozostałych powiatach choćby tylko województwa 
białostockiego. Jego kierownictwo wiosną 1945 r. stwierdziło, że samo nie poradzi sobie 
z oporem i nie zlikwiduje podziemia niepodległościowego.



PRZYCZYNY ZEWNĘTRZNE

▪Likwidacja oporu antykomunistycznego

▪„Wyczyszczenie terenu” pogranicza polsko-litewsko-
białoruskiego

▪Bliskość przejmowanych Prus Wschodnich

▪Ochrona transportów

▪Uszczelnienie granicy



▪ W Suwałkach 9 sierpnia 1945 r. na posiedzeniu 

Międzypartyjnej Komisji Porozumiewawczej Polskiej Partii 

Robotniczej, PPS i Stronnictwa Ludowego w Suwałkach z 

udziałem najwyższych władz wojewódzkich, a więc 

wojewody Stefana Dybowskiego, wicewojewody 

Białkowskiego oraz I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego 

PPR Edwardy Orłowskiej, występująca jako 

przewodnicząca Komisji z ramienia PPS Wanda Rymkiewicz 

zaproponowała postawienie pomnika „[…] dla Bohaterów 

Sowieckich poległych o wolność Suwałk. 

▪ Następnie 14 sierpnia 1945 r. Powiatowa Rada Narodowa w 

Suwałkach nadała tytuł „[...] Obywatela honorowego 

powiatu suwalskiego i miasta Suwałk Komendantowi 

wojennemu w Suwałkach Pułkownikowi Robotniczo-

Włościańskiej Armii Czerwonej Janowi synowi Michała 

Obłoginowi w uznaniu jego zasług w dziedzinie prac 

organizacyjno-społecznych na terenie tegoż powiatu i 

miasta w czasie od 23 października 1944 r. do 14 sierpnia 

1945 r.”  

Obwieszczenie z zarządzeniem nr 4 sowieckiego, wojskowego komendanta powiatu suwalskiego ppłk. Iwana N. 

Obłogina z dn. 3 maja 1945 roku

Źródło: Archiwum Państwowe w Suwałkach 



PRZYCZYNY WEWNĘTRZNE

▪ Silne podziemie niepodległościowe w Puszczy Augustowskiej

▪ Silne oparcie AKO w terenie: tradycje niepodległościowe 

▪ Teren sprzyjający działalności konspiracyjnej

▪ Słabość lokalnych organów bezpieczeństwa: rozbicie posterunków, 
dezercja, brak oparcia w miejscowych strukturach partyjnych, słaba 
agentura

▪ brak akceptacji nowych władz: pamięć okupacji sowieckiej 1939-41, 
represje 1944/45, przestępstwa Acz i UB, pobór do wojska, obciążanie 
ludności dostawami obowiązkowymi, niemoc wobec przestępczości, 
nachalna propaganda



Meldunki Wójtów Gmin Sztabin i Jaminy (Dębowo) z dn. 9 kwietnia 1945 r. do Starosty Powiatowego w Augustowie o akcjach podziemia 
niepodległościowego (oddziału Armii Krajowej Obywatelskiej)

Źródło: AP w Suwałkach



▪ Wg danych wywiadu w lasach augustowskich i 
przylegających rejonach operują bandy Armii 
Krajowej o liczebności około 8.000 osób.

▪ Bandy dokonują napadów na żołnierzy Armii 
Czerwonej i przedstawicieli miejscowej polskiej 
władzy.  

▪ Bandyci są zorganizowani wg wzorców wojskowych, 
posiadają scentralizowane dowództwo, system 
kierowania, punkty kontaktowe i tajne magazyny broni. 

▪ Wojska 50 armii od 12.7. do 18.7. przeszukają lasy i 
tereny zamieszkałe w rejonie: m. Suwałki, Augustów, 
Jaziewo, Lipsk, Druskienniki, Sejny. 

▪ Początek operacji – godz. 8.00  dnia 12.7.45.

Rozkaz bojowy Sztabu 50. 

