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Glinciszki — cmentarzyk zamordowanych przez Litwinów Polaków w 1944 r., 

zbudowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w 1999 r. 

W imieniu Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska ” 

wyrażam serdeczne podziękowanie Radzie Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie za stwo- 

rzenie możliwości wydania niniejszej pracy. 

Dziękuję także Panu Romualdowi Mietkow- 

skiemu, którego brat Czesław został zamordowany 

w Ponarach, za pomoc finansową w wydrukowaniu 

książki. 

autorka
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Od autorki 

W niniejszej pracy będą przedstawione mało, niestety, znane 

miejsca zbrodni, dokonane na Polakach na płn.-wsch. terytorium 

II RP podczas II wojny światowej. Najeźdźcy tam zmieniali się, po- 

cząwszy od Armii Czerwonej, która wkroczyła 17 września 1939 r., 

następnie Niemców od 24 czerwca 1941 r. i znów ZSRR w 1944 r. 

Jedni okupanci byli i pozostali niezmienni — Litwini. Weszli jako 

agresorzy na Ziemię Wileńską 28 września 1939 r., na teren państwa 

polskiego za pozwoleniem Moskwy, która darowała im nieswoje 

ziemie i pozostali do dziś. Siła zdecydowała przed prawem. Stało 

się zgodnie z planami jednego z największych zbrodniarzy świata — 

Stalina. Przedstawiciele zachodniej Europy jak i Stanów Zjedno- 

czonych Ameryki Płn. poszli mu na rękę, zaś Polacy, którzy przelali 

multum krwi na różnych frontach, wspierając aliantów, tym samym 

należąc do państw zwycięskich, nie mieli nic do powiedzenia 

w ustalaniu własnych granic. Szermowane hasła demokratyczne 

w świecie cywilizowanym poszły do lamusa. Zadecydowano o nas 

bez nas! 

W utworzonej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, trwającej niemal 

pół wieku, nie wolno było poruszać tematów, związanych z zaane- 

ktowanymi naszymi terenami. Stąd wynika brak wiedzy o tym, co 

tam się działo, u młodego, jak i starszego pokolenia. W historii 
Polski powstały więc „białe plamy”. 

Po zrzuceniu zaś jarzma sowieckiego przyjęta została w naszym 

kraju opcja polityczna, zwana poprawnością stosunków względem 
też wyzwolonych sąsiadów. Nie należało wypominać im doznanych 

krzywd, ważna bowiem jest przyszłość, a nie oglądanie się wtecz. 

Taka postawa zaprzecza jednak elementarnemu poczuciu spra- 

wiedliwości, ponieważ akceptuje bezkarność popełnionego zła. 

Skutki tego mogą okazać się przerażające, bo teraźniejszość i przy- 

szłość są dziećmi przeszłości, a nasz los będzie rozgrywać się 

właśnie w bieżącej i następnej rzeczywistości.
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Ukazanie prawdy o litewskich zbrodniach powinno zmienić naiw- 

ne opinie o rzekomo poczciwych „braciach unijnych” sprzed wie- 

ków. Trzeba wiedzieć, iż od XIX w. wkroczyli oni na drogę ogrom- 

nego szowinizmu i są zawziętymi wrogami Polaków. Taki stosunek 

względem nas utrzymuje się po dzień dzisiejszy. Kłamstwem jest, 

że „nigdy stosunki polsko-litewskie nie były tak dobre, jak obec- 

nie”, co głosiły elity rządzące do 2005 r. Litwini dyskryminują po- 
zostałych na Wileńszczyźnie Polaków zamieszkałych tam od wie- 
ków, lżą Armię Krajową Okręgu Wileńskiego, mimo że to ona 

toczyła walkę o wolność tej ziemi 1 w ciągu ubiegłych 60 lat nie 

tylko nie wyrazili skruchy za popełnione akty ludobójstwa, ale 

nawet nie przyznali się do nich. 

Na kartach tej książki będzie przywołana pamięć, jedynie częś- 

ciowo, powyższego tematu. Przede wszystkim o Ponarach — najwię- 
kszej kaźni na wschodnim terytorium naszego przedwojennego 

państwa, o której brak wiedzy w oficjalnych źródłach historycz- 

nych. Na przykład w Wielkiej Encyklopedii Multimedialnej („WIEM”, 

edycja 2000) znajduje się następująca notatka: „Ponary to miejsco- 

wość na Litwie w pobliżu Wilna. W okresie od lipca 1941 r. do lipca 
1942 r. Niemcy zamordowali tu 70-100 tys. Żydów, głównie z Wil- 
na i okolic.” I tyle! Prawda jest inna. Sprostowaniom podlegają: 

pierwsze zdanie: przed słowami „na Litwie” brak „obecnej”, ponie- 

waż morderstwa tam dokonywane w latach 1941-1944 działy się na 

terytorium Polski, pozostającej pod okupacją; w drugim zdaniu: to 

nie Niemcy mordowali, lecz Litwini na polecenie niemieckie; dalej: 

nie wyłącznie Żydzi ponieśli śmierć w Ponarach i to w takiej (|) 
ilości. Polaków pozostało w ziemi ponarskiej niebagatelna liczba, 

bo kilkanaście tysięcy 1 to za walkę z najeźdźcami. Ponary znajdują 

się w państwowym rejestrze jako miejsce pamięci narodowej. 

O tym ani słowa. Żydzi i tylko Żydzi. Podczas gdy byli oni roz- 
strzeliwani nie za walkę o Polskę. I wreszcie podany czas zbrodni 

1941-1942 stanowi bezprzykładną nierzetelność. Nie w ciągu jed- 

nego roku miało miejsce zabicie tylu tysięcy ludzi, lecz działo się to 

podczas trzech lat.



Od autorki Q 
  

W powyższej encyklopedii hasła „Łukiszki” w ogóle nie ma, 

podczas gdy ta Murawiowska cytadela jest równa rangą, pod wzglę- 

dem ilości więzionych Polaków oraz zadawanych im cierpień, 

więzieniu Montelupich czy Alei Szucha. Podobnie lekceważąco 

potraktowane są sprawy martyrologii narodowej w Wilnie i na Zie- 

mi Wileńskiej w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, także 

W Jej wersji multimedialnej PWN nr 17: XX wiek. 

Również 16-letnie Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wypeł- 

nia swego zadania, gdyż w podręcznikach szkolnych brak nawet 

wzmianki o kaźni ponarskiej, o naszych bohaterach, młodych i star- 

szych wiekiem, którzy szli tropem wileńskich filomatów i filaretów, 

Jakuba Jasińskiego, Szymona Konarskiego, Zygmunta Sierakow- 

skiego i wreszcie legionistów brygadiera Piłsudskiego. Dobrowolne 

narażanie swego życia, by pozostali rodacy żyli godnie, nakłada 
obowiązek dokumentowania tego! Zaś nagłaśnianie historii spełnia 

zadania dydaktyczne wśród młodego pokolenia tak bardzo wyzby- 

tego uczuć patriotycznych. 

Treść książki zawiera relacje z autentycznych wydarzeń, W któ- 

rych Polacy z Kresów II Rzeczypospolitej Polskiej doznawali nie- 

bywałych cierpień nie tyle z powodu toczącej się wojny, wywołanej 

przez Niemców, ile wykorzystywania możliwości pozbawiania za- 
równo życia jak i mienia polskiego, dokonywanego przez tych 

Litwinów, którzy kierowali się wprost zoologiczną nienawiścią ku 

nam. To boli do dziś. W treści pojawi się czasami fragmentarycznie 
miejscowość na etnicznej Litwie, gdzie miejscowi Polacy jak i ci 

z Wileńszczyzny doznali ciężkiego prześladowania. Również zda- 

rzą się krótkie przytaczania faktów i osób z nimi związanych, zaist- 
niałych w innych okresach, niż okupacja niemiecka, mianowicie: 

sowieckich, także krótkiej zależności od Litwy: gwoli szerszego 

objęcia podjętego problemu. 

Niezbyt wiele jest miejsca poświęconego zbrodniarzom, brak 

wykazów konkretnych nazwisk oprawców tak litewskich jak i nie- 

mieckich, np. ludobójców w Ponarach. Prawdopodobnie zwykłym 

czytelnikom nie Jest to zbyt potrzebne, natomiast profesjonalni his-
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torycy mogą korzystać z badań Instytutu Pamięci Narodowej z pio- 

nu prokuratorskiego, bądź z archiwów. 

Wyrażam wdzięczność ks. prof. Zdzisławowi Chlewińskiemu 

z Lublina za udostępnione mi wspomnienia ze Święcian, p. Tadeu- 

szowi Szynkowskiemu oraz p. Ryszardowi Mackiewiczowi za na- 

desłane mi materiały z Ich prywatnych zbiorów. 

Licząc na dalsze uzupełnienia obszernego tematu, poruszonego 

W niniejszej pracy, postaram się podjąć jego opisania raz jeszcze 

w miarę swych sił i możliwości. O Ponarach byłoby to już piąte 

wydanie. 
Wszystkie nazwiska pomordowanych Polaków w Ponarach, po- 

dane w niniejszej pracy, są oparte na źródłach archiwalnych bądź na 

dociekliwych badaniach dokumentów i relacjach żyjących rodzin. 

Niestety, jest tu przywołana pamięć tylko niektórych zabitych, 

a były ich tysiące. Trudno Jednak ustalić konkretnie — ilu, ponieważ 
duża część zwłok została spalona w czasie trwania akcji ekstermi- 

nacyjnej, to samo dotyczy dokumentacji niemiecko-litewskiej, którą 

okupanci zniszczyli w chwili wycofywania się z Wilna w 1944 r. 

Problematyką tragedii ponarskiej zajmuję się od 20 lat z uwagi 
na osobiste zaangażowanie, wynikające ze zobowiązania wobec 

moich koleżanek i kolegów, którzy ponieśli przedwczesną śmierć, 
podczas gdy ja pozostałam, pomimo że mogłam podzielić Ich los, 

przebywając w więzieniu łukiskim, tym samym będąc potencjalną 

kandydatką Ponar.



Rozdział I 

Sytuacja polityczna na Ziemi Wileńskiej 

podczas okupacji niemieckiej 1941-1944 

ze szczególnym uwzględnieniem 

postawy polskiej młodzieży wobec najeźdźców
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Napad Niemiec na Związek Socjalistycznych Republik Rad 

w czerwcu 1941 r. położył kres masowym deportacjom Polaków 

z Wilna w głąb okrutnego imperium ZSRR. Gorliwość w tym wro- 
gów była tak wielka, że nawet parę dni przed wybuchem wojny, 

wagony załadowane całymi rodzinami ze starcami i małymi dzieć- 
mi, zdążały na daleki wschód, gdzie czekały je długie lata głodu, 

chłodu i poniewierki, kończącej się często przedwczesną śmiercią. 

Toteż w Wilnie z ulgą patrzono na uciekających czerwonoarmiej- 
ców. I chociaż wiedziano, że nadchodzący nowy okupant ma te 

same cele, tj. niszczenie narodu polskiego, to pocieszano się porze- 

kadłem, że gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta. Niechże wro- 

gowie biorą się za łby. Wiadomo, że gdy obaj wykrwawią się, nasz 

kraj wróci do normalnej egzystencji. 
Nie brano jednak pod uwagę tego, jak wiele spustoszenia może 

uczynić towarzyszący okupantowi wróg — Litwini. Poprzednio, ale 
krótko, działali oni nienawistnie względem Polaków, mając sprzy- 

jających im sowietów, którzy podarowali im Wilno. Teraz przystą- 
pili do ścisłej współpracy z Niemcami, trwającej aż trzy lata. 

W stosowaniu metod represyjnych mieli doświadczenie z okresu 
międzywojennego, kiedy to w swoim państwie w sposób brutalny, 

nie przystający do kanonów XX-wiecznej cywilizacji, potrafili zli- 
kwidować zamieszkałych tam Polaków z 200-tysięcznej rzeszy do 

50-tysięcznej. 
Dla hitlerowskich Niemców taka postawa była bardzo na rękę, 

gdyż mogli kierować się dewizą divide et impera (dziel i rządź). 

W przekonaniu Litwinów: „Niemcy ocenią korzyść, jaką przyniesie 

Wielkiej Rzeszy, obecnie i w przyszłej nowej Europie, zaprzy- 

jaźnione niepodległe państwo litewskie”. To śmieszne megalomań- 
skie przeświadczenie nie sprawdziło się. Już od początku wszyscy 

Bałtowie wraz z Białorusinami weszli w skład Komisariatu Rzeszy 

Ostland ze stolicą w Rydze. Litwini liczyli się tylko jako siła 

pomocnicza dla zarządzającego Adriana von Rentelna, tworząc 

siedmioosobowe gremium Radców Generalnych na czele z gen. 
—<—— 

1) Memoriał litewski z 1941 r. w: Konrad Górski „Divide et impera”, Białystok 1995.
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Petrasem Kubiliunasem. W Wilnie byli wyznaczeni komisarze okrę- 

gowi: Hans Hingst na miasto i Horst Wulff na prowincję. Język 

urzędowy to litewski, policja, sądownictwo i oświata zostały pod- 

porządkowane gestapo. 

  I. 
Na zdjęciu: P. Kubiliunas, b. generał wojska litewskiego, mianowany 

przez Niemców pierwszym radcą, otrzymuje dyrektywy od A. Rozenberga — 

reichministra na kraje wschodnie (w środku). 

Do Wilna najechały już uprzednio tysiące Litwinów z etnicznej 

części ich kraju. Byli to en gros — przedwojenni szowiniści 1 oni za- 

silili struktury policyjne. Formacja kryminalna pracowała nie w kie- 

runku ścigania pospolitych przestępców, ale przede wszystkim uni- 

cestwienia przeciwników reżimu faszystowskiego. Nieumunduro- 

wani funkcjonariusze saugumy, czyli policji bezpieczeństwa, pene- 

trowali teren, wyłapując podejrzanych Polaków, później prowadzili 

śledztwo, wykazując niebywałe okrucieństwo, stosując tortury, aby 

wymuszając zeznania pociągnąć dalsze ofiary. Poza nimi istniała 

cała sfora tajniaków, konfidentów denuncjujących, oczywiście, pol- 

ską inteligencję zaangażowaną w podziemną walkę z okupantami. 

Dla potrzeb strzeżenia magazynów, zakładów przemysłowych, 

a przede wszystkim obozów i gett żydowskich były powołane bata-
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liony ochronne. Ilościowo przewyższały one wszystkie inne służby, 

bo w 1942 r. liczyły 8400 ludzi, w tym 341 oficerów, 1772 podofice- 
rów i około 6300 szeregowców. Szefem sztabu był płk Dabulawi- 

czius. Bataliony te uczestniczyły też w większych akcjach ekstermi- 
nacyjnych. Kilka z nich zostało skierowanych do Generalnej 

Guberni, gdzie pełnili służbę, np. na Majdanku w Lublinie. W kwiet- 
niu 1943 r. Litwini brali udział w likwidacji getta warszawskiego. 

Najbardziej jednak zasłynął ze zbrodniczej działalności ochot- 

niczy oddział > - Ypatigu Burys (Oddział Specjalny). Kiedy 

| " nabór do tej formacji egzekucyjnej 

ogłosił Martin Weiss — Niemiec z ges- 

tapo (w randze sierżanta) — chętnych 

Litwinów zgłosiło się tak dużo, że nie 

wszystkich od razu przyjął. Z czasem 

ten oddział rozrósł się do kilkuset 

uczestników. Wywodził się z paramili- 

 tarnej organizacji przedwojennej na 

- Litwie — szaulisów. Dowódcami byli 
| zawodowi wojskowi z armii litewskiej. 

Niezależnie od rozbudowanego apa- 

ratu represyjnego, wielu Litwinów było 
skłonnych posłużyć się donosem na sąsiada-Polaka, wietrząc jego 

autentyczny bądź wydumany udział w konspiracji. Taka infiltracja 
społeczeństwa wileńskiego była możliwa, ponieważ z tysiąca pię- 

ciuset mieszkańców miasta narodowości litewskiej w okresie przed- 

wojennym na 137 tysięcy pozostałych w 1942 r. (według spisu 
administracji litewskiej) było aż trzydzieści trzy tysiące Litwinów. 
Aby skutecznie i naprędce niszczyć żywioł polski, Litwini mieli 

zawczasu przygotowane listy proskrypcyjne osób szczególnie, 
według nich, szkodliwych dla reżimu hitlerowskiego, a tym samym 

1 dla nich. Owymi wykazami posługiwali się przy aresztowaniach 
większych grup Polaków, o czym będzie mowa m.in. przy temacie 
uwięzienia stu zakładników spośród elity miasta Wilna w 1943 r. 
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Przez cały czas jest mowa o Litwinach w służbie niemieckich na- 

jeźdźców na płn.-wschodnie terytorium Polski, podczas gdy głów- 

nym agresorem była hitlerowska Trzecia Rzesza. Od jej odgórnych 

ustaleń wszystko zależało. A polegały one na zaplanowanym opano- 

waniu całego obszaru Europy łącznie z krajami satelickimi oraz 

europejskiej części ZSRR. Przy okazji zaś eksterminacja Żydów, 
których niemieckie kierownictwo polityczne i piony SS uważały za 

twórców i kontynuatorów komunizmu. Fizycznej likwidacji podle- 

gała także polska inteligencja, duchowieństwo, działacze polityczni 

i społeczni, kadra nauczycielska — traktowani jako przeciwnicy dok- 

tryny nazistowskiej. 
Wytyczne odnośnie postępowania na Wschodzie były zawarte 

w rozkazie Heydricha z 2 lipca 1941 r., skierowane do Einsatzgruppe 
i Binsatzkommando. Mieli zaś to realizować litewscy nacjonaliści. 
Oto znaczący fragment tego rozkazu: ,„..MNie należy stawiać 
przeszkód dążeniom do samooczyszczania występującym w antyko- 

munistycznych antyżydowskich kręgach na nowo zajętych 
obszarach. Przeciwnie, należy im sprzyjać, nie pozostawiając śla- 

dów w taki sposób, ażeby miejscowe „koła samoobrony ” nie mogły 
później powoływać się na rozporządzenia lub udzielone polityczne 
przyrzeczenia...” W okręgu wileńskim odpowiedzialne za całość 

przeprowadzonych akcji przez Litwinów było Einsatzkommando 9, 

działające na pograniczu Armii Środek i grupy Armii Północ. 

  

Nie bacząc na wszystkie te trudności 

i zagrożenia, ruch konspiracyjny w polskim 

społeczeństwie rozwijał się od początku II 

wojny światowej. Już w październiku 1939 r. 

na Ziemi Wileńskiej zaczęły powstawać 
spontanicznie organizacje wolnościowe. 

Ł” 1 Dla uporządkowania sytuacji w listopadzie 

mi 1939 r. Główny Dowódca Służby Zwycię- 
Komisarz na m. Wilno - Hingst 

  

1) Za Jackiem E. Wilczurem „Wileński pierścień śmierci” Oficyna Wydawn. ECHO.
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stwu Polski gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski wysłał z War- 
szawy do Wilna oficerów dla zorganizowania dowództwa woje- 
wódzkiego SZP. Nadano miastu kryptonim „Dwór”, zaś prowincji 
„Pole”. Dowódcą został mianowany płk Nikodem Sulik. Potoczyło 
się dalsze organizowanie struktur niepodległościowych. Po areszto- 
waniu N. Sulika przez NKWD, dowództwo objął ppłk. Aleksander 
Krzyżanowski, który pozostał aż do 1944 r. 

HR ” ć 2 AA, | r ' i .. % ge 

a . A , R s A . 

AA 

  
Mir/gen. Aleksander 

Krzyżanowski   
Tablica pamiątkowa dla uczczenia pamięci 

gen. A Krzyżanowskiego w kościele 
oo. dominikanów w Warszawie.
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Jednym z ważniejszych zadań konspiracyjnych było ratowanie 

zagrożonych Polaków przez wydawanie im fałszywych dokumen- 

tów. Zajęła się tym tzw. legalizacja. Musiała też powstać konspira- 

cyjna prasa, aby informować społeczeństwo o prawdziwych wyda- 

rzeniach. Nieodzowna była łączność z Komendą Główną przy po- 

mocy kurierów, jak również krótkofalowej aparatury nadawczo-od- 

biorczej. Gromadzono broń z różnych źródeł, produkowano granaty 
(„sidolki”) i inne materiały zapalające. Funkcjonowały punkty ruszni- 

karskie. Słowem konspiracja garnizonu działała pełną parą. 

W służbie zdrowia lekarze wydawali fałszywe świadectwa zdro- 
wia, ratując Polaków przed wywożeniem na roboty przymusowe do 

Rzeszy. Szkolono sanitariuszki do przyszłych bojów partyzanckich. 
W szpitalach miejskich z oddaniem leczono więźniów politycznych, 
przywożonych z tyfusem czy innymi poważnymi chorobami. 

Prowadzono wywiad, ponieważ Wileńszczyzna stanowiła zaple- 
cze frontu wschodniego. Miało to najwyższe znaczenie dla alian- 

tów. Do tego potrzebna była sieć placówek z nadzwyczaj odpowie- 
dzialnymi ludźmi. 

Polskie Państwo Podziemne zmieniało nazwę z SZP na Związek 

Walki Zbrojnej aż po Armię Krajowej, która to nazwa pozostała już 

do końca ruchu zbrojnego. Pion cywilny był niezależny od AK. Na 

czele stał Delegat Rządu jako przedstawiciel Rządu RP w Londynie, 

dokąd odchodziły meldunki w zakamuflowanych mikrofilmach. 
Przekazywano informacje o represjach okupantów, eksterminacji 

Żydów, o nastrojach społeczeństwa itp. Wydział Opieki Społecznej 

rozdzielał otrzymane z Czerwonego Krzyża środki materialne dla 

potrzebujących. 
Do 1943 r. walki zbrojne polegały na dywersji i sabotażu. Nato- 

miast na początku roku powstał pierwszy oddział partyzancki por. 

Antoniego Burzyńskiego ps. „Kmicic” w okolicy jez. Narocz. Nie- 
stety, po kilkumiesięcznej udanej akcji bojowej został on podstępnie 

zlikwidowany przez partyzantów sowieckich, grasujących na tery- 
torium Wileńszczyzny.
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Zaistniały liczne inne brygady akowskie, które prowadziły dzia- 
łania bojowe tak z Niemcami, jak i z Litwinami — ochotnikami 
w służbie hitlerowskiej. Niejednokrotnie potrzebny był kontakt 
z Garnizonem i wówczas możliwe były „wpadki”. Zresztą zdarzały 
się one w Wilnie i jego okolicach permanentnie, więzienie na Łu- 
kiszkach było zapełnione ponad wszelką miarę. 

Wielkie spustoszenie miało miejsce wśród młodzieży wileńskiej, 
która z ogromnym zapałem włączyła się w pracę konspiracyjną, nie 

oglądając się na zagrożenie ze strony służb policyjnych litewsko- 
niemieckich. Podanie na pierwszym miejscu litewskich ma uzasad- 
nienie w tym, że to one dwoiły się i troiby w szpiclowaniu polskiego 
ruchu oporu. Niemcy tylko korzystali z tych usług. 

Wśród powstałych grup niepodległościowych na szczególne wy- 
różnienie zasługuje Związek Wolnych Polaków. Dzieje tej organi- 
zacji należą do mało znanych kart w historii, członkowie zaś jej zło- 
żyli największą hekatombę krwi. 

Wszyscy chłopcy, a także kilka dziewcząt, byli uczniami bądź 
świeżymi absolwentami wileńskich gimnazjów i liceów, przede 
wszystkim: im. króla Zygmunta Augusta, im. A. Mickiewicza oraz 
im. J. J. Śniadeckich. Dwa pierwsze istniały od lat, natomiast to 
ostatnie zostało otworzone dopiero w 1938 r. przy Uniwersytecie 
Stefana Batorego dla wybitnie zdolnych chłopców. Jako dowód ży- 
wiołowych patriotycznych porywów niech posłuży fakt zgłoszenia 

się całej klasy Il-ej tej szkoły do jednego z pedagogów-akowców 
prof. Teodora Gorty o przyjęcie do konspiracji (z listu p. Renaty 
Busko, jego siostrzenicy, zam. obecnie w Olsztynie). 

Charakterystyczną kwestią dotyczącą rodowodu uczestników ZWP 

było to, że wielu z nich było synami oficerów WP, przebywających 
W obozach jenieckich lub poległych we wrześniu 1939 r., względnie 

zaginionych (także później zidentyfikowanych w Katyniu). Chłopcy 
więc czuli się niejako zobowiązani w zastępstwie ojców do konty- 
nuowania walki z najeźdźcami. 

Cofnijmy się jednak do źródeł organizacji, zapoczątkowanej jesz- 
cze przed wojną i zwanej Ligą Wolnych Polaków.
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Według relacji byłych członków (R. Kukułowicz w Warszawie, 

T. Rymiński w Gdyni, D. Ciesielska w Warszawie) posiadała ona 

charakter polityczny, nawiązujący do XIX-wiecznego Towarzystwa 

Filomatów i Filaretów, a więc: miłość Boga i Ojczyzny, samodo- 

skonalenie poprzez wyrabianie takich cech charakteru jak: wysokie 

poczucie honoru, sumienność, bezinteresowność, kolężeńskość, 

solidarność, a przy tym ofiarność i strzelistość religijna. 

W przedwrześniowej Polsce, która znalazła się między takimi 
koncepcjami ideologicznymi jak: faszyzm na zachodzie i komu- 

nizm na wschodzie, był uzasadniony Mickiewiczowski profetyzm 

oraz duch moralizatorski. Poczucie zagrożenia bytu państwowego 

dyktowało potrzebę przygotowania się do walki, kiedy zaistnieje 

tego konieczność. 

Józef Piłsudski był sztandarową postacią organizacji. Hołdo- 

wano tradycjom Jagiellonów, a więc federacji bratnich narodów: 
Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi i to nie na zasadzie zdominowania 

czynnikiem polskim, ale na łączeniu grup etnicznych w celu prowa- 

dzenia wspólnej polityki gospodarczej, kulturotwórczej i obronnej. 

Liga aczkolwiek preferowała sąsiedzkie łączenie się i dążyła do lik- 

widowania nacjonalizmów oraz wzajemnych animozji między naro- 

dami, jednakże była zdecydowanie antyrosyjska z powodu zakusów 

imperialistycznych sowieckiej Rosji, nie tylko podtrzymującej, lecz 

przewyższającej pod tym względem carską politykę. 

Tak by przedstawiał się pokrótce program polityczny tej organi- 
zacji. Jeśli chodzi o patronów, to był nim w pierwszym rzędzie płk. 

Edward Perkowicz. W jego majątku Stary Dwór k/Woropajewa, 

który powstał na działce osadniczej przydzielonej Pułkownikowi za 

jego zasługi bojowe w legionach, latem 1938 r. zostały zawiązane: 

grupa seniorów z profesorem historii, świetnym wykładowcą 

w gimnazjum męskim im. Zygmunta Augusta w Wilnie, Waleria- 

nem Kwiatkowskim na czele oraz grupa młodzieżowa z Janem Ka- 

zimierzem Mackiewiczem z gimnazjum im. Adama Mickiewicza. 

Opracowano deklarację polityczną w związku z napiętą już sy- 

tuacją polityczną i zagrożeniem naszego kraju.
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Patron Ligi płk. E. Perkowicz (urodzony w 1886 r.), wkrótce 
generał brygady to wcześniej wielce zasłużony żołnierz legionów, 
później kampanii wrześniowej, następnie 2. Korpusu, biorącego 
udział w bitwie pod Monte Cassino. Zmarł w 1964 r. w Kurytybie. 

Z chwilą wybuchu wojny niewielka grupa młodzieżowa Ligi po- 
większyła się znacznie. 17 września 1939 r. — pamiętnym dniu wtar- 
gnięcia Armii Czerwonej na polskie terytoria zawiązał się wśród 
młodzieży Związek Wolnych Polaków jako pochodna Ligi. 

28 grudnia 1939 r. podczas spotkania przedstawicieli organizacji 
konspiracyjnych w Wilnie z przybyłymi osobami z Warszawy usta- 
lono podporządkowanie ZWP do jednej, wspólnej dla wszystkich, 
Służby Zwycięstwu Polski, następnie przekształconej w Związek 
Walki Zbrojnej, a w końcu w Armię Krajową. 

Powołanie Związku Wolnych Polaków nie było tylko zmianą na- 
zwy Ligi na Związek. Był on organizacją wojskową, zaś Liga — po- 

lityczną. Jego pełne ukonstytuowanie nastąpiło 19 marca 1940 r, tj. 
uchwalenie i przyjęcie „Konstytucji”. Miało to miejsce u państwa 
Rymińskich w Wilnie — jak wspomina żyjący (1996 r.) Tadeusz Ry- 
miński ps. „Józef ” (potem „Renard”, zaś od jesieni 1943 r. — „Orkusz”). 

Podstawową działalność ZWP stanowiły: informacja i propagan- 

da, samokształcenie i przysposobienie wojskowe. 
Rozpoczęło się od informacji i propagandy w listopadzie 1939 r. 

W celu podniesienia na duchu ciężko doświadczonego społeczeń- 
stwa drukowano na powielaczu i kolportowano ulotki z nasłuchu 
radiowego. Wiadomości krzepiły, budząc nadzieje. Oczywiście ry- 
zyko „wpadki” było nieustanne, lecz stanowiło ono czynnik wkalku- 
lowany w całość przedsięwzięcia, a ochotników nie brakło, nie tylko 

tych zrzeszonych, także młodocianych roznosicieli i „naklejaczy”. 
Okazji do manifestowania uczuć patriotycznych nie brakowało. 

Już 2 listopada 1939 r. na sławnym cmentarzu Rossa, tam gdzie na 

małym wojskowym cmentarzyku spoczywa serce Marszałka Piłsud- 
skiego zebrały się nieprzeliczone tłumy (około dwudziestu tysięcy), 

głównie szkolnej młodzieży, śpiewające gromko pieśni narodowe. 
Skończyło się szarżą litewskiej policji konnej i schwytaniem ponie-
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których. 11 listopada w święto Niepodległości rozlepione na mieś- 

cie ulotki przypominały mieszkańcom niezbyt dawny sukces pol- 

skiej państwowości. Kolportowano również inne okolicznościowe 

informacje, związane z aktualną sytuacją, np.: w szkolnictwie. 

Na wieść o zaplanowanej litwinizacji szkół w Wilnie i związanej 

z tym redukcji polskich nauczycieli postanowiono w ZWP zorgani- 
zować strajk uczniowski w dniu 4 grudnia 1939 r. Odbył się marsz 

protestacyjny od kościoła św. Jerzego do gmachu gimnazjum żeń- 

skiego im. E. Orzeszkowej przy tej samej, głównej arterii miasta. 

Posypały się areszty i osadzenia w więzieniu łukiskim. Uczniowie 

odsiedzieli 2-3 tygodnie, niektórzy cztery miesiące. W kilku przy- 
padkach zatrzymano także rodziców. Do najbardziej głośnych are- 
sztowań należało zabranie cenionego prof. Władysława Oszywy — 
polonisty, który po odbyciu kary więziennej znalazł się na dłuższy 
czas W karnym obozie na Litwie, gdzie ciężkie warunki nadwyrę- 

żyły mu zdrowie, o czym wspominał jako ociemniały starzec w 1987 r. 
Zamieszkał po wojnie w Krakowie, ponieważ miasto to najbardziej 
przypominało mu Wilno. 

W postrajkowych restrykcjach było sporo tzw. „wilczych bile- 

tów” dla uczniów. Pozamykano pewną ilość szkół. 

Aby nie dopuścić do zniszczenia bądź zarekwirowania zbiorów 

szkolnej biblioteki, członkowie ZWP wynieśli księgozbiór z gimna- 
zjum im. A. Mickiewicza i umieścili go w prywatnych domach. 

Do działań ulotnych, sporadycznych ZWP zaliczyć można także 

wywieszanie flag państwowych w święta narodowe, np.: 3 maja 
1940 r., na niektórych domach oraz sprawowanie warty honorowej 

12 maja przy Mauzoleum w rocznicę śmierci Marszałka. 
Już od października lub listopada 1939 r. pomyślano o skoordy- 

nowanej akcji propagandowej, mianowicie o wydaniu stałego pisma 
pod nazwą „Za Naszą i Waszą Wolność”, nawiązującego do tradycji 

romantycznych, tak żywych w Lidze. 

