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Tablica pamiątkowa w miejscu pamięci narodowej w Ponarach k. Wilna — 

ostatniego etapu Łukiszek. 

Składam serdeczne podziękowanie Radzie Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa Narodu Polskiego za uporządkowanie miejsca kaźni 

w Ponarach k. Wilna, a także za wsparcie w ukazaniu się tej pracy. 

Szczególną wdzięczność wyrażam Sekretarzowi Generalnemu Panu Andrzejowi 

Przewoźnikowi za okazaną życzliwość i niespożytą energię w tych sprawach. 

Dziękuję także Panu Romualdowi Mietkowskiemu, którego brat Czesław 

został zamordowany w Ponarach, za pomoc finansową w wydrukowaniu 

książki. 

Helena Pasierbska



Okładkę projektowała autorka książki, grafikę fragmentu więzienia 

na Łukiszkach wykonał Antoni Kaczyński wg fotografii Andrzeja 

Szczemirskiego.
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Od autorki 

ŁY ukiszki w Wilnie — więzienie z czasów carskich — to mało znane 

ZA nieśc martyrologii nieprzeliczonych tysięcy Polaków. Gdyby 

zmartwychwstali, utworzyliby tłum, zajmujący przestrzeń co 
najmniej połowy miasta. Mieszkańcy Wilna i Ziemi Wileńskiej od zawsze 

słynęli z patriotyzmu pełnego poświęcenia, a ich patria, to oczywiście, 

Polska. I dlatego byli narażeni na represje ze strony najeźdźców w ciągu 

minionych wieków. Tak również było w okresie drugiej wojny światowej, 

gdy zostali zaatakowani ze wschodu i z zachodu. A co najgorsze, to 

społeczeństwo owe miało przeciwko sobie niejednego, lecz dwóch wrogów 

jednocześnie. Litwini bowiem, licznie przybyli z etnicznej Litwy, gorliwie 

współpracowali z kolejnymi agresorami w prześladowaniu miejscowych 
Polaków. Łukiszki były ustawicznie przepełnione. 

Polacy uczestniczący w tajnych organizacjach niepodległościowych, 

inwigilowani przez nieprzyjacielskie służby policyjne, zapełniali carską 
cytadelę. Nie licząc się bowiem z konsekwencjami, szli do pracy 

podziemnej, ponieważ traktowali ją jako swój obywatelski obowiązek. 

Aby to ukazać, autorka przedstawiła najogólniej sytuację polityczną 

i dopiero na jej tle, jako ilustrację, prezentowała konkretnych aresztowanych. 

Opisała los nielicznych, gdyż nie można w nieskończoność powtarzać tego 

samego scenariusza więziennego. 

Praca obejmuje czas od początku wojny w 1939 r. do lipca 1944 r., gdy 
Niemcy ustępowali, nie bez walki, przed naporem wojsk sowieckich. Wtedy 

też miała miejsce akcja zbrojna Armii Krajowej pod nazwą „Ostra Brama”. 

Łukiszki opustoszały na krótko. 
Omawiane okupacje Wilna objętościowo nie zostały potraktowane 

w jednakowej mierze. Najobszerniej jest o niemieckiej ze względu na to, że 
autorka zna ją z autopsji, a także z dostępnych źródeł, tj. z dokumentów 

archiwalnych oraz z relacji żyjących jeszcze świadków wydarzeń, wobec 
tego warto chyba pokusić się o wykorzystanie nieomal aktualnych opowieści 

o stosunkowo nieodległej przeszłości. 

Niejednokrotnie przytaczane fakty z życia więziennego pozbawione są 

komentarza, brak ubarwienia literackiego, np. „budzenie poranne w celi”, 

„wydawanie strawy” itp. Czytelnik dopowie sobie własną wyobraźnią, jak 
może czuć się więzień z reguły pozbawiony jakiejkolwiek prywatności —
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tego, co jest nieodzownie potrzebne każdej istocie ludzkiej. Wszystko działo 

się na oczach innych: ubieranie się, trawienie, wypróżnianie, choroby, nawet 

śmierć! Ani krzty samotności. A jeśli ktoś przebywał w pojedynce, 

nieustannie podglądał go strażnik z korytarza przez „judasza”, „wilczka” — 

mały otwór w drzwiach, zamykanych z zewnątrz podnoszoną klapką. 

Praca niniejsza została napisana w intencji uczczenia naszych rodaków, 

którzy dobrowolnie i świadomie narazili się na gehennę łukiską za „Tę, co 

nie zginęła”. 

Również należy złożyć hołd, związanym pośrednio z Łukiszkami — 
rodzinom aresztowanych: matkom, siostrom, żonom, wystającym godzinami 

pod murem więziennym, by podać paczkę z żywnością, z trudem zdobytą, 

często odjętą od własnych ust (zał. 25). Dźwiganie prowiantu, nieraz na 

trasie kilku albo i kilkunastu kilometrów, bo spoza miasta, to istna Droga 
Krzyżowa. Szła taka kobieta z różańcem ulepionym z chleba przez syna czy 

córkę i przemyconym z celi, przystawała często i modliła się. 

Kiedy czytelnik zapozna się z tekstem tej pracy, zapewne postawi 

logiczne pytanie: Jak to się dzieje, że skoro było tyle cierpień, tyle łez 
wylanych, ba, życia ludzkiego oddanego z płomiennym okrzykiem: „Niech 

żyje Polska!” tymczasem gospodarzami Ziemi, na której to się działo, są ci, 

co W niczym nie przyczynili się do Jej odzyskania? Wręcz przeciwnie — 

niszczyli właśnie tych, którzy Jej bronili? 

Dlaczego obcy decydenci w Jałcie i gdzie indziej, bez udziału 

zainteresowanych, tj. mieszkańców Ziemi Wileńskiej, tak jak to się odbywa 

w cywilizowanym świecie, postanowili sami o jej losie i to do dziś trwa 
niezmiennie? 

W słowach współczesnych wileńskich twórców —akowców można usłyszeć 

nabrzmiałą bólem skargę — wspólną wszystkim, którzy są stamtąd: 

„O ziemio pradziadów, moja ojczysta! 

O grodzie rodzinny, 

rzeko srebrzysta... 

Pozwól rzucić okiem z mroku podziemia 

Ku murom klasztornym, celi Konrada, 

z której być może wygląda twarz blada 

Mocarza słowa, trybuna — Pielgrzyma 

Czy wiesz, mój grodzie, jak dusza się zżyma?... ” 

Henryk Sipowicz — Bogowski
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WSTĘP 

azwa wileńskiego więzienia Łukiszki ma kilkuwiekowe 

pochodzenie, sięgające końca XIV w., czasów rządów wielkiego 

księcia Witolda. W świcie księcia był jego ulubiony dworzanin 

Łukasz Piotrowicz, który otrzymał w darze ziemie, leżące nieopodal grodu 

Wilna, jako dziedziczną własność!. Od imienia owego dworzanina zaistniała 

nazwa terenu. Później w dobie osiedlania się Tatarów na obszarze Wielkiego 

Księstwa Litewskiego od przełomu XV i XVI w. we wsi Łukiszki powstała 
zorganizowana gmina muzułmańska z własnym meczetem (którego 

fotograficzną reprodukcję wykonał J. Bułhak)”. Wieś tę zamieszkiwało około 

300 osób, trudniących się handlem oraz garbowaniem skór. Do dziś istnieją 

w tej okolicy zakłady garbarskie. W XVII w. Tatarzy zaczęli opuszczać 

Wilno i przenosić się do małych miasteczek”. 

A tymczasem miasto rozrastało się, wchłaniając okoliczne obszary a także 
wieś Łukiszki. W 1837 r. zaprojektowano, na planie już dużego grodu, 

pobudowanie więzienia*. Było ono niezbędne na tym terytorium zagarniętym 

siłą przez Rosję, wskutek rozbiorów Polski, gdzie wciąż wybuchały walki 

wyzwoleńcze. Rząd carski, rozprawiając się z pokonanymi powstańcami, 

zanim wyeksportował ich na Sybir, musiał odizolować od reszty 

społeczeństwa. Jednakże nowo wzniesione więzienie okazało się zbyt małe, 

by przyjąć wszystkich aresztowanych, wobec tego umieszczano ich 

W licznych, zlikwidowanych klasztorach. Najbardziej znany w tych czasach 

był klasztor podominikański. 

Egzekucje odbywały się w pobliżu Łukiszek. Podczas tłumienia 
powstania styczniowego był ustawiony szafot, na którym zawiśli m. in. 

Zygmunt Sierakowski przywleczony ciężko ranny z powodu odniesionych 
ran w boju, Bolesław Kołyszko, Wincenty Konstanty Kalinowski i inni. 

Przez rozstrzelanie zaś śmierć ponieśli m. in. ks. Stanisław Iszora, ks. 

Rajmund Ziemacki, Tytus Dalewski. Okrucieństwa te odbywały się na 

  

"A. H. Kirkor, „Przewodnik historyczny po Wilnie”, Wilno 1880. s. 233. 

* J. Tyszkiewicz, „Łukiszki i inne ośrodki tatarskie Wileńszczyzny z XVI i XVII w.” w: 
„Wilno i Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur”, praca zbiorowa pod 

red. E. Feliksiak, Białystok 1992, s. 321. 
* Tamże. 
* Archiwum Historyczne w Wilnie (dalej A. H. Wilno), F 938, ap. 4. 8.
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rozkaz wileńskiego generała — gubernatora Michaiła Mikołajewicza 

Murawiowa, któremu car nadał tytuł hrabiego za krwawe stłumienie 

powstania styczniowego na Litwie w „Kraju Północno — Zachodnim 

Imperium”, a do historii polskiej przeszedł z przydomkiem „Wieszatiel”. 

Wracając do tematu samego więzienia na Łukiszkach, to w 1840 r. 

została założona księga podawcza, używana po 1917 r. Znajdujemy w niej 

informacje, iż pod jurysdykcję Łukiszek, jako gubernialnego więzienia, są 

przekazane więzienia oszmiańskie w 1897 r., trockie i święciańskie w 1898 r. 

W styczniu 1870 r. wybudowano w sąsiedztwie Łukiszek cerkiew pod 

wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej. Z biegiem czasu, gdy teren więzienny 

coraz bardziej poszerzał się, znalazła się ona w jego obrębie. Podczas II 

wojny światowej stanowiła już integralną część więzienia, wykorzystywaną 

nie na cele kultowe, lecz izolacyjne. Ustawiono tam odrutowane klatki, tzw. 

„cyganki”, w których umieszczano aresztowanych zaraz po zatrzymaniu. 

Siedziało się w nich po prostu na posadzce. 

W latach 1867-1890 przystąpiono do rozbudowy Łukiszek. Przede 

wszystkim istniejące budynki podwyższono o nowe kondygnacje. 

Pobudowano nowe obiekty, zrekonstruowano stare. Wyremontowano basztę 
wartowniczą. Wodociągi i kanalizację założono jednak dopiero w 1906 r. Od 
tego roku Łukiszki były określane jako wileńska gubernialna „pieresylnaja 

turma” — przesyłowe więzienie. Zaborcy wychodzili bowiem z założenia, 

że nie ma potrzeby trzymać Polaków za kratami, skoro można zasiedlić nimi 

swoje terytorium aż po Władywostok, wykorzystując ich przy tym do 

niewolniczej pracy. 

Podczas zawieruchy pierwszej wojny światowej Wilno przechodziło 
zmienne koleje losu. W lutym 1919 r. kiedy bolszewicy wkroczyli do Wilna, 

na Łukiszkach znaleźli się Polacy, stawiający im opór z Polskiej Organizacji 

Wojskowej. Byli wśród nich m.in.: Henryk Mirakowski, Prokopowicz 

i Bizolat (niestety, imiona tych ostatnich nie są znane). Pomimo morzenia ich 

głodem i wszelkiego rodzaju zadawanych udręk nie wydali swych 

przełożonych. Wyrokiem sądu zostali skazani na śmierć, mieli być straceni 

18 kwietnia 1919 r. w Wielki Piątek. Skazani zwrócili się z prośbą 

o dopuszczenie ich do spowiedzi, na co władze więzienne wyraziły zgodę. 

Był to uknuty podstęp, chciano w ten sposób dowiedzieć się od księdza 

wyznania ich „przestępstw”. Ponieważ ksiądz odmówił tego, został 

aresztowany i zamordowany. 

  

' Autorka podaje to z autopsji, gdy przebywała na Łukiszkach w 1942 r.
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Już miała odbyć się egzekucja skazanych, gdy nieoczekiwanie pół 

godziny wcześniej nastąpiło uderzenie polskich żołnierzy na Łukiszki. 

Wszyscy wyszli na wolność, by następnego dnia w 1919 r. witać polskie 

oddziały wkraczające do Wilna pod dowództwem gen. Lucjana 

Żeligowskiego. 
Wycieńczeni więźniowie zostali umieszczeni w luksusowym hotelu na 

odpoczynek. O powyższej historii opowiedział Tomasz Mirakowski — wnuk 

peowiaka Henryka!'. 
Z. chwilą odzyskania przez Polskę państwowości, tj. po I wojnie 

światowej, Łukiszki zaczęły funkcjonować jako normalny obiekt więzienny 

dla osób, które popełniły wykroczenia kryminalne. Nazwę pobliskiego Placu 
Łukiskiego zmieniono na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego. Więzienie 

otaczały ulice: Flisowa, Więzienna i Pańska. Z placem łączył zaułek 

Montwiłłowski. 
Plan Łukiszek (przedstawiony na str. 12) pochodzi z późniejszego okresu, 

bo z 1943 r., jednakże zasadnicze jego zabudowania pozostały z lat zaistnie- 
nia więzienia. Składało się ono z trzech pawilonów i szpitalnych baraków. 

Q Pawilon I stanowiły budynki czteropiętrowe, ustawione skrzydłowo. 
Okna w nich były 2 metry od posadzki. 

> Skrzydło I — 200 cel pojedynczych 
> Skrzydło II — 200 cel pojedynczych 

> Skrzydło III — cele piwnicze, tzw. podwał. W tych celach 
gromadzono więźniów przeznaczonych na egzekucje. 

Ql Pawilon II — okna osłonięte blachą „zablindowane”. Separatki 

spacerowe otoczone murem. Wewnątrz cele pojedyncze oraz sala 

widowiskowa ze sceną, na której prowadzono śledztwo 

z zastosowaniem tortur. Zimą 1942 r. pawilon był nieczynny ze 

względu na oszczędzanie opału. 

U Pawilon III — gospodarczy. Mieściły się tu warsztaty, kuchnia, pralnia, 

łania. Na piętrze duże cele przeznaczone dla więźniów pracujących. 

Q Szpitalik więzienny składał się z dwóch drewnianych baraków, 
stojących naprzeciwko siebie. Jeden przeznaczony dla kobiet, drugi 

dla mężczyzn. W tym ostatnim znajdował się gabinet 

stomatologiczny, do którego pod strażą przyprowadzano więźniów. 

Gdy było ich więcej, oczekiwali na swoją kolej na zewnątrz, 

ustawiając się twarzą do ściany. 

l . . % pĄ $ 

Relacja pisemna w posiadaniu autorki. 
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Plan więzienia na Łukiszkach w Wilnie, rys. Henryk Wiłkojć
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Wszystkie budynki więzienne otaczał wysoki mur gęsto pokryty 

wtopionymi w beton kawałkami ostrego szkła. Oprócz tego wmurowano 

żelazne pręty o wysokości półtora metra, a na nich rozpięto kolczaste druty. 

Co jakąś odległość znajdowały się tzw. bocianki ze strażnikami 

wyposażonymi w broń automatyczną. Wszystkie przejścia do budynków 

i podwórek były dokładnie zamykane i pilnowane przez służby więzienne. 

Z Łukiszkami jest ściśle związane więzienie przy ul. Ofiarnej, gdzie 

NKWD po agresji ZSRR na nasze terytorium w 1939 r. zajęło wybudowany 

tam w 1890 r. gmach sądu i notariatu. Ogromny budynek, położony 

stosunkowo niedaleko od więzienia, u wylotu ulicy Ofiarnej na 

przebiegającą tamtędy ulicę im. Adama Mickiewicza, był wielce przydatny 

dla morderczego aparatu ZSRR. Piętra służyły dla urzędujących 

funkcjonariuszy. Stąd wychodziły rozporządzenia, decyzje, wyroki. Tu 

odbywały się procesy. Piwnice, w których przed wojną znajdowały się 

archiwa sądowe i notarialne, przystosowano na pomieszczenia dla 

uwięzionych na czas śledztwa. Tutaj także przyprowadzano niej ednokrotnie 

więźniów z Łukiszek na przesłuchania. Tak było wygodnie dla 

„sledowatieli”, nie musieli się fatygować na Łukiszki. 

Zainstalowano 110 cel wraz z celami tortur, czasowym aresztem 

i zapleczem więziennym. 
Od 24 czerwca 1941 r., po napaści Niemców na ZSRR, gmach ten objęło 

gestapo oraz litewskie służby współpracujące z okupantem. 

Nazwa ulicy: „Ofiarna” ma swą symbolikę. Powstała z tego powodu, że 

w tym właśnie miejscu zostali straceni powstańcy styczniowi, o czym 

głosiła tablica umieszczona na budynku w 1920 r.: 

„Miejsce stracenia bohaterów 1863—1864 

W 1992 r. tablica ta została zdjęta przez współczesne władze litewskie, 

umieszczono zaś inną z napisem w języku litewskim. Oto jej tłumaczenie: 

„W tym gmachu zbudowanym w 1890 r. dla sądu okręgowego, 

podczas wszystkich okupacji mieściły się instytucje represyjne — 

sąd i prokuratura, gestapo, KGB. Tu planowano ludobójstwo 

mieszkańców. Więziono, przesłuchiwano, męczono i mordowano 

obywateli państwa litewskiego ”. 

Treść tego napisu jest tendencyjnie kłamliwa, ponieważ mówi 

o nieokreślonych narodowościowo mieszkańcach. Przecież tu byli więzieni
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Polacy. Litwini zaś stanowili czynnik represyjny, współpracując 

z sowietami, później z gestapo. 

W tym gmachu miała siedzibę sauguma - litewska policja bezpieczeń- 

stwa; oddziały specjalne Ypatingu Buriari, mordujące w Ponarach, tutaj 

otrzymywały dyrektywy. Poza tym w czasie II wojny światowej nie było 

państwa litewskiego. Jedynie w ciągu 7 i pół miesiąca od 28.10.1939 do 
15.06.1940 z łaski ZSRR Litwini zostali obdarowani Wilnem i częścią 

Wileńszczyzny, lecz pod kuratelą tegoż ZSRR. 

ś
ś



Rozdział I 

  
Polacy na Łukiszkach 

w okresie od 18 września 1939 r. 
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Polacy na Łukiszkach w okresie od 18 IX 1939 r. do 24 VI 1941 r. 17 

1. PIERWSZA OKUPACJA SOWIECKA 

(18 IX 1939 — 28 X 1939) 

A związku z umową Niemiec hitlerowskich ze Związkiem 

Radzieckim, zawartą w dniu 23 sierpnia 1939 r., obaj agresorzy 

wkroczyli na teren Polski we wrześniu tegoż roku. Chodziło nie 

tylko o pozbawienie nas państwowości, ale i o zagładę narodu. Ten cel 
przyświecał obu najeźdźcom podczas kilkakrotnych późniejszych ustaleń 

wspólnej polityki eksterminacyjnej. 
Wkrótce po wkroczeniu do Wilna Armii Czerwonej, a w ślad za nią grup 

operacyjno-czekistowskich NKWD, zapełniły się Łukiszki. Aresztowano 

elitę polskiego społeczeństwa, a więc polityków przedwojennych, ludzi 
nauki, kultury, wojskowych, policjantów, prawników - słowem inteligencję. 

Oto nazwiska niektórych uwięzionych: prezydent miasta dr Wiktor 

Maleszewski, wiceprezydent Kazimierz Grodzicki, wicewojewoda Józef 

Rakowski, profesorowie USB Czesław Czarnowski i Marian Jakowicki, dyr. 

szpitala Św. Jakuba dr Siedlecki, doc. filologii polskiej USB Stanisław 
Cywiński, prezes Prokuratorii Gen. Michał Obiezierski, poseł i senator RP 

Witold Abramowicz, działacz PPS Stanisław Bagiński, sędziowie: Antoni 

Rogiński, Kazimierz Dowgiałło, Jan Janczewski, Olgierd Brant, Teofil 

Sawicki, sędzia Sądu Najwyższego Hawryłkiewicz, red. Bohdan Skarżyński, 

kurator Okręgu Szkolnego Marian Grodecki, dyrektor DOKP Wacław 
Głazek, prezes Izby Kontroli Zenon Mikulski, dyrektorzy banków: Bohdan 
Nowak, Michał Ladowski, działacz Wileńskiego Towarzystwa 
Dobroczynności Bochwic, obaj bracia Józefa Piłsudskiego: Kazimierz i Jan, 

15 adwokatów w tym: Tadeusz Wirszyło, Wacław Sawciało, Henryk Frlich, 

Maciej Jamłot, Witalis Kołoszyński, Tadeusz Parczewski, Dymitr 

Afanasjew!. 

Nie jest to pełna lista aresztowanych, a następnie wywiezionych na 

terytorium imperium sowieckiego. Liczba ich została określona na 351 osób. 

To są ci, których nazwiska podały środowiska zawodowe, np. Rada 

Adwokacka, Izba Przemysłowo—Handlowa w Wilnie. W skład powyższej 

  

Z. Ponarski, „W Wilnie po 17 września 1939 r.”, „Prawo i Życie” nr 38 z 19 IX 1992 wg 

list z „Kuriera Wileńskiego” w: S. Lewandowska „Życie codzienne Wilna w latach II wojny światowej”, Warszawa 1997, s. 22, 23.
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liczby nie weszli oficerowie polscy, którzy zgłosili się na ogłoszone 

zarządzenie władz radzieckich o przymusowej ich rejestracji, które zapewni 

im prawo do pracy i zamieszkania. Nie orientując się w podstępnej 

1 złowieszczej polityce wschodniego sąsiada, wszyscy oni zapewne od 

razu byli rozstrzelani. 

Oprócz Polaków znanych z nazwiska aresztowano w ogóle w ciągu 40 dni 

pierwszej okupacji sowieckiej ponad 500 osób — jak ocenia historyk Longin 

Tomaszewski. 

Co działo się na Łukiszkach? Aresztowanych przywożono najczęściej 

nocą. Warunki były urągająco prymitywne — mówiąc delikatnie. Ludzie 
stłoczeni, głodni, gdyż lichą strawę otrzymywali raz dziennie, i to 
przeważnie w porze nocnej. W celi śmierdzący kibel dla załatwienia potrzeb 
fizjologicznych. A psychicznie? Niepokój o los najbliższych, a i o własny. 
Ciągły strach przed wezwaniem na przesłuchanie, prowadzone przez 

wyspecjalizowanych, znanych z okrucieństwa enkawudzistów. 

Pobyt w więzieniu nie trwał zbyt długo, ponieważ spełniało ono rolę 

pierwszego etapu gehenny sowieckiego reżimu. Przygotowane na kolei 

wagony „stołypinki” wywoziły wymęczonych więźniów na bezkresne 
pustkowia: Kazachstanu, Syberii, Kołymy... Nie wszyscy dojeżdżali do 
obozów pracy, wielu umierało z zimna i głodu. Tych wyrzucano po drodze. 

  

' L. Tomaszewski, „Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945”, Warszawa 2001, s. 46. 
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2. OKUPACJA LITEWSKA 

(28 X 1939 — 25 VI 1940) 

nika 1939 r. podpisały układ z Litwinami w Moskwie o przeka- 

zaniu im Wilna i części województwa wileńskiego. Oczywiście, 
obdarowani ochoczo przyjęli prezent i w ten sposób państwo litewskie stało 

się trzecim agresorem na terytorium przedwojennej suwerennej Polski. 

Po wkroczeniu armii litewskiej do Wilna zaczęto zaprowadzać nowe 

porządki. Polegały one na litwinizowaniu per fas et ne fas wszystkiego, co 

polskie. Zaczęto od szkolnictwa, także wyższego; z dniem 15 grudnia 1939 r. 

zamknięto Uniwersytet Stefana Batorego, szczycący się wieloletnimi 

osiągnięciami naukowymi. 
W szkołach średnich, i to niebagatelnych liczbowo — bo: męskie gim- 

nazjum im. Adama Mickiewicza liczyło 770 uczniów, żeńskie im. 

E. Orzeszkowej — 511 uczennic, podobnie w gimnazjum męskim im. Króla 
Zygmunta Augusta, w Państwowej Szkole Technicznej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego — 722, w prywatnym Gimnazjum Ojców Jezuitów - 580, nie 

biorąc pod uwagę pomniejszych, jak: Nazaretanek, P.P. Benedyktynek, 

Filomatek, im. Piotra Skargi, Kupieckiego, Szkół Zawodowych przy 

ul. Kopanica i wielu innych — miały miejsce brutalne sceny, obrażające 

uczucia narodowe młodych ludzi, np. urąganie przy zdejmowaniu w klasach 

portretów polskich dostojników państwowych. 
Za noszenie oryginalnych guzików przy płaszczach gimnazjalnych można 

było być zdzielonym na ulicy pałką przez rosłego, bo 2-metrowego 
litewskiego policjanta (innych do tej służby nie przyjmowano). 

Prześladowano posługiwanie się w mieście językiem polskim. „Różne 

pożałowania godne ekscesy można określić jako arogancję, ksenofobię, 

nietolerancję a nawet jako zwykłe chamstwo” — jak pisał w swych wspom- 

nieniach Olgierd Christa, jeden z ówczesnych 16-latków, który prze- 

siedział prawie miesiąc na Łukiszkach, zatrzymany z kolegami na ulicy”. 

Nic dziwnego, że patriotycznie wychowana młodzież w porywie 

AV. ładze sowieckie, dyspónując cudzymi ziemiami, 10 paździer- 

  

* O. Christa, „U Szczerbca i Lupaszki”, Warszawa 1999, s, 24.
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szlachetnych uczuć przeciwstawiała się wyraźnej przemocy. W dniu Święta 

Zmarłych w 1939 r. przy mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego 

śpiewano pieśni narodowe, wznoszono okrzyki, na co zareagowały władze 

policyjne, które przy użyciu koni rozpędziły tłumy. Wielu chłopców, także 

dziewcząt pochwycono i osadzono na Łukiszkach. Przewieziono ich 

z komisariatów zakratowanymi samochodami i umieszczono w pojedynkach, 

ponieważ więzienie świeciło pustkami po ewakuacji więźniów przez dopiero 

co odeszłych sowietów. Wyrok brzmiał: jeden miesiąc za uczestnictwo 
w zamieszkach ulicznych. Ponieważ młodym nie brakowało animuszu nawet 
w sytuacjach opresyjnych, więc niektórzy: np. Stasio Gławdzin i Walek 

Wiersztort ułożyli nawet wierszyk, operując grą słów: 

„Rzecz bardzo wzniosła mieć w życiu cele. 

Stasiek i Walek również je mieli, 

Może myślicie: zakon lub mniszki? 

Ich cele były tam, gdzie Łukiszki!”! 
W grudniu 1939 r. wybuchł strajk szkolny, na który władze odpowiedzia- 

ły nie tylko zamknięciem szkół, ale i licznymi aresztowaniami. Osadzono 

na Łukiszkach m.in.: Bronisławę Kosmowską c. Jana, Edwarda 

Swolkienia s. Konstantego, Napoleona Kopeć s. Hipolita, Irenę Rudnicką 

c. Witolda, Kazimierę Bobrowską. 
Oto fragmenty relacji z pobytu w więzieniu uczennicy gimnazjum im. 

Elizy Orzeszkowej, zatrzymanej w grudniu podczas strajku — Danuty 
Ciesielskiej: 

„Od wieku 15 lat siedziało się na Łukiszkach, stąd doprowadzano na 

przesłuchania do saugumy (przy Ofiarnej — dop. H. P.). Zabraniano 
dostarczania nam paczek, ubrań, bielizny. Siedziałyśmy w pojedynkach, 

bezradne, wiedziałyśmy, że są gdzieś matki lub ojcowie, ale nic 
dokładnego... Po pewnym czasie dowiedziałam się, że zostali aresztowani 

moi rodzice. Matkę jako chorą wypuszczono po paru tygodniach... 

W więzieniu przebywałyśmy trzy długie miesiące, karmiono nas 

względnie, trzy razy dziennie, miałyśmy dostęp do lekarza. Zaziębiałyśmy 

się, ponieważ prowadzono nas do tzw. łaźni przez podwórze więzienne — tam 
zabierano ubrania do dezynfekcji, dawano kawałek mydła i nim zdążyłyśmy 

się namydlić, puszczano wrzątek, więc chroniąc się od oparzenia — 

  

! W zbiorach autorki. 

? J. Wołkonowski, „Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej w latach 

1939—1945”, Warszawa 1996, s. 16.
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okrywałyśmy się skrawkami płótna lub podartej bielizny. Potem gnano nas 

szybko po ubrania (sztywne i gorące) i takie nie osuszone — wciągałyśmy 

na siebie. Potem pędzono nas po mrozie przez te same podwórza. Zaczęły się 

choroby, zapalenia oskrzeli, jajników, zatok, uszu — no i zapalenia 

okostnej”'. 

Na spacer wyprowadzano dziewczynki raz w tygodniu. A że siedziały 

w pojedynkach, więc nudząc się wypełniały czas stukając w ściany 

sąsiednich cel alfabetem Morse'a. Jednak tylko wtedy, kiedy to udało się, 

tzn. strażnik nie widział przez „judasza”. Cytowanej Danucie Ciesielskiej 

udało się raz zobaczyć swojego ojca — choreografa i scenografa teatru 

muzycznego „Lutnia”, Józefa Ciesielskiego. Stało się to w czasie, gdy była 

prowadzona na przesłuchanie. Przebywał w więzieniu ponad 2 miesiące. 

Nie on jeden zresztą. Rodziców strajkowiczów także aresztowano za nie- 

subordynację ich dzieci. Oczywiście nie brano pod uwagę wyrażonej woli 

matki czy ojca poniesienia kary za swoje pociechy. Sauguma uważała, że 

każdy odpowiada za to, co sam zrobił, nawet jeśli ten ktoś nie był pełnoletni. 

Litewska policja bezpieczeństwa penetrowała nie tylko konspiracyjne 

organizacje młodzieżowe, ale również ludzi dorosłych i osadzała na 

Łukiszkach. O tym, co tam się działo, za chwilę, a na razie trzeba poświęcić 

nieco miejsca na omówienie podziemnych grup niepodległościowych, 

które powstały w Wilnie po wybuchu wojny jak grzyby po deszczu i które 

były przyczyną pozbawienia wolności licznej rzeszy Polaków. 

Do największej i najliczniejszej organizacji młodzieżowej należał 

Związek Wolnych Polaków [ZWP], zaistniały przed wojną pod nazwą Liga 

Wolnych Polaków. Nawiązywała ona do ideałów Towarzystwa F ilomatów 

i Filaretów, a więc: miłość Boga i Ojczyzny, samodoskonalenie poprzez 

wyrabianie takich cech charakteru, jak: wysokie poczucie honoru, sumien- 

ność, bezinteresowność, solidarność, a przy tym ofiarność i żarliwość 

religijna. Józef Piłsudski był dla nich sztandarową postacią. Hołdowano 

tradycjom Jagiellońskim w imię łączenia się, a nie dzielenia i świadomego 

dominowania czynnika polskiego. 

Silny wileński ośrodek skautowy przybrał nazwę Związku Bojowników 

Niepodległości [ZBN]. Skupił on instruktorów i starszych harcerzy. Obie 

organizacje prowadziły działalność informacyjną i propagandową poprzez 

wydawanie ulotek, krzepiących na duchu ciężko doświadczone 

  
':D. Ciesielska, „Strajk młodzieży szkolnej w grudniu 1939 r.” w: „Wilno jako ognisko 

oświaty w latach próby 1939-1945”, Białystok 1994, s. 287.
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społeczeństwo, informując o najważniejszych wydarzeniach politycznych. 
ZBN wydawał biuletyn z krótkimi artykułami, pobudzającymi do stawiania 

oporu okupantom. ZWP redagował pisemko „Za Naszą i Waszą Wolność”. 

Kolporterów gazetek i młodocianych „naklejaczy” nie brakowało. 

Istniał też pion wojskowy tych organizacji, przygotowujący młodzież 

do przyszłych wystąpień zbrojnych. Członkowie ZWP byli w dużej mierze 

synami oficerów i podoficerów WP, przebywających w obozach jenieckich 
lub poległych we wrześniu 1939 r., czy zaginionych (później zidentyfikowa- 
nych w Katyniu). Chłopcy więc czuli się zobowiązani do kontynuowania 

walki z najeźdźcami niejako w zastępstwie ojców. Do mało znanych 

młodzieżowych organizacji należą „Młode Orły”, w skład których wchodzili 

uczniowie szkół wojskowych. 

Jeśli chodzi o organizacje dorosłych, to, jak podawał w tamtym czasie 
ks. Kazimierz Kucharski „ojciec” wileńskiej konspiracji: „Tajne organizacje 
— wojskowe, półwojskowe i cywilne — były wyłaniane przez stronnictwa 

polityczne, albo najczęściej tworzyły się spontanicznie... wszystkie 

deklarowały wolę działania na rzecz odzyskania wolności i niepodległości... 

powstało ich w Wilnie kilkadziesiąt”. 

Organizacją, jedną z najważniejszych działających (wrzesień/październik 
1939 r.) był „Komisariat Rządu”. Nazwa nawiązywała do kontaktów 

z Rządem Polskim na emigracji, jednak de facto miało miejsce tylko 
porozumienie z Poselstwem Polskim w Kownie”. Organizacja ta o strukturze 

wojskowej prowadziła wywiad, nasłuch radiowy, szkolenie oraz 

magazynowała broń. Skupiała żołnierzy i oficerów WP, którym udało się 

zbiec z obozów, bądź ocaleć z frontu i dotrzeć do Wilna. W zapiskach 

saugumy określa się jej stan liczebny na około 200 osób”. 

Drugą poważną grupę stanowiły „Koła Pułkowe”, rekrutujące się także 
z wojskowych zawodowych, którzy starali się utrzymać ciągłość wojny, 

nie przerwanej klęską wrześniową. Zajęli się oni przede wszystkim zaopa- 

trzeniem w „lewe” dokumenty swych zagrożonych kolegów, również tym 
samym, co i „Komisariat Rządu”. Koła zawiązywały się według rodzajów 

broni: artyleria, saperzy itd. Zaistniała tam też grupa młodzieżowa, 

poszukująca kontaktu z byłymi wojskowymi. 

  

' Ks. K. Kucharski, „Konspiracyjny ruch niepodległościowy w Wilnie", mszps. w: P. Niwiński, 
„Garnizon konspiracyjny miasta Wilna”, Toruń 1999, s. 25. 

* Tamże. s. 29. 

* Tamże. s. 31.
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Powstały także inne organizacje według poszczególnych opcji polity- 

cznych: Narodowa Organizacja Wojskowa, Organizacja Wojskowa Narodu 

Walczącego, Komitet Walki o Wyzwolenie, Obóz Niepodległościowy, Organi- 

zacja Polski Walczącej, Przysposobienie Wojskowe Kobiet i inne. W drugiej 

połowie czerwca 1940 r. organizacje stopniowo skonsolidowały się w całość 

tworząc Związek Walki Zbrojnej, a następnie po zmianie nazwy w Armię Krajową. 

Wracając do tematu sytuacji w więzieniu łukiskim wtedy, gdy przetrzy- 

mywano tam młodzież, aresztowaną za udział w grudniowym strajku szkol- 

nym, a także za działalność konspiracyjną, to opowiada o niej przebywający 

tam 38-letni wtedy rtm. Tomasz Zan — prawnuk filomaty „Promienistego”. 

Był to oficer wywiadu wojskowego na kraje bałtyckie, delegowany do Wilna 

z Warszawy przez Komendę Główną Związku Walki Zbrojnej. A więc nie 

byle jaka osobistość konspiracyjna. Został aresztowany, ponieważ wzbudził 

podejrzenie przypadkowego agenta i znalazł się na Łukiszkach. Funkcjonariu- 

sze saugumy powiązali jego nazwisko z więzioną młodzieżą ze Związku 

Wolnych Polaków, wiedząc iż kultywuje ona tradycje filomackie. Urządzono 

więc konfrontację i jak wspomina późniejszy pułkownik (w latach osiem- 

dziesiątych jako starzec): 

„Przyprowadzano pojedynczo 17—18-letnich chłopców i pytano, czy 

ich znam. Było ich chyba trzydziestu, żadnego z nich na oczy nie widziałem. 

Niektórzy byli cali posiniaczeni, w pokrwawionych koszulach... Po paru 

pytaniach zorientowałem się, że młodzi należeli do stworzonego przez siebie 

tajnego towarzystwa imienia Tomasza Zana. Sauguma sądziła, że Jestem 

jego szefem i organizatorem. Skończyło się na konfrontacji i już potem nie 

wracano do tej sprawy w śledztwie”. 

Na Łukiszkach pułkownika umieszczono na parterze tuż koło łaźni. 

W dalszym ciągu dowiadujemy się od niego: „Cele więzienne pełne były 

Polaków. W podziemiach znajdowały się cele, w których przesłuchiwano 

aresztowanych. Przez całą noc słyszałem jęki i krzyki katowanych. Potem 

koło mojej celi ciągnięto więźniów, żeby ich cucić w łaźni”. 

Tomasza Zana po kilku dniach pobytu na Łukiszkach zawieziono 

limuzyną do gmachu saugumy na przesłuchanie, które trwało cztery — pięć 

godzin. Powtarzało się to przez tydzień. 

Była połowa stycznia 1940 r. Po jednym z jego powrotów z saugumy na 

Łukiszki przekonał się on, że w więzieniu wybuchł bunt. „Więźniowie walili 

  

W. Wiśniewski, „Ostatni z rodu. Rozmowy z Tomaszem Zanem”, Paryż 1989 r. 

Tamże.
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w drzwi, wybili okna i krzyczeli, domagając się uwolnienia. Skandowali: 

„Wypuśćcie nas!” Śpiewano „Jeszcze Polska nie zginęła!...” Po godzinie 

przyjechało wojsko i rozpoczął się pogrom. Wyciągano z cel pojedynczych 

więźniów i szczuto na korytarzu psami. Ktoś otworzył moją celę, ale jeden 

ze strażników powiedział: „Tego nie bijcie, to więzień pod specjalnym 

nadzorem”. Po jękach bitych i katowanych zaległa złowroga cisza... 
Spędzałem bezsenne noce, słysząc jęki moich rodaków, katowanych przez 

„braci” Litwinów, chciałem, żeby to był koszmarny sen, z którego można 

się obudzić”. 
Jeśli chodzi o sprawę samego Tomasza Zana, to stanowiła ona ciężki 

orzech do zgryzienia dla saugumy, nie było dowodów winy, opierano się 

jedynie na domniemaniach. Okolicznością sprzyjającą dla niego było to, 
iż świetnie operował językiem litewskim, jako że w dzieciństwie pobierał 

naukę na etnicznej Litwie, przy tym w metryce urodzenia figurowało 
zlitewszczone nazwisko — Zanas. W celu zdobycia przychylności 

funkcjonariuszy przesłuchujących go podkreślał, że zawsze czuł się 
obywatelem Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jednak zabiegi te, jak i brak 
konkretnych dowodów przeciwko późniejszemu pułkownikowi (ps. 

„Tomasz”, „Oleś”, „Sęk”, „Michał”, „Gajowy”, „Borek”) nie przyczyniły się 

do jega uwolnienia. Ostatecznie po jego przyznaniu się do obserwacji wojsk 
sowieckich, gwoli zaspokojenia własnej ciekawości, został skazany na jeden 

rok więzienia”. Przewieziony z Łukiszek do Kowna do VI fortu, znalazł się 

w towarzystwie innych polskich oficerów; m.in. płk Gaładyka, ppłk Jerzego 

Dąbrowskiego. Po jakimś czasie przeniesiono go do innych obozów na 
Litwie. Wyszedł na wolność dopiero w czerwcu 1940 r. w wyniku zamie- 
szania przy ponownym wkroczeniu na Litwę Armii Czerwonej. 

W związku ze strajkiem szkolnym w grudniu 1939 r. trafił na Łukiszki 

profesor Władysław Oszywa — polonista. Zarzucano mu podburzanie 

młodzieży do buntów. Był to pedagog ogólnie szanowany nie tylko ze 
względu na rozległą wiedzę humanistyczną, lecz także za nader pożyteczny 

wpływ wychowawczy na podopiecznych (również na autorkę, ówczesną jego 

uczennicę). Profesor Oszywa po krótkim pobycie na Łukiszkach został 
wywieziony do obozu pracy na Litwie w Prowieniszkach. W ciągu paru lat 

kopiąc tam torf nadwerężył zdrowie tak, że w końcu zaniewidział. 

W Krakowie po wojnie odwiedziłam go już całkowicie ociemniałego. 

  

! Tamże. 

* J. Wołkonowski, „Okręg Wileński...”, s. 22.
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Inną poważną osobistością, którą osadzono na Łukiszkach w tamtym 

czasie był asystent USB, a późniejszy znany profesor — literaturoznawca 

na KUL-u Czesław Zgorzelski. 
Aresztowano go nocą (co było powszechnie praktykowane) z 6 na 7 

stycznia 1940 r. za udział w pisaniu ulotek; właściwie chodziło o napisanie 

przemówień Bożonarodzeniowych na zlecenie „Komisariatu Rządu”. Oto 

jego wspomnienia: „Ulokowano mię na trzecim piętrze w ostatniej narożnej 

celi centralnego pawilonu z galeryjkami po obu stronach...” „Łóżek w celi 

nie było. Posłanie składało się z dwu sienników bez prześcieradeł... zimno, 

na dworze ściskał mróz prawdziwie siarczysty, dochodzący do 30 stopni, 

z obu ścian celi szedł taki chłód, że samo zdjęcie płaszcza wydawało się 

decyzją zbyt ryzykowną”. 

Był razem z kryminalistą, rzeźnikiem, który zabił człowieka nożem. „Po 

przespaniu z mordercą, z którym należało nakryć się wspólnym płaszczem, 

by było cieplej, rano do czarnej lury, którą umownie zwano kawą, miałem 

tylko kromkę razowego chleba więziennego”. 
W południe celę odwiedził naczelnik więzienia — Litwin. Zapytawszy 

o powód zatrzymania i dowiedziawszy się, że C. Zgorzelski pracował jako 

asystent na Uniwersytecie Stefana Batorego, powiedział złośliwie: „Ot 

mówiliście, że guzika nawet nie oddacie Niemcom, a teraz...” Nie speszony 

więzień odrzekł, że nie godzi się urągać społeczeństwu tak dzielnie 

walczącemu z Niemcami, podczas gdy Litwini z nimi współpracują, Wilnem 

zaś władają z łaski Armii Czerwonej. Naczelnik pokwitował to milczeniem. 
Później Czesław Zgorzelski trafił do celi, mając za towarzysza „skoczka”, 

czyli złodzieja balkonowego, a że był to człowiek wielce wesoły, nie nudził 

się z nim. Grali w szachy, lecz krótko, dopóki nie podejrzał ich strażnik 

przez „judasza”. Szachy były wykonane, oczywiście, więziennym sposo- 
bem, tj. ze skrawków znalezionego gdzieś papieru, pasty do zębów, którą 
wtedy można było posiadać i szuwaksu, kupionego w kantynie więzienia. 

Wyżywienie było całkiem możliwe, dawano kaszę dostatecznie okraszoną 

oraz chleb, a przy tym raz w tygodniu rodzina mogła przekazywać paczkę, 

tzw. „padajankę”. 

Ponieważ na kilkakrotnych przesłuchaniach więzień powtarzał dość 

prawdopodobną, przez siebie wymyśloną legendę, dotyczącą ulotek, które 

znaleziono podczas rewizji w jego domu, więc nie nękano go zbyt często. 

  

C. Zgorzelski, „Przywołane z pamięci”, Lublin 1996, s. 111. 

Tamże, s. 112-115
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A wkrótce, w lutym 1940 r., został zwolniony całkiem nieoczekiwanie. 

Jak później okazało się na skutek interwencji przedstawicielstw 

zachodnich w Kownie. Wyszła na wolność połowa więźniów najmniej 

obciążonych. Pozostałych w tej sprawie postawiono po paru miesiącach 

przed sądem i skazano na kary do kilkunastu lat więzienia". 

Podczas okupacji litewskiej Łukiszki były zapełnione. Dramat dotyczył 
nie tylko uwięzionych, także ich rodziny. Wspomina o tym córka Ignacego 
Witaka, aresztowanego w styczniu lub lutym 1940 r. Jej ojciec — były 

legionista (rocznik 1899), po odbytej kampanii wrześniowej znalazł się jako 
internowany na Litwie, skąd udało się mu uciec i przedostać do domu, do 

Wilna. Niestety, wkrótce został aresztowany, a jego stroskana żona nie- 
ustannie wystawała przed bramą więzienną. Tam przy okienku przyjmo- 

wano paczki żywnościowe. Musiała zająć kolejkę o świcie, bo było 

mnóstwo takich jak ona. Któregoś razu, a działo się to w czasie wyjątkowo 

ostrych mrozów zimy 1940 r., dochodzących do -30*C, litewskie straże 

więzienne puściły na zziębnięte kobiety obfite strumienie zimnej wody — tak 

dla „hecy”. 

Nie wiadomo jak długo potrwałby pobyt I. Witaka na Łukiszkach, gdyby 
nie nastąpiły nieprzewidziane wydarzenia, niestety, tragiczne dla rodziny — 

jak opowiada córka: „Otóż w maju 1940 r. w czasie nabożeństwa majowego 

w Ostrej Bramie, gdzie modliliśmy się codziennie, (były to powszechnie 

i tłumnie odprawiane praktyki religijne w Wilnie przed wojną, jak i w czasie 

wojny — dop. H.P.) mój starszy brat 14-letni Zbigniew — uczeń gimnazjum 

Adama Mickiewicza poczuł się bardzo źle. Odwieziony do szpitala leżał dwa 

tygodnie z zapaleniem opon mózgowych. Mama moja zabiegała u władz 
więziennych o sprowadzenie pod eskortą ojca do umierającego syna. Gdy 

to stało się, zastał już nieprzytomnego. Wkrótce Zbigniew zmarł. Po pono- 

wnych staraniach mamy oraz znajomych wypuszczono tatę na pogrzeb. 

W czasie pogrzebu, pomimo że był pilnowany przez strażników, znikł przy 
pomocy życzliwych przyjaciół. Później na cmentarzu Rossa przy grobie 

brata na ławeczce często przesiadywali tajniacy, licząc, że może pojawi się 
uciekinier, lecz bezskutecznie. W domu co noc odbywała się rewizja”.” 

Takie możliwości ucieczki, jak powyżej opisane, wyjątkowo mogły się 

zdarzyć. Na Łukiszki codziennie byli przewożeni Polacy przez litewską 
policję bezpieczeństwa. 9 stycznia 1940 r. aresztowano 67 osób, członków 

  

! "Tamże, s. 117. 

* List Celiny Gawryś z Opola — córki I. Witaka w posiadaniu autorki. 
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„Organizacji Polski Walczącej” — według spisów znalezionych u jednego 
z nich, 19 marca 1940 r. — 121 członków „Komisariatu Rządu”. Właściwie 

obie te podziemne organizacje zostały zlikwidowane przez saugumę. 

W sumie podczas okupacji litewskiej, aczkolwiek krótkiej, znalazło się 

W bastylii z czasów carskich aż 1500 Polaków”. Stanowiło to efekt usilnej 

pracy konfidentów litewskich, niszczących z upodobaniem dawnych 
współmieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, upatrujących zaś 

przyjaciół w najeźdźcach z Zachodu i „dobroczyńcach” ze Wschodu. 

W niniejszej części pracy zostały przytoczone tylko niektóre relacje 

ź pobytu naszych rodaków na Łukiszkach. Gdyby przytoczyć ich więcej, 

Informacje o warunkach tam panujących powtarzałyby się. 

  ——— —— wn z 

LAP F 378 Ap 10 B 699 s. 117-121 u: J. Wołkonowski, „Okręg Wileński Związku Walki 

, Zbrojnej Armii Krajowej w latach 1939-1945", Warszawa 1996 r. 
J. Wołkonowski, „Litewska okupacja Wileńszczyzny”, w: „Mars” 3/95 s. 64, 65, 

w: P. Niwiński „Garnizon...” s. 25.
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3. DRUGA OKUPACJA SOWIECKA 

(15 VI 1940 — 24 VI 1941) 

wiązek Radziecki w trosce o swe wpływy na anektowanych 

Ć! obszarach Polski wraz z Trzecią Rzeszą, widząc sukcesy swego 

sojusznika na Zachodzie, postanowił wycofać pod byle pretekstem 
pewne swobody wcześniej udzielone Litwinom. 15 czerwca 1940 r. ponownie 

wkroczyła Armia Czerwona do Wilna oraz na przyległe terytorium części 

Wileńszczyzny. Wśród Litwinów nie brakowało zwolenników proradzieckiej 

orientacji. Nastały czasy totalnego zagrożenia ponownymi aresztowaniami 
i wywózkami nie tylko zadenuncjowanego polskiego Podziemia, ale w ogóle 
polskiej ludności. 

W pierwszych miesiącach aresztowano m.in. prof. Władysława 

Wielhorskiego dyrektora Szkoły Nauk Politycznych, Aleksandra Błażeja 

Prystora — polityka, bliskiego współpracownika J. Piłsudskiego, Michała 

hr. Tyszkiewicza, prof. Jabłonowskiego, mec. Tadeusza Kiersnowskiego, 

Wandę Pełczyńską, Stanisława Mianowskiego. 

Wkrótce osoby te zostały wywiezione w głąb Rosji, ale zanim to 
nastąpiło, rodziny ich od świtu wystawały pod murem więziennym, by podać 
paczki. Wśród nich popularna aktorka, żona Michała hr. Tyszkiewicza — 

Hanka Ordonówna. Żywność dostarczana przez rodziny stanowiła dla 

uwięzionych nie tylko wartość doraźną w głodowych racjach, jakie 
otrzymywali w więzieniu, także uspokajającą, ponieważ była dowodem, 
że najbliżsi jeszcze nie zostali pochwyceni i odtransportowani w głąb Rosji. 

W pierwszych miesiącach panowania w Wilnie NKWD aresztowano 

pojedyncze osoby, związane z konspiracją lub uważane za „rażących” 

wrogów władzy ludowej, tj. „obszarników” i „kapitalistów”, także tych, 

którzy walczyli z bolszewikami w 1920 r. 

Do tych ostatnich należał prof. prawa Jan Józef Adamus. Urodzony 

w 1896 r. był wykładowcą na Uniwersytecie Stefana Batorego. Aresztowany 

11 lipca 1940 r. siedział na Łukiszkach krótko, wnet został przekazany do 
Mińska. Była to praktyka często stosowana, by etapami przenosić więźniów 
do Butyrek w Moskwie. Prof. Adamus znalazł się tam w 80-osobowej celi 
wraz z prof. Stanisławem Świaniewiczem, autorem „W cieniu Katynia”. 

  

' Relacja pisemna szkolnej koleżanki autorki, Marysi Adamasówny — córki Profesora. 

z
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Zgoła inna przyczyna spowodowała aresztowanie wykładowcy i pedagoga 

Państwowej Szkoły Technicznej na Holenderni - Ludwika Janowicza. Otóż 

na dzień Święta Zmarłych w 1940 r., uczniowie — komsomolcy, postanowili 

urządzić zabawę taneczną. Zwrócili się do inż. Janowicza o objęcie nad nią 

patronatu, na co ten stanowczo nie wyraził zgody, twierdząc, że w jego 

odczuciu byłoby to tańczenie na grobie matki. Przekonywał swych 

wychowanków, wśród których miał ogromny wpływ, gdyż był bardzo 
lubiany i poważany, aby nie brali w tym udziału. Tej samej nocy zabrano go 

z domu na Łukiszki, gdzie przesiedział aż do maja 1941 r. Po wytoczonym 

mu procesie pozwolono na widzenie z rodziną. 

Wtedy ostatni raz zamienił z nią kilka zdań, wkrótce bowiem znalazł się 

W lagrze ZSRR nad Peczorą. Tam zakończył życie". 
Niektórzy Wilnianie mieli pecha, że pomimo, iż udało się im uwolnić 

po pierwszym aresztowaniu przez NKWD, powtórnie wpadli w ręce wroga. 

Do takich należał Kazimierz Wacław s. Jakuba — zawodowy wojskowy, były 

legionista, w okresie międzywojennym prowadził organizację strzelecką 

W Trokach pod Wilnem. Osadzony na Łukiszkach w październiku 1939 r., 

a więc wkrótce po wkroczeniu Armii Czerwonej do Wilna, wieziony 

w transporcie na Wschód zdołał zbiec i wrócić do domu. Niedługo cieszył 

się wolnością, 2 sierpnia 1940 r. ponownie trafił na Łukiszki, gdzie 

przesiedział siedem miesięcy w celi nr 29 na II piętrze i z wyrokiem pięciu 

lat ciężkich robót został wywieziony do Workuty. Jedyne „przestępstwo” 

stanowiła przeszłość — był w Legionach (zał. 1). 

A to inny przypadek: czterej chłopcy — gimnazjaliści oraz dwaj dorośli 

mężczyźni (29-letni i 27-letni) zostali aresztowani za aktualną działalność 

konspiracyjną w sierpniu 1940 r. Dowiedzieli się o tym, za co osadzono ich 

na Łukiszkach 23 grudnia 1940 r., po pięciomiesięcznym okrutnym śledz- 

twie. Wyrok w ich sprawie zapadł w Ludowym Komisariacie Spraw Wew- 

nętrznych w Mińsku, w samej Rosji, na podstawie prawa ustanowionego tam 

24 maja 1931 r. dotyczącego „kontrrewolucjonistów” — a więc opartego na 

przedwojennej legislacji obcego państwa, podczas gdy „przestępcy” działali 

na terenie własnym. Ta kuriozalna niekonsekwencja charakteryzowała się 

postawieniem zarzutów członkom społeczeństwa kraju okupowanego, nie- 

radzieckiego, nie znającego obcego systemu wartości ideologicznych. Wyro- 

kiem sądu każdy z nich został skazany na pięć lat lagru pracy poprawczej. 

Uzasadnienie było następujące: 
  

' Szerzej oinż. L. Janowiczu w: „Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie”, Warszawa 1991. s. 190.
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„W końcu lipca 1940 r. Zarząd NKWD w Wilnie otrzymał materiały 

o tym, że w Wilnie istnieje polska organizacja kontrrewolucyjna, która 

trudni się przygotowaniem i rozpowszechnianiem wśród uczącej się młodzieży 

nielegalnych ulotek o treści kontrrewolucyjno-nacjonalistycznej, nawołu- 

jących do odbudowy pańskiej Polski”. 

Nazwa organizacji w wydaniu enkawudowskim brzmiała: „Obóz 

Narodowy”, który działał w systemie piątkowym. Każda piątka miała swego 

przywódcę. Grupy piątkowe były zorganizowane w gimnazjum nr 5 im. 

Piotra Skargi oraz w gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 

Według oficjalnych dokumentów NKWD dane dotyczące powyższych 

„spiskowców” były następujące: 

— Stefan Kiełkiewicz ur. w 1911 r. w Sosnowcu, z zawodu lekarz, 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Sierakowskiego 12/4. Jeden z aktywnych 

przywódców. Zorganizował pomieszczenie dla drukowania konspira- 

cyjnego pisma „Do Polski Chrobrych”, redagował doń artykuły. 

Kierował piątkami, koordynując ich działalność. Sam przewodził piątce 

w gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 

— Stanisław Nuszel ur. w 1913 r. w Wilnie, z zawodu elektromonter, syn 

kolejarza, zamieszkały w Wilnie przy ul. Szkaplernej 53/1. 

Przewodniczył piątce w gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 

Wydrukował trzy numery nielegalnej gazety. Przyznał się do winy. 

— Jerzy Gutowski ur. w 1922 r. w Stołpcach, uczeń gimnazjum, syn 

urzędnika, zamieszkały w Wilnie przy ul. Jasnej 22/2. Aktywnie 

zajmował się werbowaniem nowych członków do organizacji, 

kolportował nielegalną prasę, przewodził piątce w gimnazjum im. 

Piotra Skargi. 

— Olgierd Żubrycki ur. w 1921 r. w Baranowiczach, uczeń gimnazjum, 

syn ppłk. WP (ojciec aresztowany), zamieszkały w Wilnie przy ul. 

Wiwulskiego 22/22. Kolportował nielegalną prasę, zdobywał papier do 

drukarni. Poszukiwał członków do organizacji. 

— Karol Łutowicz' ur. 4 października 1921 r. w Wilnie, uczeń gimnazjumim 

' Informacje o dalszych losach Karola Łutowicza przekazała jego żona p. Krystyna Łutowicz 

(zam. w Gdańsku). Więziony na Łukiszkach do 23 czerwca 1941 r., ocalał przed zesłaniem 

do ZSRR dzięki polskim kolejarzom (zob. s. 39), następnie był żołnierzem 6 Dyspozycyjnej 

Brygady Wileńskiej, walczącym w 4 drużynie 2 plutonu 5 kompanii. Po operacji „Ostra 

Brama” uciekł z miejsca koncentacji w Miednikach. tym samym uniknął wywiezienia do 

Kaługi. Jednak 25 stycznia 1945 r. został ponownie aresztowany i w marcu wywieziony do 

ZSRR najpierw do Saratowa, do obozu Jełszanka, potem do Kutaise w Gruzji. 15 sierpnia 
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im. Piotra Skargi, zamieszkały w Wilnie przy ul. Karmelitów 4/10. 

Przechowywał w swoim domu nielegalne ulotki, brał udział 

w wydawaniu nielegalnej gazety. Przyznał się do popełnionych czynów. 

— Kazimierz Kafarski ur. w 1920 r. w Krynkach pod Grodnem, syn 

administratora państwowych domów, uczeń gimnazjum, zamieszkały 

w Wilnie przy ul. Dominikańskiej 4/10. Zajmował się kolportażem 

nielegalnej prasy „Do Polski Chrobrych”. Zachęcał kolegów do 

wstąpienia do organizacji (zał. 2). 

Pomiędzy 10-18 kwietnia 1941 r. zostało aresztowanych 10—ciu 

członków młodzieżowej organizacji Związku Wolnych Polaków. Wśród nich 

przywódca 20-letni Jan Kazimierz Mackiewicz ps. „Konrad”, 18-letni 

Zbigniew Juliusz Proniewicz, 16-letni Mirosław Jerzy Wroński, 17-letni 

Władysław Marian J ończyk, 16-letni Wojciech Narembski, 17-letni Jerzy 

Majer, 18-letni Zdzisław Mularski, 17-letni Zbigniew Osoba, 20-letni 

Grzegorz Ozimek. 
Również wśród ww. został aresztowany 17-letni Bolesław Kukiełka, 

którego NKWD uważał za członka ZWP, podczas gdy faktycznie był on 
członkiem ZHP — Związku Harcerstwa Polskiego, o czym pisze w książce 

Swego autorstwa. Obszernie też kreśli historię zabrania go na Łukiszki jak 

i pobyt tam. Z domu został zabrany przez dwóch enkawudzistów, 

zapewniających matkę młodocianego Bolesława, że za kilka godzin wróci on 

Z powrotem i że niepotrzebne jest zaopatrywanie go w jakąkolwiek żywność. 

Jednak zrozpaczona matka wcisnęła synowi do plecaka resztki ciasta 

Z tydzień temu minionych Świąt Wielkanocy i kostkę masła. Dwóch enka- 

Wudzistów poprowadziło piechotą chłopca. „Skręciliśmy do więzienia. 

Stanęliśmy przed wielką zamkniętą bramą. Otworzyła się furtka i wpusz- 

czono nas... zostałem zaprowadzony na rewizję. Zabrano mi zegarek, 

pasek do spodni i sznurowadła... wydano więzienną bieliznę, zabierając 

moją. Była to konopna koszula z otworem na głowę i bez rękawów, bardzo 

szorstka i sztywna. Następnie zaprowadzono do pokoju, gdzie zrobiono 

fotografię en face i z profilu. W czasie fotografowania musiałem trzymać 
1% 

tablicę z numerem. Następnie zabrano mnie na pobranie odcisków palców”. 