Armii Nr 005/op z dnia 11 

VII 1945 r

Wszystkich zatrzymanych 

niezwłocznie kierować przez sztab 

korpusu do kontrwywiadu armii 

SMIERSZ 



DOWÓDCY OPERACJI
marsz. Iwan 
Bagramian 

Dowódca 3. frontu Białoruskiego

gen. mjr Mikołaj 
Garnicz

Naczelnik sztabu 50. Armii

gen.por. Fiodor 
Ozierow 

Dowódca 50. Armii

https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:1987_CPA_5895_jpg


Źródło:

www.pamyat-

naroda.ru



▪ Wykonując Waszą Dyrektywę nr 14108 z dnia 29 VI 
1945 r., Front w okresie od dnia 12 VII 1945 r. do 
dnia 18 VII [19]45 r. przeprowadził operację
mającą na celu przeczesywanie lasów 
augustowskich i przylegających terenów 
zamieszkałych w celu likwidacji uzbrojonych band 
„Armii Krajowej”. 

▪ W wyniku operacji, trwającej siedem dni, został
przeczesany teren o ogólnej powierzchni 3.472 
km2, sprawdzono 388 miejscowości i osad.

▪ ustalono, że wszystkie działające w 
przeszukiwanym rejonie bandy wchodzą w skład 
dwóch bandyckich zgrupowań: podstawowego –
„Armii Krajowej”  – „AK” (rejony m. Suwałki oraz 
Augustowa – Polska) oraz „Litewskiej Armii 
Wyzwoleńczej” – „LLA” (grupy operujące w 
obwodach przygranicznych łoździejskim oraz 
olickim – tereny Litewskiej SRR). 

Raport do Stalina z 24 VII 

1945 r. z wykonania 

Dyrektywy Kwatery 

Głównej Najwyższego 

Naczelnego Dowództwa 

Sił Zbrojnych



Zasięg operacji 

12 -18 VII 45 r.



Ponad 7 tysięcy

Pismo Głównej Prokuratury Wojskowej 

Federacji Rosyjskiej dotyczące losów 

osób zaginionych podczas Obławy 

Augustowskiej, Moskwa , 4 I 1995 r.

7049

Szyfrogram naczelnika Głównego 

Zarządu Kontrwywiadu Smiersz gen. 

Wiktora Abakumowa do ludowego 

komisarza spraw wewnętrznych ZSRS 

Ławrientija Berii z 21 VII 1945 r.

5696

Dokumenty 50. Armii III.BF 

23.VII-5416

24.VII -5696



Do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRS towarzysza Ł.P. Berii (za okres 12-19 VII 1945 r.)

W sumie oddziały Armii Czerwonej zatrzymały 7049 ludzi, w tym 1685 Litwinów. 

Po sprawdzeniu wypuszczono 5115 tutejszych mieszkańców, w tym 1171 Litwinów. 

Ujawniono i aresztowano jako bandytów – 844 ludzi, w tym 252 Litwinów, którzy zostali przekazani 

organom NKWD-NKGB Litewskiej SRR.

Sprawdzanych jest 1090 ludzi, z których 262 to Litwini i z tej przyczyny zostali przekazani organom 

NKWD-NKGB Litwy.

Zatem liczba aresztowanych na 21 lipca br. wynosi tylko 592 ludzi, a zatrzymanych, którzy są
sprawdzani, 828 ludzi.

Jeśli uznacie za konieczne przeprowadzenie operacji w tym stanie rzeczy, to likwidację bandytów 

zamierzamy przeprowadzić w następujący sposób:

Wszystkich ujawnionych bandytów, w liczbie 592 ludzi, zlikwidować. 

Pozostałych zatrzymanych 828 ludzi zostanie sprawdzonych w okresie pięciu dni i wszyscy ujawnieni 

bandyci zostaną zlikwidowani w ten sam sposób.

Abakumow



ZATRZYMANI: LITWINI

▪ 1685 – liczba zatrzymanych i w szyfr. Abakumowa i dok. 50. A

▪ Zatrzymani przez 2. Gwardyjski Korpus pancerny 11-18 lipca 1945 r. 