Według pisemnego zapisu T. Rymińskiego: pierwszy (najdalej 

drugi) numer tego pisma został odbity przy udziale Tadeusza Dwo- 

rakowskiego na ręcznym powielaczu w mieszkaniu dr Wołodźki
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przy ul. Zawalnej w Wilnie (koło zboru luterańskiego). Syn dr Wo- 
łodźki był członkiem ZWP. O dacie wydania pierwszego numeru 
świadczy stwierdzenie Grzegorza Mazura, że już 1 lutego 1940 r. 
ukazał się 4-5 egzemplarz „Za Naszą i Waszą Wolność”, a więc 
pierwszy numer musiał być wydany znacznie wcześniej. („Studia 
Historyczne” PAN O/Kraków, zeszyt 4 (173) s. 517, rok 36-1993). 

Jak wspomina T. Rymiński: „Inne numery były odbijane u mnie 
w domu, gdzie też był przechowywany powielacz. Dopiero pod 
koniec 1940 r. albo w pierwszych miesiącach 1941 r. odniosłem go 
osobiście do mieszkania generałowej Biernackiej, która mieszkała 
wówczas przy ul. Zakretowej 9. Pamiętam to dokładnie, ponieważ 
do wojny mieszkał w tym lokalu z rodziną mój wuj, który po wojnie 
obronnej trafił do niewoli jako oficer rezerwy. ” 

Odbijanie, a przedtem redagowanie „Za Naszą i Waszą Wolność” 
odbywało się także w innych domach np.: u Staszka Kuleszy (ps. 

„Walter”, „Wiktor”) — absolwenta gimnazjum im. Zygmunta Augu- 
sta, następnie ucznia Państwowej Szkoły Technicznej im. J. Piłsud- 
skiego przy ul. Holendernia. 

Dom Kuleszów znajdował się w Kolonii Magistrackiej (za Anto- 
kolem) poza miastem, co gwarantowało bezpieczeństwo oraz umo- 
żliwiało prowadzenie nasłuchu radiowego w celu przekazania go 

W gazetce. Młodzież przybywała do Kolonii na rowerach lub przy- 

pływała z miasta łodzią po Wilii. Można sobie wyobrazić zapał tam- 

tych chłopców i dziewcząt, wpleciony w tak uroczy zakątek podwi- 
leńskiego pejzażu, który niczego nie stracił nawet po 50 latach, 
kiedy autorka, wiedziona ciekawością, kroczyła ścieżkami młodych 
konspiratorów. | 

W domu państwa Kuleszów, drewnianym, rozłożystym, otoczo- 

nym ogrodem, pochyleni nad tekstami żywo dyskutowali: główny 
redaktor Janek Mackiewicz z Tadkiem Dworakowskim, Anią 

Bohusz-Szyszko ps. „Danka”. Bohdanem Prus-Zaborowskim ps. 

„Balladyna”. Jurkiem Iglińskim ps. „Listowski”. Tego ostatniego 

wspomina T. Rymiński jako: „młodzieńca nad podziw dojrzałego
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i poważnego, ustępującego może tylko Jankowi Mackiewiczowi wa- 
lorami intelektualnymi ”. 

Igliński był jednym z pierwszych członków Ligi w 1938 r., druga 
osoba i w Lidze, i w ZWP po Jasiu Mackiewiczu. Zginął prawdopo- 
dobnie z rąk najemników białoruskich w okolicy majątku Kopciów 
- Szypki k. Mołodeczna jesienią 1941 r. 

Nakład dwutygodnika „Za Naszą i Waszą Wolność” wynosił około 
400 egzemplarzy. Przepisywanie matryc na maszynie należało do Reni 
Jagiełłówny ps. „Jagiellonka”. Inne dziewczęta również brały czynny 
udział. W domu Haliny Olechnowiczówny, znajdującym się przy ul. 
Łukiskiej tuż koło więzienia, po wykorzystaniu powielacza chowano 
go w starym maglu. Kolportaż należał do dziewczynek, które zanosiły 
gazetki do lokali konspiracyjnych, skąd trafiały do bezpośrednich czytel- 

ników. Lokale były rozrzucone po różnych dzielnicach miasta, aby objąć 
szerokim wachlarzem wileńskie społeczeństwo spragnione wiadomości. 

Pion kobiecy na ogół pełnił funkcje pomocnicze. Szkoleniem sa- 
nitarnym kierowała siostra Jana Mackiewicza — Maja. Zajęcia zaś 

medyczne odbywał dr Stanisław Markiewicz, dr W. Kopeć, dr Cze- 

sław Pupiałło i inni. 

Wszystko zmierzało ku przygotowaniu młodych do wystąpienia 
zbrojnego. Chłopców obowiązywał porządek wojskowy, byli po- 
dzieleni na pięcioosobowe sekcje, które wchodziły w drużyny, te 

znów w plutony, by wreszcie utworzyć kompanie. 

Przewodzili, pełniąc obowiązki szkoleniowe, zawodowi wojsko- 

wi. Wykłady teoretyczne z zakresu walk ulicznych, obsługi broni 
odbywały się w mieszkaniach prywatnych, natomiast ćwiczenia 
i musztra — w terenie w okolicznych lasach, tak bujnych wokół 
miasta: w Karolinkach, Wirszuliszkach, Rowach Sapieżyńskich itp. 
Łączono wtedy drużyny, a nawet plutony. W zimie można było po- 
zorować, że są to młodzieżowe grupy narciarskie. Komenda Garni- 
zonu wyznaczała instruktorów do szkolenia wojskowego, byli nimi 
m.in.: mjr Andrzej Rymaszewski, por. Stanisław Wąsowicz, ppor. 
Romuald Piekarski z 11. pułku szwoleżerów przed wojną, por. 
Piotrowski, sierżant Bazyli pseudonim „Negro”.
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Najgorzej sprawa wyglądała z bronią, ponieważ dysponowali 

nią tylko dowodzący. Pochodziła ona częściowo z prywatnych 

schowków po kampanii wrześniowej, z kupna poprzez indywidu- 

alne kontakty z litewskimi policjantami bądź z włamań do maga- 
zynów wojskowych, czy napadów na uzbrojonych żołnierzy, co 

łatwo można było przypłacić życiem. Przykładem tego może być 
śmierć dwóch młodziutkich chłopców 3 lipca 1944 r. na Górze 
Boufałowej, którzy chcieli z zaskoczenia rozbroić Niemców. 

Jednym z nich był Jurek Turkowski (urodzony w 1925 r.) ps. „Da- 

nut” oraz 18-letni Mikołaj Turuto-Zawrotny. Obaj zginęli, zostali 

pochowani na cmentarzu cywilnym Rossa w grobowcu rodziny 
Turkowskich, gdzie do dziś można przeczytać tabliczkę ze słowami 

o tym tragicznym zdarzeniu. 

Z uwagi na ustawiczne przygotowywanie się do akcji zbrojnej 

nie tylko w terenie, ale na terytorium samego miasta, parę miesięcy 

trwała akcja topograficzna wiosną 1940 r. Należało dokonać szcze- 

gółowych planów poszczególnych rejonów z rozrysowaniem ulic, 
domów, nawet podwórek, przejść nieznanych, płotów itp. Całość 

była przekazywana do Sztabu ZWZ. 
W działalności ZWP, poza omówionymi czynnościami informa- 

cyjno-propagandowymi oraz przysposobieniem wojskowym, ważną 
rolę odgrywało samokształcenie — w sensie doskonalenia swego 
charakteru i rozwijania osobowości. Odzwierciedleniem tego był 
stosunek chłopców i dziewcząt względem pedagogów w tajnym 
nauczaniu. Widząc jak nauczyciele, przeważnie wykładowcy Uni- 

wersytetu Stefana Batorego, pracują dla nich bezinteresownie, 
narażając swe bezpieczeństwo, czuli się zobowiązani do solidnego 

przyswajania przekazywanej wiedzy. Mimowolnie dorośleli. Bo 
trzeba pamiętać, że po szkolnym strajku w końcu 1939 r. znaczna 
część młodzieży szkolnej (w tym członkowie ZWP) uczyła się w tzw. 

kompletach. Litewskie władze oświatowe część szkół zamknęły. 

Nie dla wszystkich więc znalazły się miejsca w nowopowstałych 

szkołach łączonych. A byli i tacy, których w ogóle relegowano 
z dalszego wykształcenia.
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Do nich należała Barbara Dumnicka pseudonim „Aleksandra”, 

zwolniona z więzienia na Łukiszkach po miesięcznym odsiedzeniu 

kary za czynny udział w organizowaniu strajku. Otrzymała zakaz 
wstępu do wszystkich szkół. Przy okazji należy wspomnieć, że była 

to niezwykle czynna konspiratorka ZWP z majątku Rakańce, leżą- 

cym w kierunku południowo-wschodnim od Wilna, w odległości ok. 

20 km. W konspiracji przydano mu nazwę „akowskiej Częstocho- 

wy”. Obie panie Dumnickie (starsza pani nosiła tytuł „partyzanckiej 

mamy”) stworzyły ze swego domu centralny punkt sanitarny, a tak- 
że ukrywania zagrożonych partyzantów operujących na tym terenie. 

Wilno w okresie okupacji to również ośrodek wytężonej myśli twór- 

czej, artystycznej, politycznej i religijnej, w czym uczestniczyła młodzież. 

Jak wspomina Piotr Wróblewski (zam. w Warszawie):! 
„Odbywały się spotkania z muzykowaniem np.: koncertował 

Stanisław Szpinalski, śpiewała Olga Olgina, zaś przy okazji tej kul- 

turalnej zabawy wygłaszane były referaty o tematyce historycznej, 

pedagogicznej, filozoficznej. Wyróżniał się w tym Staszek Kulesza 

pseudonim ,Eskula ”. 

Niewątpliwie należał on do najzdolniejszych członków Ligi, 

o wyraźnym typie umysłowości pedagogiczno-naukowej. Miał du- 

cha rycerskiego, zdolnego do poświęceń. Jego referat »Postulaty 

pedagogii przyszłości«, czy coś w tym rodzaju, na tajnym zebraniu 

tę opinię potwierdzał”. 

Ten człowiek poległ w maju 1944 r. w potyczce z litewskim od- 

działem Plechavicziusa we wsi Borunele k/Jęczmieniszek. 

Jako miłe wspomnienie zapisała się w pamięci członków ZWP 

noc sylwestrowa 1943 r. kiedy to nie obyło się bez referatu, dyskusji, 
o północy zaś toast wzniesiony winem owocowym za Prezydenta 
(w Londynie) i za Rzeczpospolitą! Później polonez, mowy, pieśni, 

a rano msza Św. 

Właśnie, akcent religijny był nieodzowny. Nierzadko zebrania 
zaczynały się od odśpiewania suplikacji: „Święty Boże, Święty 

  

1) Wspomnienia b. kleryka Seminarium Duchownego w Wilnie, więźnia Łukiszek — 

w zbiorach autorki.
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Mocny, Święty a Nieśmiertelny...” przy akompaniamencie forte- 

pianu. 

Księża wileńscy odgrywali szczególną rolę w „rządzie młodych 

dusz”. Ks. Mościcki, Falkowski, Kafarski, Świrski i cała plejada 

innych, w tym ks. Józef Wojtukiewicz — założyciel Wszechnicy 
Wiedzy Religijnej w Wilnie i to w czasie najsroższej okupacji. We- 

spół z prof. Adelą Stefanowicz zainicjował coś, co przetrwało woj- 

nę, by przekształcić się w Instytut Katechetyczny, czynny do dziś 

w Gietrzwałdzie (woj. olsztyńskie). Ks. J. Wojtukiewicz zmarł w sę- 
dziwym wieku w 1989 r. 

Nic dziwnego, że chłopcy ZWP, znajdując się pod wpływem tak 
niezwykłego środowiska, wystawieni na próbę najcięższą w życiu, 

bo znalazłszy się w murach więziennych, zagrożeni śmiercią pa- 

trzyli na nią przez pryzmat wiary chrześcijańskiej. 

Represje względem młodzieży, zrzeszonej w ZWP, miały miej- 
sce po raz pierwszy w lutym, następnie w kwietniu 1941 r. podczas 

okupacji sowieckiej. Na skutek donosu byłego ucznia gimnazjum 

im. A. Mickiewicza, a jednocześnie konfidenta NKWD, członka 

ZWP — Mirosława Orłowskiego — aresztowano około 20 osób. 
Więziono ich na Łukiszkach, także w więzieniu zwanym Stefani- 
Szkami, a w czerwcu 1941 r. załadowano do wagonów, by wywieźć 

w głąb Rosji. Było to w czasie ataku Niemców na Wilno, sowieci 

musieli ratować się ucieczką, zaś polscy kolejarze skorzystali 

Z tego, otwierając pozamykane wagony z więźniami. Niestety, nie 

wszystkie, niektóre wcześniej odjechały na szatańskie imperium 
ZSRR. Ocalało jednak kilku chłopców, w tym ich przywódca Jaś 
Mackiewicz, z otwartych wagonów. Nie na długo, bo w paździer- 
niku 1941 r. pochwycono i jego, i innych, wydanych przez nieroz- 
poznanego dotychczas Orłowskiego. Tym razem los młodych kon- 
spiratorów zakończył się tragicznie. Nastąpił katastrofalny ubytek 

w ZWP, organizacja jako taka uległa rozbiciu. Ci młodzi, którzy 
uniknęli represji, schronili się w terenie. Niedługo zaludnił się las, 
nabyte wiadomości przysposobienia wojskowego oraz umiejętności 
sanitarne przydały się w bojach partyzanckich z Niemcami, Litwi-
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nami, wreszcie z sowietami. Heroizm tych walk stanowi ciągłość 
nurtu patriotyczno-romantycznego, zapoczątkowanego w XIX wieku. 

Barbara Jedynak w „Obyczajach domu polskiego w czasach nie- 
woli 1795-1918”, analizując powyższy temat, określa działalność 
Związku Wolnych Polaków w Wilnie jako przykład obyczajowego 
nurtu wolnościowego, następnego po powstaniu styczniowym. 
O młodzieży zrzeszonej w tej organizacji pisze: „...wychowani byli 
w patriotycznych rodzinach wileńskich, kochali literaturę, poezję, 
muzykę, pieśni, szczególnie wrażliwi byli na wartości romanty- 

7] 
czne. 

  
Takie tablice umieszczane są staraniem 

Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska ” 

w różnych kościołach w Polsce 

  

1) Wyd. Lublin, 1979. 

Priorytetem owych 

wartości W czasie znie- 

wolenia polskiego naro- 

du była walka o niepod- 

ległość. Żołnierze AK 
Okr. Wileńskiego i mło- 

dzież gremialnie podjęła 

ją 1 zapłaciła najwyższą 

cenę, bo utratę życia. 

Pozostali wiernie na 

zawsze w Ziemi Wileń- 

skiej. Konsekwentnie ro- 

zumując, nasuwa się py- 

tanie: do kogo ma ona 

należeć? Krew pomor- 

dowanych woła nie tylko 

o pamięć, lecz również 

o sprawiedliwość!
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Ponary to podwileńska miejscowość, obecnie włączona do miasta 
Wilna. Historią swą sięga XIV w., gdy znajdowała się tu wieś, sta- 
nowiąca własność wileńskiej kapituły. Została tam pobudowana 
cegielnia, zaopatrująca miasto w materiały budowlane. 

Po rozbiorach Rzeczypospolitej Obojga Narodów toczyła się tu 
Walka powstańcza z Moskalami. 19 czerwca 1831 r. doszło do po- 
ważnego starcia 15 tysięcy żołnierzy, dowodzonych przez gen. An- 
toniego Giełguda i gen. Dezyderego Chłapowskiego z rosyjską 
gwardią, liczącą 22 tys. żołnierzy. Powstańcy ponieśli klęskę i mu- 
sieli wycofać się z próby opanowania Wilna. Wielu poległo, stąd 
kości wykopane po latach koło kapliczki, stojącej ongiś na głównej 
drodze, prowadzącej ku Wilnu. 

Piętno śmierci zawisło nad tym skrawkiem ziemi. W latach 
1857-1862 car Aleksander II powziął plan wybudowania w Pona- 
rach tunelu, który pochłonął życie setek najemnych chłopów. 

Pomysł powziął w Szwajcarii, gdzie spędzając wczasy, zachwy- 
cał się turkotem pociągów, wjeżdżających w liczne tamtejsze tunele. 
Dla zaspokojenia kaprysu polecił wybudowanie podobnego, choć 
wcale niekoniecznego w tym miejscu. Pracę katorżną, bo opartą tyl- 

ko na wysiłku ludzkich rąk, przy braku elementarnych warunków 
bezpieczeństwa wykonywali robotnicy, rekrutujący się spośród 
miejscowej ludności wiejskiej. Nie było wtedy maszyn do przeko- 
Pywania gór ani dynamitu (wynalezionego w 1863 r.), posługiwano 
się prochem, ziemię wywożono na taczkach. Bez względu na pogo- 

dę: w deszcz i podczas burz śnieżnych w lichej odzieży, o skąpej 
łyżce strawy nieszczęśni budowniczowie wznosili nasypy, kopali 
kanały, układali podkłady i szyny. Ilu ich legło przy realizowaniu tej 
linii kolejowej oraz tunelu, łączących Petersburg z Warszawą przez 
Wilno, nie wiadomo, bo nie prowadzono wtedy statystyk. 

Tunel liczy czterysta trzydzieści metrów długości. Dziś jest już 
nieużyteczny i tylko stalagmity lodowe można w nim podziwiać 
zimą. Lecz podczas II wojny światowej służył przewożeniu niemie- 
Ckich żołnierzy na front wschodni lub transportowaniu mieszkań- 
ców okupowanych terenów do Rzeszy na prace przymusowe. Przez
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stację Ponary przechodziły pociągi dalekobieżne do Berlina i Gene- 

ralnej Guberni, lokalne z Wilna do Kowna i odwrotnie. 

Jasną kartą miejscowości Ponary w przeszłości był okres niepod- 

ległości Polski 1918-1939. Znajdowały się tu dobra hr. Włodzimie- 
rza Łęckiego. Na skutek ich parcelacji w latach 30. pobudowano dużo 

drewnianych domków, początkowo o charakterze letniskowym, póź- 

niej stałym. Pracownicy kolei, pocztowcy, wojskowi upodobali sobie 

ten teren ze względu na wybitnie zdrowy klimat w sosnowych la- 

sach, obfitujących wiosną w poziomki, latem w czarne jagody, a je- 

sienią w dorodne borowiki. Osiedlu przydano nazwę Jagiellonów. 

Mała stacja kolejowa umożliwiała dojazd do Wilna, zaś młodzież 

wędrowała tu latem pieszo na majówki, a zimą na narty. 
I oto wybuchła wojna w 1939 r. Wkroczyli sowieci, nastawieni 

niszczycielsko zarówno w stosunku do ludzi jak i przyrody, rozko- 

pali wspaniały las, tworząc w nim pięć olbrzymich dołów o średnicy 
12-32 m i 5-8 m głębokości. Były one przeznaczone na płynne 
paliwo do samolotów, miała bowiem tu powstać baza dla pobliskie- 

go lotniska w Chazbiejewiczach. Owe doły były połączone rowami. 

Jednak nie udało się dokończyć tej inwestycji, ponieważ nie- 
oczekiwanie na ZSRR napadli Niemcy w czerwcu 1941 r. Po wyco- 

faniu się sowietów nowi okupanci z właściwym sobie zmysłem 

praktycznym odkryli, jak gdyby przygotowany dla nich obiekt, mo- 

gący służyć zaplanowanym akcjom eksterminacyjnym mieszkań- 
ców zajętego terenu. Miejsce kaźni spełniało wszelkie wymogi. 
Skazańców można było doprowadzać lub dowozić z odległego 

tylko 10 km Wilna, także z różnych innych miejscowości. Tamtędy 
przebiegały szlaki komunikacyjne w różnych kierunkach. Las chro- 

nił przed wzrokiem niepożądanych osób i skutecznie tłumił odgłosy 
strzałów, a doły czekały. 

Teren „bazy” został ogrodzony siatką drucianą wysokości 4 m, 

na jej szczycie umieszczono drut kolczasty. W pewnych odstępach 

znajdowały się tablice, głoszące surowy zakaz wstępu pod karą śmier- 
ci, tak dla osób cywilnych jak i wojskowych. Całości strzegły spec- 

Jalne Jednostki policyjno-wojskowe. Obszar kaźni wynosił 48,608 m.
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W pobliżu głównej bramy postawiono drewnianą budę jako ma- 
gazyn na cement i łopaty. Była jeszcze brama pomocnicza od strony 
tzw. traktu strategicznego. Prowadził do niej krótki odcinek bruko- 
wanej drogi. 
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Więźniowie polityczni byli przywożeni ciężarówkami, które je- 
Chały traktem grodzieńskim około kilometra i skręcały w lewo na 
ÓW trakt strategiczny, wjeżdżając na teren kaźni od strony południo- 
wej. Natomiast Żydów wprowadzano przez główną bramę. 

Przedsięwzięcie było ogromne. Zaplanowano zgładzenie wszyst- 
kich Żydów, zgromadzonych w getcie wileńskim jak również z pob- 
liskich miasteczek. Oprócz tego unicestwienie przeciwników reżi- 
mu hitlerowskiego, a więc Polaków. 

LO lipca 1942 r. rozstrzelano czterdziestu Cyganów, których trak- 
towano tak samo jak Żydów. Dotknęło to także miejscowych Ro- 
San, w tym sekty prawosławnej Starowierców. 

Co do jeńców sowieckich, to pewną ich ilość ze szpitali i lagrów 
zamordowano w Ponarach, na ogół jednak zabijano lub dobijano 
Półżywych z głodu, grzebiąc w różnych miejscach. Prawdopodobnie
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koło kapliczki przy trakcie grodzieńskim znajduje się znaczna ilość 

sowieckich trupów, ponieważ był tam obóz dla 300 osób. Natomiast 

w samej kaźni śmierć znalazły żony oficerów Armii Czerwonej, porzu- 

cone przez mężów, salwujących się ucieczką przed atakiem Niemców. 

Rozstrzelano, bo przecież nie mordowano jak innych, niewielką 

liczbę Litwinów — działaczy komunistycznych z poprzedniego reżi- 

mu, m.in.: L. Adomauskasa, A. Bulotę — prawnika (obaj z Rady Naj- 
wyższej Litewskiej SSR), W. Knywę — komisarza ludowego gospo- 

darki komunalnej. Prawdopodobnie dnia 20 maja 1944 r. rozstrzelano 

oficerów i żołnierzy litewskich (w sumie dwudziestu) z rozwiązanych 

przez Niemców oddziałów gen. Povilasa Plechavicziusa, skompromi- 
towanych w walce z polskimi partyzantami Armii Krajowej. 

Jeśli chodzi o Polaków, to śmierć ich w Ponarach była poprzedzona 
z reguły męczarnią w kazamatach Łukiszek i w piwnicach gestapo przy 

ul. Ofiarnej. Zdarzało się, że maltretowano ich jeszcze nad dołem w celu 
wymuszenia zeznań po bezskutecznych obietnicach darowania życia. 
A nawet było tak, że przywożono z Ponar z powrotem do więzienia, 

aby zachęcić do nowych zeznań rzekomym uwolnieniem od egzekucji. 
O atmosferze panującej na Ziemi Wileńskiej w ciągu trzech lat 

okupacji niemieckiej informowała nasz rząd w Londynie Delega- 

tura Rządu RP Departament Informacji i Prasy Sekcja Wschodnia: 

1941, sierpień 30.: „Ciężkim jest los Polaków na Wileńszczyźnie 

— gdzie elementowi polskiemu dają dotkliwie odczuć skutki wciąż 

agresywnej, choć nieco hamowanej przez władze niemieckie, nie- 

nawiści do Polaków, jaskrawo przejawianej przez Litwinów... 

1941, grudzień 15.: „...(Litwini) wykazują coraz większą zacie- 

kłość. Ich inicjatywa powoduje większość licznych aresztowań i wy- 

roków śmierci na Polaków oraz wysiedlanie ludności polskiej 

z wielu terenów. Ostatnio masowe aresztowania Polaków, zwłaszcza 

młodzieży przeprowadzono w Trokach i okolicy... ”? 

1942, maj: „Stosunek Litwinów do Polaków cechuje ogromna 

nienawiść wyhodowana i wpojona przez 20 lat niepodległości Litwy, 

  

1) AAN sygn. 202/1-29, K. 24 
2) AAN sygn. 201/1-30, K. 25
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podczas których według statystyk litewskich pozostało na Litwie 
Kowieńskiej z 200.000 Polaków 50.000. Litwini zawiedzeni w swych 
nadziejach przez Niemców jeszcze bardziej pragną zemsty nad poko- 

nanymi Polakami. Stale grożą, że po wymordowaniu Żydów przyjdzie 

kolej na Polaków. Nawet księża litewscy z ambon nawołują do pogro- 

mu Polaków, jako elementu gorszego od Żydów”. 

Informacja bieżąca nr 27/52 z dnia 27.07.1942 r. 

Wilno: w ciągu maja rozstrzelano ponad 300 Polaków, głównie mło- 

dzieży, w tym dwóch księży Świrkowskiego i Zawadzkiego. Pojedyncze 

egzekucje odbywają się, wprost na Łukiszkach, zbiorowe na Ponarach. 

1942, sierpień 25.: „Wileńszczyzna w dalszym ciągu jest tere- 

nem najcięższego na obszarze ziem wschodnich Rzeczypospolitej 
terroru politycznego, w którym Litwini prześcigają się z Niemcami. 

W okresie sprawozdawczym nadeszły informacje o następujących 

mordach politycznych, dokonanych w Wilnie...” Tu następują dane 

dotyczące ilości rozstrzelanych w Ponarach, o czym będzie dalej. 
W październiku 1942 r. to samo: „...Aresztowania Polaków trwają 

bez przerwy, zmniejszając tylko lub znowu zwiększając nasilenie. 

Odbywa się ono pod rozmaitymi zarzutami. Największa liczba aresz- 

towanych, to podejrzani o przynależność do tajnych organizacji 

wojskowych, dalej byli wojskowi, działacze polityczni i społeczni... 
Aresztowań dokonuje policja litewska, która przeprowadza także 
dochodzenie wstępne, najczęściej pastwiąc się w ohydny sposób na 

aresztowanych. Następnie sprawę prowadzi gestapo. Sądów w spra- 

wach politycznych, poza wypadkami wyjątkowymi nie ma. Do niedawna 

była znaczna ilość wyroków śmierci, wykonywanych z reguły przez 

specjalne oddziały Litwinów na placu kaźni w Ponarach pod Wilnem... ” 

1944, marzec — Raporty terenowe: 

„«.W połowie stycznia wywieziono z więzienia na Łukiszkach 
300 więźniów politycznych, Polaków, w tym 50 kobiet. Według wia- 

domości otrzymanej od straży więziennej, wszyscy zostali roz- 

strzelani na Ponarach. W końcu stycznia opróźnione zostały lochy 

_——— —-— 

l) AAN sygn. 202/II-132, K. I 
2) AAN sygn. 201/1-30, K. 25
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gestapo przy ul. A. Mickiewicza z racji wybuchu epidemii tyfusu. 
Los więźniów nie jest znany... ” 

1944 maj — sprawozdanie sytuacyjne: 
Terror: „W okresie kwietnia akcja tępienia organizacji podziem- 

nych i wszelkich ruchów niepodległościowych trwała w dalszym 
ciągu. 19 i 20 kwietnia do Ponar przywieziono na egzekucje stu Po- 
laków osłabionych po więziennym pobycie i prawie nagich. Wykonawcy 
przed egzekucją przez pół godziny szczuli skazanych psami... ”” 

O tym co działo się w kaźni ponarskiej możemy wiedzieć od 
naocznego świadka Kazimierza Sakowicza. Mieszkał on nieopodal 
kaźni i ze strychu swego domu obserwował przez lornetkę, zapisy- 
wał w stylu telegraficznym i umieszczał te notatki w butelkach po 
lemoniadzie. Potem zakopał je koło werandy. Zainteresowany tak 
przerażającymi zdarzeniami, starał się pozyskać informacje także 
od innych mieszkańców osiedla, jak również od samych oprawców, 
którzy po pijanemu przechwalali się swymi „sukcesami”. 

  

AE : 4 p AE o, 

I, A 
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Prace Komisji do badań zbrodni w Ponarach w sierpniu 1944 r. 
Fot. z Muzeum w Wilnie. 

  

1) AAN sygn. 202/111/7 t.
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K. Sakowicz był z zawodu dziennikarzem, właścicielem przed- 

wojennego pisma w Wilnie „Przeglądu Gospodarczego”. Właściwie 
mieszkał on w Wilnie, w Ponarach posiadał dom po rodzicach. Jego 
Zapiski o kaźni posiadają wartość dokumentalną, fotogramy ich znaj- 

dują się w Wydziale Badań Dokumentów Kryminalistyki w War- 
szawie, także w Instytucie Żydowskim w Wilnie. Gros notatek doty- 
czy eksterminacji Żydów, gdyż wobec masowości tych faktów 
niemożliwością było niezwrócenie szczególnej na nią uwagi. Poza 

tym z punktu obserwacyjnego Sakowicza była dobrze widzialna 
właśnie ta część kaźni, gdzie to się działo. Egzekucje Polaków trud- 

niej były dostrzegalne dla oka sprawozdawcy, ponieważ przesłaniał 
las ze Strony traktu grodzieńskiego, skąd byli przywożeni. 

Notatki Sakowicza datują się od pierwszych dni dokonywanych 
Zbrodni tj. 11 lipca 1941 r. do 6 listopada 1943 r. Lecz jego żona Maria 
(zmarła w 50-latach) twierdzi, że pisał je do 3 lipca 1944 r. Brakujące 
zatem zostały prawdopodobnie zniszczone po odnalezieniu cennych 
butelek koło werandy przypadkowo po wojnie na posesji państwa Sa- 
kowiczów. Ich autor już dawno nie żył. Swoje dzieło przypłacił ży- 
ciem. Litwini bowiem, zorientowawszy się, że za bardzo interesuje się, 

dokonywanymi przez nich zbrodniami, ostrzelali go 5 lipca 1944 r., 
gdy jechał rowerem do Wilna. Wrzucony w krzaki w lesie, przeleżał 

kilka godzin mocno krwawiąc. Dopiero podążający drogą mieszkańcy 
osiedla usłyszeli jego jęki. Natychmiast przewieziony do szpitala, 
pomimo wysiłków polskich lekarzy zmarł po 10 dniach. Został po- 
chowany na cmentarzyku wojskowym przy płycie marszałka Józefa 
Piłsudskiego na Rossie wśród żołnierzy AK, ponieważ był ich kolegą. 

Oto fragmenty zapisków K. Sakowicza:! 
1942 r. 
We wtorek 5 maja zdaje się, że 30 kwietnia we czwartek w liczbie 

skazanych było 6 kobiet. We wtorek 5 maja stracono 47 osób, nie 

Zydów, lecz Polaków... 

 ——<"<_— e 
. 

1) Akta w sprawie karnej Witolda Gilwińskiego vel Viktora Galvanauskasa, Sąd woj. 

w Olsztynie, syg. akt II K 59/1976 — obecnie przeniesione do W-wy AGK.
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W piątek 8 maja znów strzelano. Skazanych, nie Żydów, przy- 

wieziono na 3 samochodach. 

15 lipca, środa. Strzelano krasno-armiejców, Polaków, 4 samo- 
chody (około 70 osób) Nowicki z Połuhni słyszał krzyki „O Jezus ”... 

lipiec 1942 

...często przywożą skazańców, którzy leżą na podłodze u nóg 

Litwinów. Z Łukiszek przywożono również pomordowanych w wię- 

zieniu. Teraz wylazło na wierzch, że w 1941/42 również Litwini... 

gdy w Wilnie zamordują... podczas badania w cyrkule to przywożą 
zakopywać do Ponar. 