  

1946 r. podjął ucieczkę i po miesięcznej podróży, często na dachach wagonów, dotarł do 
Polski. Ukończył prawo w Toruniu na UMK, jako dr nauk prawnych pracował przez 
22 lata na tamtejszym uniwersytecie, od 1971 r. zaś na uniwersytecie gdańskim. Zmarł 

| 22 listopada 1993 r. 
B. J. Kukiełka, „Życie kreślone historią”, Pruszków 1998, s. 40.
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Te wszystkie rutynowe czynności charakterystyczne były dla NKWD, 

traktującego nawet uczniów gimnazjów, jak w tym wypadku, jako 

potencjalnych przestępców największego kalibru. 

Zaprowadzono więźnia do celi, w której znajdowały się: łóżko 

opuszczane na zawiasach ze ściany, na którym można było położyć się tylko 

po godzinie 22 na noc, stolik, także opuszczany ze ściany, na nim alumi- 

niowa miseczka z drewnianą łyżeczką, jeden taboret i kubeł na odchody. 

Jedzenie należało pobierać przez okienko w drzwiach. Co kilka dni 

wyprowadzano więźniów na spacer, na podwórko nieco większe od celi, 

chodziło się gęsiego. 
Całą noc w celi paliła się żarówka pod sufitem, czego wielu nie 

tolerowało i męczyło się bezsennie. Na przesłuchanie trzeba było iść do 

innego bloku, a po drodze było słychać płacz, jęki, krzyki. Prawdopodobnie 

nagrano to i nadawano przez głośniki dla zastraszenia prowadzonych. W tym 

czasie kiedy konwojent szedł z więźniem i musiał mijać innego, to jednemu 

więźniowi kazano stanąć twarzą do ściany, zaś drugi musiał przechodzić 

z odwróconą głową w przeciwną stronę. 

Rzecz ciekawa, że gdy wywoływano więźnia ze zbiorowych cel na 

przesłuchanie, a działo się to przeważnie w nocy, to w otwartym okienku 

w drzwiach strażnik mówi: »na bukwu „n”« — »na literę „n”« (lub inną). 

Wówczas, jeśli czyjeś nazwisko zaczynało się na tę literę, musiał odezwać 

się i był wyprowadzany. Działo się tak dlatego, żeby w innych celach 

podczas ciszy nocnej nie było słychać konkretnego nazwiska. 

Badanie zaczynało się za każdym razem od pytań o dane osobiste, 

później następowało stawianie zarzutów. Bardzo często trwało ono całą 

noc. Enkawudziści przesłuchujący zmieniali się, więzień musiał trwać cały 

czas W napięciu. 
Bolesława Kukiełkę zabierano wciąż i wciąż, 18 kwietnia miał wrócić 

za kilka godzin do domu, a tu minął już miesiąc, w ciągu którego stawiano 

mu „poważny” zarzut, że w szkole przekazał koledze Tadeuszowi 

Bartoszewiczowi... ulotkę. 

Pewnego razu: „znów zabrano mnie na przesłuchanie. Gdy usiadłem na 

taborecie, przesłuchujący kazał żołnierzowi, który mnie przyprowadził, 

podejść do stołu. Tam szeptem, który częściowo słyszałem, kazał 

przyprowadzić Bartoszewicza. Miała się odbyć konfrontacja... Po jakimś 

czasie żołnierz wrócił i znowu szeptem powiedział, że Bartoszewicz nie 

może być przyprowadzony, ponieważ leży nieprzytomny. Do naszej
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konfrontacji nie doszło. Biednego Bartoszewicza musiano torturować. To 

było chyba moje ostatnie przesłuchanie”. 
Czas mijał nadszedł dzień 22 czerwca 1941 r. a z nim zapowiedź wojny. 

Zaczęło się bombardowanie Wilna przez niewielkie samoloty. Na następny 
dzień rozpoczęła się ewakuacja więzienia. Bolesław Kukiełka wraz z innymi 

znalazł się w wagonie w strasznych warunkach, bo w ciasnocie, bez żadnego 

Jedzenia i picia. Dopóki pociąg zatrzymywał się na stacyjkach na terytorium 

przedwojennej Polski przygodni ludzie, pomimo przeganiania ich przez 

wartowników, podawali biedakom przez okienka jedzenie, aczkolwiek bardzo 

skąpe, ale zawsze coś. Natomiast pragnienie w ciągu trzech dni było nie do 

wytrzymania. „Gdzieś w polu pociąg zatrzymał się. Otworzono drzwi i kazano 

podać naczynia na wodę. Obok toru biegł rów. Zawierał błotnistą wodę, pełną 
Śmieci oraz Bóg wie czego. Żołnierz napełniał tym płynem nasze miseczki 

1 podawał”? 
Bolesław Kukiełka, także pozostali koledzy przetrwali te wszystkie okro- 

pności w ZSRR i szczęśliwie znaleźli się w Armii Polskiej po porozumieniu 

między rządem polskim w Londynie a rządem sowieckim. 

W dniu 9 lipca 1964 r. KGB przy Radzie Ministrów Litewskiej SRR 

w Wilnie postanowił w sprawie dziesięciu uczniów, aresztowanych 18 kwiet- 

nia 1941 r. za „sporządzanie i rozpowszechnianie antysowieckiej nacjona- 

listycznej literatury, wzywającej do odbudowy polskiego państwa burżuazyj- 
nego...” w stosunku do sześciu, w tym B. Kukiełki, tj. tych, którzy byli 

ewakuowani do ZSRR — „wschodnich regionów kraju” — ogłosić amnestię. 

Względem zaś Jana Mackiewicza „Konrada", Zbigniewa Proniewicza, 

Mirosława Wrońskiego i Władysława Jańczyka — tych, którym udało się ocaleć 

od wywiezienia z powodu odczepienia wagonów Z więźniami przez polskich 

kolejarzy zaprzestać "ścigania z powodu przedawnienia. Ksero tego nader 

interesującego dokumentu w załączeniu” (zał. 3). 
Proces naszych 16—17-18-latków przywodzi na pamięć Mickiewiczowskie 

„Dziady”, a w nich młodzież, skazaną na katorgę za umiłowanie ojczystej ziemi. 
Nie tylko Jan Mackiewicz i jego koledzy zdołali się uratować przed 

wywiezieniem do ZSRR dzięki polskim kolejarzom. Inny konspirator 

Stanisław Łutowicz, też uniknął zesłania. 

  
, Tamże, s. 46. 
, Tamże, s. 52-53. : 

Autorka skorzystała z ksera dokumentu znajdującego się w ww. książce B. J. Kukiełki 

„Życie... (zał. 2).
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Był to przedwojenny zawodowy wojskowy, z 85 pułku Strzelców 

Wileńskich, urodzony 1 marca 1910 r. w Nowej Wilejce, do działalności 

konspiracyjnej włączył się od jej początków w Wilnie. Nosił pseudonim 

„Łopata”. Ewidencjonował i konserwował wszelką broń oraz sprzęt 

wojskowy, pozostały po niedawnych działaniach wojennych. Pracował 

zawodowo Jako robotnik przy poszerzaniu torów kolejowych, 

przystosowując je do wymiarów obowiązujących w ZSRR. Sowieci bowiem 

wyobrażali sobie, że na zawsze pozostaną na zajętym terytorium. 

Nie wiadomo, czy to na skutek tzw. wsypy, czy braku ostrożności ze 

strony innych członków, licznie zaangażowanych w konspiracji, 24 września 

1940 r. został aresztowany. Po kilkugodzinnym oczekiwaniu na miejscowym 

posterunku, przewieziono go do dawnego gmachu Sądów przy ul. Ofiarnej. 

Oto jego relacja z przebiegu śledztwa oraz pobytu w więzieniu. 

„Badanie rozpoczął młody enkawudzista, który najpierw długo wpatrywał 

się w Stanisława, zanim mu rozkazał „sadities” i wskazał ustawione tyłem 

stojące do niego krzesło, przodem zaś do ściany. Dopiero po dobrej godzinie 

kazał mu odwrócić się i odpowiadać na pytania z 8-stronicowej ankiety 
personalnej, dotyczącej nie tylko dziada pradziada, ale także dalszych 

krewnych. Trwało to ze dwie godziny. Potem znów wpatrywanie się w ścianę. 
Pierwsze przesłuchanie miało miejsce około godziny 10 wieczorem, 

a zakończyło się około 4 rano. Treści zadawanych pytań, opartych na 

zeznaniach wcześniej aresztowanych nie sposób było zaprzeczać, gdyż znano 

dokładne daty i miejsca konspiracyjnych spotkań, mało tego — także 
wiedziano, co kto robił. Przesłuchiwało dwóch enkawudzistów”. Dochodziło 
do maltretowania Stanisława, przygniatano mu butami palce u nóg, rzucano 

weń przedmiotami leżącymi na biurku. Kiedy krzyczał z bólu, przerywano, 
częstowano papierosem. Obiecywano dobrze płatną pracę, jeśli wyjawi 

nazwiska dowodzących w konspiracji. Wreszcie zaprzestano. Widocznie 

zmęczyli się przesłuchujący. Wezwany wartownik odprowadził Stanisława 
do małego, bo 4-metrowego pomieszczenia, gdzie pozostał przez cały 

następny dzień i noc. Zmieniający się wartownicy nie pozwalali mu 

zdrzemnąć się nawet na chwilę. Następnie zaprowadzono znów do 

„śledowatiela”, który zadawał pytania z poprzedniej ankiety, sprawdzając 

czy aresztowany zeznaje tak samo. 

Tym razem przesłuchujących było aż pięciu i każdy stawiał pytania. W końcu 

zaprowadzono więźnia w ciemny kąt i jeden z nich zaświecił mu w oczy 

latarką o silnym świetle. Pięć par oczu wpatrywało się w źrenice Stanisława.
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Na tym poprzestano i odprowadzono na Łukiszki. Ręce miał splecione 

Z tyłu, przed nim i za nim szło po 2 „bajcow” z bagnetami na karabinach. 

Dowódca szedł chodnikiem. Osadzono go w II Oddziale więźniów 

Politycznych w celi nr 288. Była to pojedynka, ale siedziało w niej już dwóch 

mężczyzn. Jeden prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, Żyd Menachem 
Begin, zatrzymany jako działacz — syjonista; drugi — ziemianin, absolwent 
Politechniki Lwowskiej, ppor. 13 p. Ułanów Antoni Aleksandrowicz, 

aresztowany w pierwszych dniach września 1940 r. bez podania powodów. 
W pierwszych dniach pobytu odbywało się strzyżenie, fotografowanie, 

Pobieranie odcisków palców i dłoni obu rąk. Teraz nie był to już Stanisław 
Łutowicz, tylko więzień nr 4284, co wskazywało na liczbę przebywających 
na Łukiszkach od początku zajęcia Wilna przez sowietów. 

Aresztowanych trzymano w ścisłej izolacji, nie wypuszczano nawet do 

ubikacji. Raz na dobę napełniony kubeł był wystawiany przez półotwarte 

drzwi celi na korytarz, a więźniowie z oddziału karnego zabierali go dla 

Wypróżnienia i przynosili z powrotem. 
Wyżywienie w tym czasie nie było tak podłe jak później. Rano kawa 

zbożowa i 400 g chleba na całą dobę. Obiad: 1 litr zupy gotowanej na 

kościach. Wieczorem pół litra nieokreślonej ingrediencji polewki i kawa 
lub herbata ziołowa. 

Od grudnia 1940 r. racje żywieniowe pogarszały się z dnia na dzień. Zupy 
coraz rzadsze, wodniste, wieczorną polewkę zlikwidowano. Natomiast 

zelżała izolacja, zaczęto wyprowadzać do ubikacji, co umożliwiło więzionym 

obserwację przez szpary w drzwiach innych więźniów. 

Na pierwsze przesłuchanie zabrano Stanisława dopiero w połowie 

listopada (widocznie tak dużo aresztowano osób, że nie było wcześniej 

czasu). Prowadzono go korytarzami, otwierając i zamykając kolejne drzwi, 

Przez Jakieś bramy żelazne, do małego budynku mocno oświetlonego, skąd 
dochodziły odgłosy ludzkiego krzyku na przemian z płaczem. W sali za 

długim stołem siedział major NKWD. Piętrzyły się przed nim akta i leżał 

rewolwer. Stanisławowi kazano usiąść na wysokim stołku w niewielkiej 

odległości od przeciwległej ściany. „Wszystko było z góry obmyślone, bo 

gdy zaczęło się przepytywanie, a nie odpowiadało ono prowadzącemu 

Śledztwo, nie musiał on zbytnio fatygować się, by bić więźnia po twarzy, 

walić głową o ścianę, a spadającego ze stołka kopać po całym ciele gdzie 
Popadnie”. Wprawdzie leżący na stole pistolet mógł zakończyć sprawę 

W każdej chwili, ale ominęło to Stanisława zarówno za pierwszym razem, jak
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i na następnych przesłuchaniach, pomimo że zmaltretowany prosił o takie 

rozwiązanie. Usłyszał wtedy odpowiedź: „Na takiego jak ty, szkoda kuli!” 

Znęcanie się nad więźniem odbywało się na przemian z przekonywaniem 

go o bezcelowości nieprzyznawania się do zarzutów i dawaniem do 

zrozumienia, że dla sowieckiej „własti” wszystko jest wiadome, co pojęli 

(rzekomo!) wcześniej aresztowani. 

Z powodu okrutnych siedmiokrotnych przesłuchań, także głodowych racji 

żywnościowych, Stanisław nabawił się choroby wrzodowej żołądka oraz 

szkorbutu. W ciężkim stanie zdrowotnym oczekiwał na wyrok. W połowie 

maja 1941 r. dowiedział się od „śledowatiela”, że należy się mu od 15 lat 

ciężkich robót do kary śmierci za działalność szpiegowską w tajnej 

„powstańczej” organizacji. Oficjalnie jednak jeszcze mu tego nie oznajmiono”. 

Tymczasem w celi zaszły zmiany. W styczniu 1941 r. odszedł Żyd Begin. Jako 

ciekawostkę można podać, iż opuszczał on więzienie z pokaźnym dorobkiem, 

bo w kożuszku, z futrzaną czapką, w walonkach, z dużą ilością ciepłej bielizny 

i wieloma innymi drobiazgami. Otrzymał to podczas pobytu w więzieniu od 

miejscowych Żydów, solidaryzujących się z uwięzionym pobratymcem. 

Przybył nowy współobywatel celi — Litwin Drangałajtis, celnik z Wierz- 

bołowa. Traktował on zastanych Polaków jako spolszczonych Litwinów, 

pomimo że znał język polski, nie chciał nim posługiwać się, nawet nie włączał 

się do wspólnej modlitwy przy odmawianiu Litanii do Matki Boskiej w okresie 

majowym. Demonstrował typowe szowinistyczne zachowanie, charak- 

terystyczne dla przeważającej części społeczeństwa litewskiego. 

Z czasem nastąpiła rotacja w służbie więziennej, przychodzili młodzi 

funkcjonariusze, mniej doświadczeni w pracy. Można więc było pod ich 

nieuwagę zbliżyć się do okien a chociaż zawieszone blaszanym fartuchem, 

przepuszczały głosy z zewnątrz. W ten sposób w czerwcu 1941 r. więźniowie 

orientowali się w sytuacji politycznej. O narastającym niepokoju strażników 
świadczyło zasłanianie okien kocami w celu tłumienia światła palącego się 

w celach przez całą noc. Zbliżała się wojna, a jeszcze dosłownie parę dni 

przed jej wybuchem trwały aresztowania. Do celi przybyły dwie osoby. 

W dniu 22 czerwca lotnictwo niemieckie rozpoczęło bombardowanie 

Wilna. W nocy zbudzono więźniów i kazano im przenieść się do pomieszczeń 

piwnicznych. W niektórych celach wydawano prowiant, dodatkowe porcje 

chleba, kawałek słoniny i kawę, a więc zaopatrzenie na dalszą drogę. Rano 

kazano Stanisławowi i jego towarzyszom wyjść na podwórze, tam uklęknąć 
i przy silnej obstawie sołdatów ze sforą psów załadowano ich do więźniarek.
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Zawieziono na stację towarową PKP, gdzie znów na klęczkach zostali 

Wtłoczeni do wagonów po 45 osób w każdym. Panował upał, bydośuszno 

Tymczasem dało się słyszeć dramatyczne krzyki tych „szczęśliwców > 

którzy otrzymawszy prowiant, zjedli go natychmiast i teraz wołali o wodę. 

Po pewnym czasie na zewnątrz opustoszało od straży. Nieznana kobieta 

biegała wzdłuż wagonów, wołając jakieś nazwisko. Udało się jej otworzyć 
jeden z nich przy pomocy ludzi z wewnątrz. Zaczęli wysypywać Się 
uwięzieni, ale nadbiegli wartownicy i zaczęli strzelać. Jeden dopadł ucie- 

kającego, krzycząc: „stupaj w wagon!”, kiedy zaś ten jęcząc odpowie- 

dział, że nie ma sił, „załatwił” go z broni maszynowej. 
Pociąg manewrował po stacji, ruszał i znów zatrzymywał się, około 

Północy usłyszano biegnących pędem żołnierzy i ich nerwowe rozmowy, po 

Chwili nastał spokój. O świcie 24 czerwca jeden z więźniów, Wyjizawszy 

Przez szparę w deskach, zobaczył kogoś w pobliżu. Krzyczał on, że Już nie 
ma eskorty. Zaczęto więc otwierać drzwi wagonów i uciekać. 

Stanisław podążył do mieszkającego niedaleko siostrzeńca, skąd 

obserwował przez okno wkraczające czołówki wojsk hitlerowskich. Aby 

znaleźć się w domu, musiał przejść przez opustoszałe miasto. Idąc traktem 

Batorego, napotykał leżące trupy żołnierzy sowieckich. s 

Po kilku dniach Litewski Czerwony Krzyż podał do wiadomości, że b. 

Więźniowie mają zgłaszać się na Łukiszki po odbiór depozytów oraz po 
zaświadczenia o pobycie w więzieniu. Stanisław Łutowicz przechowuje Je 
do dzisiaj!. : 

Dla pełniejszego obrazu warunków życia na Łukiszkach można 

Przytoczyć także fragmenty wspomnień Czesława Zgorzelskiego, który po 

niezbyt dawnym, bo w czasie okupacji litewskiej zwolnieniu z więzienia, 

trafił tam ponownie. 

„Pamiętam, że gdy mnie, zmęczonego trzema dobami badań w głównej 

kwaterze badań wileńskiego NKWD na Ofiarnej wprowadzono w środku 
nocy do celi, ległem natychmiast z ulgą w sercu na ułożonym już sienniku... 
Taka sama jednoosobowa cela... takie same sienniki na podłodze... 1 blady 

Świt za kratami maleńkiego okienka z zabrudzonymi szybami. Parę stołków, 
łóżko żelazne przymknięte na noc do ściany i w kącie przy drzwiach 

nieodzowna stareńka „parasza”, urzędująca tu bodaj jeszcze od czasów 

Mikołaja II”, 
  

Relacja pisemna S. Lutowicza w posiadaniu autorki. 
C. Zgorzelski, „Przywołane z pamięci”, s. 129.
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Co do początkowych przesłuchań, to nad C. Zgorzelskim nie znęcano się 

fizycznie tak jak to było z S. Łutowiczem, lecz trwały one równie długo, po 

kilka godzin bez snu i pożywienia. Poza tym pod presją psychiczną 

z pogróżkami, że aresztują żonę, zaś małego synka oddadzą na wychowanie 

do domu sierot (co dotknęło rzeczywiście niektóre rodziny). W celu 

wymuszenia zeznań od wyczerpanego już parudniowym nieustannym 

śledztwem więźnia posługiwano się też wypróbowanymi metodami 

zastraszenia go, że może go spotkać to samo, co innych badanych w tym 

samym czasie. „...odgłosy pokrzykiwań dochodziły z sąsiedniego pokoju. 

Głos odpowiadającego słychać było coraz słabiej, prawie zanikał. Aż 

wreszcie doszły stamtąd jęki, wpierw ciche i przeciągłe, stopniowo — coraz 

głośniejsze, niemal krzyki pełne protestu i żalu w nieludzkim, niemal 

zwierzęcym głosie, i wkrótce urwały się w długim, bolesnym wołaniu”'. 

W przypadku C. Zgorzelskiego i tych, względem których NKWD nie 

posiadało konkretnych dowodów winy, stosowano mniej drastyczne sposoby 

nacisku, jednakże tak na Ofiarnej, jak i podczas kilkumiesięcznego pobytu 

na Łukiszkach „doprosy” odbywały się przeważnie nocą, gdy człowiek 

wyrwany ze snu jest mniej czujny i odporny, łatwiej więc go zaskoczyć 

podchwytliwymi pytaniami. Przesłuchania odbywały się najczęściej na 

stojąco, więzień musiał pozostawać w pozycji „na baczność”, i to przez kilka 

godzin. Indagowania powtarzały się wciąż te same, jak gdyby „śledowatiel” 

o niczym do tej pory nie wiedział, jakby nie czytał protokołów z usłyszanych 

już zeznań. Trwało to do rana. Bywało tak, że mimo woli usnął on z powodu 

takich samych seansów w ciągu poprzednich nocy. Był wtedy wściekły, że 

okazał słabość wobec więźnia i na nim, oczywiście, wylewał swą złość. 

Czasem przesłuchujący zmieniali się, aresztant musiał trwać niezmiennie. 

Toteż ulgą w tym koszmarze był wreszcie zaoczny wyrok, opiewający 

lata katorgi na Syberii. W przypadku C. Zgorzelskiego, także wielu innych 

w tym czasie przebywających na Łukiszkach, wybawieniem okazała się 

wojna z Niemcami, która nieoczekiwanie wybuchła. Zamknięci w więzieniu 

słyszeli wybuchy bomb, obawiali się, że zostaną pogrzebani w zamkniętych 

i okratowanych celach. Ponadto znając Rosjan, dopuszczali możliwość 

ewakuacji więzienia nawet w ostatniej chwili. I tak się też stało. A oto 

poszerzona relacja z przebiegu tych wydarzeń w wersji C. Zgorzelskiego, 

którą warto przytoczyć, pomimo że zaistniała już, opowiedziana przez 

S. Łutowicza dla porównania. 
  

! Tamże, s. 126.
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„Najpierw zgrupowano aresztowanych w zbiorowych celach, z nich to 

Jeszcze zdążono wyprowadzić poniektórych i rozstrzelać na podwórzu 

więziennym. W przeddzień wkroczenia Niemców do Wilna załadowano 

Więźniów do samochodów, zwanych „czornyje worony” („czarne wrony”) 

l przewieziono na stację kolejową. Było około tysiąca osób, wokół 

otoczonych przez straże wojskowe. Do przygotowanych wagonów wpychano 

Więźniów kolbami karabinów, butami, rękami tak, że jeden stał obok 

drugiego bez możności poruszania się. Drzwi zaryglowano. Zrozpaczeni 

sytuacją ci, którzy mieli przy sobie jakieś skrawki papieru i ołówki, zaczęli 

szykować listy do rodzin z nadzieją wyrzucenia ich po drodze przez otwór, 

znajdujący się w głębi wagonu, służący do załatwiania potrzeb 

fizjologicznych. Działo się to w upalny dzień czerwcowy 1941 r. 

W nagrzanych słońcem wagonach było tłoczno i duszno, ludzie zaczęli co 

raz to głośniej wołać o wodę. Eskorta ze złością uciszała, grożąc użyciem 

broni. Wskutek nasilających się krzyków, rozpoczęto wypuszczanie 

Z wagonów po dwóch mężczyzn z wiadrami. | 
Z miasta dochodziły odgłosy strzałów i wybuchów. Minął dzień cały, nastała 

noc, a wagony wciąż stały. W pewnym momencie dało się słyszeć doczepianie 

lokomotywy, lecz pociąg nie ruszył. Przed świtem, gdy rozległy się strzały 
l to całkiem niedaleko od stacji, głosy eskorty umilkły, natomiast zaczęli 

biegać wzdłuż wagonów Polacy wołając: „Bolszewików już nie ma! Otwierać 

wagony!” Ale jak mają to zrobić zaryglowani więźniowie? Zaczęli wyłamywać 

deski, wnet w sukurs przyszli ludzie z zewnątrz, pomogli otwierać wagon Ę", 

Okazało się później, że to polscy kolejarze przyczynili się do uratowa- 

nia swych rodaków. Najpierw sowieci nie mogli znaleźć żadnego z nich 

do poprowadzenia pociągu, a kiedy wreszcie udało się kogoś znaleźć, by 

obsadzić lokomotywę, korzystając z zapadającego zmroku i ogólnego 

zamieszania, Polacy odczepili po kryjomu gotowy do wyjazdu sapiący 

Parowóz od reszty składu, niestety, z pierwszym wagonem. Ci, którzy w nim 

znajdowali się, nie doznali łaski wybawienia. Wśród nich jeden z pierwszych 

organizatorów wileńskiej konspiracji — ks. Kazimierz Kucharski. Nie wrócił 

Już nigdy do swego miasta. 

—_—_ z" 

  

| C. Zgorzelski, „Przywołane z pamięci...”', s. 127.
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W ciągu okupacji sowieckiej, trwającej od 15 czerwca 1940 r. do 23 

czerwca 1941 r. osadzanie na Łukiszkach, także w niewielkim więzieniu 

nazywanym Stefaniszkami, (ponieważ znajdowało się obok kościoła św. 

Stefana) nasilało się stopniowo. NKWD „zupełnie spokojnie patrzyło na 

organizowanie się grup, śledziło je i gdy już wszystko dokładnie miało 
rozpracowane, brało ludzi...” wspomina Stanisław Kiałka — czołowa postać 

Komendy ZWZ, potem AK Okręgu Wileńskiego. 

Od początku kwietnia były aresztowania i to dowódców konspiracji, 

a więc komendanta miasta kpt. Andrzeja Zielińskiego, pomimo że 

posługiwał się fałszywym nazwiskiem, por. Stefana Czernika ps. „Orwat” 

szefa łączności w Komendzie Okręgu, por. Juliana Pietraszewskiego ps. 

„Julian” kwatermistrza garnizonu. Podczas Wielkiego Tygodnia uwięziono 

mjr Władysława Kamińskiego ps. „Śliwa”, kpt. Aleksandra Rybnika wraz 

z jego adiutantem pchor. Józefem Bujnowskim, także szefa Oddziału II 

Komendy Okręgu płk. Zygmunta Cetnarowskiego ps. „Zygmunt”. Dotkliwą 

stratę stanowiło aresztowanie samego Komendanta Okręgu ppłk. Nikodema 

Sulika ps. „Ładyna”. Ogółem zabrano ponad 100 osób. 

Nikodema Sulika przetrzymywano na Łukiszkach (bądź na Ofiarnej) 

przez tydzień, obiecywano mu zwolnienie w zamian za podpisanie zgody 

na współpracę z NKWD; ponieważ odmówił, znalazł się na Łubiance 

w Moskwie. Tam bito go do utraty przytomności, wreszcie skazano na karę 

śmierci w Butyrkach. Jednak wyroku nie wykonano”. 

Mir Władysław Kamiński przebywał w więzieniu wileńskim 46 godzin. 

Tak go tam skatowano, że oprawcy ledwo docucili go oblewając zimną 

wodą. Również przewieziony został do Moskwy i skazany na karę śmierci. 

Obaj z Sulikiem wyszli na wolność dopiero na skutek porozumienia 

rządowego Sikorski — Majski w sierpniu 1941 r.* 

Powyższe aresztowania spowodowały postawienie konspiracji w stan 

gotowości alarmowej, lecz nie zaprzestano dalszej działalności. Na miejsce 

tych, których ubyło, przybyli nowi z tym, iż byli oni rozproszeni, raczej poza 

miastem. Niedługo zresztą skończyła się gehenna, przyszła inna — niemiecka. 

  

! „S. Kiałka — legenda wileńskiej konspiracji, materiały biograficzne i pisma wybrane”, 
Bydgoszcz 2000. 

* P. Niwiński, „Garnizon konspiracyjny m. Wilna”, Toruń 1999, s. 78. 
* Tamże. 

* J. Wołkonowski, „Okręg Wileński...”, s. 66.
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Koszmar sowiecki nie ograniczył się tylko do penetracji polskiego 

Podziemia i wyłapania „kontrrewolucjonistów”. W ostatnim tygodniu 

radzieckiej „własti” rozpoczęła się masowa deportacja ogółu ludności. Od 

14 czerwca 1941 r. zabierano z domów całe rodziny nawet Z niemowlętami. 

Ładowano do ciężarówek, wieziono przeważnie do stacji Nowa Wilejka 

pod Wilnem i upychano do przygotowanych wagonów, które wiozły na 

nieludzką ziemię. Starzy i młodzi, dzieci i chorzy — wszyscy Z tobołkami, 

jakie sami mogli udźwignąć, w zamkniętych wagonach jechali pod konwo- 

Jem, często na zawsze.



+ 
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Rozdział II 
  

  

  
Obraz Zygmunta Urbanowicza. Na ścianie widoczne napisy: „Niech żyje 

Polska!” i „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Tak malarz wyobrażał sobie celę 

więzienną na Łukiszkach. 

Polacy na Łukiszkach 

w okresie okupacji niemieckiej 

od 24 czerwca 1941 r. 

do 3 lipca 1944 r.
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przerwanie trwającej w ciągu ostatnich 10 dni masowej depor- 
tacji mieszkańców miasta, a także dalszego zapełniania Łukiszek. 

Nowy okupant miał od razu zagorzałych zwolenników w Litwinach, 
którzy wierzyli, iż spełnią się ich aspiracje narodowe. Samorzutnie powstał 

ich Rząd Tymczasowy. Jednakże wkrótce (5 sierpnia) Niemcy go rozwiązali, 

lecz to nie ostudziło litewskiego entuzjazmu do współpracy z przybyszami 

z Zachodu. Przy utworzonym Generalnym Komisariacie Litwy zaistniało 
kolaboranckie Kolegium Radców Generalnych, na czele z gen. Petrasem 
Kubilunasem. Policja bezpieczeństwa — sauguma podlegała gestapo, lecz ze 

względu na obeznanie z terenem i orientację w sytuacji miejscowej, 

posiadała szersze pole działania aniżeli Niemcy. Miała wyborną okazję 

wyniszczenia przedwojennych, znienawidzonych mieszkańców grodu 
Gedymina pod tak przemożnym protektoratem. Natomiast Niemcy stosowali 

maksymę: divide et impera. 
Nie tylko sauguma, również Lukiszki, były obsadzone wyłącznie 

Litwinami. Poza tym, już w lipcu 1941 r. powstał litewski oddział specjalny 
Ypatingas Burys, służący do wykonywania egzekucji na zakrojonym 
w szerokim zakresie planie Hitlera likwidacji ludności żydowskiej, no i oczy- 

wiście, Polaków jako przeciwników politycznych. 

Do tego oddziału zgłosiło się tak wielu Litwinów, że organizator sierżant 
Martin Weiss mógł wybierać najbardziej okazałych. Najpierw było ich 
150-ciu, później kilkuset. Dowódcą był porucznik wojska litewskiego Balys 
Norvisza, jego zastępcą także oficer Balys Lukoszius. Miejsce rozstrzeliwań 
to Ponary — podwileńska miejscowość pokryta lasami, wśród których 

przebiegała kolej ze stacją o tej samej nazwie oraz drogi komunikacyjne 

z Wilna w kierunku Kowna i Grodna. Stwarzało to korzystne warunki 

dowożenia więźniów z oddalonego stamtąd tylko o 10 km miasta, przy tym 

las tłumił odgłosy strzałów i krył to, co tam działo się. 

Od pierwszych dni lipca 1941 r. gestapo litewskie (bo tak nazywano sau- 

gumę) według sporządzonych wykazów zgromadziło Żydów tylu, ilu pomieś- 
ciło się na podwórzu przy ul. Ofiarnej. Było przecież lato, a więc ciepło i mogli 

przebywać pod gołym niebem. Także część umieszczono na Łukiszkach. Przy 

zabieraniu Żydów z mieszkań całe ich mienie pozostawało w rękach egze- 

kutorów. Pobyt Żydów w areszcie trwał krótko, wnet wywożono ich na Ponary. 

2 f czerwca 1941 r. Niemcy. wkroczyli do Wilna, co spowodowało
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Liczba zamordowanych rosła lawinowo. Do końca lipca wynosiła 5 tysię- 
cy. Oto, co podaje Kazimierz Sakowicz — naoczny świadek, obserwujący ze 
strychu swojego domu, znajdującego się w pobliżu kaźni ponarskiej: 

„12 lipca 1941 r. w sobotę około godz. 3 pp wprowadzili do lasu wielką 
partię Żydów około 300 ludzi. Przerażeni inteligenci z walizkami pięknie 
ubrani, znani z pracy gospodarczej itd. W godzinę później zaczęły się salwy... 
ia Strzelają szaulisi, wyrostki po 17-25 lat... Na posterunek idzie partia 
(5 osób) Żydów po łopaty. Okazuje się, że będą zasypywać wczoraj 
rozstrzelanych. Tak trwa tydzień... 14 lipca 1941 r. Rozbierają do bielizny. 
Handel ubraniami na szeroką skalę... ubrania za 100 rubli, a znajdują zaszyte 
500 rubli. Szaulisi z wypchanymi plecakami zegarkami, pieniędzmi itd... 
W lipcu około 5000 osób rozstrzelano”. 

W sierpniu 1941 r. działo się to samo. Żywiołowość zabójstw nie szła 
w parze z uporządkowaniem tego procederu. Dopiero z czasem 
wypracowano „technikę” zabijania. Tymczasem działo się tak, jak przed- 
stawia jeden z oprawców litewskich, ujęty w 1973 r. — Juozas Miakisz: 
„Pierwszy raz brałem udział (w rozstrzeliwaniach — dop. H.P.) 
w początkach sierpnia 1941 r. w doprowadzeniu do samochodów około 150 
mężczyzn narodowości żydowskiej. Byli zgromadzeni na podwórku gestapo, 
które miało swoją siedzibę w Wilnie przy ul. Giedymina... Po przyjeździe do 
miejsca straceń w Ponarach nieznany mi z nazwiska gestapowiec polecił 
Żydom wysiąść z samochodów. Ja osobiście wraz z innymi gestapowcami 
wpędziłem tych Żydów do jednego dużego dołu. Wszyscy zmieścili się, 
a nawet było jeszcze dużo miejsca. W trakcie wpędzania tych Żydów - bito 
ich. Osobiście na nich krzyczałem i wpychałem do tego dołu... gestapowcy 
strzelali z pistoletów maszynowych w ciągu 2,5 godzin łącznie z zasypy- 
waniem ich piaskiem, którego narzucono cienką warstwę. Zasypywali 
dwaj Żydzi, których na końcu także zastrzelono. Nie kazano skazanym 
rozbierać się. Nie miałem okazji wybrać sobie żadnych rzeczy po zastrze- 
lonych. Pamiętam, że w późniejszym czasie zabierałem lepsze rzeczy po 
rozstrzelanych: marynarki, palta damskie”. 

Do lipca 1944 r. wszyscy Żydzi z gett wileńskich Jak i okolicznych 
miasteczek w liczbie około 70 tysięcy ponieśli śmierć w Ponarach. 

  

!' Sąd Woj. w Olsztynie, sprawa karna V. Galvanaskasa, w: H. Pasierbska, „Wileńskie 
Ponary”, Gdańsk 1999, s. 250. 

? Akta śledztwa Sądu woj. Warszawa Wydz. IV Karny w: H. Pasierbska, „Wileńskie 
Ponary”, .... s. 250.
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Z dokumentacji archiwalnej, (tej, która ocalała przed zniszczeniem), 

znajdującej się w Centralnym Archiwum Litwy w Wilnie możemy dowiedzieć 

się z Księgi Raportów Więziennych Łukiszek o nazwiskach rozstrzelanych. 

Po lewej stronie Księgi znajdują się nazwiska przyjętych danego dnia 

więźniów, zaś po prawej — zwolnionych. „Priimta” i „Iszleista”. Obchodzi nas 

strona tych „zwolnionych”, bo to dotyczy w dużej mierze rozstrzelanych. Jeśli 

przy nazwisku są imiona typowo żydowskie, a więc Chaim, Srul, Rywka czy 

inne, to znaczy, że byli to Żydzi. Nazwiska bowiem o tym nie świadczą, mogą 

być przecież różne, jednak wszyscy poniżej i powyżej wpisani byli skazańcami 
(co ilustruje załącznik 4). Obok znajduje się rubryka dotycząca uzasadnienia 

„zwolnienia”. Tu figuruje: „pagal vokecziu sauguma rasztu” — „według pisma 

niemieckiego gestapo? Niemcy bowiem wydawali dyspozycje. Czasem 

odbywały się mieszane narodowościowo egzekucje. I jeśli wśród żydowskich 

nazwisk i imion były polskie, to znaczy, że ci ostatni także zostali straceni. Żyd 

przecież nigdy z więzienia nie wychodził, najwyżej udało się mu zbiec z getta. 

Ponary stanowiły ostatni etap koszmaru każdego aresztowanego Polaka, 

który znalazł się najpierw, w podziemiach na Ofiarnej, następnie był 

przewieziony lub pieszo przeprowadzony na Łukiszki. Bywało czasami, po 

kilkumiesięcznym śledztwie, więzień zmaltretowany do cna przesłuchaniami, 

którym towarzyszyły tortury, z westchnieniem ulgi zmierzał do tzw. budy, 
czyli samochodu ciężarowego, oczekującego na podwórzu więziennym, aby 

przewieźć skazańców na egzekucję. 

Puste Łukiszki po okupacji sowieckiej szybko zapełniały się. Teraz 

zostały wprowadzone zmiany, bo musiał być niemiecki „Ordnung”. Przede 

wszystkim po przeprowadzonym dochodzeniu zapadał wyrok o następu- 

jących możliwościach: wolność pod kuratelą gestapo, dwa lata ciężkich 

robót na terenie Łukiszek, wywiezienie do obozu — przeważnie Proweni- 
szek na terytorium etnicznej Litwy, czy do Rzeszy lub najwyższy wymiar 

kary, realizowany w Ponarach. Wszystko „prawomyślnie”. 

Do uporządkowanego życia więziennego należało to, że więzień mógł 

znaleźć się w szpitaliku więziennym, jeśli zachorował. Była zorganizowana 

służba sanitarna. 
Nawet zaistniało uprawianie praktyk religijnych. W niedzielę dla 

chętnych, lecz nie tych pod rygorem ścisłej izolacji, mszę świętą odprawiał 

ksiądz litewski nazwiskiem Bałtrumajtis. Jak fama głosiła — konfident 
gestapowski. Do tego „kapłana” straż więzienna prowadziła skazanych na 
śmierć do spowiedzi, bez uprzedniego pytania, czy sobie tego życzą.
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Delegacja Polaków z zewnątrz, z miasta, kilkakrotnie interweniowała 
u ówczesnego biskupa Litwina Mieczislovasa Reynisa w sprawie odwołania 
ze stanowiska ks. Bałtrumajtisa, lecz bezskutecznie. Pozostał on na 
Łukiszkach do końca okupacji niemieckiej. 

Dostojnik Kościoła Reynis nie reagował również na to, że całe polskie 
duchowieństwo znalazło się na Łukiszkach, następnie zaś w obozach na 
etnicznej Litwie. Był kontent, gdyż miał możność rozsiąść się na stolcu 
diecezjalnym jako arcybiskup wbrew prawu kanonicznemu, zabrania- 
jącemu obejmowania tej funkcji w tym czasie, kiedy prawowity ordyna- 
riusz jeszcze żyje (arcybiskup R. Jałbrzykowski był wtedy internowany).
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1. POLSKIE DUCHOWIEŃSTWO NA ŁUKISZKACH 

/© Z ytuacja Kościoła i duchowieństwa katolickiego na terytoriach 

R okupowanych przez Niemców była bardzo ciężka, z powodu 

| całkowitej rozbieżności ideologicznej nazizmu z doktrynami 
katolickimi. Hitlerowcy opierając się na fundamentalnych zasadach 
niszczenia wszystkiego, co stało im na przeszkodzie w panowaniu nad 

innymi narodami i w ubóstwieniu siebie, stali w kolizji z założeniami 

Kościoła, głoszącego ludzką równość wobec Boga, miłość wzajemną oraz 

pokorę chrześcijańską. 

Niemcy, zajmując Wilno, od razu zdawali sobie sprawę, Że 

w realizowaniu swych założeń ideologicznych będą mogli posłużyć się 
Litwinami, którzy od dziesięcioleci pałali szczególną nienawiścią wobec 

polskiego duchowieństwa. Dali tego dowody w czasie 20-lecia swej 

niepodległości. Jak pisał Konrad Górski: „ucisk polskości na Wileńszczyźnie 

był powtórzeniem w wielkim skrócie i pośpiechu metod ucisku zas- 

tosowanych wobec Polaków w republice litewskiej, ale co tam rozłożono 

na lata, tu skondensowano w ciągu kilku miesięcy. I jak tam uderzenie na 

nabożeństwa polskie przyszło na końcu, tak tu wypróbowaną metodę 
awantur podczas nabożeństw zastosowano po przeprowadzeniu zarządzeń”. 

Gdyby tylko poprzestano na wkraczaniu bojówek młodych Litwinów, 

przywożonych z Kowna, do kościołów i przekrzykiwaniu polskich śpiewów, 

a kończących się przepychankami ręcznymi i interwencji policji aresztującej 

Polaków — jak działo się w Wilnie we wcześniejszych latach okupacji. 
Teraz przyszedł czas całkowitego rozprawienia się z duchowieństwem. 

Akcja niszczycielska objęła wszystkie placówki kościelne. Przede 

wszystkim likwidacji uległo polskie seminarium duchowne z rektorem na 

czele. Profesorowie teologii oraz klerycy zostali aresztowani, oczywiście 

z wyjątkiem kilku Litwinów. 

W pierwszych dniach marca 1942 r. w sumie zabrano 95 osób. Całe 

mienie, nie wykluczając prywatnego, zostało zagrabione przez 
funkcjonariuszy policji litewskiej. Tego samego dnia uwięziono księży 

profesorów USB oraz proboszczów i wikariuszy poszczególnych parafii. 

  

'K. Górski, „Divide et impera”, Białystok 1995, s. 429.
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Najbardziej chyba znienawidzoną osobą przez Litwinów był arcybiskup 
Metropolita Wileński Romuald Jałbrzykowski. Toteż był nękany od ich 
wejścia do Wilna: a to dlaczego nie polecił bicia w dzwony na cześć 
wkraczających do Wilna wojsk litewskich w 1939 r.', a to, iż za mało jest 
świątyń przeznaczonych na potrzeby tylko ludności litewskiej, itd. Teraz 
nadarzyła się okazja usunięcia go. Biskup kowieński Vinecutas Brięgis 
zwrócił się do Watykanu z prośbą o zdjęcie z zajmowanego stanowiska 
arcybiskupa Jałbrzykowskiego, ponieważ jest on wrogo ustosunkowany 
względem Litwinów. Na jego zaś miejsce proponował bpa Mieczyslovasa 
Reynisa. 

10 marca 1942 r. wielce zasłużony przedwojenny arcypasterz diecezji 
wileńskiej został aresztowany i osadzony na Łukiszkach, a 22 marca tego 
roku wywieziony do Mariampola jako internowany. Pozostał tam aż do 
1944 r., gdy zbliżył się front wojenny. 

Zamknięto wszystkie męskie i żeńskie klasztory w Wilnie. Było ich 16, 
zaś zakonników i zakonnic 253 osoby. Całe mienie przywłaszczyli Litwini. 

Siostry benedyktynki, których wychowanką jest autorka, opowiadały przy 
spotkaniu po wojnie w Żarnowcu (na Pomorzu, gdzie osiedliły się), że 
Litwini zagarnęli nie tylko ich dobytek, również innych osób. Bowiem 
z chwilą wybuchu wojny niektórzy Polacy uważali, iż bezpiecznie będzie 
umieścić cenniejsze rzeczy w klasztorach. 

26 marca 1942 r. o jednej godzinie, aby wszystkich zaskoczyć i by nie 
było możliwości wzajemnego ostrzegania, podjechały ciężarówki pod 

budynki klasztorne i kazano siostrom i braciom wsiadać doń w ubraniach 
cywilnych. Na ich oświadczenia, że takowych nie posiadają, pozostali 
w habitach (zał. 5). 

Zdarzenia te tak wspomina jezuita: o. Stefan Dzierżek — wtedy kleryk, 

po wojnie jeden z prowincjałów Towarzystwa Jezusowego w Polsce: 
„Kiedy zajechały budy pomagam wszystkim wsiadać. Najpierw bratu 

nowicjuszowi Eustachemu Fierkowi (Młody rzeźbiarz, figura Matki Bożej 

w ogrodzie na Rakowieckiej to jego dzieło). Potrzebował bardzo tej pomocy. 
Przed pół rokiem miał amputację nogi na wysokości kolana i poruszał się 

z trudem o kulach. Potem idą inni. Na końcu wsiadło dwóch gestapowców 
Litwinów. Spuścili z tyłu brezent i ruszamy. Patrzymy przez szpary, dokąd? 

Na Łukiszki. Zgrzyta zasuwa. Otwiera się więzienna brama. Jesteśmy na 

miejscu. Wysiadać! Zeskoczyłem pierwszy. Stanąłem z boku. Obserwuję 
  

' Na ten temat szersze informacje u K. Górskiego, „Divide...” s. 429-434.
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skaczących z wozu młodszych, gramolących się niezgrabnie starszych. Chcę 

wszystko zapamiętać, utrwalić jak na fotograficznej kliszy. Podobne zajęcie 

znalazł sobie jakiś gestapowiec, lat niewiele ponad dwadzieścia. Dzieli nas 
ledwie kilka kroków. Nasze przeżycia w tej chwili są na pewno bardzo 
różne. Dobrze widzę jego młodą twarz, na którą wypełzł złośliwy ironiczny 

uśmiech pogardy i zadowolenia. Z pewnością uczono go, że klechy w ogóle 

to klasa pasożytów, która musi zniknąć, a cóż dopiero klechy polskie. Nie 

spuszczam zeń oka. Czekam, czy w pewnym momencie ten uśmiech nie 
zamrze mu nagle na twarzy? Już dziewiętnastu wysypało się z wozu. 

Wysiada dwudziesty. Nie odchodzi na bok jak inni. Ktoś z wozu podaje 

mu białe kije — tak, to kule brata Fierka. A potem on sam, kaleka bez nogi 

ląduje zniesiony na rękach swoich współbraci. Bierze kule pod pachy, pokuś- 

tykał do gromady. W oczach gestapowca najpierw zaciekawienie: cóż to takiego? 
Potem zdziwienie, potem twarz mu zakrzepła, zwiesił głowę... Co czuł, co 

myślał ? Może mu się przypomnieli koledzy w szpitalu skaczący na jednej 
nodze, bo drugą zostawili na froncie. Może zadumał się nad tym, że nawet 

taki kaleka stanowi zagrożenie dla wielkiej Rzeszy. Może po prostu wstyd 

mu było za siebie, za innych?” 
Większość wśród zabranych księży stanowiły osoby starsze, w tym pięć 

powyżej 60 roku życia. Warunki więzienne, w jakich znaleźli się 

i przebywali aż siedem miesięcy, a następnie wywiezieni do obozów na 
etnicznej Litwie, zaważyły na zdrowiu niejednego. Także przyczyniły się 

w kilku przypadkach do przedwczesnej śmierci. Ks. prof. Stanisław Sowa, 
mając wtedy 58 lat zmarł w obozie w Szałtupi. 41-letni Eustachy Fierk 
zwolniony z obozu z powodu kalectwa, bo był bez jednej nogi, wkrótce po 

wyjściu zakończył życie dnia 23 XI 1943 r., 54-letniego Ludwika Wil- 
kowskiego odwieziono poważnie chorego z obozu do szpitala w Wilnie. 

71-letni ks. prof. Błażej Jabłoński, który uniknął śmierci od bolszewików 

w 1939 r., zmarł 11 grudnia 1942 r. jako internowany w obozie Pagrizuviś, 
Ks. prof. Józef Wieteska w wieku 44 lat odszedł 2 tego świata w 1956 r. 

w Warszawie, nie mogąc wrócić do zdrowia po przeżyciach więziennych 

i obozowych na Litwie (zał. 5). 

Praca księży w tych obozach była ciężka: rąbanie lasów, wyrzucanie 

gnoju od krów i inne uciążliwe zajęcia sprawiały niewymowną trudność dla 

  

' ks. Stefan Dzierżek, „Z wojennej historii Kolegium Wileńskiego” w: „Pięćdziesiąt lat 

Prowincji Wielkopolsko—Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (1926—1976)”, praca 

zbiorowa pod redakcją Ks. Felicjana Paluszkiewicza, Rzym 1976, s. 258-266.
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ludzi nieprzyzwyczajonych do tego, ponieważ jako doktorzy filozofii, 

wykładowcy seminaryjni — słowem parający się piórem i mózgiem nie mogli 

podołać łopatom i siekierom. Do wycieńczenia ich organizmów przyczyniały 

się głodowe racje żywnościowe oraz bezlitosne traktowanie jako więźniów. 

Wracając do tematu łukiskiego, tj. przywiezienia o.o. jezuitów do 

więzienia 26 marca 1942 r., to po zarejestrowaniu umieszczono ich 

w zbiorowej celi. Oto fragment wspomnień o. Stefana Dzierżka. 

„Moją uwagę zaraz po przejściu progu celi przykuły do siebie ściany. 

W skąpym świetle dwu niewielkich okien umieszczonych wysoko pod 

powałą świeciły jakoś dziwnie, błyszczały, iskrzyły jakby pokryte szronem, 

czy lodem. Nie, to niemożliwe! Dotknąłem ręką, by odpędzić złudzenie. 

Niestety okazało się rzeczywistością. Ta część więzienia — skrzydło, czy 

może cały pawilon — była przez zimę nieczynna, z powodu awarii 

centralnego ogrzewania. My mieliśmy być pierwszymi lokatorami po zimie. 

Co prawda szła już wiosna. Ale wtedy w Wilnie wojenne zimy, ku rozpaczy 

Niemców na froncie wschodnim, wlokły się w nieskończoność i były bardzo 
surowe. Jeszcze po naszym aresztowaniu mrozy nocami dochodziły do -15*C. 

Najgorsza była pierwsza noc. Nie mieliśmy jeszcze sienników, nie było 
więc sensu spuszczać żelaznych prycz w liczbie osiemnastu zamontowanych 

przy ścianach. Skupiliśmy się na środku celi przy długim stole: starsi na 

zydlach i ławach, młodsi na stojąco, byle jak najdalej od zamrożonych ścian. 

Oczywiście nie dało się ustać całą noc bez ruchu, bo i sen morzył i nogi 
omdlewały. Więc raz po raz rozpoczynałem spacer. Ale czy długo można 

chodzić tam i nazad, gdy ma się do dyspozycji tylko skrawki celi, i gdy 

kilku innych usiłuje czynić to samo? Próbowałem czasem dostać się do drzwi, 

by się oprzeć o nie plecami i zdrzemnąć na chwilę, zanim zwiotczałe nogi ugną 

się pode mną. Im bliżej rana tym częściej wstrząsały mną dreszcze. Nic dziwnego. 

Od śniadania nie mieliśmy ciepłej strawy w ustach. Z niecierpliwością czekałem 

świtu. Była to jedna z najdłuższych nocy w moim życiu. Pozostawiła po sobie 

pamiątkę: zapalenie stawu kolanowego i stałe uwrażliwienie na zimno 

wszystkich stawów aż po palce rąk i nóg włącznie”. 

W celi było 18 prycz, przebywało zaś w niej 24 księży, sześciu więc 

musiało ulokować się do spania na posadzce, bądź ciasno ułożyć się na 

wąskich jednoosobowych pryczach. Sienniki, które otrzymali następnego 

dnia przysporzyły nieoczekiwanych utrapień. Nie dość, że była w nich nie 
słoma, lecz drobna sieczka, to jeszcze stanowiły siedlisko wszy. „Co rana 
  

! E. Paluszkiewicz, „Pięćdziesiąt lat...” s. 260-261.
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odbywały się polowania. Padały swoiste rekordy. — U mnie dziś 
sześćdziesiąt! — a ja mam osiemdziesiąt pięć na koncie” — jak wspomina 

humorystycznie ojciec Dzierżek. Ale wtedy nie było to wcale do śmiechu, 

bo insekty niosły śmiertelne zagrożenie tyfusem. 
W takich samych warunkach na Łukiszkach znalazły się siostry zakonne. 

Nieogrzewane cele, których ściany pokrywał szron, stopniowo topniejący 

pod wpływem ciepła emanującego z przebywających tam żywych istot. 
W ciągu pierwszych nocy nie było można położyć się nawet na posadzce, 

gdyż z brudnej wody spływającej ze ścian potworzyły się na dole kałuże. 

Jedna z młodszych zakonnic, nowicjuszka — benedyktynka, s. Krystyna — 

dostała zapalenia płuc i umarła. 
Na Łukiszkach przebywały 162 siostry zakonne z następujących 

wileńskich zgromadzeń: wizytki z ul. Rossa, nazaretanki z ul. Sierakow- 

skiego, bernardynki z ul. Św. Anny, benedyktynki z ul. Św. Ignacego, mis- 
jonarki z ul. Subocz, urszulanki z ul. Skopówka i salezjanki z ul. Matki 

Bożej Miłosierdzia (zał. 5). 
Kiedy pod koniec maja 1942 r. zostały zwolnione, otrzymały nakaz 

zgłoszenia się do Arbeitsamtu, stamtąd zaś skierowanie do Niemiec na 

roboty przymusowe. Aby tego uniknąć z pomocą przyszli miejscowi polscy 

lekarze, pouczając do jakich schorzeń mają się odwoływać, stanąwszy przed 

komisją. Przeważnie pomyślnie zakończył się ten pobór dla sióstr, którymi 
zaopiekowało się społeczeństwo polskie, umieszczając je poza miastem 

w większych i mniejszych gospodarstwach rolnych. 

W pamięci przeważnie utrwalają się chwile niezwykłe. U siostry Idy (Zofii 

Malejkówny) z klasztoru benedyktynek, z którą autorka była zaprzyjaźniona 
od dzieciństwa po czasy powojenne, były przeżycia towarzyszące śpiewom 

pieśni religijnych na Łukiszkach. Opowiadała ona, że pomimo trudnych 

warunków więziennych: „pajki” chleba na cały dzień, wodnistej zupy—lury 

w obiad, przebywania w zimnych, wilgotnych celach, rozbrzmiewał w ciągu 
dnia śpiew zakonnic, przemieniając carską cytadelę okresu namiestnikow- 

skiego Morawiewa w przedziwny Kościół cierpienia. Niezatarte wrażenie 

pozostało, gdy w święto Wielkiej Nocy w 1942 r. huknęło ogólne „Wesoły nam 
dziś dzień nastał”. Dreszcz grozy powiał nawet na strażników, biegających 
z zakłopotaniem i uciszających śpiewających. Obawiali się oni, iż odgłosy 

mogą przedostać się na zewnątrz. Zbierały się bowiem zazwyczaj, szczególnie 

w święta, grupki ludzi nasłuchujących, co dzieje się za murami więziennymi. 
  

' FE. Paluszkiewicz, „Pięćdziesiąt lat...” s. 262.
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Poza tym były jeszcze inne radości dla sióstr. Otóż uczestniczyły one 

w odprawianej przez ojców jezuitów Mszy św. przed apelem porannym. 

Księżom udało się skłonić jakąś strażniczkę do dostarczania im 

komunikantów z miasta. Część przekazywali przez tę samą strażniczkę 

w pudełku od zapałek siostrom siedzącym nad nimi. Uczestnictwo we 

Mszy św. odbywało się przy pomocy stukania w kaloryfer, na początek, 

podniesienie i błogosławieństwo. Ida pamięta, jak przełożona s. Anzelma 

dzieliła opłatki na małe okruszyny, aby starczyło dla wszystkich. Moment 

komunii św. był także sygnalizowany przez księży. 

Oto jak opisuje o. Dzierżek odprawianie na Łukiszkach ofiary 

eucharystycznej: 

„Najjaśniejszym punktem w tej naszej więziennej doli była zakonspirowana 

Msza Św., którą niedługo po aresztowaniu mogliśmy zorganizować dzięki 

temu, że jedna młoda, sympatyczna dozorczyni nie bała się przemycać nam 

wino i komunikanty. (Jeśli jeszcze żyje, niech jej Pan Jezus da zdrowie i pogo- 

dną starość, a jeśli zmarła, dodatkową radość w niebie). 

Po wstaniu i umyciu się nad jedną miednicą, przywdziewaliśmy suknie 

— zostawili nam Niemcy ten znak zakonnej przynależności — i stawaliśmy 

murem od strony drzwi, żeby ktoś niepowołany, zaglądając przez Judasza”, 

nie zorientował się, co się w celi dzieje. Na więziennym stole rozkładaliśmy 

zamiast korporału czystą, białą chusteczkę, stawiali na niej niewielką 

szklankę, nakrywali świętym obrazkiem, kładli na talerzyku komunikanty 

podzielone na ćwiartki, bo nie wiadomo, kiedy otrzymamy następne, 

i rozpoczynała się Eucharystyczna Ofiara. Cóż to było za przeżycie! Nie 

będę go opisywał: nie potrafię. Powiem tylko tyle: dla jednej takiej Mszy 
św. warto było przeżyć siedem miesięcy w więzieniu”. 

Cela nr 31 na I piętrze, w której przebywała autorka w tym samym czasie, 

znajdowała się powyżej tychże jezuitów, siedzących razem z misjonarzami. 

Został z nimi nawiązany kontakt poprzez stukanie w rurę kaloryfera. 

My także korzystałyśmy z uczestnictwa we wspomnianej Mszy Św., 

odprawianej w każdą niedzielę. Klękałyśmy jedne na pryczach, inne na 

posadzce, współwięźniarka Jadwiga Roszkowska — działaczka z Akcji 

Katolickiej w Archidiecezji Wileńskiej, znając na pamięć liturgiczny tekst 

łaciński, odmawiała go, a my powtarzałyśmy. Na Podniesienie i na 

Błogosławieństwo księża pukali w rurę. 

  

! F. Paluszkiewicz, „Pięćdziesiąt lat...” s. 263-264.
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Inną formą udziału księży z dołu w naszym życiu religijnym była 

spowiedź, ważna dla nas, ponieważ liczyłyśmy się z faktem pozbawienia 

nas życia w każdej chwili. Pisałyśmy na kartkach nasze grzechy, popełnione 

w życiu przeszłym oraz współczesnym i na sznurku spuszczałyśmy owe 

kartki tzw. „pocztą lotniczą”. Księża je przechwytywali przez kraty na 

dany przez nas sygnał. Tą samą drogą otrzymywałyśmy odpowiedzi. 

Porozumiewanie się więźniarek z celi nr 31 miało miejsce także z księżmi 

karmelitami. Otóż kiedy prowadzono nas do ubikacji i tam pozostawałyśmy 
bez strażniczki, mogłyśmy przez okno, które było normalnej wielkości, tylko 

okratowane, rozmawiać z nimi na migi alfabetem więziennym. Karmelici 

siedzieli po przeciwnej stronie w bocznym skrzydle. Widoczność była dobra. 

Przeważnie przy oknie stał o. Seweryn (którego po wyjściu z więzienia 

poznałam). Był to człowiek niezwykle promienny, zawsze uśmiechnięty. 

Nigdy nie zapomnę, jak pewnej niedzieli wbrew swojemu usposobieniu, 

przykładał rękę ze smutkiem na serce, dając wyraz swej tęsknocie, bo właśnie 

słychać było bijące dzwony kościelne, wzywające wiernych do modlitwy. 

Lecz 30 października 1942 r. skończyły się nasze kontakty. Księża zostali 

wywiezieni do obozów pracy na Litwie (zał 6). 

Co do najwcześniej zabranych do więzienia alumnów seminarium 

duchownego i ich profesorów, to umieszczono ich w pawilonie podziemnym, 

gdzie znajdowała się katownia. Cele piwnicze, jednoosobowe, ciemne. 

Górne okienka zakratowane przesłonięto dodatkowo blachą. Ich górna linia 

sięgała poziomu ziemi małego podwórza, na które czasem wyprowadzano 

Więźniów na spacer. 

W tym pawilonie trzymano z początku Żydów, z których wielu 

poumierało na tyfus. Wszy chodziły po ścianach. Dopiero kiedy jeden 

z alumnów umarł na tyfus, dokonano dezynfekcji cel. 