▪ Rejon zatrzymania: od prawej: linia Niemna do Podniemnowa, po lewej Wigrańce, 
jezioro Kunis

▪ Wg raportu 2 GKP z 19.VII: 2 osoby zginęły podczas zatrzymywania, ujawniono 252 
„bandytów”, pomocników i uchylających się od armii

262 jest sprawdzanych



Teren 

operowania 

2.Gwardyjskiego 

Korpusu 

Pancernego, 

który zatrzymał
1685 Litwinów

Źródło: 

www.pamyat-

naroda.ru



OFIARY

▪ 592 – wg decyzji Abakumowa/Berii/Stalina z 21 VII 1945 r.

▪ Niewiadoma liczba z grupy 828 sprawdzanych

▪ Ofiary bitwy nad jez. Brożane

▪ Ofiary w trakcie zatrzymań

▪ Inne /np. obywatel innego państwa/



OFIARY

szyfrogram

592

i nieznana liczba ze 
sprawdzanych 828

Nikita Pietrow

575

tyle spraw śledczych 
dotyczących obywateli polskich 

aresztowanych 
w czasie obławy zachowało 

archiwum FSB

śledztwo

Ok. 560

lista nazwisk zgromadzonych 
w śledztwie OKŚZpNP



Źródło:

AP w Suwałkach

POSZUKIWANIA



Pismo wójta gminy Sztabin Jana 
Dytkowskiego do Powiatowej Rady 
Narodowej w Augustowie w sprawie 
przesłania wykazu osób 
zatrzymanych przez oddziały Armii 
Czerwonej w lecie 1945 r. z wykazem 
tych osób                    

Źródło: AP w Suwałkach



Korespondencja Wandy Surkont z Zarządem Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża z lat 1956-1959 w sprawie odnalezienia jej 
męża Stanisław Surkonta aresztowanego i zaginionego w czasie obławy

Źródło: AP w Suwałkach



Przykłady zaświadczeń wystawianych przez władze lokalne, a potrzebnych sądom do uznania osób 
aresztowanych i zaginionych w obławie za zmarłe

Źródło: AP w Suwałkach



Wnioski złożone do Sądów Grodzkiego i Powiatowego w Augustowie w 1948 i 1960 r. o uznanie za zmarłych  Stanisława 
Kuźmickiego z Lebiedzina i Antoniego Szymkucia z Krasnoborek, będących ofiarami obławy

Źródło: AP w Suwałkach



Postanowienie Sądu Grodzkiego w Augustowie z dn. 26 sierpnia 1948 r. z odmową wszczęcia postępowania o 
uznanie za zmarłego Stanisława Kuźmickiego

Źródło: AP w Suwałkach



NIEWIADOME WIADOME

▪ Dlaczego właśnie Puszcza Augustowska?

▪ Skąd informacje o 8 tys. żołnierzy Armii 
Krajowej, czołgach i artylerii?

▪ Kiedy zaczęto przygotowania, kto je 
prowadził, kto organizował miejsca 
internowania?

▪ Czy w obławie uczestniczyły jednostki 
NKWD?

▪ Czy jakiekolwiek polskie władze były 
informowane o zamiarze obławy?

▪ Dlaczego zamordowano Polaków?

▪ Termin: główna operacja 12-18 (19) VII 
1945 r. Mniejsze – do połowy VIII 1945 r.

▪ Siły użyte podczas operacji ponad 50 tys.

▪ Jednostki: 50 A III. BF + LWP, PUBP, MO

▪ Zasięg: Puszcza Augustowska, 
Grodzieńska, Kopciowska

▪ Obszar obławy 12-18 VII : 3472 km kw.

▪ Miejscowości: 388

▪ Mechanizm

▪ Przebieg w poszczególnych dniach



NAJWAŻNIEJSZE NIEWIADOME:

▪ Pełna lista Ofiar obławy

▪Miejsce ich zamordowania i ukrycia

▪ Skutki dla społeczności północno-wschodniej Polski