14 sierpnia, piątek, przywieźli 4 osoby, w tym jedna już zamor- 
dowana w więzieniu. Reszta tj. 3 osoby znajdowały się na cięża- 

rówce w pozycji siedzącej: były nakryte brezentem wraz z czwartym 

trupem. Dookoła nich szaulisi... 
grudzień 1942 r. 
2 grudnia — środa... Niemal punktualnie o 8.30 rano od strony 

Wilna ukazał się na szosie czarny samochód ciężarowy kryty brezen- 
tem. Około szofera „znajomy” z widzenia niemiecki oficer-ges- 

tapowiec, w okularach o obrzękłej brzydkiej nalanej twarzy (czer- 

wonej). Tył samochodu oblepiony Litwinami. którzy siedzieli w ten 

sposób, że sobą zakrywali od zewnątrz wnętrze samochodu wraz ze
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skazanymi. Samochód minął budkę kolejową i dalej skręcił na 

strategiczną, a stamtąd na bazę. Wkrótce turkot motoru, dał się 

słyszeć na bazie, niedaleko drogi idącej na bazę z szosy grodzień- 

skiej. Najprawdopodobniej koło małej jamy N I, gdzie jedynie w tym 
wypadku można od strony kolei słyszeć głosy. Po pewnym czasie, 

kilku minutach, głośne okrzyki „halt, halt!”. Potem znów cicho, 

a następnie strzały. Wkrótce znów drugi samochód. Znów cisza 

w ciągu kilkunastu minut, potem strzały. Bezpośrednio po ostatnim 
strzale na szosie grodzieńskiej ukazał się biegnący skazaniec. Był 

w spodniach jasnych, szarych bez koszuli i bez czapki, biegł jak 
następuje: trasa biegu -.-.-. Skazaniec gdy wybiegł już był ranny, 

Postrzelony na wysokości klatki piersiowej. Świadczyły to ślady krwi 
na piersiach i plecach. Gdy przeciął szosę i wbiegł do lasu po dru- 
giej stronie bazy, to (wg śladów na śniegu) wbiegł na szosę gdzie 
Posterunek litewski. Tu, gdy ujrzał Litwinów cofnął się z powrotem, 

l natknął się na 14-15 Litwinów z bazy i 2 Niemców. Litwini odkryli 

szalony ogień. Skazaniec runął na ziemię. Jeden z Litwinów pod- 

biegł i leżącego uderzył z całego rozmachu kolbą po głowie. Potem 

zatrzymali furmankę ułożyli zwłoki (głowa jedna wielka masa móz- 

8u i krwi) i zawieźli na bazę. 
Za skazańcem wybiegli jakieś 5 minut później. Gdyby nie świeży 

śnieg, a więc ślady, to na pewno uciekłby, ale ślady nóg i krew 
zdradziły kierunek ucieczki. 

W 1943 r. K. Sakowicz zanotował: 

28 styczeń, czwartek, trzy (3) samochody od strony szosy strate- 

gicznej. Wygląd więźniów okropny zmęczeni z więzienia, w tym kilka 
obiet a w tej liczbie były również żydówki. Strzelali Litwini. Niem- 

ców było dwóch... 
| Leningrad. Rostów, Kursk, Charków... Kaukazie Niemcy okrą- 
żeni... także wtedy dopiero widzi przedsmak klęski Niemiec, równo- 
cześnie klęski Litwinów, którzy jak żaden z narodów na świecie nie 

ma tyle na sumieniu morderstw...
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Wyskakuje 3 Niemców. Litwin i na rozkaz... przeważnie ręce mają 

skute na tył za nimi jedna kobieta wysokiego wzrostu palto koloru 

szarego (było to jak okazało się później futro na siwym kożuchu.) 

Przy każdym z mężczyzn Litwin trzyma za kołnierz prawą ręką, 

a w lewej karabin. 

Jeśli więzień wysoki kat trzyma go z tyłu za skute ręce. Ruszyli 

gęsiego. Wkrótce głuche pojedyncze strzały. Niemcy i część Litwi- 

nów wraca do oczekującego na — ... auta. Wraca część Litwinów, to | 

znaczy, że jeszcze raz przyjadą. Tak też i jest... 

Wkrótce w budce kolejowej... Litwin Władysław Klukas, rutyno- 

wany morderca opowiada swe zmartwienia, w ręce trzyma buty pol- 

skie saperki chce 4 tys. rb. Buty jeszcze ciepłe. Opowiada, że 

mężczyzn strzelali raczej pojedynczo z pistoletu. Jeden strzelał, 

a drugi w tym... pchał pałką do jamy... 
14 sierpnia 1943, sobota. | 

Około godz. 5 przywieźli jedno auto do jamy Rudzińskiej, wypro- 
wadzili pojedynczo i strzelali. Ofiary mieszkańcy dwie kobiety, kilku 

bolszewików i reszta część z więzienia łukiskiego. Nie było ani jed- | 
nego Żyda. Teraz, tj. od miesiąca strzelają również policjanci, nie 
ma już częstych patroli Niemców na torach kolejowych, co znów 

ośmieliło Litwinów do rabunków na drodze, tu teraz rabunek ten 
odbywa się w dzień i w nocy, jeśli nie są pijani. Przy tym biją, ka- 
tują, rozrzucają całe wozy z drzewem, a może coś pod drzewem?... 

sierpień 1943 

... rozebrani idą na śmierć, po pewnym czasie wracają szaulisi. 

Zaczyna się... okazuje się, że strzelali w polskich adwokatów i dok- 
torów. Strzelano po dwóch naraz rozebranych. Trzymali się fajnie, 

nie łkali, nie prosili, tylko żegnali się ze sobą i pożegnawszy się 
szli... 

18 września 1943, niedziela. 

Dziś w budce kolejowej dyżur miał Żylis, Polak o litewskim naz- 

wisku. Bardzo sympatyczny człowiek. Mimo że miał dużo już czasu 

by się przyzwyczaić do widoku krwawych mordów, to jednak do dziś 
ogromnie przejmuje go widok więzionych, a następnie rozstrzeliwa- 
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nych. Gdy patrzy na pętających się szaulisów, oczy jego zdradzają 

cały bezmiar nienawiści i pogardy dla morderców — katów. 

  
Prace Komisji do badań zbrodni w Ponarach w sierpniu 1944 r. 

Fot. z Muzeum w Wilnie. 

17 września 1943 w piątek 
Dziesięciu zakładników. Szaulisi, którzy przyszli na zmianę 

Warty, wciąż opowiadają, że zakładnicy, a w ogóle i wszyscy Polacy 

trzymają się bardzo „honorowo ”, nie płaczą jak Żydzi którzy całują 

Nogi i proszą o darowanie życia. 

27 września 1943, poniedziałek. 
Litwin z bazy mówi, że dziś będzie partia do rozstrzelania. Litwin 

w budce... Około godz. 10.30 pojawia się autobus, ale nie ten co 

zwykle; na samochodzie... z budą brezentową napisano dużymi lite- 
"ami: „Deutsche Raichsbahn” i N 15239. Koło majora siedzi kole-
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jarz niemiecki, ale koło niego ku swemu zdziwieniu ujrzałem gesta- 

powca, który zwykle kieruje rozstrzałami. Auto od tyłu szczelnie 

zakryte, mija budkę i zajeżdża na bazę, staje przed bramą. Z auta 

wyskakuje Niemiec otwiera bramę, auto wjeżdża, Niemiec zamyka 

bramę ze spokojem i skrupulatnością. Poczem wsiada i dojeżdżają 

do jamy, wprowadzają po jednym nad jamę, strzelają, razem od- 

dano 26 strzałów, potem w ciągu 10-15 minut znów 7 jeden po dru- 
gim strzały. Co to znaczy nie wiem. Chociaż egzekucji przyglądałem 

się od Rudzińskiej (koło płotu) to jednak tym razem auto tak stanęło 

niefortunnie, że prócz drzew samo auto zasłaniało rozstrzeliwanych 
skazańców. Podobno byli to nie Żydzi, lecz Polacy z więzienia ges- 
tapowskiego, trwało to jedną godzinę. 

29 września, środa 1943 r. i 
Dziś zajechało auto jedno znów, byli to z więzienia gestapow- 

skiego. Litwin mówi, że było 25 osób przeważnie Polaków, auto 
zajechało gdy była już godzina około 3 p.p. Te zmiany godzin i inne 
auto (rejchstahn) to widocznie dla zmylenia przecie partyzanci 

blisko. 
Józef Mackiewicz (pisarz), przypadkowy świadek egzekucji 

w Ponarach, określił je jako rzeźnię ludzką. W październiku 1943 r., 
kiedy jechał on tamtędy rowerem, widział jak właśnie przywieziono 

transport Żydów, kilkanaście wagonów towarowych. W chwili wy- | 

ładowywania zaczęły się ucieczki, powodujące zamieszanie na 
torach. W tym czasie nadjeżdżał pociąg pospieszny z Berlina do 

Mińska i pomimo że maszynista zamierzał hamować, stojący u wy- 

lotu gestapowiec dał znak, by nie zatrzymywał się. Przejechał więc 
po ludzkim tłumie, krając tułowia, kończyny, dobytek w tobołkach 

i walizkach. Leżało to wszystko „podobne i nieruchome i tylko 

jedna głowa, ucięta u samej szyi, która potoczyła się na środek 
przejazdu, widoczna była wyraźnie jako głowa człowieka.” 

Wracając do koronnych, przy tym obszernych, zeznań K. Sako- 

wicza warto Jeszcze zacytować przynajmniej kilka z nich, aby 

wiedzieć w Jakiej scenerii ponosili śmierć nasi rodacy. Dotyczą one 
  

1) Józef Mackiewicz „Ponary-Baza” Orzeł Biały, Londyn 1945 nr 35. 
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ludności żydowskiej, której przeważająca liczba należy do zamor- 
dowanych. 

13 maja 1942 — czwartek 

Około godz. 12 w południe w asyście taksówki zajechała cięża- 

rówka ze skazańcami i Litwinami nad jamę koło Rudzińskich. 

Rozstrzelali. Potem drugie, trzecie auto. Skazańców rozbierali do 
bielizny, oprócz 2, którzy byli w ciemnych ubraniach. Widać było, 

Jak jakiegoś w ubraniu koloru zielonego odprowadzili gdzieś do 
krzaków, a potem padł strzał. W liczbie rozstrzelanych (około 70 

0sób) było 6 kobiet, kilku Żydów i żydowskich policjantów, oraz 

Podobno 2 klerycy (z Trok, czy też w Trokach sądzeni?). 
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Prace komisji do badania zbrodni w Ponarach w sierpniu 1944 r. 

| W każdym razie na drugi dzień nad jamą Jan Sienkiewicz z Chaz- 

biejewicz znalazł dwie grube, oprawione w skórę, polskie książki do
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nabożeństwa. Tegoż dnia szaulis'! Gailonis, bardzo podobny do 

chińczyka, przyniósł do budki kolejowej Trzeciakowi z Czarnobyla 

popsutą częściowo sutannę i żądał rm”, Trzeciak dawał 30 rm. Na 

sutannie charakterystyczne gęste dziurkowanie. Szaulisi tego wie- 

czora pili w Chazbiejewiczach, na drugi dzień też. Handel szedł na 

całego. 

1943 kwiecień — sądny dzień 

Naprzeciwko pierwszej jamy część pochodu zatrzymano. Część — 

1/2 poszła dalej. Z tej drugiej połowy, gdy dosięgli miejsca, gdzie 

gęsty las, kilku śmiałków znów uciekło. 

Pierwszej połowie partii przy pierwszej jamie kazano rozbierać 

się. Płacz, jęki, błaganie, rzucanie się do nóg Litwinom i Niemcom. 

Ci kopią, a bardziej natrętnych strzelają. Rozbierają się jednak, bę- 
dąc bici, w odległości 10 m od jamy. 

Ci, którzy mają marne ubranie, nie rozbierają się. Wpędzeni zo- 
stali do jamy, a z brzegu Litwini rozpoczęli strzelać. Następnie jakiś 
mężczyzna już na poły rozebrany, na rozkaz Niemca za nogi taszczy 

do jamy widocznie omdlałą, lub może zmarłą na udar serca kobietę. 

Gdy kobietę strącił do jamy i odwraca się, Litwin strzela mu z bliska 

w głowę; wyraźnie widać, jak czerep rozpryskuje się, a człowiek, jak 
podcięty, pada. Jednocześnie reszta jest bita i już pięć osób, kobieta 

i 3 dziewczynki są ustawiani na brzegu jamy nogami do jamy; z tyłu 

Litwin z rewolwerem strzela i wszystkie znikają w jamie. Znów 

kilkanaście osób bite kolbami, szybko zapędzane są do dołu, do ja- 
my. Z brzegów jamy Litwini strzelają do nich w dół. 

W tym momencie rozpoczyna się dalej strzelanina — to rozstrze- 
liwują, jak widać drugą część rozpołowionej partii. 

(...)Litwini do kupy rzucają ubrania; wtem spod ubrania jeden 

z Litwinów wyciąga dziecko, rzuca je do jamy; znów dziecko i znów 

jeszcze jedno, i jeszcze. Tym samym sposobem — do jamy. Jeden 

z Litwinów staje nad jamą i strzela, jak widać do tych dzieci. 

  

1) Strzelec, były członek litewskiej organizacji „szaulisów”. 

2) marki niemieckie.
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Co to jest? Matki zrozpaczone w ten sposób „ratowały” życie 
dzieciom, chowając je pod ubraniami. Widocznie liczyły, że gdy 
będą zabierać ubrania, to może i dzieci, ukryte w ten sposób, zosta- 

ną uratowane. Niestety. 
Parę minut przerwy, powstaje nowa partia, która leżała w odle- 

głości 80-100 m od jamy koło baraku, twarzą do ziemi. I tę partię 

rozbijają na dwie połowy. Rozpoczyna się znów katowanie, by się 
rozbierano, płacz, jęki, błagania. Jakaś kobieta pokazuje Litwinom 

na dziecko, widocznie jeszcze niemowlę; ten chwyta kobietę i wpy- 
Cha do jamy z dzieckiem... 

Tego dnia w niespełna 4 godziny zamordowano około 2500 lu- 
dzi. Takich samych dni było wiele. 

Rozstrzeliwania w kaźni ponarskiej odbywały się w warunkach 
ekstremalnie trudnych, bałaganiarskich. Częste ucieczki skazańców 
l gonitwy za nimi oprawców narażały mieszkańców Ponar na 
przypadkową śmierć. Tak właśnie stało się z 59-letnim prawnikiem 

Tadeuszem Sikorskim. 5 kwietnia 1943 r. przechodził tamtędy dro- 

84 1 został zastrzelony z powodu wzięcia go za Żyda przez litewskich 
„Strzelców”, którzy „pełnili służbę” po pijanemu. Stwierdziwszy 

Pomyłkę, zakopali oni zwłoki Polaka na łące w pobliżu wsi Ludwi- 
howo. Żona Anna wszczęła poszukiwania zaginionego męża, a gdy 
dowiedziała się, co się stało, zwróciła się do władz niemieckich 
O ekshumację, która miała miejsce 30 kwietnia tego roku. Został 
sporządzony urzędowy protokół w języku litewskim, przyznający 
fakt omyłkowego zastrzelenia T. Sikorskiego, podpisany przez wi- 

leńską prokuraturę z pieczęcią przedwojennej niepodległej Litwy (!) 
»Pogonią”, Lecz żadnego odszkodowania ze strony poprzedniej 
Litewskiej Republiki ZSRR i obecnej wolnej Litwy nie było, pomi- 
Mo kilkakrotnego zwracania się o to rodziny (zał. nr 5). 

Masowość rozstrzeliwań w kaźni ponarskiej od 1941 r., przy tym 
Chaotyczność ekip porządkowych spowodowały tam z biegiem 
Czasu bałagan, graniczący z zagrożeniem sanitarnym. Przed oczami 
Prowadzonych na egzekucje roztaczał się koszmarny obraz mija-
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nabożeństwa. Tegoż dnia szaulis'! Gailonis, bardzo podobny do 

chińczyka, przyniósł do budki kolejowej Trzeciakowi z Czarnobyla 

popsutą częściowo sutannę i żądał rm”, Trzeciak dawał 30 rm. Na 

sutannie charakterystyczne gęste dziurkowanie. Szaulisi tego wie- 

czora pili w Chazbiejewiczach, na drugi dzień też. Handel szedł na 

całego. 

1943 kwiecień — sądny dzień 

Naprzeciwko pierwszej jamy część pochodu zatrzymano. Część — 

1/2 poszła dalej. Z tej drugiej połowy, gdy dosięgli miejsca, gdzie 

gęsty las, kilku śmiałków znów uciekło. 
Pierwszej połowie partii przy pierwszej jamie kazano rozbierać 

się. Płacz, jęki, błaganie, rzucanie się do nóg Litwinom i Niemcom. 

Ci kopią, a bardziej natrętnych strzelają. Rozbierają się jednak, bę- 

dąc bici, w odległości 10 m od jamy. 

Ci, którzy mają marne ubranie, nie rozbierają się. Wpędzeni zo- 

stali do jamy, a z brzegu Litwini rozpoczęli strzelać. Następnie jakiś 
mężczyzna już na poły rozebrany, na rozkaz Niemca za nogi taszczy 
do jamy widocznie omdlałą, lub może zmarłą na udar serca kobietę. 

Gdy kobietę strącił do jamy i odwraca się, Litwin strzela mu z bliska 

w głowę; wyraźnie widać, jak czerep rozpryskuje się, a człowiek, jak 
podcięty, pada. Jednocześnie reszta jest bita i już pięć osób, kobieta 

i 3 dziewczynki są ustawiani na brzegu jamy nogami do jamy; z tyłu 
Litwin z rewolwerem strzela i wszystkie znikają w jamie. Znów 

kilkanaście osób bite kolbami, szybko zapędzane są do dołu, do ja- 

my. Z brzegów jamy Litwini strzelają do nich w dół. 
W tym momencie rozpoczyna się dalej strzelanina — to rozstrze- 

liwują, jak widać drugą część rozpołowionej partii. 
(...)Litwini do kupy rzucają ubrania; wtem spod ubrania jeden 

z Litwinów wyciąga dziecko, rzuca je do jamy; znów dziecko i znów 
jeszcze jedno, i jeszcze. Tym samym sposobem — do jamy. Jeden 

z Litwinów staje nad jamą i strzela, jak widać do tych dzieci. 

  

1) Strzelec, były członek litewskiej organizacji „szaulisów”. 
2) marki niemieckie.
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Co to jest? Matki zrozpaczone w ten sposób „ratowały” życie 
dzieciom, chowając je pod ubraniami. Widocznie liczyły, że gdy 

będą zabierać ubrania, to może i dzieci, ukryte w ten sposób, zosta- 

ną uratowane. Niestety. 
Parę minut przerwy, powstaje nowa partia, która leżała w odle- 

głości 80-100 m od jamy koło baraku, twarzą do ziemi. I tę partię 

rozbijają na dwie połowy. Rozpoczyna się znów katowanie, by się 
rozbierano, płacz, jęki, błagania. Jakaś kobieta pokazuje Litwinom 
na dziecko, widocznie jeszcze niemowlę; ten chwyta kobietę i wpy- 
Cha do jamy z dzieckiem... 

Tego dnia w niespełna 4 godziny zamordowano około 2500 lu- 
dzi. Takich samych dni było wiele. 

Rozstrzeliwania w kaźni ponarskiej odbywały się w warunkach 
ekstremalnie trudnych, bałaganiarskich. Częste ucieczki skazańców 

l gonitwy za nimi oprawców narażały mieszkańców Ponar na 

przypadkową śmierć. Tak właśnie stało się z 59-letnim prawnikiem 
Tadeuszem Sikorskim. 5 kwietnia 1943 r. przechodził tamtędy dro- 

8ą 1 został zastrzelony z powodu wzięcia go za Żyda przez litewskich 
strzelców”, którzy „pełnili służbę” po pijanemu. Stwierdziwszy 

Pomyłkę, zakopali oni zwłoki Polaka na łące w pobliżu wsi Ludwi- 
howo. Zona Anna wszczęła poszukiwania zaginionego męża, a gdy 
dowiedziała się, co się stało, zwróciła się do władz niemieckich 
O ekshumację, która miała miejsce 30 kwietnia tego roku. Został 

sporządzony urzędowy protokół w języku litewskim, przyznający 
takt omyłkowego zastrzelenia T. Sikorskiego, podpisany przez wi- 

leńską prokuraturę z pieczęcią przedwojennej niepodległej Litwy (!) 
„P Ogonią”. Lecz żadnego odszkodowania ze strony poprzedniej 
Litewskiej Republiki ZSRR i obecnej wolnej Litwy nie było, pomi- 
mo kilkakrotnego zwracania się o to rodziny (zał. nr 5). 

Masowość rozstrzeliwań w kaźni ponarskiej od 1941 r., przy tym 
Chaotyczność ekip porządkowych spowodowały tam z biegiem 
Czasu bałagan, graniczący z zagrożeniem sanitarnym. Przed oczami 
Prowadzonych na egzekucje roztaczał się koszmarny obraz mija-
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nych po drodze pojedyńczych kości ludzkich, pokrytych przegni- 

tymi miękkimi tkaninami, wystających z dołów kończyn, porozrzu- 

canych ubrań i resztek dobytku, rozprutych pierzyn, z których ulaty- 

wały pióra... chociaż co jakiś czas „ypatingi” rozpalali ogniska, 

wrzucając doń różne niepotrzebne rzeczy, nie nadające się ani dla 

nich, ani na sprzedaż. 

Wokół rozprzestrzeniał się fetor niemożliwy do zniesienia. Kruki 

ulatywały znad żerowiska, unosząc w dziobach kawałki ludzkiego 

ciała. Mówiła o tym mieszkanka Ponar p. Zofia Słowikowa (relacja 
w zbiorach autorki). 

W notatkach K. Sakowicza czytamy: „/943 lipiec — sierpień: 
„Myszka ” (pies — dop. H. P.) odkopuje trupy, nic dziwnego bo źle 

przysypane (szkoda miejsc grubo zasypywać)... Królują ogromne 

mrowia much, które obsiadły tu przybyły na żer... Było to w sierp- 

niu 21. 1943 r. droga wypraw i powrotów „Myszki ” zwykle ta sama: 

przez dziurę w płocie Siemieńca. Czasami gdy wraca coś niesie. Raz 

przytaszczyła jelita, przestraszona porzuciła to..." | 
W październiku 1943 r. zarządzono wysiedlenie mieszkańców 

Ponar z domów, znajdujących się w pobliżu miejsca kaźni. Pow- 
zięto plan palenia zwłok. Chodziło nie tylko o zagrożenie zdrowia 
ludzi, przebywających w pobliżu, lecz również o zacieranie śladów 

zbrodni, no i o opróżnienie dołów w celu dalszej ich eksploatacji. 

Wykopano nowy dół osiem metrów głęboki, wyposażono go 
w nary, pomieszczenie na prowiant, kuchnię. Całość pokryto da- 
chem, do wewnątrz należało wchodzić po drabinie, którą następnie 

wartownicy wciągali do góry. Ten rodzaj bunkra, otoczonego dwo- 
ma rzędami ogrodzeń z drutu kolczastego, pomiędzy którymi były 
założone miny dla udaremnienia jakiejkolwiek ucieczki, był prze- 
znaczony dla osiemdziesięcioosobowej ekipy więźniów, mających 
za zadanie palenie pomordowanych po uprzednim ich wykopaniu. 
Na wszelki wypadek zakuwano ich w kajdany wtedy, gdy nie wy- 
konywali swych czynności. Byli to jeńcy sowieccy i Żydzi. Z po- 
czątku nieszczęśnicy wykonywali swoją „robotę” gołymi rękami. 

Później dano im łopaty, nosze, haki. Po odkopaniu ciał, aby mieć do 

p
a
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nich dostęp, ściągano je hakami 1,5 m długości, 22 mm grubości. 
Zwłoki często rozpadały się na kawałki, gdyż były już w rozkładzie. 
Następnie układano je na noszach i przenoszono na przygotowany 
Stos. Z czaszek wyjmowano złote dostawki z zębów. 

Przygotowania do stosu polegały na wykopaniu rowków 60 cm 
szerokości i głębokości, 7 i 1/2 m długości. Pod kątem prostym do 
tych znajdowały się inne — tak że tworzyła się siatka. Pomiędzy 
rowkami układano drewniane belki długości siedmiu metrów, na to 
kładziono chrust, jakby posłanie dla trupów. Leżały one szczelnie 

Jeden przy drugim, głowy nieco zwisały na zewnątrz. Zwłoki pole- 
Wano smołą, potem umieszczano między nimi kilka bomb zapalają- 
cych. Pierwsza dolna warstwa liczyła trzysta trupów, każda następ- 

na dwadzieścia — trzydzieści mniej niż poprzednia. W ten sposób 
Powstawała piramida ze ściętym wierzchołkiem wysokości cztery 
I pół metra. W jednym stosie mieściło się w dwunastu — czternastu 
Warstwach trzy i pół tysiąca trupów. Stos płonął osiem — dziewięć 
dni. Pozostawiał trzy do czterech metrów sześciennych popiołu, 
także pewną ilość nie spalonych kości. 

ź Ź za o: a. 

ik RY i    

  

    

  

Członkowie Komisji oglądają zwłoki pomordowanych w Ponarach.
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Do umieszczania zwłok w wyższych partiach służyła maszyna, 
przypominająca pogłębiarkę do prac wodnych. Stała ona na kół- 
kach, aby można było przesuwać w miarę potrzeby. Metalowe plat- 
formy na dużych rolkach podnosiły się w górę za pomocą ręcznej 
korby. 

Nie spalone pozostałości kostne rozcierane były na proszek przy 
pomocy grubych żelaznych płyt o powierzchni patu metrów i gru- 
bości około dziesięciu milimetrów. 

Wszystkie prochy wywożono poza teren ogrodzony lub rozsie- 
wano na miejscu, mieszając z nieznaną wtedy substancją chemi- 
czną, powodującą stwardnienie gruntu, bądź mieszano z ziemią 
i wsypywano z powrotem do opróżnionych dołów. 

Ta akcja nie powodowała przerwania dokonywania egzekucji, 
jedynie więźniów zatrudnionych przy paleniu zapędzano na ten czas 

do bunkra. 

Od grudnia 1943 do 15 kwietnia 1944 wydobyto i spalono około 

sześćdziesięciu ośmiu tysięcy zwłok. 

Dnia 15 kwietnia 1944 o godzinie 21.30 więźniowie z bunkra, 
zdjąwszy kajdanki, uciekli. Przygotowywali się do tego w ciągu 
dwóch i pół miesięcy. W pomieszczeniu prowiantowym wykopali 
studnię głęboką 2,5 m, a stamtąd tunel długości około 30 m. Robili 

to nocą patykami, łyżkami wreszcie gołymi rękami. Piasek wynosili 

w kieszeniach i wysypywali pod narami. Przy ucieczce uratowało 
życie trzynastu zbiegów, z których jedenastu znalazło się w Puszczy 
Rudnickiej, gdzie dołączyli do sowieckich partyzantów. 

Po zakończeniu działań wojennych zeznawało trzech z nich jako 

świadkowie: Konstanty Potanin, Abraham Blazer, Matwiej Zajdel, 
na co są protokoły w muzeum ponarskim w Wilnie oraz w Żydow- 
skim Instytucie Historycznym w Warszawie, gdzie znajduje się 
również odpis artykułu z „Prawdy Wileńskiej” z 30 sierpnia 1944 r. 

pod tytułem „Indyjskie stosy pod Wilnem”. 
Kaźń ponarska funkcjonowała do ostatnich dni przed zbliżają- 

cym się frontem. Rozstrzeliwano, chociaż nie było już czasu na 
formalne prowadzenie śledztwa i oficjalne ferowanie wyroków. Nie
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było też czasu na utrzymanie porządku w samej kaźni. Toteż po 
Wkroczeniu sowietów Komisja, powołana skwapliwie przez nich do 
Zbadania zbrodni popełnionych przez innych faszystów niż oni, bo 
brunatnych, zastała w Ponarach totalny rozgardiasz. 

Na zboczach dołów leżały ludzkie czaszki, obok pojedyńcze 
kości, gdzieniegdzie wystawały z piasku stopy kończyn, pokryte 
Strzępami obuwia. Na trawie znaleźć można było szczątki ubrań, 
kawałki wstążek, grzebyki, fotografie i różne inne przedmioty co- 
dziennego użytku. Wokół rozprzestrzeniał się przenikliwy zapach 
rozkładających się zwłok. Zaś cała okolica zasypana była sproszko- 

wanym popiołem, w którym widoczne były niedopalone szczątki 
kostne, resztki kręgów itp. 

»W wielu miejscach mieszanina piasku z popiołem tworzyła 
twardą brunatno-szarą skorupę, widocznie wskutek działania nie- 
znanej płynnej substancji powodującej stwardnienie gruntu”! — jak 
relacjonował Polak dr Stanisław Mahrburg — anatomopatolog, który 
Wszedł w skład Komisji. 

Opisuje tam prace prowadzone w Ponarach od dnia 18 sierpnia 
1944 r., skutkiem których stwierdzono, iż zwłoki były układane 
W ziemi warstwowo w trzy piętra. Znając obwód dołu można było 

W Przybliżeniu obliczyć, ile ofiar mogło w nim się znaleźć, np. 

w Jednym z nich — 10 tysięcy, różnej płci i w różnym wieku. 
Po wydobyciu zwłok z innych segmentów dołów okazało się, że 

byli tam sami mężczyźni, wyłącznie chrześcijanie. Wielu z nich 
miało ręce do tyłu związane drutem. Najprawdopodobniej byli to 

Skazańcy przywiezieni z więzienia. Zginęli od strzałów w potylicę 
Czaszki. Pogrzebani zostali zaledwie przed jednym lub dwoma mie- 

Siącami, ponieważ w ubraniu jednego z nich znaleziono gazetę 
Z 15 czerwca 1944 r. 

Przy pracach Komisji towarzyszyli i zeznawali świadkowie — 
Zbiegli Żydzi z okresu palenia ciał. Jeden z nich podał ciekawą 
Informację, mianowicie, że wśród ofiar, które on sam wykopał 
ROS : | 

I) zara Lekarski” Lublin 1965, nr 1 str. 86 „Karty z okresu terroru hitlerowskiego 
W Wilnie”,
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w owym czasie było 500 katolickich księży. Jest to nieprawdziwe, 

gdyż w całej archidiecezji wileńskiej podczas II wojny światowej 

poniosło śmierć 89 księży. Widocznie zeznający Żyd, widząc krzy- 

żyki lub medaliki, zawieszone na szyi ofiar, uważał, że są to osoby 

duchowne. 

W rćsumć badań S. Mahrburg podaje: „Biorąc pod uwagę liczbę 
dołów systematyczne wydobywanie zwłok i palenie ńa stosach, ilość 

popiołu rozsianego w lesie, można przyjąć, że liczba straconych 

w Ponarach znacznie przekracza sto tysięcy ”. 

Z oględzin wykopanych zwłok wynikało, że przywożono do 

Ponar nie tylko zwarte grupy semickie lub aryjskie, również mie- 

szane. 
Stwierdzono niejednokrotnie u zabitych rany postrzałowe klatki 

piersiowej lub jamy brzusznej, a także „zażyciowe złamania żeber 

oraz uszkodzenia powierzchniowych powłok ciała i twarzy”. 

To ostatnie orzeczenie pokrywa się z tym, co podawała Delega- 

tura Rządu RP na Kraj o maltretowaniu więźniów jeszcze nad do- 

łem w celu wymuszenia zeznań. 

Tym samym potocznie używane słowo „rozstrzelani” nie jest 

adekwatne w stosunku do tego, co działo się z Polakami, przywo- 
żonymi do kaźni. Oddawanie strzałów do ludzi stojących tyłem tuż 

nad dołem, niecelne nieraz trafienia, powodujące jednak obsunięcie 
się rannego i długotrwałe jego konanie wśród zwłok współtowarzy- 

szy, zdarzające się torturowanie przed końcowym momentem egze- 

kucji jak i ignoranckie — pogardliwe traktowanie skazańców (pro- 
wadzonych za kołnierz) zasługuje na określenie „mordowania”. 

Teraz nastąpi kreślenie danych biograficznych, dotyczących po- 
mordowanej młodzieży wileńskiej, następnie żołnierzy Armii 

Krajowej. Niestety, będzie to tylko niewielka ilość w stosunku do 

wielotysięcznej rzeszy. Autorce udało się zebrać jedynie poniższe 
informacje od ich rodzin lub przyjaciół.