Więźniów nie wyprowadzano do ubikacji. Do tego celu służyły paraszki, 

które wypróżniali pozostali przy życiu Żydzi. Było ich kilku, zagłodzonych 

i wynędzniałych. To z nimi urządzali „zabawę” litewscy strażnicy, każąc im 

śpiewać i tańczyć „trepaka” na korytarzu. A w nagrodę otrzymywali chleb 

włożony do parasz przez alumnów, którzy nie mieli innej możliwości 

podzielenia się z biedakami swoim skromnym przydziałem żywnościowym”. 

6 lub 7 kwietnia przebrano alumnów w cywilne ubrania (po Żydach zamor- 

dowanych w lesie ponarskim) i wywieziono do Niemiec, profesorów zaś do 

obozów na Litwie. 
  

' Relacja pisemna jednego z alumnów Piotra Wróblewskiego w zbiorach autorki.
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2. RESENTYMENTY WIĘZIENNE AUTORKI 

azywałam się Helena Stempkowska, wilnianka z urodzenia, po 

kądzieli spod Oszmiany, zaś po mieczu z etnicznej Litwy. Ojciec, 

a przed nim dziadkowie wywodzili się z herbu Sucha Komnata, 

dobra swe mieli w Birżeniszkach koło Sołok, niedaleko Dukszt. Wyniosłam 

z domu wychowanie patriotyczne, które pogłębiła szkoła — gimnazjum P.P. 

Benedyktynek przy kościele św. Katarzyny w Wilnie. Po zdaniu matury 

w 1941 r. poszukałam kontaktów ze Związkiem Walki Zbrojnej. Przysięgę 

składałam w mieszkaniu prof. Teodora Gorty przy ul. Połockiej nr 9, i cała 

przejęta przynależnością do tajnej organizacji, dostałam przydział do 

Kwatermistrzostwa Garnizonu. Przemysław Warachowski — mój dowódca 

— przydzielił mnie oficerowi Dionizemu Kuczyńskiemu. Taka była nieraz 

konspiracja, że znało się nazwiska... A może spowodowała to moja 

osobista ciekawość? 

Pamiętam, była jesień, chodziłam przemoknięta, w pantoflach bez 

zelówek i notowałam wszelkie sklepy, magazyny w dużym kwartale ulic 

jednej z dzielnic miasta. Musiałam to nanieść na mapę i przekazać swemu 
oficerowi. Stanowiło to przygotowanie do planowanej w niedalekiej 

przyszłości działalności wojskowej w Wilnie. Teraz z perspektywy czasu 
widzę naiwność tych poczynań. Byłam też łączniczką, przenoszącą mel- 

dunki. A od stycznia 1942 r. uczęszczałam wraz z innymi dziewczętami na 

kurs sanitarny, prowadzony przez dr. Czesława Pupiałło. Po zajęciach 

wychodziłyśmy pojedynczo, w pewnych odstępach czasu, by nie wzbudzić 
podejrzeń przechodniów na ulicy. Ja zawsze na końcu, ponieważ doktor 
o to poprosił, chciał odprowadzić mnie do domu, co mi, oczywiście, 
ogromnie imponowało. Był to 27-letni kawaler o wesołym usposobieniu, 
dobrze wychowany, przeznaczony przez rodziców na księdza i dlatego od- 
dany do gimnazjum o.o. Jezuitów. Jak się okazało, wolał on przybrać biały 
niż czarny kitel. 

Przyjaźń z Czesiem trwała z przerwami osiem lat, nie zakończyła się 

jednak mariażem, czego później żałowałam. Po tych osobistych 

wynurzeniach — ad rem: 

Z 12 na 13 maja 1942 r. wszystkie niedoszłe sanitariuszki wraz z ich nau- 

czycielem zostały zabrane nocą ze swych domów do gestapo. Jeśli chodzi o moją 

osobę, to przyjechało po mnie dorożką konną trzech funkcjonariuszy saugumy,
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W tym dwóch Litwinów i jeden Polak konfident Mirosław Orłowski. 
Zajmowałam z matką niewielkie mieszkanko na peryferiach miasta 

w dzielnicy Markucie (ojciec zmarł tuż przed wojną). Podczas rewizji 

niespodzianie przyszedł mój brat Władek, który mieszkał z żoną 

naprzeciwko. Wracał późną porą z pracy na kolei, która chroniła mężczyzn 

przed wywiezieniem do Rzeszy. Zobaczył blask przez szpary okiennic 
w naszym domu, więc chciał dowiedzieć się, co się dzieje, gdyż matka 
nasza często chorowała. Gdy wszedł, od razu: „Ręce do góry!” Został 

obmacany, czy nie ma broni. Zasiadł na kanapie. 

Rewizja trwała w dalszym ciągu. Brat był biały jak papier i pokazywał mi 
ustami jedno słowo: „r a d i o”. Rozumiałam. Zostawił w domu grające radio. 

Kiedy więc gestapowcy udadzą się do niego, wiadomy będzie finał... Za 

posiadanie, w dodatku za korzystanie z radia w czasie okupacji niemieckiej 

w Wilnie, groziło ciężkie więzienie. 
Za niedługą chwilę ponowne pukanie do drzwi. Pojawił się młody 

siostrzeniec mojej bratowej, który zbiegł z robót w Rzeszy i ukrywał się 

u mego brata. Przysłała go bratowa, mówiąc: „Idź, zobacz dlaczego Władek 

nie wraca, pewnie matka zachorowała”. Znów: „Ręce do góry!” Zasiadł 

w pokoju. Napięcie nerwowe wśród nas było nie do wytrzymania. Rewizja 

trwała parę godzin, w jej wyniku zabrano tylko kilka fotografii oraz książkę 
S. Kisielewskiego „Ziemia gromadzi prochy”. Była na indeksie politycznym. 

Wreszcie gestapowcy porozmawiali między sobą po litewsku i kazali 

mi się ubrać. Matkę upomnieli, by dała mi ze sobą suchary, jeśli takowe 

posiada, gdyż prędko z więzienia nie wyjdę. Opuściłam z nimi mieszkanie 
szczęśliwa nie do wiary! Nie zabrali przecież brata ani chłopca — zbiega 

z Rzeszy! | 

Jaka przyczyna? Otóż gestapowcy zdecydowali, że w czekającej na ulicy 

dorożce zmieszczą się tylko oni ze mną. Bowiem z odległego przedmieścia 
pędzenie piechotą dwóch mężczyzn i mnie nie byłoby bezpieczne ani 

wygodne, a i sami również musieliby iść tak daleko. Postanowili więc, że 

przyjadą jeszcze raz po pozostawione osoby i przy okazji zrobią rewizję 
w ich domu. I tak się stało, tylko że ani ukrywającego się młodzieńca nie 

zastali, ani radia już nie było. Zabrali jedynie mego brata. 

Wylądowałam w podziemiach gestapo. Rano przeprowadzono mnie na 

piętro na przesłuchanie, które trwało z godzinę. Na wszystkie pytania 

odpowiadałam zdziwieniem, że nie wiem, dlaczego właściwie tutaj 

znalazłam się, to jakaś pomyłka.
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Odprowadzono mnie w dużej grupie zatrzymanych prawdopodobnie tej 

nocy — w tym również mego brata — na Łukiszki. Znalazłam się najpierw 

w „cygance” — klatce odrutowanej — później zaprowadzono mnie po 

ekwipunek: siennik ze zmierzwioną słomą, kawałek szarej szmaty czyli 

prześcieradło, menażkę, łyżkę i kubek. Wszystko zawiązane w kocu, który 

zarzuciłam na plecy i zostałam poprowadzona przez podwórza, różne 

korytarze, jakieś ciężkie drzwi zamykane i otwierane ze zgrzytem kluczy, 

aż dotarłam do celi nr 31 na I piętrze. Kiedy stanęłam już w celi po 

zatrzaśnięciu drzwi przez strażniczkę, zobaczyłam w szarej poświacie 

dużo kobiet. Jedne stały pod ścianami, inne przechadzały się. Ktoś rzucił 

się ku mnie z krzykiem „I ty tutaj, wariatko!” Czyjeś ręce objęły mnie 

serdecznie, pomogły zrzucić węzeł z pleców. To była moja ukochana wielolet- 

nia wychowawczyni z gimnazjum Helena Straszyńska. Odetchnęłam z ulgą, 

wiedziałam, że mam przyjazną, bliską mi osobę. 

Hela — bardzo ruchliwa polonistka, w gimnazjum organizatorka drużyny 

harcerskiej, do której należałam, była spiritus movens celi. Wybrana przez 20 

więźniarek na starościnę. Siedziały tam ciekawe osoby, nawet osobistości. 

A więc doc. USB Wanda Rewieńska-Pawełek, nauczycielka z gimnazjum im. 

E. Orzeszkowej — germanistka Janina Adolphówna, działaczka Akcji 

Katolickiej — mgr Jadwiga Roszkowska, Józefa Rymkiewiczówna -— 

z legalizacji AK, kilka młodych takich jak ja. Wśród tego grona były również 

więźniarki niepolityczne. Jedna to babcia aresztowana za sprzedaż cielęciny 

z własnego gospodarstwa, wciąż rozpamiętywująca swoją sytuację, nie mogąc 

pogodzić się z „jawną” niesprawiedliwością, Jaka ją spotkała. 

Rytm dnia był ustalony. Wcześnie rano o szóstej stukanie strażniczki 

w drzwi jako sygnał, że należy wstać. Podnosiłyśmy się jedne z prycz 

(było ich 14), inne z posadzki. Szybko ubierałyśmy się, bo zaraz był apel. 

Wchodził zwierzchnik straży, musiałyśmy na komendę: „Ramiej!” — 

„Baczność!” stać wyprostowane w szeregu, aby być policzone, czasem 

parokrotnie; bo myliło mu się. Później padało sakramentalne pytanie: czy 

mamy jakieś pytania? Niemal codziennie występowała „babcia” ze swoją 

cielęciną: „Panoczku, kiedyż ja pójda do domu? Cóż ja takiego zrobiwszy?” 

itd., było to przeważnie kwitowane machnięciem ręki przez zwierzchnika. 

Następnie szłyśmy rzędem do ubikacji, rozciągając pochód, aby za zakrętem 

korytarza, strażniczka idąca na końcu, pozostała tam dopóty, dopóki pierwsze 

więźniarki zdążyły podsunąć pod drzwi mijanych cel karteczki z wiadomościami 
dla samotnie tam siedzących. Papier, temu służący, zdobywałyśmy w paczkach 

żywnościowych, w których produkty częściowo były weń zawijane.
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Po powrocie myłyśmy się w tej samej wodzie prawie wszystkie. Wodę 

przynosiłyśmy z ubikacji, gdzie był kran. 
No i tzw. śniadanie. Przez okienko w drzwiach podawałyśmy kubki na 

kawę (rozgotowane żołędzie). Otrzymywałyśmy „pajkę” chleba — porcję 

na cały dzień. 

No, a później pozostawione sobie, wspólnie modliłyśmy się. Następnie 

stosownie do tego, co było zaplanowane przez gospodynię celi, odbywały 

się pogadanki na różne tematy, także polityczne. Na ścianie miałyśmy 

narysowany kontynent afrykański, gdyż w tym czasie przeniósł się tam 

teatr wojny. Doc. Rewieńska najbardziej była obeznana w polityce i ona 

obrazowo przedstawiała nam sytuację. Poza tym miały miejsce lekcje 

języków obcych, bo były osoby znające je. W jakiś czas potem otwierały 

się drzwi celi i strażniczka wyprowadzała nas na spacer. Nie odbywało się 

to codziennie. Gdy chodziłyśmy wciąż dookoła z rękami założonymi do 

tyłu, p. Rewieńska mówiła słyszalnym szeptem, że „dziś widzimy u góry 

stratus, lecz oto nadciągają comulusy...? Była wszak meteorologiem. 

Nieraz od rana poszczególne więźniarki były zabierane na przesłuchania. 

Każda miała swego śledczego. Ja, na szczęście trafiłam na Litwina, który 

przeważnie miał potwornego „kaca” po pijaństwie z poprzedniej nocy. 

Siedział przy stole, z głową podpartą obu rękami, zadawał pytania i pisał 

to, co mówiłam. Widziałam, że męczy go ta czynność, nie jest w stanie 

zdobyć się na jakąkolwiek agresję. Parę razy tylko zdenerwował się 

i podniósłszy głos na moje wypowiedzi, które mu się nie spodobały, 

zerwał się, szarpnął mną i rzucił o ścianę. 

Inne jednak współtowarzyszki wracały ze śledztwa w takim stanie, że 

musiałyśmy robić okłady na ich sine od razów plecy. Niektóre już przeszły 

śledztwo i teraz czekały na zapadnięcie wyroku. Tak było z H. Straszyńską, 

W. Rewieńską. Tej ostatniej sprawa znajdowała się w gestii niemieckiego 

gestapo i wiadomo było, że może ją spotkać najwyższy wymiar kary. 

Miała bowiem udowodnione, że załatwiała fałszywe dokumenty nie tylko 

dla Polaków, lecz i dla Żydów. Ci ostatni, przychwyceni, ją wydali. 

Po tzw. obiedzie — menażka lury z liści brukwiowych — następowały 

dwie godziny ciszy, podczas której jedne drzemały pod ścianą, ale większość 

zajmowała się iskaniem wszy i ich zabijaniem. Przeważnie nabywałyśmy 

je permanentnie w łaźni, do której co jakiś czas nas prowadzono. Zaś tam 

zabierano nasze ubrania do dezynfekcji i po niej właśnie przynosiłyśmy 

insekty. Bezskuteczne było mycie się co jakiś czas pod prysznicami i to 

krótko, pod zimną wodą. Spełniało to czczą formalność dbania o higienę.
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Nigdy nie zapomnę takiej sceny, gdy pewna Żydówka (wpuszczano 

kobiety z różnych cel), zobaczywszy jakieś dodatkowe drzwi w łaźni, 

podbiegła do nich i z niepokojem zaglądała przez szpary. Nie wiedziałam, 

o co jej chodzi. Wyjaśniła, że może za ścianą znajduje się komora gazowa? 

W tym czasie nie wiedziałam Jeszcze o takowych. 

Po południu do „kolacji” (kubek czarnej kawy) miałyśmy ciąg dalszy 

pogadanek. Jeśli wypadały jakieś rocznice, przygotowywałyśmy rodzaj 

akademii z deklamacją wierszy. Pamiętam, jak recytowałam utwory M. Konop- 

nickiej, które świetnie pamiętałam, ponieważ w gimnazjum byłam „etato- 

wą” deklamatorką. Dyrektorka szkoły p. Janina Ryngierówna nieraz 

przysyłała po mnie uczennicę podczas lekcji, bym zeszła do sali, gdzie 

odbywała się właśnie próba. Cieszyłam się zwłaszcza wtedy, gdy miało to 

miejsce w czasie matematyki. 

Podczas dnia musiałyśmy w celi jeszcze załatwiać sprawy telegraficzne 
zarówno z „Dołem”, tj. z księżmi, o czym pisałam w rozdz. dotyczącym 

duchowieństwa (zał. 7), jak i z celami obok, stukając alfabetem Morse'a 

w ściany. 

Miałyśmy oprócz tego nie lada atrakcję, mianowicie z okna celi widoczny 
był balkon kamienicy stojącej za murem więziennym. Mieszkali tam nie- 

zwykle poczciwi ludzie. Ręcznikiem na szkle naszego okna układałyśmy 
litery komunikatów do nich. A oni sprowadzali pojedyncze osoby z naszych 

rodzin, które widziałyśmy przez krótką chwilę, stanąwszy na taborecie 

postawionym na stole. Okno bowiem znajdowało się prawie pod sufitem. 
Oczywiście wszystko musiało być „zorganizowane”, a więc „judasz” 

zasłonięty plecami którejś więźniarki, oraz całe pogotowie alarmowe przy 
stole z taboretem. 

Szczególnie wzruszające, pamiętam, było widzenie małego synka 

przez jedną z nas — Zosię Mazurkiewiczową — żonę oficera WP. Ja również 

ujrzałam swoją matkę. Ci ofiarni ludzie z kamienicy nie mogli wychodzić 

na balkon, ale widziałyśmy ich przez szybę w oknie. W pewną niedzielę 

było tam cicho i głucho, zaniepokojone nie wiedziałyśmy, co się stało. 

Lecz przed wieczorem dali nam znać, pokazując ręcznikiem litery na 
szybie, że byli w ciągu dnia w Kalwarii, by modlić się w naszej intencji. 

Dużą „frajdę” stanowiło dla nas otrzymywanie paczek raz w tygodniu. 

W „porze obiadowej” otwierały się drzwi, wkraczał strażnik i nam 

zgromadzonym przed stołem, wykładał wszystko, co było w koszyku bądź 
w innym pojemniku. Z rozmysłem, powoli rozwijałyśmy produkty z opako- 

wań, by w tym galimatiasie podrzucić malutki grypsik dla rodziny.
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Stanowiło to ryzyko, bo jeśli byłoby znalezione przez strażnika oddającego 

koszyk z powrotem rodzinie, można było być pozbawionym paczek. Trochę 

papieru przeważnie udawało się nam przemycić dla siebie. Ołówki, 

właściwie „ogryzki” ich, były przechowywane w przemyślnych skrytkach 

w celi. Rodziny, podające paczki, zawijały nieraz żywność w gazety, 

chodziło bowiem o dostarczenie aktualnych wiadomości. A my następnie 

przekazywałyśmy je dalej. Najważniejszy moment był dla nas ten, kiedy 

siedziałyśmy przy stole i zajadałyśmy dostarczone wiktuały, a każda uważnie 

brała je w usta i powoli przeżuwała, gdyż były często „nafaszerowane” 

zwiniętymi małymi kuleczkami z zapisanymi na papierkach informacjami. 

Czasem, dotyczyły osobistych spraw, a czasem wydarzeń politycznych. 

Nie zawsze udawało się to, bo strażnicy nieraz przekrajali, łamali produk- 

ty, podejrzewając ukryte w nich „skarby”. W razie wpadki konsekwencje 

były żałosne. 
Najbardziej dramatyczny czas w ciągu dnia miał miejsce po apelu 

wieczornym. Wtedy, gdy ułożyłyśmy się, jak kto mógł, do snu. 

Nasłuchiwałyśmy czas jakiś w napięciu czy nie ma jakiegoś ruchu na 

korytarzu. Każdy donośniejszy głos męski, każde otwieranie drzwi 

w korytarzu napawały obawą, że wnet otworzą się one i u nas. A w nich 

rozkraczony strażnik litewski twardym, bezceremonialnym głosem zacznie 

wyczytywać nazwiska tych, które mają z rzeczami opuścić celę na zawsze. 

W niedługim czasie po moim przybyciu do celi zdarzyła się taka sytuacja. 

Została zabrana Pasza — Rosjanka — żona oficera, który w popłochu uciekł 

przed nieoczekiwanie nadjeżdżającymi „germańcami”, a ją zostawił. 

Przystała do nas, nauczyła się mówić po polsku, po polsku też z nami 

modliła się. Biedulce pomogłyśmy pozbierać rzeczy, które należało zdać, 

bo były wszak „kazionne” (rządowe). Następnie wiadomo nam było, że 

prowadzono ją i innych na podwórze więzienne, gdzie stały „budy”, a przed 

nimi „ypatingi”!, czekający na wiązanie skazańców, zanim będą wywiezieni 

na pobliskie P o n a ry. 

Po kilku miesiącach zmieniono taktykę. Zabierano na egzekucje po 

śniadaniu. Przedtem prowadzono do spowiedzi. Tak było z p. Wandą 

Rewieńską. Po prostu otworzyły się drzwi gwałtownie i strażniczka 

ordynarnym głosem krótko powiedziała: „Rewieńska — do księdza!”. 

Po powrocie p. Wanda ze smutkiem oświadczyła, że ksiądz dał jej 

niedwuznacznie do zrozumienia, po co była wezwana. Za chwilę znów 

  

' Litewscy żołnierze z oddz. specjalnego.
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otworzyły się drzwi i od tejże samej prymitywnej dziewczyny padły 

słowa: „No, Rewieńska zabieraj swoje rzeczy!”. Pomogłyśmy, jak zwykle. 

W drzwiach p. Wanda zakrzyknęła: „Niech żyje Polska!” i odeszła. 

Uklękłyśmy wszystkie i odmówiłyśmy „Anioł Pański”, a za siebie „Pod 

Twoją obronę”. Był 21 listopada 1942 r. 

Niedługo potem, bo w grudniu wyszłam na wolność. Lecz zanim to 

nastąpiło, gdzieś w połowie listopada wszystkie zostałyśmy zaprowadzone 

przed oblicze panów życia i śmierci, przed wysoki areopag gestapo. Za 

długim stołem siedzieli w mundurach Niemcy, wchodziłyśmy pojedynczo, 

podawałyśmy nazwisko, oni odszukiwali odpowiednie teczki leżące przed 

nimi, o czymś rozmawiali ze sobą i wzywali następną. Prof. Adolphówna, 

mówiąca biegle po niemiecku, która stała przede mną w kolejce, opowiadała, 

iż była indagowana przez zdumionych Niemców o przyczynę takiej masy 

uwięzionych kobiet i dziewcząt. Pytali, dlaczego tutaj tak się dzieje? 

Przecież dla niewiasty wystarczy „drei „K” — Kinder, Kirche und Kuche" 

(„dzieci, kościół i kuchnia”). 

Przedziwnie opatrzność nieraz rządzi człowiekiem. Werdyktem gestapo 
została zwolniona duża grupa Polaków, a w niej mój brat i ja jednocześnie. 

Tak, jak pędzono nas w maju z Ofiarnej na Łukiszki, tak w grudniu 

odwrotnie. W gestapo na piętrze znów należało wchodzić pojedynczo. 

Odczytywano oficjalne zwolnienie, z zaznaczeniem, że się pozostanie pod 

nadzorem. Kazano podpisać zobowiązanie, że nikomu nie będzie się 

przekazywało tego, co działo się w czasie zatrzymania. 
Wyszłam z gmachu wcześniej od brata, zaczekałam na niego, a później 

wziąwszy się za ręce mieliśmy wrażenie, że nie idziemy i nie biegniemy, 

że mamy skrzydła i że niesie nas wiatr. Dokąd? Ano najpierw do... Ostrej 

Bramy...
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3. LOSY WIĘZIENNE KOBIET 
NA PRZYKŁADZIE NIEKTÓRYCH Z NICH 

iemożliwością jest przedstawienie wszystkich Polek i Polaków 
z wileńskiej konspiracji, którzy przeżyli i wyszli żywi bądź 

ponieśli śmierć na Łukiszkach, a każdy, kto został uwięziony, 

był potencjalnym kandydatem kaźni ponarskiej, co obrazuje wiersz Steni 

Smoterowej ps. „Zośka”, wyskrobany przez nią na ścianie celi. 

Świt. Gwizdek w korytarzu. 

Znikają senne mary 

Słać „łóżka ”! Myj się! Gotuj! 

Bo może dziś Ponary. 

Brzęk kluczy, wrzask strażniczki 

„Paszirosi vaikszcziot” w pary 

Mierz krokiem koła, koła 

Których kres to Ponary. 

Różaniec dni się toczy 

Tęsknocie nie ma miary 

A każdy ranek mroczy 

Tragiczny cień Ponary. 

Aż kiedy z listy nocą 

Zawezwą swe ofiary 

W dal drogą bezpowrotną 

Pomkniemy na Ponary. 

Spokojnie spojrzę w lufę 

Pełna gorącej wiary 

Że Polska zajaśnieje 

Choć spłyną krwią Ponary. 

(Paszirosi vaikszcziot — przygotuj się do spaceru) 

Mierz krokiem koła... — na spacerze chodziło się w koło. 

Po tej ponurej oczywistości sprzed 60 lat przejdźmy do omówienia 

niektórych przykładów kobiet, którym udało się uniknąć Ponar, a było ich 

w sumie więcej, niż tych, które poniosły śmierć w walce z okupantami po 

długotrwałej gehennie więziennej. Do tych ostatnich należała Maria 

Tomkiewiczówna, ps. „Grażyna”. Była kierowniczką grupy dziewcząt,
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zwanych żartobliwie „Kozami” ze względu na ich wyjątkowo niski średni 

wiek. Należały do komórki konspiracyjnej „Legalizacji”, bardzo ważnej 

z uwagi na to, iż służyła chronieniu ludzi zagrożonych za pomocą 

preparowania fałszywych dokumentów, przede wszystkim osobistych. 

Istniała ona od końca 1939 r. aż do 1944 r. Drukiem i wyrobem pieczęci 

zajmowała się placówka nazwana „Kuźnią”, a do przyjmowania zamówień 

i łącznością z zamawiającymi była „Gospoda”. Jeden z punktów kontak- 

towych to mieszkanie Marii Tomkiewiczówny. 

Jej curriculum vitae sprowadzało się przede wszystkim do służby Polsce. 

Urodzona w 1889 r., rozkochana we wszystkich sprawach dotyczących 

Ojczyzny, brała udział w służbie sanitarnej w walce z bolszewikami w 1920 r., 

później pracowała jako instruktorka w POW. Była z zawodu nauczycielką. 

Podczas II wojny światowej chodziła półgłodna, półbosa, cała oddana 

sprawom Podziemia. 

5 czerwca 1942 r. aresztowana na skutek wydania jej przez wcześniej 

ujętą koleżankę. 

Takich sytuacji zdarzało się więcej. „Grażyna” nie potępiała jej — rozumiała. 

Tak jak i Stanisław Kiałka — szef „Legalizacji”, który pisał we wspomnieniach: 

„Zachowanie się w gestapo, to znaczy załamanie się, trudno oceniać. 

Jeżeli ktoś to przechodził, to dobrze wie, jak łatwo pod wpływem tortur 
puścić farbę. Trzeba mieć wyjątkowo twardy charakter, żeby wszystko 

przetrzymać i raczej dać się zamęczyć, niż zdradzić cokolwiek”. 
„Tomkiewiczówna w celi więziennej przebywała przez pewien czas 

z Anną Gierżod z tej samej komórki konspiracyjnej. Anna opowiadała: 
„Grażyna” bita na śledztwie szpicrutą zakończoną żelazem, pokaleczona, 

niczego już nie spodziewała się, jak tylko śmierci. Kiedyś odsłoniła swe 

umęczone ciało mówiąc: Tobie tylko pokazuję, jak bardzo cierpię. Pewnie 

wyjdziesz na wolność, bo mnie czekają już tylko Ponary. W ostatnich dniach 

przed śmiercią była zamyślona i zdenerwowana”. 

Gdy prowadzono ją przez podwórze więzienne 3 grudnia Eugeniuszowi 

Paukszcie (też z konspiracji) udało się przez okno zakrzyknąć: „dokąd 

idziesz Marysiu?” Mogła przecież być prowadzona na kolejne przesłuchanie. 

Odpowiedziała: „Na Ponary, cześć chłopcy!”? Podobno przed rozstrzelaniem 

gromko zawołała: „Niech żyje Polska!” 

  

' „Stanisław Kiałka — legenda wileńskiej konspiracji” — materiały biograficzne i pisma 

wybrane”, Bydgoszcz 2000, s. 228. 

? Wspomnienia S. Kiałki w zbiorach autorki.
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Pośmiertnie została odznaczona Krzyżem Virtuti Militari II Klasy na 

wniosek gen. A. Krzyżanowskiego. 
Spośród jedenastu „Kóz” podległych najpierw Marii Tomkiewiczównie, 

a po jej aresztowaniu jej następczyni Barbarze Dudycz ps. „Wojtuś” aż 

pięć znalazło się na Łukiszkach. 
Pomimo zachowywanej ostrożności, — a więc m.in. przechowywania 

otrzymanych grypsów we włosach, wchodzenia do określonych domów, 

Jeśli nie było umownych znaków w oknach, np. doniczki z kwiatami, doręcza- 

nia przesyłki tylko przy użyciu hasła i usłyszeniu ustalonego odzewu itp., 

— w czerwcu 1943 r. gestapo przypadkowo odkryło tzw. skrzynkę przy 

ul. Hetmańskiej w Wilnie i zabrało dziewczęta, wśród nich Hanię Mahrburg 

ps. „Hanka”. W tym czasie uczęszczała ona na tajne komplety nauczania 

i właśnie miała zdawać maturę. Była to — jak wspomina jej wychowawczyni 
p. Janina Budkowska — „wyjątkowo zdolna uczennica. Ujmowała wszystkich 

pogodnym usposobieniem, bezpośredniością i prostotą. Jej dobroć płynęła 

z naturalnej, wrodzonej życzliwości i serdeczności dla całego otoczenia”. 

Podczas śledztwa bito ją potwornie. W obawie, że nie wytrzyma dalszych 
tortur, porwała się na desperacki czyn i podczas jednego z takich 

„przesłuchań” na Ofiarnej wyskoczyła z drugiego piętra przez okno, sądząc 

że zabije się na miejscu. Skończyło się na połamaniu obu nóg. 

Znalazła się najpierw w szpitaliku więziennym, a następnie w szpitalu 

miejskim Św. Jakuba. Z nogami w gipsie pozostawała na Łukiszkach osiem 
miesięcy. Wyrok w jej sprawie, także pozostałych łączniczek, miał miejsce 

w lutym 1944 r. Skazano je na obóz w Proweniszkach z dniem 28 lutego. 

Zadecydowało tutaj złoto, wręczone łapczywemu na nie niemieckiemu 

gestapowcowi przez p. Alinę Augustowską, która wcześniej w ten sposób 

uratowała swego syna Kazimierza ps. „Kostek”. Tej ogromnie zacnej pani, 

godnej matek z 1830, 1863 i 1918 r., zawdzięczało życie aż 25 osób! 

W 1944 r. za zasługi została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi z Miecza- 

mi przez gen. Krzyżanowskiego. 

Hania, znajdując się w Proweniszkach jako kaleka nie mogła pracować 

jak inni, wobec tego wisiało nad nią widmo egzekucji, lecz znów zadziałała 

pomocna i hojna dłoń p. Augustowskiej. Została przydzielona do szwalni. 

W kilka lat po wojnie w 1947 r. zmarła w Zakopanem, gdzie ją 

pochowano na tamtejszym znanym powszechnie cmentarzu'. Pośmiertnie 

MON odznaczyło ją Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. 
  

' Kwatera IV, rząd 15.
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Z pozostałych „Kóz” uniknęła śmierci także Irena Fedorowicz — 

Kołodziejska „Madejowa”. Na Łukiszkach przebywała w trudnym okresie, 

kiedy to od grudnia 1943 r. nie przyjmowano od rodzin paczek 

żywnościowych imiennie, tylko przeznaczano je do ogólnego kotła. 

Umożliwiało to służbie więziennej kradzież lepszych produktów, jak również 

przekreślało kontakt z bliskimi poprzez wrzucanie do zwracanych koszyków 

karteczki ze znakiem życia, również otrzymania nieco wiadomości 

w „nafaszerowanych” kotletach czy w piętce chleba. 

„Maciejowa” znalazła się w PRL dopiero w 1955 r. po odbyciu 8 lat 

katorgi w łagrach sowieckich. 

Aresztowane „Kozy” w 1943 r. to także Maria Sarecka „Lusia”, 

Jadwiga Pawilonis „Jadzia” oraz Barbara Dudycz (ur. 4 XI 1907 r. 

w Nowo -— Święcianach). Ta ostatnia jako kierowniczka grupy nie tylko 

przydzielała zadania dla tych młodych, ofiarnych dziewcząt, również 

osobiście dostarczała konspiracyjną prasę pobraną w drukarni na punkty 

rozdzielcze, a nawet brała udział w ewakuacji owej drukarni do nowego 

miejsca, kiedy zaistniało jej zagrożenie. 

Z zawodu była nauczycielką historii i języka polskiego po studiach 

uniwersyteckich. Od 1940 r. zaprzysiężona w ZWZ-AK, z biegiem czasu 

kierowała dostarczaniem broni, amunicji i granatów dla tworzących się 

oddziałów partyzanckich. Jej mieszkanie przy ul. Potockiej w Wilnie 

stanowiło punkt kontaktowy Okręgu. Toteż na Łukiszkach gestapo 

orientowało się, że pochwyciło „grubą rybę”. Została poddana bardzo 

ostremu śledztwu, które jednak wytrzymała i nikogo nie wydała. Grożący jej 

wyrok śmierci zażegnała w porę wspomniana p. A. Augustowska. Barbarę 

skierowano do obozu w Proweniszkach. 

Kiedy zbliżał się w 1944 r. front, obóz ten był likwidowany. Część 
więźniów wymordowano, część natomiast popędzono na Zachód. Barbarze 

Dudycz udało się zbiec z transportu i wrócić do Wilna, gdzie od razu zgłosiła 
się do pracy podziemnej, wymierzonej już teraz przeciwko okupantowi ze 

Wschodu. 
Trudno oprzeć się kreśleniu, choćby pokrótce, dalszych losów tych, 

którzy przeszedłszy Łukiszki i uniknąwszy tam śmierci, dalej walczyli, 

pomimo doznanych tam cierpień. 

Do ofiar „Legalizacji” należały obie siostry Józefa i Maria Rymkiewi- 

czówne. To one spowodowały, oczywiście bez złej woli, aresztowanie 

  

! „Łączniczki Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego AK”, Bydgoszcz 2001, s. 402-403.
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kilku osób, a także własną śmierć. Stało się to z powodu ich łatwo- 

wierności, mianowicie, kierując się dobrym sercem, bez porozumienia się 

z dowództwem, wydały dokument zagrożonemu człowiekowi. Ten zaś, 

zatrzymany przez gestapo, zdradził ich adres. Gdy litewscy funkcjonariusze 

wkroczyli do ich mieszkania, znaleźli całe walizki druków oraz danych 

personalnych tych, którzy ubiegali się o dokumenty (w tym brata autorki 

Władysława Stempkowskiego). Maria i Ziuta (ur. w 1900 i 1901) odwiezione 

z ul. Nowy Świat na Ofiarną, katowane tak, że plecy miały czarne od razów 

— co autorka widziała, siedząc z jedną z nich we wspólnej celi, podały 

nazwisko Marii Tomkiewiczówny. Może przypuszczały, iż po ich wpadce 

był alarm w Podziemiu i Tomkiewiczówna umknęła z Wilna, a po wyja- 

wieniu jej nazwiska oprawcy przestaną je bić. 

| Nigdy nie zapomnę skulonej postaci Marysi, siedzącej w kącie celi 

i odmawiającej różaniec, wykonany z chleba (każda z nas miała taki). Paczki 

żywnościowe otrzymywała bardzo skromne od starych, samotnych rodziców. 

Dokarmiałyśmy ją, czego nie mogłyśmy robić względem jej siostry Ziuty, 

która siedziała w pojedynce. 

Natomiast wyszła z życiem z więzienia Anna Gierżod ps. „Hanka”, pracu- 

jąca w tej samej komórce, co poprzednio wymienione. Z zawodu nauczycielka 

matematyki w renomowanym gimnazjum ss. Nazaretanek w Wilnie. Urodzona 

w 1904 r., do końca życia (1990 r.) pozostawała w bliskim kontakcie z młodzieżą. 

Podczas okupacji hitlerowskiej w jej mieszkaniu przy zaułku Święto- 

jerskim w Wilnie była utworzona „skrzynka”, tzn. zostawiano tam koperty 
z fałszywymi dokumentami, po które zgłaszali się zainteresowani. 

Odbywały się tam też zebrania różnych osobistości Podziemia. 

9 czerwca 1942 r., jak zwykle nocą, pojawiło się po nią gestapo. 

Musiała pożegnać staruszkę matkę, której więcej już nie zobaczyła, gdyż 

ta za parę miesięcy umarła. 
Litwin z saugumy o nazwisku Czesnulis podczas badań na Ofiarnej 

obiecywał „Hance” natychmiastowy powrót właśnie do chorej matki, jeśli 

wyjawi chociaż kilka nazwisk współpracowników z konspiracji. Nie 

doczekawszy odpowiedzi, kazał swym „pomagierom” bić ją, leżącą na 

pryczy, gumowymi pałkami. Oto wspomnienia p. „Hanki”: „Czesnulis nie 

bił, tylko przyglądał się i od czasu do czasu pytał: „a teraz powiesz?” Ja 

krzyczałam z bólu, modliłam się, a trzech ich mnie biło. Kilku na czele 

z Czesnulisem przyglądało się. Najboleśniejsze było bicie w nogi. Wśród 

oprawców był jeden blondyn, zwrócił moją uwagę urodą, gdy jeszcze



68 Wileńskie Łukiszki 
  

prowadzono mnie do celi, że ma w sobie coś w twarzy szlachetnego. 

Może on stanie w mojej obronie? — grubo myliłam się, on chyba był 

najokrutniejszy; gdy już prawie straciłam przytomność, chciał uderzyć mnie 

w twarz, ponieważ odsunęłam się, uderzył w prawe ucho. Wyszli, zostawili 

mnie omdloną z bólu, w podartej spódnicy. Jak długo tam leżałam — nie 

wiem. Była jeszcze noc, kiedy znowu przyszli, kazali zleźć z pryczy 

i powiedzieli, pamiętam: „posadzimy na elektryczną, to przynajmniej 

wygadasz” i wyciągnęli mnie na korytarz, ale ja zemdlałam. Zorientowali 

się, że przekroczyli miarę, wrzucili mnie na podłogę do celi”. 

Pani „Hanka” wspomina, jak starała się całą siłą woli podczas katowania 

wyrzucać z podświadomości nazwiska, o które oprawcy wypytywali, by 

w razie utraty przytomności ich nie wymienić. Pisze: „na szczęście mdla- 

łam, a wtedy oni dawali mi spokój”. 
Po kilku dniach bezskutecznych badań przeprowadzono ją z lochów 

gestapo do więzienia na Łukiszkach. Tam cela była bardzo brudna, na pryczy 

leżał siennik, który robił wrażenie, że się rusza od wszy. Pomimo 

straszliwego wyczerpania nie miała odwagi na nim się położyć. Siedziała 

więc pochylona nad jakimś stołem. Tak rozpoczęła się gehenna więzienna, 

trwająca aż do 27 czerwca 1943 r. 

Podczas przeszło rocznego pobytu leżała jakiś czas w więziennym 

szpitaliku, mając tak silne zapalenie ucha środkowego, że groziła jej nawet 

trepanacja czaszki. Nabawiła się choroby, śpiąc w celi na pryczy przy oknie 

z rozbitą szybą podczas dużych mrozów styczniowych w 1943 r. Wyszła 

żywa z Łukiszek dzięki p. Alinie Augustowskiej”. 

Jeśli spojrzeć na profesję kobiet, które były aresztowane, to duży 

procent stanowiły nauczycielki. 

10 maja 1942 r. została zabrana z domu Władysława Aramowiczowa 
z d. Kęstowicz. Przed wojną 1939 r. uczyła dzieci w szkole powszechnej 

(ar 13 na Pióromoncie, potem przy ul. Wileńskiej). Podczas wojny w tajnych 

kompletach. Kiedy litewscy gestapowcy robili u niej rewizję, zarekwirowali 

jako dowód rzeczowy popełnionych przestępstw kilka podręczników 

szkolnych oraz poezje Adama Mickiewicza. 

Jak zwykle znalazła się najpierw w gestapo na Ofiarnej. Podczas 

pierwszych przesłuchań była bita gumową pałką po głowie i twarzy za 

nieprzyznawanie się do stawianych zarzutów. Z ust jej lała się krew, którą 

nieświadomie rozsmarowała po policzkach, sprawdzając ręką, czy ma cały 

  

! Relacja na piśmie p. A. Gierżod w zbiorach autorki.
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nos i oczy. W takim stanie poprowadzono ją ulicami na Łukiszki. 
Przechodnie zatrzymywali się, patrząc z przerażeniem. 

| Po zaopatrzeniu w sandelisie (magazyn po litewsku) w siennik, prześcieradło 
1 zgrzebną koszulę została zaprowadzona do ogólnej celi z oknem okrytym 

blachą, pod sufitem, panował więc półmrok, pomimo że na zewnątrz świeciło 

majowe słońce. Wewnątrz na ścianie przykute prycze, pod nimi ławki, w kącie 

półka z miskami ułożonymi piramidalnie, a pod nią wiszące worki z żywnością, 

otrzymywaną z zewnątrz, po drugiej stronie w kącie śmierdząca „parasza”, 
myta miotłą przez więźniarki tylko wodą z piaskiem, pod oknami stół, za nim 

ława, naprzeciwko kilka taboretów. Służyło to dla trzydziestu kobiet, podczas 

gdy prycz było piętnaście. Do pierwszych wrażeń wybitnie tragicznych dla 

p. Władysławy należała przekazana wiadomość, że tuż przed jej znalezie- 

niem się w celi zostały zabrane stamtąd na Ponary dwie szesnastoletnie 
dziewczynki. Powtarzano też zasłyszaną wieść, iż chłopcy też skazani na egze- 
kucję wyprowadzili swego kolegę, który o własnych siłach nie był w stanie 

iść z nimi, tak był pobity. Tenże chłopak w ostatnich dniach lepił z chleba 
i własnej krwi różaniec, aby przy okazji ktoś przekazał go jego rodzinie. 
Niestety, strażnik zobaczywszy to przez „judasza” („wilczka”), wpadł do celi 

z wrzaskiem, wyrwał mu go z rąk i porwany rzucił na posadzkę. Przy tym 

z rozmachem kilkakrotnie uderzył biedaka. O różnych okrucieństwach nasłu- 
chała się p. Władysława w bród. Jedna z jej towarzyszek niedoli, także 
nauczycielka, opowiadała jak ją bito w czasie przesłuchań: „Kazano położyć 

się, ubranie do góry, płaszcz na głowę, jeden z gestapowców (Litwinów) 

siadał na grzbiet, a pięciu biło na zmianę. Całe ciało miała w ranach i bliznach. 

W łaźni nigdy nie zdejmowała bielizny, krępowała się wobec innych” . 

Życie codziennie zaczynało się w więzieniu o szóstej rano, kończyło 

zaś o ósmej wieczorem. W pośpiechu należało. sprzątnąć celę, później po 

śniadaniu marsz do ubikacji, przed obiadem spacer — chodzenie wkoło 

w dużych odstępach od siebie. Po kolacji znów do ustępu, apel i spać. Były 

i radości: oto któregoś dnia zdjęto w tej celi blachy z okien - zajrzało słońce. 

Gdy formalności stało się zadość i zapadł zaocznie wyrok, p. Władysława 

wraz z innymi była zabierana na roboty, np. do sprzątania biura, kaplicy, 

a nawet dwa razy do mieszkania naczelnika. Była okazja kradzieży: 

papieru, ołówków, igieł, nici, szmatek a raz — noża. Te łupy znalazły się 

następnie w schowku w ścianie przy samej podłodze celi. 

  

' Relacja pisemna p. W. Aramowiczowej przekazana przez córkę p. W. H. Konarską, ps. 

AK „Linda” (z Wrocławia), w zbiorach autorki.
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„W niedzielę chodziłyśmy do kaplicy, rozdawano nam książeczki do 

nabożeństwa. Niby szeptem wymawiałyśmy modlitwy, a to były rozmowy. Ja 

zwykle chyłkiem przechodziłam rzędy, żeby stanąć koło koleżanki swojej 

córki i zaczynała się rozmowa” — jak wspomina p. Władysława. A trzeba 

tu wyjaśnić, że została ona właściwie aresztowana nie tyle za tajne 

nauczanie, lecz zamiast swojej córki, która ukrywała się poza Wilnem. 

Pani Aramowiczowa wyszła na wolność 20 kwietnia 1943 r., a więc po 

jedenastu miesiącach. Był to jej wkład w patriotyczne tradycje rodzinne, 

bo jej dziadek Józef Kęstowicz był porucznikiem w Armii Napoleona: walczył 

w Hiszpanii, Rosji, przebywał też na Elbie. Potem uczestniczył w powstaniu 

1830 r., co przypłacił życiem. Natomiast ojciec był powstańcem w 1863 r. 

Inną nauczycielką, która przeżyła Łukiszki była znana w środowisku 

szkolnym przed i w czasie wojny Helena Straszyńska (po mężu w PRL 

w Zamościu Iwańców), ps. „Lena”. 

Do 1939 r. uczyła w żeńskim gimnazjum w Wilnie pp. Benedyktynek, 

później od 1940 r. w IX polskiej szkole średniej, zaś od 1941 r. zaczęła 

organizować tajne komplety. Od września tego roku była kierowniczką 

zespołu tajnych kompletów w Uniwersyteckim Ośrodku Tajnego Nauczania. 

Niezwykły to pedagog, zamiłowana w swoim zawodzie. Interesowała się 
każdą uczennicą z osobna. Nie tylko przekazywała wiedzę, także wnikała 

w jej sytuację rodzinną, o czym mogę powiedzieć, jako że sama tego 
doświadczyłam. Kochała ją cała młodzież, bez wyjątku. 

Przy tym była od 1930 r. harcerką z prawdziwego zdarzenia, jeździła 

ze swymi druhnami na obozy, dzieląc z nimi trudy i niewygody. 

Kiedy wybuchła wojna w 1939 r. na polecenie Komendy Chorągwi 

przygotowała w klasztornym budynku szkolnym przy ul. Św. Ignacego 
trzy sale na użytek szpitala polowego dla przyszłych rannych żołnierzy. Po 

wkroczeniu bolszewików z własnej inicjatywy zbierała cywilne ubrania 

dla wojskowych, których trzeba było ukrywać. Zabezpieczała dla nich lokale, 

wszak dużo znalazło się w nieznanym sobie mieście. Pod Jej kierownictwem 

dziewczęta i chłopcy zbierali w terenie porzuconą broń, przekazywali 

meldunki do Komendy ZHP. 

W lutym 1942 r. aresztowano ją i znalazła się na Łukiszkach pod 

zarzutem przechowywania ukrywających się oficerów WP. 

Fragmentaryczna opowieść o pobycie z nią we wspólnej celi znajduje 

się w części wspomnieniowej autorki tej pracy. 

W więzieniu zaprzyjaźniła się z doc. Wandą Rewieńską. Złączyło je 

wspólne zainteresowanie z lat najmłodszych — skauting. Dla p. Wandy Hela
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była uosobieniem młodzieńczych ideałów: wesołości, żywości i pomysło- 

wości. We wrześniu rozstały się na zawsze. Panią Rewieńską wywieziono 

21 listopada na Ponary, natomiast Helę prowadzący śledztwo w dniu 

zwolnienia zawiózł z inną jeszcze więźniarką do Arbeitsamtu (Urzędu 

Pracy przy ul. Subocz) i kazał ją zarejestrować na roboty w Niemczech. 

Była i taka forma wyroku. 
Jednak dzięki siostrze, która tam pracowała jako tłumaczka, udało się 

Helę wyrejestrować. Na wolności nadal uczyła tajnie młodzież, 

jednocześnie uczestnicząc w Podziemiu aż do 1945 r., kiedy to aresztowało ją 

NKWD. Lecz dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i własnej 

odwadze uciekła. A otrzymawszy „lewe” dokumenty wyjechała w ramach 

ekspatriacji do PRL'. 
Nie wszystkie kobiety, przebywające na Łukiszkach były aresztowane 

za konkretną działalność patriotyczną. Zdarzało się także zatrzymanie na 

skutek widzi mi się funkcjonariusza saugumy. Oto przykład: 

Kiedy 4 maja 1942 r. mąż młodziutkiej Idy Piekarskiej Romuald został 

zabrany z domu, za kilka dni udała się ona pod więzienie z paczką 

żywnościową, której przyjęcie oznaczało, że się tam znajduje. Podawała 

na nazwisko, jakie posiadał w ausweisie (dowodzie osobistym) — Zychlema. 

Nie wiedziała, że w gestapo od razu rozszyfrowane zostało jako fałszywe. 

Po kilkakrotnych odejściach z kwitkiem spod bramy więziennej zdobyła 

się na odwagę i poszła do jaskini lwa — gestapo. Tam oświadczono jej, że 

żadnego Żychlemy nie mają. 
Traf chciał, że idąc ulicą spotkała jednego z tych, którzy aresztowali jej 

Romka. Zdesperowana zaczepiła go, pytając: „gdzie Jest mój mąż?” A ten 

po zamienieniu paru zdań z towarzyszącym mu Niemcem, oświadczył: Jest 

pani zatrzymana”. Znalazła się na Łukiszkach. Na szczęście w czasie wchodze- 

nia przez bramę spotkała grupę zwolnionych zakonnic. W zamieszaniu udało 

się szepnąć jednej z nich, by powiadomiła jej matkę, gdzie ma szukać córki. 

Ida Piekarska z d. Grabowska pochodząca z Nieświeża była znana w przed- 

wojennym środowisku POW jako nadzwyczaj zdolna działaczka. 

Siedziała w ogólnej celi nr 41 o złagodzonym reżimie, bo tamtejsze 

więźniarki chodziły do pracy. Jednak trwało to parę miesięcy. Plusem całej tej 

przykrej przygody było to, że udało się jej nawiązać kontakt za pomocą 

grypsów z mężem, którego później już nigdy nie zobaczyła, ponieważ został 

rozstrzelany w listopadzie 1942 r. Do końca życia przechowywała jego 

  

' Szczegółowa relacja H. Iwańców w archiwum autorki.
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ostatni gryps pełen czułych słów, bo byli młodym dopiero co zawartym 

małżeństwem”. 

Należy przytoczyć jeszcze inne okoliczności znalezienia się Polek 

i Polaków na Łukiszkach. Otóż znana jest akcja sprawdzania dokumentów 

u mieszkańców w wyznaczonych dzielnicach miasta, mianowicie: w rejonie 

Zwierzyńca i ul. Kalwaryjskiej. Miała ona miejsce 23 maja 1942 r., brało 

w niej udział 750 żołnierzy Wehrmachtu oraz 630 funkcjonariuszy 

litewskich służb policyjnych. W jej wyniku aresztowano 103 Polki i 217 

Polaków oraz kilkanaście osób innych narodowości. W sprawozdaniu 

saugumy z tej akcji padło stwierdzenie, że była ona konieczna, gdyż 

„Wilno jest ośrodkiem niepokojów na całym Ostlandzie”. 

Całe rzesze młodych i starszych kobiet przebyły gehennę więzienną. 

Można by spisać opasłe tomy na ten temat, lecz niech tych kilka 

przykładów wystarczy jako najogólniejszy obraz warunków, w jakich się 

znalazły. Będzie jeszcze mowa o tych, które opuściły mury Łukiszek, ale 

po to, by ponieść męczeńską śmierć w Ponarach. Im przede wszystkim 
należy oddać hołd, także na kartach tej książki. 

4. POLSCY KONSPIRATORZY W ŚLEDZTWIE 

         
rzon konspiracji w Wilnie stanowili zawodowi wojskowi. Pomimo 

' że nie było ich zbyt wielu, lecz wystarczająco by zorganizować 

/ U Państwo Podziemne. Podporządkowywali sobie podwładnych 
grupowo. Przy tym główna Komenda ZWZ-AK w Warszawie przysyłała 
swoich ludzi do obejmowania poszczególnych placówek. 

Charakterystyczne było to, iż do pracy w nich garnęli się szczególnie 

młodzi chłopcy. Poczucie obowiązku prowadzenia walki z kolejnymi 
najeźdźcami tkwiło w nich bardzo silnie, wprost nie do przezwyciężenia, 

pomimo świadomości śmiertelnego niebezpieczeństwa, jakie było z tym 

związane. Kiedy bowiem znaleźli się na Łukiszkach — gestapo traktowało 

ich jako wojennych przeciwników, wiedząc, że jeśliby znaleźli się z powrotem 

na wolności, to zasililiby wrogie im szeregi. Czasem jednak udawało się 

młodym i młodocianym Polakom wyjść cało z opresji. 

  

  

' Relacja ustna I. Piekarskiej. 

? Dokument w tłumaczeniu z jęz. litewskiego w „Wianie” — Trybunie Akowców Wileńskich, 

Łódź, listopad 2001, nr 11 (ze zbiorów C. i R. Mackiewiczów).
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Do takich należał między innymi Jerzy Pittner. Urodzony w 1923 r. 

w Katowicach, syn Józefa i Walerii, przybył do Wilna w 1936 r. wraz 

z ojcem — kpt. WP, który od chwili udziału w uroczystości pogrzebu serca 

Marszałka Piłsudskiego, tak zachwycił się „miłym miastem”, że przeniósł 

się doń i tam pozostał. 
Jerzy uczęszczał do gimnazjum im. Adama Mickiewicza, a kiedy 

wybuchła wojna jako szesnastoletni chłopak był st. junakiem Wileńskiego 
Baonu Ochotniczego zorganizowanego dla celów wojskowych, lecz nie 

zrealizowanych z powodu nieoczekiwanej napaści wojsk sowieckich na 

Polskę. 
13 listopada 1941 r. Jerzy został zaprzysiężony do ZWZ przez kpt. Karola 

Huzarskiego, używającego w konspiracji nazwiska Zakrzewski przedwojenny 
oficer 75 pułku piechoty (ur. w 1899 r.), były legionista, zaprzyjaźniony 
z Pittnerami od czasów śląskich, przybył do Wilna w 1941 r., by tworzyć siatkę 

konspiracyjną. W jego dyspozycji było pięciu lub siedmiu oficerów. 
Jerzego zaangażował jako łącznika z dodatkowymi zadaniami 

wywiadowczymi. Ponieważ Jerzy mieszkał z matką w centrum miasta 

przy ul. Dominikańskiej, a więc przy szlaku zachód — wschód i wschód — 

zachód, którędy przewalały się masy wojska, miał dobry punkt obserwacyjny. 
Zdawał relacje z ruchów Niemców tamtędy przejeżdżających, podawał: 

rodzaj, ilość, znaki rozpoznawcze, kierunki i czas przemarszu. 

29 kwietnia 1942 r. z powodu zdrady jednego ze współtowarzyszy 

pojawili się gestapowcy litewscy w domu p. Pittnerowej i zabrali ją i jej 

syna — Jerzego, zakładając jednocześnie „kocioł”, trwający aż dwa tygodnie. 

Wpadło weń wiele osób!. 
Na Łukiszkach Jerzy był potwornie bity pejczem przez funkcjonariusza 

saugumy. W łaźni współwięźniowie nie mogli się nadziwić, widząc jego 

straszliwie poranione ciało. 

Jeszcze gorsze tortury znosił aresztowany w tym samym czasie kpt. Karol 

Huzarski. Jerzy widział podczas krótkiego więziennego spaceru jego okropnie 

pobitą twarz w oknie celi na parterze, w której Huzarski siedział. Dowódca dał 

mu znak oczyma, aby nie patrzał w jego stronę. Twardą miał postawę, 

pomimo tego, co znosił, potrafił pocieszać znajome sobie łączniczki, m.in. 

p. Annę Szymańską, która przechowywała do końca swego życia jego 

gryps, wyrzucony przez okno: „Bądźcie dzielne, nie załamujcie się, 

  

"Wg informacji pisemnej p. Nekada-Trepki z Białej Podlaskiej.
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1 
a wyjdziecie i doczekacie wolności Polski 

w jej pamięć. 

Dzięki kapitanowi zarówno Jerzy jak i inni wyszli cało z więzienia, 

dowodzi tego jedna z konfrontacji, gdy przez wziernik w celi Jerzy słyszał 

głos Huzarskiego, spoglądającego na niego i powtarzającego dobitnie 

„nie, nie!”. Umiejętność jego zeznań ocaliła życie niejednemu. W 1990 r. 

w Londynie za to i za liczne inne zasługi Kapitan został pośmiertnie awan- 

sowany do stopnia majora i odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Po 

siedmiomiesięcznej gehennie więziennej 28 listopada 1942 r. został 

zamordowany w Ponarach. Miał 43 lata, aresztowano go w dniu jego 

urodzin (zał. 22). 

Natomiast Jerzy Pittner otrzymał wyrok jednego roku ciężkich robót, 

wykonywanych w i poza więzieniem. Znalazł się w celi nr 72, gdzie 

starszym celi był więzień Litwin Lenartaviczius — słynny przedwojenny złodziej. 

Po ponownym przyjściu Rosjan do Wilna w 1944 r. został on ministrem 

handlu w Sowieckiej Republice Litewskiej”. 

Po odbyciu „kary” w ciągu trzynastu i pół miesiąca Jerzy oraz jego matka 

opuścili mury więzienne. Zaś po krótkim odpoczynku w końcu 1943 r. 

ponownie przystąpił on do pracy konspiracyjnej. W 1990 r. został 

odznaczony Medalem Wojska Krzyżem AK w Londynie (zał. 8). 

W kilka miesięcy później 6 kwietnia 1944 r. inny akowiec Jan 

Nagrabiecki ps. „Wandal” był wprowadzany przez litewskich 

funkcjonariuszy saugumy do gmachu na Ofiarnej. W myślach powtarzał 

słowa modlitwy: 

„Krzyż boży znaczą nie przeto, 

bym się na Krzyż przyjmował, 

lecz byś mnie Boże od męki, 

od męki Krzyża zachował”. 

S. Wyspiański „Wyzwolenie” 

Ujęto go przypadkowo na ul. Filareckiej podczas obstawy domu, 

w którym została odkryta drukarnia „Legalizacji”. Ponieważ uciekał, 

ostrzeliwując się, uważano, że jest jednym z tych, po których przyjechano. 

. Słowa te głęboko zapadły 

  
' Wg relacji ustnej p. H. Szymańskiej (zam. w Łodzi) — wielkiej patriotki kresowej, 

powojennej fundatorki odbudowy kościołów na Wileńszczyźnie. 

? Informacje o K. Huzarskim były przekazane do Londynu przez dowództwo AK Okr. 

Podobnie jak i o innych działaczach Podziemia. 

* Relacja pisemna J. Pittnera w zbiorach autorki.
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Mijało się to z prawdą, broń zaś posiadał jako dowódca plutonu II 

kompanii batalionu Wilno-Śródmieście. 
Na Ofiarnej przeżył straszliwe tortury... „kilkunastu gestapowców, 

ustawionych pierścieniem przywitało mnie uderzeniami pięści gdzie 

popadło: między oczy, w nos, w głowę, rzucano tak mnie do siebie jak 

piłkę... Utraciłem przytomność. Odzyskałem ją w zupełnie innej sytuacji. 

Leżałem na ceratowej powierzchni kozetki nagi, oblany wodą. Nade mną 

świstały pałki gumowe. Oprawcy siedzieli mi na głowie, skutych rękach 

i nogach. Czułem miarowe uderzenia w plecy i pięty. Zbierało mnie na 

wymioty. Krew bluznęła przez usta, pociemniało w oczach”. 

Kiedy odzyskał przytomność podsunięto mu papier i ołówek chemiczny 

i kazano pisać, że przyznaje się do udziału w drukowaniu prasy podziemnej. 
Nie podpisał. „Rosły Litwin przyglądał się mi uważnie. W pewnym 

momencie szepnął coś do ucha Niemcowi, prowadzącemu śledztwo. Ten 

zmarszczył brew”... 
I znowu leżałem na kozetce, a oprawcy siedzieli mi na głowie... znowu 

świstały pałki... słyszałem wrzaski nad sobą: Zaśpiewaj „Jeszcze Polska 

nie zginęła! Zawołaj Piłsudskiego, niech ci pomoże, gnoju głupi!” 

Ocknął się dopiero w dorożce, która go wiozła na Łukiszki. Tam został 

wniesiony na noszach i umieszczony w szpitaliku. Zaopiekował się nim 

lekarz, okazując wielką troskę i pytając po przywróceniu do przytomności 

kogo zawiadomić w mieście? Był to Szczepan Ławcewicz, zakamuflowany 

akowiec. 
Kiedy jako tako wrócił do sił, zabrano go znowuż na przesłuchanie do 

gestapo. Wykręcono mu ręce do tyłu, wiążąc powrozem, który był 

przymocowany do sufitu. Kazano wejść na stołek. „No to jak? Mówisz, 

czy wolisz wisieć?” — pytano. Powrócił do szpitalika więziennego, długo 

leżał z porwanymi wiązaniami barkowymi w gipsie. Gdy było z nim lepiej 
dalej wożono na Ofiarną. Wyrywano paznokcie, wieszano głową w dół, 

przypalano ciało palącym się papierosem. Za każdym razem lądował 

W szpitaliku. Wreszcie dali mu spokój. Został przeniesiony do celi 

więziennej. 
Przebywał w pojedynce, lecz z dwoma towarzyszami niedoli. Od czasu 

do czasu był z nimi wyprowadzany na spacer. „Strażnik Litwin wołał 

  

' J. Nagrabiecki, „Idąc na hasło”, Warszawa, 1997, s. 168 — fragmenty z książki oraz cytat 

z „Wyzwolenia” S. Wyspiańskiego. 
" Tamże, s. 169.
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gromko: — Ejle! — Stawaliśmy na baczność. Padała druga komenda — 

Einamie! Wychodziliśmy. Jeśli któryś naruszył ustalony porządek, słyszał 

przekleństwo: „Ropużas lankas!” („przeklęty Polak”). 

Opuścił to dantejskie piekło dopiero 2/3 czerwca 1944 r. podczas 

rozbijania więzienia wobec zbliżającego się frontu. Sam o własnych siłach 

(o czym w rozdz. pt. „Ucieczki”). 

Tak jak J. Nagrabiecki dzięki temu, że nie przyznał się do żadnej 

działalności w konspiracji, nie skończył przedwcześnie życia w Ponarach, 

Bohdan Mirakowski też pozostał wśród żywych, choć jego bliski kolega, 

Ryszard Kucharek, z tej samej celi, znalazł się na liście skazańców. Stało 

się tak dlatego, że bał się tortur, przy tym uwierzył w obiecanki śledczego, 

że jeśli przyzna się do „winy” zostanie zwolniony, więc przyznał się. 

O tym właśnie mówiła 23 maja 1942 r. stroskana, ale dzielna matka 

(także członkini AK ps. „Róża”) do kilkunastoletniego Bohdana, zabieranego 

nocą przez litewską saugumę z domu przy ul. Krakowskiej 63 w Wilnie. 

Oczy miała przerażone, lecz nie płakała. Wciskając synowi w ręce bochenek 

chleba, szeptała: „Gdyby nawet mieli cię zabić, nie przyznawaj się do 

niczego, w przeciwnym wypadku wydasz na siebie wyrok śmierci”. 

W tym czasie jej mąż, a ojciec Bohdana, przedwojenny oficer zawodowy 

WP, uczestnik kampanii wrześniowej był osadzony w oflagu w miejscowości 

Murnau w Górnej Bawarii. Dla Bohdana ojciec stanowił wzór do 

naśladowania, tak samo lubił wojsko, manewry, w 1939 r., kiedy mówiło 

się już poważnie o wojnie z Niemcami, liczył że ojciec go na nią zabierze, 
choć miał dopiero trzynaście lat. 

Później gdy dowiedział się, iż ojciec 23 września 1939 r. po ominięciu 

band ukraińskich i oddziałów bolszewickich w okolicach Hrubieszowa po 
krótkiej potyczce był otoczony przez czołgi niemieckie i jako ranny dostał 

się do niewoli, jeszcze bardziej czuł się z nim związany. 

Znalazłszy się z matką w Wilnie już w pierwszych dniach nowego roku 

szkolnego w II klasie gimnazjum im. A. Mickiewicza założył wraz z kilkoma 

kolegami tajną organizację niepodległościową bez nazwy. Szefem został 

Wacław Sarosiek z podwileńskiego miasteczka Mejszagoły, z którym nieco 

później złożył przysięgę w ZWZ. W chwili aresztowania Bohdan był 

przerażony, ponieważ w zakamarkach mieszkania posiadał „bibułę”, broń 

ręczną i granaty, co mogło być znalezione podczas rewizji. Na szczęście 

zapobiegliwa matka wszystko to wcześniej ukryła w bezpiecznym miejscu. 
  

' Tamże, s. 180.
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Na Łukiszkach znalazł się w piwnicznej celi nr 17, która miała niskie 

sklepienie, maleńkie, zakratowane i osłonięte blachą okienko, głęboko 

osadzone w ścianie. Stąd można było wnioskować, jak grube były mury 

więzienne. Panował półmrok, a promyk światła dopiero o zachodzie słońca 

błądził jak nikła nadzieja tych, co tam się znajdowali. Na ścianach Bohdan 

spostrzegł porozrzucane, częściowo zatarte napisy. Jeden z nich był czytelny: 

„Jutro 12 maja 1942 r. zostaniemy rozstrzelane wraz z grupą uczniów — 

Siostry Popinigisówne”'. 
Ze wspomnień Bohdana warto przytoczyć: „Apele wieczorne dość często 

przeprowadzał brutalny i bardzo krzykliwy Litwin o niezwykle jasno — 

niebieskich, wypłowiałych oczach. Chodził on zawsze z „bykowcem”, 

którego często używał w razie najmniejszego jakiegokolwiek uchybienia. 

Podczas apelu należało stać, a sienniki powinny były być ułożone jeden na 

drugim pod jedną ze ścian. Łóżek w celi nie było. 
Na spacery z tej celi nas nie wyprowadzano. Liczyłem się z tym, że w celi 

mogą być osadzeni „kapusie”, dlatego poza wspólną modlitwą w zasadzie 

nie rozmawiałem. Nie dawałem się też sprowokować do żadnych wyznań 

na temat walki z okupantem i przynależności do organizacji. Wraz ze mną 

w celi siedzieli: bracia Kucharek; starszy z braci Rysiek, uczeń IV kl. gimn. 

im. A. Mickiewicza; młodszy — imienia nie pamiętam, miał ukończoną 

szkołę powszechną. Starszego brata — Ryśka — dobrze znałem, uczył się 

w jednej klasie z moim starszym bratem. 
Rysiek był niezwykle religijny, uczciwy i staranny w każdej czynności. 

Dużo modlił się i mówił nam, że nawet przed śmiercią umyje zęby i wykona 

wszystkie powinności tak, jak codziennie to robi”. 

Po kilku dniach pobytu w więzieniu Bohdan został zaprowadzony na 

przesłuchanie. Pamięta, że szedł korytarzem do zakratowanego okrągłego 

holu, stamtąd krętymi schodami na najwyższe piętro, gdzie nad głowami 

wznosiła się kopuła dawnej cerkwi. Poniżej balustrady, oddzielającej 

okrągły balkon od przepaści pod kopułą, także poza balkonem zawieszona 

była siatka druciana, uniemożliwiająca samobójczy zeskok dla zdespero- 

wanych więźniów. Od okrągłego balkonowego korytarza wchodziło się do 

cel, w których prowadzono śledztwo. 

Przesłuchiwał go młody Litwin. Pierwsze pytanie jakie padło dotyczyło 

przynależności Bohdana do ZWP, na co odpowiedział, że nie wie, co 

  

' Rozstrzelane faktycznie w tym dniu wg dokumentu w LPA Wilno sygn. R-730-2-84-26. 

* Relacja na piśmie dr Bohdana Mirakowskiego w zbiorach autorki.
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oznaczają owe skróty. I już orientował się, że brak dowodów o jego winie. 

Nie należał bowiem do Związku Wolnych Polaków z uwagi na ostrzeżenia 

o tym, iż tam ktoś „sypie”. Tym kimś był konfident Mirosław Orłowski — 

jeden z uczniów gimnazjum im. A. Mickiewicza. Przełożony Bohdana, 

młody Wacław Sarosiek, zakazał wstępowania do tej organizacji i wobec 

tego obaj byli w Związku Walki Zbrojnej. Sarosiek został wcześniej 

aresztowany, Bohdan już wiedział, iż to nie on go „sypnął”. 

W czasie przesłuchania Bohdana wpadł do pokoju z dużym krzykiem 

barczysty mężczyzna w kapeluszu, trzymając w ręku „bykowiec”, zaczął 

z miejsca okładać pięściami Bohdana po twarzy i głowie, następnie usiłował 

rozłożyć go na podłodze. Kiedy ten wymknął się przez uchylone drzwi na 

korytarz, pochwycono go za nogi i zaciągnięto z powrotem do pokoju. 

Oddajmy głos samemu Bohdanowi: „rozciągnięto mnie na podłodze, na 

brzuchu, wykręcono ręce do tyłu na plecy i związano je rękawem koszuli. 

Rozpoczęto bicie bykowcem od głowy do stóp, miejsce przy miejscu. 

„Wrzeszczałem okropnie, co spowodowało, że oprawcy część mojej 

marynarki wcisnęli mi głęboko do jamy ustnej. Zacząłem się dusić i krew 

zaczęła mi wyciekać z ust. Oni jednak bili dalej, coraz mocniej i wciąż pytali: 

kto ciebie zaangażował do ZWP? Dusiłem się i nie mogłem mówić. Po 

pewnym czasie zadawania mi tortur zauważyłem, że nie czuję już bólu, 

a słyszę tylko głuche odgłosy zadawanych razów. Wpadłem w półomdlenie 

1 przestałem poruszać się. W głębi mojej jaźni pomyślałem sobie: teraz to ja 

wam już nic nie powiem, możecie dalej bić, a nawet zabić — bólu nie czuję. 

Mój bezruch, bezgłos, ustanie charczenia, krew wyciekająca z ust 

spowodowały pewne zaniepokojenie oprawców. Dotknęli mojej ręki, a jeden 

z nich powiedział po litewsku: „Szałtas” — „zimny”. Przyniósł wiadro zimnej 

wody i wylał mi na głowę, następnie posadzono mnie na taborecie i zaczęto 

bić po twarzy i głowie. Lecz to bicie nie sprawiało mi bólu. Kazali wymieniać 

wszystkie osoby, które znam — a ja nie mogłem przypomnieć sobie żadnych 

nazwisk osób nawet nie związanych z walką zbrojną o niepodległość. 

Wymieniłem im jakieś nazwy przedmiotów: „deska” i „garnek” — co 

skrzętnie zanotowali. Na koniec dali mi do wypicia jakieś gorzkie lekarstwo 

w grubej szklance, a potem zaciągnęli do celi, gdzie miałem być postrachem 

dla współtowarzyszy niedoli. Całe moje ciało było w „bananach” — tak 

nazywaliśmy krwiaki po uderzeniach „bykowcem”. Swoim wyglądem 
91 spowodowałem grozę i paniczny przestrach wśród współwięźniów celi”. 

  

! Tamże.
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Na drugi dzień został wezwany na przesłuchanie Ryszard Kucharek. 
Po krótkim czasie wrócił uśmiechnięty i od razu na wstępie powiedział, że 

po obietnicy wyjścia po czterech miesiącach z więzienia przyznał się do 

przynależności do organizacji ZWP. Rozstrzelano go 12 września 1942 r.' 
Jego brat jako niepełnoletni został zwolniony (nieraz nie chroniło to przed 

najwyższym wymiarem kary). 
Bohdana zaś 12 lipca 1942 r. wypuszczono z Łukiszek z nakazem 

wyjazdu na przymusowe roboty do Rzeszy. 
W czasie akcji „Ostra Brama” w 1944 r. brał udział w walkach 

o wyzwolenie Wilna, za co Rosjanie wywieźli go, tak jak i innych akowców, 

do Kaługi, później w lasy na wschód od Moskwy do miejscowości 
Sieredniaki. Do PRL-u wrócił w 1946 r. Ukończył studia na Akademii 

Medycznej w Gdańsku. Obecnie, w 2001 r. jest emerytowanym ordynatorem 
oddziału chirurgicznego Szpitala PKP w Szczecinie. 

Zawsze zachowuje w pamięci przeżycia więzienne kolegów i Wilno. 

Ze wzruszeniem czyta się poezje dr Bohdana Mirakowskiego. Oto Jej 

fragmenty: 
Wilno — miasto rodzinne! 

„Kocham to miasto wspaniałe, 

królewskie — moje rodzinne. 
Kocham miłością, co łzy wyciska. 

Miasto radości, smutku i bólu, 

Pełne zieleni, dachówek czerwonych, 

kościelnych wież, 

cerkiewnych złoconych kopuł, 

wąskich uliczek, uroczych zaułków krętych. 
Miasto obłoków — błękitu jak chabry nieba, 
Wilii przejrzystej wśród wzgórz zieleni, 
srebrzystej piaszczystej Wilenki... 

Miasto Krajowej Armii, 

zamęczonych, zakatowanych zesłańców 
z poezji Mickiewicza, kazań Skargi. 

Miasto Jagiellonów i Batorego, 

sławy starej uczelni. 

Miasto Piłsudskiego — Jego Serca, 

i Niepodległości. 
  

' Dokument egzekucji LPA Wilno sygn. R-730-2-84-78.
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Na Tobie Miasto ukradzione, 

odarte teraz z ducha polskości 

uczyłem się Ojczyzny miłości, 

prawdy, dobra, piękna i mądrości. 

Dziękuję Ci Pani Ostrej Bramy 

i mego Narodu, 

żeś mnie w tym Mieście zrodziła, 

żeś życie zwróciła w celi śmierci 

— gestem 
w słowach rzuconych głosem bez głosu: 

jutro będziesz wolny — i tak się stało! 

Daj mi Pani — mej Ojczyźnie 

Gwiazdę najpiękniejszą — co Wolności 

złotym blaskiem Wilna — w dali świeci! 

Wilno — Ojczyzno moja 

Święta ziemio polska 

Pozostań na zawsze w mym sercu 

i rodaków — Polaków. 

Do tych, co z życiem wyszli z Łukiszek, aczkolwiek doznali tam wielu 
cierpień, należał Bronisław Awgul. 

Absolwent Państwowej Szkoły Technicznej w Wilnie, uczestnik wojny 

obronnej 1939 r., jako podchorąży piechoty zmechanizowanej 

zaangażowany w konspiracji Garnizonu m. Wilna w dzielnicy „B” Wilno 

-Śródmieście. W 1941 r. przebywał w terenie, gdzie znalazł pracę 

w Nadleśnictwie Ostrowiec. Tu dosięgły go macki gestapo. 25 czerwca 

1942 r. budynek Nadleśnictwa został otoczony przez litewskich policjantów, 

którzy wtargnęli z bronią gotową do strzałów i zakuwszy Bronka w kajdan- 

ki zabrali na miejscową komendę. Tam, jak wspomina: „zostałem najpierw 

uderzony przez policjanta litewskiego kolbą karabinu, potem zdzielono 

mnie pałkami, przeważnie bijąc po głowie i krzyżu na wysokości nerek oraz 
podudzia, po piszczelach. Było to bardzo bolesne... Najwięcej przy biciu 

wyżywał się cywil Jurgis Szewczynas z saugumy...”'. Po spisaniu niedbale 

protokołu, w którym nawet imię i nazwisko przekręcono: Bolesław Angel, 

wsadzono go na furmankę pod eskortą dwóch policjantów i skierowano na 

stację Gudogaje, skąd koleją odwieziono do Wilna. Po drodze policjanci rozważali, 
  

! Pisemna relacja B. Awgula w zbiorach autorki.
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czy by nie lepiej było zastrzelić więźnia i wyrzucić, podając w raporcie, 

że usiłował uciekać. (Bronek rozumiał język litewski). Poniechali jednak 

zamysłu, dochodząc do wniosku, iż lepiej będzie znaleźć się w Wilnie, bo 

po pierwsze: będą mieli okazję jeszcze tego wieczoru zabawić się w znanych 

sobie melinach, poza tym zasłużą na pochwałę u zwierzchników za 

dostarczenie potrzebnego do śledztwa nowego więźnia. W ten sposób 

Bronek znalazł się na Ofiarnej. „Cela o wymiarach 2 x 4 m, wysoka 2 m. 

Pod sufitem okratowane okienko z brudnymi szybami, drzwi z „judaszem” 

w środku, piętrowa prycza z listew drewnianych, dwa taborety, wiadro 

z blaszaną pokrywą na fekalia, dzban miedziany na wodę i kubek metalowy. 

Przy pryczy na tynku ściany wyryte, być może paznokciem słowa J. Słowac- 

kiego pozostawione przez kogoś z poprzedników: „Niech żywi nie tracą 

nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganek, a kiedy trzeba na śmierć 

idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucone na szaniec”. Wokół 

rozpościerała się ponura cisza, zakłócana otwieranymi drzwiami do cel 

i trzaskającą kratą na korytarz. Czasami dawały się słyszeć czyjeś jęki i krzyki. 

Następnego dnia rozpoczęło się przesłuchanie, któremu przewodził 

gestapowiec Czesnulis. Z początku pozornie niewinne, pytania ogólne, a to do 

Jakiej należy organizacji, a to z kim miał kontakty. Lecz w miarę 

niezadowalających odpowiedzi, śledczy (a było ich kilku) przybierali 

coraz ostrzejszy ton. AŻ zaczęło się bicie i to takie, że więzień zemdlał. 

Nieprzytomnego zawleczono do celi, tam obficie polewano zimną wodą, 

która spływała razem z krwią. 

Minęło parę dni, znów wezwano więźnia na przesłuchanie. Tym razem 

spisano protokół, już bez bicia i skierowano na Łukiszki. Prowadzono go, 

jak wspomina: „nie wiem skąd miałem tyle siły, by te około 150 m dowlec 

się z Ofiarnej”. : 

Bronisław znalazł się w celi, w której litościwy towarzysz niedoli nie 

tylko opatrzył mu rany, odniesione w czasie śledztwa, także poradził sobie 

z usunięciem mu „na żywca” reszty wybitego zęba. Przy tym mówił: 

„widziałem urządzonych przez gestapo ludzi, ale tak fatalnie 

pokiereszowanego jeszcze nie spotkałem”. W łaźni poddano go pryszni- 

cowi na przemian lodowatemu i wrzącemu. Został przeniesiony do innej 

celi, w której po jednej nocy spędzonej ze współwięźniami, zabranymi 

później na Ponary, pozostał sam. 
„Klucznik” oznajmił, że przysługuje mu duża władza nad takimi 

wyjętymi spod prawa. Za niesubordynację — pod którą może być podciągnięte 

w zasadzie wszystko, łącznie z podchodzeniem do okna — może go
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wykończyć. I to było prawdą. Litewska służba więzienna często rekrutowała 

się z byłych kryminalistów, o spaczonej psychice. Kiedy nie było świadków, 

dopuszczali się okrucieństw. Wszystko uchodziło im bezkarnie. 

Co do wiktu, to Awgul znajdował się w przykrej sytuacji, nikt nie 

podawał mu paczek, był więc skazany na więzienne racje żywnościowe — 

czyli głodowe. 

Jak wspomina: „...na wadze traciło się bardzo szybko, a chleb był 

szanowany z największym nabożeństwem. Przy obostrzonym reżimie 

dyscypliny, sadystycznych metodach badań, torturach, wygłodzeni 

załamywali się psychicznie, nie wytrzymywali i wtedy wydawali innych”. 

Cela Bronisława była dość akustyczna, mieściła się przy holu głównym 

w I pawilonie, w związku z tym słyszał, jak nieraz nocą byli zabierani 

więźniowie na Ponary lub na przesłuchania, przy których stosowano tortury. 

Jak później dowiedział się powszechnie stosowne było wieszanie za nogi 

ze związanymi rękoma z tyłu i niemiłosierne przy tym bicie. Wykonywali 

to Litwini przeważnie pod wpływem alkoholu. 

Po trzech tygodniach pobytu na Łukiszkach Awgula zabrano znów do 

gmachu gestapo. Szczęśliwy traf przyczynił się do polepszenia jego sytuacji. 

Otóż po bezskutecznej indagacji o przynależność do tajnej organizacji, 

kilkakrotnym przy tym silnym uderzeniu w prawe ucho, aż delikwent spadł 

z taboretu, po wulgarnych wyzwiskach, śledczy Barauskas w obecności 

Niemca esesmana przyczepił się do nazwiska Bronka. Twierdził mianowicie, 

że jest ono litewskie i wobec tego powinien on poczuwać się do litewskości, 

a nie do polskości. Na to Bronek zdecydowanie odpowiedział, że jego 
nazwisko prawidłowo brzmi Awgul-Bey, bo pochodzi z Tatarów. Na to 

dictum Niemiec kazał mu powtórzyć raz jeszcze to, co powiedział 

i uzasadnić, następnie kazał zakończyć przesłuchanie. To przyczyniło się 

ku temu, że już więcej go nie wzywano. 

Od września zaczął otrzymywać paczki. Dostarczały mu je osoby 

zaprzyjaźnione. 

W połowie października 1942 r. Bronka zaprowadzono do dużej sali, 

gdzie Niemiec, mówiący po polsku, a więc prawdopodobnie Ślązak, 

odszukawszy właściwą teczkę, po sprawdzeniu personaliów, postawił dwa 

pytania: Czy przyznaje się do zarzucanych oskarżeń? I czy to ostatnie jego 

słowo? Bronek odpowiedział, że nie przyznaje się do niczego i chciałby, 

by było to już ostatnie słowo. 
  

! Tamże.
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28 października odczytano mu wyrok, w którym został oskarżony jako 
podejrzany o sprzyjanie polskiej konspiracji i profilaktycznie otrzymał karę 

Jednego roku ciężkiej obozowej pracy. 
Został przeniesiony do ogólnej celi mieszczącej aż 80 osób. Tu for- 

mowano „komanda” robót budowlanych i wysyłano pod konwojem w teren. 

W tym przypadku do pracy na terenie szpitala w dzielnicy Wilcza Łapa 

w Wilnie, gdzie leżeli ranni z hiszpańskiej dywizji ochotniczej „Blau 

Dywizion”, biorący udział w wojnie Niemców ze Związkiem Radzieckim. 
Więźniowie otrzymywali dodatkowe śniadanie z pozostałości szpitalnego 

menu oraz obiad, składający się przeważnie z gulaszu z koniny. Pracowali 
po 12 godzin. „W celi byli różni więźniowie: polityczni za przynależność 

do AK tak, jak ja. Najmłodszy Jurek, którego nazwiska nie pamiętam, p. Jacyna 
Z Kolonii Wil. były pracownik przedwojennego „Orbisu”, Pawilonis — 

kolega ze Szkoły Technicznej, Kluz, którego hobby były szachy i inni, 
których nazwisk nie mogę przypomnieć. Najstarszy to przedwojenny oficer 
zawodowy mjr Szukszta. Dużo było kryminalistów, tworzących szajki 

nawzajem zwalczające się. Prowodyrem ich był Cygan... Szajki atakowały 

nas czasami bez powodu, szczególnie bezkarnie okradały. Przypominam fakt, 

jak były dyrektor teatru „Qui pro Quo” pominął w trakcie podziału swojej 

„padajanki” (paczki) Cygana. Zemsta była okrutna. W nocy dyrektora 

uduszono, a później z ironią rozgłaszano, że zmarł z przejedzenia. 

Przywódcy szajek to przeważnie kryminaliści — Litwini, współpracujący 

Z „klucznikami”. Często donosili fałszywie na współtowarzyszy, oczywiś- 

cie, politycznych... Były wypadki, że wywoływano niektórych na przesłuchanie, 

Z którego nie zawsze wezwany wracał”. 

W drugiej połowie marca 1943 r. w nocy zabrano z celi kilku, m.in. Bronka. 
Przypuszczali oni, że na egzekucję w Ponarach. Na placu zbiórek zakładano 

kajdanki, po jednej parze na dwóch, i pod strażą uzbrojonych strażników 

ładowano do podstawionego samochodu. Jechali całą noc, nad ranem wjechali 
do jakiegoś obozu i po zdjęciu kajdanków zostali odprowadzeni do jakiejś 

izby, gdzie zziębniętym dano herbatę ziołową i pajkę chleba. Było ich 

piętnastu. Jak się później okazało, znaleźli się w Proweniszkach. 

Tutaj powiększono liczbę przewożonych z Łukiszek o pewną ilość 

tamtejszych więźniów. Wszystkich odtransportowano do oddalonego 

stamtąd o 25 kilometrów Kowna, gdzie zatrudniono przy przeładunkach 

skrzyń ze sprzętem wojskowym, trwających od rana do wieczora. 
  

' Tamże.
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Po miesiącu pracy przewieziono tę ekipę do nowo powstałego obozu — 

filii Proweniszek — koło miejscowości Orany—Matujzy, gdzie byli 

kierowani więźniowie zarówno z Łukiszek, jak i Proweniszek. Tam kopano 

torf i prowadzono wycinkę drzew. W sumie przebywało około trzystu 

więźniów przywiezionych z Łukiszek. Praca była bardzo ciężka, prowadzona 

na terenie bagnistym, a normy żywnościowe głodowe, tak, że niektórzy 

puchli z niedojedzenia. Służba wartownicza w sile około plutonu, składała 

się z Niemców, Litwinów, Łotyszy i Ukraińców. Jak Bronek wspomina: 

„Zbieranina typów spod ciemnej gwiazdy. Bezlitośni sadyści”. 

13 czerwca 1943 r., a więc po dwóch miesiącach, w ciągu których Bronek 

ciężko chorował na zapalenie płuc, lecz pomimo to udawał, że pracuje, 

korzystając z pomocy kryjących go kolegów (w przeciwnym bowiem razie 

byłby zgładzony jako bumelant), zabrano go wraz z trzynastoma innymi 

więźniami samochodem do Wilna. Znaleźli się ponownie na Łukiszkach, 

w celi w podziemiu. Trzymano ich tam dwa dni bez jakiegokolwiek jedzenia, 

ponieważ tyle czasu trwało zaprowiantowanie. Na trzeci dzień po otrzymaniu 

pół litra kawy i „pajki” chleba wydano ich własne ubrania, które od roku 

znajdowały się w magazynie i popędzono do gmachu gestapo. 

Tam „po ustawieniu nas pod ścianą na korytarzu SS-mani dokonali 

przeglądu i po sprawdzeniu personaliów, jeden z nich wygłosił pouczenie, 

jak mamy zachowywać się na wolności, aby ponownie nie trafić do 

więzienia, bo wtedy nie będzie już żadnego dochodzenia, tylko 

wyjdziemy na wolność przez komin... Każdy z nas dostał zwolnienie na 

piśmie”, wszyscy udali się najpierw do Ostrej Bramy, by przed obrazem 

Matki Miłosierdzia wypłakać się i podziękować za powrót do życia. 

To, że Bronisław Awgul uniknął najwyższego wymiaru kary i otrzymał 

wyrok tylko jednego roku ciężkich robót (zał. 9), zawdzięczał nie tylko temu, 

że: „za tezę przyjął, by przy przesłuchaniach jak najmniej mówić, nie 

wymieniać nazwisk żadnych osób, lawirować, żeby nie powiedzieć więcej niż 

wiedzą, a to co wiedzą w miarę możliwości gmatwać, udając zdziwienie, nie 

wchodząc w dyskusję, a w ogóle do niczego nie przyznawać się”. Ocalał 

również dlatego, że w czasie jednego z przesłuchań był obecny esesman nie- 

miecki i gdy Awgul powiedział o swym pochodzeniu tatarskim, ten zareagował 

w sensie pozytywnym, ponieważ Niemcy raczej nie dyskryminowali tej 

narodowości, a przynajmniej nie posądzali o współpracę z polskim ruchem oporu. 

' Tamże. 

2 Cytaty z relacji pisemnej B. Awgula w zbiorach autorki. 
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W 1944 r. p. Bronisław wspominał moment, w którym oświadczył 

o tatarskości swego nazwiska, „Zastanawiałem się, skąd mi przyszła ta 

odpowiedź, na którą bez zastanowienia zdobyłem się. Tu przyszło mi na 

pamięć pouczenie uczniów przez Chrystusa: „Postanówcie sobie w sercu 

nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, 

której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć, ani się 

sprzeciwić.” 

Zgoła inną przyczyną wyjścia z opresji więziennej, przyczyną racjonalną, 

było wpłacenie okupu złotymi carskimi pięciorublówkami i to dwukrotnie 

przez rodziców młodziutkiego wtedy Tadeusza Sawickiego (obecnie prof. 

dr hab. w Warszawie) przy pomocy rodziny Stanisława Cata Mackiewicza, 

która miała kontakt z wywiadem AK, dysponującym „wtyczką” w wileńskim 

gestapo. 

Tadeusz Sawicki od marca 1944 r. należał do jednostki do AK, działającej 

na kolejowej stacji towarowej, na odcinku Wilno-Porubanek, gdzie znajdowało 

się lotnisko. Otrzymał polecenie rozpoznania z oznakowaniem na szkicu 

stanowisk broni maszynowej, zasieków oraz zaminowanych odcinków 

w nieodległej od Porubanka miejscowości Czarny Bór. Tam właśnie mieszkał. 

Kiedy po paru tygodniach wykonał to zadanie i zgłosił się po nie 

przysłany łącznik, śledzony, niestety, przez tamtejszą litewską saugumę, obaj 

zostali aresztowani. W domu zaś po rewizji zabrano tych, co tam byli, tj. 

czternastoletniego brata Zdzisława i jego kolegę Antka Kaczyńskiego 

z ojcem, zaprowadzono na komisariat. 

Jak relacjonuje p. Tadeusz: „Mnie z łącznikiem po badaniu (bito 

gumowymi pałkami i kolbami pistoletów), chciano rozstrzelać, ale coś 

Litwinów wstrzymało. Na drugi dzień powiązanych sznurami wszystkich 

pięcioro przewieziono do Wilna. Na stacji szaulisi próbowali nakłonić 

żandarmów niemieckich, aby mnie i łącznika publicznie rozstrzelać, 

argumentując, że jesteśmy partyzantami wysadzającymi pociągi. Jednak 

nie doszło do tego”. 
Znaleźli się najpierw na Ofiarnej, gdzie ponownie byli bici, następnie 

na Łukiszkach. 

Tadeusz Sawicki, po wojnie prof. dr hab. wspomina: „Byłem bardzo 

pobity, ciało miałem czarne i złamany nos”. Przesiedział w więzieniu od 

kwietnia do czerwca 1944 r. 
„Pewnego dnia wywołano mnie z celi. Myślałem, że to już będzie koniec, 

tj. transport do Ponar. Na więziennym korytarzu zobaczyłem też mego brata. 

Zaprowadzono nas obu do gestapo. Postawieni zostaliśmy przed oblicze
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jakiegoś oficera niemieckiego, który oznajmił, że jesteśmy wolni.” Znaleźli 

się u przyjaciół, najbliżej mieszkających, wnet przybyli rodzice. „Musieli nas 

ostrożnie karmić, gdyż byliśmy strasznie wygłodzeni... Po kilku dniach 

przedostałem się do VII brygady AK „Wilhelma” — kończy opowieść 

Profesor. Obaj Kaczyńscy: Antoni i jego ojciec pozostali na Łukiszkach aż 

do szczęśliwego wydostania się, gdy zbliżył się front, o czym w rozdz. 

„Ucieczki”. 

Podobnie zakończył się dwukrotny pobyt w więzieniu, tylko że po raz 

pierwszy przy ul. Ofiarnej — innego akowca - dziś profesora na 

Uniwersytecie w Caen we Francji p. Tadeusza Kowzana. I to w tym 

samym mniej więcej czasie. W lutym 1944 r. po przyjeździe do Wilna na 

kilka dni urlopu z robót przymusowych w Niemczech wpadł w „kocioł” 

w mieszkaniu Małgorzaty Hołyńskiej. Ponieważ posiadał papier z wyznaczoną 

datą powrotu, sauguma musiała go po kilku dniach zwolnić. 

Oczywiście, do Niemiec nie wrócił i oto w maju tegoż roku ponownie 

został aresztowany i po paru dniach z Ofiarnej przewieziono go do więzienia 

w Kownie. Wyszedł stamtąd tylko na skutek przekupienia funkcjonariusza 

niemieckiego przez rodzinę. 

Jak podaje prof. T. Kowzan: „podczas obu pobytów w więzieniu 

w gestapo w Wilnie miałem do czynienia wyłącznie z Litwinami, począwszy 

od strażników aż do sędziego śledczego”. 

W podanym wyżej czasie był żołnierzem AK w stopniu podchorążego. 

Brał udział w akcji „Ostra Brama”. 

Jak czasem z banalnej przyczyny można się było narazić na okrutne 

znęcanie funkcjonariuszy saugumy przekonał się młody chłopiec Iścisław 

Karaban. Znaleziono w kieszeni jego ubrania tekst strawestowanego 

dowcipnie (popularnego wtedy w Wilnie) wiersza Adama Mickiewicza. 

Zaczynał się on od słów: 

„Stary Budrys trzech synów 

tępych jak sam Litwinów 

na dziedziniec przyzywa i gada: 

gwiazdy z czap pozdzierajcie, 

nowej władzy czekajcie... ” 
Zabrany na Ofiarną, był pytany: Czy ty napisałeś? Odpowiadał zgodnie 

z prawdą: Nie, nie mam zdolności poetyckich. Jak wspomina p. Iścisław: „Po 

  

! Relacja na piśmie prof. T. Sawickiego z Warszawy. 
? Relacja pisemna prof. T. Kowzana.
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powtórzeniu bicia po twarzy i głową o ścianę, kazali mi położyć się na 

leżance. Bili mnie nahajkami po siedzeniu i plecach... Przy spisywaniu 

protokołu, gdy nie podawałem żadnych nazwisk, gestapowiec wstał od 

biurka, złapał za krzesło i huknął mnie w głowę”. Po paru tygodniach 

przewieziono chłopca na Łukiszki. Działo się to w marcu — kwietniu 1943 r.! 

Taki terror utrzymywał się do ostatnich dni okupacji niemieckiej. 

W związku z powyżej przytoczonymi historiami nasuwa się następująca 

myśl: aresztowanie opisanej grupy Polaków w kwietniu 1944 r. przez 

Litwinów, tak potworne znęcanie się nad nimi działo się w tym czasie, kiedy 

Niemcy ponosili już poważne klęski na Wschodzie i Zachodzie, gdy szala 

zwycięstwa przechylała się na stronę Aliantów. Czym kierowali się Litwini, 

będąc tak wiernymi Hitlerowi do końca? Odpowiedź na to pytanie znajduje 

się w ostatnim rozdziale tej pracy. 

  
i T : : — ' : 

Relacja pisemna p. Iścisława Karabana w zbiorach autorki.
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5, OSTATNI ETAP ŁUKISZEK — KAŹŃ W PONARACH 

eden z etapów więziennej gehenny — to Ponary (zał. 10). 

Przewijały się one jak złowieszcze widmo w toku tej pracy tak, jak 

tkwiły w świadomości każdego, kto znalazł się na Łukiszkach. 

Kaźń ta zapoczątkowana w lipcu 1941 r. funkcjonowała w ciągu trzech 

lat, aż do końca okupacji niemieckiej. Poniosło tam śmierć około 

siedemdziesięciu tysięcy Żydów oraz tysiące Polaków, także bliżej 

nieokreślona ilość jeńców sowieckich, chociaż ci ostatni byli grzebani 

również w innych miejscach. 

Pod koniec 1943 r. kiedy doły były zapełnione zwłokami ponad wszelką 

miarę i zaistniało zagrożenie epidemiologiczne dla ekipy morderców, 

Niemcy zarządzili Ordnung. Kazali zorganizować palenie zwłok, co było 

im także potrzebne ze względu na powstanie nowych miejsc do grzebania 

dalszych ofiar. Od grudnia 1943 r. do kwietnia 1944 r. wydobyto i spalono 

około sześćdziesiąt osiem tysięcy ciał ludzkich. 

Po zakończeniu działań wojennych na tym terenie 18 sierpnia 1944 r. 

Rosjanie utworzyli Komisję do Badania Zbrodni w Ponarach. W jej skład 

wszedł dr Stanisław Mahrburg anatomopatolog, który opisał prace 

ekshumacyjne oraz zeznania świadków tj. kilku Żydów, którzy uczestniczyli 

w paleniu, a następnie udało się im zbiec do Puszczy Rudnickiej. 

Oto fragment z jego sprawozdania: „W wyniku całości badań, spostrzeżeń 
i rozmiarów oraz rozmów można stwierdzić, że w Ponarach był dokonywany 

systematyczny, planowany mord ludności różnego wieku, płci, narodowości 

i warstw społecznych. Ofiary mordowano przeważnie wystrzałem w głowę. 

Ciężko rannych dobijano lub strącano do dołów. Biorąc pod uwagę liczbę 

dołów, systematyczne wydobywanie zwłok i palenie na stosach, ilość 
popiołu rozsianego w lesie, można przyjąć, że liczba straconych w Ponarach 

znacznie przekracza sto tysięcy. Nie ulega też wątpliwości, że okupant 

usiłował zatrzeć ślady swych zbrodni, ale nie zaniedbał grabieży, o czym 

świadczą systematyczne i planowe oględziny zwłok i wyjmowanie dostawek 

złotych z jamy ustnej”. 

W protokole Komisji jest mowa o tym, że u części wykopanych zwłok 
stwierdzono ręce związane drutem. To byli Polacy, Żydom tego nie robiono. 

U niektórych zabitych zauważono rany postrzałowe klatki piersiowej, jamy 
  

! „Przegląd Lekarski”, Lublin 1965 r. nr 1, s. 86. Stanisław Mahrburg „Karty z okresu ter- 
roru hitlerowskiego w Wilnie”.
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brzusznej a także zażyciowe złamania żeber oraz uszkodzenia 

powierzchniowe powłok ciała i twarzy. To również wskazywało na to, iż byli 

to polityczni więźniowie. Zdarzało się bowiem oprawcom, zanim oddali 

strzał, znęcać się nad i tak już zmaltretowanym skazańcem. 

Należy podkreślić jedną zasadniczą sprawę, mianowicie: Żydzi ginęli 

W Ponarach w ramach zaplanowanego przez Hitlera holokaustu, Polacy 

zaś za świadomie i dobrowolnie podjętą walkę z okupantami. Są to dwa 
różniące się ze sobą problemy. 

Z żalem trzeba stwierdzić, że Żydzi na całym świecie wiedzą o Ponarach, 

przyjeżdżają tam na różne rocznice, a współczesne władze litewskie 
świadczą pomoc w ich organizowaniu. Tymczasem w Polsce mało kto wie 

O tym tragicznym i świętym, największym na ziemiach płn.—wsch. 

II Rzeczpospolitej cmentarzu naszych rodaków. Są to byli więźniowie 

Łukiszek, tym bardziej godni pożałowania, bo jeśli otrzymali wyrok śmierci, 
to znaczy, że musieli przejść ciężkie śledztwo z katowaniem i torturami. 

Na szczególne wyróżnienie zasługują młodzi chłopcy, których stan 

fizyczny budził grozę tych co ich widzieli jeszcze za życia na terenie 
więzienia. Piotr Wróblewski — alumn Seminarium Duchownego w Wilnie 

podczas pobytu na Łukiszkach w 1941 r. W czasie okupacji niemieckiej 
wspomina: „Któregoś dnia, wiedziony z kolegami do łaźni, mijałem się 

z grupą chłopców potwornie skatowanych. — To uczniowie gimnazjum 
A. Mickiewicza i J. Słowackiego - usłyszałem czyjś głos obok. Jeden z nich 

ledwie się poruszał, pochylony z twarzą poranioną i opuchniętą. Jego ręce 

sięgały omałże ziemi”. Była wtedy jesień. Ci chłopcy siedzieli do maja 
1942 r., a więc sześć — siedem miesięcy. Przed zabraniem ich na egzekucję 
12 maja 1942 r. zostali umieszczeni w celach piwnicznych. Przyprowadzono 

ich w sąsiedztwo tego samego świadka: „Przywarłem ucho do drzwi, aby 
dowiedzieć się, kogo i ilu sprowadzono. Na korytarzu strażnicy odczyty- 

wali nazwiska i przydział do numerowanej celi. Naliczyłem czterdzieści 
Jeden nazwisk, ale już nie pamiętam, prócz jednego: Janka Mackiewicza. 
Najmłodszy z chłopców liczył piętnaście lat, a najstarszy dwadzieścia 

cztery”. 

Znaleźli się w jednoosobowych celach, po pięciu w każdej. Prycz 

żadnych nie było, spali na podłodze: stopy przy jednej ścianie, głowy po 

przeciwległej. Poprzez cele nisko przechodziły rury kaloryferowe 

  

" List P. Wróblewskiego w zbiorach autorki. 
* Tamże



90 Wileńskie Łukiszki 
  

i wodociągowe. Piotr Wróblewski opowiada: „Ukląkłem przy ścianie 

i zastukałem parę razy w rurę. Z sąsiedniej celi odpowiedziało podobne 

pukanie. Przywarłszy usta do rury i ściany pytałem: — „Kim jesteście 

i skąd?” — Odpowiedział jakby z oddali, a jednak zrozumiały szept: 

„Jesteśmy z Ligi Wolnych Polaków, przeważnie uczniowie gimnazjów”. — 

„Co z wami?” pytałem, informując, kim sam jestem. 

Jakieś szmery i po chwili młodzieńczy głos: — „Słuchaj jeśli uda ci się 

wydostać z więzienia, powiedz naszym bliskim i krewnym, że otrzymaliśmy 

wyroki, byliśmy torturowani, lecz nikt nikogo nie zdradził Bóg to widzi, 

zachowywaliśmy się godnie...” 

„Nie boicie się śmierci?” „Nie żal wam życia?” „Kim ty jesteś?” — 

pytałem. Padło nazwisko, bodajże Kowalewicza i głos po chwili milczenia 

spokojnie, odważnie przekazywał dalej coś w rodzaju testamentu: 

„Słuchaj, kimkolwiek jesteś, wiedz, że wyrok śmierci nie pokonał żadnego 

z nas. Solidarni i świadomi wagi chwili oddajemy życie za Boga i Ojczyznę. 

Wierzymy, że to, o co walczyliśmy, nie zginie. Sprawę podejmą inni... Polska 

powstanie wolna i niepodległa... Powiedz to innym. Nie załamał się nikt. 

Wierzymy, że naszym życiem, naszą śmiercią rozporządza Opatrzność, więc 

jesteśmy spokojni i ufni”. 

„Mniej więcej tak odebrałem sens słów, które świadczyły o duchowej 

dojrzałości młodych skazańców i o ich głębokim przekonaniu, że Polska, 

dla której poświęcili młode życie, powstanie wolna i chrześcijańska. Sens 

tego przesłania jakby zza płyty grobowej poruszył głęboko i mnie 

osobiście i kolegów, z którymi w celi omawialiśmy to zdarzenie”. 

Oto krótkie informacje dotyczące niektórych naszych młodych 

bohaterów, członków Związku Wolnych Polaków, straconych 12 maja 

1942 r.: 

Ich przywódca Jan Kazimierz Mackiewicz, rocznik 1921, ps. „Konrad” 

niezwykle uzdolniony literacko, być może po swym przodku Władysławie 

Syrokomli, podczas okupacji sowieckiej był aresztowany i udało mu się 

uchronić przed wywiezieniem dzięki polskim kolejarzom, teraz pomimo 

planowanej z zewnątrz ucieczki ze szpitala miejskiego, w którym się 

znalazł, nie uszedł śmierci. W czasie katorgi więziennej był ostoją 

wszystkich kolegów razem uwięzionych. Niezłomny duchem, ogromnie 

pobożny, czego dowodem może być wiersz przekazany w ostatnim grypsie: 

  

' Tamże
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„ Trzy znam ja prawdy, oto one: 

Ojczyzna, Naród, Chrystus Król, 

Choć umęczone ciało skona, 

Sam duch zwycięży poświst kul”. 
Kto znał Jasia, może z przekonaniem stwierdzić, iż powyższe ideały 

przyświecały mu w ciągu całego młodocianego wieku, aż do końca jego 

dni. Zasłużył, by być wyniesionym na ołtarze w kościele! To męczennik 

z drugiej wojny światowej. 
Tadeusz Chudyba ur. w 1923 r., syn majora WP tak samo szlachetny, 

opiekuńczy w stosunku do swej matki i siostry, ponieważ ojciec od 1939 r. 

przebywał w oflagu i tamże został powiadomiony, iż syna jego skazano na 

karę śmierci za działalność prowadzoną na szkodę Niemiec. Majora 

przeniesiono do obozu o cięższym reżimie za złe wychowanie syna. 

Ryszard Jabłoński ur. w 1923 r. — odważny, wszechstronnie uzdolniony, 

Zz dużym poczuciem odpowiedzialności za wszystko, co robił. Rodzina nie 

mogła pogodzić się z jego stratą, aż po późne lata powojenne, kiedy 

znalazła się w PRL. 

Jerzy Góra ps. „Stanisław” ur. w 1920 r., syn majora WP. Uczestnicząc 

W konspiracyjnych ćwiczeniach wojskowych, spodziewał się, że będzie 

godnym spadkobiercą tradycji wojennych ojca — legionisty. 
Józef Jaroszewicz ur. w 1921 r. w USA w Jersey City nie spodziewał 

się, że w dalekim Wilnie spotka go tak wcześnie śmierć. Na Łukiszkach 
był okrutnie bity, wrzucano go do karceru, gdzie leżał nieprzytomny na 
mokrym cemencie. W grypsie, przekazanym matce pisał: „Dziękuję ci 

mamo, że nauczyłaś mnie modlić się, w przeciwnym wypadku nie mógłbym 

tu wytrzymać”. 
Leonard Kowalewicz ps. „Boy” ur. w 1921 r. rokował duże nadzieje 

na przyszłość ze względu na wybitne uzdolnienia plastyczne i muzyczne. 

Cechowała go prawość i równowaga psychiczna. 

Zdzisław Nardy — ur. w 1921 r. uczeń renomowanego gimnazjum oo. 

Jezuitów w Wilnie. Po przodkach odziedziczył zdolności plastyczne, jego 

dziadek Józef Henelt był znanym swego czasu artystą — rzeźbiarzem. 

W lochach gestapo na Ofiarnej trzymano go wyjątkowo długo, bo 20 dni. 

Ryszard Perkowicz ur. w 1920 r., syn kapitana WP — legionisty z 1920 r., 

odznaczonego Złotym Krzyżem Virtuti Militari. Ryszard zdążył do 

wybuchu wojny ukończyć pierwszy rok podchorążówki. Po powrocie do 

Wilna od razu przystąpił do konspiracji.
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Ryszard Rzeczycki ur. w 1924 r. aresztowany jako siedemnastolatek, 

wytrzymał katowanie w ciągu siedmiu miesięcy. Być może to on nie miał 

sił wejść do „budy”, podstawionej na podwórzu Łukiszek, aby przewieźć 

skazanych na egzekucję. Policjanci litewscy pomagali mu kolbami. 

Jan Siwiec — ur. w 1922 r. jedyny syn bardzo zamożnych rodziców. 

Wyróżniał się zdolnościami muzycznymi, był dyrygentem w szkolnej 

orkiestrze. 

Czesław Szymulewicz — ur. w 1920 r. należał do ZWP w grupie 

oszmiańskiej, ponieważ po zdaniu matury w 1939 r. przebywał w domu 

rodzinnym w tym powiecie. Piękny, przemiły chłopiec, dający się lubić 

przez wszystkich. 

Jerzy Szysz — ur. w 1923 r. Chociaż poniósł śmierć w dziewiętnastym roku 

życia, to jednak, jak mało kto, dużo zdziałał. Już w 1938 r. ukończył kurs 

pilotów szybowcowych, w 1939 r. wyruszył jako ochotnik na obronę 

Warszawy. Złapany po drodze przez żołnierzy sowieckich został wywieziony 

do łagru w ZSRR, skąd wrócił do Wilna, zwolniony ze względu na wiek (16 

lat). Następnie zapisał się na roboty do Estonii, planując ucieczkę tamtędy do 

armii gen. Sikorskiego. W 1941 r. wylądował na Łukiszkach, do czego 

przyczynił się konfident Mirosław Orłowski, który należąc do ZWP, wydał 

większość straconych później kolegów. 

Bohdan Julian Zaborowski ps. „Balladyna” ur. w 1923 r., syn majora 

Wacława Zaborowskiego, zmarłego od ran doznanych w 1939 r., w czasie 

walki obronnej. Bohdan był współpracownikiem Jana Mackiewicza 

w redagowanej gazetce ZWP „Za Naszą i Waszą Wolność”. Na Łukisz- 

kach straszliwie katowany modlił się głośno, odmawiając różaniec 

własnej produkcji z chleba więziennego. 

Henryk Pilść — siedemnastoletni, w jednym z grypsów pisał: „Jeżeli 

spotka nas los tragiczny, to tylko dlatego, że byliśmy Polakami”. Wspomina 

go siostra dr Halina Gulanowska... „romantyczno—marzycielskie 

ujmowanie świata i żądza przygód łączyły się w nim z radością życia, 

energią, chęcią działania. Nadrzędną wartością była dla niego zawsze, 

przekazana przez matkę, miłość Boga i Ojczyzny”. 

Z Heniem jest związana przedziwna historia. Właściwie dotyczy ona jego 

matki. W miesiąc po jego aresztowaniu 5 listopada 1941 r. udała się ona pod 

więzienie z paczką żywnościową, ponieważ był to dzień urodzin jej syna. 

Wiedziała, że nie jest to dzień przyjmowania paczek — ale myślała: a może się 

uda?... Na pukanie w okienko podawcze strażnik odburknął przecząco, 

wchodzący funkcjonariusze, do których zwracała się, odpowiadali



Polacy na Łukiszkach w okresie okupacji niemieckiej... 93 

grubiańsko i z ironią. Stała wytrwale pół dnia i oto zdarzył się cud. 

Z nadjeżdżającego samochodu wysiadło kilku Niemców, wśród nich jeden 

młody, wyższy rangą, o sympatycznej powierzchowności. Pani Malwina, 

znając perfekt język niemiecki, zwróciła się do niego z matczyną prośbą. 

Usłyszała: „bitte". Wydał polecenia stojącemu w bramie Litwinowi, a pani 

Malwina, jakby nie było tego dość powiedziała, że bardzo chciałaby 

synowi wręczyć tę urodzinową paczuszkę osobiście. Widocznie Niemiec 

doceniał Geburtstag, ponieważ w ich kraju to ważny dzień i w odruchu 

czysto ludzkim znów odrzekł: „bitte”. Poprowadzono szczęśliwą matkę 

przez przejścia, przedsionki, korytarze, aż znalazła się w zakratowanej sali 

przy długim stole. Oficer wydał polecenia Litwinom i odszedł, strażnik 

przeglądał powoli zawartość paczki. Nadszedł Henio, prowadzony przez 

Innego strażnika. Kiedy zobaczył matkę, przypadł do jej rąk, śmiejąc się 

i płacząc na przemian. Strażnik kazał mu odsunąć się i stanąć po 

przeciwległej stronie stołu. W ciągu kilkuminutowego spotkania pani 

Malwina ze wzruszenia nie mogła wydobyć z siebie głosu, zaś Henio 

wiedząc, iż czas szybko mija, mówił, że w domu mają o niego nie martwić 

się, że przecież jest zdrowy i silny, że wszystko wytrzyma i znów będzie 

razem z nimi. W tym czasie ręce swoje trzymał z tyłu, ale matka 

dostrzegła, że są obrzmiałe i poranione. Na jej jedyne pytanie, co się stało? 

— to nic takiego — odpowiedział. Prosił o przekazanie wiadomości rodzi- 

com kolegów, z którymi przebywał w jednej celi, że wszystko zakończy 

się dobrze. Pani Malwina widziała go po raz ostatni. 

Taką dzielną postawę zachowywali chłopcy. Nawet najmłodszy z nich, 

niepełnoletni Czesio Mietkowski ur. 18 lutego 1925 r. z godną podziwu 

wytrzymałością dotrwał do końca śledztwa. Wstrząsający musiał być 

Widok tego prawie dziecka, wiązanego przez oprawców litewskich przed 

przewiezieniem go na egzekucję (bo taka była procedura). Jego broń 

Stanowiło tylko patriotycznie czujące serce. 

A dwie w kwiecie wieku dziewczęta: Helenka Popinigisówna oraz jej 

siostra dwudziestoletnia Stasia także poniosły śmierć 12 maja 1942 r. Czy 

były aż tak groźnymi przeciwniczkami reżimu Hitlera? 

Józef Michałowski, rocznik 1919 r. urodzony w USA, pomimo młodego 

wieku był już żonaty i miał małą córeczkę Marysię, nie przeszkadzało mu 

to w służeniu również Ojczyźnie. Niestety, osierocił ją, dziś jest ona dumna, 

że miała ojca bohatera'. 
  

" Wg listu p. Marii Gabryś — córki J. Michałowskiego.
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Stanisław Feliks Rymiński ps. „Erazm” — ur. w 1895 r., urzędnik 

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Wilnie, opiekun chłopców ZWP. Pomagał 
w redagowaniu ich gazetki w swoim mieszkaniu przy ul. Zakretowej, 
pozostał z nimi do ostatnich chwil swego życia. 

Dni 5, 12 i 13 maja 1942 r. zapisały się w historii polskiej jako 

hekatomba kwiatu młodzieży przedwojennej. Zostało rozstrzelanych 

około osiemdziesięciu chłopców, a oprócz tego dziewiętnastu wśród nich 

wiekiem starszych konspiratorów. W późniejszych egzekucjach także byli 

mordowani młodzi chłopcy, ale nie tak gremialnie (zał. 11). 

W pięćdziesiątą dziewiątą rocznicę ich śmierci studenci z Instytutu Filologii 

Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowali 
z inicjatywy kwartalnika polonijnego „Rota” wieczornicę im poświęconą. 
Naczelna redaktor „Roty” p. Barbara Jedynak tak pisała z tej okazji: „Powrót 

na Ponary będzie wciąż wiecznym powrotem każdego współczesnego pokolenia 

do miejsca, które stało się znakiem najszlachetniejszej duchowości, wnie- 

sionej do dziedzictwa kultury światowej jako wyraziście polski znak”. 

Ci, którzy spoczęli na Ponarach wyrośli w domach o bogatej tradycji 

kultury i obyczaju. Uczyli się honoru, dumy, odwagi i niezgody na tyrańską 
przemoc z polskich książek. 

Matki czytały w ich domach Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego, 

Ujejskiego. Umiały wiersze na pamięć, grały na fortepianie i śpiewały pieśni 
patriotyczne. Ich synowie urodzili się już w wolnej, po nocy zaborowej, Polsce. 

Tradycje powstańcze, legionowe były jeszcze bliskie, a Wilno umiało 
pamiętać. 

Synowie — pierwsze wolne dzieci, duma rodzin i honor szkół polskich, 

byli dobrze wychowani, mówili piękną polszczyzną, szanowali rodziców, 

nauczycieli, kolegów, nie znali tego, co dzisiaj nazywa się „przemocą”, 

nie znali wulgaryzmów. Ich grypsy są uderzająco delikatne i wrażliwe, 

serdeczne, pełne troski o innych. 

W więzieniu na Łukiszkach zanim wszechwładni przestępcy nie skazali 

ich na śmierć — śpiewali polskie pieśni, recytowali wiersze Mickiewicza, 

okazywali koleżeńskość i siłę ducha”. 
Podsumowując ważny temat walki o tożsamość narodową, Pani Redaktor, 

zasłużona dla utrwalania pamięci o prawie nieznanych dotychczas 
Ponarach konkluduje: 
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„Historia zachowań Polaków w czasie II wojny światowej zawiera 

w sobie niezmierne bogactwo wątków polskiego dziedzictwa obyczajowego, 

a zwłaszcza jego aksjologii. 
Jest to bardzo ważne do badania różnic w tożsamościach europejskich. 

Istnienie tych różnic jest bezcenne dla wiedzy o losie człowieczym. Nie 

pozwala bowiem na ukrywanie i niszczenie prawdy, przestrzega także 

przed tworzeniem sztucznych, nowych pseudo—tożsamości. 

I dlatego „Mein Kampf” i „Drang nach Osten” musiał moralnie przegrać 

z pierwszym pokoleniem polskiej młodzieży niepodległościowej — urodzonej 

po roku 1918-straconej w 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945... 

Ponary — to temat na lekcję historii”. 

Nie wszyscy aresztowani ponieśli śmierć w Ponarach w podanych powyżej 

terminach egzekucji. Część otrzymała wyroki: 9 miesięcy od 5 maja 1942 r., 

roczne od 12 maja 1942 r. wśród tych ostatnich dziewiętnastoletni Jasio 

Mietkowski — brat Czesia. Trzeciemu z tej patriotycznej rodziny — Romualdowi 

udało się uniknąć gestapo jak i NKWD, przed którym zdążył umknąć w 1944 r. 

O wielu młodych także starszych wiekiem wileńskich żołnierzach AK, 

zamordowanych w kaźni ponarskiej, jest mowa w książce autorki tej 

pracy pt. „Wileńskie Ponary”, trudno więc powtarzać to, co zostało już 

uwiecznione. Pozwolę sobie jednak, gwoli uzupełnienia, podać nieco 

informacji o tych naszych narodowych bohaterach, którzy przebywali na 

Łukiszkach, lecz nie zostali ujęci w tamtej dokumentalnej pozycji 

z powodu spóźnionego odzewu żyjących jeszcze rodzin. 

A więc 12 maja 1942 r. wśród gimnazjalistów padł do dołu od kuli szaulisa 

Witold Borysewicz syn Tomasza i Zofii ur. 3 kwietnia 1887 r. w Białej 

Podlaskiej. Po ukończeniu Szkoły Oficerskiej w Odessie w czasie rewolucji 

w Rosji był współorganizatorem Polskiej Dywizji Syberyjskiej do walki 

z Armią Czerwoną w Krasnojarsku. Na początku lat dwudziestych wrócił do 

Polski i pełnił służbę w Wojsku Polskim. W stopniu majora 1933 r. przeszedł 

na emeryturę i zamieszkał w Wilnie. W 1941 r. nawiązał kontakt z przybyłym 

z Warszawy z przedwojennego II oddziału Sztabu Generalnego kpt. Pieniążkiem. 

Przystąpił do konspiracji, co skończyło się w Wigilię Bożego Narodzenia 

1941 r., gdy w godzinie policyjnej pojawili się funkcjonariusze gestapo i zabrali 

Majora najpierw jak zwykle na Ofiarną, a następnie na Łukiszki. Po czterech 

i pół miesiącach zakończył życie!. Co przeszedł ten w sile wieku, zasłużony dla 

Polski wyższy oficer, rodzina nie wie. Kontaktów nie było. Zawodowi woj skowi 

  

l a > © . 

Relacja pisemna syna — p. Józefa Borysewicza, zam. w Warszawie.
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byli twardymi ludźmi, nie roztkliwiali się nad sobą, a i najbliższych im osób 

nie chcieli martwić swoimi cierpieniami. W 1965 r. został pośmiertnie 

odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari przez MON (zał. 12). 

Władysław Reszke, rocznik 1923 syn Bogumiła - profesora 

Konserwatorium Muzycznego, kapelmistrza 6 pp w Wilnie, w randze kpt. 

Siostra Władysława, Bożena tak wspomina: „jako dwuletnie dziecko 

w 1925 r. został osierocony przez matkę. Od najmłodszych lat był 

wychowywany w szkołach klasztornych, najpierw u sióstr michaelitek, 

później u księży saletynów. Do domu przyjeżdżał tylko na wakacje. Tak 

też było w 1939 r. Gdy wybuchła wojna i wojsko opuszczało Wilno, Władek 

potajemnie wyruszył razem z nim. Pod Grodnem w walce z bolszewikami 

został ranny i wtedy jakaś zacna, nieznajoma Polka zaopiekowała się 

szesnastolatkiem. Kiedy wydobrzał, wrócił do Wilna, gdzie wnet nawiązał 

kontakt z konspiracją. 10 czerwca 1942 r. aresztowany, wylądował na 

Łukiszkach. 

Gdy siostra Władka kolejny raz w ciągu dwunastu tygodni stała w długiej 
kolejce przed więziennym okienkiem, by podać paczkę żywnościową, 

w której był chleb i babka kartoflana — (na takie wiktuały przeważnie stać 

było rodziny w czasie wojny) - usłyszała, że takiego więźnia już nie ma'. 

Było to 12 września 1942 r.. W tym samym dniu został zamordowany 

Czesław Sokołowski (zał. 13). 

Czesław Sokołowski, urodzony 1 stycznia 1923 r. w Grajewie, syn 

zawodowego wojskowego, wywiezionego w 1940 r. do ZSRR do lagru na 

półwyspie Kola. 

Był uczniem gimnazjum im. A. Mickiewicza, należał do ZWP. Trzeciego 

kwietnia 1942 r. został aresztowany. Na Łukiszkach przebywał aż do 12 

września 1942 r., a więc przeszło pięć długich miesięcy, w ciągu których był 

niemiłosiernie bity tak, że o własnych siłach nie mógł udać się na wizję lokalną 

w Niemenczynie, gdzie znajdował się jego dom rodzinny. Wobec tego 

gestapowcy zabrali innego więźnia — Jerzego Andrzejewskiego — młodziutkiego 

kadeta, który musiał długim szpikulcem nakłuwać ziemię miejsce przy 

miejscu, zaś Litwin z eskorty konwojującej kopał łopatą. Nie dało to żadnych 

efektów, a biedny więzień powtarzał wciąż: „ależ ja nic nie wiem o żadnej 

zakopanej broni”. Na zawsze pozostał w pamięci ten obraz u piętnastoletniej 

wtedy siostry Czesia — Elżbiety — spoglądającej z przerażeniem przez okno. 

  

! Relacja pisemna p. Bożeny Reszke-Marcowej. zam. w Opolu 

? Zał. LPA. Wilno, sygn. R-730-2, 84-78.