2. Młodzież wileńska 

zamordowana w Ponarach
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Ten lont zapalny, jakim byli chłopcy i dziewczęta, często jeszcze 
uczniowie lub po świeżo ukończonej szkole średniej bądź po przer- 

Wanej nauce z powodu trwającej od 1939 r. wojny, był niezmiernie 
bolesną stratą dla społeczeństwa polskiego. Wygasał bowiem najwar- 
tościowszy zaczyn narodowy w kazamatach więziennych Łukiszek, 

aby wreszcie pozostać na zawsze w ziemi ponarskiej. 

A było tej młodzieży wcale niemało. Największe egzekucje miały 
miejsce 5, 12 i 13 maja 1942 r. Wcześniej i później także stracono 
poszczególnych. 

Tam zostali 
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, 
Zapomnij o mnie. 

(A. Mickiewicz, Dziady, cz.III) 

Ponary 12 V 1942 r. 

Z daleka patrzący 

myśleli, że to sztandary 
płoną bielą i czerwienią 

A to dzieci polskie 

Na krwawej majówce 

Ponary 

cary i gestapo 
gestapo i cary. 

Mickiewiczu! 
Masz gości 
„Czterdzieści i cztery” 
Druhów powitaj 

Nalej wino w puchary 
I śpiewaj 

Odę do młodości! 

By mściciel nie spał 
I krzesał kamienie 
Nicości. 

Barbara Jedynak
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Zamordowani 12 maja 1942 r. 
(LPA sygn. R-730-2-84-26 i 27) 

Jan Kazimierz Mackiewicz ps. „Konrad” 

Syn Kazimierza i Jadwigi z d. Szy- 

szko. Urodził się 7 października 19211 r. 

Wysoki, szczupły, o ujmującym uśmie- 

chu i sposobie bycia. Naturę miał skłon- 
ną do idealistycznego spojrzenia na 

świat, w działaniu był jednak rzeczowy 

1 konkretny. Utalentowany literacko, 

pisał liczne wiersze, przeważnie patrio- 

tyczne. Być może inklinacje te wyni- 

kały z genów, odziedziczonych po kre- 

wnym przodku, znanym poecie Ludwi- 

| ku Kondratowiczu (herbu Syrokomla). 

Ukończył renomowane gimnazjum w Wilnie im. Króla Zygmunta 

Augusta. Będąc w klasie maturalnej założył młodzieżową Ligę 

Wolnych Polaków. Miało to miejsce przed wybuchem wojny 
w 1938 r. Wkrótce potem powstało zbrojne ramię Ligi — Związek 

Wolnych Polaków, na którego czele stanął. Był on też naczelnym 

redaktorem dwutygodnika „Za Naszą i Waszą Wolność”. 

W ramach działalności Polskiego Białego Krzyża w pierwszych 

dniach września 1939 r. organizował dyżury na dworcu kolejowym 

w Wilnie dla obsługi powracających z wojny żołnierzy oraz uchodź- 

ców, kierując ich do odpowiednich miejsc pobytu. W szpitalach, 

gdzie znajdowali się ranni, dawał przedstawienia amatorskie, by 

oderwać ich myśli od przykrej rzeczywistości. 

Podczas zmieniających się okupantów w Wilnie Jan Mackiewicz 

był dwukrotnie aresztowany: raz w marcu 1941 r. przez sowietów — 

wtedy cudownie ocalał, drugi raz w październiku 1941 r. przez nie- 

miecko-litewskie gestapo. Tym razem bezpowrotnie. Pomimo pla- 

nowanego odbicia ze szpitala, skąd go zabrano na Ponary, ponie- 

chano akcji z powodu zbyt dużego ryzyka. 
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| W czasie śledztwa, które trwało przeszło pół roku był potwornie 
bity 7 wytrzymał wszystko, krzepiąc innych razem więzionych. 
Ostatnie słowa, jakie przekazał w grypsie brzmiały: 

„Irzy znam ja prawdy, oto one: 
Ojczyzna, Naród, Chrystus Król, 
Choć umęczone ciało skona, 

Sam duch zwycięży poświst kul” 

/Przytoczone dane pochodzą od koleżanki J. Mackiewicza 

Danuty Ciesielskiej ps. „Dołęga”./ 

Tadeusz Chudyba 

Urodzony 12 sierpnia 1923 r. w Wil- 

nie, syn Stanisława i Wandy z Marci- 

 chowskich. Ojciec, major WP, był ko- 

 mendantem Legii Akademickiej, kiedy 

zaś wybuchła wojna w 1939 r. został 

przeniesiony z Wilna do Warszawy, gdzie 

walczył w jej obronie jako dowódca 

| II pułku piechoty. Następnie znalazł się 

w niewoli w niemieckim oflagu w Me- 

- klemburgii. 

Tadeusz Chudyba uczęszczał do 

> o gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wil- 

le. Z tej właśnie szkoły rekrutowała się ogromna część członków 

Organizacji Związku Wolnych Polaków, do której przystąpił bez 

Wahania, przede wszystkim dlatego, że uważał za swój święty 

obowiązek kontynuowanie walki z najeźdźcą w tym czasie, kiedy 
Jego ojciec zmuszony był do bezczynności. 

Od najmłodszych lat odznaczał się ambicją i wielkim poczuciem 

odpowiedzialności, czego dowodem było to, że gdy zabrakło ojca, 

uważał, że on ma opiekować się matką i młodszą siostrą. Jak wspo- 

mima J. Zagałowa w „Wilno jako ognisko oświaty w latach próby” 
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(Białystok 1991 s. 149), „chłopak podjął wysiłki by szybciej ukończyć 
szkołę i zaczął zarabiać na utrzymanie „kobiet”. Znajdował czas by 

codziennie zanosić Zosi (siostrze) do szpitala „gazetę podwórkową " 

Opisywał w niej codziennie wydarzenia na podwórku, ilustrując rysun- 

kami. Wyprzedził tą twórczością modę na komiksy, był prekursorem..." 

Tadeusz przeżywał ze swą rodziną bardzo ciężkie czasy. Musieli 
opuścić dostatnie mieszkanie z chwilą wkroczenia do Wilna Armii 

Czerwonej, ponieważ znajdowało się ono w budynku wojskowym. 
Wyszli, Jak stali, tułając się później po znajomych, by wreszcie zdo- 
być tanie, marne mieszkanko przy ul. Tatarskiej 13-8. Plusem jego 
było to, iż znajdowało się w centrum miasta, mogli więc łatwo przy- 
chodzić koledzy na konspiracyjne zbiórki. 

5 października 1941 r. nocą pojawiła się litewska sauguma, po 
przeprowadzonej rewizji Tadeusz został zabrany. Kiedy następnego 

dnia rankiem gestapowcy powrócili pod ten sam adres, by założyć 

tzw. „kocioł”, nie zastali już ani matki, ani siostry. Powracające do 
domu matkę i siostrę Zosię uprzedziła dozorczyni, czatująca przed 
domem. Dzięki niej bezowocne było bez mała miesięczne bloko- 

wanie mieszkania. | 

Dla obu kobiet rozpoczęło się przenoszenie się z miejsca na 

miejsce aż do końca wojny, zaś Tadeusz po 7-miesięcznej gehennie zh 

więziennej został zamordowany w Ponarach. | 
Ojciec przebywający w oflagu, powiadomiony przez matkę o are- 

sztowaniu syna wszczął starania, ponieważ chciał wiedzieć, jaki lo$ 

spotkał Tadzika. Na pismo złożone do Niemieckiego Czerwonego 
Krzyża 30 lipca 1942 r. otrzymał odpowiedź z Berlina 28 listopada 

tegoż roku, że „Tadeusz Chudyba został z dniem 22 listopada 
z Wilna wymeldowany i wyjechał w nieznanym kierunku "”. | 

Niedługo potem nadeszła do oflagu informacja, odczytana ofic- 
jalnie, że syn majora Stanisława Chudyby poniósł karę śmierci za 
działalność prowadzoną na szkodę Niemiec. Majora przeniesiono 

do obozu o cięższym reżimie za złe wychowanie syna. | 

    
    

    
    

   

   
/Dane pochodzą od siostry Tadeusza Chudyby 

dr hab. Zofii Zegarskiej zam. w Gdyni./
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Jerzy Góra ps. „Stanisław” 

Urodzony 6 lutego 1920 r., syn Jana i Bronisławy z domu Sarkady. 

Ojciec major WP, legionista, przed wojną pełnił zaszczytną funkcję 

burmistrza w Dokszycach k. Głębokiego. Brat Tadeusz — znany przed 

Wojną pilot szybowcowy, w latach 1939-1940 oficer RAF-u w Anglii. 

W rodzinie o takich tradycjach wojskowych zarówno Jerzy jak 

ljego siostra Jadwiga od początku istnienia ZWP przystąpili do 

konspiracji. Jerzy był jeszcze wtedy uczniem gimnazjum im. A. Mic- 

lewicza. Pomagał w powielarni ZWP, kolportażu, uczęszczał na 
Ćwiczenia wojskowe. 

Należy jeszcze dodać, że Jerzy był nadzwyczaj uzdolniony mu- 

życznie. Występował jako młodociany dyrygent podczas przemar- 

Szów szkolnych do kościoła lub na uroczystości państwowe. 
Aresztowany 5 października 1942 r. w domu przy ul. Niedźwiedziej. 
Matka i siostra, od których nie przyjęto ostatniej paczki, udały się do 

Sestapo Z prośbą o informacje. Oberhauptscharffuhrer Emil Keiser 
oświadczył, że Jerzy Góra został stracony „ wegen Hochverrat"” — za 

zdradę stanu. | | 
/Informacje od siostry J. Góry./ 

  
Orkiestra szkolna gim. im. A. Mickiewicza maszerująca ul. Wileńską 

w 1938 r. Wśród nich Jurek Góra.
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Ryszard Jabłoński 

Syn Ryszarda i Adeli z Trynkow- 

skich, urodzony 12 lutego 1923 r. w Wil- 
nie, zamieszkały w Wilnie przy ul. Pia- 

ski 33c-2. i 

Ojciec Ryszarda uczestniczył w wal- 
kach pod Verdun w czasie I wojny świa- 

towej. Był odznaczony Medalem Nie- 

podległości. 
Państwo Jabłońscy wychowywali 

czwórkę swych dzieci w duchu patrioty- 

cznym, co najbardziej zaowocowało 

w najstarszym synu Ryszardzie. 

Był to chłopak inteligentny, o wszechstronnych zainteresowa- 

niach, uczęszczał do gimnazjum im. A. Mickiewicza, z którego wywo- 

dziła się większość chłopców zaangażowanych w walkę, najpierw 
konspiracyjną, gdy kraj nasz znalazł się w opałach II wojny światowej. 

Już w 1939 r. brał czynny udział w strajku szkolnym przeciwko 

represjom litewskim względem polskości szkół wileńskich. Później 

przystąpił do pracy w Podziemiu. O tym, co robił, rodzina nie mogła 
wiedzieć, ponieważ obowiązywała tajemnica. Dopiero pojawienie 
się późną nocą 5 listopada 1941 r. w mieszkaniu Jabłońskich funk- 
cjonariuszy gestapo w celu aresztowania Ryśka wyjaśniło wszystko 
obecnej matce i siostrze, ponieważ ojciec z młodszym bratem prze- 
bywali w tym czasie na wsi. | 

Zaczęło się wystawanie w kolejkach pod więzieniem, aby prze- 
kazać paczkę. Raz jeden w zwracanych opakowaniach po odbiorze 
paczki udało się Rysiowi przekazać list do rodziny. Gehenna wię- 
zienna trwała siedem miesięcy aż do 12 maja 1942 r. W dniu tym 
właśnie można było podawać żywność i kiedy stroskana matka 
wczesnym rankiem oczekiwała na to pod murem łukiskim, 
zobaczyła Jak z bramy więziennej wyjeżdżały samochody przykryte 
plandekami, tzw. „budy”. Wiadomo było kogo kryją, tylko nieznane 
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były personalnie osoby tam znajdujące się. Paczki nie przyjęto tak, 

Jak i od wielu innych. 
Rodzice Ryśka zwracali się później do gestapo z zapytaniem 

O los ich syna, lecz nie otrzymali żadnej odpowiedzi. Łudzili się 
Więc nadzieją, że może został wywieziony do obozu, może żyje?... 
Nawet po przyjeździe z Wilna do Wałcza na tzw. „Ziemie 
Odzyskane” poszukiwali go przez Czerwony Krzyż. Bezskutecznie. 

Dopiero w 1993 r. w I wydaniu książki „Ponary — Wileńska Gol- 
gota” dowiedzieli się o tragicznej prawdzie, wynikającej z zamiesz- 

Czonych tam dokumentów z archiwów wileńskich. 

/Informacje o Ryszardzie Jabłońskim 
zaczerpnięte z listu jego siostry p. Heleny Jadwigi Mikoś, zam. w Poznaniu./ 

Józef Jaroszewicz 

Urodzony 9 lutego 1921 r. w USA 

w Jersey City, później zamieszkały 
. w Wilnie, gdzie uczęszczał do gimna- 

zjum im. A. Mickiewicza. 

Matka Barbara z domu Sienkiewicz, 

ojciec Franciszek — oficer WP, osadzony 
w oflagu jenieckim podczas wojny. 

Józek był działaczem Zrzeszenia Kół 
Krajoznawczych, z ramienia których brał 
udział w organizowanych przez Polski 
Biały Krzyż dyżurach na dworcu kolejo- 

o * | wym w Wilnie w pierwszych dniach wrze- 
"Mia 1939 r., pomagając powracającym żołnierzom i uciekinierom. 
Aresztowanie jego jako członka ZWP w dniu 20 listopada 1941 r. 

Mąże Się z pewnymi niejasnymi okolicznościami, mianowicie: ty- 
e: wcześniej do domu państwa Jaroszewiczów został przyjęty 

Znany im sierżant WP z żoną i dzieckiem jako ukrywający się. Ran- 
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kiem w dniu pojawienia się gestapo litewskiego rodzina ta odeszła 

bez wyjaśnienia, dlaczego to robi. 
Siostra Józka, Julia Turowicz nie może dotychczas uwolnić się od 

podejrzeń. 
Jest ona w posiadaniu zaświadczenia, podpisanego przez E. Kei: 

sera z 5 sierpnia 1942 r., że Józef Jaroszewicz został aresztowany Za 

działalność na szkodę państwa niemieckiego. Dokument ten otrzy: 
mał ojciec w obozie jenieckim na skutek starań o informacje o losić 
syna, o którym dowiedział się z listu żony. | 

Józef w więzieniu na Łukiszkach był okrutnie bity, wrzucano g0 
do karceru, gdzie leżał nieprzytomny na mokrym cemencie. 
W grypsie do matki pisał: „Dziękuję ci mamo, że nauczyłaś mni€ 
wierzyć, w przeciwnym wypadku nie mógłbym tu wytrzymać. Przy” 
ślij mi różaniec z grochu w paczce na znak. że w domu wszystko 

w porządku ”. i 
W kilka miesięcy po jego śmierci wezwano jego siostrę Juli 

Jaroszewiczówną z miejsca jej pracy tj. parowozowni do gmachu 
gestapo w Wilnie. Tam Emil Keiser, który prowadził śledztwo w spra: 
wie Józka i innych chłopców, oświadczył, iż jej brat poniósł najwyższy 
wymiar kary 12 maja 1942 r. | 

Oto fragment relacji J. Turowicz z d. Jaroszewicz (zam. obecni? 
w Zgierzu): | 

„««« Wprawdzie już wiedziałam o tym, ale w tym momencie nastąpił 

Sally paraliż krtani — milczałam. Gestapowiec dosyć długo i głośno 
krzyczał: „schulding, schulding und er ist erschossen”. Zdziwiony 
zapytał dlaczego nie płaczę. Jak sobie przypominam, powiedziałam” 

„my nie płaczemy przy wrogach”. I to był koniec, pozwolił mi odejść 

bez słowa. i 
Postanowiłam otrzymanej wiadomości nie powtarzać matce. 

Wierzyła ona do końca życia, że brat został wywieziony na roboty do' 

Niemiec. Ojciec wciąż poszukiwał go. Lżej im obojgu było mieć na 
dzieję, aniżeli okrutną prawdę. 

Tajemnicę tę powierzyłam młodszej siostrze Zosieńce, która był 

wtajemniczona w działalność konspiracyjną Józka. 
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Nie wiem, czy był to zbieg okoliczności, czy główna przyczyna 
lego, co się stało zaraz nazajutrz. Otóż siostra zachorowała na za- 
Palenie opon mózgowych i po dziesięciu dniach tj. 15 sierpnia 
1942 r. zmarła. Okropnie cierpiała. Pochowaliśmy ją na cmen- 
larzu Rossa ”. 

/Informacje od siostry J. Turowicz zamieszkałej w Zgierzu k. Łodzi./ 

Kazimierz Jaskold-Gabszewicz 

Syn Ignacego, urodzony 6 stycznia 

1923 r, uczeń gimnazjum im. A. Mic- 

kiewicza w Wilnie. Zapalony konspira- 

tor, to on wprowadził w szeregi ZWP 
Kazimierza Szostakowskiego, zamiesz- 
kałego po wojnie w Słupsku, który zaw- 
sze wspominał nieodżałowanego kolegę. 

/Informacje od K. Szostakowskiego, 
zam. w Słupsku./   

Leonard Kowalewicz ps. „Boy” 

Urodzony 21 października 1921 r. 
w Wilnie, był absolwentem gimnazjum 

im. A. Mickiewicza. Rokował duże na- 
dzieje na przyszłość ze względu na uz- 
dolnienia plastyczne oraz muzyczne. 

Był przez wszystkich lubiany dzięki 
niezwykle ujmującemu sposobowi bycia 

wraz z poczuciem humoru. Cechowała 
go prawość irównowaga duchowa — 

rzadko przejawiająca się u młodych.  
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Latem 1941 r. razem z siostrą Heleną (zm. we wrześniu 1989 r. 

w Łodzi) składał przysięgę akowską w kościele św. Katarzyny 

w Wilnie. 

Krótko więc trwała jego działalność konspiracyjna, bo już 5 paź: 

dziernika tego roku zjawiło się po niego gestapo. Podczas dwugo- 

dzinnej rewizji zarekwirowano tylko przedwojenne numery „Przeglą- 

du Wojskowego” oraz puste łuski od naboi. 

/Na podstawie relacji siostry Leny Kowalewicz zam. w Łodzi./ 

Czesław Mietkowski 

Syn Jana, urodzony 18 lutego 1925 r. 

w Nieświeżu, zam. w Wilnie. Jeden z trzech 

|” braci, liczył zaledwie 17 lat w chwili 
; śmierci. 

Drugi brat — Jan aresztowany tego 

„ samego dnia tj. 4.10.1941 r. dostał wy- 

rok 12 miesięcy lagru, trzeciemu — Ro- 
mualdowi udało się uniknąć aresztowa- 

nia.   /Wg inf. Romualda Mietkowskiego./ 

Zdzisław Konra r 

Syn Jana i Heleny z d. Henelt, urodzony 20 grudnia 1921 r. 

w Białymstoku. W 1922 r. rodzina przeniosła się do Wilna. Ojciec 

był urzędnikiem w Dyrekcji Lasów Państwowych. 
Zdzisław uczęszczał do renomowanego gimnazjum oo. jezuitów, 

maturę zaś zdał w gimnazjum im. J. J. Śniadeckich. Jak wspomina 

brat, zamieszkały po wojnie w Szczecinie, Zdzisław odznaczał się 

nie tylko dobrą aparycją, lecz i silną osobowością o cechach przy” 

wódczych, co było akceptowane przez szkolnych kolegów.
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Po przodkach odziedziczył zdolności 

plastyczne. Dużo rysował 1 malował 

(Józef Henelt był znanym artystą-rzeż- 

biarzem). 

Uczucia patriotyczne wyniesione 

z domu i ze szkoły odzwierciedliły się 

w 1940 r., kiedy Zdzisław w licznej gro- 

madzie kolegów brał udział w strajku 

szkolnym. Należał do Związku Wol- 

nych Polaków. Aresztowany został |paź- 

dziernika 1941 r. w domu przy ul. Nie- 

menczyńskiej 6. Dom był otoczony 

Przez policję litewską, której przewodził osławiony funkcjonariusz 

Saugumy Marianas Padabas. Zdzisława przewieziono najpierw do 

lochów gestapo, gdzie przebywał wyjątkowo długo, bo aż 20 dni. 

ożna sobie wyobrazić, jak był tam katowany. Następnie prze- 

transportowano go na Łukiszki, tam też nie oszczędzano młodego 

chłopca, podobnie jak innych. 
Oficjalnego zawiadomienia o wykonaniu wyroku śmierci gesta- 

Po nie przekazało rodzinie, toteż matka Zdzisława łudziła się płonną 
Madzieją, że syn jej gdzieś żyje, z tą myślą zeszła ze świata. 

/Wg relacji brata Henryka Nardego, zam. w Szczecinie./ 

  

Józef Michałowski 

| Syn Piotra, urodzony 20 marca 1919 r. 
| w USA. Mieszkał w Trokach. Miał żonę 

| i małą córeczkę Marysię, co nie prze- 

szkadzało mu w służeniu Ojczyźnie. 
Aresztowany 4 grudnia 1941 r., zamor- 
dowany 12 maja 1942 r. 

/Powyższe dane przekazała 

Maria Chołuj (córka) zam. w Słupsku./  
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Helena Papinigisówna 

Urodzona 3 stycznia 1917 r, uczennica gimnazjum kupieckiego, | 
córka Justyna. Aresztowana i osadzona na Łukiszkach. i 

Urodzona 30 marca 1922 r, córka Justyna, siostra Heleny, także 
uczennica gimnazjum kupieckiego. Aresztowana i rozstrzelana w tym 

samym czasie Co siostra. | 

Ryszard Perkowicz 

Urodzony 18 marca 1920 r., syn Stanisława — kapitana 19. Dy- 
wizji Litewsko-Białoruskiej, odznaczonego Złotym Krzyżem Virtu- 
ti Militari za udział w wojnie z bolszewikami w 1920 r. 

Do 1939 r. Ryszard był w podchorążówce, a następnie znalazł się 
w Wilnie, gdzie przystąpił do konspiracji w ZWP. 

Przyjaźnił się z Tadeuszem Rymińskim (także członkiem ZWP), 

który wspomina go Jako nadzwyczaj żarliwego i ofiarnego żołnierza 
Podziemia. 

/Informacje od Tadeusza Rymińskiego zamieszkałego w Gdyni./ 

Henryk Pilść 

Syn Hipolita, urodzony 5 listopada 1924 r. w Wielkich Soleczni- 
kach. Mieszkał w Wilnie przy ul. Połockiej. Był członkiem ZWP od 
początku istnienia tej organizacji. Uczęszczał do gimnazjum im. 

A. Mickiewicza w Wilnie, w trzeciej klasie został aresztowany pod- 
czas lekcji przez NKWD w marcu 1941 r. Drugi raz aresztowany 
w październiku 1941 r. Więziony i torturowany na Łukiszkach, tym 
razem nie udało się mu wyjść z opresji.
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„Henryk od najmłodszych lat odzna- 

czał się wszechstronnymi zdolnościami, 

fantazją, nieco niesfornym charakterem, 

dociekliwością i siłą woli. Romantyczno- 

marzycielskie ujmowanie świata i żądza 
przygód łączyły się z radością życia, 

energią, chęcią działania i wychodzenia 

> trudnościom naprzeciw. Nadrzędną war- 
z. tością była dla niego zawsze, przekaza- 

na przez matkę, miłość do Boga i Oj- 
" czyzny”. Tak wspomina Henryka Pilścia 

| | "8" jego siostra, dr Helena Gulanowska. 
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 

leń urodzin jej syna. Wiedziała, że nie jest to dzień przyjmowania 

Paczek — ale myślała: a może się uda?... Na pukanie w okienko po- 
dawcze strażnik odburknął przecząco, wchodzący funkcjonariusze, 
do których zwracała się, odpowiadali grubiańsko i z ironią. Stała 
Wytrwale pół dnia i oto zdarzył się cud. Z nadjeżdżającego samo- 
Chodu wysiadło kilku Niemców, wśród nich jeden młody, wyższy 
'angą, o sympatycznej powierzchowności. Pani Malwina, znając 
Perfekt Język niemiecki, zwróciła się do niego z matczyną prośbą. 

słyszała: „bitte”. Wydał polecenia stojącemu w bramie Litwinowi, 
4 pani Malwina, jakby nie było tego dość, powiedziała, że bardzo 
chciałaby synowi wręczyć tę urodzinową paczuszkę osobiście. Wi- 
Ocznie Niemiec doceniał Geburtstag, ponieważ w ich kraju to 

Ważny dzień i w odruchu czysto ludzkim znów odrzekł: „bitte”. Po- 
Prowadzono szczęśliwą matkę przez przejścia, przedsionki, kory- 

€, aż znalazła się w zakratowanej sali przy długim stole. Oficer 
Wydał polecenia Litwinom i odszedł, strażnik przeglądał powoli 

łe phi paczki. Nadszedł Henio, prowadzony przez innego straż- 
oe Kiedy zobaczył matkę, przypadł do jej rąk, śmiejąc się i pła- 
ZąC na przemian. Strażnik kazał mu odsunąć się 1 stanąć po prze- 
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ciwległej stronie stołu. W ciągu kilkuminutowego spotkania pani Mal- 

wina 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 pyta- 
nie, co się stało? — to nic takiego — odpowiedział. Prosił o przekazanie 
wiadomości rodzicom kolegów, z którymi przebywał w jednej celi, że 

wszystko zakończy się dobrze. Pani Malwina widziała go po raz ostatni. 
Zginął wraz z innymi mając zaledwie 17 i pół lat. W jednym 

z grypsów z więzienia pisał: „Jeżeli spotka nas los tragiczny, to 

tylko dlatego, że byliśmy Polakami”. (zał nr 1) 
/Informacje od siostry Henryka Heleny Gulanowskiej zam. w Lublinie./ 

Wśród rozstrzelanych 12 maja 1942 r. był też prowadzący chłop- 
ców ze Związku Wolnych Polaków. 

Feli Sol . 

e: Wnuk powstańca styczniowego, uro” 
| dzony 25 października 1895 r. 
| Podczas I wojny światowej powo: 

| łany do wojska carskiego — zdezertero- 
. wał, będąc ranny w walce z Austria” 

kami. Ukrywał się na Ukrainie pod naz' 
| wiskiem Orkusz (stąd syn Tadeusz pod 
; czas okupacji hitlerowskiej w Wilnie 
przyjął w pracy konspiracyjnej taki wła: 

śnie pseudonim). : 
" Stanisław Rymiński związał się na 

” w" stępnie z POW, jednak po powrocie do 
niepodległej Polski w 1919 r. nie mógł uczestniczyć w walc€ 

zbrojnej w 1920 r. z powodu poważnych schorzeń płuc i serca. 
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Od 1921 r. był urzędnikiem Kuratorium Okręgu Szkolnego 
W Białymstoku, później w Wilnie. 

Od pierwszych chwil okupacji Wilna, kiedy powstał Komitet Po- 

mocy dla Uchodźców Wojennych pod koniec września 1939 r. 

S. Rymiński włączył się do tej pracy, biorąc udział w organizowaniu 

stołówek, opieki lekarskiej, rozdzielaniu darów, napływających 

Z zagranicy jako pomocy na rzecz obywateli polskich, ratujących 
się ucieczką przed nawałą hitlerowską. 

W Lidze odgrywał ważną rolę, ponieważ był powołany do Koła 

Seniorów opiekujących się młodzieżą Ligi. W powstałym później 

Związku Wolnych Polaków służył swym doświadczeniem, radą, po- 
Mmagał w redagowaniu i powielaniu dwutygodnika „Za Naszą i Waszą 
Wolność” w swym mieszkaniu w Wilnie przy ul. Zakretowej 5 m. 9. 

W 1941 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu na Łukisz- 

kach, gdzie poddany był torturom, po pół roku skazano go na śmierć 
Hi licznej grupy podopiecznej młodzieży z gimnazjów wileń- 

IC 

/Dane uzyskane od syna Tadeusza Rymińskiego zam. w Gdyni./ 

Ryszard Rzeczycki 

Urodzony 3 lutego 1924 r., uczeń 
gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Wilnie, syn Kazimierza, aresztowany 

5 października 1941 r. i osadzony na 
- Łukiszkach. Tego samego dnia co kole- 

| dzy, 12 maja 1942 r., zamordowany 

| w Ponarach. 
| Siostra, zamieszkała w Gdańsku, po- 

za żalem w sercu nie przechowała w pa- 
mięci żadnych danych, dotyczących 
udziału brata w tajnej organizacji, bo nie 
zwierzał się jej ze spraw, które powinny  
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być zachowane w tajemnicy. Dojrzałość postępowania przewyż- 

szała wiek — miał zaledwie 18 lat, gdy zginął. 

/Dane uzyskane od siostry Ireny Rzeczyckiej zam. w Gdańsku./ 

Jan Siwiec 

Urodzony 6 kwietnia 1922 r., syn 
Jana, uczeń gimnazjum im. A. Mickie- 
wicza, grywał w szkolnej orkiestrze 
razem z Jurkiem Górą. Rodzice jego 
mieli zamożny warsztat szewski w Wil- 
nie. Był ich jedynym synem. O jego 

rozstrzelaniu za przynależność do kon- i 

spiracji gestapo powiadomiło rodziców 

pisemnie. | 

  

/Informacje od Danuty Ciesielskiej 
zam. w Warszawie./   

Czesław Szymulewicz 

Syn Józefa, urodzony 27 listopada 
1920 r. w Szłapkowszczyźnie pow: 
Oszmiana. W 1939 r. zdał maturę 
w gimnazjum im. A. Mickiewicza 

w Wilnie. Należał do ZWP w grupi€ 
oszmiańskiej. Aresztowany nieco póź: 
niej niż inni, bo 20 listopada 1941 r., ale 
rozstrzelany razem 12 maja 1942 r. 

/Dane od krewnej Cz. Szymulewicza 
p. Marii Jaworuczykowej zam. w Toruniu  
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Jerzy Szysz — syn Franciszka i El- 

żbiety z Wojnickich, urodził się 14 kwie- 

tnia 1923 r. w Wilnie. Ojciec jego był 

pracownikiem Dyrekcji Kolei Państwo- 

wych w Wilnie przy ul. Słowackiego 
(róg Wielkiej Pohulanki) i zajmował 

z rodziną mieszkanie służbowe w domu 

przy tejże ulicy. 
Jerzy uczęszczał do szkoły podsta- 

wowej im. Sz. Konarskiego przy ul. Że- 
ligowskiego, następnie do gimnazjum 

im. A. Mickiewicza i J. Słowackiego   
Przy ul. Dominikańskiej. 

Był to duch niespokojny, zawadiacki, jednocześnie wytrzymały 

€cz ryzykancki — o czym świadczą dalsze jego dzieje. 
Z chwilą wybuchu wojny w 1939 r. jedzie sam jako ochotnik na 

obronę Warszawy. Ma 16 lat. W drodze pociąg zostaje w rejonie 

Grodna rozbity, a on przygarnięty przez 102 pułk ułanów. W jego 
kładzie cofa się, walcząc z naporem wkraczających we wrześniu 

Wojsk sowieckich na ziemie polskie. Z grupą ułanów wdaje się 

w potyczki z patrolami rosyjskimi. Znalazłszy się nad rzeką gra- 

Wczną Mereczanką, nocą przechodzi ją wpław i zakradłszy się do 
Jakiejś stodoły, zapada w głęboki sen. Rano budzi go patrol litews- 

|» Sprowadzony przez gospodarza szaulisa i transportuje do obozu 
Iilernowanych polskich żołnierzy w Rakiszkach. Wkrótce ucieka 
Stamtąd i dąży do domu, do Wilna, gdzie są jeszcze sowieci. 

O przejściu granicy zostaje złapany przez żołnierzy sowieckich 
leziony poza Wilno do obozu w rejonie Wielkie Łuki — Psków. 