Polacy na Łukiszkach w okresie okupacji niemieckiej... R 

Gdy we wrześniu, w któryś piątek, bo w tym dniu przyjmowano paczki, od 

matki Czesia nie przyjęto, zwróciła się z rozpaczą do wychodzącego właśnie 

funkcjonariusza z bramy, z pytaniem, co się stało? A ten równie zbulwersowany 

powiedział, iż poprzedniego dnia zostały wywiezione po prostu dzieci na Ponary 

i że on także ma syna w tym samym wieku i ma dość oglądania takich scen. 

Chyba zwolni się z pracy. Zastrzegł, by zachowała te wiadomości tylko dla siebie. 

Pani Sokołowska, nie panując już całkiem nad nerwami, zaczęła dzwonić 

do drzwi, prowadzących na teren więzienia. O dziwo, wpuszczono ją, a tam 

pochwycono, zaczęto okładać i poturbowaną wyrzucono na zewnątrz. 

Nieszczęsna kobieta, odchodząc od zmysłów, tułała się po ulicach Wilna, 

aż przypadkowo spotkał ją jeden z nauczycieli Czesia. Przerażony jej 

widokiem, zaprowadził do najbliżej mieszkających swych znajomych, którzy 

zaopiekowali się biedaczką i po paru dniach odwieźli do Niemenczyna”. 

O tych wydarzeniach opowiadała autorce siostra Czesia - p. Elżbieta 

Rutkowska, która uważa, że nie należy jednakże podkreślać cierpień, jakich 

doznał jej brat i pozostała rodzina, ponieważ stanowi to ich osobisty ból, 

z którym nie trzeba się obnosić. Inni koledzy Czesia, równie bohaterscy 

jak on, także zasługują na pamięć, podczas gdy nikt być może, o nią nie upomni 

się. To prawda. A i wiele dokumentów świadczących o nich zostało 

zniszczonych w 1944 r. przez sprawców zbrodni, by zatrzeć ślady. 

Na szczęście ocalały dokumenty dotyczące najwcześniejszych egzekucji 

Polaków w Ponarach, tj. 2 października i 22 grudnia 1941 r. Rozstrzelano 

wtedy członków Polskiej Organizacji Wojskowej w Trokach - uroczej 

podwileńskiej miejscowości, wsławionej w czasie wojny Z bardzo 

patriotycznej postawy mieszkańców. 

Aresztowano dziewiętnastu jednego wieczora 10 września. Wśród nich 

dziewiętnastoletniego Stefana Kurmina - syna Jana i Emilii. Nadzwyczaj 

urodziwego, uzdolnionego muzycznie, ale najważniejsze, że z ogromnym 

zapałem i energią działającego dla Polski Podziemnej. Pomimo młodego wieku 

był komendantem POW, przewodząc młodym oraz starszym od siebie. Kiedy 

go zabierano z domu, protestował przy zakładaniu mu kajdanków przez 

litewskiego funkcjonariusza. Mówił: „Dla Polski urodziłem się i dla Niej umrę”. 

W dwa dni po jego aresztowaniu strapiona matka pojechała do Wilna 

na Ofiarną, aby dostarczyć synowi ciepłe ubranie. Tam została zatrzymana 

i siedziała w pojedynce aż siedem dni”. 

  

' Relacja p. Elżbiety Rutkowskiej (zam. w Szczecinie) - siostry C. Sokołowskiego. 

* Relacja pisemna p. Kazimiery Barwik (zam. w Gdyni) — siostry S. Kurmina.
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Wkrótce, bo w trzy tygodnie od aresztowania wraz z pozostałymi Stefan 

poniósł śmierć w lesie ponarskim. 

Kazimierz i Franciszek Oganowscy 

Ojciec ich Bronisław i matka Tekla wychowali swe liczne, bo sied- 

mioosobowe potomstwo w wielkim poszanowaniu dla historii i tradycji 

narodowych. W czasie wojny dwie córki prowadziły tajne nauczanie, 

natomiast synowie obsługiwali tajną radiostację, zainstalowaną w domu 

trzydziestopięcioletniego Kazimierza ps. „Rajmund” już żonatego, miesz- 

kającego oddzielnie. 

Jego brat, trzydziestoletni Franciszek w tym czasie był po jednym roku 

Seminarium Duchownego, zmuszony do przerwania studiów przez 

okoliczności wojenne. Ten młody człowiek doskonale potrafił operować 

stacją, ponieważ ukończył tajny kurs łącznościowy. 

Niestety, nie trwało to długo, gdyż 13 sierpnia 1942 r. wkroczyło 

gestapo, konfiskując cenne urządzenia i zabierając obu braci. Poddano ich 

ostremu śledztwu, co wiadomo - jak wyglądało. Franciszek w grypsach 

donosił: „Kielich goryczy wypiłem do dna. Niczego bardziej nie pragnę, 

niż odejść do Boga, lecz przy rodzinie”. Tak się nie stało, 18 lutego 1943 r., 

a więc po sześciu miesiącach doznanych okrucieństw, znaleźli się wraz 

z osiemnastoma innymi tak samo zmaltretowanymi polskimi konspirato- 

rami nad dołem ponarskim' (zał. 22). 

Na prośbę matki Tekli Oganowskiej Komendantura Policji i SD wydało 

zaświadczenie 15 kwietnia 1943 r., iż jej synowie „Kazimierz i Franciszek 

zostali skazani za zdradę Państwa Niemieckiego na karę śmierci i że 

wyrok został w pełni wykonany”. Zdrada Państwa Niemieckiego... (zał. 14). 

Natomiast Jerzy Biedulski — syn Piotra zam. w Szczecinie nie posiada 

takiego świadectwa śmierci swego ojca, pomimo że został on zgładzony 

w marcu 1943 r. 

Piotr Biedulski ur. w 1907 r. syn Jana i Stefanii ukończył w 1930 r. 

Szkołę Podoficerską I Pułku Piechoty Legionów (zał. 15), w sześć lat później 

ożenił się i miał synka. Zamieszkiwał nomen omen w Ponarach. Kiedy 

wybuchła wojna i coraz to rozszerzał się ruch walki podziemnej w polskim 

społeczeństwie, Piotr Biedulski uważał za swój obowiązek włączyć się weń. 

Pod koniec lutego 1943 r. został aresztowany i po stosunkowo krótkim 

śledztwie znalazł się w... Ponarach na zawsze”. 

  

! Sąd woj. Olsztyn. Akta w spr. V. Galvananskasa sygn. II K 59/76 t. IV K. 566. 

? LPA Wilno, sygn. R-730-2-78.
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Leon Charyton ur. w 1907 r. w Wilnie. Pracował na kolei, miał żonę 

i czworo małych dzieci (najmłodsze rok i osiem miesięcy). Był spokojnym, 

religijnym i pracowitym człowiekiem. W maju 1943 r. stało się 
nieoczekiwanie nieszczęście. Nie wrócił z pracy do domu. Żona bezskutecznie 
go poszukiwała, aż wreszcie przyjęto od niej paczkę żywnościową na 

Łukiszkach - znak niechybny, że tam przebywa. To była pierwsza i ostatnia 

paczka, bo dnia 30 lipca 1943 r. został on przekazany niemieckiemu 

gestapo, co było równoznaczne ze skazaniem na śmierć (zał. 16). 
Jak później mówiono, jedynym dowodem jego „winy” była znaleziona 

W kieszeni ubrania ulotka!. Zasadniczy zaś powód aresztowania Leona 
Charytona jak i innych kolejarzy w tym czasie stanowiła penetracja tego 
środowiska przez agentów gestapo, którzy mieli dostateczną już orientację 
W działalności zrzeszonej i niezrzeszonej w organizacjach antyhitlerowskich 
braci kolejarskiej. Oddała ona olbrzymie usługi dla wileńskiego Podziemia, 
przewożąc pakunki z nielegalną prasą, samych konspiratorów, później gdy 

powstały brygady partyzanckie (właśnie w pierwszej połowie 1943 r.) - broń itp. 

— ok 

Relacje, wspomnienia żyjących jeszcze osób bliskich więźniom 

i skazańcom z Łukiszek, także ocalałe od zniszczenia dokumenty archiwalne 
nie ukazują prawdziwej, nawet w przybliżeniu, ilości naszych rodaków, 

którzy znaleźli się w tym strasznym więzieniu, a następnie w ziemi 

ponarskiej. Toteż należy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, iż 

przeważającą liczbę stanowią Polacy bezimienni. 
Na terenie Łukiszek byli grzebani niektórzy więźniowie zamordowani 

W czasie swojego tam pobytu. Jak stwierdza akt „obejrzenia miejsca 

pochowanych zabitych przez faszystów sowieckich obywateli” z 14 - 19 

października 1961 r.: „Na terenie budynku administracyjnego więzienia 

między byłym budynkiem śledztw i płd. kamienną ścianą ogrodzenia 

więzienia przy zakładaniu rur co. na głębokości - 2 m i długości 7 m zostały 

odkryte resztki pochowanych trupów. Odkryto 7 czaszek, 5 części niższych, 

powyżej 100 innych kości rozlicznych części trupów. W trzech czaszkach 
992 

otwory po kulach (i inne wymienione przedmioty materialne)”. 

  

Relacja na piśmie córki L. Charytona Marii Secewicz, zam. w Wilnie. 
Zał. LPA Wilno, sygn. R-730/337-2-251.
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Nie wiadomo do tej pory, w jakim czasie byli ci ludzie zamordowani — 

podczas której okupacji? 

W 1961 r. obecna Litwa stanowiła jedną z republik ZSRR, wobec tego 

obowiązywała tego rodzaju terminologia „Sowieccy obywatele zabici przez 

faszystów”. 

Co dziwne, do dziś w Ponarach przy wejściu na teren kaźni pozostaje 

napis: „Tu, w poneriajskim lesie od lipca 1941 r. do lipca 1944 r. hitlero- 

wcy rozstrzelali ponad 100 tysięcy sowieckich ludzi. Ukrywając ślady 

swoich przestępstw faszystowscy okupanci od grudnia 1943 r. palili trupy 

rozstrzelanych”. 

Wiadomo jacy to byli „sowieccy ludzie”. Ani Polacy, ani Żydzi, którzy 

stanowią gros zamordowanych w Ponarach, nimi nie byli! Co najwyżej 

jeńcy sowieccy. 

Co do cytowanego aktu, można uważać, iż owe wykopane w 1961 r. 

zwłoki na terenie Łukiszek to byli Polacy.
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6. ZAKŁADNICY NA OFIARNFEJ 

(7) zień 17 września 1943 r. zapisał się tragicznie w pamięci 

4 ówczesnych Wilnian. Właśnie wtedy, w nocy zostało 

aresztowanych sto osób spośród elity polskiej społeczności. 

Policja litewska oraz niemieccy gestapowcy zabierali z domów ludzi według 

z góry ustalonej listy. O tym, że sporządzili ją od dawna Litwini świadczą 

fakty zgłaszania się po osoby od dawna nieżyjące, względnie po takie, które 

zmieniły adresy. Taka „czarna lista” była przygotowana na okazję jej 

wykorzystania. 

I oto zdarzył się takowy dzień (zał. 17). Został zastrzelony z wyroku 

podziemnego Sądu Specjalnego AK funkcjonariusz saugumy, właściwie 

Policji Kryminalnej, która była na usługach policji bezpieczeństwa, 

Marianas Padabas. Był on szczególnie szkodliwy, ponieważ (od urodzenia) 

przed wojną mieszkał w Wilnie, tutaj chodził do szkoły, później jeden rok 

na uniwersytet. Znał wielu młodych ludzi, swych rówieśników. Miał 

ułatwioną pracę w policji. 

W tym miejscu pragnę zrobić dygresję: kiedy w nocy z 12/13 maja 

1942 r. zostałam przywieziona do gestapo, znalazłam się w celi właśnie 

z M. Podobą (tak brzmiało jego nazwisko przed wojną). Stało się tak dlatego, 

że funkcjonariusz, który mnie przyprowadził, dowiedział się, że brakuje 

miejsc w celach. Wobec tego postanowił zostawić mnie na kilka godzin do 

rana w pierwszej celi od wejścia, gdzie przebywał, pełniąc rolę kalifaktora 

M. Podoba. Jak później dowiedziałam się: w tym czasie był on uwięziony 

za zabójstwo litewskiego policjanta podczas burdy pijackiej w lokalu 

„Nur fiir Deutsche” — „Elisium”. Ale wtedy nie wiedziałam, kto to jest 

właściwie. Rozmawiał bezbłędnie po polsku, zachowywał się bardzo 

poprawnie i mnie młodą dziewczynę przekonywał, że najlepiej postąpię, 

jeśli przyznam się na przesłuchaniach do stawianych mi zarzutów. 

Twierdził, że taka postawa jest ujmująca i zawsze skutkuje pożytecznie 

dla oskarżonego. Oczywiście, robił błąd, biorąc mnie za tak naiwną, na 

jaką może wyglądałam. W niecałe dwa tygodnie potem, kiedy byłam już 

na Łukiszkach, widziałam przez okno, podczas prowadzenia mnie 

z innymi do łaźni, jak M. Podoba szedł z teczką, widocznie już urzędował. 

Był potrzebny, więc kara za zabójstwo poszła w niepamięć. 

Wracamy do tematu zakładników. Część z nich, tylu ilu zmieściło się 

w celach piwnicznych — tam pozostała, resztę umieszczono W pokojach
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gestapo na piętrze. Nikt nie wiedział, o co chodzi i co dalej nastąpi. Jak 

opowiada aresztowany wtedy także Bronisław Krzyżanowski: „Nadchodziła 

godzina 6-ta. Na korytarzu wszczął się ruch... otwarto wszystkie drzwi cel, na 

korytarz wyległ tłum ludzi. Staliśmy w dwuszeregu, liczeni przez 

Litwinów, potem schodami wyprowadzono nas z piwnicy na jasne 

podwórze... Zauważyłem kilku znajomych, wśród nich prof. Czeżowskiego 

i mego kolegę inż. Klotta. Wszystko wskazywało na bliski transport. Za 

płotem widać było brezentowe budy ciężarówek, które potem wjechały na 

nasz plac. Wszyscy załadowani w nie bali się, że może będą zawiezieni do 

kaźni ponarskiej, zwłaszcza że właśnie, jak się później okazało, jechali 

w tym kierunku”. Uspokoili się dopiero wtedy, gdy minęli zakręt 

prowadzący do Ponar i wjechali na szosę kowieńską. Wiedzieli, że jadą do 

obozu ciężkich robót w Proweniszkach, o czym zapewniali zresztą 

eskortujący Litwini. Tam pozostali jedni dłużej, drudzy krócej, jako że były 

reklamacje ze strony różnych instytucji, w których zatrzymani pracowali. 

Końcowych 42 zakładników zwolniono 11 listopada 1943 r. 

Jednakże od razu 17 września rozstrzelano dziesięciu, w tym dwóch 

profesorów USB: Kazimierza Pelczara i Mieczysława Gutkowskiego oraz 

wszystkim Wilnianom dobrze znanego mec. Mieczysława Engla. 

Prof. Kazimierz Pelczar 49-letni, a więc w pełni sił był postacią 

niezwykłą, nie tylko jako europejskiej miary naukowiec - onkolog 

z dorobkiem 85 poważnych prac w różnych językach, założyciel Instytutu 

Onkologicznego w Wilnie, ale także jako wielki patriota. Już we wrześniu 

1939 r. stanął na czele Sekcji Polskiej Międzynarodowego Czerwonego 

Krzyża oraz Komitetu Polskiego Pomocy Ofiarom Wojny. Dzięki jego 

popularności za granicą pospieszyły z paczkami i pieniędzmi dla Polaków 

takie organizacje jak: Komitet Hoovera czy Joint, a przede wszystkim 

Międzynarodowy Czerwony Krzyż. W mieszkaniu Profesora odbywały 

się zebrania sztabu sanitarnego Okręgu AK. Z jego inicjatywy prowadzono 

potajemną akcję rejestracji Polaków wywiezionych przez sowietów 

z Wileńszczyzny. 

Także dla samych Niemców był wielce pożyteczny jako naukowiec. 

Produkowano bowiem w Chemische Grunau Fabrik w Berlinie zastrzyki 

kefaliny według wskazówek Profesora. Na ampułkach był napis: „Nach 

K. Pelczar”. Toteż kiedy Niemcy dowiedzieli się o pośpiesznej egzekucji, 

okazywali wzburzenie, aczkolwiek niemiecki komendant policji podpisał 

  

! B. Krzyżanowski, „Wileński Matecznik”, Paryż 1979. s. 191
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wyrok. Właściwie Litwini spowodowali pośpiech, aby czym prędzej pozbyć 

się Profesora z uwagi na to, iż zarządził on kontrolę darów 

z Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, które przejęli oni od maja 1940 r. 

i działy się tam duże nadużycia. 
Prof. USB Mieczysław Gutkowski, rozstrzelany wśród dziesięciu, 

reprezentował wielkie znawstwo nauki skarbowości, statystyki i prawa 

skarbowego. W chwili śmierci miał 50 lat, duży dorobek naukowy, także 

zasługi w kładzeniu podwalin w dziedzinie ekonomiki w tworzeniu państwa 

polskiego w 1920 r. Jako pedagog był bardzo lubiany przez studentów, 

ponieważ okazywał im dużo życzliwości. W 1936 r. brał udział w obronie 

studentów z lewicy, co wynikało z jego ducha opiekuńczego nad młodzieżą, 

jak też sprzyjania równości i sprawiedliwości społecznej. Postawa ta 

prawdopodobnie zaciążyła na opinii o Profesorze jako sprzymierzeńcu 

komunistów, pomimo że była wielce krzywdząca. 

Mecenas Mieczysław Engel to niezapomniana postać polskiej palestry. 

Urodzony w 1890 r. na Łotwie, do gimnazjum uczęszczał w Kownie, stąd 

doskonała znajomość języka litewskiego. Operował nim, pomagając 

Polakom w Wilnie, dla których ten język był całkiem nieznany. Mecenas nie 

żałował fatygi ni czasu, często występował w Sądzie i to bezinteresownie, 

widząc ciężkie warunki rodaków. Wszyscy wokoło traktowali go jako 

prawdziwą ostoję, z wyjątkiem władz litewskich, dla których był solą w oku. 

Zwłaszcza, gdy 9 grudnia 1939 r. na zebraniu Litewskiego Towarzystwa 

Prawniczego wystąpił przeciwko niezachowaniu zasady bezpośredniości 

przewodu sądowego, tj. niedopuszczeniu doń miejscowych języków 

ludności. 

Można by jeszcze długo wymieniać olbrzymie zasługi Mecenasa 

w różnych dziedzinach życia. Został zamordowany w pełni sił. A tak bardzo 

potrzebny. Pozostali zakładnicy pośpiesznie zgładzeni to: 

Stanisław Grynkiewicz — inż. chemik 

Tadeusz Lothe — urzędnik, uchodźca z Warszawy 

Eugeniusz Biłgorajski — kpt. rez. WP 

Kazimierz Iwanowski — por. WP 

Kazimierz Antuszewicz — inżynier 

Włodzimierz Manrik — urzędnik 

Aleksander Orłowski — technik budowlany 

Sprawa zakładników z 17 września 1943 r. to jeden z wielu ciosów 

w inteligencję polską w Wilnie. Nie przeszli oni przez Łukiszki, które w tym 

czasie były pełne, lecz otarli się o pomocnicze więzienie przy Ofiarnej.
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Ten horrendalny akt odwetowy (zał. 17) okupantów nosił cechy 

represaliów, stosowanych podczas wojen od czasów najdawniejszych. 

Jednak zbiorowa odpowiedzialność i karanie niewinnych było 

przewidziane w granicach dopuszczalnych. Proporcjonalnie do wielkości 

naruszeń prawa przez przeciwnika, a więc nie jeden do dziesięciu tak, 

jak w tym wypadku. Za zgładzenie agenta gestapo — śmierć dziesięciu 

Polaków, i oprócz tego zatrzymanie 90 zakładników!
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7. SŁUŻBA SANITARNA NA ŁUKISZKACH 

TRAGIZM TYCH, KTÓRZY CHOROWALI I ZMARLI 

AV. czasie okupacji niemieckiej na Łukiszkach była opieka lekarska 
nad więźniami, chociaż daleka od normalnego standardu, ale była. 

Lekarz naczelny to dr Juozas Usas, zatrudniony od 23 lipca 
1941 r., poza tym Vincas Kozicas oraz (z niedokończonymi studiami 

medycznymi) — Szczepan Ławcewicz. Dwie dentystki, jeden aptekarz 

i sześciu felczerów. 
Udział w tej służbie zdrowia brali też więźniowie po wyrokach: dr 

Czesław Pupiałło i dr Janina Markiewiczówna. 

Najwięcej miejsca należy poświęcić dr in spe Szczepanowi 

Ławcewiczowi, ponieważ był to zakamuflowany akowiec, ps. „Koń”, 

który oddał olbrzymie usługi dla uwięzionych Polaków, co przypłacił 

W końcu swoim życiem. 

Szczepan Ławcewicz 

Polak z Litwy kowieńskiej odznaczał się od najmłodszych lat ogromnym 

patriotyzmem. Już jako 17-latek w 1920 r. na wieść o natarciu bolszewików 

na Warszawę powziął zamiar przedarcia się tam, aby wziąć udział 

w walkach. Ukartował to wespół z przyjacielem Wacławem Korabiewi- 

czem (późniejszym pisarzem i znanym żeglarzem) — sąsiadem z majątku 

Gierżele. Zamiary obu chłopców udaremniły jednak zapobiegliwe matki. 
Po otrzymaniu świadectwa maturalnego w polskim gimnazjum w Kownie 

przedostał się przez „zieloną granicę” do Wilna, gdzie podjął studia na USB, 

idąc w ślady swego ojca lekarza. W dwa lata po wybuchu wojny w 1941 r. 
zgłosił się do więzienia łukiskiego z propozycją objęcia tam pracy. 

Decydującym czynnikiem w przyjęciu go była bezbłędna znajomość 

Języka litewskiego oraz charakterystyczny sposób bycia. 
Ubrany w skórzaną kurtkę z takąż czapką, długie buty o swoistym 

litewskim kroju mógł uchodzić za typowego Źmudzina. Nie wzbudzał 

najmniejszych podejrzeń wśród służb więziennych, natomiast uwięzieni 

na Łukiszkach Polacy częstokroć nie mieli do niego zaufania, dopóki nie 

przekonali się o pomocy, jaką niósł, narażając siebie na ogromne 
niebezpieczeństwo. Robił to na własną rękę, balansując niejednokrotnie na
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pograniczu życia i śmierci. Łatwo bowiem mógł znaleźć się za kratami, 

jak jego podopieczni, tylko że jeszcze bardziej obciążony odpowiedzialnością, 

aniżeli niejeden z nich. Nie tylko przekazywał grypsy od więźniów dla ich 

rodzin w mieście, planował ucieczki tych, którym groziła śmierć, np. 

Jerzemu Zahorskiemu. W grę wchodziła symulacja zapalenia wyrostka 

robaczkowego i w czasie transportu więźnia do miejskiego szpitala — odbicie 

go. Niestety, w tym wypadku akcja nie udała się, gdyż gestapo zabrało 

Zahorskiego na Ponary wcześniej niż ją zaplanowano. Ale innym razem 

szczęście dopisało, o czym później będzie mowa. 

Autorce tej pracy dopomógł w dostaniu się do szpitalika więziennego, 

w którym były lepsze warunki, aniżeli w celi, chociażby dlatego, że można 

było bez ograniczeń przebywać na świeżym powietrzu. A było wtedy w 1942 r. 

upalne lato. Któregoś dnia strażniczka oświadczyła mi, że mam iść do lekarza, 

pomimo że nie zgłosiłam uprzednio takiej potrzeby. Było bowiem w zwycza- 

ju zameldowanie tego podczas apelu porannego. Gdy stanęłam przed 

obliczem doktora, a byliśmy sam na sam, ten ku memu zdumieniu powiedział 

łagodnie, iż ktoś w mieście zwrócił się do niego z prośbą o przyjście mi 

z pomocą w takiej formie, w jakiej może to uczynić. Patrzyły na mnie, 

wychudzoną młodą dziewczynę, o ziemistej cerze dobre współczujące oczy 

człowieka w białym kitlu. Pouczył mnie poufnym tonem, na co mam skarżyć 

się, by symulować chorobę, z powodu której zostałam przez niego skierowana 
do szpitalika. Miałam udawać lumbago, a więc uporczywy ból w lewym 

udzie, co było trudne do skontrolowania. 
W ten sposób znalazłam się następnego dnia na ławeczce, ciesząc się słońcem. 

Można było wychodzić przed barak, w którym mieścił się żeński oddział. 
Szczepana Ławcewicza wspomina także p. Tadeusz Sawicki (prof. dr hab. 

zam. obecnie w Warszawie), który od marca 1944 r. przebywał na 

Łukiszkach: „Byłem bardzo pobity, całe ciało czarne i złamany nos. Po 

paru dniach zostałem zaprowadzony przez strażnika schodami w dół do 

ambulatorium, gdzie znajdował się lekarz. Zrobił na mnie wrażenie 

Litwina, który z ledwością mówi po polsku. Ale starannie mnie opatrzył, 

dał też kilka proszków, które miałem zażyć z tzw. ranną kawą. 

Mijały dnie, a mnie i pozostałych aresztowanych ze mną osób, 

rozmieszczonych w różnych celach, nie wzywano na nowe badania... Być 

może tak się działo z powodu oświadczenia lekarza o kiepskim stanie 

zdrowotnym więźniów”. 
  

! Relacja pisemna w zbiorach autorki.
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Z dalszych wspomnień p. T. Sawickiego dowiadujemy się, że: „Około 

połowy czerwca (datę kojarzę w ten sposób, że było to potem, jak w wię- 

zieniu doszła nas wiadomość o inwazji aliantów we Francji) ponownie 

zaprowadzono mnie do lekarza. Obejrzał, jak goją się moje pobicia 
i odprawiając z powrotem dał mi malutką paczuszkę. Przeprowadzający 

mnie strażnik chciał tę paczuszkę zabrać, ale zrezygnował, gdy 
powiedziałem, że otrzymałem ją od lekarza. W paczuszce było kilka deko 

słoniny i coś tam jeszcze do jedzenia. W słoninie był gryps, z którego 

dowiedziałem się, że są podjęte starania o nas”'. 
Do organizacji AK Ławcewicz przystąpił dopiero w styczniu 1944 r., 

składając przysięgę i przybierając pseudonim „Koń”. Ponieważ był 

mężczyzną, co się zowie, bardziej odpowiadało jego temperamentowi 

branie udziału w akcjach dywersyjnych, aniżeli ślęczenie w murach 

więziennych, toteż uczestniczył wysadzaniu pociągów, np. pod Kienią. 
Tam właśnie zaimponował mu dowódca grupy „Frez” — Eugeniusz 
Chyliński „cichociemny”. Kiedy ten został aresztowany, „Koń” dołożył 

wszelkich starań, żeby go uwolnić. Już w podziemiach gestapo, gdzie 

„Freza” umieszczono na początku, potrafił dotrzeć pod pozorem 

samozwańczej inspekcji sanitarnej. A gdy 10 maja 1944 r. więzień znalazł 

się na Łukiszkach, już następnego dnia poszła w ruch „ostra symulacja 

wyrostka — gra, w której chory i lekarz w jednakowym stopniu byli 

aktorami”. Egzekutywa i cały Kedyw czyniły błyskawicznie przygotowa- 
nia do odbicia „Freza” podczas transportu do miejskiego szpitala św. 

Jakuba. 16 maja wszystko się udało, tylko tym razem gestapo 

zorientowało się, jaką rolę odgrywa lekarz więzienny. 

Ławcewicz został aresztowany. W gmachu gestapo był potwornie bity 

przez cały miesiąc czerwiec 1944 r. Pod koniec tego miesiąca Niemcy 

i Litwini pośpiesznie likwidowali swoje placówki wobec gwałtownie 
zbliżającego się frontu. Straż w piwnicach, gdzie siedział, była słabsza, 

można było nawet zbliżyć się do okien, znajdujących się na zewnątrz 

gmachu. Toteż matka jego, krążąc wokół z kuzynką dr Birutą Iszorową, 

zobaczyły go 4 lipca w jednym z nich. Nie mogły jednak nic zrobić, więc 

pobiegły czym prędzej po jakieś narzędzia do odgięcia krat. Kiedy 

wróciły, już go nie było, tylko kurtka pozostała na taborecie. 

  

" Tamże. 
* B. Krzyżanowski, „Wileński matecznik”, Paryż 1979. s. 224.
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Jak opowiadała dr Iszorowa (zamieszkała po wojnie w Gdańsku-Oliwie), 

zaraz udała się do Ponar. Tam przewracała liczne ciała mężczyzn, leżących twarzą 

do ziemi, szukając Szczepana. Niestety, nie znalazła. Być może został wyrzucony 

po drodze w lesie, bo wszczął nierówną walkę z wiozącymi go Litwinami. 

Tak zakończył życie Konrad Wallenrod tamtych czasów. Do wyzwolenia 

brakowało zaledwie kilku dni. 7 lipca rozpoczęła się akcja „Ostra Brama”. 

Doktor Czesław Pupiałło 

Doktor Czesław Pupiałło, o którym będę pisała Czesio, ponieważ w ciągu 

ośmiu lat pozostawaliśmy w przyjaźni, był człowiekiem nadzwyczaj 

pogodnym, niezrównanym kompanem w towarzystwie, a jednocześnie 

w swej głębi jak najbardziej poważny, z poczuciem odpowiedzialności za 

wszystko, co robił. 

Po ukończeniu gimnazjum o.o. ezuitów z notami celującymi oraz 

Wydziału Lekarskiego na USB w Wilnie w 1937 r. pracował jako ftyzjatra. 

W 1941 r. przystąpił do pracy konspiracyjnej w AK, wybierając sobie 

pseudonim „Droga”. Przyjmując w miejskiej przychodni przeciwgruźliczej, 

miał szerokie pole do działania. W tym czasie bowiem Niemcy prowadzili 
masowe wywożenie Polaków do Rzeszy na roboty, a że ratować się można 

było, stając przed Komisją Kwalifikacyjną, jedynie zaświadczeniem 
o poważnej, przy tym zaraźliwej chorobie, jaką była gruźlica, więc Czesio 
wydawał je. Notował ilość, było tego około dwóch tysięcy! 

W styczniu 1942 r. zorganizował kurs dla sanitariuszek, przygotowujący 

je do przyszłej akcji partyzanckiej. Zostało to zadenuncjowane, doktor 

wraz z adeptkami wiedzy medycznej znaleźli się najpierw w podziemiach 

gestapo, a następnie na Łukiszkach. 

Groziła mu niechybna śmierć w Ponarach. Ale jego matce udało się 

przekupić woreczkiem złota gestapowca i Czesiowi zaaplikowano dwa lata 

więzienia. Po wyroku pracował jako lekarz na Łukiszkach i każdy więzień, który 
się z nim zetknął, podziwiał jego serdeczny stosunek i oddanie pacjentom. 

Doktor Janina Markiewiczówna 

Z doktor Janiną Markiewiczówną autorka zetknęła się, przebywając 

w szpitaliku więziennym. Cóż to była za szlachetna osoba! Mając wyrok, 

lecz niezbyt długi, ponieważ nie potrafiono jej udowodnić niczego konkretnego, 

zajmowała się chorymi nie tylko jako lekarka, także oddawała im paczki
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żywnościowe, które otrzymywała od swojej matki. Najbardziej 

potrzebującymi, dosłownie umierającymi z głodu na Łukiszkach w czasie 

okupacji niemieckiej, byli Rosjanie — jeńcy wojenni. Nie wiem z jakiego 

powodu znaleźli się tam, zamiast w obozie jenieckim. Widziałam tak 

przerażające obrazki, jak te, kiedy wyprowadzeni z męskiego baraku 
szpitalika na spacer, kładli się na ziemi i wielu z nich już nie wstawało, 

strażnicy zabierali później już ich zwłoki. Tych głodujących jeńców 
ratowała, jak mogła, doktor Janina. 

Po wojnie obie mieszkałyśmy w Gdańsku, przyjaźniłyśmy się. Pani Janina 
pracowała w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej przy ul. Łąkowej. 

Felczer Świderski 

Był to Litwin, którego poznałam także podczas pobytu w szpitaliku 
więziennym. Beztroski, wesoły jak skowronek, chodził w pantoflach bez 

zelówek. Budził ogólną sympatię. Dr Janina Markiewiczówna co raz 

zwracała się do niego, by odwiedzał jej samotną matkę. Był to rzadki okaz 

pozytywnego Litwina w służbie więziennej Łukiszek. Nie wiem, jak 

długo mógł utrzymać się wśród zgrai złoczyńców i w jaki sposób w swej 

prostoduszności (a może bezmyślności?...) wytrzymał napór zła, 

emanujący z zatrudnionych tam jego rodaków. 

—_—_ SSE 
Do szpitalika łukiskiego trafiał więzień wtedy, gdy skierował go doń 

lekarz naczelny lub jego zastępca. Działo się to w szczególnych przypad- 

kach, gdy stan zdrowia delikwenta był poważnie zagrożony. Przyczyny na 

to składały się różne: doznane tortury i bicie podczas przesłuchań, ciężkie 

warunki więzienne jak: głód, wilgoć, chłód i w związku z tym zapalenie 

płuc, bronchit, krwotoki itp. 
Nieraz znalezienie się na łóżku szpitalnym było spowodowane targnięciem 

się przez więźnia na własne życie. Przykład tego to wyskoczenie przez okno 

w gmachu gestapo przy ul. Ofiarnej Anny Mahrburg, która leżała 

z połamanymi nogami w gipsie od 28 kwietnia 1943 r. do 29 lutego 1944 r. 
To samo dotyczyło Marii Szapskiej z d. Norejko. Była to niezwykle 

tragiczna historia, mianowicie: Marysia, ur. w 1920 r., harcerka, z wielkim 

zapałem zaangażowana w pracę w Garnizonie AK poznała Witolda
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Szapskiego ps. „Ramsza” (ur. w 1915 r.) — ppor. broni pancernej, przybyłego 

do Wilna w czasie wojny ze Szczuczyna. Między piękną dziewczyną, 

a imponującym wojskowym, zwłaszcza pod względem odwagi i oddania 

służbie ojczyźnie, rozkwitła miłość, uwieczniona małżeństwem. Wkrótce 

spadło nieszczęście. 11 lipca 1942 r. Witold został aresztowany. W czasie 

śledztwa tak potwornie był katowany, że zmarł. Dzielnej Marysi udało się 

wykupić zwłoki męża za duże pieniądze otrzymane częściowo z komendy 

AK i pochować na cmentarzu Pobernardyńskim w Wilnie. 

Nie zdążyła uciec z miasta na prowincję, zabrano ją na Łukiszki, codziennie 

doprowadzając na Ofiarną na przesłuchania. Podczas jednego z nich, uderzyła 

gestapowca lampą stojącą na jego biurku, następnie wyskoczyła z drugiego 

piętra przez okno. Z połamanymi nogami leżała najpierw w miejskim szpitalu, 

a później od 3 kwietnia 1943 r. do 13 maja 1943 r. w szpitaliku łukiskim. Skąd 

14 maja 1943 r. zabrano ją na Ponary, oczywiście na noszach". 

EJ 
W LPA w Wilnie znajdują się dokumenty z wykazami więźniów, 

przebywających w tym szpitaliku. Nazwiska, tak, jak w całej dokumentacji 

więziennej, są zlitewszczone. Niestety są trudno czytelne, ponieważ te 

papiery są bardzo nadpalone. Stało się to w czasie wycofywania się 

litewskich służb policyjnych z Wilna, gdy następowała Armia Czerwona 

w 1944 r. Papiery płonęły, lecz ktoś lunął wiadro wody i ugasił płomień, 

a dokumenty choć w opłakanym stanie, lecz pozostały. 

Możemy w nich wyczytać np.: Jadwiga Korsak ur. 1910 r. od 25 kwietnia 

1943 r. do 4 maja 1943 r. leżała na zapalenie płuc, Władysława Rusiecka 

ur. 1913 r. — to samo — od 9 lutego 1943 r. do 18 lutego 1943 r.* Także 

zabrana na egzekucję ze szpitalika (zał. 22). 

Czytelne jest jeszcze nazwisko: Stanisław Szewczyk ur. w 1921 r. od 3 

maja 1943 r. do 14 lipca 1943 r. Antoni Jedliński ur. 1915 r. 

Niektórzy więźniowie zmarli w celach. Młodziutki uczeń Benedykt 

Zienowicz (ur. 12 marca 1922 r.), znajdujący się na liście skazańców nie 

został zabrany na egzekucję, gdyż dwa dni wcześniej zmarł”. 

  

! LPA Wilno, sygn. R-730-2-148-110. 
? Sąd Wojew. w Olsztynie, akta w sprawie oprawcy ponarskiego V. Galvanauskasa, sygn. 

— M, K 59/76 t. IV K. 
* LPA sygn. R-730-2-84-17 - zał. 4 — egzekucja 5 V 1942 r. 
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Zakończyli życie też na Łukiszkach: Adolf Chrostowski, ur. w 1906 r., 

aresztowany 16 marca 1942 r. zniarł 14 listopada 1942 r., Wacław Sosnowski 

aresztowany 10 marca 1942 r. dostał udaru serca 17 marca 1942 r. 

Zofia Borkowska — aresztowana w 1943 r. popełniła samobójstwo 

w celi gestapo na Ofiarnej. 
To są tylko nieliczne przykłady tragicznego zakończenia życia w samych 

Łukiszkach. Były też przypadki utraty zmysłów na skutek doznanych 

katuszy. 
Tak było z Zygmuntem Józefem Leszczyńskim ps. „Zagłoba” 

ur. w 1898 r., powstańcem śląskim, zasłużonym legionistą. Zawołany wiel- 

biciel Marszałka Piłsudskiego, delegowany przez Związek Strzelecki 

w Katowicach niósł pieszo z innymi z Wilna ziemię z miejsc rodzinnych 

Naczelnika do usypania kopca w Krakowie. W czasie II wojny mieszkał 

z rodziną w Wilnie, włączył się w nurt konspiracji. 

W maju 1943 r. aresztowany przechodził nie tylko bicie, ale i potworne 

naigrywanie się z jego osoby. Kiedy wprowadzano do sali na śledztwo 

tego rosłego mężczyznę z laską, o charakterystycznym zaroście, z gęstą 

ciemną brodą i sumiastymi wąsami, gestapowcy urządzili sobie zabawę. 

Któryś z nich wołał głośno: „Baczność! Komendant Zagłoba wchodzi!” 

Wszyscy zrywali się z miejsc, rycząc ze śmiechu, później któryś z nich 

wyrywał więźniowi laskę z rąk, bijąc go nią po głowie i gdzie popadło. 

Zmaltretowanego na wpół żywego wleczono za włosy, brodę, nogi 

i wrzucano do celi (zał. 18). 19 stycznia 1944 r. wywieziono go na Ponary. 

Na tym można by poprzestać obrazowania drastycznych okrucieństw, 

doznanych przez Polaków na Łukiszkach. Są chyba wystarczająco wstrząsające.
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cieczki z samych Łukiszek były niemożliwe. Jeśli miały 

miejsce, to albo ze szpitalika więziennego, którego położenie to 

O umożliwiało, albo z Ofiarnej, albo ze szpitala miejskiego, 

W którym znalazł się więzień, względnie na zewnątrz z miejsca robót pod 

nieuwagę wartownika, wreszcie przy rozbiciu więzienia wtedy, gdy 

zbliżał się front i okupanci wycofywali się z miasta. 

Oto osiem takich indywidualnych przypadków opisanych w czasowym 

porządku chronologicznym. Setkom więźniów udało się gremialnie zbiec 

z więzienia w dniu 3 lipca 1944 r. podczas jego rozbicia. 

Daniel Kostrowicki ps. „Zygmunt”, „Danek” 

Daniel Kostrowicki to osoba znacząca w Okręgu Wileńskim AK, był 

do specjalnych poruczeń Komendy Garnizonu. Należał do Egzekutywy, która 

wykonywała wyroki, wydane przez Sąd Polski Podziemnej na zdrajców — 

tajnych agentów pracujących dla wroga. Takim się okazał m. in. niestety, 

były oficer WP Jan Szabłowski, denuncjujący działaczy konspiracyjnych 

na rzecz NKWD w 1940 r. Właśnie jego „załatwił” Daniel Kostrowicki 

Jako dowódca patrolu specjalnego w listopadzie 1940 r. 
Wkrótce został aresztowany nie bardzo wiadomo w jakich okolicz- 

nościach. Znalazł się na Ofiarnej. W czasie przesłuchania przez 

enkawudzistę, wykorzystał możliwość, że był z nim sam na sam, w pewnym 

momencie rzucił się na niego, obezwładnił i udusił. Następnie zabrał z biurka 

swoje akta i wyskoczył przez okno z I piętra. Ucieczka była nie od razu 

spostrzeżona i wobec tego nie udał się pościg zbiega. 

Jego sylwetkę tak opisuje Bronisław Krzyżanowski: wysoki, żywy 

brunet, czarne gładko przyczesane włosy. „Z' linii ramion, z ruchów 

barków znać było od razu wielką siłę fizyczną tego człowieka”. A przy 

tym poruszał się z wielką gracją, lekkością i elegancją. Wtedy, kiedy się 

ubrał, tchnął prawdziwie oficerskim przedwojennym sznytem. Błyszczące 

długie buty, dobrze skrojony garnitur podkreślały, zwracały na siebie 

uwagę i świadczyły o jego fantazji, temperamencie, to wszystko „biegło 
za nim i przed nim”, nie umiał „wbić się w ziemię”, jak to robili inni 

konspiratorzy, by nie wyróżniać się od ogółu ulicznego tłumu”. 
  

' B. Krzyżanowski, „Wileński matecznik”, s. 77-83.
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Kostrowicki działał do 9 lipca 1942 r. W tym dniu miał eskortować 

samochód przybyły z Warszawy do Wilna z materiałami wybuchowymi, 

przeznaczonymi na Wschód — do miejscowości Widze. Kostrowicki, idąc 

ulicą, by dotrzeć do miejsca postoju tego samochodu, został zatrzymany 

przez litewskich policjantów, do których otworzył ogień i począł uciekać. 

Natknął się na żołnierzy niemieckich. Ostrzeliwując się, zabił jednego z nich. 

Posypały się gęste strzały, od których „Danek” padł tuż nad brzegiem 

Wilii, w kierunku której biegł z myślą, że może uda mu się ją przepłynąć. 

Ciche fale rzeki miarowo uderzały jak gdyby kołysząc Go do snu. 

Witold Siemaszko ps. „Bill” i Eryk Hansen, „Sękacz” 

Oto przebieg brawurowej ucieczki dwóch więźniów z Łukiszek. Jedynej 

udanej. Podjąć się jej mogli tylko młodzi, wysportowani chłopcy, którym 

nie zbywało na odwadze. 

Jednym z nich był Witold Siemaszko ps. akowski „Bill”, drugim Eryk 

Hansen ps. „Sękacz”. 

Witold Siemaszko, syn Leona i Emilii z d. Zaleskiej, ur. 6 marca 1916 r. 

w Karagandzie w Azji, skąd przybył do Wilna z rodzicami w 1923 r. Ojciec 

był sędzią. Gdy wybuchła II wojna światowa Witold usiłował przedostać 

się do Anglii przez Kowno, gdzie przy Ambasadzie Angielskiej istniało jeszcze 
Biuro d/s Polskich. Nie udało się, pomimo że przedstawił swe kwalifikacje 

przydatne na czas wojny, mianowicie dokumenty o przeszkoleniu 

w akrobacji szybowcowej i motoszybowcowej na lotnisku w Muchawcu 

w Katowicach, za co otrzymał srebrną odznakę. 

Po powrocie z Kowna do Wilna, nie mogąc uzyskać zameldowania, 

musiał ukrywać się, posługując się na wszelki wypadek fałszywymi 

dokumentami. Podjął pracę na tratwach, spławiających drzewo i faszynę 
dla umocowywania brzegów Wilii. Równocześnie przystąpił do konspiracji 

w Garnizonie AK. 

Eryk Hansen rodem z Finlandii, ojciec — lekarz, zmarł w okresie 

międzywojennym, pozostawiając trzech synów i dwie córki. Wszyscy 

chłopcy byli rośli, dobrze zbudowani, wysportowani dobrze znani wileńskim 

rówieśnikom z boisk, rajdów narciarskich, później z walk partyzanckich. Eryk 

uzdolniony artystycznie — uprawiał malarstwo, lecz równocześnie był 

wspaniałym żeglarzem. Przed wojną opłynął świat na „Darze Pomorza”. Po 

udanej ucieczce z Łukiszek walczył wraz z braćmi: „Grubym” i „Kolką” do 

ostatnich chwil partyzantki w grupie „Solcza” pod dowództwem por. Adama
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Boryczki „Tońka”. Był drużynowym w 4 Kompanii Szóstej Brygady. 

Po wojnie w latach czterdziestych zginął niestety tragicznie, ratując 

kolegów na uszkodzonym jachcie. Utonął w morzu Bałtyckim. 

W maju 1942 r. Witold podczas odwiedzin Eryka w jego domu, gdzie 

pojawili się funkcjonariusze saugumy, został aresztowany. Obu skutych 

odstawiono na Ofiarną, gdzie poddano ostremu śledztwu. 

Jak opowiada Witek: kopano, bito kajdankami, pałką gumową, taboretem, 

a gdy ten połamał się — krzesłem. Omdlałego wleczono do celi i wrzucano. 

Kiedy odzyskiwał tam przytomność, lepki od krwi, doczołgiwał się do kubła 

z wodą, przecierał zapuchnięte oczy i gasił piekący wewnątrz ból. 

Pamięta, jak po pewnej sobocie cały następny dzień pozostawiono go 

w spokoju, w poniedziałek zaś ponownie zabrano na okrutne przesłuchanie. 

Wtedy zorientował się, że litewscy oprawcy mają listę, na której znajduje 

się nie tylko jego nazwisko, lecz wielu innych jego kolegów, którzy praw- 

dopodobnie nie zostali jeszcze ujęci. Oprawcom chodziło o uzyskanie 

o nich informacji, ale Witek nikogo nie wydał. 

18 lipca 1942 r. został przewieziony wraz z innymi na Łukiszki. Cela 

więzienna wydała się wybawieniem. Pozostawiono go W spokoju, na jak 

długo?... Powoli ten 24-letni młodzieniec zaczął dochodzić do siebie, 

pomimo że wikt więzienny stanowiło 12 i pół deka chleba i w obiad jakieś 

poidło z liści buraczanych. 

Siedział w celi nr 195 na IV piętrze, natomiast Eryk tuż obok w celi nr 

194. Porozumiewali się stukanym w rury alfabetem Morse'a. Obaj wiedzieli, 

że sprawy ich są tak poważne, że najprawdopodobniej czekają ich wyroki 

śmierci. Toteż jedynym ratunkiem mogłoby być tylko podjęcie próby 

ucieczki. Ale z kompleksu budynków, strzeżonych przez wartowników 

Z bronią maszynową było niemożliwe. Wartownicy z tzw. bocianek strzelali 

nawet do więźniów, ukazujących się w oknach. Wszystkie przejścia do 

budynków i podwórek były zamknięte i pilnowane. 

Witold dowiedział się od współwięźniów oraz wypatrzył przez okno, 

że na terenie Łukiszek znajduje się szpitalik więzienny, tak usytuowany, 

że jedną ścianę tworzy mur. Budynek jednopiętrowy z dachem jednospa- 

dowym, skierowanym w stronę podwórka szpitalnego. W tymże szpitaliku 

przyjmował więźniów dentysta. Trzeba było tylko zgłosić się z bólem 

zęba do strażnika. 

Wobec tego Witold i Eryk postanowili niezwłocznie wykorzystać te 

okoliczności. Najbliższego ranka Litwin — strażnik, aczkolwiek z niedowie- 

rzaniem, lecz przyjął zgłaszających się obu „zbolałych” więźniów do lekarza.
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Był to pamiętny dla nich dzień na całe życie — 3 października 1942 r. 

Strażnik doprowadził całą grupę delikwentów i tym razem wprowadził do 

środka budynku (innym razem pozostawiał na zewnątrz). Usiadł pewny, 

że stąd nikt nie odważy się uciekać. Było około południa, pogoda jak na 

złość, słoneczna. Więźniowie kolejno wchodzili do gabinetu. Witold i Eryk 

w pewnym momencie pewnym krokiem przeszli obok strażnika i wyszli 

na zewnątrz. Ten zgłupiał, nie wiedząc, co się dzieje i zanim opamiętał się, 

więźniowie byli już przy pionowej rynnie, wspinając się błyskawicznie po 

niej. Strażnik usiłował złapać jednego za nogę. Dostał nią po głowie. Oto 

fragment wspomnień Witolda: 

„Eryk w tym samym czasie dolazł do rynny poziomej dachu i trzymał 

się kapelusza rynny, starając się założyć nogę na nią, co mu się w żaden 

sposób nie udawało, ponieważ nie pozwalał na to okap dachu. Szybko 

podlazłem jak najwyżej, chwyciłem go za nogę opartą na jednym z bolców 

podtrzymujących rynnę i odciągnąłem od ściany, na ile mi sił starczyło. Po 

tym zabiegu Eryk z miejsca znalazł się na dachu, w pozycji leżącej 

wyciągnął do mnie rękę i wciągnął mnie. Teraz zerwaliśmy się na równe 

nogi i biegiem po blaszanym dachu do okalającego muru z drutami 

kolczastymi”. 

Słyszeli strzały, kule świstały wokół nich, na dole rozległa się ogromna 

wrzawa. Zeskoczyli na jakiś drewniany składzik, z niego na podwórze, 

gdzie stały budynki służby więziennej. Na szczęście nikogo tam nie było. 

Drewniana brama była zamknięta, dorwali się pod mur, okalający posesję. 

Nie wiadomo skąd zdobyli się na taką siłę, by go przebyć. Byli już w zaułku 

więziennym, później na ul. Tartaki. Doszli do mostu Zwierzynieckiego 

i dalej wzdłuż rzeki Wilii. 

„Gdy wreszcie uznali, że na razie są bezpieczni, pozwolili sobie na 

odpoczynek. Usiedli na trawie i po raz pierwszy spojrzeli sobie w oczy. 

A oczy te śmiały się, chociaż drżały jeszcze ręce. Udało się. Nawialiśmy 

im. Ich dłonie, gorące i poranione, nie pozwalały na silniejszy uścisk. Ten, 

na który mogli sobie pozwolić, był jakby powitaniem wolności. Powrócili 
do życia”. 

Dotarli do wsi Buchty do przyjaciół, którzy nimi zajęli się. 

Okolicznością sprzyjającą było to, że więźniowie na Łukiszkach 

pozostawali w swoich ubraniach, tym samym wydostawszy się na wolność 

  

' Relacja pisemna W. Siemaszki w posiadaniu autorki. 
* 2 H. Niemierski ps. „Lot” z 5 brygady Łupaszki w „Wileński Przekaz”, nr 26. 
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(jak w tym przypadku), nie wzbudzali podejrzeń przechodniów. Jedyne, 

co wskazywało na nienormalną sytuację było to, że obaj młodzieńcy szli 

bez butów, które zrzucili przed wspinaniem się po rynnie. 
Powyżej opisaną ucieczkę należy zaliczyć do niesłychanie brawurowego 

wyczynu (zał. 19). 
Dalsze losy Witolda to udział w walkach partyzanckich od października 

1943 r. w plutonie „Mścisława”, zaś po jego reorganizacji w 5 brygadzie, 

dowodzonej przez Zygmunta Szendzielarza „Łupaszkę”. 

Wyróżniającą cechą obu akowców była ogromna ich skromność. 

O swym wyczynie kolegom z oddziału „raczej nie mówili, a jeśli, to bardzo 
lakonicznie. Nie był to jakiś fason, lecz wyróżniający ich sposób bycia”. 

Jako znaczący epizod związany z ucieczką z więzienia Witold Siemaszko 

podaje, iż z kieszeni spodni, poszarpanych na drutach kolczastych, 

wystawał drewniany krzyżyk, wystrugany w celi z oderwanej od taboreta 

nogi. Cud, że nie wypadł w trakcie ekwilibrystyki na dachu. Potem nosił 

go zawsze przy sobie. 
Podczas jednej z potyczek partyzanckich z Niemcami został ranny, eaż 

żywy. Doszedł do zdrowia dzięki udanej trepanacji czaszki, dokonanej przez 

Świetnego chirurga dr Jana Janowicza, wielkiego wileńskiego patriotę (jego 

Imienia jest po wojnie jeden ze szpitali w Olsztynie). 

Witold Siemaszko żyje do tej pory (2001 r.), mieszka we Wrocławiu, 

wychował trzech synów. Jeździ na różne uroczystości akowskie, organi- 

zowane w Kraju, np. w maju 1997 r. poświęcenie Krzyża Ponarskiego na 

Powązkach w Warszawie, w lipcu 2000 roku na odsłonięcie tablicy pamiąt- 

kowej, poświęconej brygadom i batalionom AK Okr. Wileńsko— 

Nowogródzkiego w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku. Niestety, jest już 

prawie ociemniały. Towarzyszy mu zawsze i pomaga we wszystkim żona 

Maria. Szkoda, że Erykowi Hansenowi nie dane było także dożyć sędziwych 

lat i wspominać czasy, gdy cenę wolności stanowiło ryzyko śmierci. 

Henryk Wiłkojć ps. „Jan Józef Sokolicz” 

Henryk Wiłkojć, rocznik 1922 - absolwent gimnazjum im. 

A. Mickiewicza w Wilnie, druh ze sławnej „Czarnej Trzynastki” został 

aresztowany 5 grudnia 1941 r. przez litewską saugumę w Podbrodziu jako 

  

' O. Wirgas, „Wileński Przekaz”, nr 6/25.
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podejrzany o przynależność do tajnej polskiej organizacji. Przewieziony 

stamtąd najpierw na Ofiarną, a następnie na Łukiszki do II pawilonu 

o obostrzonym rygorze izolacyjnym. Okna okryte blachą. 

Zarówno w piwnicach gestapo jak i więzieniu był okrutnie katowany — 

jak każdy młody chłopak podejrzany o walkę konspiracyjną. Wytrzymał 

wszystko, nie przyznał się do „winy” i nie wydał nikogo. 

Trafił do celi, w której przebywał dobrze mu znany z konspiracji 

instruktor chłopców ze ZWP — Stanisław Rymiński. Nawet w więzieniu nie 

wypadł on z roli wychowawcy i opiekuna młodzieży. Pouczał Henryka, jak 

ma bronić się na przesłuchaniach przed stawianymi mu zarzutami. Pocieszał 

i podtrzymywał na duchu zmaltretowanego podkomendnego, kiedy ten 

wracał zbity i storturowany. Gehenna ta trwała ponad miesiąc. Potem dano 

Heniowi spokój. 
W jakiś czas potem rozdzielono go z p. Rymińskim, którego w maju 

1942 r. zabrano na Ponary. W celi pojawił się najbliższy kolega Leon 

Parczewski — druh z tej samej drużyny. Było im razem raźniej, ale krótko, 

bo w pierwszych dniach lutego 1942 r. Leona zabrano i zamordowano 

także na Ponarach. 
Pod koniec 1942 r. po zakończonym śledztwie i otrzymaniu wyroku 

przydzielono Henia do robót budowlanych na Rossie — dzielnicy Wilna, 
W której znajduje się grobowiec matki Józefa Piłsudskiego i jego serce. 

Niezbyt daleko od tego miejsca niemiecka organizacja Todt rozpoczęła 

budowę wojskowej fabryki części samochodowych. Tam przywożono 
więźniów do pracy pod nadzorem strażników i majstrów niemieckich. 

Wkrótce w grudniu 1942 r. Henio uległ ciężkiemu wypadkowi, 

mianowicie znajdując się na rusztowaniu wraz z innym więźniem runął na 

betonową posadzkę z wysokości 15 metrów. Jego towarzysz poniósł 

śmierć na miejscu, on zaś znalazł się w szpitaliku więziennym. Po kilku 
tygodniach wrócił do pracy z obolałym kręgosłupem. 

23 stycznia 1943 r. przebywający z więźniami na robotach tłumacz 

polsko-niemiecki — Litwin, nazwiskiem Tytlos, szepnął Heniowi, że ma 

być wznowione przeciwko niemu śledztwo i że przestanie uczęszczać na 

Rossę. Wiadomo, czym to groziło, był już bowiem taki przypadek. 

Więzień Żebrowski z tej samej grupy został zatrzymany któregoś dnia 

w celi i wnet rozstrzelany w Ponarach. Heniowi nie trzeba było tego dwa 

razy powtarzać, powziął natychmiastową decyzję. Tegoż dnia, korzystając 

z chwilowej nieuwagi jednego z wartowników po prostu oddalił się, 
wyszedł na ulicę i szedł, szedł, a nikt go nie gonił (zał. 20).
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Pierwszą noc spędził u znajomych, bo rodzina mieszkała w Podbrodziu, 

lecz w Wilnie miał dużo znajomych, jako że uczęszczał tu przez cztery 

lata do gimnazjum. 
Następnego dnia musiał opuścić gościnny dom i idąc ulicą Ludwisarską 

nieoczekiwanie natknął się na swego kolegę — druha Tadeusza 
Hryniewskiego. Po latach pisał do niego (zamieszkałego od 1949 r. 

w Australii). „Gdy zobaczyłem Ciebie Tadziu, wiedziałem, że jestem 

uratowany. Dziś trudno wyobrazić grozę mego ówczesnego położenia, byłem 

bez dokumentów i bez miejsca schronienia. Uważam, że to cud, który 

wymodliłem w pobliskim kościele Ojców Bonifratrów, a był to dzień moich 

urodzin — 24 stycznia. Z podziwu godnym spokojem zaprowadziłeś mnie 

do swego wuja księdza, do klasztoru w zaułku Ignatowskim, później przyniosłeś 
dokumenty — których trochę bałem się, gdyż pachniały jeszcze świeżą farbą 

drukarską. Nazywałem się Józef Tomaszewicz”'. 

Późniejsze losy Henryka Wiłkojcia to krótki pobyt w majątku Franciszka 
księcia Radziwiłła Gojcieniszki k. Bieniakoń za protekcją T. Hryniewskiego. 
Wprawdzie Gojcieniszki — znakomity dwór obronny z XV wieku — położony 
w pięknej i zacisznej okolicy, były wymarzoną ostoją w czas wojny, jednak 

książę Radziwiłł musiał uciec przed bolszewickimi bandami z racji tytułu 

i nazwiska. Ks. Radziwiłł mieszkał w tym czasie w Wilnie przy ul. Wielkiej, 

zarządzał zaś swą posiadłością w ramach niemieckiej Organizacji Majątków 

Rolnych „Ostland”. W tej sytuacji Wiłkojć znalazł się w innym majątku — 
Świniu — własności Witolda Kościałkowskiego. Wreszcie wylądował 

w Nadniemeńskich Oddziałach AK w kompanii por. „Rangera”. 

Dalszy ciąg życia Henryka Wiłkojcia poświęconego walce o wolność 

ojczyzny, to jedna z piękniejszych kart naszej historii, lecz o tym innym 

razem. 
W 1989 r. został uhonorowany stopniem oficerskim w Londynie (zał. 20). 

Franciszek Koprowski ps. „Dąb” 

Mir Franciszek Koprowski znalazł się w Wilnie w lipcu 1943 r. Był to 

oficer cichociemny, przysłany przez Komendę Główną AK w Warszawie, 

do pracy w wywiadzie „Wschód”. 

  

' Pisemna relacja p. H. Wiłkojcia w zbiorach autorki.
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Z 7 na 8 listopada 1943 r. został aresztowany i osadzony na Ofiarnej. 

W kilka dni później 13 listopada prowadzony przez podwórze więzienne 

skorzystał z chwilowej nieuwagi strażnika, chwycił za stojący w pobliżu 

drewniany kloc i uderzył go w głowę. Miał dużo siły, zdobytej w młodości, 

ponieważ był przed wojną znanym zapaśnikiem. 

Dobiegł do otwartej akurat bramy i stojącego przy niej wartownika obalił 

w ten sam sposób. Po czym zbiegł, zanim zdołano zorganizować pogoń'. 

Stanisław Kiałka ps. „Bolesław”, „Jelonek”, „Slęczak”, „Drzewica”, 

„Szarotka”, „Kaziuńcio” 

Stanisław Kiałka to znacząca postać wileńskiego Podziemia. Był prawą 

ręką kolejnych dowódców: ppłk Nikodema Sulika, ppłk Aleksandra 

Krzyżanowskiego, a najwcześniej ks. dr Kazimierza Kucharskiego. 

Niejednokrotnie jeździł z Wilna do Warszawy do Komendy Głównej AK 

w mundurze oficera Wehrmahtu, znając doskonale język niemiecki. 

Któregoś razu, wracając, miał możność umówienia się z jadącym na front 

wschodni Ślązakiem, że ten sprzeda mu większą ilość broni po cenach 

spekulacyjnych. Był to rok 1944 i wtedy sprawy takie miały miejsce. 

Niestety, ów Ślązak zadenuncjował go i przekazał w ręce gestapo. 

Kiałka znalazł się na Ofiarnej i zaraz przewieziono go na Łukiszki. 

Widocznie w tym czasie gestapo nie miało dla niego czasu, ponieważ 

zajęte było innymi ważnymi przesłuchaniami. „Bolesław” od pierwszych 
dni przemyśliwał, jakby tu się ratować. Miał okazję przekazania 

wiadomości o sobie przez współwięźnia wychodzącego właśnie na wolność. 

Niezależnie od tego wpadł na pomysł udawania silnego ataku ślepej 

kiszki. Wiedział, że w takiej sytuacji znajdzie się najpierw w więziennym 

szpitaliku, następnie w szpitalu św. Jakuba, a wtedy w drodze uderzy 

w oko prowadzącego go strażnika i ucieknie, o ile się uda. 

Tak nie stało się, zamiar zadania ciosu konwojentowi spalił na panewce, 

gdyż w drodze akurat mijali ich niemieccy żandarmi z automatami na 

piersiach. 

W szpitalu do natychmiastowej operacji nie doszło z tego powodu, że 

„Bolesław” przy mierzeniu temperatury potarł banieczkę rtęci, co 

spowodowało 38*C, a w takiej sytuacji nie można dokonywać zabiegu. 

  
' L. Tomaszewski „Wileńszczyzna...” s. 288.
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Tymczasem przez sanitariusza Polaka przekazał wiadomość do najbliższej 

komórki AK, że znajduje się w szpitalu. „Poruszone zostały wszystkie 

możliwości nawiązania kontaktu i ustalono, że o godzinie 20-tej wyskoczy on 

z okna ubikacji szpitala więziennego, znajdującego się na pierwszym 

piętrze. Przed drzwiami sali stał żołnierz — gestapowiec litewski, który 

pilnował „Bolesława” — jak opisywał wydarzenia Edward Stefanowicz”. 

Tak się też stało. W swych wspomnieniach S. Kiałka pisze: „Tego 

momentu, gdy stanąłem na oknie, chyba nigdy nie zapomnę. Za mną 

więzienie, badanie i Ponary, przede mną wolność i koledzy. Skoczyłem 

w ciemność i choć zdawało mi się, że za długo lecę, wylądowałem 

szczęśliwie... Zaledwie podniosłem się z ziemi, gdy ktoś do mnie podskoczył 

i podał kurtkę i pistolet... Pobiegliśmy w stronę trupiarni, gdzie była deska 

odbita w ogrodzeniu... Przy płocie znalazł się „Wilk” (płk A. Krzyżanowski — 

dop. H. P.), który przedtem wpadł na stróża szpitalnego. Gdy ten zapytał, co 

robi na terenie szpitala, „Wilk” podstawił mu pod nos pistolet. — Panie, ja też 

Polak — powiedział stróż i odszedł”. Samochodem, który czekał, wszyscy 

odjechali szczęśliwie. Działo się to w styczniu 1944 r. 

Eugeniusz Chyliński ps. „Frez”, „Szkolnik” 

Eugeniusz Chyliński był „cichociemnym” — skoczkiem spadochronowym 

— zrzuconym z Londynu dla instruktażu w pracy dywersyjnej wileńskiego 

Kedywu na początku 1944 r. 19 kwietnia tego roku aresztowany, najpierw 

znalazł się w gestapo na Ofiarnej. Poddany ostremu śledztwu nie miał 

żadnego alibi na przebywanie w Wilnie. Wprawdzie posiadał „lewe” 

dokumenty, lecz nie mógł w żaden sposób udowodnić swego legalnego 

pobytu w tym mieście. Przy tym nie wytrzymał metod stosowanych przy 

przesłuchaniach i wydał parę osób, w tym gospodarzy domu, u których 

mieszkał. Zachodziła obawa, że może wsypać więcej ludzi. Wobec tego 

w dowództwie Egzekutywy postanowiono kategorycznie go odbić. 

Możliwość taka zaistniała, kiedy „Frez” znalazł się po kilku dniach na 

Łukiszkach. Tutaj działał lekarz więzienny akowiec, ps. „Koń” Szczepan 

Ławcewicz, który nie tylko organizował już uprzednio ucieczkę jednego 

z kolegów akowskich, także brał udział w wyprawach dywersyjnych, właśnie 

  

! W „Stanisław Kiałka legenda wileńskiej konspiracji — materiały biograficzne i pisma 

wybrane”, Bydgoszcz 2000, s. 156. 

? Tamże, s. 300.
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pod komendą „Freza”. Czuł się więc niejako zobowiązany względem niego 

jako uczeń w stosunku do nauczyciela. 

Wypróbowanym sposobem zaordynował konieczność operowania 

wyrostka robaczkowego u więźnia w pobliskim szpitalu św. Jakuba. Ale 

najpierw symulant znalazł się w szpitaliku więziennym, skąd miał być 

przetransportowany i to niezwłocznie, co uzasadniono istnieniem 

zagrożenia życia. Oczywiście „Koń” powiadomił „Freza”, o której godzinie 

prawdopodobnie będzie akcja, zaś członkowie Egzekutywy zawczasu 

opracowali wszystkie jej szczegóły. 

16 maja (wtorek) 1944 r. o godzinie 8 rano zbiórka na punkcie obser- 

wacyjnym. Po godzinie 10 ukazuje się furmanka z „Frezem”, eskortowana 

przez 2 strażników więziennych. Tuż przed bramą szpitalną strzały do 

nich — jeden zabity, drugi ranny. „Frez” wraz z tymi, co strzelali, uciekają 

w kierunku rzeki Wilii. Dobiegają do przygotowanej łódki i przeprawiają 

się na drugą stronę. Pościgu nie było. Wszystko się udało, lecz kosztem 

nieocenionego „Konia”, którego wnet aresztowano '. 

Tadeusz Cywiński ps. „Puchała” 

Tadeusz Cywiński jest bohaterem fantastycznej ucieczki z urzędu gestapo 

przy ul. Ofiarnej. Wspomina on o niej: „...moja ucieczka z gestapo 

ugruntowała mnie w przekonaniu, że nawet w beznadziejnych sytuacjach 

nigdy nie wolno wpadać w depresję i bierność, natomiast właśnie wtedy 

trzeba zdobywać się na maksimum inicjatywy, pomysłowości 

i determinacji”. 

Tadeusz Cywiński oddawał olbrzymie usługi dla Delegatury Rządu RP 
i Dowództwa AK, przekazując przetłumaczone teksty z różnych wydawnictw 

litewskich. Oprócz tego brał udział w akcji dywersyjnej „Wachlarza”. 

27 maja 1944 r. kiedy szedł ulicą w centrum miasta, nagle został 

zaatakowany przez dwóch dryblasów z saugumy i odprowadzony najpierw do 

najbliższego komisariatu, a następnie odwieziony „łazikiem” na Ofiarną. 

Rozpoczęło się przesłuchanie: pytano o ludzi z dywersji, na zaprzeczenie 

znajomości z nimi powalono go na leżance i potwornie bito po pośladkach 

gumową pałą. Na chwilę przerywano, indagując ponownie i znów bito. Po 

  

! Na podstawie B. Krzyżanowski, „Wileński matecznik”, Paryż 1979. 

? Na podstawie posiadanej przez autorkę pisemnej relacji Tadeusza Cywińskiego, 

przekazanej przez jego córkę.
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bezskutecznych tego rodzaju „badaniach” wyprowadzono więźnia do 

komory, prawdopodobnie przeznaczonej na torturowanie. Związano mu 

ręce z tyłu i podwieszono na palu. Tym razem bito prętami aż do utraty 

przytomności, a kiedy przestał reagować, chluśnięto na niego wiadro 

wody, opuszczono na podłogę i słaniającego się wyprowadzono przez 

podwórze do celi. 

Po kilkudniowej przerwie (wypadały Zielone Święta) zaprowadzono 

„Puchałę” do jakiegoś pomieszczenia na II piętrze, gdzie Litwin spisywał 

jego życiorys. Z niewiadomych przyczyn przerwał to do następnego dnia. 

W drodze do celi „Puchale” zaświtała myśl, że może przecież przekupić 

Litwina. Miał w pugilaresie w momencie aresztowania pokaźną kwotę 

w dolarach za sprzedany tego dnia motocykl. Pozostały one w depozycie 

(w teczce). 

Z jego wspomnień dowiadujemy się: „Znając Litwinów jak dalece łasi są 

na gotówkę i w ogóle na wszelkie dobra materialne, ...wtrąciłem, że 

w sprawie jestem niewinny i tylko mnie niepokoją — posiadane dolary — które 

mogą ściągnąć na mnie podejrzenie, że zajmuję się karalną spekulacją 

walutową, tymczasem one pochodzą tylko ze sprzedaży mego motocykla... 

Jak się później okazało „rybka chwyciła haczyk”. Kiedy nazajutrz 

rozpoczęło się spisywanie życiorysu przez dwóch gestapowców z saugumy, 

jeden z nich nagle zapytał drugiego: „a co z tymi dolarami?”, na co obaj 

powstali i wyszli najpewniej po to, by podzielić się nimi i nie zapisywać 

do protokołu. Wówczas „Puchała” otworzył okno, od którego zwisała aż do 

przeciwległej bramy gruba calowa linka. Zauważył ją przy poprzednim 

przesłuchaniu. Tok jego rozumowania był następujący: „jeżeli wywiozą 

mnie na Ponary, będę miał lufy egzekutorskich karabinów prosto w twarz 

(nic lepszego, jeżeli w tył głowy), natomiast jeżeli będę uciekał, to 

przynajmniej nie będę wiedział, kiedy we mnie trafią, a... może nie trafią 

w ogóle? Uliczka 3 Maja jest mało ruchliwa, a od jej strony przy gmachu 

gestapo bodaj nawet nie było żadnego strażnika”. Założył na linkę swój 

sweter i trzymając oba jego końce w rękach osunął się z okna. Zjeżdżał po 

owej lince, lecz że był to właściwie drut izolowany grubą gumą, więc 

w pewnym miejscu pękł i delikwent spadł. 

Na szczęście stało się to już za betonowymi wnękami piwnicznymi 

i skończyło się złamaniem prawej ręki w przegubie i lewej w łokciu. 

Działając w stanie najwyższego napięcia, był jednak w stanie dowlec się 

  

' Tamże.
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około pół kilometra do domu, w którym mieszkali przyjaciele. Zdążył zanim 

z gmachu wypadła chmara gestapowców!. 

Okolicznością sprzyjającą dla „Puchały” było to, że z powodu bólu, 

Jaki odczuwał po niefortunnym upadku, nie mógł biec, tylko szedł zataczając 

się, robiąc wrażenie nie jakiegoś zbiega, lecz pijanego. Poza tym ponoć 

goniący go gestapowcy spytali przechodzącą ulicą kobietę, czy widziała 

uciekającego więźnia, a ta odpowiedziała, że tak i wskazała im odwrotny 

kierunek. Działo się to pierwszego czerwca 1944 r. 

Jeśli chodzi o osoby, które udzieliły pomocy p. Tadeuszowi, to najpierw 

byli to państwo Piotrowscy. Sprowadzili oni natychmiast lekarza, nie 

wyrazili zgody na prośbę zbiega, obawiającego się pogoni, by go przewieźć 

przez Wilię na dzielnicę Zwierzyniec — położoną po drugiej stronie rzeki. 

Był przecież w stanie półomdlenia. Natomiast dla bezpieczeństwa przed 

policyjnymi psami skropili amoniakiem drogę prowadzącą do ich domu. 

W jakiś czas później przewieźli go dorożką, naturalnie ogoliwszy i po 

wyróżowieniu policzków do mieszkania pp. Syrewiczow, zamieszkałych 
znacznie dalej od gmachu gestapo. Tam p. Tadeusz otoczony troskliwą 

opieką przeleżał przeszło 3 tygodnie, chory na zapalenie opłucnej. Leczył 

go znany w całym Wilnie lekarz — dr Jan Janowicz, współpracujący z Armią 

Krajową. 

Po ucieczce Tadeusza Cywińskiego gestapo było przeświadczone, że 

to polskie Podziemie ją zorganizowało. 

Ucieczki więźniów 3 VII 1944 r. 

Ta ucieczka z Łukiszek dużej grupy więźniów zdarzyła się w dniu 3 lipca 

1944 r., a więc w chwili przełomowej, gdy Armia Czerwona zbliżała się 

do Wilna, a litewskie służby więzienne i w ogóle wszyscy kolaborujący 

z Niemcami Litwini w popłochu opuszczali swe stanowiska, uciekając do 

swych domów na etnicznej Litwie lub planując wycofywanie się z Niemcami 

na Zachód. 
Nie wszystkim więźniom udało się ujść z życiem w tak poważnej 

opresji dziejowej. Ocalał m.in. Edward Lachowicz, dzięki któremu 

możemy poznać okoliczności tej niezwykłej sytuacji. 

W jaki sposób znalazł się on na Łukiszkach w końcowej fazie wojny? 
Oto fragmenty jego interesującej i barwnej opowieści: 
  

! Tamże.  
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Edward Lachowicz 

„W dniu 20 czerwca 1944 r. zostałem delegowany przez Komendanta IV 

brygady „Ronina” do Niemenczyna w sprawie zlokalizowania ukrytego tam 

(zakopanego) CKM przez polskich żołnierzy w wojnie obronnej w 1939 

roku. Wiadomość o tym przekazał mój wujek tam zamieszkały. Z brygady 

wyruszyliśmy w przebraniu wiejskim — ja i mój młodszy brat Kazik, ps. 

„Słowik”. Pech chciał, podchodząc pod miasteczko, a było to w niedzielę, 

spotkaliśmy znajomą mi dziewczynę, jadącą na rowerze, do swego narzec- 

zonego policjanta Litwina. Gdy ten dowiedział się, oczywiście, zaraz 

zorganizował obstawę mieszkania mego wuja... No i stało się, zostaliśmy 

osaczeni z czterech stron, zakuci w kajdanki i przewiezieni do posterunku 

policji litewskiej w Niemenczynie. Schwytano „polskich bandytów”. 

Nazajutrz rano wywieziono nas w asyście czterech Niemców i dwóch sza- 

ulisów do gestapo w Wilnie. Rozpoczęło się śledztwo”. 

Po tygodniu intensywnych przesłuchań, którym towarzyszyło bicie, 

budzenie w nocy, zadawanie tych samych pytań w nieskończoność przy 

świeceniu prosto w oczy oślepiającą lampą, itp. przewieziono obu braci na 

Łukiszki. Zapowiedziano, że czeka ich najwyższy wymiar kary, a więc 

Ponary. 

Lachowicz opowiada dalej: „...Ja trafiłem na I piętro do celi, w której 

siedzieli już: jeden rosyjski partyzant oraz Polak — nauczyciel 30-38-letni 

z Sużan. Brak było żywności, bo karmili jakąś lurą z brukwi, a cholera ich 

wie, co to była za lura? No, a o tytoniu nie było nawet mowy... 2 lipca 

o godz. 17-tej został zabrany z celi ów nauczyciel. Wiedzieliśmy, że na 

rozstrzał. Biedak nie doczekał tych kilku godzin do uzyskania wolności... 

Bo oto 3 lipca nad ranem rozpoczął się hałas w całym więzieniu. Działo 

się coś niezwykłego. Słychać było krzyki więźniów w języku litewskim: 

„Draugai, atidaryti!” — „Koledzy otwórzcie!” Bieganina, nawoływania też 

w języku polskim, stukania alfabetem Morse'a w rury kaloryferów, krzyki 

przez okna: „Co z nami będzie? Co z nami zrobią?” To znów cisza. I od 

nowa trzaski łamanych drzwi, strzały z broni palnej. Przez okno widać było 

„ucieczki więźniów przez podwórko w kierunku murów, które niełatwo było 

sforsować. Chłopaki tworzyli piramidy i jeden po drugim przeskakiwali 

mury. Straż litewska całkowicie opuściła posterunki. Otwierała cele tylko 

swoim znajomym. Raptem wpadają na podwórze więzienne żołnierze 

  

l . . . . 

Relacja pisemna w zbiorach autorki.
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niemieccy SS i strzelają w tłum uciekających. Padają zabici i ranni. Widzę 

padającego chłopaka twarzą w krzaki w białej koszuli i szarych spodniach. 

No przysiągłbym, że to mój braciszek. Zawrzała we mnie krew. Muszę 

wydostać się z tej klatki”. 

Po dwugodzinnej ciszy na terenie więzienia znów zaczął się rwetes, 

ucieczki. Edward wyglądający przez okno zakrzyknął do przebiegających 

poniżej, aby podrzucili mu jakieś narzędzie. Ktoś po kilkakrotnych próbach 

dostarczył mu łopatę. Zabrał się z nią do forsowania drzwi. Sprawa trudna, 

były one wysokie 1,8 m, szerokie 70 cm i składały się z cząstek dębowych 

szer. około 20 cm. Edward musiał cierpliwie łuskać te cząstki milimetr po 

milimetrze. 

Dowiadujemy się od niego, co robi w tym czasie współwięzień — 

dwudziestoparoletni partyzant sowiecki: „Otóż siedzi w kącie celi pod 

oknem i wrzeszczy na mnie, co ja wyprawiam niszcząc mienie państwowe, 

za to zostanę rozstrzelany! Kuca pod ścianą, wymachując trzykrotnym 

ruchem ręki, mamrocze: „Hospodi pamiłuj, nas ubjut”. 

Tymczasem Edward dobrał się wreszcie do rygla w zamku. Usłyszał 

bieganinę po schodach i podestach. Nagle w szparę drzwi wsuwa się lufa 
dziesięciostrzałowego karabinu i puszcza serię po celi. Dobrze, że Edward 

znajdował się tuż z boku drzwi, zaś Rosjanin poniżej wysokości strzałów. 

Uniknęli śmierci. Przyczaili się i czekali, co dalej będzie. Gdy ponownie 

zaczął się gwar i nawoływania, odważyli się na opuszczenie celi. 

„Zbiegłem po schodach na parter i w okrągłym holu natknąłem się na 

braciszka Kazika! Obaj odnieśliśmy wrażenie, że powstaliśmy z grobu, bo i on 

widział, jak mnie zastrzelono. Wyskoczyliśmy na podwórko, akurat vis a vis 

bramy. A tu otwiera się ona i kompania SS-manów w pozycji półklęczącej 

otwiera ogień na dziedziniec. Całe szczęście, że mogliśmy się schronić do 

pobliskiego budynku, a Niemcy nie wkroczyli w głąb, tylko wystrzelawszy 

zapas amunicji, wsiedli do samochodów i odjechali. Była to godzina 17”. 

Po tych perypetiach bracia Lachowicze jakoś dotarli do domu rodzin- 

nego przy ul. Nowogródzkiej 14. Po należnym odpoczynku, podkarmieniu 

i nabraniu sił udali się na poszukiwanie swojej brygady, która stacjonowała 

wtedy niedaleko Wilna. 

Pomógł im w tym ojciec. Tak to było w owych czasach, że cała rodzina 

nie myślała o dekowaniu się, chronieniu własnej osoby, ale dzielnie 

stawiała czoła wrogom. 
  

! Tamże.
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Edward opowiada, że kiedy doszedł z bratem do brygady, mieli trudności 

z podaniem hasła wartownikom, wobec tego powiedzieli, że „Kajtuś” 

(pseudonim Edwarda) i „Słowik” meldują się, na co ci tym bardziej nie dali 

im wiary, ponieważ wiedzieli z odprawy, że zostali oni ujęci przez gestapo 

i rozstrzelani. Sytuację dopiero uratował trzeci brat — bliźniak Edwarda ps. 

„Pyton”, gdy go powiadomiono o dwóch „intruzach”, usiłujących dostać 

się na teren brygady. Radość wszystkich była przeogromna. 

Dalsze losy Lachowiczów potoczyły się tak, jak innych wileńskich 

akowców. Walka o Wilno. Krawczuny. Podstępne rozbrojenie przez 

„sojuszników”. Miedniki. Kaługa. Powrót ze steranym zdrowiem, lecz nie 

do Ziemi rodzinnej, a do Polskiej Republiki Ludowej”. 

A tak przedstawia wydarzenia na Łukiszkach w dniu 3 VII 1944 r. 

Antoni Kaczyński 

„W kwietniu 1944 roku zostałem wraz z ojcem i grupą osób aresztowany 

przez policję litewską, za udział w konspiracji AK w Czarnym Borze 

k/Wilna. Po przesłuchaniu w gestapo przy ul. Ofiarnej w Wilnie osadzono 

nas w więzieniu łukiskim. W tym mnie i kolegę na oddziale małoletnich. 

Miałem wówczas 17 lat. W więzieniu przebywałem do dnia 3 lipca 1944 r. 

Dramatyczne okoliczności towarzyszące tym wydarzeniom są treścią 

niniejszej relacji. 

„Noc 2 lipca przebiegała początkowo normalnie. Jak zwykle o godzinie 

22 ułożyliśmy się z moim towarzyszem, 16-letnim Rosjaninem ze 

Smoleńska do snu. Przed świtem 3 lipca obudziły nas krzyki strażników 

i trzaskanie drzwiami. Początkowo myśleliśmy, że szykuje się większy 

transport, później że to likwidacja więzienia, ale, gdy rozległy się odgłosy 

powszechnego dobijania się do drzwi, potem głuchy łomot ich 

wyłamywania, krzyki i tupot nóg, zrozumieliśmy, że to bunt więźniów. 

Brak też było jakiejkolwiek reakcji straży więziennej. Próbowaliśmy i my 

przy pomocy stołków wyłamać drzwi, jednak nasze usiłowania spełzły na 

niczym. Wówczas zawiśliśmy na kratach okna, obserwując rozgrywające 

się na zewnątrz wydarzenia. Podwórzem przewalała się fala uwolnionych 

więźniów. Przy pomocy drabin forsowano wewnętrzne mury. W pewnym 

momencie mój współtowarzysz w tłumie uciekinierów rozpoznał swego 

starszego brata. Zawołał go przeraźliwym głosem. Ten poznawszy go dał 

  

! Na podstawie relacji pisemnej Edwarda Lachowicza zam. w Olsztynie (W archiwum autorki).
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znać, że idzie na pomoc. Po chwili dały się słyszeć uderzenia w drzwi naszej 

celi i klapa służąca do podawania posiłków opadła na zewnątrz. 

Wyczołgaliśmy się z celi i oczom naszym przedstawił się widok totalnego 

bałaganu i zniszczenia. Prawie wszystkie drzwi były wyłamane, a cele puste. 

Pobiegłem do sąsiedniego pawilonu, gdzie siedział mój ojciec. Znalezionym 

żelaznym skoblem wyważyłem klapę w drzwiach celi i uwolniłem ojca wraz 

z trzema jego towarzyszami. Zbiegliśmy na dół i dołączyliśmy się do fali 

uciekinierów. Sześciometrowy zewnętrzny mur sforsowaliśmy przy pomocy 

drabiny, przed którą karnie uformowała się ogromna kolejka. 

Był wczesny ranek. Szybkim marszem przez jakieś ogródki działkowe 

skierowaliśmy się ku Wilii, planując przeprawę na drugi brzeg. Niestety, ci 

przed nami zabrali już wszystko to, co nadawało się na przeprawę. 

Nurtowało nas złe przeczucie, że na tym nie zakończy się nasza przygoda. 

W międzyczasie do zbiegów otworzono ogień karabinowy. Strzelano od 

mostów Zielonego i Zwierzynieckiego. Miotaliśmy się po brzegu wśród 

świstu pocisków. Wreszcie z Jakiejś szopy, gdzie przycupnęliśmy, wygarnęła 

nas obława. Był to Wehrmacht. Z rękami na karku popędzono nas 

z powrotem na Łukiszki. Po drodze widziałem kilkanaście ciał zastrzelonych 
więźniów. Na dziedzińcu przeżyliśmy chwile grozy na widok setek 

więźniów, leżących pokotem w długich szeregach z rękami wyciągniętymi 

w górę. Na szczęście byli to jeszcze żywi ludzie, ujęci przez obławę. 

Dołączono nas do nich. Przeleżeliśmy tak chyba kilka godzin. 

W międzyczasie ojciec, znający doskonale niemiecki, wysłuchał krzyżujące 

się nerwowe dyskusje i propozycje oficerów co do dalszych naszych losów: 

od natychmiastowego rozstrzelania do zapędzenia więźniów do cerkwi 

i wysadzenia dynamitem. 

Potem zagoniono nas do kilku dużych pomieszczeń, z których co jakiś 

czas kogoś wyprowadzano. Rozlegały się strzały karabinowe i serie 
z peemów. Ktoś zaintonował litanię. Zaczęliśmy wyrzucać przez okna grypsy 

z nazwiskami. 

Wreszcie pod wieczór stłoczono nas w więziennej kaplicy, gdzie 

z ambony litewski kapłan łamaną polszczyzną, oznajmił nam, że „Litwini 

nie są nam, Polakom, wrogami i dlatego wypuszczają nas na wolność”. 

Prosili, żebyśmy zaświadczyli o tym fakcie nadchodzącym bolszewikom. 

Byliśmy wolni! 

Ulicami przewalały się cofające się oddziały Niemców. 

U brata ojca na ul. Stefańskiej przeżyliśmy tej nocy ciężki sowiecki 

nalot. Bombardowano pobliski dworzec i węzeł kolejowy. Na to upiorne
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widowisko grozy, świst i wybuchy bomb reagowaliśmy bez emocji. Po 

tym, co przeszliśmy, był to tylko ciekawy nocny spektakl”. 

Jan Nagrabiecki ps. „Wandal” 

Jan Nagrabiecki — student polonistyki w tajnym Uniwersytecie Stefana 

Batorego, o którym była mowa w rozdziale II — Konspiratorzy w śledztwie 

— przebywał na Łukiszkach aż do chwili rozbicia więzienia 3 lipca 1944 r. 

Po wydostaniu się z celi miał jedyną drogę ku wolności — przez 

najbliższą tzw. bociankę, opuszczoną przez wartownika. 

Bohater zdarzeń tak opisuje swą ucieczkę: „Musiałem dostać się na 

wieżyczkę, skąd należało posuwać się ostrożnie grzbietem muru 

prostopadłego (były tam druty pod wysokim napięciem) aż do ulicy... 

W napięciu centymetr po centymetrze, zbliżałem się do muru graniczącego 

z ulicą... Odurzony przestrzenią i świeżym powietrzem, wygłodzony, 

musiałem zmobilizować się do ostatecznego wysiłku... Czułem, że lada 

moment spadnę na druty i tak skończy się moja ucieczka. Z każdą chwilą 

traciłem siły, słabły ręce, ciało stawało się coraz cięższe. Wtem z narożnika 

ktoś „przejechał się” z erkaemu po rozbieganym tłumie na dziedzińcu... 

Nie wiem, w jaki sposób odzyskałem siły... przerzuciłem bezwładne ciało na 

drugą stronę muru. Spadając z ośmiometrowej wysokości rozbiłem sobie 

boleśnie kolano”. W takim stanie z trudnością dotarł do mieszkania swej 

matki przy ul. Wielka Pohulanka, a więc stosunkowo niedaleko od więzienia. 

Zofia i Jan Konstantynowiczowie 

W zamieszaniu powstałym przy rozbijaniu więzienia w dniu 3 lipca 

1944 r. różnie było z więźniami. Jednym poszczęściło się — innym nie. I tak 

na przykład Zofia Konstantynowicz uwolniona z celi jako jedna z pier- 

wszych wraz z innymi kobietami skoczyła przez mur i wydostała się poza 

obręb więzienia. Natomiast jej mąż Jan, przebywając w celi samotnie, 

ponieważ dwaj jego współtowarzysze zostali straceni poprzedniej nocy, 

nie miał tyle sił, by wyważyć ciężkie drzwi. Po jakimś dopiero czasie 

pomogli mu inni z zewnątrz, ale było już za późno, bo Niemcy opanowali 

w miarę panikę i zaczęli wyłapywać maruderów. W związku z tym Jan 

  

' Relacja pisemna w zbiorach autorki. 
* J. Nagrabiecki, „Idąc na hasło”, s. 190.
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Konstantynowicz znalazł się w ogólnej celi z wieloma innymi. Niemcy 

pytali, dlaczego znalazł się w więzieniu. Powiedział, że za to, iż chodził po 

mieście po godzinie policyjnej. Puszczono go, chociaż zanosiło się na 

rozstrzelanie, jednakże jakiś wyższy rangą oficer niemiecki powstrzymał to'. 

Przy okazji warto przytoczyć, za co państwo Konstantynowiczowie 

siedzieli na Łukiszkach. Otóż w ich domu w dzielnicy Zwierzyniec przy 

ul. Krzywej 5 zamieszkiwał od początku 1944 r. „cichociemny” Euge- 

niusz Chyliński, ps. „Frez” (o którym była mowa). Aresztowany w kwiet- 

niu 1944 r., wskutek ciężkich przesłuchań załamał się i podał, gdzie ostat- 

nio przebywał, tj. adres p.p. Konstantynowiczów. W czasie ich areszto- 

wania niefortunnie pojawił się w ich domu w czasie rewizji zaprzyjaź- 

niony Tadeusz Pieńkowski, który także został zabrany. Wszystkich 

wybawiła ucieczka 3 lipca. 

  

! Relacja córki Barbary Cichockiej w posiadaniu autorki.
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Łukiszki — ogrodzenie, za nimi dawna cerkiew. 
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S: tan służby więziennej. Łukiszek podczas okupacji niemieckiej 

' przedstawiał się następująco: 

CI Naczelnik więzienia — Augustinaviczius Kazys ur. w 1909 r. 

zam. Wilno ul. Kelimiu 4/6 m. 15 — pracował od 16 I 1942 r. 

Naczelnik administracyjny — Kudirka Jonas, ur. w 1915 r. pracował od 

10 IX 1941 r. 

Kierowniczka kalefaktorów I p. — Blekaitienie Elle — pracowała od 

15 IX 1942 r. 
Urzędnicy do spraw mężczyzn: 

Grunskis Jonas pracował od 18 V 1942 r. 

Stakys Povilas pracował od 16 VI 1942 r. 

Jakubka Petras pracował od 16 I 1942 r. 

Kierownik oddziału — Sakalanskas Eugeniusz 

Urzędnicy: Stuczinskas Stasys pracował od 12 VI 1941 r. 

Lickeviczius Vladas VI 1941 r. 

Korsakas Jakubas pracował od 1941 r. 
Reimorys Stasys pracował od 25 VI 1941 r. 
Saczeviczius pracował od 1 VII 1942 r. 

Strażników mężczyzn — 14+141 

Jeden sekretarz, sekretarz mężczyzn, urzędnicy — 13 

Buchalterzy — 3, kasjer — 1 
Technik dla mężczyzn — 1, prowadzący do pracy — I 

Prowadzący do pracy (pomoc) — I 

Instruktorzy — 4, majstrzy — 8 

Pozostali pracownicy — 22 

Nauczyciel, fotograf, kapelan — Juozas Bałtrumajtis pracował od 1 IX 1941 r. 

Łącznie z naczelnikiem 218 osób'. k 

Administracja więzienna borykała się z trudnościami, zwłaszcza pod 

względem ilości zatrudnionych strażników, toteż zwracała się do Urzędu 

Socjalnego o przysyłanie ich. Motywacją było to, iż w więzieniu panuje 

duży ruch i są trudności z utrzymaniem porządku. W prowadzonej 

Księdze Ewidencyjnej stan liczbowy uwięzionych w pewnych okresach 

1942 r. utrzymywał się nawet do dwóch tysięcy osób. 

Jeśli chodzi o poziom wykształcenia pracowników administracji Łukiszek 

to, ogólnie ujmując, był on niski, wśród strażników polegał na ukończeniu lub 

  

' LPA Wilno. sygn. 730-2-59.
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nawet nieukończeniu Szkoły Podstawowej (przed wojną zwanej powszechną). 

Zgłaszający się do pracy często kierowali się żądzą zdobycia dóbr 

materialnych na bezbronnych więźniach, zwłaszcza zabieranych na Ponary. 

Podczas załatwiania formalności wypisowych odbywało się wyłudzanie lub 

odbieranie przemocą wszystkiego, co mieli cenniejszego na sobie albo 

przy sobie. Robili to nie tylko pracownicy, pozostający aktualnie na służbie, 

także ci, którzy w tym czasie byli wolni. Przychodzili z miasta. Niemcy, widząc 

taki proceder, polecili naczelnikowi więzienia wydanie odpowiedniego 

zarządzenia. Ukazało się ono dnia 2 września 1941 r.: 

„Stwierdzono, że personel więzienny wolny od służby zamiast 

wypoczywać w domu, w ciągu doby, bez jakiegokolwiek uzasadnienia 

i celu, gromadzi się grupami na dziedzińcu więziennym, w kancelarii 

i w pomieszczeniu dyżurnego... 

Personel więzienny, w czasie wolnym od służby, powinien czas ten 

wykorzystać dla własnego wypoczynku oraz do innych pożytecznych sobie 

celów i bez specjalnego zarządzenia lub wezwania nie powinien pojawiać 

się na terenie więzienia. 

J. Ugianskis — naczelnik Więzienia Robót Ciężkich w Wilnie.” 

Cytowane wyżej zarządzenie tylko czasowo i to powierzchownie ukróciło 

praktyki okradania więźniów przez pracowników więziennictwa. 

Pracownikami Łukiszek byli wyłącznie ludzie narodowości litewskiej, 

tak jak i w całym aparacie administracyjnym, przede wszystkim 
represyjnym, w Generalnym Komisariacie Litwy. 

— SS 

Taka sytuacja kwalifikuje się na miano kolaboracji całego społeczeństwa 

litewskiego, ponieważ od początku aż do końca zajęcia przez Niemców 

terytorium ziem etnicznej Litwy, jak i częściowo terytorium północno 

wschodniego Rzeczypospolitej Polskiej, wchodzących w skład przez nich 

określonego Ostlandu, nie było jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony 

społeczeństwa, ani na zajęcie terytorium przez obce wojska, ani potępienia 

tych rodaków, którzy współpracowali z najeźdźcami. 

To samo działo się w czasie poprzednich okupacji sowieckich. Nie było 
także zajęcia wyrażonego w sposób właściwy stanowiska ze strony licznej 

emigracji litewskiej w diasporze, zwłaszcza w USA, Kanadzie i na zachodzie 
Europy.
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Współpraca Litwinów z kolejnymi okupantami, z Niemcami w szcze- 

gólności, jako że byli oni traktowani jako przyjaciele, polegała przede 

wszystkim na prześladowaniu i niszczeniu Polaków, jak również Żydów, 
którzy na tym terenie byli obywatelami polskimi. Względem tych 
ostatnich Litwini kierowali się antysemityzmem, natomiast do Polaków 

żywili odwieczną nienawiść, sięgającą końca XIX wieku, od czasu podjęcia 

walki o swą tożsamość narodową, którą przywódcy ruchu, niestety 

wypaczyli, przeradzając w wybujały szowinizm. Lecz tą problematyką 

zajmują się analitycy — historycy. 
Faktem jest to, że zbrodnie, popełnione przez Litwinów podczas okupacji 

hitlerowskiej, zasługują na miano ludobójstwa. Wchodzą w to Ponary, ale 

i Łukiszki. 

W świetle przyjętych konwencji międzynarodowych przez zgromadze- 

nie Ogólne Narodów Zjednoczonych w sprawie karania zbrodni ludobójstwa 
z 1948 r. i uzupełnienia ich w 1968 r. uchwałą o nieprzedawnieniu, jest 
stwierdzenie, iż za ludobójstwo uważa się nie tylko samo zabójstwo 
w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicz- 

nych jako takich, lecz również spowodowanie poważnego uszkodzenia 

ciała albo rozstroju zdrowia psychicznego, rozmyślne stworzenie dla 
członków grupy warunków życiowych, obliczonych na spowodowanie 

ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. 
W statucie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego za zbrodnie 

przeciwko ludzkości uznano m.in. prześladowania ze względów 

politycznych, niezależnie od tego, czy naruszały one prawo wewnętrzne 

państwa, w którym je popełniono. 

Polska ratyfikowała te konwencje w art. 118 Kodeksu Karnego. 

Masowe wyroki śmierci wydawane na więźniów Łukiszek bez prawa 
odwołania się, to również zbrodnie przeciw ludzkości. We wszystkich 
cywilizowanych krajach, które podpisały kartę ONZ odpowiedzialność za 

takie czyny nie podlega przedawnieniu. 
Litwinów należy traktować nie jako wykonawców rozkazów hitle- 

rowskich, ale jako wspólników nazistów. Świadczą o tym dokumenty 

archiwalne z tamtych lat. 
Dzięki temu, że naczelnym zadaniem Litwinów na objętym przez nich 

terytorium północno—wschodnim Rzeczpospolitej Polskiej od chwili 
przyznania go im przez sowietów w 1939 r. było niszczenie żywiołu 

polskiego, Niemcy mogli utrzymywać na tym terenie jedną z najmniejszych 
załóg okupacyjnych, jaką mieli na ziemiach okupowanych.
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Litwini zupełnie swobodnie i bezkarnie stosowali formy prześladowań 

Polaków takie, jakie istniały w ich niepodległym państwie w okresie 

dwudziestolecia. A trzeba wiedzieć, iż zamieszkali tam Polacy „byli skazani 

na zagładę, stosowano wobec nich przeróżne szykany materialne i moralne... 

pozostawiano organom administracyjnym wolną rękę w dopuszczaniu się 

samowoli wobec Polaków” — jak pisze znawca tematu Zygmunt Szczęsny 

Brzozowski'. Tym bardziej teraz, podczas okupacji niemieckiej, była ku 

temu okazja przy tak przemożnych protektorach. Litwini w swym 

zacietrzewieniu dopuścili się nawet tak absurdalnej propozycji, jak 

umieszczenie Polaków w opróżnionym po Żydach getcie. „Była to wręcz 

demonstracja ślepej nienawiści, którą Niemcy będą przez całą okupację 

wykorzystywać dla siebie... Zdarzało się, że księża litewscy z ambon 

nawoływali do pogromu Polaków jako elementu gorszego od Żydów”. 

W stosunku do Niemców zaś utrzymuje się do dziś wśród Litwinów 

nieukrywana sympatia. 

12 września 2000 r. na obradach swego Sejmu ustawowo uznano 

Tymczasowy Rząd Litwy z 1941 r. jako równy rangą aktowi odzyskania 

niepodległości w 1990 r. Dopiero wystąpienie w Wilnie społeczności 

żydowskiej, uważającej „Litwinów za naród morderców Żydów”, tym 

samym winnym wszelkich konsekwencji w odpowiedzialności prawnej 

i finansowej, spowodowało zawetowanie tej ustawy Sejmu przez prezydenta 

Valdasa Adamkusa. 

Rząd III Rzeczypospolitej powinien wystąpić do władz litewskich o przy- 

znanie się do popełnionych zbrodni ludobójstwa na Polakach więzionych na 

Łukiszkach, w filiach tego więzienia, tj. w gmachu Sądów przy ul. Ofiarnej 

i obozach na Litwie, m.in. w Proweniszkach. Rząd Polski ma obowiązek 

upomnienia się o swych obywateli, ponieważ w myśl prawa międzyna- 

rodowego przedwojenna Wileńszczyzna — aż do podpisania traktatu 

ustalającego wschodnie granice Państwa Polskiego — stanowiła integralną 
część Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ rząd polski nieprzerwanie 

kontynuował swą działalność na uchodźstwie, wojska polskie walczyły 

u boku Aliantów, a w okupowanym Kraju ruch oporu — na niespotykaną skalę 
— walczył o zachowanie tożsamości narodowej i o godność człowieka. 

Na Wileńszczyźnie istniała Delegatura Rządu RP oraz Siły Zbrojne Podziem- 

nego Państwa Polskiego — Armia Krajowa. 

  

! Z. Brzozowski, „Litwa — Wilno 1910-1945”, Paryż 1987, s. 11. 
* M. Wardzyńska, „Sytuacja ludności polskiej...”, Warszawa 1993, s. 54.
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Należy jeszcze podnieść jeden ważny aspekt sprawy: za wszystkie te 

1 inne zbrodnie odpowiedzialność ponosi cały naród litewski, gdyż do służb 

policyjnych, także do oddziału specjalnego, nie trafiał element kryminogen- 

ny lub narodowo odszczepienniczy. Ich przekrój społeczny nie odbiegał od 

ogólnej społeczności litewskiej. Trzon dowódczy stanowili oficerowie i pod- 

oficerowie przedwojennego wojska litewskiego. Zrozumiałe jest, iż wszyscy 

ci ochotnicy nie pochodzili z Wilna, przybyli z etnicznej Litwy, bo w Wilnie 

do wybuchu wojny w 1939 r. Litwini stanowili zaledwie 1% ogółu ludności. 

Szeregi „strzelców ponarskich” zapełniali urzędnicy litewscy, synowie 

zamożnych chłopów i to bez żadnej żenady. 
Do tej pory nie przyznali się Litwini do popełnionych czynów ludo- 

bójstwa, nie padło słowo „przepraszam” tak, jak to robią młodzi Niemcy, 

przyjeżdżając do Muzeum Oświęcimskiego, choć urodzili się po wojnie, 

a więc nie są winni, lecz są odpowiedzialni i to zbiorowo. 

Tymczasem nawet Episkopat Litewski, którego biskupi przeprosili Żydów 
za holocaust, nie wyraził skruchy za morderstwa dokonane na Polakach 

przez wiernych. W załączeniu dokumenty, o tym świadczące. Nierozliczenie 

w ciągu przeszło pięćdziesięciu lat tego problemu moralnego stanowi 

wielkie obciążenie sumienia narodu litewskiego (zał. 21). 

Z goryczą jednak należy stwierdzić, iż żadne pokajanie się nie przywróci 
życia tysiącom pomordowanych Polaków, i to tych najszlachetniejszych, 
najwartościowszych. Jak przekazał w ostatnich słowach w grypsie, 

wyrzuconym z „budy” wiozącej z Łukiszek na Ponary, ks. Romuald 

Świrkowski — przedwojenny Dyrektor Akcji Katolickiej: „Szkoda, tak dużo 
marnują ludzi.” Jego też to dotyczyło, miał 56 lat. Wycierpiał w więzieniu 

pięć miesięcy tortur, o czym pisał później w „Okruchach Słowa” ks. Sta- 
nisław Bielawski, siedzący w tej samej celi. Litewska sauguma nikogo nie 
oszczędziła. 

Do jej prymitywnych poczynań należało zniekształcenie nazwisk 

więzionych i aresztowanych. Prawdopodobnie w celu kłamliwego w przy- 

szłości pokazywania siebie jako ofiar. 

Identyczną w wymowie jest sprawa postawienia przez Litwinów w latach 

powojennych pomnika w Ponarach „Ku czci pomordowanych tam Litwinów”. 
Wprawdzie zostało rozstrzelanych kilkudziesięciu litewskich działaczy 
komunistycznych, którym nie udało się zbiec do ZSRR przed szybko 

wkraczającymi Niemcami, ale takim ludziom nie stawia się pomników. 

Te i inne praktyki stosowane przez Litwinów pokazują, że istnieje potrze- 

ba reedukacji narodu litewskiego, który, kontynuując także aktualnie, nabyte
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ongiś tendencje — nie tolerujące wielokulturowości, zwłaszcza tysięcy 

zamieszkałych na Litwie Polaków — nie pasuje do współczesnych państw 

prawdziwie demokratycznych.



Rozdział V 
  

  
Łukiszki, brama więzienia i mur. 

  
Kompleks budynków więziennych od strony bocznej uliczki.



142 Wileńskie Łukiszki 
  

  
Łukiszki. Za murem b. cerkwi, dalej budynek administracyjny. 

  
Łukiszki, duża brama. 

 



Fotografie 143 

    
Karol Łutowicz, przeżył Czesław Zgorzelski, Stanisław Łutowicz, 

na Łukiszkach przeżył na Łukiszkach przeżył na Łukiszkach 

12 miesięcy 14 miesięcy podczas 9 miesięcy 

dwóch okupacji 

    
Władysława ks. Stefan Dzierżek, Helena Stempkowska 

Aramowiczowa, przeżył na Łukiszkach (Pasierbska), 

przeżyła na Łukiszkach 7 miesięcy przeżyła na Łukiszkach 

11 miesięcy pół roku
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dr Czesław Pupiałło, Bronisław Awgul, Władysław Stempkowski, 

przeżył na Łukiszkach przeżył na Łukiszkach przeżył na Łukiszkach 

18 miesięcy prawie I rok pół roku 

   
dr Bohdan Mirakowski, Henryk Wiłkojć, Witold Siemaszko, 

przeżył na Łukiszkach przeżył na Łukiszkach przeżył na Łukiszkach 

półtora miesiąca 1 rok i 48 dni prawie I rok
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Władysław Oszywa, 

przebywał na 

Łukiszkach 

parę miesięcy 

  

Anna Mahrburg, 

przeżyła Łukiszki 

i obóz 

w Proweniszkach 

  

Stanisława Smoterowa, 

przebywała na 

Łukiszkach w 1942 r. 

  

Ida Piekarska 

przebywała na 

Łukiszkach parę 

miesięcy w 1942 r. 

  

Janina Adolphówna, 

przeżyła na Łukiszkach 

pół roku w celi nr 31 

  

Iścisław Karaban 

przebywał na 

Łukiszkach dwa 

miesiące w 1943 r.
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Barbara Dudycz, Maria Sarecka, Zofia Borkowska 

przeżyła Łukiszki przeżyła Łukiszki popełniła samobójstwo 

i obóz w Proweniszkach w 1943 r. w gestapo w 1943 r. 

Zakładnicy zamordowani 17 września 1943 r. 

      
Stanisław Grynkiewicz, prof. Mieczysław Tadeusz Lothe, 

53 lata Gutkowki, 40 lat 

50 lat



Fotografie 147 

  
  

    

  
Miejsce pamięci narodowej w Ponarach k. Wilna, uporządkowane w 2000 r. 

Zakładnicy zamordowani 17 września 1943 r. 

      
prof. Kazimierz mec. Mieczysław kpt. Eugeniusz 

Pelczar, Engiel, Biłgorajski, 

49 lat 53 lata 46 lat
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Żołnierze AK zamordowani w Ponarach, 

po kilkumiesięcznym pobycie w Łukiszkach (wymienieni w książce) 

  

ks. Romuald Świrkowski, ks. Kazimierz Oganowski, Kazimierz Oganowski, 

56 lat, 30 lat, 35 lat, 

egzekucja 5.05.1942 r. egzekucja 18.02.1943 r. egzekucja 18.02.1942 r. 

      
Karol Huzarski-- Maria Tomkiewiczówna, Szczepan Ławcewicz, 

Zakrzewski, 53 lata, 41 lat, 

43 lata, egzekucja 3.12.1943 r. egzekucja 4.07.1944 r. 

egzekucja 3.12.1942 r.



Fotografie 149 

    
Zygmunt Leszczyński, Leon Charyton, Witold Borysewicz, 

46 lat, 36 lat, 55 lat, 
egzekucja 19.01.1944 r. egzekucja 30.07.1943 r. na zdjęciu z rodziną, 

egzekucja 12.05.1943 r. 

  

Maria i Witold Szapscy, 21 i 27 lat, zdjęcie ślubne. 

Maria zamordowana w Ponarach 14.05.1943 r., 

Witold zmarł w więzieniu z powodu tortur.
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Żołnierze AK zamordowani w Ponarach, 

po kilkumiesięcznym pobycie w Łukiszkach (nic wymienieni w tekście) 

     
Julian Jednaszewski, Józef Tobjasz, Wiktor Klemm, 

43 lata, 37 lat, 34 lata, 

egzekucja 5.05.1942 r. egzekucja 3.12.1942 r. egzekucja w listopadzie 

1942 r. 

    
Władysław Cynk, Henryk Paszkiewicz, Piotr Szczemirski, 

45 lat, 24 lata, 50 lat, 

egzekucja 13.05.1943 r. egzekucja 3.12.1942 r. egzekucja 16.06.1942 r.
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Przemysław Warachowski, Mikołaj Taranowski, Bolesław Sygnatowicz, 

35 lat, 36 lat, 72 lata, 

egzekucja 3.12.1942 r. egzekucja 21.11.1942 r. zamordowany w 1943 r. 

      
Kazimierz Sygnatowicz, Regina Jońska, Leon Joński, 

34 lata, 30 lat, 34 lata, 
zamordowany w 1943 r. zamordowana w 1943 r: zamordowany w 1943 r.
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Jadwiga Mongira, Wanda Kalczyńska, Stanisław Wieloch, 

34 lata, 57 lat, 40 lat, 

egzekucja 14.05.1943 r. egzekucja 14.05.1943 r. egzekucja 18.02.1943 r. 

   
Janina Rusiecka, Władysława Rusiecka, Feliks Korolkiewicz, 

41 lat, 37 lat, 5I lat, 

egzekucja 18.02.1943 r. egzekucja 18.02.1943 r. zamordowany w 1943 r.
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Hanna Prokopowicz, Eliasz Baran, Władysław Matukański, 

egzekucja 21.11.1942 r. zamordowany w 1943 r. 37 lat, 

zamordowany w 1944 r. 

  
Przedwojenny gmach sądów w Wilnie przy ul. Adama Mickiewicza. 

Podczas wojny siedziba NKWD, a nastepnie gestapo. 

W piwnicach cele więzienne.
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Młodzież zamordowana w Ponarach, po sześciomiesięcznym 

śledztwie na Łukiszkach (fotografie tylko niektórych) 

Egzekucja 12.05.1942 r.    

   
  

Jan Kazimierz Czesław Mietkowski, Ryszard Jabłoński, 

Mackiewicz, 17 lat 19 lat 

21 lat 

      
Tadeusz Chudyba, Henryk Pilść, Józef Michałowski, 

17 lat 18 lat 23 lata
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Egzekucja 12.05.1942 r. 

   
Józef Jaroszewicz, Zdzisław Nardy, Jerzy Szysz, 

21 lat 21 lat 19 lat 

    
Czesław Szymulewicz, Jerzy Wójcik, Egon Żaba, 

22 lata 17 lat, 24 lata 

egzekucja 13.05.1942 r.
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Wacław Sarosiek, Bronisłwa Komorowski, Paweł Borejko, 

18 lat 18 lat, 22 lata, 

egzekucja 13.05.1942 r. egzekucja w styczniu egzekucja 17.02.1943 r. 

1944 r. 

    
Władysław Reszke, Stefan Kurmin, Władysław Paszkiewicz, 

19 lat, 19 lat, 23 lata, 

egzekucja 12.09.1942 r. egzekucja 2.10.1941 r. egzekucja 5.05.1942 r.



Fotografie 157 

     
Julian Syrnicki, Kazimiera Radziszewska, Zbigniew Skłodowski, 

20 lat, harcerka, harcerz, 

egzekucja 13.05.1942 r. egzekucja 14.05 1943 r., 22 lata, 

także jej męża Bronisława egzekucja 14.06. 1942 r. 

   
Jan Przybora, Jerzy Cebrowski, Zygmunt Bryżuk, 

17 lat, 20 lat, 21 lat, 

egzekucja 21.11.1942 r. egzekucja 3.12.1942 r. zamordowany w 1943 r.
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Jerzy Kurzela, Halina Kopeć, Zbigniew Kuligowski, 

22 lata, 19 lat, 22 lata, 

zamordowany w 1943 r. egzekucja 18.02.1943 r. zamordowany 
w styczniu 1944 r. 

    
Stanisław Rymiński, Józefa Rymkiewicz, Maria Rymkiewicz, 

47 lat, 42 lata, 41 lat, 

opiekun młodzieży, egzekucja 3.12.1942 r. egzekucja 3.12.1942 r. 

egzekucja 12.05.1942 r.



Rozdział VI 

Bibliografia i relacje 

Archiwa 

LPA Wilno — Litewskie Państwowe Archiwum w Wilnie, ul. O. Miloszians 21. 
AH - Archiwum Historyczne w Wilnie, ul. d. Dobrej Rady. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach 

Zygmunt Szczęsny Brzozowski, „Litwa — Wilno 1910-1945”, Paryż 1987 r. 

Olgierd Christa, „U Szczerbca i Łupaszki”, Warszawa 1991 r. 

Elżbieta Feliksiak — redakcja — „Wilno i Wileńszczyzna jako krajobraz 

i środowisko wielu kultur”, Białystok 1992 r. 

Konrad Górski, „Divide et impera”, Białystok 1995 r. 

A. H. Kirkor, „Przewodnik historyczny po Wilnie”, Wilno 1980 r. 
„Stanisław Kiałka — legenda wileńskiej konspiracji — materiały biogra- 

ficzne i pisma wybrane” pod red. J. L. Malinowskiego, Bydgoszcz 2000 r. 

Bronisław Krzyżanowski, „Wileński matecznik”, Paryż 1979 r. 

Bolesław Jan Kukiełka, „Życie kreślone historią”, Pruszków 1998 r. 

Stanisława Lewandowska, „Życie codzienne Wilna w latach II wojny 

światowej”, Warszawa 1997 r. 
„Łączniczki Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego AK” - praca 

zbiorowa pod red. J. L. Malinowskiego, Bydgoszcz 2001 r. 

Jan Nagrabiecki, „Idąc na hasło”, Komorów 1997 r. 

Piotr Niwiński, „Garnizon Konspiracyjny miasta Wilna”, Toruń 1999 r. 
Felicjan Paluszkiewicz (redakcja) „50 lat Prowincji Wielkopolsko— 

Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego 1926-1976”, Rzym 1976 r. 
Helena Pasierbska, „Wileńskie Ponary”, Gdańsk 1999 r. 

Henryk Sipowicz Bogowski, „Ostatnie ballady”, Łódź 1996 r. 

Danuta Szyksznian-Ossowska, Halina Pilść-Gulanowska, „Wyrok wyko- 
nano”, Bydgoszcz, Biblioteka Wileńskich Rozmaitości 

Longin Tomaszewski, „Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939 -1945”, 

Warszawa 2001 r. 
Maria Wardzyńska, „Sytuacja ludności polskiej w Generalnym 

Komisariacie Litwy”, czerwiec 1941 — lipiec 1944. Warszawa 1995 r.
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19. Wojciech Wiśniewski, „Ostatni z rodu — rozmowy z Tomaszem Zanem”, 

Paryż 1989 r. 

20. Jarosław Wołkonowski, „Okręg Wileński Związku Walki Zbrojnej 

Armii Krajowej w latach 1939—1945”, Warszawa 1996 r. 

21. Czesław Zgorzelski, „Przywołane z pamięci”, Lublin 1996 r. 

22. „Przegląd Lekarski” nr 1 Lublin 1965: Stanisław Mahrburg, „Karty 

z okresu terroru hitlerowskiego w Wilnie”. 

23. „Wileński Przekaz” nr 6/25, Gdańsk. 

24. „Panorama”, Adelajda (Australia) nr 15/2001 Barbara Jedynak, „Ponary”. 

Relacje i informacje przekazali na piśmie: 

Bronisław Awgul, Toruń 

Kazimiera Barwik, Gdynia 

Jerzy Biedulski, Szczecin 

Józef Borysewicz, Warszawa 

Barbara Cichocka, Warszawa 

Celina Gawryś, Opole 

śp. Anna Gierżod, Warszawa 

Antoni Kaczyński, Wrocław 

Iścisław Karaban, Wrocław 

. Hanna Konarska, Wrocław 

. Tadeusz Kowzan, Caen, Francja 

. Edward Lachowicz, Olsztyn 

. Krystyna Łutowicz, Gdańsk 

. Stanisław Łutowicz, Słupsk 

. $. p. Maria Makiejowa, Wrocław 

. Bohdan Mirakowski, Szczecin 

. M. Nekada-Trepka, Biała Podlaska 

. Aniela Oganowska, Gdańsk 

. Jerzy Pittner, Katowice 

. Bożena Reszke—Marcowa, Opole 

. Blżbieta Rutkowska, Szczecin 

. Tadeusz Sawicki, Warszawa 

. Maria Secewicz, Wilno 

. Witold Siemaszko, Wrocław 

. Henryk Wiłkojć, Wrocław 

. śp. Piotr Wróblewski, Warszawa 
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Rozdział VII 

Załączniki — dokumenty archiwalne 

10. 

11. 

12. 

13; 

14. 

15. 

16. 

17; 

18. 

19. 
20. 

21. 

i materiały pomocnicze 

Spis załączników 

Dokument z wileńskiego więzienia z 25 lipca 1941 r., stwierdzający pobyt 

w nim Kazimierza Wacława. 

Uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu aktu oskarżenia z 1940 r. 

sześciu Polaków — członków organizacji tajnej. 

Postanowienie KGB w Wilnie z dnia 9 lipca 1964 r. o zaprzestaniu 

sprawy karnej dotyczącej 10 członków organizacji „Związek Wolnych 

Polaków”. 
Dokumenty z Centralnego Państwowego Archiwum w Wilnie. 

Wykazy nazwisk aresztowanych zakonnic i zakonników wileńskich. 

Zaświadczenia z wileńskiego więzienia i z obozu w Proweniszkach 

ks. Stefana Dzierżka. k 
Laurka przesłana z celi nr 31 do księży przez okno w więzieniu. : 

Zaświadczenie o pobycie w więzieniu Jerzego Pittnera. Zaświadczenie 

z Koła b. Żołnierzy AK w Londynie o nadaniu J. Pittnerowi odznaczenia. 
Zaświadczenie o zwolnieniu z więzienia Bronisława Awgula. 

Mapka Ponar. 

Dokumenty egzekucji młodzieży wileńskiej. 
Zaświadczenie MON o odznaczeniu Witolda Borysewicza. 

Dokument z egzekucji z 11 września 1942 r. 
Tłumaczenie notarialne o karze śmierci K. i F. Oganowskich. 

Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej w 1930 r. przez legio- 

nistę Piotra Biedulskiego. 

Zaświadczenie LPA z 1999 r. o skazaniu na śmierć Leona Charytona. 

Dokument dotyczący rozstrzelania 10 zakładników polskich w 1943 r. 

Odpis tłumaczenia archiwalnego o skazaniu na śmierć Zygmunta 

Leszczyńskiego. 
Dokumenty LPA w Wilnie o ucieczce więźnia Witolda Siemaszki. 

Zaświadczenia o pobycie i ucieczce z więzienia. Zaświadczenie o na- 

daniu stopnia oficerskiego Henrykowi Wiłkojciowi. 

Pismo Stow. „Rodzina Ponarska” do Litewskiego Episkopatu. 

Odpowiedź Episkopatu Litewskiego w Wilnie z 14.04.2000.
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22. Dokumenty o egzekucji z 28.11.1942 i 18.02.1943. 

23. Kartoteka aresztowanych LPA Wilno sygn. R-1673. 

24. Wykaz nazwisk Polaków (niektórych), więźniów Łukiszek, zamor- 

dowanych w Ponarach — znanych autorce z dokumentów. 

25. Rewersy podawanych paczek więźniom. 

26. Zaświadczenie Stanisława Łutowicza o pobycie w więzieniu. 

27. Gryps więźnia S. Wielocha.
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Załącznik nr 1 

Zaświadczenie wydane przez wileńskie więzienie, stwierdzające, że Wacław 
Kazimierz s. Jakuba był w więzieniu od 2.08.1940 do 16.06.1941, następnie 

został wywieziony do Workuty (w ZSRR). 
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Załącznik nr 2 

  

Przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego 9 sierpnia 2000 r. dokument 

aktu oskarżenia z dnia 26 grudnia 1940 r., dotyczący grupy Polaków 
zorganizowanych w celu „odbudowy pańskiej Polski”. W tłumaczeniu 

wyodrębniony Karol Łutowicz, którego żona Krystyna Łutowicz zwróciła 

się do Archiwum Akt Specjalnych Litwy o wydanie powyższego dokumentu. 
W tłumaczeniu tytuł nielegalnej gazetki „Do Polski Odważnych” 

został nieprawidłowo przetłumaczony. Właściwie brzmiał on: „Do Polski 

Chrobrych”, co oznaczało apostrofę do polskich królów — Piastów. Błąd 

powstał dlatego, że w języku rosyjskim „chrobry” znaczy „odważny”.
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TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY 
ka rnswekiego i litewskiego 

Okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku 
mgr Helena 

80-243 Cdańsk-Wrzeszcz, ul. Brzozowa 9-B/9 
NIP: 957-016-34-94, 'Tel. 341-01 88 

Uwierzytelnione tłumaczenie kserokopii dokumentu 

sporządzonego w języku rosyjskim. 