0 Pewnym czasie z uwagi na wiek (16 lat) zostaje zwolniony. Wy- 

Błodzony, schorowany, owrzodzony, ostatkiem sił dociera do Wilna 

Przed Bożym Narodzeniem w 1939 r. 
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Na wiosnę 1940 r. planuje ucieczkę do armii gen. Sikorskiego 

Zapisuje się na roboty rolne do Estonii, będącej jeszcze wolną. Lą- 

duje w Tallinie w porcie, gdzie z grupą kolegów nawiązuje kontakt 

z marynarzami szwedzkimi, mającymi ich przerzucić do Szwecji. 
W czerwcu 1940 r. wojska sowieckie zajmują Estonię i inne kraje 
bałtyckie. Drogi są zamknięte. Jurek wraca do Wilna na listowne, 

usilne prośby matki. i 
Jesienią 1940 r. rozpoczyna naukę w swoim gimnazjum, gdzie 

poprzestał na ukończeniu drugiej klasy. Przystępuje do konspiracji. 
W czerwcu 1941 r. w Wilnie są już Niemcy. 

Jurek przechodzi wraz z kolegami przeszkolenie wojskowe. Za- 
jęcia odbywają się w mieszkaniach poszczególnych członków orga- 

nizacji, również w mieszkaniu państwa Szyszów przy ul. Archa- 

nielskiej 28-3, gdzie zamieszkali od jesieni 1939 r. 
W październiku 1941 r. Jurek nie wraca do domu, znikają rów- 

nież jego koledzy. Długi czas nic o nich nie wiadomo, dopiero przy- 
jęcie paczki na Łukiszkach potwierdziło obecność tam Jurka i in- 
nych. W dniu 12 maja 1942 r. nie przyjęto żywności, oświadczając 
jego ojcu, że syn został w grupie wywieziony na roboty do Niemiec. 

Rodzice czynią jednak poszukiwania i w 1943 r. otrzymują zawia- 

domienie z gestapo, że Jurek został rozstrzelany. | 

Tak zakończyło się życie młodziutkiego chłopca, pełnego zapału 
ofiarności dla spraw najważniejszych, bo ogólnonarodowych, który 
jeszcze tak niedawno w 1938 r. ukończył kurs na pilotów szybow- 
cowych I i II stopnia w Porubanku w Wilnie. | 

Cieszył się na myśl o tym, jak będzie latał w obłokach... 

W znaczeniu przenośnym pozostał tam nad nami ten bohater pół- 
rocznej katorgi więziennej oraz męczeńskiej śmierci w Ponarach. | 

/Powyższą relację złożył brat Jerzego Franciszek Szysz, 

zam. po wojnie w Lęborku./ 
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Bohdan Julian Zaborowski ps. „Balladyna” 

Urodzony 13 lutego 1923 r., syn obrońcy Siedlec majora Wacła- 
Wa Zaborowskiego, zmarłego tam od ran w końcu września 1939 r. 

l pochowanego na miejscowym cmentarzu. 
„Balladyna” był uczniem przedmaturalnej klasy gimnazjum im. 

Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, gdzie wstąpił do ZWP. Był 
bliskim współpracownikiem Jana Mackiewicza „Konrada”, współ- 

redaktorem gazetki „Za Naszą i Waszą Wolność”. Wykazywał duże 

Zdolności literackie, przy tym wyróżniał się pięknym oratorstwem. 
Aresztowany w październiku 1941 r., tak jak inni, osadzony na 

Łukiszkach był okrutnie torturowany. 
O jego straceniu przez gestapo została powiadomiona matka, 

Zresztą na jej pisemną prośbę. 
/Relacja koleżanki Danuty Ciesielskiej 

ps. „Dołega”, zam. w Warszawie./ 

Egon Żaba 

Syn Juliana, urodzony 14 grudnia 

1918 r. Absolwent gim. im. A. Mickie- 
wicza. Pochodził ze znanej wybitnie 

patriotycznej rodziny. Był bardzo zdol- 
ny, rokował wielkie nadzieje na przy- 

szłość. Poniósł śmierć w kwiecie wieku. 

/Wg inf. rodziny Egona, zam. w Warszawie./ 
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Pozostała młodzież, której ostatnim przesłaniem przed śmiercią 

były słowa, zanotowane przez Piotra Wróblewskiego — kleryka, sie- 

dzącego w sąsiedniej celi: 

— 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 zachowaliśmy się god- 
nie... | 

— Nie boicie się śmierci? Nie żal wam życia? Kim ty jesteś? — py- 

tałem. Padło nazwisko, bodajże Kowalewicza i głos po chwili mil- 

czenia spokojnie, odważnie przekazywał dalej coś w rodzaju testa- 

mentu: 
„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. Spra- | 

wę 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”. | 

Chłopcy zamordowani 12 maja 1942 r., o których brak danych : 
(LPA sygn. R-730-2-84-26 i 27) !     Grudski Janusz (ur. 15.10.1922), 

Wilczewski Ryszard (ur. 20.07.1924), 

Horodecki Czesław (ur. 22.11.1923), 

Kowalczyk Mirosław (ur. 24.02.1924), 
Lenard Mieczysław (ur. 11.10.1922), 

Michniewicz Kazimierz (ur. 11.11.1921), 

Sewruk Walenty (ur. 9.12.1920), 

Korwin-Piotrowski Andrzej (ur. 19.08.1923), 

Stakun Władysław (ur. 4.09.1919), 

Charchan Ryszard (ur. 19.10.1921), 

Redyk Władysław (ur. 19.10.1918), 

Stefanides Józef (ur. 1.01.1923),
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Bujko Hubert (ur. 4.10.1922), 
Guściewicz Władysław (ur. 21.03.1922), 
Oleszkiewicz Bronisław (ur. 2.02.1921), 
Czarnecki Stefan (ur. 16.10.1922), 

Tarnowski Włodzimierz (ur. 1.04.1923) 

W egzekucji 13 maja 1942 r. ponieśli śmierć: 
(LPA sygn. R-730-2-84-29) 

li rnicki 

mmm Urodzony 22 września 1922 r. w Wil- 

nie. Chłopak z biednej, wielodzietnej 

rodziny robotniczej. Stracił matkę, która 

* zginęła tragicznie pod samochodem, 
kiedy miał zaledwie 5 lat. 

Chodził do szkoły powszechnej nr 17 
a przy ul. Wielka Pohulanka, ukończył ją 

w 1938 r. Ojciec oddał go na naukę do 
fryzjera w Oszmianie. Kiedy wrócił do 
domu, była już wojna. Wespół z bratem 
Leonardem przystąpił do konspiracji. 
Odbijał na „drukarence” (jak określa to 

„ zadzenie siostra, żyjąca dotychczas w Wilnie) ulotki razem 

| P. Teklą, przychodzącą z Lipówki (dzielnicy wileńskiej). Towarzy- 

R ł temu kolega Staszek, zamieszkały koło cmentarza Rossa. Wynika 
ego, z jak odległych od siebie miejsc wędrowali młodzi konspira- 

Mrzy, Julek mieszkał przy ul. Słowackiego. 

b Niezbyt długo trwała ta akcja, bo w styczniu 1942 r. został aresz- 
Wany z bratem i osadzony w więzieniu na Łukiszkach. 

M . ich wydał — nie wiadomo. Podejrzewać można sąsiada Litwi- 

A Kaminskasa, który mieszkał vis a vis Syrnickich i mógł 

leć gromadzących się tam młodych ludzi. Kaminskas zajął 
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lokal opróżniony przez Żydów, zabranych do getta. Razem z nim 

mieszkał jego brat Liudas z rodziną. Dzieci tego ostatniego bawiły 

się biżuterią po zamordowanych w Ponarach Żydach. Przynosił to 

ich stryjek Vytas, jako że „pracował” tam w litewskim batalionie 

egzekucyjnym, biorąc także udział w zbrodniczym procederze na 
Białorusi oraz w Generalnej Guberni. Gdy przybliżał się front, cała 
rodzina Kaminskasów wyprowadziła się w nieznanym kierunku. 

Julek został rozstrzelany razem z bratem Leonardem. (zał. nr 4) 

/Na podstawie pisemnej relacji siostry Juliana Genowefy Żarin 
z d. Syrickiej.! 

I | Syrnicki 

Urodził się 25 stycznia 1916 r. w Wilnie. Rodzina składająca się 
z sześciu osób zamieszkiwała przy ul. Słowackiego 24 m. 7. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej zdobył zawód elektromon- 
tera — radiotechnika, jednak pracy nie mógł znaleźć z powodu panu 
jącego przed wojną bezrobocia. Wobec tego, że był bardzo aktywny 
i zaradny, zaangażował się w kołach młodzieżowych PCK, niestety 

bezpłatnie. Zajęciom oddawał się z wielkim zapałem, toteż wkrótce 

skierowano go na kursy instruktorskie, po ukończeniu których aż do 
1937 r. pozostawał w kręgach młodzieży. 

W 1937 r. wstąpił na ochotnika do wojska, gdzie znalazł się w łą 

czności w Mołodecznie, następnie w Zagrzu. Po powrocie do domu 
w 1938 r. wkrótce otrzymał pracę w Pińsku. Wybuchła wojna, wal- 
czył pod Warszawą, odniósł rany i przebywał w szpitalu. Kiedy 
tylko nieco mu się polepszyło, przekradł się przez granicę do Wilna. 

Jak większość Polaków podczas okupacji pracował fizycznie 
przy budowie szosy. Przystąpił wraz z młodszym bratem Julianem 

do akowskiego Podziemia. W ich mieszkaniu odbywały się zebra: 
nia konspiracyjne. Jak opowiada siostra Genowefa: „Bracia ni€ 
pozwalali mi być wtedy w domu, żebym w razie „wsypy” i ja ni€ 
ucierpiała. Tatuś prosił, by zaprzestali, że to się źle skończy. Leo-
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"ard odpowiedział, iż przecie nie mogą siedzieć bezczynnie w takim 

Czasie, że jest ich dużo w organizacji. Tatuś był bardzo pobożny, 

Więc tylko się modlił”. 
: Leonard uczył młodszych jak opatrywać rany, wspólnie z Jul- 

kiem gromadzili granaty, byli w posiadaniu małej drukarenki. 
28 stycznia 1942 r. w mieszkaniu przy ul. Słowackiego pojawiło 

SIę trzech litewskich gestapowców w cywilu, dokonało rewizji 
l zabrało braci. Zrozpaczony ojciec prosił ich, by tego nie robili, 
lecz oni brutalnie grozili, że zabiorą i jego. Jeden z nich chciał rów- 

nież aresztować siostrę Gienię, na co drugi zaoponował, że za młoda 

l „Jeszcze się nasiedzi!” Ze ściśniętymi sercami pozostali domow- 
licy widzieli przez okno, jak wepchnięto ich do krytego auta. 
niej dowiedzieli się od kolegi braci, który uniknął aresztowania, 

Ponieważ tej nocy nie było go w domu, że w tym samym czasie 
Zabrano 17 chłopców. 

Tymczasem za parę dni pojawili się znów litewscy gestapowcy 
W mieszkaniu Syrnickich. Zrobili ponownie rewizję, wypytywali, 

lo przychodził itp., straszyli ojca, że go aresztują, jeśli nie będzie 
Mówił prawdy. W tydzień później po raz trzeci zakłócili spokój. 

odzina nie wiedziała, gdzie szukać Leonarda i Juliana. Pora- 
Ono iść pod więzienie łukiskie z paczką żywnościową. Jeśli zo- 

Stanie przyjęta — znak, że tam przebywają. Niestety paczkę przyjęto 
Opiero po miesiącu, w ciągu tego czasu pozostawali chłopcy 

W piwnicach na Ofiarnej, gdzie poddani byli okrutnym torturom, co 
kaza później jeden ze współwięźniów, któremu udało się 

aleć, 

O żerowaniu na cudzym nieszczęściu świadczy fakt, że od sio- 

Sty Syrnickich litewski adwokat nazwiskiem Misunas (czy Misiu- 
s Zamieszkały w Wilnie przy ul. Jagiellońskiej wyłudzał co cen- 
Nejsze przedmioty (obrączkę ojca, jej pierścionek i inne) w zamian 
ów nicą wydostania biedaków z gestapo. Okazało się to oszu- 

W połowie maja 1942 r. paczek nie przyjęto, więc wiadomym 
było iż więźniów już na Łukiszkach nie było. Na pisemne zapytanie
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o ich losie ojciec Wincenty Syrnicki otrzymał odpowiedź po roku: 

„Za zdradę stanu ponieśli śmierć ”. 
/Na podstawie pisemnej relacji siostry 

Leonarda Genowefy Żarin z d. Syrnickiej./ 

Jerzy Wójcił 

Urodził się | stycznia 1925 r. w Wil- 
nie. Ojciec Jego Józef Wójcik był cho- 

| rążym zawodowym w Wojsku Polskim. 
| Matka Stefania zajmowała się domem: 

s Rodzina mieszkała w Wilnie przy ul. 
'”  Derewnickiej I0 m. 2. 
* 16-letni Jurek wraz z grupą rówieś: 
| ników po zaprzysiężeniu w tajnej mło 

* dzieżowej organizacji w 1941 r. za okupa" 
"I cji sowieckiej utworzyli placówkę ZWZ: 

| Kiedy w czerwcu 1%1 r. nieoczeki-   ! m wanie wybuchła wojna sowiecko-nie- 
ieckih A Kuskoczeny Zbinierze Armii Czerwonej uciekając w po” 

płochu, pozostawili w koszarach przy ul. Kalwaryjskiej w Wilnić 
kilkanaście karabinów, duże ilości amunicji, granatów i inneg? 
sprzętu wojskowego. Tymi rewelacyjnymi dla młodych chłopców 

przedmiotami zaopiekowała się grupa z Jurkiem na czele. Zakopali 
to w rejonie stadionu sportowego przy ul. Derewnickiej. | 

Jurek nie mógł oprzeć się pokusie i jeden karabin wraz z amu” 

nicją i kilkoma granatami ukrył na strychu domu, w którym mieszkał: | 
I kwietnia 1942 r. w nocy wtargnęli do mieszkania rodziny Wój” 

cików gestapowcy litewscy i niemieccy. Wśród nich Mariana$ 
Padabas (przed wojną Podoba) znany Wójcikom, ponieważ miesz” 
kał w pobliżu. Rewizja trwała długo, bo nie dotyczyła tylko miesz” 
kania, lecz i strychu, na który zaprowadził gestapowców właścicić! 

domu Klemens Butkiewicz (podający się za Litwina). Wyglądało n2' 

| 
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to, że wiedział on o znajdującej się tam broni i być może to on 
Właśnie zrobił donos. 

Po aresztowaniu Jurka, na drugi dzień reszta rodziny, tj. ojciec 
Matka i brat Witold zostali przerzuceni przez odpowiednią komórkę 
AK dla zapewnienia im bezpieczeństwa na wieś, gdzie pozostali aż 
do Slerpnia 1944 r., tj. zakończenia działań wojennych na Wileń- 
Szczyźnie. 

Jurka trzymano w więzieniu na Łukiszkach krótko, jak zwykle 
VW takich przypadkach, gdy ujęto kogoś z najbardziej obciążającym 

materiałem dowodowym, jakim jest broń. To, co przeżył chłopak 
Podczas śledztwa, można sobie wyobrazić! Nikogo nie wydał 
* Placówki, nie zdradził miejsca ukrytej broni, którą pod koniec 
Fe r. koledzy jego wykopali i przekazali oddziałom partyzanckim 

. 13 maja 1942 r. Jurek poniósł śmierć w Ponarach w grupie wileń- 
lej młodzieży gimnazjalnej. Chociaż miał dopiero 17 lat, okazał 

lę twardym żołnierzem Podziemia. 
/Informacji udzielił brat Jerzego Wójcika 

— Witold, zam. w Warszawie./ 

„Wacław Sarosiek 

Syn Romualda i Marii z d. Szym- 

kowska, urodzony | stycznia 1924 r. 
w Mejszagole, uczeń gimnazjum im. 
A. Mickiewicza w Wilnie, zamieszkały 
u krewnych w Wilnie przy ul. Kalwa- 

ryjskiej 10. 
Na początku wojny, będąc jeszcze 

w szkole, założył z kolegami tajną orga- 
| nizację bez nazwy. Wybrano go na przy- 
s... wódcę. Z chwilą zaistnienia Związku 

Walki Zbrojnej przystąpił doń wraz  
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z innymi, obawiając się przynależenia do młodzieżowego Związku 

Wolnych Polaków, wtedy egzystującego, ponieważ chodziła fama, 

iż tam ktoś „sypie”. I rzeczywiście tak było. Wacek Sarosiek okazał 
się więc przezorny, jednak nie uchroniło go to przed aresztowaniem 
w lutym 1942 r. Zabrano go z domu rodziców w Mejszagole razem 

z 15-letnim bratem Stanisławem. Obu przewieziono do Wilna do 

gestapo. Brat Jako nieletni został zwolniony, lecz zanim to nastąpiło, 

słyszał przez ścianę krzyki i jęki nieludzko katowanego Wacka. Nie 

wymuszono na nim jednak wydania innych, o czym przekonał się 
kolega Bohdan Mirakowski, aresztowany po Sarosieku. Gdy w cza: 
sie śledztwa zarzucano mu, że należy do ZWP, wiedział, że takiej 
informacji nie mógł udzielić Wacław, ostrzegający przed tą organi 
zacją. i 

/Inf. od Czesławy Dubickiej, zam. w Łodzi 
oraz od Bohdana Mirakowskiego zam. w Szczecinie: 

Pozostali z egzekucji tego dnia to: Mieczysław Auksel s. Mieczy- 
sława (ur. 06.01.1921 r. Wilno zam. w Wilnie, areszt. 01.04.1942 r.) 
Stefan Brudnicki (ur. 10.01.1910 r. Mieszawica, woj. Warszaw” 
skie, areszt. 24.02.1942 r.), Józef Chyliński (ur. 02.08.1904 r.) 

Stanisław Jacewicz s. Juliana (ur. 09.05.1922 r. Wilno, zam. w Wil 
nie), Marian Matusewicz (ur. 22.10.1922 r. Wilno, zam. ul. Kra” 

kowska 31-3, areszt. 02.03.1942 r.), Władysław Mrozinkiewic/ 

(ur. 01.10.1922 r. Wilno, zam. Wilno, ul. Konarskiego 40-3, areszt: 
21.02.1942 r.), Antoni Rudziński (ur. 13.12.1912 r. Wilno, zam. w Wil 
nie, areszt. 28.02.1942 r.), Józef Ulatowski (ur. 06.10.1918 r. Kon" 

stancin, zam. w Wilnie, areszt. 10.03.1942 r.), Tadeusz Berek (ur 

23.06.1902 r. zam. w Wilnie, ul. Kalwaryjska 2, areszt. 07.03.1942 r.) 

Natomiast 5 maja 1942 r. wśród dużej grupy zamordowanych 
(LPA sygn. R-730-2-84-15 i 16): 40 Polaków i 89 Żydów (czasam) 
egzekucje były wspólne), znalazło się 15 chłopców. Byli to:
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Kaczyński Albin (ur. 28.03.1922), Samosionek Józef (ur. 

19.03.1926), Libert Wiktor (ur. 29.08.1926), Woronkiewicz Józef 
(ur, 18.09.1921), Bałtrusiewicz Edward (ur. 24.10.1922), Regina 
Benedykt (ur. 15.06.1925), Zienkiewicz Henryk (ur. 28.01.1925), 
uncewicz Marek (ur. 4.04.1922), Niedźwiecki Józef (ur. 

26.08.1923), Libert Julian (17.08.1923), Smolski Stanisław (ur. 
8.02.1921), Lachowicz Stanisław (ur. 5.08.1923), Korzenik 
Antoni (ur. 14.06.1920), Siugzda Piotr (ur. 1.02.1920), Putno 
Henryk (ur. 15.07.1924), Zienowicz Benedykt ur. 12.03.1922, 

"Mieszczony na liście skazanych, nie został zabrany na Ponary, 
Ponieważ dwa dni przedtem zmarł w celi więziennej. 

Pośród w/w straconych w Ponarach, a przedtem więzionych 

w ciągu przeszło pół roku na Łukiszkach, było czterech chłopców 
Mepełnoletnich: 16-letni Józek Samosionek i Wicio Libert oraz 17- 

eni Benio Regina i Henio Zienkiewicz. Również w poprzednio 
wym. egzekucjach byli niepełnoletni, mianowicie: 17-letni Jurek 

9Jeik i Czesio Mietkowski, który był aresztowany w wieku 16 lat 
Wraz z bratem Jankiem o dwa lata starszym od niego. Jankowi udało 
SIĘ, ponieważ dostał w wyroku 12 miesięcy lagru, zaś Czesio po 
Przeszło 7-miesięcznej gehennie, kiedy nie miał już sił samodzielnie 

Wejść do „budy”, wywożącej do kaźni, litewscy strażnicy brutalnie 
Musieli mu pomóc kolbami. Zginął u zarania swego życia. 

Nieobecni. Usprawiedliwieni. 
Cała klasa! A Szelmy, Filuty, Półgłówki 
Nie napiszą z algebry klasówki! 

losna zaszumiała w głowie 
A dyrektor? Co powie? 
Jutro ich losu już nic nie zmieni... 

ISzę: nieobecni, nieusprawiedliwieni. 
Co?! Moi chłopcy?! 
Kochani! Wspaniali! 
Wielcy i tacy mali! 

Strzelano! Szli! Którędy? 
racajcie! Klasówka z algebry! 
astrzelono? Ponary!
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Wielki Boże. Są w ziemi. 

Napiszę w dzienniczku: 
Nieobecni. Usprawiedliwieni. 

Święty Piotrze! Słońce nie świeci! 
Weź mój dzienniczek. Idę do dzieci. 
Boże, bądź miłościw 

Napisz do dyrektora dwa słówka: 

Nieobecny. Usprawiedliwiony. 
Stary belfer, Sierota z Wilna. Makówka. 

Barbara Jedynak 

Jan Przybora — łącznik ZWP 
rozstrzelany 21 XI 1942 r. 

Jan Przybora, syn Iwona i Eugenii z hr. Łopacińskich, urodzony 
w 1925 r. w Wilnie. Ojciec prowadził kancelarię adwokacką w Wil: 
nie, matka doglądała swych majątków ziemskich w powiecie brac 
ławskim. Janek z rodzicami, bratem Lucjanem (ur. w 1921 r.), si0' 
strą Eweliną (ur. w 1933 r.) mieszkał w Wilnie przy ul. Witoldowej: 
Najpierw uczęszczał do szkoły podstawowej, później do renom0” 
wanego gimnazjum oo. jezuitów. W 1938/39 r. był w drugiej klasić: 
w latach 1939/40 kontynuował naukę. Opiekunem klasy był pow? 
szechnie znany z działalności patriotycznej i charytatywnej, wielk! 

autorytet o. Kazimierz Kucharski. Miał on niewątpliwy wpływ 1? 
młodzież. 

16-letni Janek nawiązał kontakt z konspirującymi kolegami. Był 
łącznikiem w Związku Wolnych Polaków. Wpadł w „kocioł” w pry' 

watnym mieszkaniu, gdzie odbywało się koleżeńskie spotkanić: 
W ciągu trzech kolejnych dni w „kotle” tym gestapo zatrzymał? 
kilkanaście osób, w tym także brata Janka — Lucjana. Część z nich 
zwolniono, w tym tego ostatniego. Lucjan, znający biegle język nie” 

miecki, próbował interweniować, prosząc bezskutecznie gestapoW 
ców o zwolnienie młodocianego brata. Nie wiedział jednak ani o% 
ani nikt z rodziny o pracy Janka w tajnej organizacji. 

l
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W więzieniu na Łukiszkach Janek otrzymywał paczki żywno- 

Owe od matki, miał więc możność przekazania grypsów w opróż- 
onych opakowaniach. Nie można ich czytać bez wielkiego wzru- 

szenia — tyle w nich mocy ducha, głębokiej wiary w Opatrzność 
Oską, kultu do Matki Boskiej, tyle dzielności, opanowania oraz 

Miłości synowskiej w jakże tragicznych chwilach życia tego mło- 
dziutkiego chłopca. Matka przechowywała je jak relikwie do końca 

la. O śmierci syna nie została powiadomiona, wręcz przeciwnie 
Poinformowano, że został on transportem przewieziony w inne miejsce 

edy, gdy nie przyjęto od niej paczki. Było to 21 listopada 1942 r. 
4 Okumentów archiwalnych wynika, że w dniu tym zamordo- 
ER Janka W Ponarach w grupie takich znakomitości elity kultu- 
, mej Wilna, jak: Ignacy Zagórski — popularny adwokat, jeden 
: Pierwszych organizatorów Komitetu Pomocy Uchodźcom Wojen- 
Ym, dr Mikołaj Taranowski — wykładowca z Uniwersytetu 
jj Batorego i inne osobistości. Z tego wynika prawdopodobna 

horzędność jego sprawy w stosunku do tych prestiżowych 
ac Tak bowiem się na ogół działo, że ferowano wyroki, 

Mykając śledztwo danej grupy. 
joe konkretnej podziemnej działalności Janka nikt już nie może 

; Wiedzieć. Matka i brat Lucjan nie żyją, powyższe zaś informacje 
Odałą żona Lucjana dr J. Gumowska-Przybora zamieszkała w Po- 

ŚCI
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znaniu. Zresztą Janek trzymał wszystko w tajemnicy, tak jak przys- 
tało na prawdziwego żołnierza Polski Podziemnej. 

Władysław Reszke 

Syn Bogumiła — profesora Konser- 

watorium Muzycznego, kapelmistrza 

6 PP w Wilnie, w randze kpt. Siostra 
Bożena wspomina: „Władek jako dwu- 

letnie dziecko w 1925 r. został osiero- 

cony przez matkę. Od najmłodszych lat 
był wychowywany w szkołach klasztor” 

nych, 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 po: 

tajemnie wyruszył razem z nim. Pod Grodnem w walce z bolszewi: 

kami został ranny i wtedy jakaś zacna, nieznajoma Polka zaopieko” 

wała się szesnastolatkiem. Kiedy wydobrzał, wrócił do Wilna, gdzi€ 

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 paczki 
żywnościową, W której był chleb i babka kartoflana (na takie wik” 

tuały przeważnie stać było rodziny w czasie wojny) — usłyszała, Że 
takiego więźnia już nie ma. Było to 12 września 1942 r. 

  

/Inf. od Bożeny Reszke-Marcowej, zam. w Opolu!
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Leon Parczewski 

rozstrzelany Luty 1942 r. 

Syn Bronisława i Heleny z Okołłów, urodzony 27 września 1922 r. 
W Cepcewiczach Wielkich (pow. Sarny). 
Od najwcześniejszych lat życia brał czynny udział w harcerst- 

Wie, najpierw w Krakowie, gdzie mieszkał, później w Wilnie, dokąd 

W 1935 r. przenieśli się jego rodzice. W 1938 r. ukończył IV klasę 
W Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego 

! Tozpoczął naukę w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. Adama 
lckiewicza w I klasie liceum typu humanistycznego. Oba licea 

! 8imnazja mieściły się w tym samym kompleksie budynków histo- 
fycznej Szkoły Rycerskiej oo. pijarów przy ul. Dominikańskiej 
W Wilnie i pozostawały pod wspólną dyrekcją. 

Rozmiłowany w skautingu należał do sławnej drużyny „Czarna 
lzynastka” im. Zawiszy Czarnego do zastępu Kruków. Zastępo- 

wym był Józef Grzesiak — „Ziutek” — syn komendanta „Czarnego” 
Józefa Grzesiaka. 

Leon nazywany przez kolegów „Lili”, „Lelok”, był przez wszyst- 
kich bardzo lubiany. Więzy przyjacielskie utrwalały się podczas 
9V0zów i wędrówek, m.in. w 1938 r. po Beskidzie Zachodnim. Blis- 
'Jego kolega Henryk Wiłkojć do dziś wspomina, jak to „Lili” po- 

ważnie, nie skarżąc się, cierpliwie dźwigał swój ciężki plecak. Na 

Zawsze pozostał w pamięci również Ziutka Grzesiaka z ostatniego 
or Townego obozu w sierpniu 1939 r. na tle niepowtarzalnego kraj- 

razu Huculszczyzny. 
Wybuchła wojna, w 1939 r. zamilkły pieśni, zgasły ogniska 

Arcerskie. „Lili” zaangażował się jako robotnik do magazynów 

„ojskowych przy ul. Legionowej, gdzie rozbrajano amunicję. Było 
I JUZ po wkroczeniu Niemców do Wilna w 1941 r. Nadeszła zima, 

Podwórzu fortów pozwolono pracownikom palić ogniska, do 
Ź o wrzucali oni materiały wybuchowe, aby pozyskać kolorowe 

ty.
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Pewnego dnia w styczniu 1942 r. „Lili” został zrewidowany na 
wartowni. Znaleziono przy nim proch. Tłumaczył się, że chciał to 
samo zrobić w domu — dla wizualnej rozrywki. Nikt nie dał wiary 
takiej argumentacji. Znalazł się w gestapo. | 

W tym czasie miało miejsce kilka nalotów samolotów sowiec- 
kich na Wilno. Ktoś z ziemi wystrzeliwał rakiety sygnalizujące 
obiekty do zbombardowania. „Lili” był posądzony o przekazywanie 
materiałów wybuchowych do rakiet służących tym celom. Zarzut 
bardzo poważny, gardłowy. „Lili” nie przyznawał się do tego. Bito 
go tak okrutnie, że kiedy znalazł się później w więzieniu na Łu' 
kiszkach i w łaźni zdjął ubranie, współwięźniowie byli przerażeni 
widokiem jego ciała. 

Oto relacja Henryka Wiłkojcia, który siedział na Łukiszkach już 
od grudnia 1941 r. i łaskawy los sprawił, że „Lili” trafił do tej samej 

celi: „Prawie całe Jego ciało było jednym wielkim krwawym siń- 
cem. Miał kilka otwartych ran na plecach. Pod ciepłym prysznicem 
„Lili” zemdlał. Wyniosłem go z wody i po pewnym czasie odzyskał 
przytomność. Powlekliśmy się do celi, „Lili” całym ciężarem zwisał 

na moim ramieniu. Był tak słaby, że nawet strażnicy wyrozumiale 
nie przyspieszali naszego marszu na trzecie piętro. Znajdowały się 

tam cele pojedyncze, w których siedziało czterech więźniów. To za- 
gęszczenie wynikało z oszczędności opału. W celach było bardzo 
zimno (za czasów sowieckich w takich pojedynkach siedziało po 
15 osób) ”. 1 

Podczas dalszego pobytu na Łukiszkach „Lili” nie wzywany na 
przesłuchania jakby ożył. Śpiewał z Heniem kolędy, bo był to okre$ 1) 

Bożego Narodzenia. Otrzymał od rodziny paczkę żywnościowa: 

którą podzielił się ze wszystkimi towarzyszami niedoli. W paczce 
był mały kolorowy obrazek Chrystusa „Jezu ufam Tobie”. Modlił 

się żarliwie, wpatrując się w dobrotliwe oblicze Zbawiciela. | 
Wspomina H.Wiłkojć: „Pamięć modlitw z „Lilim ” pozostała we 

mnie na zawsze. Ilekroć spojrzę na ten obrazek, widzę rozmodlonA 
twarz „Lilego ”. Jest on najczęściej wspominaną osobą z moich nie | 

żyjących bliskich sercu”. | 

   
   

   

|
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Któregoś dnia na początku lutego 1942 r. (ojciec „Lilego” poda- 

wał, że było to 5-tego) rankiem przed pobudką otworzyły się zama- 
Szyście drzwi celi i strażnik litewski z dyżurnym klucznikiem 

odczytał z listy nazwisko „Lilego” oraz drugiego więźnia nazwis- 

lem Niedźwiecki, aresztowanego za posiadanie broni (był to mło- 
dy Wilnianin z dzielnicy Łosiówka). Kazano im zabrać rzeczy 

Uwyjść z celi. Na podwórzu więziennym czekały już samochody 
Z Pomalowanymi wapnem oknami, przeznaczone do transportu na 
Ponary, 

W 1961 r. w 40-lecie założenia popularnej w Wilnie „Czarnej 

Trzynastki”, żyjący jeszcze w Chicago Jej członkowie, wydali jed- 
Nodniówkę pt.: „Szlakiem Włóczęgów”. Na str. 87. znajdują się 

Nazwiska Leona Parczewskiego i Henryka Wiłkojcia. Wyrażony jest 

żal, że Parczewski, zaangażowany w pożyteczną pracę, odszedł 

Wśród pierwszych ośmiu harcerzy, którzy ponieśli śmierć podczas 

Wojny światowej. Czuwaj Druhu po tamtej stronie warty! 