Na każdej stronie w języku litewskim: stempel: "Archi- 

wum Akt Specjalnych Litwy F. K-1.51 AA.P-13067/253. 

Podpis: K. Remeika". Odcisk okrągłej pieczęci z godłem 

państwowym Republiki Litewskiej i nadrukiem: "Departa- 

ment Archiwów Litwy * Archiwum Akt Specjalnych Litwy”. - 

W języku rosyjskim: Zast. Naczelnika Miejskiego Zarządu 

NKWD w Wilnie, major bezpieczeństwa państwowego (podpis 

nieczytelny) Bykow. Dnia 26 grudnia 1940 roku. ------- 

Odpowiada materiałowi sprawy. Sprawa z osk. Kełkiewicza 

Kafarskiego, KMuszela, Gutowskiego, Zubryckiego i Łuto- 

wicza z ari. 58 pkt. 10 i 58 pkt. 11 kk RFSRR (podpis 

nieczytelny) Zast. Prokuratora Lit. SRR ds specjalnych 

(podpis nieczytelnyj.. Wilno, dnia 30.12.40 r, -------.. 

Sprawę wnieść na szczególne posiedzenie przy NKWD ZSRR. 

Pełn. taj. Dz.K. (podpis nieczytelny) dnia 21.02.41 r. 

Wyrażam zgodę, Prokurator [podpis nieczytelny, dnia 

29.0544! Fin p ero o ai nn go po oo o r ee Abt e e ok ye ze 

AKT OSKARZENIA 

Sprawa dochodzeniowa Nr. 173 

Z oskarżenia Stefana-Władysława KELKIEWICZA, syna 

Pawła, Kazimierza-Jana KAFARSKIEGO, syna Franciszka, 

Stanisława NUSZELA, syna Jana, Jerzego GUTOWSKIEGO, 

syna Wacława, Olgierda ZUBRYCKIEGO, syna Władysława



Załączniki 

-e- 

i Karola ŁUTOWICZA, syna Stanisława o przestępstwo z 

art. art. 58 pkt. 10 i 58 pkt. 11 kk RFSRR. -------- 

W końcu lipca 1940 roku Zarząd NKWD w Wilnie otrzy- 

mał materiały o tym, że w Wilnie istnieje polska orga- 

nizacja kontrrewolucyjna, która trudni się przygotowa- 

niem i rozpowszechnieniem wśród uczącej się młodzieży 

nielegalnych ulotek o treści kontrrewolucyjno - nacjo- 

nalistycznej, zmierzających do odbudowy b. pańskiej 

Polski. === oo o_—_——Ooi_o___oo———o_—_—o——_——— 7 

Na podstawie tych danych, na początku sierpnia 1940 

roku Zarząd NKWD w Wilnie aresztował: Stefana - Władys- 

ława KEŁKIEWICZA, syna Pawła, Kazimierza-Jana KAFAR- 

SKIEGO, syna Franciszka, Stanisława NUSZELA, syna Jana, 

Jerzego GUTOWSKIEGO, syna Wacława, Olgierda ZUBRYCKIE- 

GO, syna Władysława i Karola ŁUTOWICZA, syna Stanisława 

jako jednych z aktywnych uczestników tej organizacji. - 

PODCZAS DOCHODZENIA USTALONO: 

Po przekazaniu przez Związek Radziecki w listopadzie 

1939 roku województwa wileńskiego Litwie, w Wilnie pow- 

stała, a następnie zorganizowała się tajna polska orga- 

nizacja młodzieżowa pod nazwą "Obóz Narodowy” (k. akt 

8, 20, 25, TO, 162, 163). ---------o---e-- oo oooonone 

Cel organizacji - odbudowa pańskiej Polski. Stąd za- 

danie zgromadzenia polskiej młodzieży w organizacji, 

wychowania jej w polsko-nacjonalistycznym duchu oraz 

Przygotowanie młodej kadry dla "przyszłego państwa 

165
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>. 3 

polskiego" (k. sprawy 20, 25, 26, 38, 163, 1T3, 226). 

Zrealizowano to: 1) poprzez zwerbowanie nowych 

członków do organizacji. ?) Politycznego ich wychowania 

w duchu nienawiści do socjalistycznego ustroju- za 

pańską Polskę, w tym celu członkowie organizacji zbie- 

rali się na zebraniach i wydawali nielegalną gazetę o 

treści antyradzieckiej, pod nazwą "Do Polski Odważnych” 

którą rozpowszechniali wśród uczącej się młodzieży (k. 

akt 18, 20, 25, 69, TO, 71, 136, 163). -—---— o — o 

Celem konspiracji, organizacja "Obóz Narodowy” zor- 

ganizowano według zasad piątek, każda piątka miała swe- 

go przywódcę. Takie piątki były zorganizowane w gim- 

nazjach w Wilnie (gimnazjum Nr 5 im. Piotra Skargi, im. 

Mickiewicza) spośród uczącej się młodzieży (k.akt 18, 

19, 69, 186, 170, 195, 821). --——-——————————————————— 

Przywódcami organizacji byli: Piotr KOWNACKI - adwo- 

kat (poszukiwany), Stefan PACANOWSKI - były student 

Uniwersytetu Wileńskiego (represjonowany), Henryk 

RENIGER (poszukiwany) i Aleksander ZWIERZYRŃSKI 

(poszukiwany) - były administrator gazety "Dzień Wileń- 

ski” (k.akt 18, 20, 25, eT, 30, TO, 124, 235). -------- 

Aktywnymi uczestnikami organizacji w Wilnie byli os- 

karżeni: ... (w tłumaczeniu opuszczono oskarżenia zawar- 

te w punktach 1,2,3,4, - Jako nie dotyczące 

Karola Łutowicza - uwaga tłumacza H.P.) 

6. Karol ŁUTOWICZ, syn Stanisława - członek tajnej
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polskiej organizacji nacjonalistycznej "Obóz Narodowy”, 

przechowywał u siebie w mieszkaniu nielegalne ulotki 

"Do Polski Odważnych”, o treści nacjonalistycznej ([k. 

akt 219, 222, 234, 248). ------—— o ooo oo room - 

Na podstawie wyżej wyszczególnionego oskarża się: 

... (w tłumaczeniu opuszczono oskarżenia zawar- 

te w punktach 1,2,3,4, - Jako nie dotyczące 

Karola Łutowicza - uwaga tłumacza H.P.)... 

6. Karoi ŁUTOWICZ, syn Stanisława, urodzony w 1921 

roku w Wilnie, Polak, uczeń gimnazjum, syn 

właściciela domu (ojciec ma dwa domy), kawaler, 

mieszkał w Wilnie, ul. Karmelitów Nr 4, m. 10. 

O TO, ZE: był członkiem tajnej kontrrewolucyjnej orga- 

nizacji nacjonalistycznej "Obóz Narodowy", przecho- 

wywał u siebie w mieszkaniu nielegalne gazety "Do 

Polski Odważnych”, o treści nacjonalistycznej, brał 

udział w wydaniu tych gazet, tj. o przestępstwa z 

art. :art.: 58 pkt. V0 1 58 pkt: ;11:kk RFSRR/--=----- 

Oskarżony ŁUTOWICZ przyznał się w całości do popeł- 

nienia przedstawionych mu zarzutów (k. akt 225, ee8). 

Na podstawie art. 208 kpk RFSRR, sprawę dochodzenio- 

wą Nr 173 z oskarżenia S.P. KEŁKIEWICZA, K.F. KAFAR- 

SKIEGO, S.J. NUSZELA, J.W. GUTOWSKIEGO, O.W. ZUBRYC- 

KIEGO, K.S. ŁUTOWICZA z art. art. 58 pkt. 10 i 58 pkt. 

l! kk RFSRR skierować do rozpoznania na Posiedzenie 

Szczególne przy Ludowym Komisariacie Spraw Wewnętrznych
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(NKWD) ZSRR, => —_—— ooo. eo o nn 

Akt oskarżenia sporządzono dnia 23.12.1940 r. ------ 

Funkcjonariusz Sledczy Wydziału Dochodzeniowego Zarządu 

Miejskiego NKWD w Wilnie, lejtenant bezpieczeństwa pań- 

stwowego: (podpis nieczytelny) Gerasimow. -------—-- _ 

"WYRAZAM ZGODĘ”: Zast. Naczelnika Wydziału Dochodze- 

niowego Zarządu Miejskiego NKWD w Wilnie, kapitan bez- 

pieczeństwa państwowego: (podpis nieczytelny) Kozłow. - 

INFORMACJA: i. Oskarżeni są osadzeni w areszcie w 

Więzieniu w Wilnie: 1) S.P. KEŁKIEWICZ od 15.08.40 r., 

2) K.F. KAFARSKI od 12. 08. 40 T.. 3) s.J. NUSZEL od 

1e.0o8740 "r, 4) J.W. GUTOWSKI od 12.08.40 r., 5) O.W. 

ZUBRYCKI od 12.08.40 r., 6) K.S. ŁUTOWICZ od 1?.08.40 r 

?. Dowody rzeczowe znajdują się przy sprawie dochodze- 

niowej Nr 173 w odrębnej. paczce,  ————o— o x s s 2 oce e oe nę ze e 

3. Dokumenty osobiste oskarżonych S.P. KEŁKIEWICZA, 

K.F. KAFARSKIEGO, S.J. NUSZELA, J.W. GUTOWSKIEGO, O.W. 

ZUBRYCKIEGO i K.S. ŁUTOWICZA są w odrębnych paczkach 

przy sprawie dochodzeniowej Nr 173, ------—-—-_ -_o———— o 

Funkcjonariusz śledczy Wydziału Dochodzeniowego Zarządu 

Miejskiego NKWD w Wilnie, lejtenant bezpieczeństwa 

państwowego: (podpis nieczytelny) Gerasimow, --—--—-—-—---- 

Wilno; dnia 24 grudnia 1940 roku, -——-- so v--v o... 

- m .- c o o c e 2. 2 o 2 r a O O EC EK TĘ O O EC O OOP OR CP O O O O O EE O TO OE EE EE 

niniejszym 
27) tłumaczeni i EJ SE 

EJ Po - 
„z _ 
Ase.U.Fs z   
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Załącznik nr 3 

Dokument NKWD/KGB dotyczący sprawy „Związku Wolnych 
Polaków”, działającego podczas II wojny światowej w Wilnie i na Wileń- 

szczyźnie. Dokument opublikowany dzięki staraniom p. Bolesława Jana 
Kukiełki, zamieszczony w książce jego autorstwa pt. „Życie kreślone 
historią”, Pruszków 1998 r. 
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Załączniki nr 4 

Na Łukiszkach była prowadzona Księga Ewidencyjna Więźniów, 
w której codziennie dyżurny strażnik przekazywał zmiennikowi stan liczbowy 

aresztowanych. Z jednej strony były nazwiska przybyłych, z drugiej 
ubyłych. Po stronie ubyłych „Iszleista” (od 1943 „Paleista”) oprócz nazwiska 

była rubryka, w której należało, wpisać dokąd więzień został skierowany. 

Jeśli wyrokiem der Sicherheistpolizei des SD (gestapo) na karę śmierci, to 

Litwin pisał: „Vokecziu Saugumo Polizei raszta” — co znaczyło: „na pod- 

stawie pisma niemieckiej Policji Bezpieczeństwa”. 
Natomiast Komendantura niemiecka (jak w załączniku towarzyszącym 

z 4 maja 1942) pisała, że: „następujące osoby są z dniem 5 maja 1942 

z więzienia zwolnione”. Faktycznie były zwolnione, lecz na śmierć, a nie 

na wolność. Był to umówiony kamuflaż. 
Dużą trudność dla badacza sprawiają zlitewszczone imiona i nazwiska 

więźniów. Czasami trudne do zidentyfikowania, np. Chmieliauskas - tzn. 
Chmielewski. Ingerencja polegała nie tylko na dodaniu końcówki -as, ale 

wewnątrz też były inne litery. 
W załączonych dokumentach — Lit. Państw. Archiwum sygn. 

R-730-2-84-15 i R 730-2-76 — powtarzają się te same nazwiska np.: 
Świrkowski Romuald (ksiądz, Dyrektor Akcji Katolickiej w Archidiecezji 
Wileńskiej), Regina Benedykt (17-letni uczeń gimnazjum) i inne. 

Pierwszego dnia, tj. 5 maja 1942 r. zamordowano w Ponarach czterdziestu 

chłopców. Druga lista gestapo znajduje się w załączniku nr 11. W sumie 

w tym dniu śmierć poniosło 125 osób, w tym duża grupa Żydów. 
Dla badacza dokumentów dodatkowym argumentem na to, Że 

wyszczególnieni w Księdze Ewidencyjnej zostali skazani na śmierć jest 

to, że wśród nich wymienione są nazwiska Żydów. Ci bowiem na wolność 

nigdy nie wychodzili. Przykładowo „Iszleista” nr 53, gdzie figuruje: 
Chajet Leiba s. Abrama.
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Der Kommandesr 
der Sielzyhaiizpułidei vad ae3 8) 

Wileńskie Łukiszki 

far aen Gersrzletzik LPzuzn 
Hazpłzussenstwiła Vila 

II A 2 - 58/42. 

An 
das Gefingnis Jlukischki 

in w A wilna 

Wilna, den 4. ligi 1942. 

Nachsteheni aufgefihrte Personen sind am 5.5.42 aus der 

Polizeihaft zu entlassen: 
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Załącznik nr 5 

Wykaz nazwisk aresztowanych zakonnic i zakonników wileńskich 

z częściowym podziałem na zgromadzenia. Uzupełnienie u M. Wardzyńskiej 

„Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy czerwiec 

1941-1944”, Warszawa 1995. 

Zakonnice i zakonnicy aresztowani 25 marca 1942: 
[LPA Wilno sygn. R-730-2-76-88 (89, 95—100)] 

Bartnowska Maria, c. Adama 

Bazylowa Stanisława, c. Marcina 

Bebrekówna Maria, c. Jana 

Bogdan Weronika, c. Konstantego 

Bogusława Weronika, c. Franciszka 

Bordzińska Irena, c. Bolesława 

Brzozowska Klementyna, c. Juliana 

Budryko Stefania, c. Konstantego 

Buszkarska Irena, c. Jana — zwolniona 

. Bzowska Teresa, c. Kazimierza 

. Chodziutko Marianna, c. Wincenta 

. Czepułkowska Helena 

. Czytniewska Pelagia, c. Mariana 

. Drzazga Agnieszka, c. Kazimierza 
. Dudalo Tekla, c. Franciszka 

. Flisińska Józefa, c. Józefa 

. Florkowska Walentyna, c. Franciszka 

. Frąckowiak Stefania, c. Andrzeja 

. Gawrowska Józefa, c. Józefa 

. Gniazdowska Czesława, c. Władysława 

. Grzesiakowa Antonina, c. Karola 

. Hardy Eugenia 

. Herber Magdalena 

. Hlawsa Elżbieta, c. Stanisława 

. Holi Anna, c. Antoniego 

. Hołot Jadwiga, c. Piotra 

. Huszcza Apolonia, c. Kazimierza 
. Hut Apolonia, c. Teofila 
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29. Jagła Zofia, c. Adolfa 

30. Jankiewicz Irena 

31. Jankiewicz Janina, c. Piotra 

32. Jankówna Teodozja, c. Wawrzyńca 

33. Januszkiewiczówna Gertruda, c. Donata 

34. Jaworska Franciszka, c. Franciszka 

35. Jezierska Aleksandra, c. Józefa 

36. Jezierska Anna, c. Wincentego 

37. Juchniewicz Anna, c. Mateusza 

38. Kardes Eufrozyna, c. Anny 

39. Kazimierczak Maria 

40. Kondracik Janina, c. Władysława 
41. Koniuszek Janina, c. Adama 

42. Kosmowska Bronisława, c. Józefa 

43. Kosmowska Maria, c. Józefa 

44. Kowalska Władysława, c. Mikołaja 
45. Kozun Marian s. Mikołaja 
46. Kołodziejczyk Stefania, c. Piotra 
47. Krzechowska Halina, c. Jana 

48. Kupcewicz Franciszek s. Andrzeja 

49. Kłakówna Anastazja, c. Juliana 

50. Labańska Stanisława, c. Jana 

51. Leszniewska Maria, c. Lauryna 

52. Lewandowska Zofia, c. Jana 

53. Lis Franciszek s. Jana 

54. Liszokówna Bronisława, c. Józefa 

55. Lubczyk Rozalia, c. Jana 

56. Łapka Genowefa, c. Jana 

57. Łosińska Anastazja, c. Józefa 

58. Maciejkiewicz Jan s. Konstantego 

59. Mackiewicz Ludwika, c. Michała 

60. Marciniak Bronisława, c. Jana 

61. Maroinkówna Anna, c. Mariusza 

62. Martynowska Jadwiga, c. Anastazego 

63. Masiulaniec Genowefa, c. Jana 

64. Miadziolec Józefa, c. Wincentego 

65. Michalik Janina 

66. Nadratowska Franciszka, c. Ludwika
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67. Nestral Regina, c. Szymona 

68. Norwa Ludwika, c. Piotra 

69. Paszkowska Waleria, c. Teofila 

70. Piechocka Heliodora, c. Andrzeja 

71. Piszczaba Stanisława, c. Stanisława 

72. Polak Zuzanna, c. Józefa 

73. Poprawówna Anna, c. Michała 

74. Przezdowska Anna, c. Franciszka 

75. Pszońska Waleria, c. Antoniego 

76. Puzynowa Zofia, c. Antoniego 

77. Rauszer Maria, c. Jana 

78. Rogowska Jadwiga 

79. Ronkowska Zofia, c. Leona 

80. Rubnikowiczowa Katarzyna, c. Józefa 
81. Rudzińska Maria, c. Wilhelma 

82. Sajlidzionek Barbara, c. Tomasza 

83. Sieczkówna Georgia, c. Franciszka 

84. Sindziewicz Maria, c. Józefa 

85. Skrzypkowska Rafaela, c. Jana 

86. Sokołowicz Stanisława, c. Kazimierza 

87. Stachnik Stanisława, c. Karola 

88. Sypówna Leokadia, c. Bronisława 

89. Szablińska Dominika, c. Wincentego 

90. Szczerbaczówna Zofia, c. Kazimierza 

91. Szpakowska Anna, c. Szymona 

92. Szuluka Kamila, c. Rudolfa 

93. Szumska Maria, c. Antoniego 

94. Szwarbut Anna, c. Franciszka 

95. Szyrak Jadwiga, c. Wincentego 
96. Śliwińska Leonarda, c. Stanisława 

97. Śniadek Antonina, c. Tomasza 

98. Tomasik Maria, c. Pawła 

99. Trzebińska Cecylia, c. Marcina 

100. Werysiewicz Janina, c. Piotra 

101. Wiersowieca Stanisława, c. Stanisława 

102. Wojciechowicz Anna, c. Jana 

103. Wojciechówna Rozalia, c. Pawła 

104. Wróbel Magdalena, c. Jana



  

184 Wileńskie Łukiszki 

105. Władzińska Maria 

106. Żamojdo Wiktoria, c. Konstantego 
107. Zizówa Agnieszka, c. Jakuba 

108. Żołdak Małgorzata, c. Bolesława 

Benedyktynki: 

109. Ilkiewicz Aniela, c. Józefa 

110. Kraczykówna Bronisława, c. Antoniego 

111. Łukaszewska Józefa, c. Ignacego 
112. Michałowska Jadwiga, c. Jana 

113. Mikulska Maria, c. Wincentego 

114. Milicz Jadwiga, c. Ignacego 

115. Milicz Julia, c. Ignacego 

116. Molejko Zofia, c. Jana 

117. Pasińska Maria, c. Franciszka 

118. Radziukiewicz Jadwiga, c. Adolfa 

119. Rozwadowska Weronika, c. Kazimierza 

120. Rudziewicz Jadwiga, c. Piotra 

121. Rymaszewska Maria, c. Aleksandra 

122. Samuk Bronisława, c. Marcina 

123. Sewrukowska Maria, c. Franciszka 

124. Stupak Waleria, c. Wincentego 
125. Szaban Jadwiga, c. Antoniego 

126. Szlagrowska Anna, c. Józefa 

127. Tokarska Irena, c. Franciszka 

128. Zacharzewska Maria, c. Jana 

129. Zarzecka Janina, c. Michała 

Bernardynki: 

130. Derus Julia, c. Mateusza 

131. Dzikówna Jolanta, c. Wojciecha 

132. Jurowska Feliksa, c. Pawła 

133. Lis Weronika, c. Michała 

134. Lok Józefa, c. Jana 

135. Młynkówna Eleonora, c. Stefana 
136. Okręglicka Antonina, c. Wawrzyńca
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137. Olszakowska 

138. Orwat Julia 

139. Piekara Tekla 

140. Piotrowska Barbara, c. Józefa 

141. Rymszewska Helena, c. Aleksandra 

142. Setówna Aleksandra, c. Andrzeja 

143. Usienowicówna Teresa, c. Józefa 

144. Walinowicz Sofia, c. Mateusza 

Misjonarki: 

145. Bednarczyk Waleria 

146. Budna Czesława 

147. Budzińska Regina 

148. Citkówna Stanisława 

149. Czernilewska-Sokół Anna Maria 

150. Czesumska Alojza 

151. Fierek Helena 

152. Karwelówna Zofia 

153. Ketlińska Helena 

154. Kozerska Cecylia 

155. Lisewska Anna 

156. Majewska Janina 

157. Mamińska Stanisława 

158. Miklisówna Irena 

159. Przybujawska Stanisława 
160. Stańczykówna Natalia 

Nazaretanki: 

161. Honigman Laurencja 

162. Tomkowicz Dionizja, c. Wincentego 

Benedyktyn: 

163. Kowzan Władysław s. Józefa
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Bernardyni: 

164. Kajro Piotr s. Stanisława 

165. Warniełło Jan s. Andrzeja 

166. Wilecki Jan 

Ojcowie jezuici przebywający na Łukiszkach w 1942 r. 

167. Charytański Jan Zbigniew 
168. Dzierżek Stefan 

169. Fierk Eustachy 

170. Jabłoński (Fijałek) Błażej 

171. Karbowiak Kazimierz 

172. Kałkowski Włodzimierz 

173. Macewicz Bolesław Paweł 

174. Machnicki Szczepan 

175. Maciejowski Tadeusz 

176. Majkowski Józef 

177. Michalski Stanisław 

178. Mielnik Franciszek 

179. Modzelewski Józef (Janowski Stanisław) 

180. Mączka Bogusław 
181. NazarukAdam 

182. Opioła Ignacy 

183. Piekarski Józef 

184. Sobkowiak Edmund 

185. Sowa Stanisław 

186. Wantuchowski Władysław Jan 

187. Wieteska Józef 

188. Wilkoski Ludwik 

189. Ziomkowski Władysław 

190. Ząbek Antoni
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Załącznik nr 6 

Zaświadczenie w języku niemieckim, że Dzierżek Stefan syn Pawła 

30.10.1942 został zwolniony z więzienia. 
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Zaświadczenie, że S. Dzierżek ur. 23.09.1913 w Szymanowice został 

zwolniony z obozu internowanych w Poniewieżyku 9.07.1944. 
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Oczywiście, ksiądz Stefan Dzierżek, tak jak i inni księża, został prze- 

wieziony do jednego z obozów na Litwie 30 października 1942 r. Przebywał 

więc w nim I rok i 8 miesięcy.
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Załącznik nr 7 

Laurka jubileuszowa z okazji półrocznego przebywania księży na Łukisz- 

kach (od 26.03. — 26.09.1942 r.) przesłana „pocztą lotniczą”, tj. na sznurku, 

przez okno z celi nr 31 z pierwszego piętra na parter, gdzie siedzieli księża. 

W tej celi przebywała autorka niniejszej pracy wraz z dwudziestoma innymi 

więźniarkami. 

Treść laurki: 

Ciemno na dworze, dwudziesty szósty września, sobota się zaczyna — 

Jubileuszu Ojców z dołu — zbliża się godzina. 
Pół roku Im minęło jak sen jakiś złoty, 

Lecz do siedzenia na Łukiszkach nie mają już ochoty. 
W dniu tak uroczystym dla Nich składamy Im życzenia, 

By się spełniły Ich (i nasze) wiadome pragnienia 

1, by Swe następne jubileusze obchodzili z rozmachem, 

Ale już w wolnej Polsce i pod własnym dachem. 

Podpisały laurkę żartobliwie: 

„Z. M. matka Wojtusia „terrorystka” — Zofia Mazurkiewiczowa 

(żona kpt. W.P.), 

„W. R. — szpieg mocarstw ościennych” — Wanda Rewieńska, 

„J. R. kapelan” — Jadwiga Roszkowska, 

„Jurek” i „Halinka” — filary organizacji wojskowej, 
XX (podpis niepiśmiennej) — „Babcia z cielęciną”, 

„Ciocia Ara”, 

„telegrafistka z 22 IX — mgr filozofii J.A.” — Janina Adolphówna, 

„R. M. fałszerz dokumentów” — Rymkiewiczówna Maria, 

Zuzia, Bronka. Reszta nieczytelna.
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Załącznik nr 8 

Zaświadczenie w języku niemieckim, iż Jerzy Pittner, s. Józefa został 

zwolniony 15 czerwca 1943 r. z wileńskiego więzienia. 
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Zaświadczenie weryfikacyjne z Londynu o odznaczeniu Jerzego Pittnera. 

KOŁO BYŁYCH ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ 

POLISH HOME ARMY EX-SERVICEMEN ĄSSOCIATION 

240, KING STREET, LONDON, W6 ORF 

La - 13931/90. Londyn —- 15.11.1990 r. 

ZAŚWIADCZENIE WERYPIKACYJNE 

/Wyciąg z akt personalnych/ 

PITTNER Jerzy - 15.10.1923 r. w Katowicach. 
Syn —- Józefa i Walerii 

Szeregowiec 
Pseudonim: "Aramis" 
Przydział: Okręg A.K. Wilno 

Odbył służbę wojskową w szeregach: Z.W.Z. — A.K, 

Przebieg służby: 

11.1941 - Zagrzysiężony w Wilnie. 
11.1941 - 04.1942 - Przydzielony do placówki w Śródmieściu. 

Po przeszkoleniu przydzielony do komórki 
wywiadowczej placówki. 

04.1942 - 07.1943 - Aresztowany, skazany na rok więzienia. 

07.1943 - 07.1944 - Po uwolnieniu pracował w dalszym ciągu 
w konspiracji na innym odcinku, aż do 
wkroczenia wojsk sowieckich. 

  

, Medal Wojska 
Odznaczenia: Krzyż Armii Krajowej 

  

Za zgodność: 

  

GŁÓWNA KOMISJA WERYFIKACYJNA A.K.
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Załącznik nr 9 

Zaświadczenie z wileńskiego więzienia w języku niemieckim: 
Awgul Bronisław syna Jana zwolniony z więzienia 15.06. 1943 
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Załącznik nr 10 
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azańców — Mapka Ponar, które do 1939 r. nosiły nazwę Jagiellonowo. Sk 

Żydów dowożono koleją oraz szosą lub pędzono pieszo z Wilna. Polakow 

na stracenie dowożono od strony Traktu Strategicznego. 
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Załącznik nr 11 

W maju 1942 r. stracono w Ponarach największą liczbę młodzieży szkół 

wileńskich należących do „Związku Wolnych Polaków” — dnia piątego — 40 

(jeden dokument w załączniku nr 4), dnia dwunastego — 41, w tym przywódcę 

Jana Mackiewicza, 13 maja — 15. W sumie 96 osób. 

Niektóre nazwiska są podane nieprawidłowo: Sarosiak to — Sarosiek, Woj- 

czyk — to Wójcik, Szimulewicz — to Szymulewicz, Borysiewicz — to Borysewicz. 
Poniższe dokumenty z Lit. Państw. Arch. w Wilnie: sygn. R-730-2-84-—16, 
R-730-2-84-26 i —27. 
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„ Der Kżr.d.3ipo u.4.6D Wilna, den 12. Mui 1942. 1» 
' Beuptaussenstelle Wilna. 

B.ir. IlA2- 225/42. : 

443 Gefaenguit lukischki 
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Załącznik nr 12 
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Zaświadczenie MON o odznaczeniu Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti 

Militari Witolda Borysewicza, zamordowanego wraz z młodzieżą 12 maja 

1942 r. 
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Załącznik nr 13 

Dokument L. P. A. Wilno sygn. R-730-2-84-78, o egzekucji 12 wrześ- 

nia 1942 r. 12 młodych członków konspiracji, w tym jednego niepełno- 

letniego — Czesia Karasiewicza. Po wymienionych nazwiskach znajduje 

się tekst, iż więźniowie ci mają być powiadomieni, że w najbliższych 

dniach o godzinie 8 rano będą doprowadzeni do urzędu, gdzie otrzymają 

informację o możliwości podjęcia pracy. Było to kłamstwo, zastosowane 

po to, by zapobiec ewentualnemu stawianiu oporu przy zabieraniu ich z celi. 

Nosptasszenstalie Wilna 

ama 7" rlna, den  /1 Septerbar 1942. 

».Hr. 1145 / 42 - IT A 2 - 
  

An 

das Uefaengnis Lukisohki 

in "ii wa 

ber do Tt in very kruzshsft einsivzenda Pole 

Pieozul,!iohal g0b.19.7.25 

1st mit 8 nansten a-Lazer bestraft worden. 

„mtlaswangstag : 29.1.1945. | 

Hach verouosster kaft ist er aer hies.uienstetslls 

bis nechstehsza aużzefuchrisn Polan 1 - 12 : 

  

    
  

- Ve £ t/ Piżozul, waclm7 zob. 8.1.24 +4 Źazniee z 

YTY SZAAR PL RS TY Al 9, By - fe, AB ars Jsrzy . ue" 25 =... 
_ pziź 4./ 1 3andr ow 1'a z,Stanislaw a . . . Jez dł 

my 5 PSZECT i .wiecz,Uvzsólaw " 25. 3. 25 / pit 
v_V"'ve 6 X uoharTek,Ryszwsrd, 2" 18.13. 82 ST 

-. yd4 7.,/Baliukiaewio z Henryk * 27. 1. 2o EFA er, 
m 1194 8./ LA ? inski,nenryk " 25, 9. 25 Konniar 

Ze, 9/Ru$źowski Boleslaw f$ve 1 19.7. 8 Juz. 
/ Vriylo.Reszke, wiaalslaw *" 29.53. 33 Sza raslie 

„w „YZIU/Roseetwvizaki ,.fow ". 2.3. 82 jedo - 
x i frydż./ zokolowexi , czeslaw « 1.1. 5 "Baa 

8iz4 an'%3us der saft zu entlaszen, 3ie 552 ver- 

welewgszaeg3si; 80 aozuwiekoL:, duss sie noch aa slsichsn Tezo 

wa 8 uhr frueh, von :i3s: yemuton der hies. viexstotell: 1: Zm- 

pian; zenommien weruću kooznez, 

AA 
a 

S:- Hauptscuor"ehrzr.
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Załącznik nr 14 

Odpowiedź gestapo na pismo matki, która prosi o poinformowanie jej 

o losie synów: Kazimierza i Franciszka Oganowskich. „Zostali skazani na 

karę śmierci za zdradę Państwa” (oczywiście niemieckiego). Obaj Oga- 

nowscy zostali zamordowani dnia 18 lutego 1943 r., odpowiedź gestapo 

opiewa datę 15.04.1943 r. 

Notariusz w Piotrkowie posługujący się tłumaczeniem tekstu niemiec- 

kiego stwierdził, że obaj bracia Oganowscy walczyli z okupantem jako 

partyzanci, podczas gdy faktycznie pracowali oni w podziemnych struktu- 

rach Garnizonu Okręgu Wileńskiego AK. Brygady partyzanckie na tym 

terytorium powstały dopiero na wiosnę 1943 r. 

Nazwisko prawidłowo brzmi Oganowscy, a nie Ogonowscy. Potwier- 

dzenie w zał. piśmie Gł. Komisji w Białymstoku.
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"2umecuenie z niemieckiego 

: RBozundunt 
Policji Ż3ezpieczeństwa i S.D. «ilno, dn.15.1V.1943r. 

w Litwie 

Oddział Główny 8ilno 

B.X.L26/42 IV, A/2-, 

Pani Ye JENA sł podstawie podsiałi Pani powiadamia. 
: aoi 4, że synowie Pani Kazimierz t 

ui Owioteś ska 9x ciszek Ogonowscy z powodu zćródy Państwa 
zostali przez pewien ?olicyjny Sad yjąt- 

ł 

sp: kowy skszani na karę śmierci. fyrok zo= 

Komendanta 6tał w pełri wykonany. 

Policji Bezpiecz. i S. D. /=/Podpis nieczytelny 

Litwy N.L. Naćnaczelnik Oddziału szturmorego SS 

/piecząć/ 
"Związek Uczestainów %8lzi Zbrojnej (miejsce pieczęci) 

o Niepodległość i Denokrscję 
Zarzad Powiatowy w Piotrkowie Zgodne ść niniejszego tłumaczenia 

ul Legioucx 18 tel. 18-97 
L. dz. B.R. /46. * stwier” zam. 

Sekretarz Odpewiedzielny 

ow | Zarządu Republikańskiego 2:A.P. w 

nin c= ie hd TYT GEa U" 18.85.46. oś "LICZSKET   
/—=/ podpis nieczytelny. 

: /=/ F.Pożerski. 

zisrogoduość podanych danych : powyższym tłumoczeniu i że 

Trenciczeg i Zezimierz Cgonowsej brali czynny udział x, prscy 

Kosspiracyjnej w aślce z okupantem jako partyzenci.- 

2 XI 1946 m, Piotrków, dn. ZR/XII. 1946 r. 

ZekreLóv Z diurk 
/=/Podpis sieczytelny Prezes 

i-) 3t. Janiszewski. i ) podpis nieczytelny 
ż2 VIII.1946 

i-) M. Janiszewski kpt. 

iMiejsce pieczęci) 

r. Rep 39. — Dnia dwudziestego Ósmego grudnia 
tysiąc dziewięćset czterdziestęego szóstego roku, Ja niżej podpisany 
HENRYK WARDĘSKI, Notarluez w Piotrkowa, mający kancelarię pre 

ul. Słowackiego ,5 poświadczam zgodność odpisu niniejszego z oryginałem 

skazanym mi. przez Teklę Dgonowską, 

zamieszkałą w_ Piotrkowie przy. ulicy śrakowskiej nod i.I6 
W oryginale przy sprawdzenu z nim odpisu niniejszego wyrazów podskrobamych 

iooisanych, zakreślonych, ani innych, oznak szczególnych nie znalazłem. — 
POBF ANO i zapisano do repertorium pod x, F39:
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29.07 2 

  

Uprzejmie proszę o przesłuchanie w charecterze świadka 

panią Anżelę Ogenowską,5an.Giżycko, ul.Sienkżewicza 5 lub 7 
Celem przesłuchania jest ustalenie bliższych okoliczności 

aresztowania i zanerdowania Kazimierza i Franciszka Ogsnowskich. 

W szczególności proszę © ustalenie: szezagółowych danych 

ogotowych w/w.,daty, przyczyny, miejsca aresztowania, 
w którym więzieniu przebywali, gizie 1 kiedy zostali 
rozetrzelenim 

W przypaśku gdyby świadek posiadała grypsy od braci 
Oganowskich proszę o wypożyczenie ich dla wykorzystania 

w prowadzonym przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni w Łodzi 
postępowaniu sygn.Ko 12/88 w sprawie egzekucji Polaków w lesach 

ponarskich k.Wilna. 

Protóś przestuchania należy sporządzić w trzech egzemplarzach 

pisze naszyzowym. 

w odpowiedzi proszę powołać się na nasz nf Ko 268/88 

Łączę wyrazy szacunku 

Dowiadano ści: 

AA 

mgr W.
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Załącznik nr 15 

Świadectwo Piotra Biedulskiego ze Szkoły Podoficerskiej jako wzór 

unikalnego dokumentu sprzed wojny 1939 r. 

OOOO KO KUKOKCK 4 OOO 
M. "AA. A 

>
 

>
 

h 

    

x 
* hi 

» | 

    
ł 
| 
| 

H
Y
 e 

ŚWIADECTWO 

a:
 

41 ź * ty 

X dł. iidludske siły k z NIA F bd ż . wóŻ A 

A x nitka rowamy 786 ótty. wowwawrna 2: 
| ; Ź i ZPU , i 

' % OGUOŚZYŁ w Cza 6 tka FO w! 8 19 śm DKA k maa ie 9 x 

Ł $ -SZKOŁĘ PODOFICERSKĄ 

* feulbna jaiekały anka? W
 

J
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i 

    : a żź fi jęki; Yeni, 
A z wysasszw. „Oem b 4 pora, Romiskizą wa do 0) r » SE © dnkna s 
A : FRZ p % UKA b! 1 kiysk w UK j > 

EŃ . ad 
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Załącznik nr 16 

Zaświadczenie LPA w Wilnie, że Leon Charyton został „przekazany 

niemieckiej policji bezpieczeństwa” — co było równoznaczne z wyrokiem 

śmierci — wyjaśnienie pow. w zał. nr 4. 

  

r 1 

Lt J 

UETUVOS ARCHYVU DRPARTAMENTAS 

ARCHYVO PAŻYMEJIMAS 
LIETUVOS CENTRINIS VALSTYBES : | 
ARCHYVAS 199912 '7 w UL BY-Ć 

T ECharytonui 7 

Architekty g.58-68 

Zilnius 

u d 

| prałymą, gautą 1999 12.03 

1943 m. registracijos knygoje irasytas Charyton Leon, kuris 1943 07 28 vokiefiy saugumo policijos buvo 

patalpintas i kalójimą (tevo vardas, gimimo metai ir areśto prieżastis nenurodyta), 1943_07_30 jis buvo 

PAGRINDAS.F.R-730, ap.2, b.149, 1.96 a.ps 108. 

PASTABA. Żiniy spie Leono Charytono tolimesni likimą nepilnai iślikusiuose archyvo 

,    

  

Diem ic x * pray R.Cepas 
b Za : Pm 

Skyriaus vedeja | "om © L.Varkauskiene 

O.Milaliaos 2! Tel. 764 709 Atsisk sąsk 300002002 
2016 Vilnius Faks. 765 318 LTB. banko kodas 60111 r 1 

Sestints sk. Operaciju posktris. 9076418 
Vilnius Ł J
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Załącznik nr 17 

Dokument związany z represją za zabicie agenta gestapo: 

Ogłoszenie komendanta policji o aresztowaniu 100 zakładników w Wilnie 

1 rozst rzelaniu 10 z nich. 

  

  

Odpowiedź naterror 
Komendant policji bezpieczeństwa / służby bezpie 

czeństwa w Litwie powiadzmia co następuje: 
Dnia 15.9.1943 został zamordowany w drodze ze swego 

mieszkania do miejsca służby insp. Lit. poł kryminalnej 
IMarlan Padaba. 

Dachodzenia policyjne wskazują wyraźnie na to, że 
morderstwo zostało dokonane przez człanków polskiej orge- 

w
 

„nizecji terrorystycznej, Ponieważ w tym wypadku chodzś 
|o drugie x kolei morderstwo na osobie urzędnika polte$t 
bezpieczeństwa poleciłem aresztować 100 osób z pośród inte- 
ligeneji polskiej jako zakładników. 

Jako środek represyjny za zamordowanie Padaby ros- 
strzelano w godzinach rannych w dniu 17 września następe- 

Rych zakładników: 
Engiel Mieczysław, 22.6.90, Libawa, adwokat. 
Biąłgorajski Eugeniusz, 16.1.96, Warszawa, kpt. red” 
Iwanowski Kazimierz, 31.5,07, poruernik. 
Antuszewicz Kazimierz, 2412.10, Wilno, inżynier. 
Manrik Włodzimierz, 10,3.09, kierownik biura. 
Pelczar Kazimierz, 2.9.94, lekarz. 
Gutkowski Mieczysław, 9.7.93, urzędnik. 
Grynkiewicz Stanisław, 4.5.90, chemik. 
Lothe Tadeusz, 13,11,03, Warszawa urzędnik.     S
o
o
n
N
n
A
s
W
w
N
m
 

$
 Orloweki Aleksander. 4.3.97, robotnik. 

Przy powtórzeniu morderstw pozostali nreszto- 
iwani zakładnicy będą potraktowani w odpowiedaei 
; sposób. 
|OOO Sk CE    
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Załącznik nr 18 

Odpis zaświadczenia o przekazaniu Zygmunta Leszczyńskiego do dyspo- 

zycji policji bezpieczeństwa, co było równoznaczne z wyrokiem śmierci. 

( Czelac/z' mej. Kieltekeeh 

/o 4 pi s/ | 

zieczć odłużna o brzmieniu: Stefan Biegun Tłumacz Przysięgły ------- 

Języków białoruskiego, ukraińskiego i rosyjskiego w Jeleniej Górze --- 

ul. Panieńska 4l---------- o ———_——— c c z ze ne eo to 

Tłumaczenie Z języka rosyjskiego. ZAŚWIADCZENIE ARCHIWUM------------- 
W materiałach dokumentalnych Centralnego.Państwowego Archiwum----- - 

Litewskiej SRR znajdują się dane, że LESZCZYŃSKI zzemiał , Syn Karola,- 

1898 roku urodzenia, rodem z miasta Ceradz, województwa Kieleckiego. 

8 szer Azes roku był doprowadzony do więzienia uciążliwej pracy---- 
w m. UB , eee zee ee A (UT. SUP STU SP OP. PY SOO OT O TE OE 0 e SE TY A STP OT STP. OP OT TP. O SP SOTO CP. U OP STR RO - 

19 stycznia 1944 roku LESZCZYŃSKI został przekazany do dyspozycji ----- 
niemieckiej policji DozPACSOZO ONA: mo co cc _.... 

Dyrektor Centralnego Państwowego Archiwum Litewskiej SRR.Podpi8,------ 

/W.Daunene/---Pieczęć okrągła z godłem państwowym i napisem w otoku-=- 
w językach litewskim i rosyjskim; Urząd Archiwów przy Radzie Ministrów 

  

    

Litewskiej SRR. Centralny Państwowy Archiwum Lit. SHR------------ __ 

azoę se ius, dnia 6 listopada 1965 z. _ m. m e 1 s c W 

Nr.I-17-2----- - - e 

Pieczęć podłużna o brzmieniu: Poświadozam zgodność ony sanako e _ 
tłumaczenia % oryginałem w sz: oe Nr Repertorium 22/66------e- 
Należność za tłumaczenie pobrano za str. taryf. - zgodnie z taryfąw- 
z Rozp. Min. Sprawiedl.z 21.X,1961 r, /Dz.U.Nr 48/61, poz.257/ w/g s 
w kwocie 25 zł Jelenia Gówa, dnia 15 stycznia 1966 r,----------e == 
Pieczęć okrągła z napisem w otoku: Tłumacz Przysięgły Stefąn Biegun--- 
w Jeleniej GÓrze- om c m o eo ze oe eco zę ———— 
Pieczęć rozna o brzmieniu; Stefan Biegun Tłumacz Przysięgły Języków 
aaacznak ego, ukraińskiego i rosyjskiego w Jeleniej Górze, ul,------- 
Pan e mow +00 00 0 SOO SOS 00 09 ONY SU SOO SG STO UP SOUP O O OŁ O OP A (OP ONW TP O SOP SUP O OE 0 OOO NE OP 0 _— 
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Załącznik nr 19 

Zaświadczenie LPA w Wilnie o tym, iż Witold Siemaszko aresztowany 

18 lipca 1942 r. uciekł z więzienia 3 października 1942 r. 

Zaświadczenie Konsulatu Generalnego RP w Wilnie o treści j. w. 

© 
LIUTUVOS ARCHYVY DEPARTAMENTAS 

-AROHYNO PAZYMEJEMAE. 

ORA OR YALETYNIE LNJE s BO A 

"nne, 
vilniuje 

1 1997 06 10 kr.1117/31-30-97 

Vilnisus sunkiyjy dśrby kalejimo archywiniame fonde,1942 m. kaliniy alfa- 

betineje knygoje irasytas Semaika Vitold, Leono (pavarde- taip dokumente, gimimo me- 

tai nenurodyti), kuris 1942 07 18 buvo patalpintas i kalejimą (areśto prieżastis 

nenurodyta) ir 1942 10 03 i$ kalżjimo nabego. 

PAGRINDAS. F.R-730, ap.2, b.81, 1.43 a.p. - 

G.Słuckairó 

L.Yarkauski aż 

  
zn Tel 764 109 Asiek „141682 some] 

2016 Vilnkus Faks. 65 M3 Valst.komercinis bankas
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9 Wilno, dnia 29 lipca 1997 r. 

KONSULAT GENERALNY 
POLSKIEJ 

W WILNIE 

LENKIJOS RESPUBLIKOS 
GO NIE KONSULATAS Pan Witold Siemaszko 

VILNIUJE 
zera : ul. Kosynierów Gdyńskich 28/3 

, Wilnius, Smelio g. 20A 
tel. 709001 do 08 51-686 Wrocław 

70 90 09 
1337/31 -D-84-97 

ZAŚWIADCZENIE 

Konsulat Generalny RP w Wilnie niniejszym zaświadcza, 

że według informacji uzyskanej z Centralnego Archiwum Państwowego 

Republiki Litewskiej ( pismo Nr S-2438-5 z 26.06.1997 r.) 

w księdze alfabetycznej z 1942 r,należącej do zbiorów archiwalnych 

Wileńskiego Więzienia Ciężkich robót, figuruje Siemaszka Witold, 

s. Leona ( nazwisko zgodnie z zapisem w księdze, rok urodzenia nie 

zny), który został osadzony w więzieniu 18.07.1942 r. Przyczyna 

urasTku nie podana. Ksiege zewiere cdn't:cję, że p.Sicmaszka 03.10.1942 r. 

uciekł z więzienia. 

Zał.: 1 ki p EN 
pe? 9, , zĄ 
twi SA + ŁY : te . 
[2] SZ pł * iz: Wa'ćdemar Lipka-Chudzik 

4 1? „afk , 

YE SE A Łonu Goneralyy 7 
x Na +/ 

dE
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Załącznik nr 20 

Zaświadczenie archiwalne w jez. rosyjskim, że Henryk Wiłkojć przebywał 

w więzieniu od 5.12.1941 — 23.01.1943 r., z którego uciekł. 

Zaświadczenie PCK w Warszawie o pobycie w więzieniu Henryka Wiłkojcia. 

Zaświadczenie z Londynu o nadaniu stopnia oficerskiego H. Wiłkojciowi. 

APXVBHAA CHPABKA 

B zoKyMEHTAZBHHX MaTeEpnazax lleKTpanbHOTO rocyKapoTBenEO- 

ro apxusa iwronoxo% CCP uwepTcA CEeReHER O TOM,4TO BAJIKOŃE 

Tenpuxac,ocuH Jngsuxaca,5 nekaópn I94I roza nowuegłu » Bwzb- 

HOCCHYD KATODERYD TOpiwy.23 anpapn I948 roza BWIKOWE m3 Topr- 

Mu dJexaz, 

  

z U-3-0 

I upa I973 roza 

Topox Buxxunc
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5 LURH ii ? Warszawa, w A. WezE_1974_ 196 '( 
Adras jek ug "karo lo. skryika poczt Hr 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ 
ZARZĄD Sn AE Pan + 

BIURO INFORMACH 1 POSZUKIW we. Inf 1/0/722/77 Henryk WTŁKOJC 

ema B P 1V Oddział Miemski 
He 1629.9 <23 ul.Inowrocławska 27 in.* 

53-649 A rocła« 
  

W ślad za pismem naszym z dnia 1.0).197Jr. w sprawie 
zadwiadczenia o pobycie Pana w więzieniu w czasie wojny w Mal. 
uprzejmie zawiadamiamy,że według informacji uzyskanych z Radz. 
kiego Czerwonego Krzyża w Moskwie - WILKOJC Henryk syn Ludwik. 
przebywał w een w Wilnie od dnia 5. pOITa19lr. do dnia 
23.1.1943r, Zaświadozenia o powyższym zostało przesłane Panu 
posre nictwem Konsulatu. o 

Kierownik Biura 
Informacji 08 cs raMwań 

/4. „Scędwiezkowa | / 

/
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W 50-tą rocznicę najazdu Niemiec i ZSRR na 
Polskę w dniach 1 i 17 września 1939 roku, celem upamięt- 
nienia dla przyszłych pokoleń bohaterskiego wysiłku i po- 
aan żołnierza polskiego w walce z obu najeźdźcami o 

, Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej 
Hike 1 września 1989 roku, poz. 1i2, z uwzględnie- 
niem postanowień Dekretów Prezydenta RP z dn. 
11.11.1974 r., poz. 1, i z dn. 11.11.1977 r., poz. 2, wszyscy 
żołnierze Polskich Sił Zbrojnych walczący w latach 1939- 
1956 zostają przeniesieni z dn. 1 września 1989 roku w stan 
spoczynku w stopniu oficerskim: szeregowi i podoficerowie 
w stopniu podporucznika; oficerowie za walkę z obu 
najeźdźcami awansowani o dwa stopnie. 

  

Zaświadczenie Nr tUik6i8: 

Dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dn. 1 września 1989 roku, poz. 1 

KEIRYKOWI anu x POPU zereerzowdaśee werden diai azja dna c IA PY na onto 

VIŁ%OJĆ sdksah ae eeiaadk ziel iraa teras r aaa ZE PARZE pr terenowa ns 

UFOdZOonamUu ..:.;.... akc 74.01 NOOO e oaeśoa dn stris ło irena 

został nadany w dniu 1 września 1989 roku 
honorowy stopień oficerski 

PODPORUCZNIKA 
POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH 

Londyn, dnia 1 września 1989 r. 

Prezes Rady Ministrów 

gen "Jan A. Łokcikowski 
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Załącznik nr 21 

Pismo Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” do Litewskiego Episko- 

patu w sprawie przeproszenia Polaków za popełnione zbrodnie litewskie 

podczas II wojny światowej. 

Gdańsk, 22.02.2000 
» RODZINA PONARSKA « . 

POLSOCH RA WSONOOZEĆ WOKCNSDJ SIŁAŻ! MOGIŁ 
80-300 Gdańsk ul A. Odowskiego 

556-61-59 Lietuvos Episkopatas 

Vilnius 

Sventaragio,4 

Ekscelencje, Szanowni Duchowni! 

ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Ponarska", zrzeszające ży- 

jące jeszcze: wdowy, sieroty, braci, siostry, krewnych oraz przy- 

jaciół Polaków pomordowanych w latach 1941-1944 w Ponarach Kk. 

Wilnę, wyraża zaiteresowanie zapowiedzianym przez Episkopat Lit- 

wy przeproszeniem za udział Litwinów w zagładzie Żydów podczas 

1X wojny światowej na Litwie. 

Najwięcej ofiar zostało bestialsko zamordowanych właśnie w Pona- 

rach przez litewskie ochotnicze oddziały specjalne /Ypatingu Bu- 

xriai/ pod egidą gestapo. Wśród przeszło 100 tys. 70 tys. Żydów, 

Te same plutony egzekucyjne, w tyn samym czasie rozstrzeliwały 

tamże t y s i 4 c e Polaków, często w grupach mieszanych żydow- 

sko-polskich, przywożonych z więzienia Łukiszki w Wilnie, np. 

5 maja 1942 ri - 125 osób /Litewskie Panswowe Archiwum,księga 
vnpertów wiyziennych, sygn B-?30-2-?6; 

Różnica polegała na tym, że Żydów rozstrzeliwano za żemo pocho- 

dzenie, Polaków zaś za konspiracyjną walkę z niemieckim najeźżdzcą 

Męczenską śmierć po wielomiesięcznym okrutnym śledztwie, prowadzo 

nym przez litewską saugunę, poniosła liczna inteligencja:profesoro 

wie, lekarze, nauczyciele, młodzież gimnazjalna, a nawet ksiądz, 

mianowicie kse.Romuald Świrkowski - przedwojenny dyrektor Akcji 

katolickiej w Archidiecezji Wileńskiej - żołnierz Armii Krajowej. 

Zginął właśnie w dużej grupie wraz z Żydami / Lit.Państw.Arch. 

Wilno sygn.R-730-2-84/. 

U takiej sytuacji, gdy litewskie ochotnicze formacje wojskowe tak 

masowo służyły faszystowskiemu reżimowi okupacyjnemu, na co jest 

dokumentacja w archiwach, aktach w Głównej Komisji Badania Zbrod- 

ni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, zeznaniach świadków 

i literaturze historycznej, zaistniała teraz okazja do wyrażenia 

za to skruchy również względem Polaków, Zwłaszcza że w tym cuasie 

kiedy to, się działo, nie było jakiegokolwiek protestu tak ze stro 

ny lit. duotowieństwa jak i osób świeckich,zarówno na Litwie, jak 

i w jej diasporze. Zadawnione przestępstwa, wywodzące się % kato- 

łickiego narodu litewskiego nie mogą przecież być puszczone w
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niepamięć. Nie pozwoli na to sumienie Dostojnych Biskupów współ- 

czesnej Litwy. 

kpiskopat Francji także dopiero niedawno /1997 r./ w deklaracji 

z brancy pokajał się za popełnione winy podcząs ostatniej wojny. 

Z wyrazami szacunku 

dla Tych, którzy nade wszystko 

miłują prawdy i sprawiedliwość 

w imię Boga! 

BRE Ź 4 
„ 

mgr e 

Zarząd Główny $towarzyszenia 

*KODZINA PONARSKA" 

Mane Uriela, /-/ Maria Wieloch 

daria Ko (-/ Maria Kozłowska 

VU U RY A, /=-/ Irena Perchel 

buudka. (i eo /-_ Wanda Przybysławska 

Rzuata Bus. /=-/ Renata Buśko/ 

P.X.Adresaci: 

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - Ważykan 

Muncjusz Apostolski na Litwie - Wilno 

Kuncjusz Apostolski w Polsce - Warszawa 

$ekretariat Episkopatu Polski - Warszawa 

4wiązek Polaków na Litwie - Wilno 

Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wilenskiej - Torun 

Towarzystwo Miłosników Wilna i Grodna - Warszawa
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Odpowiedź Episkopatu litewskiego z dnia 14 kwietnia 2000 r. 
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Sekretoriatas: $.Skapo 4. 2001 Vilnius, Lietuva tel. (2222-54-55: faksas (22) 22-09-72 

2000 04 14 
LIST BISKUPÓW LITWY 

NA DZIEŃ SKRUCHY I PROŚBY O PRZEBACZENIE 

Świat obchodzi 2000-ą rocznicę Narodzenia Jezusa Chrystusa. To jest rok 

Wielkiego Jubileuszu, czas szczególnej łaski. Z tym, że przyjęcie odkupieńczej 

łaski Jezusa Chrystusa jest możliwe po uprzednim wyrażeniu serdecznej skruchy i 

postanowieniu nie powtarzać popełnionych błędów. 

Kościół był wierny misji powierzonej Mu przez Jezusa Chrystusa, jednak z 

powodu słabości swoich członków w nie uniknął błędów, za które chce wyrazić 

skruchę i w taki sposób oczyścić swoją pamięć. 

Ojciec Święty jako pierwszy pokazał przykład 12 marca bieżącego roku, gdy 

poprzez szczególne nabożeństwo Przeproszenia prosił Boga o przebaczenie za 

czynione przez katolików błędy przeszłości. My, biskupi Litwy, w jedności z 

Ojcem Świętym i całym Kościołem, korzystając z łaski płynącej jako dar Roku 

Jubileuszowego, ogłaszamy Dzień Skruchy i Przeproszenia. Z tej okazji chcemy 

szczególnie wymienić niektóre błędy. 

Wyrażamy żal, że dzieci Kościoła dla rozpowszechnienia i obrony wiary 

czasem uciekały się do niegodnych środków - zapominając, że Bóg jest Miłością i 

dlatego tylko miłością można prowadzić narody ku prawdzie. Używana w 

przeszłości przemoc i nienawiść, niezgodne z Ewangelią, obciąża pamięć Kościoła. 
Żałujemy, że na przeciągu wieków Kościół pozwalał sobie na wchodzenienie 

w niesnaski narodowościowe i nie reagował odpowiednio, gdy egoizm narodowy 

był stawiany ponad wartości głoszone przez Ewangelię. Pamięć Kościoła 

przygniata zachowanie się działaczy narodowych, którzy wykorzystywali uczucia 

religijne we wzajemnym zwalczaniu się. 

Ubołewamy, że części dzieci Kościoła w czasie Drugiej Wojny Światowej 

zabrakło miłości wobec prześladowanych Żydów, że nie wykorzystano wszystkich 

możliwych sposobów dla ich obrony, a zwłaszcza zabrakło zdecydowania, by 

wpłynąć na tych, którzy pomagali hitlerowcom. Pamięć Kościoła przygniatają 

213
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wszystkie przejawy antysemityzmu w przeszłości, które i obecnie próbują wzniecać 

ludzie o braku odpowiedzialności i miłości. 

Żałujemy, że dzieci Kościoła z powodu słabości ludzkiej, strachu, lub 

korzyści osobistej nie tylko przystosowywały się do przestępczych reżimów 

okupacyjnych rezygnując ze swych obowiązków religijnych, moralnych i 
obywatelskich, lecz również wspomagały ciemiężycieli. Pamięć Kościoła obciążają 

winy tych, ochrzczonych świeckich i osób duchownych, które kolaborowały z 

ciemiężycielami Ojczyzny i Kościoła. 

Wyrażamy żal, że dzieciom Kościoła, wzywanym przez Ewangelię do 

służenia biednym, nieraz zabrakło wrażliwości w obliczu nędzy, ucisku i 

niesprawiedliwości społecznej. Parnięć Kościoła obciążają nieotarte łzy maluczkich 

sióstr i braci. 

Żałujemy, że dzieciom Kościoła często brakowało wrażliwości wobec 

poczętego życia ludzkiego, że pozwoliły zabić wiele nienarodzonych dzieci, 

wyrządzając ogromną krzywdę tym dzieciom, narodowi i Kościołowi. Pamięć 
Kościoła przygniata krew przelana rękoma dzieci Kościoła albo za ich zgodą. 

Przyznanie się do tych wszystkich błędów niech obudzi nasze 
chrześcijańskie sumienia, byśmy uniknęli nowych błędów we współczesnym 

świecie, w którym ludzie są zachęcani kroczyć drogą kompromisów. Przepraszając 

za grzechy dzieci Kościoła, my także wszystkim przebaczamy. Żałując za 

przewinienia uczynione teraz i w przeszłości, pragniemy, by Rok Jubileuszowy dla 

naszego Kościoła stał się okresem odnowy i uświęcenia się, by nowe stulecie było 

wiekiem zgody, jedności, wzajemnej współ odpowiedzialności i chrześcijańskiej 
miłości. 

Arcybiskup S. TAMKEVICIUS 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Litwy 

Biskup J. BORUTA 
Sekretarz Konferencji Episkopatu Litwy
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Załącznik nr 22 

Dokument o egzekucji Polaków z 18 lutego 1943 r. 

Sąd Woj. w Olsztynie sygn. II K 59/76 t. IV k. 566 

w 
8 
. 

a 

et Koszandnur 4er 8170 6.408 ED 
255.0... 

Ausesnkien:totelle > Glee + 
o odd tnie oaacn owce, | 

- TY 4/2 1 RY, 126/62 4 

  

+ 

in das 

Gefrnonia LMkieckiki 

ia vila... 

Die ie Untorouskungska ft «1nsiszekówm Foien 

+ yVevgiomnt Stokowski , ue 11.11.1897 Osaólek,Er.Gostig 
PzySenislaws 016 1 o0h ,cn 2,2,2005 Konetantinow aeb., 

« "Nrelike SsvYWNR OK 1 ,16,X.2806 ska) ,K 
e WeNwietieler Piotrowi «s, 4,5.1955 wide Er. 

+ vS,vitvronia Kondratowi os 49.1919 
6, Wiodisiem Stenki wi s,26,5.1607 Zletone? Meseleeś 

$> a st daraa sadarekie, Kis4kinow Mukuiea g0., 
„ufam we tu w, 25,6,1930 ,Kr.Osalmiana ssb. 

: 9 IntosLae a 
9 Browna Piotu oh, j).1097 Sagutka, Xrinek got., | 

Vin vranzisek O gn oweki, 16,6,1911 Sea-Bilne got., 

          

mie Fit O Pa Owa EA, PIANO RaAUM *., 
M riawrian Koszaraki, 12 

+ 41 fali 914.1 Tania Resieeka,Y%Y 

5, Wieśielena Rudiocka 

Y16, (Pransieka Doemos:*, 

YTY Prantiska Poesobut, 12.12.1090 Dośc,Kv.L44a aeb., 
H8./ Halina Ko pe 6 , 4,4,1923 silna gob., 

w% MV 9, YSte fan + 616 oho wsk 1,27,1.1912 otwsokśr.sareeten SE. 
MY woal Borejito,19.1.1921 Saolensk geb., 

sint am 16.2,1943 wig der ieft su 0n514526ń,Dle Wetlaseung 14% 

40 abzuwioksln dass die noch se giożekeń Toga um 8 Uky 

turek einen Beszteń Sioherheitapoliai in $e- 
OKA KOUCZŁU werÓwu 

dja 6 
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Dokument o egzekucji 15 Polaków z 28 listopada 1942 r. 

LPA sygn. R—730-2-84—105 

Der Kommandeur Wilna, d. 27 „lovezter 1942, 
dar Siehorkeitspolizel smd des SD. N 

 Litauen ” 
—_— tą 

Haupiauszenstelle Wilna 

B.Mr._ B70/42 II A 2- 

An das 

Gefaengnis Lukischki 

in Wilna. 

  

Die fuer die Deutsche Sicherheitspolizei dort ein- 

sitzenden Personen: 

= /WwArzowski,Pasel geb. 20. 5.0l- 
w-wv2./ Farechborski,Przenislam " +1 -14:07 
4/3./ To bijasz, Jose * . 5.05 

—— ZĘ -2 8 r 8 k i-Zakrzewski,Karol *. 9, 4.393 
./ Zń e li nsk i,Teodor * 5. 5.98 

> Mia r ty k a, PRóxard * 2 4JĄ 
— z e/ 3koczkoweski,PBoleslsx " 24. 4.07 

zł Geebrowesnki, Jerz; 5 zi e.zę 
a 2 PY, / z zirsk, kadrzej wa Da 

goMlo./ Berzostowski, niktor » 27.11.96 
——"wll./-Paskiewicz, fesryk * 16.9,:8 

w«12./Staokiewicz,Bolealamx. — * $. 8.02 
M.3./-T omkiewiczcwoaksria * 17. 3.94 
—vq4./ ;Rymkiemiczaria . 4, 8.01] 
MS /Bynmkiewicz, Josefa 37. 6.00 

ż6/ " «z o 

sind an. 30.2) »..42 auc der Baft zu eutloseea sad so 

abzunidkeln,dacś sie av gleiohen Tage morgosof8 Ukr von 

einem Reamten jer hieżsigen Dieastatelle ia Eapfang gc- 

nonnen werien koennen. 

. % pyłay: i 

Pora, Na L aa,
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Załącznik nr 23 

W LPA w Wilnie pod sygn. R-1673 znajduje się Kartoteka niekompletna 

prowadzona przez gestapo w 1942 r., w której są imiona i nazwiska aresz- 

towanych Polaków, niezlitewszczone, z datą i miejscem urodzenia, adresem, 

datą aresztowania oraz informacją w języku niemieckim o przyczynie 

zatrzymania. Również podana jest data zwolnienia, aczkolwiek nie zawsze. 

Bardzo ważne są pojawiające się literki b.b., co oznaczało „besonderes 

bezichneter” — „szczególnie zaznaczony”. Był to kamuflaż wyroku śmierci. 

Czasem zaś jest wprost podane, że „zlikwidowany”. 

Informacje o przyczynie aresztowania, choć także nie zawsze podawano, 

były następujące: ZWP — Związek Wolnych Polaków, POW - Polska 

Organizacja Wojskowa, przynależność do tajnej polskiej organizacji, za 

posiadanie broni, za fałszywy dokument, za wrogą propagandę, za fałszywe 

kartki żywnościowe, za sabotaż, udział w prowokacji, niezameldowany, 

przekraczanie granicy bez dokumentów, terroryzm, słuchanie radia i roz- 

powszechnianie wiadomości, za list do matki od syna, który prosił, by 

ostrzegła brata, kupowanie broni, obraza żołnierza niemieckiego, szpieg, 
członek bandy, posiadanie materiałów wybuchowych. 

Pole Najczęściej powta- 

rzającą się informacją 

jest: przynależność do 

      
  

xiroil, Josef tajnej polskiej organi- 

geb.: 1922 An Dorf Plaćiśkiai Zacji. W sumie kartotek 
| Krs.:WilnagGem. Paberze. dotyczących Polaków 

woni. znajduje się 670. Ważne 

jest to, iż wszędzie 

—o__—.— o of m ---- zaznaczona jest naro- 

. dowość — „Pole”, czego 
B."r. 225 -5.46.- ; brak w dokumentacji 

W.wurde 12.11.41 verhaftet,weil | prowadzonej przez Lit- 
er Mitslied einer geh.poln.ider- wInów. 
standsbewesuns ist. Da ihm nichts : 
nachgewiesen werden Konnte, wurde 
er am 24.12.41 a.d.Faft entlassen.
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15. 
16. 
17. 

. Bielawski Stanisław ks. ur. 3.10.1913, wyrok — 6 mies. 
. Bielewicz Wiesław ur. 9.07.1921 w Puszczykowie areszt. 24.02.1942 

20. 

18 
19 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

26. 

27. 

Wykaz nazwisk Polaków przebywających w więzieniu w 1942 r. 

za przynależność do tajnych polskich organizacji, sporządzony 

na podstawie ww. kartoteki 

(wg LPA Wilno sygn. 7R 1673) 

Adolph Janina ur. 15.02.1900 w Grodnie, areszt. 9.05.1942 

Alukonis Jan ur. 6.12.1898 w Trokach, wyrok — 7 mies. 

Andrys Zygmunt ur. 1926 w Wilnie, wyrok — 4 mies. 

Aramowiczowa Władysława ur. 3.08.1885, aresztowana 3.06.1942, 

zwoln. 20.04.1943 
Augustowska Irena ur. 20.11.1920 w Wilnie, areszt. 16.03.1942 

Augustowski Kazimierz ur. 4.03.1916 w Wilnie, areszt. 16.03.1942 

Awdzieczyk Stefan ur. 11.05.1887, areszt. 12.08.1942 
Awgul Bronisław ur. 31.01.1920 w Ostrzykach, areszt. 25.06.1942 
Babicka Stanisława ur. 19.04.1909 w Petersburgu, areszt. 7.05.1942 

. Babicki Stanisław ur. 16.07.1913 w Orenburgu areszt. 7.05.1942 

11. 
12. 
13. 
14. 

Banachowicz Michał ur. 21.10.1923 w Wilnie, areszt. 13.04.1942 

Baniewiczówna Janina ur. 24.02.1906 w Kownie, wyrok — 12 mies. 

Barankiewiczówna Wanda ur. 13.03.1923 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Barsegow Wieńczysław fałsz, nazwisko Pilipienko Czesław 
ur. 25.09.1915 w Tyflisie, areszt. 28.07.1942 
Baselewicz Stanisław ur. 20.07.1908 w Wilnie, areszt. 6.05.1942 

Białopiotrowicz Józef ur. 11.01.1912 w Nowosiołkach, wyrok — 12 mies. 
Bicz Piotr ur. 22.12.1905 w Nackowie, areszt. 2.11.1942 

Blachaniec Andrzej ur. 27.01.1896 w Radgoszczy, areszt. 1.05.1942, 

wyrok — 3 mies. 

Bober Aleksander ur. 19.12.1904 w Rypinie, areszt. 16.03.1942 

Bobrowski Józef ur. 8.05.1923 w Stołpcach, areszt. 16.03.1942 

Bodasiuk Meliecjusz ur. 18.09.1905 w Kaliszu, areszt. 1.05.1942 

Bogacka Wanda ur. 25.09.1921 w Wilnie, areszt. 15.06.1942 
Bogdanowicz Józef ur. 5.01.1912 w Wilnie, areszt. 20.08.1942, 

wyrok — 6 mies. 

Bogdanowicz Stanisław ur. 12.01.1916 w Święcianach, 

areszt. 21.08.1942 

Boguszewski Władysław ur. 24.07.1921 w Skorbucianach, 

wyrok — 12 mies.
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28. 
29: 
30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35: 

36. 

37: 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

. Chrostowski Adolf ur. 8.05.1906 w Baranowiczach, 

45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 

56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 

Bogusławski Władysław ur. 10.11.1907, areszt. 16.03.1942 

Borgieł Honorata ur. 19.07.1923 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Borkowski Stefan ur. 14.03.1909 w Wilnie, areszt. 10.03.1942, 

wyrok — 12 mies. 

Bortkiewicz Albert ur. 12.01.1926 w Wilnie, areszt. 4.10.1941, 

wyrok — 4 mies. 

Bortkiewicz Antoni ur. 16.11.1900 w Miłaszunach, wyrok — 5 mies. 

Bortkiewicz Bronisław ur. 1.01.1904 na Litwie, areszt. 13.06.1942 

Borucki Aleksander ur. 3.05.1901 w Trokach, areszt. 2.08.1942 

Borusewicz Władysława, c. Aleksandra, areszt. 10.06.1942 

Boruszewski Franciszek ur. 7.10.1900 w Trokach, wyrok — 2 mies. 

Brejwówna Wanda ur. 10.11.1923 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Brzostowski Wiktor ur. 27.11.1896 w Petersburgu 

Bublewicz Bronisława ur. 31.01.1914 w Gierwiatach, wyrok — 9 mies. 

Bujko Zygmunt ur. 24.05.1904 w Wilnie, areszt. 2.08.1942 

Butkiewicz Halina ur. 1.06.1906 w Wilnie, areszt. 3.05.1942 

Butkiewicz Maria, areszt. 3.05.1942 

Chociewicz Halina ur. 6.11.1903 w Warszawie, areszt. 1.05.1942 

areszt. 16.03.1942, zmarł w więzieniu 

Chwalko Włodzimierz ur. 1.05.1902, wyrok — 7 mies. 

Cielecki Kazimierz ur. 1922 w Wilnie, wyrok — 2,5 mies. 

Cieślak Karol ur. 2.01.1886 k. Święcian, areszt. 2.08.1942 

Cizik Jan ur. 26.02.1909 w Wilnie, wyrok — 1 mies. 

Czaplik Jan ur. 10.10.1920 w Nowym Dworze, areszt. 14.11.1942 

Czarnocki Zygmunt ur. 10.03.1920 w Tomaszowie, areszt. 11.09.1942 

Dakincewicz Henryk ur. 20.06.1910 w Trokach, areszt. 10.(?).1942 

Dalecki Jan ur. 25.03.1921 w Turniszkach, wyrok — 12 mies. 

Dankiewicz Stanisław ur. 12.12.1908 w Trokach, wyrok — 2 mies. 

Dawidow Mikołaj ur. 22.05.1909 w Święcianach, areszt. 21.08.1941 

Dawidowski Wiesław ur. 2.01.1928 w Kownie, areszt. 15.04.1942, 

wyrok — 0,5 mies. 

Dmochowska Zofia ur. 16.05.1920 na Litwie, areszt. 22.08.1942 

Dobrogost Władysław ur. 19.01.1901 w Sochaczewie, wyrok — 2 mies. 

Dobrowolska Zofia ur. 30.08.1891 w Częstochowie, areszt. 7.10.1942 

Dobrowolski Lucjan ur. 11.03.1924 w Częstochowie, areszt. 9.10.1942 

Dobrowolski Michał ur. 29.10.1899 w Mińsku, areszt. 23.09.1924 

Dobrowolski Tolmir ur. 23.06.1892, areszt. 7.10.1942
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62. 
63. 
64. 

65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
TŁ 
12. 
T 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
95. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 

Doliński Ryszard, areszt. 28.12.1941 

Dowgiało Stanisław ur. 18.12.1895, wyrok - 7 mies. 

Downarowicz Aleksander ur. 22.02.1900 w Włokowysku, 

areszt. 30.04.1942 

Dubicka Julia ur. 7.02.1914 w Bałtupiu, wyrok — 6 mies. 

Dubicki Paweł ur. 15.01.1899, wyrok — 9,5 mies. 

Dubicki Piotr ur. 13.04.1901 w Wilnie, wyrok — 4,5 mies. 

Duda Anna ur. 27.02.1908 w Mołdecznie, wyrok — 2 mies. 

Dulkiewiczowa z d. Drozdówna Franciszka ur. 3.08.1918 w Wilnie 

Eismont Władysław ur. 17.01.1917 w Święcianach, areszt. 21.08.1941 

Fieldorfówna Janina ur. 17.08.1898 w Wilnie, areszt. 3.05.1942 

Filipaitis Wacław ur. 1912 w gm. Podbrodzie, wyrok — 12 mies. 
Gabriałowicz Władysław ur. 1922, wyrok — 2,5 mies. 

Gajdamowiczówna Wiktoria ur. 12.04.1924, areszt. 30.04. 1942 

Ganówna Bronisława ur. 20.10.1922, wyrok — 12 mies. 

Giecewicz Wacław ur. 19.10.1899 w Grodnie, areszt. 12.08.1942 

Giedrysówna Genowefa ur. 26.07.1919 w Wilnie, zwoln. 28.10.1942 

Gontkiewicz Edmund ur. 12.11.1891 

Gorta Bożena ur. 17.10.1899 w Płocku, areszt. 13.06.1942 

Grabarczykówna Helena ur. 3.07.1924 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Griner Edward ur. 5.05.1924 w Wilnie, wyrok — 12 mies. 

Grochowski Józef ur. 15.09.1910 w Nowej Wilejce, wyrok — 3,5 mies. 

Grombczewski Czesław ur. 9.07.1911 k. Warszawy, areszt. 5.09.1941 

Grumyko Jerzy ur. 5.11.1910 w Stołpcach, areszt. 16.03.1942 

Grunt-Majerówna Janina ur. 22.10.1923, wyrok 12 mies. 

Gryciuk Stanisław ur. 15.11.1913 w Smorgoniach, wyrok — 1 mies. 

Grzmielewska Wiktoria ur. 14.04.1893 na Litwie, wyrok — 0,5 mies. 

Grzmielewski Stefan ur. 26.04.1892 w Warszawie, wyrok — 3 mies. 

Grzymała Jan ur. 13.05.1909, wyrok — 12 mies. 

Gulbinowicz Roman ur. 30.11.1922, wyrok — 12 mies. 

Gulbinowiczówna Janina ur. 6.11.1922 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Górski Witold ur. 22.10.1914 w Wilnie, areszt. 16.03.1942 

Hajan Franciszek ur. 18.11.1918 k. Poznania, areszt. 16.08.1942 

Hajbutowicz Józef ur. 6.02.1908, wyrok — 6 mies. 

Haniczówna Janina ur. 22.04.1905 w Grodnie, areszt. 16.03.1942 

Hansen Oskar ur. 12.04.1922 w Helsinkach, zwoln. 12.08.1942 

Hattowski Jan ur. 18.02.1919 w Wilnie, wyrok — 2 mies. 

Hec Marian ur. 1925 w Wilnie, wyrok — 2 mies.
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Herman Józef ur. 26.05.1895 w Trokach, wyrok — 3 mies. 
Herman Mikołaj ur. 10.04.1912, wyrok — 12 mies. 

Hermanowicz Paweł ur. 16.03.1894 w Mejszagole, areszt. 3.05. 1942 

Hołub Stanisław ur. 16.04.1904 w Wilnie, wyrok — 3 lata obozu 

Ingielewicz Stefan ur. 24.08.1909 w Wilnie, wyrok — 2 mies. 

Iszora Eugeniusz ur. 23.10.1889 w Wilnie, areszt. 1.09.1942 

Iwanowski Jan ur. 31.06.1892 na Litwie, areszt. 2.08.1942 

Iwanowski Stefan ur. 10.03.1907 k. Lidy, areszt. 15.05.1942 

Iwaszkiewicz Jan ur. 5.01.1926 w Wilnie, wyrok — 12 mies. 

Jacyna Kazimierz s. Jana 

Jacyna Maria ur. 26.09.1917 w Taldomie (w Rosji), areszt. 15.07.1942 

Jankowski Jan ur. 11.05.1908 w Trokach, wyrok — 2 mies. 

Jaskułowski Adolf ur. 1.08.1888, areszt. 12.02.1942 

Jaskułowski Mieczysław ur. 2.01.1913 w Wilnie, wyrok — 12 mies. 

JerzyńskaStanisława ur. 8.05.1924 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Jurek Zdzisław ur. 11.12.1918, areszt. 7.01.1942 

Jurkowlencówna Helena ur. 20.04.1924 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Kaczyński Piotr ur. 18.08.1921 w Kownie, wyrok — 1,5 mies. 

Kalenda Jan ur. 7.07.1909, wyrok — 2 mies. 

Kaleńska Regina ur. 22.09.1905, areszt. 30.04.1942 

Kalinowska Maria ur. 20.03.1923 w Wilnie, areszt. 8.04.1942 

Kalinowska Sabina ur. 27.11.1921 w Wilnie, areszt. 8.04.1942 

Kalinowski Jan ur. 28.03.1920 w Warszawie, areszt. 10.09.1941 

Kaliszewicz Piotr ur. 15.07.1913, areszt. 27.04.1942 

Kanclerzewski Roman ur. 10.01.1895 w Warszawie, areszt. 16.03.1942 

Karmaz Antoni ur. 11.06.1906 w Wilnie, areszt. 16.03.1942 

Katkowski Jan ur. 9.04.1921 w Trokach, wyrok — 2 mies. 

Kilios Wincenty ur. 28.09.1909 w Wilnie, areszt. 23.11.1942 

Klasso Oktawian ur. 4.03.1898 w Wilnie, areszt. 2.08.1942 

Kleczkowski Józef ur. 1898 w Trokach, areszt. 10.09.1941, 

wyrok — 2 mies. 

Klimontowicz Marian ur. 20.04.1923 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Klimowicz Irena ur. 25.03.1923 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Klockowski Józef ur. 1898 w Trokach, areszt. 10.09.1941 

Kluk Ludwik ks. ur. 24.10.1882 w Trokach, areszt. 12.09.1941 

Kobaciński Stanisław ur. 24.10.1900 k. Poznania, areszt. 13.06.1942 

Kobylińska Ludwika ur. 15.08.1903 w Wilnie, areszt. 5.05.1942 

Kondratowicz Witold ur. 13.02.1922 w Wilnie, areszt. 27.02.1942
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Konopko Feliks ur. 1906 w Rukojniach, areszt. 16.03.1942 
Kopeć Leon ur. 6.06.1922 w Wilnie, wyrok — 3 mies. 

Korczyc Wacław ur. 29.10.1891 k. Słonima, areszt. 22.04.1942 

Korwel Henryk ur. 20.06.1921 w Wilnie, wyrok — 12 mies. 

Kosacki Piotr ur. 23.10.1914 w Wilnie, areszt. 6.05.1942 

Kossarski Marian ur. 8.12.1891 w Kownie, areszt. 21.08.1942 

Kowalewski Stefan ur. 28.03.1922 w Trokach, areszt. 9.09.1941 

Kozakiewicz Józef ur. 13.09.1922 w Wilnie, areszt. 2.08.1942 

Kozakiewicz Stanisław ur. 15.11.1897 w Wilnie, areszt. 2.08.1942 

Kozłowski Albin ur. 1907, wyrok — 2 mies. 

Krasodomska Waleria ur. 22.09.1920 k. Poznania, areszt. 16.03.1942 

Krukowski Eugeniusz ur. 3.11.1915 w Wilnie, areszt. 11.06.1942 
Krukowski Zygmunt ur. 14.07.1923 w Wilnie, areszt. 25.02.1942 
Krzywiec Tadeusz ur. 12.07.1916 w Wilnie, wyrok — 2,5 mies. 

Kucykówna Janina ur. 19.03.1923 w Wilnie, areszt. 1.05.1942 

Kuczyński Stanisław ur. 29.01.1922 w Wilnie, wyrok — 12 mies. 

Kukalk Feliks ur. 27.10.1910, areszt. 20.03.1942 

Kulewiński Józef ur. 10.03.1889 w Wilnie, areszt. 11.08.1942 

Kunicki Józef ur. 31.05.1898 w Trokach, wyrok — 2 mies. 

Kupiec Zbigniew ur. 28.04.1924 w Wilnie, areszt. 5.09.1941, 

wyrok — 2,5 mies. 

Kupriaszkin Jan ur. 10.11.1908, wyrok — 12 mies. 

Kurowska Maria ur. 8.12.1917 w Homlu, areszt. 1.05.1942 

Kwaksys Jan ur. 1923, wyrok — 12 mies. 

Kłosińska Bronisława ur. 3.09.1902 w Kownie, areszt. 12.08.1942 

Lachowski Juliusz ur. 27.02.1921 w Taszkiencie, areszt. 11.11.1941 

Lewiński Stanisław ur. 22.06.1920 w Briańsku, areszt. 22.10.1941 

Lewiński ur. 1920, wyrok 11 mies. 

Liczbiński Witold ur. 1925, wyrok — 3 mies. 

Lipiński Edward ur. 21.06.1910 w Charkowie, wyrok — 12 mies. 

Liskowski, areszt. 19.11.1942 

Lisowska Weronika ur. 12.10.1913 w Wilnie, wyrok — 1 mies w 1941 

Litwinowicz Maria ur. 4.12.1923 w Petersburgu, areszt. 23.10.1941 

—21.11.1941 
Litwińska Józefa ur. 28.10.1906 w Trokach, areszt. 10.09.1941, 

wyrok — 2 mies. 

Litwiński Józef ur. 28.10.1910 w Trokach, areszt. 11.09.1941
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Ludek Walenty ur. 27.01.1911 k. Poznania, wyrok 1,5 mies. 

Łabuszewski Marek ur. 1923, areszt. 29.07.1942 
Łabuński Henryk ur. 14.07.1912 w Wilnie, wyrok — 9 mies. 

Łakowicz Józef ur. 15.02.1885 w Trokach, areszt. 10.09.1941, 

wyrok — 2 mies. 
Łapiński Jan ur. 15.04.1914 w Trokach, areszt. 10.09.1941 

Łastowski Władysław ur. 19.02.1907 w Wilnie, areszt. 5.09.1941, 

rozstrzel. 17.09.1941 

Łepkowski Julian ur. 3.09.1923 w Białymstoku, areszt. 10.04.1942 

Łowczynowska Stanisława ur. 8.08.1917 w Rosji, wyrok — 12 mies. 

Łukaszewicz Władysław ur. 24.01.1909, areszt. 19.06.1942 

Łukociewska-Sadowska Tekla ur. 28.09.1913 w Wilnie, areszt. 15.06.1942 

Łukociewski, areszt. 22.08.1942 

Łukowska Czesława ur. 4.07.1922 w Wilnie, areszt. 11.06.1942 

Łuszczyński Paweł ur. 1924 w Nowosiołkach, areszt. 9.01.1941, 

wyrok — 8 mies. 

Macewicz Ignacy ur. 8.08.1900 w Wilnie, areszt. 10.09.1941 

Macionis Antoni ur. 7.05.1916, areszt. 15.10.1942 

Mackiewicz Karol ur. 21.10.1924, areszt. 3.04.1942 

Mackiewicz Wiktor ur. 19.12.1888 w Michaliszkach, areszt. 1.05.1942 

Mackiewiczówna Jadwiga ur. 22.10.1918, areszt. 2.02.1942 

Maculewicz Olgierd ur. 13.02.1923 w Grodnie, areszt. 19.03.1942 

Macutkiewicz Henryk ur. 1927 w Widzunach, areszt. 29.07.1942 

Magiera Henryk ur. 1.05.1910 w Kielcach 

Mahrburżyna z d. Zajączkowska ur. 12.02.1893 w Oborniku, areszt. 

13.07.1942 

Majda Leonard ur. 22.09.1892 w Łodzi, areszt. 2.02.1942 
Majewski Bolesław ur. 19.02.1913 w Wilnie, wyrok — 6 mies. 

Makasiewicz Jan ur. 3.02.1913 w Raduminie, areszt. 20.11.1942 

Makowiecki Stanisław ur. 9.10.1924, areszt. 19.06.1942 

Makowski Witold ur. 6.03.1899 w Wilnie, areszt. 5.11.1941 

Malczewski Adolf ur. 17.03.1911 w Terespolu, areszt. 1.09.1941 | 
Maldzisówna Wanda ur. 30.07.1914 w Wilnie, wyrok — 2,5 mies. 

Marcinkiewicz Edward ur. 30.08.1891 w Łunińcu, areszt. 10.11.1941 

Marczak Stefan ur. 10.05.1899 w Warszawie, areszt. 11.08.1942 

Markiewicz Antoni ur. 16.03.1887, areszt. 4.08.1942 

Markiewicz Bolesław ur. 11.05.1909 w Łyntupach, areszt. 4.08.1942
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Markiewicz Marian ur. 24.03.1924 Kownie, areszt. 31.01.1942 

Markowska Apolonia ur. 20.08.1912, areszt. 12.09.1941 

Markowski Edward ur. 27.09.1910, areszt. 12.09.1941 

Masaitis Stanisław ur. 1.05.1924 w Wilnie, areszt. 10.08.1942 

Mascianica Adam ur. 4.09.1907 w Łyntupach, areszt. 1.07.1942 

Masewiczówna Helena ur. 4.12.1922 w Wilnie, areszt. 24.10.1941 

Matakowski Marian ur. 1924 w Wilnie, areszt. 27.02.1942 

Matowska Janina ur. 11.09.1904, areszt. 2.06.1942 

Matusewicz Stanisław ur. 14.11.1889 w Wilnie, areszt. 25.11.1942 

Mazurkiewicz Zofia ur. 14.04.1908 w Charkowie, areszt. 15.06.1942 

Mickiewicz Aleksander ur. 21.05.1924, areszt. 19.06.1942 

Mieczkowska Emilia ur. 6.10.1901 w Wilnie, areszt. 21.04.1942 

Mielczarkówna Aniela, areszt. 19.10.1942 

Mietkowski Jan ur. 18.02.1923, wyrok — 12 mies. 

Mikołajczyk Wacław ur. 14.04.1905 w Piotrkowie, areszt. 19.03.1942 

Mikulska Anna ur. 18.04.1912 w Lublinie 

Mikulski Zygmunt ur. 19.06.1904 w Wilnie, areszt. 10.09.1941 
Mikłaszewicz Witold ur. 16.04.1911, areszt. 19.05.1942 

Milanowska Janina ur. 15.08.1918 w Wilnie, areszt. 31.03.1942 

Mincer Tadeusz ur. 23.10.1913, areszt. 5.05.1942 

Minkiewicz Stanisław ur. 1900, areszt. 19.05.1942 

Minkowski Leon ur. 12.04.1903, areszt. 17.10.1942 

Mirkowski Józef ur. 14.03.1909, areszt. 13.11.1941 

Miłoszek Jan ur. 22.03.1901, areszt. 19.03.1942 

Mojsiejew Eugeniusz ur. 4.03.1891 w Telszach, areszt. 7.08. 1942 

Monkiewicz Władysław — uciekł 

Mostowicz Konstanty ur. 24.06.1904 w Niemierzu, areszt. 20.11.1942 

Mościcki Zygmunt ur. 21.06.1923 w Wilnie, areszt. 3.11.1942, 

wyrok — 12 mies. 

Motus Jan ur. 23.08.1910, areszt. 18.08.1942 

Mozolowa Maria ur. 22.10.1919, areszt. 3.09.1942 

Możejko Józef ur. 1912 w Antoniszkach, wyrok — 4 mies. 

Muszyński Tadeusz ur. 13.12.1913, areszt. 26.08.1942 

Myśliński Adolf ur. 12.12.1892 w Wilnie, areszt. 15.09.1941 

Nagrabecka Janina ur. 8.01.1924 w Wilnie 

Narutowicz Maria ur. 9.08.1897, wyrok — 12 mies. 

Nawrocki Tadeusz ur. 28.10.1916 w Sochaczewie, areszt. 21.07.1942 

Nestorowicz Kazimierz ur. 5.05.1918 w Wilnie, areszt. 20.08.1941
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Niechajczyk Stanisław ur. 3.03.1923 w Wilnie, wyrok — 9 mies. 

Nosewicz Michał ur. 9.11.1909 w Wilnie, areszt. 16.03.1942 

Nowak Maria ur. 25.04.1919, wyrok — 1 mies. w 1941 

Nowicki Czesław ur. 3.01.1911 w Wilnie, areszt. 1.10.1941 

Nowicki Edward ur. 1928, areszt. 3.04.1942 

Nowicki Juliusz ur. 14.04.1921, areszt. 3.04.1942 

Nowik Bolesław ur. 21.01.1909, areszt. 16.03.1942 

Nowik Stanisław ur. 24.06.1913 w Petersburgu, areszt. 19.11.1942 

Nowosielski ur. 1908, wyrok — 4 mies., zam. w Świrze 

Nowowiejski Zbigniew ur. 1923 w Poznaniu, wyrok — 3 mies. 

Nuniewicz Leon ur. 3.03.1912 w Landwarowie, areszt. 16.01.1942 

Odyniec Wacław ur. 30.01.1890 w Rudziszkach, areszt. 30.04. 1942 

Ograbek Eugeniusz ur. 1.12.1919, areszt. 4.10.1941, wyrok — 12 mies. 
Ojmuciański Franciszek ur. 26.01.1913 w Wilnie, areszt. 28.10.1942 

Olechnowicz Józef ur. 10.12.1910, areszt. 24.11.1942 

Olechnowicz Roman zam. w Jursanich — zbiegł 

Oleszczuk Kazimierz ur. 1921 w Lublinie, areszt. 11.09.1941, 

wyrok — 12 mies. 

Oleński Henryk ur. 24.05.1924 w Warszawie, areszt. 27.02.1942, 

wyrok — 3 mies. 

Olszewska Halina ur. 4.07.1923 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Orszewski Jan ur. 31.01.1921 w Wilnie, areszt. 10.03.1942 

Orszewski Józef ur. 15.08.1915 w Wilnie, areszt. 10.08.1942 

Ostrowecki Seweryn ur. 28.02.1891, areszt. 1.04.1942 

Ostrowski Władysław ur. 13.03.1905 w Leningradzie, areszt. 2.08.1942 

Pacewiczówna Jadwiga 65—letnia, areszt. 26.08.1942 

Paszelski Jerzy ur. 15.04.1915 w Siedlcach, areszt. 6.11.1941 

Paszkiewicz Henryk ur. 18.09.1918 w Pińsku, areszt. 13.06.1942 

Paszkiewiczówna Maria ur. 10.02.1916 w Solecznikach, areszt. 24.02. 1942 

Paukszta Eugeniusz ur. 9.08.1919 w Wilnie, areszt. 6.08.1942 

Paw Jan ur. 16.04.1904 w Tarnowie, areszt. 11.06.1942 

Pawłowicz Jan ur. 29.08.1894 w Lidzie, areszt. 10.09.1941 

Pawłowski Krzysztof ur. 6.10.1917 w Rosji, areszt. 23.03.1942 

Pawłowski Mieczysław ur. 20.10.1918 w Trokach, zwoln. 17.11.1941 

Pieciun Wacław ur. 1903 w Wilnie, areszt. 6.05.1942 

Piekarski Leopold (prawdziwe nazw. Leopold Świkła) ur. 7.08.1913, 

areszt. 2.06.1942, uciekł 

Pietraszun Antoni ur. 19.06.1897, areszt. 16.03.1942
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Pilipaitis Marian ur. 20.10.1917 w Wilnie, areszt. 20.09.1941 

Piotrowska Halina ur. 12.11.1924 w Wilnie, 13.06.1942 

Piotrowska Jadwiga ur. 16.10.1895 w Wilnie, areszt. 1.09.1942 

Piotrowski Bolesław ur. 15.10.1902 w Trokach, areszt. 10.09.1941 

Piotrowski Marian ur. 12.05.1910 w Wilnie, areszt. 3.11.1941 

Pittner Jerzy ur. 15.10.1923 w Katowicach, areszt. 1.05.1942 

Pittner Waleria ur. 3.07.1903 w Lipnicy, areszt. 1.05.1942 

Podlipaj Serafin ur. 2.02.1914 w Trokach, areszt. 9.09.1941 

Poklewska-Sierko z d. Lustig Janina ur. 2.10.1894 w Mińsku, 

areszt. 19.09.1942 

Pomykarska Alicja ur. 5.07.1914 w Poznaniu, areszt. 19.03.1942 

Popiel Michał ur. 29.08.1905 w Wilnie, areszt. 15.06.1942 

Połuczanin Aleksander ur. 26.03.1892 w Wilnie, areszt. 18.08.1942 

Przybora Jan ur. 9.10.1921 w Wilnie, areszt. 21.04.1942 

Przysiecka Anna ur. 10.10.1883 w Knyszynie, areszt. 15.04.1942 

Próba Marian ur. 1.04.1907 w Piotrkowie, areszt. 20.03.1942 

PugowskiHenryk ur. 3.09.1915 w Wilnie, areszt. 27.07.1942, 

wyrok — 12 mies. 

Puszkarska Irena ur. 14.04.1914, areszt. 19.03.1942 

Radkowska Zofia ur. 9.09.1926 w Wilnie, areszt. 15.07.1942 

Radulewiczówna Melania ur. 15.01.1916, areszt. 19.06.1942 

Radzicz Wiktor ur. 16.01.1894 w Wilnie, areszt. 10.11.1941 

Radziwon Romuald ur. 20.11.1909 w Białymstoku, areszt. 11.09.1942 

Rasplewicz Władysław ur. 18.12.1910, areszt. 19.03.1942 

Ratman Tadeusz ur. 5.03.1915 w Otwocku, areszt. 1.09.1941 

Ratsz Józef, areszt. 22.08.1942 

Rauba Jan ur. 1923 w Podbrodziu, areszt. 13.10.1941 

Reis Witold ur. 31.12.1892 w Stryju, areszt. 28.03.1942, 

wyrok — 12 mies. 
Rejsz Janina ur. 2.03.1913 w Wilnie, areszt. 5.05.1942 

Rewieńska Bronisława ur. 6.04.1893 w Rosji, areszt. 15.04.1942 

Rodziewiczówna Irena ur. 3.11.1924, areszt. 3.05.1942 

Rogala Feliks ur. 28.03.1906, areszt. 19.06.1942 

Rogalewicz Mieczysław ur. 2.06.1919 w Mostach, areszt. 3.09.1941 

Rogalski, areszt. 16.05.(?) 

Rogowski Aleksander ur. 31.08.1893 w Homlu, areszt. 1.05.1942 

Rogowski Lech ur. 9.02.1908 w Warszawie, areszt. 4.08.1942 

Rogozińska Zofia 48-letnia, areszt. 15.07.1942



Załączniki 227 
  

310. 

311. 

312. 

313. 

314. 

315. 

316. 

3517 

318. 

319. 

320. 

s3ł: 

322. 

323. 

324. 

325. 

326. 

327. 

328. 

329. 

330. 

33% 
332. 
333. 
334. 
335. 
336. 
337. 
338. 

339. 
340. 

341. 

342. 

Rojewska Ilsa ur. 2.04.1892, areszt. 29.09.1942 

Romanowska Helena ur. 22.07.1905 w Wilnie, areszt. 1.05.1942 

Romecki Stanisław ur. 13.06.1898, areszt. 30.10.1941 

Romejko Henryk ur. 18.03.1923, areszt. 28.02.1942 

Rommer Ludwik ur. 25.09.1911 w Warszawie, areszt. 8.09.1941 

Roszak Ignacy ur. 25.07.1911 w Sarnach, areszt. 9.11.1942 

Roszkowska Irena ur. 15.06.1923 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Roszkowska Jadwiga ur. 4.11.1901 w Wilnie, areszt. 21.04.1942 

Rucka Emilia ur. 24.04.1903 w Mińsku, areszt. 11.05.1942, 

wyrok — 3 mies. 

Rudelis Jan 60-letni, areszt. 31.01.1942 

Rudelis Wacław ur. 1.03.1920, areszt. 12.12.1941 

Rusiecki Czesław ur. 2.08.1920 w Wilnie, areszt. 6.02.1942, 

wyrok — 4 mies. 

Rusiecki Ryszard ur. 29.07.1923 w Wilnie, areszt. 6.02.1942 

Ruszczyc Leon ur. 12.11.1911 w Wilnie, areszt. 24.09.1941 

Rutkowska Maria ur. 8.12.1904 w Oszmianie, areszt. 14.10.1941 

Rybacz, areszt. 10.04.1942 

Rychter Witold ur. 14.04.1907 w Kijowie 

Rydzewska Wanda, areszt. 27.06.1942 

Rynkiewicz Andrzej ur. 2.01.1927, areszt. 25.02.1942 

Rynkiewicz Antoni ur. 9.10.1897 w Wilnie, areszt. 25.02.1942, 

wyrok - 8 mies. 

Rzewuska Marianna Aleksandra ur. 5.09.1908 w Warszawie, 

areszt. 15.09.1941 

Sabliński Henryk ur. 14.04.1914, areszt. 31.12.1941 

Sadowska Anna ur. 21.08.1913 w Wilnie, areszt. 21.04.1942 

Sadurski Jerzy ur. 3.06.1917, areszt. 21.09.1942 

Salmonowicz Nekada Trepka Maria ur. 4.08.1920, areszt. 2.06. 1942 

Samokówna Anna ur. 6.09.1924 w Wilnie, areszt. 26.11.1941 

Sawicki Wawrzyniec ur. 5.09.1908 w Wilnie, areszt. 13.10.1941 

Sawicki Witold ur. 10.05.1912 w Wilnie, areszt. 19.11.1942 

Siemaszko Hipolit ur. 8.01.1899 w Wilnie, areszt. 14.03.1942, 

wyrok — 6 mies. 

Siemaszko Witold Antoni ur. 6.03.1916 w Turkiestanie, areszt. 12.08.1942 

Sieniawski-Bobiatyński Stanisław, areszt. 28.07.1942 i 2.08.1942 

Sienkiewicz Mieczysław ur. 1919 w Wilnie, areszt. 4.10.1941 

Sienkiewicz Władysław ur. 28.05.1902, areszt. 1.09.1942
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Sikora Jerzy ur. 18.06.1922 w Wilnie, areszt. 4.10.1941, 

wyrok — 12 mies. 
Sikorski Franciszek ur. 1.05.1895 w Warszawie, areszt. 24.01.1942 

Smoterowa Stanisława ur. 20.09.1902 w Krakowie, areszt. 13.06.1942 

Smyk Aleksander ur. 14.08.1920 areszt. 10.09.1941 

. Sokołowski Stanisław ur. 8.05.1923, areszt. 16.10.1942, 

wyrok — 6 mies. 
Soroczyński Lech ur. 13.05.1925 w Pruszkowie, areszt. 16.03.1942, 

wyrok — 12 mies. 
Sosnowski Marian ur. 14.08.1923 w Podbrodziu, areszt. 4.07.1942 

Sosnowski Wacław ur. 4.08.1914, areszt. 10.03.1942, 

zmarł 17.03.1942 w więzieniu 

Sołtkiewicz Konstanty ur. 11.12.1906 w Borysowie, areszt. 10.06.1942 

Sołtys Jan ur. 5.04.1905, areszt. 23.08.1941 

Sołtyszko Józef ur. 15.06.1913, areszt. 10.03.1942 

Staniewicz Czesław ur. 24.06.1923, ar. 12.10.1942 

Staniewicz Paweł ur. 1892 w Trokach, areszt. 9.09.1941 

Staniul Jan ur. 20.08.1914 w Wilnie, areszt. 9.08.1942 

Stankiewicz Bolesław ur. 6.08.1902 w Borysowie, areszt. 13.6.1942 

Stankiewicz Franciszek ur. 1921 w Poniewieżu, areszt. 4.10.1941 

Stankiewicz Henryk ur. 1921 w Rosji, areszt. 4.10.1941 

Stankiewicz Jan ur. 9.01.1929 w Wilnie, areszt. 1.12.1941 

Stankiewicz Kazimierz ur. 4.03.1899 w Wilnie, areszt. 23.11.1942 

Stankiewicz Kazimierz ur. 8.04.1907 w Wilnie, areszt. 4.05.1942 

Stasiak Zdzisław ur. 23.09.1922 w Wilnie, areszt. 16.03.1942 

Stasiulewicz Bolesław ur. 1919 w Trokach, areszt. 9.09.1941 

Stasiulewicz Jan ur. 1915 w Trokach, areszt. 1.09.1941 

Staśkiewicz Henryk ur. 1923 w Wilnie, areszt. 4.10.1941 

Stańczyk Franciszek ur. 4.10.1917, areszt. 16.04.1942 

Stempkowski Władysław ur. 22.07.1907, areszt. 10.06.1942 

Stomma Aniela ur. 27.10.1905 w Kiejdanach, areszt. 16.03.1942 

Strakowski Kacper ur. 25.01.1903, areszt. 16.08.1942 

Straszyńska Helena ur. 4.03.1905 w Wilnie, areszt. 14.02.1942 

Strzedziński Władysław ur. 1895, areszt. 23.08.1941 

Surpin Zygmunt ur. 11.11.1918, areszt. 23.03.1942, 

wyrok — 12 mies. 

Symonowicz Albin ur. 1.03.1919 w Trokach, areszt. 10.09.1941 

Symonowicz Władysław ur. 5.05.1900, areszt. 9.04.1942
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Syrwida Jan ur. 6.05.1901 w Wilnie, areszt. 30.04.1942 

Szczepański Jerzy, areszt. 13.08.1942 

Szczuka Ludwik ur. 24.12.1896, areszt. 10.06.1942 

Szendzielarzówna Anna ur. 21.01.1920 w Wilnie, areszt. 21.08.1942 

Szewczyk Anatol ur. 14.10.1913, areszt. 16.03.1942 

Szpakiewicz Mieczysław ur. 1.01.1890 w Sandomierzu, areszt. 2.08. 1942 

Szukszta Marian ur. 2.07.1895 w Warszawie, areszt. 10.06.1942 

Szulc Wincenty ur. 25.10.1921 w Niemenczynie, areszt. 12.10.1942, 

wyrok — 6 mies. 

Szumski Stanisław ur. 26.07.1920 w Wilnie, areszt. 22.02.1942, 

wyrok — 10 mies. 

Szymanowicz Władysław ur. 7.05.1900, zwoln. 28.09.1942 

Szymanowska Anna ur. 17.04.1906, areszt. 1.05.1942 

Szyszak Stefan ur. 27.08.1901, areszt. 16.01.1942 

ŚliwińskaHalina ur. 10.08.1924 w Wilnie, areszt. 13.06.1942 

Tarkowski Jerzy ur. 1922, areszt. 24.12.1941 

Tomaszajtas Mikołaj ur. 1904 w Trokach, areszt. 9.09.1941 

Tomaszewski Batisław ur. 15.02.1906 w Jaszunach, areszt. 23.08.1941 

Trzeciakówna Irena ur. 21.11.1903, areszt. 3.05.1942 

Tuczyński Władysław ur. 15.08.1906, areszt. 3.05.1942 

Tumanis Antoni ur. 6.04.1911 w Wilnie, areszt. 19.11.1942 

TułowskiTadeusz ur. 13.06.1924 w Wilnie, areszt. 9.10.1941, 

wyrok — 12 mies. 

Urbański Leopold ur. 22.07.1922 w Wilnie 

Walicki Janusz ur. 24.06.1922 w Wilnie, areszt. 5.06. 1942 

Walicki Michał ur. 28.09.1900 w Mińsku areszt. 16.03.1942 

Wasilewski Walenty ur. 18.02.1912 w Mińsku, areszt. 5.05.1942 

Wieliczko Stanisław ur. 16.08.1918 w Tomsku, areszt. 2.05.1942 

Wiszniewski Jerzy ur. 23.04.1924 w Wilnie, areszt. 5.09.1941 

Wittke Bogdan ur. 3.08.1922 w Nowej Wilejce, areszt. 29.10.1941 

Wiłkojć Henryk ur. 16.02.1922 w Podbrodziu, areszt. 4.12.1941 

Wojciechowski Jan ur. 17.12.1908 w Opocznie, areszt. 16.03.1942 

Wojno-Orański Piotr ur. 31.01.1904 w Dyneburgu, areszt. 23.08.1941 

Woźniak Józef ur. 5.07.1904 w Jarosławiu, areszt. 23.08.1941 

Wołczacka Władysława ur. 12.05.1910 w Radomiu, areszt. 7.05.1942 

Wołoszczakówna Leontyna ur. 10.05.1925 w Wilnie, areszt. 3.05.1942 

Wydrówna Maria ur. 1.11.1898 w Radomiu, areszt. 7.05.1942 

Władyko Czesław ur. 1920 w Wilnie, areszt. 27.10.1941
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Zaborski Zygmunt ur. 9.04.1917, areszt. 2.05.1942 

Zajączkow Witold ur. 5.03.1923 w Trokach, areszt. 10.09.1941 

Zaleska Halina ur. 10.11.1920 w Rosji, areszt. 7.07.1942 

Zaniewicz Mikołaj ur. 9.08.1916 w Mińsku, areszt. 21.08.1941 

Zapaśnik Mieczysław ur. 20.12.1902 w Łodzi, areszt. 11.09.1942, 

wyrok 12 mies. 

Zaruba Mikołaj ur. 15.05.1908, areszt. 6.05.1942 

Zdanowicz Jan ur. 16.12.1916 w Trokach, areszt. 9.09.1941 

Zdanowski Kazimierz ur. 31.01.1917 w Warszawie, 

areszt. 2.02.1942, wyrok — 8 mies. 

Zieleniewski Kazimierz ur. 27.01.1925, areszt. 19.03.1942 

Zieliński Franciszek ur. 13.08.1893 w Sosnowcu, 

areszt. 20.09.1941 

Zieliński Teodor ur. 5.05.1895 w Warszawie, areszt. 2.05.1942 

Zimnoch Antoni ur. 2.05.1909 w Mariampolu, areszt. 12.09.1941 

Zujew Władysław ur. 5.10.1922 w Wilnie, areszt. 12.09.41 

Zygutis Piotr ur. 1900 w Niemenczynie, areszt. 10.09.1941 
Żebrowski Ludwik ur. 6.08.1896, areszt. 16.03.1942 
Żelechowski Ryszard ur. 1923 w Podbrodziu, areszt. 25.11.1942 

Żubrycki Michał ur. 12.09.1914 w Wilnie, areszt. 19.11.1942 
Żydło Stefan Franciszek ur. 26.12.1901 w Kołomyi, areszt. 3.04. 1942
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Załącznik nr 24 

Wykaz nazwisk Polaków, więźniów Łukiszek, zamordowanych w Pona- 

rach, sporządzony przez autorkę na podstawie różnych dokumentów, posia- 

danych przez ich rodziny oraz z dokumentacji Państwowego Litewskiego 

Archiwum w Wilnie. 

Egzekucja 21 listopada 1942 r. 

wg LPA sygn. R-730-2—77 

Olgierd Aleksandrowicz ur. 7.03.1919 areszt. 15.04. 1942 

Romuald Piekarski ur. 7.02.1915 s. Bronisława areszt. 4.05.1942 

Anna Prokopowicz c. Waleriana areszt. 21.04.1942 

Wanda Rewieńska-Pawełek c. Aleksandra areszt. 15.04.1942 

Mikołaj Taranowski ur. 14.09.1906 areszt. 14.05.1942 

Kazimierz Blamski s. Stanisława areszt. 16.03.1942 

Józef Byszewski ur. 27.07.1901 s. Józefa areszt. 27.04.1942 

Wacław Frydling s. Konstantego 

Mikołaj Marchewa s. Piotra 

. Wacław Mazur s. Jana 

. Stefan Przegaliński s. Adolfa areszt. 16.03.1942 

. Ignacy Ragnowski s. Adama 

. Franciszek Szenk s. Jana areszt. 16.03.1942 

. Ignacy Zagórski s. Adama areszt. 27.04.1942 

. Rajmund Żebrowski s. Ludwika 

. Jan Przybora ur. 1925 s. Iwona 

. Henryk Romanis ur. 1922 s. Stanisława 

. Wiktor Klemm ur. 14.10.1908 areszt. 13.03.1942 
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Egzekucja 3 grudnia 1942 r. 

LPA sygn. R-730-2-84—-105 

19. Stanisław Węsławski ur. 17.09.1896 s. Witolda areszt. 2.08.1942 

20. Henryk Paszkiewicz ur. 18.09.1918 areszt. 12.06.1942 

21. Bolesław Skoczkowski ur. 24.04.1907 areszt. 5.05.1942 

22. Józef Tobjasz ur. 7.03.1905 areszt. 23.04.1942 

23. Przemysław Warachowski ur. 19.12.1907 areszt. 29.04.1942 

24. Paweł Mrozowski ur. 20.05.1901 

25. Teodor Zieliński ur. 5.05.1905



232 Wileńskie Łukiszki 
  

26. Edward Martyka ur. 7.04.1911 

27. Wiktor Brzostowski ur. 27.11.1896 

28. Bolesław Stankiewicz ur. 06.08.1902 

29. Jerzy Cebrowski ur. 21.06.1922 areszt. 7.06.1942 (dane z innego źródła) 

30. Andrzej Guziński ur. 23.03.1921 areszt. 10.04.1942 (dane z innego źródła) 

31. Maria Tomkiewiczówna ur. 17.03.1894 

32. Karol Huzarski-Zakrzewski ur. 30.04.1899 

33. Józefa Rymkiewiczówna ur. 17.06.1900 

34. Maria Rymkiewiczówna ur. 4.08.1901 

Rozstrzelani w 1942 r. w różnym czasie 

Jan Biedrzycki — 2.12. 

Jan Wróblewski — 2.12. 

Jan Majzajo — 2.12. 

Maria Kaczyńska 

Leon Parczewski ur. 27.09.1922 - luty 

Władysław Zgorzelski ur. 22.03.1910 — luty 

Aleksander Raczkowski ur. 15.05.1906 — 24.04. 

Michał Szczerbiński ur. 14.09.1898 — 24.04. 

Waljota Tekla ur. 1.01.1908 — 24.04. 

10. Emanuel Rakowski ur. 17.02.1905 — 24.04. 

11. Franciszek Turło ur. 7.03.1892 — 7.03. 

12. Michał Tadowski — 8.09 

13. Wiktor Klemm ur. 14.10.1908 — 14.06. 

14. Józef Twardy ur. 20.05.1911 — 14.06. 

15. Stanisław Szklenik ur. 26.11.1913 — 14.06. 

16. Piotr Szczemirski ur. 1.05.1892 — 14.06. 

17. Zbigniew Skłodowski ur. 1.01.1920 — 14.06. 

18. Karol Wyrwicz-Wichrowski ur. 1.07.1897 — 7.07 — rozstrzelany za 

pochodzenie żydowskie 
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Więźniowie oznaczeni w sygn. FR-1673 literkami „b.b.” 

do rozstrzelania: 

Zamordowani: 15.07.1942 

Kardis Wiktor ur. 14.07.1896 

Naumówna Helena ur. 22.02.1926 

Nawadzki Józef ur. 2.03.1906 

Taraszkiewicz Michał ur. 20.01.1896 a
s
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W różnym czasie w 1942 r.: 

Abramowicz Henryk 11.12.1918 zamord. 11.03. 

Baniewicz Genowefa zamord. 9.03. 

Bartoszewicz Bolesław ur. 1912 zamord. 3.12. 

Biegański Kazimierz ur. 19.11.1890 zamord. 15.07. 

Bohdziewicz Edward ur. 3.04.1920 zamord. 24.02. 

. Damuc Antoni zamord. 17.10. 

11. 
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Gąsowski Mikołaj ur. 6.10.1894 zamord. 24.06. 

Giegulis Wacław zamord. 13.06. 

Homza Wiktor ur. 16.06.1915 zamord. 2.10. 

Hryniewicz Jan ur. 1895 zamord. 13.06. 

Jankowski Zenon zamord. 1942 

Ledowski Stanisław zamord. 27.08. 

Lisowska Jadwiga zamord. 22.07. 

Lisowski Witold ur. 1915 zamord. 22.07. 

Łapkowski Jarosław ur. 15.03.1909 zamord. 18.08. 

Łastowski Władysław ur. 19.02.1907 zamord. 17.09. 

Maziulewicz Józef ur. 9.12.1914 zamord. 31.10. 

Meylis Ludwik ur. 1.05.1917 zamord. 13.06. 

Mianowski Jerzy ur. 6.05.1917 zamord. 11.03. 

Milazowski Franciszek ur. 5.08.1918 zamord. 24.06. 

Naniewicz Antoni ur. 5.05.1910 zamord. 3.04. 

Orłowski Antoni ur. 1920 zamord. 24.05. 

Piekarski Jan ur. 25.06.1905 zamord. 3.04. 

Pietrusiewicz Paulina ur. 1898 zamord. 27.04. 

Radulewicz Stanisław ur. 29.04.1920 zamord. 7.10. 

Raiski Piotr ur. 8.08.1915 zamord. 11.03. 

Rodowicz (Rodziewicz) Hilary ur. 30.01.1919 zamord. 11.03. 

Roucino Jan 46 lat zamord. 10.10. 

Rudelis Wacław zamord. 11.03. 

Rutkowski Bolesław ur. 24.03.1913 zamord. 11.03. 

Sławoniewski Witold ur. 5.08.1906 zamord. 11.03. 

Wojtkiewicz Helena ur. 17.09.1906 zamord. 15.07. 

Zareika Jan ur. 1903 zamord. 13.06. 

Zbłocki Jan ur. 17.06.1912 zamord. 13.06.
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Egzekucja 2.10.1941 r. 

Eikszto Wiktor ur. 1914 areszt. 10.09.1941 

Górecki Tomasz ur. 12.09.1910 

Kurmin Stefan ur. 8.07.1922 komendant POW areszt. 10.09.1941 

Łuszczyński Paweł ur. 1904 areszt. 10.09.1941 

Łuszczyński Daniel ur. 1911 areszt. 10.09.1941 

Łuszczyński Jan ur. 12.04.1916 

Majewicz Konstanty ur. 5.07.1922 areszt. 10.09.1941 

Maluzin Wiktor ur. 7.09.1922 areszt. 10.09.1941 

Pawłowski Franciszek ur. 1922 areszt. 10.09.1941 

. Piotrowski Bolesław ur. 15.10.1902 areszt. 10.09.1941 

. Wasilewski Mikołaj ur. 4.12.1900 

. Zajączkow Józef ur. 20.03.1898 areszt. 10.09.1941 

. Zajączkowski Witold ur. 5.03.1923 areszt. 10.09.1941 
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Egzekucja 22.12.1941 

Bielan Feliks ur. 3.04.1907 areszt. 9.09.1941 

Stasiulewicz Bolesław ur. 1919 areszt. 9.09.1941 

Tomaszewicz Franciszek ur. 1.03.1916 

Tomaszewicz Aleksander ur. 1914 

por. WP Trusewicz Jan ur. 26.11.1911 areszt. 9.09.1941 

Trusewicz Klemens ur. 15.03.1909 areszt. 9.09.1941 D
u
o
 

Więźniowie rozstrzelani 13 maja 1943 r. 

wg LPA Wilno sygn. R730-2-148—-110 

l. Eugeniusz Górski s. Mikołaja ur. 16.12.1902 

2. Władysław Cynk s. Stanisława ur. 6.01.1898 
3. Marta Hawelówna 

4. Bronosława Jakubowska c. Franciszka ur. 1909 

5. Jadwiga Mongirdówna c. Edwarda ur. 11.10.1889 

6. Kazimiera Radziszewska c. Konstantego 

7. Bronisław Radziszewski 

8. Zygmunt Szymański 

9. Wacław Zawisza 

10. Jerzy Cichocki s. Stanisława
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22. 

. Bolesław Sygnatowicz ur. 1871 rozstrzel. w maju 1943 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31, 

23 

zz: 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Mieczysław Brażewicz—Dosiłko s. Piotra 

Mieczysław Sołtan s. Edwarda 

Gerard Siuchta s. Maksymiliana 

Maria Dąbrowska c. Edmunda ur. 20.02.1891 

Aniela Chłopecka c. Wacława ur. 14.12.1893 

Kazimiera Kowalska c. Romana ur. 14.03.1901 

Janina Sudnikiewiczówna c. Bolesława ur. 4.01.1921 

Jadwiga Siedlecka c. Mateusza 

Stefania Czepułkowska c. Kazimierza 

Bronisław Doroszkiewicz s. Wincentego 

Z różnych źródeł informacje 

Feliks Korolkiewicz ur. 1892 rozstrzel. 15 czerwca 1943 

Jerzy Kurzela ur. 1921 rozstrzel. w maju 1943 

Kazimierz Sygnatowicz ur. 16.03.1909 rozstrzel. w maju 1943 

Regina Jońska ur. 27.09.1913 rozstrzel. w maju 1943 

Leon Joński ur. 11.11.1909 rozstrzel. w maju 1943 

Witold Wołodźko ur. 30.07.1904 rozstrzel. w marcu 1943 

Eliasz Baran ur. 1910 (?) rozstrzel. 4.11.1943 

Aleksander Gerwatowski rozstrzel. 1.02.1943 

Czesław Mazurkiewicz ur. 1910 rozstrzel. 1943 

Zygmunt Bryżuk ur. 18.03.1922 rozstrzel. 1943 

Rozstrzelani w 1944 r. 

Jerzy Zahorski ur. 26.07.1916 rozstrzel. 7.04. 

Barbara Thomme ur. 1919 rozstrzel. w kwietniu 

Eugeniusz Gulczyński 23.06. 

Władysław Matukański ur. 1907 

Jadwiga Wiśniewska rozstrzel. w kwietniu 

Bronisław Komorowski ur. 3.12.1926 rozstrzel. w styczniu 

Zbigniew Kuligowski ur. 19.11.1922 rozstrzel. w październiku 

Anastazja Saulewiczówna ur. 1924 rozstrzel. w styczniu
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Załącznik nr 25 

Rewersy paczek podawanych aresztowanym przez rodziny. 
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Załącznik nr 26 

Zaświadczenie, że Stanisław Łutowicz był zatrzymany w wileńskim więzieniu. 
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Załącznik nr 27 

Fragment listu (grypsu) więźnia Stanisława Wielocha, aresztowanego 

9.08.1942 r., zamordowanego 18.02.1943 r. List do żony Zofii, przemy- 

cony ze szpitala, gdzie leżał więzień. 
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Wszelka filozofia, idea — bez korzeni wyjściowych z życia i bez zastoso- 

wania w życiu to puste frazesy. Chrystus objawił nam swą filozofię 

„pozagrobową”, aby nam tut. ciężkie życie ułatwić. Ideowiec nie załamie się 

nawet pod muszką karabinu, bo wie, że tak czy inaczej umrzeć musi. Doprawdy 

w dzisiejszych czasach wstyd byłoby umrzeć śmiercią naturalną. Wstyd przed 

przyszłemi pokoleniami, które — kochać ojczyznę uczyć się będą po naszem 

życiu, jak my na życiu naszych przodków — którzy, jak np. w powstaniach 

zdawałoby się ginęli bezcelowo. Krew zawsze wydaje plony. Śmierci się nie 

boję, ale chcę żyć, jak każdy ideowiec. Żyjąc bowiem mogę coś jeszcze zrobić. 

Ale pracując dla idei muszę tkwić korzeniami w życiu, bo idea tylko życiu 

bliźnich narodu itp. służy. Dlatego każdy winien w każdych warunkach
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tworzyć w sobie i wokół siebie atmosferę życia normalnego, aby 

normalnie czuć i normalnie myśleć. nawet w celi oczekując najgorszego 

można i należy stworzyć atmosferę życia normalnego. Tak jest u mnie. 

Tak będzie u Ciebie, bo jesteś człowiek, mocny człowiek, a potem matka 

i Polka. Nie złamiesz się takie jest moje przekonanie. Własne mieszkanie 
i zapasy mają z tem związek. Żyj normalnie.



  

  

 



 
  
 
 



  

Helena Pasierbska z d. Stempkowska, ps. „Nawoja” urodzona 

w Wilnie, gdzie ukończyła gimnazjum PP Benedyktynek, harcerka, 

była łączniczką w ZWZ, następnie w AK. Sanitariuszka w czasie 

akcji „Ostra Brama”. 

Po wojnie w Gdańsku ukończyła Wydział Filologii Polskiej 

w PWSP, pracowała jako pedagog. Od przejścia na emeryturę zajęła 

się dziennikarstwem, pisując do prasy krajowej i zagranicznej, 

Zaangażowana w upamiętnianie polskości na Ziemi Wileńskiej, 

honorowy członek Związku Polaków na Litwie, odznaczona m.in. 

Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej w 1993 r. 

przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz 

Krzyżem AK w Londynie 1975r. 

IMS ELOI CH prezes Stowarzyszenia „RODZINA e SN 

założonego w 1994 r. 

 