/Inf. na podstawie wspomnień druhów J.Grzesiaka i H.Wiłkojcia 
oraz szwagierki Krystyny Parczewskiej, zam. w Szczecinie./ 

Zbigniew Skłodowski 

Urodził się | stycznia 1920 roku 
w majątku Towianki pow. Kiejdany 
w polskiej rodzinie, kultywującej swą 
tożsamość narodową, co było bardzo 
trudne w tym czasie na Litwie. W okre- 
sie międzywojennym bowiem niszcze- 
nie polskości było tam zadaniem numer 
jeden. Na to narażeni byli państwo 
Skłodowscy. Trójka ich dzieci pobierała 
naukę w domu, ponieważ były likwido- 
wane polskie szkoły. Zbyszek po kil-  
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kuletnim przygotowaniu zdał egzamin do IV Prywatnego Gimna- 

zjum Polskiego im. A. Mickiewicza w Kownie przy ulicy Leśnej I, 

gdzie wieloletnim dyrektorem był Ludwik Abramowicz. Wiadomo 

było, że po jego ukończeniu nie dostanie się na kierunki studiów, 
które umożliwiają prywatną praktykę, a więc na medycynę, farma- 

cję, czy prawo, choćby miał zamiłowanie ku temu i nie wiem jak był 
uzdolniony. 

W roku szkolnym 1934/35 powstały pierwsze polskie grupy 

harcerskie. Zbyszek ochoczo do nich przystąpił. W następnym roku 
prowadził już z kolegą Tadeuszem Kognowickim trzy zastępy: 
Pierwsza drużyna w Kownie nosiła imię ks. Józefa Poniatowskiego, 
druga — Zawiszy Czarnego. 

Podczas wakacji w 1937 roku polonijna organizacja na Litwie 
„Pochodnia” wysłała Skłodowskiego na obóz instruktorski przez 
Łotwę do Polski. Bezpośredniego bowiem przejazdu do naszego 
kraju wtedy nie było. 

Jako dowód uznania po powrocie z obozu powierzona mu została 
opieka nad harcerzami w Poniewieżu i Wiłkomierzu. Cieszył się on 
dużym autorytetem i popularnością wśród młodzieży. 

W 1940 r. „Rada Starszych” harcerzy po aresztowaniu Tadeusza 

Kognowickiego — Komendanta Harcerstwa na Litwę, wybrała Skło- 
dowskiego na przywódcę. Zaraz nawiązał on kontakt z komendan- 

tem w Wilnie harcmistrzem Józefem Grzesiakiem. 
Po wybuchu wojny, w pierwszych tygodniach września 1939 r. 

przybywali na Litwę uchodźcy z Polski; powstały obozy dla inter" 

nowanych. Zbyszek, jak i cała młodzież harcerska, pełnili dyżury 
przy punktach żywienia, wydobywali Polaków z obozów i rozlo: 
kowywali ich w polskich rodzinach na Litwie. 

Zbyszek przejmował się szczególnie losem internowanych 
w Kołotowie, skąd przeprowadzał całe grupy do Kowna, umie” 

szczając Je u Polaków tam zamieszkałych. Organizował nawet prze” 
rzuty osób wojskowych, którym zagrażały represje sowieckie, prze 
granicę na tereny polskie, zajęte przez Niemców.
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| Od wiosny 1940 r. już się ukrywał, będąc tropiony przez Litwi- 
Nów. Zaczęła się jego piesza wędrówka po Litwie, gdyż w środkach 
lokomocji mógł być ujęty. Nocował u różnych ludzi, działając 
Wsród robotniczej Polonii w przemysłowej dzielnicy Kowna na 

Wiliampolu. Mieszkał w świetlicy robotniczej, tzn. na noc wyciągał 

Slennik, na którym spał, nieraz trwało to tylko kilka godzin, bowiem 

W tymże pomieszczeniu odbywały się o godzinie 22 zbiórki mło- 
dych konspiratorów. 

Na utrzymanie zarabiał podejmując prace dorywcze: naprawy 
SPrzętu elektrycznego, oczyszczanie szamb itp. 

W 1940 roku zmarł ojciec Zbyszka, matkę wysiedlono z gospo- 
stwa, zamieszkała ona w Kiejdanach z najmłodszą córką Sławą. 

Starszą Kalina znalazła pracę w okolicy Wiłkomierza, dokąd przy- 
Chodziłą tajna korespondencja dla Zbyszka z Warszawy. 

Nieustannie poszukiwała go policja litewska, zamieszczając 
W prasie listy gończe. A on tymczasem wędrował z miejsca na miej- 
ŚCe ha startych do krwi nogach. Kiedy w grudniu 1941 r. przyszedł 

0 siostry po tajną korespondencję mówił, że najprawdopodobniej 
uda mu się w najbliższym czasie przedostać do Warszawy. 21 gru- 

la spotkał się na zbiórce harcerskiej w Kownie z siostrą Kaliną, 

Óra przebyła konno 50 km w męskim przebraniu spod Wiłko- 
Mierza, Wtedy widziała brata po raz ostatni. 
k końcu stycznia lub na początku lutego 1942 r. został on aresz- 

Ay na dworcu kolejowym w Wilnie. Przypadkowo była kon- 
ola dokumentów u podróżnych. Kiedy dwaj tajniacy przeczytali 

nÓ dusweisie” nazwisko „Skłodowski”, z nieukrywaną radością 
twierdzili „nareszcie cię mamy”. Wiadomość tę przekazał siostrze 

Olegą Zbyszka w kwietniu 1942 r. (również zatrzymany, lecz 

źniej zwolniony). 
Skłodowski w więzieniu był nieludzko katowany. Nie załamały 

80 Jednak ani tortury, ani głód — nie wydał nikogo. W końcu zacho- 

'Ował na tyfus. 
Jego egzekucja w Ponarach odbyła się 14 czerwca 1942 r.
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Fotografia Zbyszka z jednego z biwaków harcerskich ukazuje 

nam ładnego promiennego chłopca. Jak pisała później siostra T. Ko- 

gnowickiego do siostry Zbyszka — Kaliny: „W mojej pamięci pozo- 

stał on radosny. Nawet w najcięższych dla niego czasach potrafił 

mieć dla przyjaciół uśmiech i serdeczne słowo ”. 

W konspiracji nosił pseudonim „Kura”. Pośmiertnie został odzna- 

czony przez komendę AK Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 

Należy na koniec przytoczyć słowa jednego z jego podkomend- 

nych: „...nie można niczego pisać o walczącej Polonii litewskiej, nie 

zaczynając od Zbyszka i fundamentów organizacyjnych, które on 

założył tam pod rozbudowę przyszłej Armii Krajowej ”. Wśród Pola- 

ków z Litwy, walczących w 1944 r. w akcji „Burza”, harcerze z Po- 

niewieża stanowili najwyższy procent. 

/Na podstawie relacji 
Kaliny Skłodowskiej Antonowicz, zam. w Toruniu./ 

Ludmiła Kłosowska 

Urodzona 6 sierpnia 1925 r. w Wil: 
nie. Mieszkała przy ulicy Wielkiej 
11/13. Rozstrzelana 15 lipca 1942 f' 
W dokumentacji archiwalnej określona 
Jest jako „terrorystka”. Siedemnastolet- 

nia...!? (LPA sygn.R-1673). | 
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Henryk Romanis 

rozstrzelany 21 XI 1942 r. 

Syn Stanisława, urodzony w 1922 r., uczeń gimnazjum im. A. Mic- 

lewicza, członek ZWP od początku istnienia tej organizacji. 

Aresztowany nocą 16 marca 1942 r. przez trzech gestapowców, 

W tym denuncjatora M. Orłowskiego — kolegę szkolnego. 
W pierwszej chwili Henio przypuszczał, że to głupi żart, ale Or- 

OWski kazał mu szybko ubierać się. Już nie wrócił do domu. Roz- 
Strzelany wśród starszych, poważnych osób. widocznie był z nimi 
Powiązany. 

/Dane uzyskane od siostry H. Romanisa 

p. Stanisławy Krupowicz z Wrocławia./ 

Jerzy Cebrowski ps. „Cezar” 

rozstrzelany 3 XII 1942 r. 

Jerzy Cebrowski urodził się w War- 
szawie 21 czerwca 1922 r. jako syn Zofii 
i Wacława Cebrowskich. Dzieciństwo 

spędził w Krasnem nad Uszą, gdzie oj- 

ciec w randze porucznika w 36 pp 
służył w KOP-ie. Do gimnazjum uczę- 

szczał w Mołodecznie, a później od 
1938 r. do 1940 r. w Wilnie w Liceum 

im. J. J. Śniadeckich, gdzie złożył egza- 

min maturalny. 

Jerzego Cebrowskiego wspomina Jego 

| koleżanka Renata Buśko następująco: 

5 to hłopiec ogromnych zdolności, pierwszy uczeń w lice- 
. m, zdecydowanie wyróżniający się — primus inter pares w całym 
80 słowa znaczeniu. 
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Bardzo poważny, nigdy się nie śmiał, najwyżej lekko uśmiechał. 
Moja mama mówiła, że ma w sobie coś tragicznego. Ogromnie zaan- 

gażowany w pracy konspiracyjnej, odnosiło się wrażenie, że swoje 
życie poświęcił idei i że na nic więcej nie ma tam już miejsca. 

W stosunku do bliskich był serdeczny i koleżeński, bardzo su- 
mienny oraz obowiązkowy a obowiązków miał sporo”. 

Jego ojciec, zawodowy wojskowy, major WP, nie powrócił z kam- 

panii wrześniowej. Najpierw był w obozie na Litwie, zaś po wkro- 

czeniu tam wojsk sowieckich przepadł bez wieści. Jurek został sam 
z matką. W 1941 r. wstąpił do organizacji niepodległościowej 
w Wilnie — ZWP. | 

Czując się opiekunem matki, podejmował się różnych doryw- 

czych prac zarobkowych, poza tym, ponieważ państwo Cebrowscy | 

posiadali dom i dużą parcelę na rogu ul. Popowskiej i Białego Zauł- 
ka, wszystkie powinności z tym związane spadły na Jurka. Władze 

sowieckie czepiały się prywatnych właścicieli o każdy drobiazg, | 
np.: o odśnieżenie ulicy: parcela duża, śnieg padał ciągle obficie, | 
trzeba było więc dzień w dzień oczyszczać kilkadziesiąt metrów. 

7 czerwca 1942 r. Jurek został aresztowany i uwięziony na Ł : | 
kiszkach. 4 

    

    

        

/Informacje od p. Renaty Buśko z Ols 

Andrzej Guzinski 
rozstrzelany 3 XII 1942 r. 

Urodzony 23 marca 1921 r., jako czteroletnie dziecko stracił oboj€ 
rodziców w katastrofie. Był wychowywany przez babcię. Posiadał 
średnie wykształcenie, wyższego nie zdążył zdobyć. W czasie woj” 
ny wstąpił do ZWP w Wilnie. Aresztowany 10 kwietnia 1942 r. 
i osadzony na Łukiszkach. 

Babcia w podeszłym już wieku o wątłym zdrowiu nie była w stanić 
nosić 1 podawać mu paczek do więzienia, gdzie trzeba było nieraz stać 

w kolejce pół nocy i cały dzień. Wobec tego wyręczali ją w tym zaprzy”
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Jaźnieni ludzie: Janina Danecka i Renata Buśko (obecne nazwiska). 
Jakąż tragedią był dla babci znak, że Andrzeja już nie ma, bo nie 

Przyjęto paczki I grudnia 1942 r. 
Ten świetnie zapowiadający się i urodziwy chłopiec zginął w gru- 

Pie piętnastu osób 3 grudnia 1942 r. w Ponarach. 
/Informacje od p. Renaty Buśko z Olsztyna./ 

Paweł Borejko 

rozstrzelany 17 II 1943 r. 

Urodzony 19 stycznia 1921 r. w Smo- 

leńsku w licznej rodzinie (7-rodzeństwa), 

która przybyła do Polski w 1922 r. 

zamieszkując w Łucku na Wołyniu. OJ- 

ciec był sędzią. W 1925 r. wszyscy prze- 

nieśli się do Wilna. Paweł uczęszczał do 

renomowanego gimnazjum oo. jezuitów. 

W 1939 roku był już w maturalnej klasie. 

Należał do ZWP, co przypłacił życiem. 
Rozstrzelany 17 lutego 1943 po kilku- 
miesięcznym, wiadomo jak okrutnym 

śledztwie. 
/Inf. od dra Lecha Iwanowskiego 

ps. „Lancet” zam. w Warszawie./ 

  
Halina Kopciówna 

rozstrzelana 17 II 1943 r. 

ri A 3 czerwca 1923 r. w Wilnie, córka dra med. Witolda i Ma- 
arkiewiczów. Mieszkała w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej 22. 

9M jej był siedliskiem konspiracji. 
Cczęszczała do gimnazjum ss. nazaretanek, w 1938/39 do gimna- 

zum w Starej Wilejce, po powrocie do Wilna w czasie wojny do gim-
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nazjum im. Elizy Orzeszkowej. Była 
dobrą uczennicą. 

Ładna, pełna radości życia, towarzy” 

ska, a jednocześnie przejęta uczuciami 
patriotycznymi — jak cała wileńska mło” 

dzież. Aresztowana jesienią 1942 r. i osa” 
dzona na Łukiszkach. Kiedy wiezion0 
ją na Ponary, wyrzuciła kartkę, powia- 

 damiającą o swym tragicznym losie. 

 " Ktoś życzliwy dostarczył ją rodzinie. 

    
/Informacje dostarczone przez siostrę 
H. Kopciówny, Wandę WalentowicZ 

zam. w Warszawie i   
Janina Stdmikiewicze 

Urodzona 4 stycznia 1921 r. w Muśnikach. Mieszkała w Wilni€ | 

przy ul. Zawalnej 22. Była wychowywana w bardzo patriotycznej 
i religijnej rodzinie. Ojciec jej był dozorcą w domu, w którym miesz: 

kał. Z bratem Janki przyjaźnił się Iścisław Karaban, chodząc z nim 
do tej samej szkoły powszechnej przy ul. L. Żeligowskiego. Często 
bywał w domu Sudnikiewiczów. 

Janka siedziała w więzieniu kilka miesięcy za udział w konspira” 
cji, zamordowana 14 maja 1943 r. w dużej grupie Polaków. 

/Inf. od I.Karabana zam. we Wrocławiu 

Marta Hawelówna 

Córka Zdzisława. Młoda dziewczyna, mieszkała z rodzicami 
w Ponarach, gdzie mieli własny dom. Trafiła w Wilnie do „kotła”, are 

sztowana, a następnie stracona w Ponarach 14 maja 1943 r. według 
dokumentacji więziennej LPA w Wilnie, sygn. R-730-2-148-111.
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Zygmunt Bryżuk 
rozstrzelany w 1943 r. 

  

Zygmunt Bryżuk, syn Konstantego 

i Petroneli z d. Użdzielewicz, urodził się 

18 marca 1922 r. Mieszkał w Wilnie 
przy ul. Słowackiego, ojciec był pracow- 
nikiem Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań- 
stwowych. 

Zygmunt uczęszczał do gimnazjum 

im. A. Mickiewicza do 1939 r., latem tego 

roku ukończył kurs szybowcowy w Auk- 
sztogirach k. Wilna. W czasie wojny pra- 
cował jako robotnik na PKP. 

za Opowiada żyjąca jeszcze siostra p. Ja- 
nina Bryżuk-Kisiel: „Miałam wtedy 12 lat. Widziałam jak do brata 

Mieszkającego u nas studenta USB Wacława Rakowskiego 

Przychodzili różni młodzi ludzie. Nie byłam w ich sprawy wprowa- 

e więc nie mogę nic powiedzieć o ich działalności konspi- 
Cnej. Wiem tylko tyle, że w lutym 1943 r w nocy wtargnęła do 
go mieszkania grupa złożona z cywili i jednego Niemca 

mundurze. Po rewizji zabrano brata i Wacława ”. 
| Osadzono obu na Łukiszkach, dokąd rodzice donosili paczki 

„” Vhościowe, lecz pewnego dnia odmówiono przyjęcia, informu- 
Jąc, że Bryżuk został wywieziony z więzienia. Stroskani rodzice za 
aradą znajomych udali się do gestapo z pytaniem, co stało się z ich 

em. 19 czerwca 1943 r. otrzymali pismo, iż został on rozstrze- 
Any zą zdradę stanu na podstawie wydanego wyroku. 

ią przypuszczać, że Zygmunta wydał znany później agent 
był Po — Mirosław Orłowski, który mieszkał w tym samym domu, 

Jego rówieśnikiem i razem chodził do tegoż gimnazjum im. 
' Mickiewicza. 

  

/Na podstawie pisemnej relacji siostry 

Janiny Bryżuk-Kisiel z Gdańska./
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Bronisław Komorowski 

rozstrzelany w styczniu 1944 r. 

" Bronisław Komorowski, syn Juliusza 

| i Marii z Nałęcz-Górskich, urodzony 
* 3 grudnia 1926 r. w Kowaliszkach (Lit 

wa Kowieńska). 
| W latach 1940/41 uczęszczał do X 
gimnazjum (dziesięciolatki) w Wilni€ 
przy ul. Ostrobramskiej. 

Od jesieni 1940 r. zaprzysiężony 

w Związku Wolnych Polaków, do 1941 r 
aktywny w kolportażu prasy podziem 
nej „Za Naszą i Waszą Wolność” ora 

9” „Polska w walce”, także innych aktual 
nych w tym czasie. Przechodził też ćwiczenia wojskowe, najpierw 

pod komendą „„Rysia”, później „Sawy”. 

Ideały, krzewione przez młodzieżowy Związek, harmonizowały 

z właściwymi mu cechami charakteru: skłonności ku romantyzmo” 
wi, wielkiemu poczuciu koleżeńskości oraz wierności w raz pow 
ziętych poczynaniach. Marzył o wielkiej Polsce federacyjnej, jedno 

czącej narody od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Był głębok? 
religijny. Pomimo młodego wieku posiadał niezwykły talent zjed" 

nywania i przekonywania ludzi. Poza tym miał zdolności organizacyjne: 

Był ładnym, dorodnym młodzieńcem o wielkiej sprawności fizy” 
cznej. Świetnie jeździł konno i pływał. 

W konspiracji przybrał pseudonim „„Korsarz”, nawiązując do bo 

haterów Byrona i Conrada. Pod takim pseudonimem brał udzi 
w grupie do specjalnych poruczeń przy „Sawie” i „Nacie”. 

Kiedy go aresztowano, w śledztwie na Ofiarnej oraz na ŁukisZ' 
kach, pomimo tortur, nie wydał nikogo. 

W styczniu 1944 r. Niemiec, zawiadamiający rodzinę o wyroki 

śmierci już wykonanym, powiedział matce: „... mimo młodego wie” 
ku, musiał zginąć, ponieważ znaleziono przy nim broń. Był to ideo 
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Wy chłopiec i może pani być z niego dumna”. — Dziwne uznanie 
W ustach wroga. 

Bronisław Komorowski był ogniwem, podtrzymującym patrioty- 
Czne tradycje rodzinne, dla których nadano mu przy chrzcie trzy imio- 
Ma: Bronisław, Maria, Karol. Pierwsze — dla upamiętnienia Bronisława 

Romera, brata Tadeusza, o którym pisał M. Wańkowicz w „Strzępach 
*popei”, drugie — na pamiątkę Karola Komorowskiego — studenta 

SGGW, ku czci którego wmurowano tablicę w kościele św. Anny 
W Warszawie. Kontynuacją tradycji jest nadanie w 1952 r. tych sa- 
Mych imion stryjecznemu wnukowi — późniejszemu działaczowi 
Opozycji w Polsce, a następnie Ministrowi Obrony Narodowej. 

Postać Bronisława Komorowskiego „Korsarza”, rozstrzelanego 

| P Onarach, jest do dziś żywa w rodzinie, o czym przekonała się 

O podczas wizyty w domu prof. Zygmunta Komorowskiego 
arszawie, który przekazał powyższe relacje. Przysłuchiwała się 

M cała rodzina, uzupełniając je Jako dobrze sobie znane. Ze szcze- 
gólnym pietyzmem odnosiła się najmłodsza generacja, zaangażo- 
a W ruchu harcerskim, kultywującym patriotyzm najczystszej 

/Na podstawie informacji uzyskanych 
od rodziny Komorowskich w Warszawie./ 

Zbigniew Kuligowski 

rozstrzelany w styczniu 1944 r. 

Urodzony 19 listopada 1922 r. w Warszawie, syn Józefy i Tade- 
Za Feliksa — majora WP, który w czasie działań wojennych 1939 r. 

H w 19 DP, wchodzącej w skład Armii Łódź, był ranny pod Piotr- 

Wem Trybunalskim i tam dostał się do niewoli. 
Odzina mieszkała w Wilnie przy ul. Bakszta 14 m. 4. 

Zbigniew w roku szkolnym 1939/1940 był uczniem Prywatnych 
RÓW Koedukacyjnych Liceum i Gimnazjum Sekcji Szkolnictwa 

ego Związku Nauczycielstwa Polskiego (świadectwo z 15 czer- 

us
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wca 1940 r. w języku polskim i litew- 

skim jest w posiadaniu brata zamieszka- 
łego we Włocławku). Należał do ZWP, 
o czym wspominają koledzy i koleżanki 
(m.in. D. Ciesielska zam. w Warszawie) 

Aresztowano go latem 1943 r. Prze: 

rażona matka z młodszym synem wY” 

jechała na wieś, paczki zaś do więzienia 
podawała ciotka Marysia, otrzymując 

od czasu do czasu od uwięzioneg? 

grypsy w zwrocie bielizny, pokrwa 

wionej od bicia. W jednym z nich, gdy 

śledztwo doszło do pewnego przełomu, Zbyszek prosił o przysłanie 

w chlebie piłki do metalu. Prośba została powtórzona 2 sierpnia 

1943 r. ze wskazaniem dnia tygodnia. 

3 sierpnia tegoż roku przekazał wiadomość, iż 1 sierpnia odbył 

spowiedź i przyjął komunię św., co wskazywało, że lada moment 

nastąpi wyrok śmierci. 
Narzędzie do przepiłowywania krat otrzymał i wykorzystał je 

wydostając się na zewnątrz. Niestety, na dziedzińcu dopadł g0' 

patrol straży więziennej (o czym było głośno na Łukiszkach i o czy” 
opowiadał bratu Zbyszka mieszkaniec Wilna — Borawski w 1945 r.) 

Zbyszek przykuty łańcuchem do ściany w celi czekał na wywie 

zienie na Ponary, co miało miejsce w styczniu 1944 r. (prawdop0' 

dobnie). Jeszcze we wrześniu 1943 r. była przyjęta dla niego pacz 

ka, później już nic. 

Po wojnie w kościele św. Antoniego w Warszawie rodzice 1 bral 

umieścili tablicę z napisem następującej treści: 
śp. Zbigniew Kuligowski 

ur. 19 XI 1922 w Warszawie 

byly radiotelegrafista 

Szarych Szeregów AK 
zamordowany przez gestapo 

w Wilnie 

w styczniu 1944 r. 
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To, że podane, iż należał do Szarych Szeregów, a nie do ZWP nie 
Ma znaczenia. Wileńskie harcerstwo tak samo było podporządko- 
Wane AK i wykonywało te same zadania. Według relacji żyjących 
kolegów był członkiem ZWP. 

/Informacje od brata Jerzego Kuligowskiego 
zam. we Włocławku oraz koleżanki D. Ciesielskiej z Warszawy. / 

Anastazja Saulewiczówna ps. „Emilia” 

rozstrzelana w styczniu 1944 r. 

Urodzona w 1924 r. Uczennica gim- 
nazjum kupieckiego w Wilnie, członkini 
ZWP - była kolporterką prasy podziem- 
nej, przenosiła także w częściach po- 

wielacz do różnych miejsc. Trafiła 
w „kocioł” w maju 1943 r. Rozstrzelana 

w styczniu 1944 r. 

/Informacje od Janiny Nosewicz ps. „Alicja” 
aresztowanej w 1943 r. po kilkumiesięcznym 

pobycie na Łukiszkach, zwolnionej. 
Obecnie mieszka w Gdańsku./   

Jerzy Kurzela 

Urodził się w 1921 r. Mieszkał z rodziną, tj. rodzicami, młodszą 

"ostrą i bratem w Landwarowie. Ojciec do wybuchu wojny był po- 
lcJantem na posterunku w miejscu zamieszkania. Po 17 września 

h 39 r, jak i inni z policji, został internowany na etnicznej Litwie, 

Następnie wywieziony do ZSRR i zamordowany w Katyniu. 

Jurek uczęszczał do męskiego gimnazjum im. Króla Zygmunta 

aa W Wilnie. Koledzy wspominają go jako nadzwyczaj uczyn- 

80 1 miłego chłopca.
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W czasie okupacji był członkiem 

konspiracyjnej siatki O. II Wilno Ko- 
mendy Wileńskiej AK. Odcinek ten 
podlegał centrali WW-27 w Warszawie: 

Zwany „Wywiadem Dalekiego Zasięgu”. 
Był łącznikiem szefa wywiadu majo- 

ra Franciszka Miszczaka ps. „Śliwa” 
(wówczas porucznika). Nosił pseudo- 
nim „Janusz”, później „Wiktor”. Orga- 

nizował i prowadził obserwację ruchu 
kolejowego na stacji wileńskiej. Poza 
tym pełnił funkcję kuriera wojskowego 

na odcinku Wilno — Warszawa. Wyjeżdżał „służbowo” dwa razy do 
Warszawy. Podczas drugiego wyjazdu został aresztowany w Mał 
kini, przewieziony do Warszawy, skąd zbiegł z dworca głównego 
i powrócił do Wilna (na odcinku Wilno — Warszawa były w czasie woj- 
ny dwie „granice” strzeżone przez gestapo: w Oranach i w Małkini). 

Jerzy miał o tyle ułatwioną pracę w wywiadzie, że był zatrud- 
niony na kolei jako zwrotniczy. Mógł więc prowadzić obserwacje 

o ruchach wojsk i transportach czołgów i innej broni. | 
W czasie swej pracy konspiracyjnej miał dość ścisłe kontakty 

z niejakim Adamem Życzko-Czernym, który okazał się agentem | 
gestapo. W lutym 1943 r. Jerzy został aresztowany na dworcu WF 

leńskim przed wyjazdem do Dyneburga. W więzieniu gestapo był 
katowany. Matka odbierała jego skrwawioną bielizną do prania. 

W maju 1943 r. (ta data nie jest pewna) matka Jurka otrzymał? 
z gestapo oficjalne zawiadomienie, że Jurek jako zdrajca Rzeszy z0” 
stał skazany na śmierć, wyrok wykonano. Ten niemiecki dokument 

niestety zaginął. 
/Informacje na postawie relacji pisemnych kolegów Jerzego Kurzeli: 

1) Wacława Podbereskiego, który organizował i prowadził 
obserwację wojskową ruchu drogowego na szosie grodzieńskiej: 

zam. po wojnie w Gdański» 
2) Witolda Markiewicza z AK Okr. Wil. zam. po wojnie w Olsztynie: 

3) Stanisława Białożyta. kolegi szkolnego, zam. po wojnie w Katowicach 
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| Nie tylko młodzież z m. Wilna przypłaciła swój patriotyzm ży- 

Clem, także byli chłopcy z okolic miasta. Szczególnymi ośrodkami 
Podejmowania walki o wolność z okupantami były urocze zakątki 
takie, jak Niemenczyn i Troki. W tych ostatnich już w 1941 r. roz- 

Począł się ruch niepodległościowy, a więc z chwilą wejścia Niem- 
ców. Młodzi i starsi wiekiem zbierali porzuconą broń przez ucie- 
aJących czerwonoarmiejców, szkolili się wojskowo, by uderzyć 

w bliższej lub dalszej przyszłości na wroga. Wielu przypłaciło to 
dT esztowaniem, a w dalszej konsekwencji Ponarami, bo znalazł się 

Jakiś konfident, jak w wypadku grupy, której egzekucja odbyła się 
2 Października 1941 r. Wśród młodych znaleźli się: Konstanty 

Majewicz ur. 5.07.1922 r, Wiktor Maluzin ur. 7.09.1922 r., 
Witold Zajączkowski ur. 5.03.1923 r. i: 

Stefan Kurmin 

Syn Jana i Emilii. Nadzwyczaj zdol- 
ny, zwłaszcza muzycznie. Tryskał ener- 
gią i zapałem do pracy niepodległo- 
ściowej. Pomimo młodego wieku był 
komendantem POW na trockim terenie. 
W chwili aresztowania 10 września 
1941 r. gdy Litwin zakładał mu kajdanki 
na ręce, powiedział słowa, które zapa- 

 miętała jego siostra Kazimiera: „Dla 
| Polski urodziłem się i dla Niej umrę”. 
9 W dwa dni po zabraniu go z domu 

RA t > strapiona matka pojechała do Wilna, 

Y dostarczyć mu do więzienia ciepłe ubranie. 
Tam została zatrzymana i siedziała w pojedynce aż siedem dni 

przy Pogróżkach strażniczki-Litwinki, wymachującej pejczem. 
Stefan poniósł śmierć 2.10.1941 r., mając zaledwie 19 lat. 

/Relacja pisemna siostry Kazimiery Barwik zam. w Gdyni./ 
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Natomiast w Niemenczynie nad Wilią przypłacili życiem młodzi 

chłopcy: 

Czesław Kieraszewicz 

Syn Bolesława i Jadwigi z Dowgiałów, 
urodzony 25 sierpnia 1925 r. w Wilnie. 
Później zamieszkały z rodziną w pięk- 

nej, podwileńskiej miejscowości nad 

Wilią — Niemenczynie. 

Kiedy chodził do szkoły podstawo- 

wej, już wykazywał duże zdolności. 
Pisał wiersze i wysyłał je do pisemka 
„Płomyk”, skąd otrzymywał podzięko- 

wania i słowa uznania. 

Z natury był pogodny i bardzo kole- 
żeński. 

W 1939 r. zdał egzamin do Gimnazjum Kupiecko-Przemysło- 
wego w Wilnie, wybuch wojny przerwał jego edukację. 

Czesiek, jak wielu jego rówieśników, należał do Związku Wol- 
nych Polaków. 

14 lipca 1942 r. w godzinach rannych pojawiło się w jego domu 

trzech cywilów, mieli charakterystyczne dla Litwinów buty z cho- 

lewkami mocno opadającymi. Podali się za kolegów Cześka. Obe- 
cna w tym czasie matka, nie zwróciwszy uwagi na wygląd 
przybyszów, nie podejrzewając podstępu, skierowała ich do domu 

córki, gdzie przebywał Czesiek. Został zabrany, a w mieszkaniu 

przeprowadzono rewizje. W dniu tym aresztowano również innych 
chłopców. 

Zaczęła się gehenna więzienna na Łukiszkach. W jednym z gryp- 

sów Czesiek donosił, że i on, i koledzy są strasznie bici. Podał także 
informację, gdzie w lesie została zakopana broń. 

W połowie września od siostry Cześka — Sabiny — nie przyjęto 
paczki, podano, że został on wywieziony na roboty. Tymczasem 
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rozstrzelano go wraz z kolegami 12-ego tego miesiąca. Był naj- 

Młodszy ze wszystkich, niepełnoletni, liczył zaledwie 17 lat. 
Wkrótce zmarła matka. A w ogóle los całej rodziny okazał się 

tragiczny. Gdy przyszli powtórnie sowieci, siostrę Sabinę z mężem 

l dwójką małych dzieci wywieziono do Krasnojarskiego Kraju, sta- 

rego zaś ojca zabrano do domu starców w głębi Litwy, gdzie po paru 

latach zakończył żywot. Najstarszy syn zginął wcześniej, w pierw- 
Szych dniach wojny sowiecko-niemieckiej w nieznanych okoliczno- 
Ściach koło swego domu. Gospodarstwo więc pozostało puste. Roz- 
Srabiono je. 

/Informacje od Sabiny Michałowskiej zam. w Bydgoszczy 
oraz Bożeny Tobias zam. w Szczecinie — kuzynki rodziny Kieraszewiczów./ 

Mfons Rozestwiński 

Syn Jana, ur. 2 sierpnia 1922 r. Mieszkał z rodziną w Niemenczy- 
hie, Należał do ZWP. 

Czasy były ciężkie, wobec tego pracował z bratem Jankiem 

W warsztacie naprawy rowerów. Jak wspomina jego przyszły szwa- 
Bler, wtedy kilkunastoletni chłopiec: „Kiedy przyszedłem któregoś 
dnia do warsztatu. Alek pokazywał mi z dumą pistolet, Iśniąco wy- 

CzYSzczony przez niego”. 
Wsypa całej grupy Niemenczyńskich chłopców od wiosny 1942 r. 

Położyła kres ich wojskowym zakusom. Alek był aresztowany 14 lip- 

Ca tego roku przez saugumę i poddany bardzo ostremu śledztwu. 
,< Września 1942 r. znalazł się w kaźni ponarskiej wśród 12 takich 

Jak on młodych, ideowych polskich patriotów. 

/Inf. z dokumentów IPN we Wrocławiu./
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Czesław Sokołowski 

Urodzony I stycznia 1923 r. w Grajewie, syn zawodowego woj- 

skowego, wywiezionego w 1940 r. do ZSRR do łagru na półwyspie 

Kola. 

Był uczniem gimnazjum im. A. Mickiewicza, należał do ZWP. 
3 kwietnia 1942 r. został aresztowany. Na Łukiszkach przebywał aż 
do 12 września 1942 r., a więc przeszło 5 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 wciąż powtarzał: „Ależ ja nic nie wiem 

o żadnej zakopanej broni”. Na zawsze pozostał w pamięci ten obraz 
u piętnastoletniej wtedy siostry Czesia — Elżbiety — patrzącej z prze- 
rażeniem przez okno. 

Gdy we wrześniu w któryś piątek, bo w tym dniu przyjmowano 
paczki, nie wzięto jej od matki Czesia, zwróciła się, wtedy z rozpa- 
czą do wychodzącego właśnie z bramy więziennej funkcjonariusza 
z pytaniem, co się stało? A ten równie zbulwersowany powiedział, 
iż poprzedniego dnia zostały wywiezione po prostu dzieci na Ponary 
1 że on także ma syna w tym samym wieku i ma dość oglądania ta- 

kich 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 wpu- 

szczono ją, a tam pochwycono i zaczęto okładać pięściami. Potur- 
bowaną 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. 
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O tych wydarzeniach opowiadała autorce siostra Czesia — pani 
Elżbieta Rutkowska, która uważa, że nie należy podkreślać cierpień, 
Jakich doznał jej brat i pozostała rodzina, ponieważ stanowi to ich 
0obisty ból, z którym nie trzeba się obnosić. Inni koledzy Czesia, 
fównie bohaterscy jak on, także zasługują na pamięć, podczas gdy 
likt być może, o nią nie upomni się. To prawda. A i wiele doku- 
Mentów świadczących o nich zostało zniszczonych w 1944 r. przez 
SPrawców zbrodni, by zatrzeć ślady. 

/Inf. od p. E. Rutkowskiej, zam. w Szczecinie./ 

Inni zamordowani niemenczyńscy bohaterscy chłopcy to: Wacław 
eczul (ur. 8.01.1924 r. areszt. 14.08.1942), Bronisław Parczuta (ur. 

w 1915 r. areszt. 22.07.1942), Jerzy Andrzejewski (ur. 23.09. 1924 r. 
Areszt. 3.04.1942), Stanisław Aleksandrowicz (ur. 5.02.1921 areszt. 
4.04.1942), Ryszard Kucharek (ur. 15.12.1922 areszt 1.07.1942), 
Henryk Balukiewicz (ur. 27.01.1920), Henryk Lipiński (ur. 
25.09.1923 areszt. 1.06.1942), Bolesław Rutkowski (ur. 15.07.1923 
Areszt. 16.07.1942) 

W/w egzekucja miała miejsce 12 września 1942 r. W zachowanej 
dokumentacji archiwalnej zachowała się m.in. kartoteka, prowadzona 

Przez gestapo (zał. nr 4), w której znajdują się informacje, doty- 

czące poszczególnych więźniów Łukiszek, że należeli do tajnej pol- 

Skiej organizacji. W wypadku skazania za to na śmierć zakamu- 
Owane słowa: „został potraktowany zgodnie z rozkazem”.
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Znane biogramy żołnierzy AK Okręgu Wileńskiego 

(wg dat ich zamordowania w Ponarach) 

Rok 1942 

Ks. Romuald Świrkowski 

Urodził się 20 września 1886 r. w miej- 
scowości Perszukszta k. Święcian na 
Wileńszczyźnie. Po ukończeniu semi- 

narium duchownego w Wilnie w 1907 r. 
został skierowany przez władze ducho- 

- wne Jako wybitnie uzdolniony na studia 
do Petersburga, których nie udało mu 
się ukończyć, ponieważ poważnie za- 

, padł na zdrowiu. Powrócił do kraju, 
gdzie po dojściu do sił rozpoczął pracę 

" duszpasterską jako proboszcz w Rukoj- 
SU niach w pobliżu rodzinnej miejscowo- 

Ści, z "roca yz i energią pełnił swe obowiązki, zjednując 

ludzi pogodnym oraz zrównoważonym usposobieniem, jak również 
Użą wrażliwością na okoliczną biedę, której poświęcał każdą 
ama chwilę. Prowadził szeroką akcję charytatywną także w na- 

Stępnych placówkach duszpasterskich: w Szczuczynie, Miorach 
!jako dziekan w Słonimie. 

W tym czasie, tj. w latach dwudziestych, rozwijało się w Polsce 
"Postolstwo świeckich za przykładem innych krajów: Francji, 

łoch, Belgii, zmierzających do ewangelizacji świata wbrew sze- 

Sl się tendencjom laicyzacji życia. 
ku Do kierowania takimi sprawami według ówczesnego arcybis- 

Pa archidiecezji wileńskiej Romualda Jałbrzykowskiego nadawał 
Stę j Jego imiennik ks. Świrkowski. Toteż ściągnął go z prowincji do 

llna j mianował dyrektorem Akcji Katolickiej na całą diecezję. 
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Ks. Romuald wszedł z właściwym sobie zmysłem organizacyj- 

nym w wir zajęć i obowiązków: zakładania bibliotek parafialnych, 
rozpowszechniania prasy katolickiej, wygłaszania prelekcji, wy- 

syłania zdolnej młodzieży wiejskiej do uniwersytetów ludowych, 

organizowania przy parafiach teatrzyków amatorskich, wycieczek, 

kursów, nawet imprez sportowych. Do tego dochodziła akcja chary” 

tatywna. | 

W tak czynne życie ks. Świrkowskiego wtargnęła wojna, pod- | 
czas której działalność tego energicznego kapłana przybrała inny 
nurt. Został mianowany przez Arcybiskupa delegatem Kurii do 
utworzonej przez podziemną Komendę Okręgu Służby ZwycięstwU 

Polski — Wojewódzkiej Rady Stronnictw Politycznych, której prze- 
wodniczącym był Komendant Okręgu Nikodem Sulik. 

Na spotkania użyczał ks. Romuald swego locum przy ul. Rossa, 
niestety na krótko, gdyż w 1941 r. N. Sulik został aresztowany, tym 

samym lokal „spalony”. W tym czasie Arcybiskup zaproponował 
ks. Świrkowskiemu objęcie parafii św. Ducha. Od października 
1941 r. zebrania konspiracyjne pod kierunkiem płk. Aleksandra 

Krzyżanowskiego, ps. „Wilk”, „Dziemido” przeniosły się tutaj. 
Ks. Romuald brał udział w naradach, na których były podej: 

mowane decyzje na najwyższym szczeblu. Predysponowany był ku 

temu dzięki nieprzeciętnym walorom umysłowym, znajomości 
spraw politycznych, obeznaniu z miastem oraz regionem i jeg? 
mieszkańcami. 

15 stycznia 1942 r. w plebanii kościoła pojawiło się trzech Niem" 

CÓW Z „trupimi główkami”, pytając o proboszcza. 
Jak opowiada zamieszkała na plebanii krewna Księdza, Józefa 

Markowicz: „orientując się w groźnej sytuacji odpowiedziałam 

Niemcom, że Ksiądz wyszedł, ale o godzinie 17 będzie przyjmował 
interesantów w zakrystii. Chwilę postali i poszli. W tym właśnie cza 
sie w domu byli „Wilk” i ksiądz Romuald. Pobiegłam zakomu 
nikować o tym wydarzeniu i jednocześnie prosiłam, ażeby obydwdj 
w przebraniu kobiecym uciekali. „Wilk” usłuchał i cudownił 
uniknął aresztowania, natomiast Ksiądz, przypuszczając, że są !? 
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Bawarczycy, którzy już kilkakrotnie przychodzili, prosząc o opro- 
wadzenie po zabytkowym kościele, bona fide o godzinie 17 udał się 

do zakrystii. Po niespełna pół godziny gestapowcy wrócili z księ- 

dzem ną plebanię i po przeprowadzeniu szczegółowej rewizji, która 
Nie dała żadnych wyników — zabrali Księdza ”. 

Aresztowanie go przez Niemców dowodziło rangi sprawy, prze- 

Ważnie bowiem zabierała Polaków litewska sauguma. W tym wy- 

Padku Litwini, którzy go od dawna obserwowali (co było oczywiste 
A Środowisku wileńskim) musieli zrobić donos do Sicherheitspo- 
izej. 

Ks. Romuald znalazł się na Łukiszkach. Oto fragmenty relacji ks. 

Stanisława Bielawskiego, przebywającego wtedy we wspólnej celi: 
»W kilka dni po aresztowaniu wzięto go na badanie, po którym 

Wrócił skatowany. Oskarżono go o przynależność do Kierownictwa 

Wileńskiego AK. Mówił, że powalono go na krzesło, gestapowiec 
Postawił nogę na karku i walił pejczem po grzbiecie. 

Padały pytania: Kto jeszcze należy do kierownictwa? Gdzie ma- 
Cie schowaną drukarnię? Gdzie ukrywaliście radiostację? Za każdą 

%dpowiedzią: — Nie wiem — noga gestapowca mocniej udeptywała 

rk więźnia, a pejcz śmigał w powietrzu. Wrócił do celi skatowany, 
a koszulą więzienna nasiąkła krwią... Na drugi dzień wrócił pobity, 

4 Dod okiem miał wielką siną plamę, ale oko jeszcze było, nie wy- 

Płynęło. Liczył, że go już na tym badaniu zabiją, a chciał się jeszcze 

Przed śmiercią wyspowiadać. Dlatego powiedział, że „może coś 

Sobie przypomni”. Z tym go odprowadzono do celi. Wyspowiadałem 

80 i sam też się przed nim wyspowiadałem... 

Urzeniesiono go do pojedynczej celi w podziemiach, gdzie okna 

"aty blaszane kaptury, by nie zaglądało słońce”. 

Tam przebywał w sąsiedztwie z celą ks. Jana Żywickiego — przy- 

Jacielą z lat szkolnych (po wojnie dziekana w Gdańsku). Porozu- 

Miewali się między sobą przy pomocy stukania w żelazną rurę, 

Przechodzącą nisko poprzez cele. Po sygnale, przywarłszy usta do 

fury j Ściany można było „rozmawiać”, wytężywszy dobrze słuch. 

Żywicki przekazał po wojnie to, co usłyszał od swego kolegi.
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Dzień przed egzekucją, której się domyślał, prosił o postawienie 
krzyża w miejscu jego śmierci, „by nie został pogrzebany jak pies". 
Po prawie 50. latach ziściło się to życzenie. Krzyż 10 m wysoki oraz 
tablica pamiątkowa znalazły się w Ponarach. i 

5 maja 1942 r. ks. Świrkowskiego wraz z dużą grupą młodzieży | 

wileńskiej, przebywającej w tym samym pawilonie w piwnicznych 

celach, tak samo niemiłosiernie katowanej, wywieziono wczesnym 

rankiem na Ponary. 

Wkrótce parafię objął ks. Józef Wojczunas — Litwin. Domowni- 

ków po ks. Romualdzie przesiedlono do pomieszczeń, znajduj ących 

się w przyległym zaułku św. Ignacego. I 
Po wojnie w Gdańsku w Bazylice Mariackiej grono przyjaciół 

ufundowało napis epitafijny w ołtarzu w kaplicy Matki Boskiej Os” 
trobramskiej dla uczczenia męczeńskiej śmierci księdza Romualda, 
jednego z osiemdziesięciu pięciu kapłanów, którzy oddali życie Za 
Ojczyznę w archidiecezji wileńskiej podczas II wojny światowej. 

/Według relacji informatorów podanych w tekście 

ław łow 

Urodził się 6 października 1917 r., oficer AK, w czasie okupacji 
hitlerowskiej pracował jako technik budowlany w przedsiębiorstwić 

„Statyba” w Wilnie. 

Aresztowany przez gestapo z obciążającym go „materiałem”, 

osadzony w podziemiach przy ul. Ofiarnej, był okrutnie torturo 

wany. W przesłanym grypsie prosił o truciznę, co wprawiło Do” 

wództwo Garnizonu w poważną rozterkę. Z jednej strony groziła 
straszna „wsypa”, gdyby nie wytrzymał i zaczął mówić, z drugiej 

zaś strony nie chciano go dobijać. Wytrzymał, nikogo nie wydał. 

5 maja 1942 r. rozstrzelany w Ponarach. 
/Informacje przekazane przez mec. dr Jerzego Leszczyńskieg? 

zam. w Łodzi, podkomendnego por. Czesława Pawłowskiego 
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Julian Jednaszewski 

Syn Andrzeja i Józefy z Poprawskich, 

urodzony 10 stycznia 1899 r. w Socha- 

czewie. Już jako 19-letni chłopiec 

uczestniczył w walce o wolność Polski 

podczas I wojny światowej oraz w zma- 

ganiach z bolszewikami. Otrzymał za to 
Medal za Wojnę 1918-1921, następnie 

Medal 10-lecia Odzyskania Niepodle- 
głości. Świadczy o tym legitymacja plu- 

tonowego w stanie spoczynku J. Jedna- 
szewskiego z 6 IV 1937 r, przechowy- 

wana przez rodzinę. Ciekawostką Jest to, 
Ze na owej legitymacji, przedłużonej 31 XII 1938 r. widnieje podpis 
W/z Komendanta RKU kpt. E. Biłgorajskiego, który tak jak 

. Jednaszewski został rozstrzelany w Ponarach, tylko nieco póź- 
lej, bo 17 IX 1943 r. 

Obaj zawodowi wojskowi ponieśli śmierć za pełnienie obowiąz- 

ÓW względem swego kraju. Najpierw zbrojnie w 1939 r., lecz 
Ótko, później w konspiracji, która stanowiła przedłużenie walki 

Z najeźdźcami. W twardej żołnierskiej postawie nie było miejsca na 
Względy rodzinne. Plutonowy Jednaszewski przystąpił do tajnej 
"rganizacji — jedynej w Wilnie — najpierw ZWZ, przekształconej 
W AK. Jakie wykonywał tam czynności? Z tym nie zwierzał się 
w domu, obowiązywała wszak tajemnica. Zorientowano się o tym 
piero 11 września 1941 r., kiedy został aresztowany (prawdopo- 

dobnie na skutek donosu nieprzyjaznych sąsiadów) i osadzony 
Ay 8estapo w Wilnie przy ul. Ofiarnej. Tam w piwnicznych lochach 

Przebywał sześć tygodni. Można sobie wyobrazić, co zniósł, zwła- 
SZcza że w czasie przesłuchań nie wydał nikogo, co potwierdzili 
dledzy z czynnej i zawodowej służby wojskowej, odwiedzając ro- 

ki Ihę Już po jego śmierci (por. Lewandowski, Błachaniec, Banasz- 

'ewicz vel Banasiewicz). 

> 

———— 
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Krótko po przeniesieniu J. Jednaszewskiego z gmachu gestapo 

na Łukiszki, żona i czwórka dzieci dowiedziały się, że znajduje się 

on w szpitalu więziennym. Jest ciężko chory. Możliwość przekaza- 
nia takiej wiadomości istniała poprzez wyrzucenie kartki podczas 

nieuwagi wartownika przez okno szpitalne, wychodzące na ulicę. 
Grypsy pisane przez ojca pozostają do dziś u córki Zofii jako relik- 

wia. Pisał w nich o swych potrzebach, jak również o pewnym 
współwięźniu Litwinie, który siedział za jakieś przestępstwo krymi- 
nalne i miał wkrótce wyjść na wolność. Liczył na jego pomoc. 
Udała się do niego zrozpaczona pani Jadwiga Jednaszewska. Na 

początku spotkała się z obietnicami, wkrótce z źle zamaskowanym 
usiłowaniem wyciągnięcia od niej informacji na temat działalności 

męża. Zaprzestała wizyt ze smutnym przeświadczeniem, że ÓW 
Litwin może przyczynić się do zguby małżonka. Przebywał wszak 
dłuższy czas w jednej celi i miał możność dowiedzieć się czegoś 

niepożądanego, względnie domyślić się. 

W każdym razie niedługo potem 8 lub 9 maja 1942 r. paczka 

podawana przez córkę Halinkę nie została przyjęta. Na pytanie prze- 
rażonej dziewczynki strażnik odpowiedział, że takiego więźnia nie 

ma Już w rejestrze. 

Jak wykazują dokumenty w Państwowym Archiwum Litwy 
w Wilnie sygn. R-730-2-84-15 Julian Jednaszewski został zamordo- 
wany 5 maja 1942 r. wśród dużej grupy młodzieży z gimnazjów 

wileńskich, a więc wśród tych, których najprawdopodobniej przy- 

gotowywał do walki z wrogiem. 
/Sporządzone na podstawie relacji córki Zofii Krystyny Pawłowicz 

z d. Jednaszewskiej zam. w Koszalinie! 

Hieronim Kmżniarski 

Syn Ignacego, ur. 30 września 1896 r. we Lwowie. Uczestnik walk 
legionów Józefa Piłsudskiego. Ranny pod Kijowem, brał udział w zdo” 

bywaniu Wilna, gdzie później mieszkał z żoną i trzema córeczkami. 

1
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Kpt, Hieronim Kuźniarski przy sztandarze, którego poświęcenie odbyło się w Wilnie 

w Ostrej Bramie. Święci abp Romuald Jałbrzykowski. 

Był zawodowym wojskowym w 5 Pułku Piechoty, w stopniu 
apitana uczestniczył w pracach konspiracyjnych Garnizonu AK. 

fesztowany 25 marca 1942 r. i osadzony na Łukiszkach, po sto- 

SUnkowo krótkim śledztwie, bo 5 maja 1942 r. rozstrzelany w dużej 

ŚFupie innych akowców (m.in. ks. R. Świrkowskiego). Córka Zofia 
fównież była poszukiwana, lecz szczęśliwie uniknęła losu ojca. 

Gestapo niemieckie wydało zaświadczenie o wykonanym wyro- 

u Śmierci na kpt. Kuźniarskim na prośbę jego siostry Heleny. 

/Inf. od córki Kapitana dr Jadwigi Kowalskiej, zam. w Gdańsku./
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Jan Bremerski 

Syn Władysława i Anieli, ur. 3 stycznia 1903 r. w Strzemieszy- 
cach Wielkich na Śląsku. | 

Z. zawodu nauczyciel jak i jego żona Stanisława. Pracowali oboje 

w Bienicy k. Mołodeczna w woj. wileńskim. Pan Jan prowadził koło 
„Strzelca” do wybuchu wojny w 1939 roku. Kiedy wkroczyli na ten 
teren sowieci, miał powody do obaw i dlatego wyjechał czym prędzej | 
do Wilna, zaś jego żona do matki, zamieszkałej w Generalnej Guberni. 

W Wilnie przystąpił do pracy konspiracyjnej, o czym świadczy 

zapis archiwalny (LPA sygn. R-1673). i 

W marcu 1942 r. został aresztowany i po kilkumiesięcznym śledz- | 
twie na Łukiszkach zakończył życie 5 maja 1942 r. w dole ponarskim: 

/Inf. od żony Stanisławy Bremerskiej zeznającej 13.09.1991 r. w Łodzi 
przed Prokuraturą Komisji Śledczej./ 

Janina Pawluć 

Urodzona 18 stycznia 1914 r. Mieszkała w Wilnie z rodziną w 5 

pokojowym mieszkaniu, wobec tego jeden pokój został zarekwiro” 
wany dla żołnierzy Wehrmachtu. To usypiało czujność niemieckich 
służb bezpieczeństwa. U państwa Pawluciów bowiem odbywało się 
redagowanie konspiracyjnej prasy. 

Ktoś z organizacji polecił przechowanie studenta z Poznania. 

14 marca 1942 r. zjawiła się litewska policja, zrobiła rewizję 
i aresztowała panią Janinę. Ów student w tym czasie opuścił miesZ- 

kanie drugim wyjściem. Po jakimś czasie p. Pawluć spotkał go wy” 
chodzącego z gmachu gestapo. Tłumaczył się, że właśnie został 

zwolniony warunkowo. Podejrzenia tym bardziej wydawały się 
uzasadnione, że ten „student” doskonale znał język niemiecki. 

Co ciekawe, że chłopak przysłany przez organizację do domU 
państwa Pawluciów, by ich ostrzec, w tym czasie kiedy biegł do 
nich po schodach, został zastrzelony. 
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Pani Janina na Łukiszkach podczas przesłuchań była torturo- 

Wana. 5 maja 1942 r. poniosła śmierć w Ponarach. 

/Inf. od rodziny J. Pawluć przesłuchiwanej przez Prokuraturę IPN-u./ 

Kazimierz Kajdas 

Urodzony 2 lipca 1905 r. w Przecicy, mieszkał we wsi Użugiry, 
Pow. trockiego. Należał do tajnej polskiej organizacji. Aresztowany 
21 stycznia 1942 r. Zapewne miał związek z trocką grupą konspi- 

racyjną, tylko później został zatrzymany aniżeli inni. 
Rozstrzelany 12 maja 1942 r. W kartotece gestapo, znajdującej się 

W LPA w Wilnie jest notatka, że fałszował dokumenty (sygn. R-1673). 

Witold Borysewicz 

Syn Tomasza i Zofii, ur. 3 kwietnia 

1887 r. w Białej Podlaskiej, gdzie 
ukończył gimnazjum, zaś szkołę oficer- 

| ską w Odessie i jako oficer w stopniu 
porucznika pełnił służbę w Saratow- 
skim Pułku Piechoty w Wilnie. W okresie 
I wojny światowej przebywał na fron- 
cie, zaś w czasie rewolucji był współ- 
organizatorem Polskiej Dywizji Sybe- 
ryjskiej do walki z Armią Czerwoną 
w Krasnojarsku. Po jej rozwiązaniu 
w początkach lat 20-tych wrócił do 

Polski i w stopniu kapitana, a następnie majora pełnił służbę w Woj- 
Sku Polskim w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Komorowie oraz Jako 

komendant w Małkini. 
| W 1933 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał z rodziną w Wil- 

Mie przy ulicy Zakretowej 25/3. 
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W 1941 r. latem przybył z Warszawy do Wilna kpt. Pieniążek — 
oficer przedwojennego II Oddziału Sztabu Generalnego. Występo- 
wał on w Wilnie pod nazwiskiem Paciorkowski. Po wizycie u majo- 
ra Borysewicza kpt. Pieniążek skontaktował go z Bronisławem Ole- 
szkiewiczem (rocznik 1921), który później często odwiedzał majora. 

Przychodzili również inni. Można przypuszczać, że młodzi chłopcy 
z ZWP korzystali z instrukcji doświadczonego wyższego oficera, po- 
nieważ wśród nich major poniósł później śmierć 12 maja 1942 r. 

W Wigilię Bożego Narodzenia 1941 r. około godz. 11 w nocy 
pojawili się tajniacy z litewskiej saugumy w domu Majora i go are- 

sztowali. Znalazł się on najpierw w gestapo na Ofiarnej, następnie 

na Łukiszkach. Co przeszedł w ciągu czterech i pół miesięcy, ro- 
dzina nie wie. Kontaktu z nim nie było. Nie przekazywał grypsów. 
Zawodowi wojskowi byli twardymi ludźmi, nie użalali się nad sobą, 
a i najbliższych im osób nie chcieli martwić swoimi cierpieniami. 

W 1965 r. mjr Witold Borysewicz został pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Srebrnym Orderu Virituti Militari przez MON. 

/Inf. od syna p.Witolda Borysewicza zam. w Warszawie./ 

Czesław Gorski 

Syn Czesława ur. w 1906 r. we Wła- 

dywostoku, zam. w miejscowości Eu- 
ropa gm. Mejszagoła, pow. wileńsko- 

trocki. 
Był w konspiracji, w listopadzie 

1941 r. został aresztowany przez lite- 
wską policję i przewieziony do Wilna na 
Łukiszki. Tam przeszedł ostre śledztwo. 

p Po kilku miesiącach zachorował na 

* tyfus i znalazł się w miejskim szpitalu. 
W maju 1942 r. przybyli tam funkcjo- 
nariusze litewskiej saugumy, by zabrać     
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kilkunastu chorych, w tym pana Czesława. Lekarze sprzeciwili się 
temu antyhumanitarnemu postępowaniu, na co Litwini odpowie- 

dzieli: „My ich wyleczymy na Ponarach”. Słowa te powtórzyli ci, co 

Je słyszeli żonie Czesława, która na zawsze je zapamiętała i powta- 

rzała synowi Andrzejowi. Zaś ten przekazał w zeznaniach skła- 

danych w Prokuraturze w Słupsku przed Gł. Komisją Badania Zbro- 

dni Wojennych. 
Egzekucja pana Czesława odbyła się 12 maja 1942 r. 

W dokumentacji LPA jest zniekształcone jego nazwisko na Górski. 

/Inf. od syna Andrzeja Gorskiego zam. w Słupsku./ 

  
Czesław Gorski w dorożce — charakterystycznym pojeździe przedwojennym.
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Helena Czerniewska z d. Misiewicz 

Urodzona 27 czerwca 1908 r. w Nowosiołkach, córka Jana i An- 
toniny, żona artysty malarza, absolwentka szkoły muzycznej, za- 
mieszkała w Wilnie. W konspiracji żołnierz AK Okręgu Wilno — 
miasto, redagowała pismo podziemne „Dla Polski”. 

Aresztowana w 1942 r., rozstrzelana 13 maja 1942 r. 

/Inf. ze „Słownika kobiet — uczestniczek walki o niepodległość Polski 

1939-1945” Warszawa 1988 oraz z dokumentów archiwalnych LPA./ 

Krzysztof Luft 

Urodzony 29 maja 1912 r. we Lwowie. Syn pastora. Przed wojną 
w 1939 r. rodzina jego zamieszkiwała w Wilnie. Krzysztof pracował 
w browarze przy ul. Sierakowskiego. 

Brał udział w konspiracji (LPA sygn. R-1673), miał łączność 
z Białorusią. Około Bożego Narodzenia w 1941 r. gestapo zaczęło 
go śledzić. Aresztowany 25 lutego 1942 r. Podczas śledztwa pro- 
ponowano mu przyjęcie najwyższej rangi obywatelstwa niemiec- 

kiego — Reichsdeutscha. Odmówił. Rozstrzelany 13 maja 1942 r. 

/Inf. z dokumentacji IPN-u w Gdańsku./ 

Władysław Zgorzelski 

Władysław Zgorzelski, syn Henryka i Marii z Borowskich, uro- 
dził się 22 marca 1910 r. w Wilnie. Dzieciństwo spędził w majątku 

Boryczew, pow. nieświeski, woj. nowogródzkie. Kształcił się 
w gimnazjum męskim im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie, które 
ukończył w 1928 r. 

W latach 1928-1932 odbył studia prawnicze na Uniwersytecie Ste- 
fana Batorego w Wilnie. Dyplom magistra prawa uzyskał w 1932 r. 

:
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W tymże roku podjął pracę w Urzę- 
dzie Wojewódzkim Pomorskim w Toru- 
niu w charakterze referendarza; od 15 

grudnia 1936 r. pełnił obowiązki wice- 

starosty w Tucholi, a od 15 marca 1939 r. 

— w Rypinie. 

Zmobilizowany 28 sierpnia 1939 r. 
w 5 ppleg. w Wilnie, przekroczył w dniu 
18 września tegoż roku wraz z od- 
działem rezerwy tegoż pułku granicę 
polsko-litewską. Internowany w Połą- 

dze, zbiegł z obozu jesienią tegoż roku 

do Wilna. Początkowo pracował w gospodarstwie rolnym w okoli- 

Cach Wilna, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej wrócił do 
Miasta i tu wstąpił w szeregi Armii Krajowej. 

Był podporządkowany bezpośrednio Komendantowi Okręgu płk. 

+ Krzyżanowskiemu pod pseudonimem „Grzegorza”. Miał być 

Wysłany do Komendy Głównej w Warszawie jako kurier. Parę tygo- 
dni przed terminem wyjazdu, w lutym 1942 r. został aresztowany 

Przez władze okupacyjne, po ostrym śledztwie osadzony w więzie- 

Nilu na Łukiszkach i w połowie maja tegoż roku — rozstrzelany na 
Ponarach. Ani data, ani szczegóły stracenia nie są znane. 

  

/Pow. relację sporządził brat prof. Czesław Zgorzelski zam. w Lublinie./ 

Piotr Szczemirski 

Piotr Szczemirski urodził się I maja 1892 r. w majątku Poniemu- 

Nie na Ziemi Kowieńskiej w licznej rodzinie, bo aż wśród 10-ciorga 
'odzeństwa. Ojciec Bolesław, matka Emilia z Cholewińskich. 

1915 r. oboje rodzice zmarli na tyfus. Wychowaniem i kształce- 
Niem dzieci zajął się najstarszy brat — wówczas już ksiądz — Sta- 
Nisław,
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Piotr po ukończeniu szkoły miejskiej 
wstąpił do Państwowego Seminarium 

Nauczycielskiego w Poniewieżu. Z dy- 
plomem nauczyciela rozpoczął pracę 
w Żułowie, następnie w Prenach w pow. 

l. dzie oraz sumienną pracą, co z satys- 
fakcją stwierdził prezes Polskiej 

' Macierzy Szkolnej Ziemi Wileńskiej, 
" wydając zaświadczenie potrzebne dla 

| *" Wojska Polskiego, ponieważ Piotr 
zaciągnął się ochotniczo do Legionów Marszałka Piłsudskiego. 

Było to w 1918 r. 

W bitwie z bolszewikami pod Baranowiczami 18 lipca 1920 r. 

został ranny a kilka miesięcy później przeniesiony do rezerwy. Po 

powrocie do pracy zawodowej w 1921 r. został kierownikiem szkoły 
powszechnej w uroczym kresowym miasteczku Kołtyniany aż do 
wybuchu II wojny światowej. 

W 1928 r. ożenił się z Genowefą Szatasówną, lecz niebawem 

owdowiał. Żona jego umarła przy rodzeniu córeczki Alicji. 
Po jakimś czasie zawarł nowy związek małżeński ze Stefanią 

Bejnar-Bejnarowicz — koleżanką nauczycielką. Przychodzą na świat 
dwie córki Alina i Krystyna, zaś w 1940 r. syn Andrzej. Cała rodzin- 

ka żyje szczęśliwie, często wypływa kajakami na jeziora, pan kie- 

rownik z upodobaniem zajmuje się pszczelarstwem oraz ogrod- 
nictwem, nie zaniedbując jednakże prac społecznych. Z jego inicja- 

tywy wybudowano nowy budynek szkolny im. J.Piłsudskiego. Or- 
ganizował Święta Pieśni i Dni Morza. Przygotował program wizyty 

prezydenta Ignacego Mościckiego w Kołtynianach. Udzielał si 

w ruchu harcerskim. 

Po wkroczeniu na terytorium Polski 17 września 1939 r. Armii! 

Czerwonej rodzina Szczemirskich, obawiając się wywózki na Sybir, 
uciekła w nocy do pobliskiego Podbrodzia. W tamtejszej szkole 

  
święciańskim, gdzie odznaczył się wiel- 
kim zamiłowaniem w obranym zawo-
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Piotr rozpoczął pracę, lecz nie trwało to długo. Nie zgodził się on na 

przyjęcie obywatelstwa litewskiego i wobec tego został zwolniony. 
Po wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w 1941 r. Piotr wraz ze 

swymi szwagrami Leonem Pylińskim i Ignacym Rudzińskim 

wydzierżawił w powiecie święciańskim majątek Druściany, dokąd 

Przeniósł się z rodziną. 

Rozpoczął pracę w konspiracji. 
Il-letnia wówczas Alicja, zdrobniale zwana Licią, pamięta 

Z tego okresu: 

„... tajemnicze zebrania i narady odbywane nocą w naszym do- 

mu, przynoszenie i wynoszenie jakichś paczek, częste wyjazdy Ojca 

Jurmanką do Podbrodzia, gdzie kontaktował się z nauczycielem 

P. Klemmem ” (zginął także w Ponarach). Współdziałał też z innym 

kolegą Stanisławem Szklenikiem (który również poniósł śmierć 

W tejże kaźni). 

Praca na tym odcinku Armii Krajowej polegała przede wszyst- 
kim na operacjach w najbardziej newralgicznym punkcie okupowa- 

Nych przez Niemców ziem — na torpedowaniu dostaw na front 
Wschodni, a więc dywersji na kolei. Poza tym odbieranie komuni- 
katów i nadawanie ich przez radio. Były to sprawy poważne, 
8ardłowe w razie wpadki. Na ziemi święciańskiej szczególnie 
Niebezpieczne, ponieważ zamieszkiwała tam spora grupa mniej- 

Szości litewskiej o wybitnie szowinistycznym nastawieniu wzglę- 
dem Polaków. Litwini kolaborowali z Niemcami, robiąc donosy, 

Szczególnie inwigilując polską inteligencję. Szczemirski był u nich 
a „czarnej liście”, ponieważ odmówił przyjęcia obywatelstwa 
litewskiego. 

Wspomina p. Alicja: „... w styczniu 1942 r. ojciec wrócił nocą 
bardzo zdenerwowany z Podbrodzia z wiadomością, że jest poszu- 

kiwany przez Litwinów i gestapo. Szukali go u sióstr Heleny Pułłja- 

"owej i Jadwigi Rudzińskiej w Poczach. Grożono im śmiercią 
! bito, jeśli nie zdradzą, w jakim celu brat ich jeździ do Podbrodzia 
' Z kim tam się spotyka. Ponieważ niczego nie powiedziały, aresz- 
lowano męża cioci Jadwigi ”.
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Przerażona mama Lici, płacząc nakłaniała Piotra, by natych- 

miast uciekał za granicę na Białoruś, a znajdowała się ona w odle- 

głości 3 km od domu. Nie chciał usłuchać, obawiając się o los ro- 
dziny, narażonej na represje za jego działalność. 

Po tej rozmowie rodziców, którą mała Licia niechcąco słyszała 
leżąc w łóżeczku, wczesnym rankiem wtargnęli do domu Niemcy — 

z tłumaczem Litwinem, przeprowadzając rewizję przy wtórze pła- | 

czu dzieci. Zanim zaczęła się ona, matka wyciągnęła spod łóżka 

duże pudło, przykryła pościelą i kazała Lici usiąść, trzymając na 

kolanach półtorarocznego braciszka Jędrusia. Dziewczynka nie wie- 
działa, że siedzi na radiostacji. 

Kiedy wyprowadzano Piotra z domu, nie włożył on na siebie 
płaszcza z podbiciem futrzanym, pomimo że był trzaskający mróz, 

zostawił jako walor w domu. Po chwili przerażona czwórka dzieci 

z matką widziały przez okno jak odjeżdżał saniami w eskorcie 
Niemców. Obok sań biegły psy. Taki obraz utrwalił się w ich oczach 

do końca życia. 
Później rozpoczęła się gehenna wożenia paczek z chlebem i sło- 

niną dla więźnia, szynek, pęt kiełbasy i pieniędzy dla gestapowców 
i osób z nimi związanych, obiecujących wpływ na tok śledztwa. 

16 czerwca 1942 r. paczki dla Piotra w więzieniu na Łukiszkach 

nie przyjęto, zaś litewski funkcjonariusz przeczytał notatkę z księgi 
ewidencyjnej, że został on oddany w ręce gestapo. Oznaczało to 
rozstrzelanie w Ponarach (innej kaźni nie było). Mimo tej tragicznej 
prawdy rodzina przez dłuższy czas łudziła się, że a nuż żyje? 
W ciągu 50 następnych lat najmłodszy z dzieci — syn Andrzej — żył 
z kompleksem braku wiadomości o ojcu. Szczemirscy opóźniali 

nawet termin ewakuacji z Wilna do Polski, obawiając się, że ojciec 
ich tam nie odnajdzie. Poszukiwali go bezskutecznie przez PCK, 

w latach 60. wyjeżdżali do Wilna, Kołtynian, a nawet Ponar, by 

trafić na ślad ojca. 
Dopiero dokument przytoczony w książce „Ponary — wileńska 

Golgota” rozwiał wszelkie wątpliwości. Pani Stefania Szczemirska — 

żona Piotra już wtedy nie żyła. Do ostatnich swych dni, tj. do 1990 r.
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trwała w przekonaniu, iż jej ukochany Piotr gdzieś przebywa, nie 
mogąc odnaleźć rodziny. 

/Informacje od córki Alicji Michałowskiej zam. w Lublinie 
oraz prof. Aliny Midro — bliskiej krewnej Szczemirskich, zam. w Białymstoku./ 

Stanisław Szklenik 

Syn Aleksandra, urodzony 26 listopada 1913 r. w Sołokach na 
Litwie etnicznej. Był to ziemianin, mieszkał w czasie wojny w Pod- 

brodziu. Pracował dla Podziemia, podejmując bardzo poważne 
! niebezpieczne zadania. 

W kartotece w Litewskim Państwowym Archiwum w Wilnie 
(Sygn. F R-1673) figuruje jako dywersant na kolei. 

Współpracował z nauczycielem Piotrem Szczemirskim. Areszto- 
Wany w tym samym dniu co on w 1941 r. Obaj osadzeni w więzie- 
Mu na Łukiszkach i razem rozstrzelani 14 czerwca 1942 r. 

Józef Twardy 

Syn Wacława, urodzony 20 maja 1911 r. w Iwaniszkach, rejon 
Opatów. Mieszkał w Wilnie przy ul. Tatarskiej 20-16. W czasie 
Wojny pracował jako listonosz. 

Rozstrzelany 14 czerwca 1942 r., w tym samym dniu co Zbi- 
8hlew Skłodowski. 

: Powyższe informacje pochodzą z archiwum d. Muzeum Rewolu- 
SI w Wilnie. Podlegały mu Ponary jako kaźń hitlerowska. Znajdo- 
Wała się tam jeszcze następna notatka w języku niemieckim: „Był 
% kolegą Polaka Skłodowskiego Zbigniewa. On także należał do 
lajnej organizacji”. Sygnatura nie była podana, jako że w ogóle 
lamtejsze skromne zbiory prowadzone były bardzo prymitywnie.
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Leon Charyton 

Urodzony w 1907 roku w Wilnie. 

Pracował na kolei, miał żonę i czworo 

małych dzieci (najmłodsze rok i osiem 
miesięcy). Był spokojnym, pracowitym | 

i religijnym człowiekiem. W maju 1943 r.. 

stało się nieoczekiwanie nieszczęście. 

Nie wrócił z pracy do domu. Żona 
bezskutecznie go poszukiwała, aż wre- 
szcie przyjęto od niej paczkę żywnoś- 
ciową na Łukiszkach — znak niechybny, 

że tam przebywa jej mąż. To była pier- 
wsza i ostatnia paczka, bo 30 lipca 1943 r. 

Charyton został przekazany niemieckiemu gestapo, co było równo- 

znaczne ze skazaniem go na śmierć. 

Jak później mówiono, dowodem jego „winy” była znaleziona 
w kieszeni ubrania ulotka. Zasadniczy zaś powód aresztowania 

Leona jak i innych kolejarzy w tym czasie stanowiła penetracja tego 

środowiska przez agentów gestapo, którzy mieli już dostateczną 

orientację w działalności zrzeszonej i niezrzeszonej w organiza” 
cjach antyhitlerowskich braci kolejarskiej. 

  

/Inf. na piśmie córki L. Charytona Marii Secewicz, zam. w Wilnie./ 

Urodził się 29 listopada 1890 r. w Wilnie. Skoligowany ze słyn” 
nymi rodami szlacheckimi, m.in. Zanami (wzmianki o K. Biegań: 
skim znajdują się w: „Ostatni z rodu — rozmowy z Tomaszem 

Zanem” Wojciecha Wiśniewskiego, Paryż 1989). 
Był oficerem WP. Za działalność w POW odznaczony Krzyżem 

Niepodległości z Mieczami.  
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W czasie wojny działał w komórce wywiadu O-II KG ZWZ, tzw. 
WW 72 pod pseudonimem „Czesław”. Był zastępcą szefa łączności 
kolejowej. Przewodniczącą zaś była Teresa Zanowa ps. „Anna” — 
matka majora Tomasza Zana — kierownika wywiadu na terenach 
Północno-wschodnich RP. 

Kazimierz Biegański w celu zakamuflowania działalności kon- 
Spiracyjnej od października 1941 r. zamieszkał na peryferiach mia- 
Sta Wilna w dzielnicy Nowy Świat przy ul. Szkaplernej 37 jako sub- 
lokator u państwa Iwanowskich. 

Jednak to nie uchroniło go od aresztowania, zdecydował przypa- 

dek. Podczas obławy 16 marca 1942 r. w stołówce przy kościele św. 
Kazimierza, gdy jadł obiad w towarzystwie trzech młodych ludzi, 
Z których jeden miał przy sobie nielegalne pismo, został zabrany. 
Osadzony na Łukiszkach poddany był ciężkiemu śledztwu z liczny- 
Mi konfrontacjami, biciem i torturami. 

Właścicielka mieszkania przy ul. Szkaplernej p. Helena Iwanow- 
Ska ps. „Hela” — członek konspiracyjnej siatki kolejowej — podała 
kilka razy paczkę żywnościową K. Biegańskiemu. 

15 lipca 1942 r. został rozstrzelany w grupie innych więźniów 
Politycznych w Ponarach. 

/Wg relacji syna H. Iwanowskiej — Zbigniewa ps. „Kalop” z Dzielnicy 
„D” Garnizonu m. Wilno oraz kartoteki gestapo LPA sygn. FR-1673 ap. I./ 

Edward Toruński 

Urodzony w Wilnie 13 grudnia 1901 r., syn Michała i Izydory. 
Osiadał wyższe wykształcenie inżyniera budowlanego, ale nie pra- 

ował w swoim zawodzie. Był oficerem w stopniu porucznika. 
Czasie wojny należał do Armii Krajowej tak jak większość pol- 

kich oficerów. 
20 maja 1942 r. wczesnym rankiem zjawiło się w jego miesz- 

lu przy ul. Garbarskiej 13 aż sześciu Litwinów z saugumy po cy-
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wilnemu, dokonało rewizji i aresztowało wraz z nim, przebywające- 
go w tym czasie u niego kolegę, Konstantego Juchniewicza — także 

akowca. 

Podczas rewizji Litwini skradli sporo walorów, mianowicie 12 sztuk 
złotych monet i 4 złote pierścionki — jak zeznaje podczas przesłu- 
chania w IPN żona E. Toruńskiego — Władysława. 

Na Łukiszkach był on tak bardzo katowany, że miał wybite zęby 

i połamane żebra, o czym przekazywał w grypsie do rodziny przez 
młodego chłopca razem siedzącego, który wyszedł na wolność. 

Edwarda rozstrzelano 24 sierpnia 1942 r. | — 

/Inf. na podstawie przesłuchania 30 V 1989 r. w IPN we Wrocławiu syna 

Jerzego, zam. w Wałbrzychu./ 

Olgierd Aleksandrowicz 

Syn Aleksandra, urodzony 7 marca 1919 r. w Warszawie. W Wil- 
nie uczęszczał do Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, następ” 
nie studiował na Politechnice Warszawskiej. Po drugim roku stu: 
diów w 1939 r. przyjechał z matką na wakacje do Wilna. Kiedy 
wybuchła wojna, nie wracał do stolicy, bo stamtąd Polacy raczej 
uciekali przed nawałnicą hitlerowską na wschód. Ojciec jego» 
pułkownik Wojska Polskiego, brał udział w kampanii wrześniowej: 
natomiast Olgierd szukał kontaktów do przystąpienia do walki 
podziemnej. Pomogła mu w tym Halina Dąbrowska z d. Bilerow? 
z majątku Porzecze pod Wilnem. Poznała z Wandą Rewieńską (za 
mieszkałą przy tej samej ulicy, co Aleksandrowicz, tj. Jakuba 
Jasińskiego 7 m. 8), zajmującą się „produkcją” fałszywych doku 
mentów dla ukrywających się polskich oficerów. Olgierd miał 
wybitne zdolności rysunkowe i kreślarskie, przydał się więc znako” 
micie. 

Wpadka miała miejsce 15 kwietnia 1942 r., aresztowano go przed 
domem, w którym mieszkał. Podczas rewizji znaleziono w tapcza”  
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nie większą ilość przyrządów kreślarskich, które uznano w śledz- 
twie jako materiał obciążający. 

Siedział na Łukiszkach do 21 listopada 1942 r, kiedy to został 
stracony w Ponarach wraz z dużą grupą akowców. 

/Informacje z LPA w Wilnie, sygn. FR-I673 oraz przekazu S. Taranowskiej 
zam. w Sopocie — znajomej Olgierda./ 

m iekar 

Urodzony 7 lutego 1915 r. w Byteń 

n. Szczarą pow. Słonim, syn Bronisła- 
wa. Uczęszczał do gimnazjum im. 
Syrokomli w Nieświeżu, które ukończył 
w 1935 r. i wstąpił do Szkoły Podcho- 
rążych w Grudziądzu. W 1939 r. pro- 
mowany na porucznika, zaś z chwilą 
wybuchu wojny przydzielony do II 
Pułku Szwoleżerów w Suwałkach. Po 
klęsce wrześniowej znalazł się w obozie 
dla internowanych na Litwie w Ponie- 
wieżu, skąd w niedługim czasie uciekł 

do Wilna. Tam odnalazł swą dawną sympatię z lat szkolnych w Nie- 
Świeżu, Z którą zawarł ślub 14 kwietnia 1941 r. Zaangażował się od 
Tazu w konspiracji w AK, odbywając zajęcia wojskowe teoretyczne 
! praktyczne z młodzieżą. 

Zamieszkał z żoną w dzielnicy Zwierzyniec, w domku znajdują- 
Cym się w głębi ogrodu, na zewnątrz na ogrodzeniu nie było numeru 
Posesji, co stwarzało dobry kamuflaż. Dokumenty i jego, i jego 
Zony opiewały na inne nazwisko: Żychlema. 

Nie ustrzegło go to jednak przed aresztowaniem 4 maja 1942 r. 
Jak opowiada żona Ida: „Kilka dni przed Romka zabraniem odczu- 

Wałam nieokreślony niepokój. Bałam się wieczorem pójść spraw-
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dzić, czy drzwi wejściowe zamknięte, miałam koszmarne sny, byłam 

pod wrażeniem, że jestem jakoś złowieszczo osaczona. No i stało 

się. Któregoś dnia ktoś energicznie zapukał. Otworzyłam i ujrzałam 

dwóch mężczyzn i kobietę. Jak później okazało się była to wcześniej 

aresztowana Wanda R., która kiedyś nas odwiedziła, wiedziała więc 

jak do nas się wchodzi. Mój mąż miał z nią kontakt konspiracyjny. 

Na jego widok zapytana przez gestapowca — czy to ten? — odpowie- 

działa krótko: tak, to ten. Jeden z gestapowców odprowadził ją do 

samochodu, oczekującego za narożnikiem ogrodzenia, ponieważ 

bezpośrednio pod drzwi domu nie można było dojechać. Za chwilę 

gestapowiec wrócił i zaczęła się rewizja ”. 

Znaleziono w kieszeni marynarki Romualda tekst przysięgi AK 

oraz artykuł z gazety szwedzkiej, przetłumaczony na język polski na 

temat przewidywanej klęski Niemiec. Krążył on powielany po mie- 

ście, ciesząc się dużą popularnością wśród Polaków (jak wszystkie 

przepowiednie w owym czasie), znienawidzony zaś przez Niem- 

ców. To był owoc rewizji. 

Romuald znalazł się na Łukiszkach. Żona jego nosiła paczki, 
lecz nie były one przyjmowane. Ponieważ stanowiło to zazwyczaj 

powód do przypuszczenia, że więzień został już stracony, poszła do 

gestapo, aby czegoś dowiedzieć się. Urzędujący Litwin sprawdził 

więzienną kartotekę i kategorycznie oświadczył, że nie figuruje 

więzień nazwiskiem Żychlema. Jak się później okazało Romuald 

został od razu zdekonspirowany i zanotowany pod własnym naZ- 

wiskiem Piekarski. | 

21 maja tegoż roku p. Ida, idąc ulicą obok gmachu gestapo na ul. 
Ofiarnej, spotkała dwóch mężczyzn: jednego w niemieckim mundu- 

rze, drugiego cywila, tego samego, który robił rewizję w jej domu. 
Zatrzymała ich, pytając o męża, gdzie jest? Nie wiedziała jeszcz€ 

o tym, że został zidentyfikowany. 

Zaczepiony gestapowiec zwrócił się do towarzysza po niemiecku 

i odpowiedział nieoczekiwanie dla p. Idy: „Pani jest zatrzymana 
W ten sposób znalazła się ona również na Łukiszkach, gdzie w celi 
nr 29 przesiedziała do 21 sierpnia 1942 r.  
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Zatrzymanie to widziała na szczęście Idy znajoma, która powia- 
domiła jej matkę. Gdyby nie ten przypadek, znikłaby jak kamień 
w wodzie i oboje z mężem nie otrzymywaliby paczek, bez których 
groziła w więzieniu śmierć głodowa. 

Romuald Piekarski z przerażeniem zobaczył przez okno celi swą 
młodziutką żonę, prowadzoną do pawilonu żeńskiego. Kiedy nada- 
rzyła się okazja, umówił się z nią, że będą zostawiać do siebie listy 
w pewnym miejscu w łaźni, do której co jakiś czas pędzono grupę 
kobiet, innym razem mężczyzn. 

Te listy stanowią do dziś relikwię, którą p. Ida przechowuje pie- 
Cczołowicie. Są już pożółkłe i starte od czytania. Najbardziej cenny 
Jest ten ostatni, skreślony w pośpiechu 21 listopada 1942 r. w czasie 
zabierania Romualda z celi na śmierć. Przekazał go uczynny współ- 
towarzysz niedoli, któremu udało się wyjść. 

Oto treść: „Jduś jedyna, żegnaj na wieki, zabierają mnie. Módl 
się za mnie. Twój do trumny — Rom”. 

Takiego luksusu jak trumny w Ponarach nie było. Poniósł mę- 
Czeńską śmierć nad dołem 21 listopada 1942 r. 

/Według relacji Idy Piekarskiej zamieszkałej w Gdańsku. / 

Anna Prokopowicz 

Córka Waleriana, była w Armii Kra- 

jowej. Prowadziła magazyn środków 

opatrunkowych dla przyszłych oddzia- 
łów partyzanckich. 

Aresztowana 21 kwietnia 1942 r., 

poddana okrutnemu śledztwu na Łu- 

kiszkach. Rozstrzelana 21 listopada 
1942 r. 

/Pow. dane pochodzą od Anny Gierżod, 
która siedziała w jednej celi z A. Prokopowicz./  
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ózef Byszewski 

Urodzony 27 lipca 1901 r. w Majeren- 
. hofie, syn Józefa i Stefanii z d. Łubień- 

* skiej. Wyższe studia ukończył w SGGW 
* w Warszawie. Ożenił się z Felicją 
 Brodnicką w 1928 r. Po roku urodziła 

. się córka Teresa, zaś w 1932 r. druga — 
Aleksandra. 

W czasie okupacji Józef Byszewski 
był kilkakrotnie delegowany z głównej 
komendy Armii Krajowej w Warszawie 

! do Wilna. 27 kwietnia 1942 r. został 
= Z "" aresztowany. Gdy żona dowiedziała się 

O bn zaryzykoWała wyjazd pociągiem do Wilna w przebraniu 

niemieckiej sanitariuszki. Udało się, mało tego, ta dzielna kobieta 

zdołała załatwić widzenie z mężem, wręczając zapewne za to 

niemałą łapówkę litewskim władzom policyjnym. Jakież było jej 

przerażenie, kiedy ujrzała nieprawdopodobnie wychudzonego, z ogo” 

loną głową męża. Wprost nie do poznania. Dawniej pełen życia 

ziemianin, wesoły, nieoceniony kompan, lubiany przez wszystkich, 

wielki społecznik za czasów przedwojennych — teraz znękany i zmał- 

tretowany, nie mający żadnej nadziei na przeżycie gehenny łukiskiej. 

Pozostawał tam długo, bo aż siedem miesięcy, zanim 21 listopada 
1942 r. znalazł się w śmiertelnym dole w nieznanym sobie lesie pod 
Wilnem. 

Jak widzimy za Wilno — gniazdo polskości — życie oddali nie 

tylko jego mieszkańcy, również ci z daleka przybyli, a było ich 

wielu. Gdyby z martwych powstali, powtórzyliby za jednym Ze 
zmarłych po wojnie akowców: 

„Jam nie prorok, lecz żołnierz i wam to ogłaszam 

Wilno — Lwów wczoraj nasze — jutro będą nasze!” 

Bo krew przelana nie może pójść na marne. 
/Inf. od córki Teresy Byszewskiej zam. w Paryżu 
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Wanda Rewieńska-Pawełkowa 

Wanda Rewieńska urodziła się 22 listopada 1897 r. w Kurpiań- 
Sku niedaleko Charkowa. Ojciec Aleksander Rewieński pracował na 
kolei, pełniąc obowiązki zawiadowcy stacji. Matka Stefania z d. 
Stulczyńska. 

Wanda maturę zdała w 1916 r. w Piotrogrodzie, a od 1917 r. stu- 
diowała na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Wyższych Kursów 
Żeńskich w Kijowie. Jednocześnie była aktywna w ruchu harcer- 
Skim, bardzo rozwiniętym od 1915 r. w środowisku polskim na 
wschodnim imperium rosyjskim. Uczestniczyła np. w zorganizo- 
wanych kursach młodzieży koło Kijowa pod znamiennym tytułem 
„Kin Grust” („Rzuć Smutek”*). Tutaj zawiązała się jej przyjaźń ze 
zdolnym kolegą Alojzym Pawełkiem — przyszłym mężem. Wspól- 
nie wychowywali młode szeregi instruktorów, wydawali w druku 
Podręczniki harcerskie do dziś bardzo cenione. 

Kiedy wybuchła rewolucja w Rosji i zaczęły się aresztowania, 
nawet wśród młodzieży, Wanda i Alojzy uciekli czym prędzej do 
Warszawy, gdzie nadal uczestniczyli w ruchu skautowym. Wyda- 
Wali pismo „Harcerz”. 

Wanda podjęła studia uniwersyteckie na Wydziale Matematy- 
czno-Przyrodniczym, na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, 

uzyskując magisterium w 1929 r., nadal była czynna w harcerstwie, 
Wydawała pismo „Brzask”. W 1930 r. zginął tragicznie jej mąż. 

Na USB pracowała jako asystentka, następnie jako adiunkt Za- 
kładu Geografii u prof. Mieczysława Limanowskiego — wielkiego 
autorytetu na skalę europejską. Po obronieniu pracy doktorskiej 
była habilitowana. Odbywała podróże zagraniczne, pisała prace 
W języku francuskim. Uczestniczyła w kongresach geograficznych 
W różnych miastach, np. w Tuluzie. Po śmierci męża powróciła do 

hazwiska panieńskiego. 

Wybuch wojny w 1939 r. spowodował lawinę nieszczęść w życiu 
Wandy Rewieńskiej. Najpierw nieoczekiwanie Litwini zamknęli 
Wileński uniwersytet. Została pozbawiona pracy naukowej, przy
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tym w warunkach materialnych pogarszających się z dnia na dzień. 

Bardzo przeżyła również śmierć przyjaciela prof. Kazimierza 

Jantzena z Zakładu Meteorologii — wybitnego naukowca, którego 

słabe serce nie wytrzymało wszystkich kataklizmów, jakie zwaliły 

się na Ziemię Wileńską. 

Dla energicznej osoby, takiej jak Wanda Rewieńska, jedynym 

antidotum w tej sytuacji było rzucenie się w wir walki konspiracyj- 

nej. Jej mieszkanie przy ulicy J. Jasieńskiego stało się schronieniem 

dla osób zagrożonych. Rozpoczęło się tam sporządzanie fałszywych 

dokumentów dla ukrywających się polskich oficerów. Kiedy wkro- 

czyli Niemcy — także dla Żydów. Niestety, jeden z nich przyłapany, 
wydał p. Rewieńską. W kwietniu 1942 r. pojawiło się gestapo. Pod- 

czas rewizji zrywano w mieszkaniu podłogę, odbijano ściany. Zna- 

leziono sporo materiałów obciążających. 

Została osadzona najpierw w lochach gestapo przy ulicy Ofiar- 

nej, później w więzieniu na Łukiszkach w celi zbiorowej nr 31, 

gdzie przebywała również autorka niniejszej pracy. Podczas pół- 

rocznego wspólnego siedzenia dużo wiedzy użyczyła swym towa- 

rzyszkom niedoli. Na ścianie narysowała mapę północnej Afryki, 

gdzie w tym czasie toczyły się walki. Śledziłyśmy wydarzenia, po- 
nieważ wiadomości docierały do nas w... kotletach, dostarczanych 

nam w paczkach żywnościowych przez rodziny. Napisane były na 

misternie zwiniętych mikroskopijnych rulonikach bibułki. To było 

często ważniejsze aniżeli jadło. Pani Wandzie podawała „nafasze- 

rowane kotlety” jej siostra Bronisława. 

Inną ciekawostką z życia więziennego podczas spacerów na nie- 

wielkim skrawku ziemi pomiędzy budynkami były wypowiadane 

przez p. Wandę półszeptem objaśnienia warunków meteorologicz- 

nych danego dnia: a to, że dziś mamy stratus i na czym polega, 

innym razem, jak dochodzi do wędrujących u góry comulusów. 

Zmieniałyśmy się pod nieuwagę strażniczki, aby iść tuż przed naszą 

cicerone i słyszeć Jej opowieści. 

W małym światku naszej celi p. Wanda pełniła rolę „telegra- 

fistki”. Chodziło o kontakt z księżmi, siedzącymi wtedy piętro niżej.  
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Rozmowa odbywała się za pomocą stukania w rurę c.o. alfabetem 
więziennym. Mało tego, na umówiony sygnał, spuszczałyśmy na 
sznurku przygotowany pakiet z listami przez okno, a oni błyska- 
wicznie go przechwytywali. Działo się to tylko dzięki szczęśliwemu 
usytuowaniu budynku, w którym przebywałyśmy, mianowicie tuż 
za nim znajdował się mur i nie było możliwości umieszczenia tam 
wieżyczki strażniczej. Wobec tego u dołu przechadzał się funkcjo- 
nariusz więzienny i wtedy gdy był on za rogiem gmachu, można 
było skorzystać z braku jego obserwacji. 

21 listopada we wczesnych godzinach rannych p. Wanda została 
wezwana do spowiedzi. Gdy zdumiona, zaoponowała, że nie zgła- 
szała takiej potrzeby, strażniczka nieustępliwie stała, czekając aż 
wyjdzie. Po powrocie p. Wanda powiedziała nam, iż ksiądz (kape- 
lan więzienny — był taki!) niedwuznacznie dał jej do zrozumienia 
O przygotowaniu się do niechybnego zakończenia spraw ziemskich. 

I znów otworzyły się z rozmachem drzwi celi i twardy, chamski 
głos strażniczki oznajmił: „Rewieńska, zabieraj swoje rzeczy 1 Wy- 
chodź!” Pomogłyśmy p. Wandzie zebrać to, co do niej należało. 
A ona, zarzuciwszy na plecy swój tobół, pożegnała nas skinieniem 
głowy, wyrzekłszy mocno: „Niech żyje Polska!” 

/Inf. z Polskiego Słownika Biograficznego 
oraz wspomnień więziennych autorki./ 

Mikołaj T ki 

Mikołaj Taranowski urodził się 14 września 1906 r. w Szawlach na 
Litwie. Dzieciństwo jego przypadło na burzliwy czas I wojny świa- 
towej. W 1921 r. po ustabilizowaniu się państwa polskiego przeniósł 
Się z rodziną do Wilna, gdzie uczęszczał do gimnazjum im. T. Czac- 
kiego. Kiedy w 1925 r. wręczono mu „cenzurę postępów w nauce 

l sprawowaniu” z ocenami celującymi, wiedział, iż dalszy ciąg jego 
Studiów będzie poświęcony matematyce. Nie miał trudności z dosta- 
niem się na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu 
Stefana Batorego.
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Ten spokojny, pracowity, zrównowa- 

żony i zdolny student zwrócił uwagę 
jednego z profesorów, mianowicie prof. 

dra Kazimierza Jantzena (1885-1940), 

który był autorytetem na Uniwersytecie. 
Wykładał meteorologię, przekazując 
swą rozległą wiedzę, zdobytą w Getyn- 

dze — najsłynniejszym ośrodku tej nauki 

obok Sorbony i Berlina. 

Wykłady profesora Jasne, precyzyjne, 

a jednocześnie głoszone z ogromną pasją, 
zafascynowały młodego Taranowskiego. 

Z chwilą uzyskania absolutorium z matematyki otrzymał on pro- 
pozycję pełnienia obowiązków asystenta w Obserwatorium Astro- 

nomicznym USB przy Katedrze Meteorologii. Z satysfakcją praco- 
wał na tej placówce, zapoczątkowanej jeszcze w 1770 r. przez ks. 

Marcina Poczobutt-Odlanickiego, stanowiącej jedną z najstarszych 

stacji w Polsce. 
Mgr M. Taranowski opracowywał badania pomiarów meteorolo- 

gicznych, które następnie były publikowane w „Biuletynie Obser- 

watorium Astronomicznego w Wilnie” cz. II Meteorologia. To cza- 
sopismo (rocznik) trafiało do placówek naukowych w kraju, a także 

za granicę, nawet do dalekiej Japonii, zaś drogą wymiany Zakład 

Meteorologiczny otrzymywał publikacje od poszczególnych insty- 

tutów i osób. Powiększały się w ten sposób zasoby zbiorów bib- 
liotecznych Zakładu. 

Mikołaj Taranowski wraz z innymi pracownikami Zakładu ko- 
rzystał z nowoczesnej na owe czasy specjalistycznej aparatury dla 
wykonywania obserwacji z zakresu aerologii, pomiarów anemome- 

trycznych i solarometrycznych. 

Z inicjatywy M. Taranowskiego powstała i stale rozwijała się od 
1928 r. stacja meteorologiczna w Trokach, odległych o 21 km od 

Wilna, nad brzegiem jeziora Tataryszki. Stacja ta posiadała nawet 

przyrządy samopiszące, które wówczas stanowiły rzadkość. 
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Asystent Profesora, a następnie po napisaniu pracy doktorskiej, 

starszy asystent z wrodzoną sobie pracowitością uwijał się pomię- 

dzy Wilnem a Trokami. W zespole panowała nadzwyczaj przyjazna 

1 serdeczna atmosfera. Do współpracowników — asystentów w Za- 

kładzie należeli: Ananiasz Rojecki, Wincenty Okołowicz, Janina 
Marcinkiewiczówna oraz żona Mikołaja — Sabina z domu Runcz- 

kowska. Szczęśliwy mariaż datował się od 1933 r. 
Mikołaj Taranowski był lubiany i cieszył się ogólną sympatią, 

zarówno przełożonych, kolegów jak i studentów. Z natury pogodny 

i towarzyski, gros czasu poświęcał nauce. Nie miał w sobie ani krzty 

pychy, był człowiekiem skromnym. 
Ostatnie lata przedwojenne poświęcił zagadnieniom opracowy- 

wanym wspólnie z prof. K. Jantzenem, dotyczącym zmian okreso- 

Wych ciśnienia powietrza na podstawie czteroletnich zapisów baro- 
graficznych w Wilnie. 

Niestety, wybuchła wojna. 19 września 1939 r. do Wilna wkro- 

Czyły wojska sowieckie, 28 października tegoż roku miasto i jego 
Okolice zostały przekazane władzom litewskim. Te zaś pierwsze 
uderzenie skierowały w Uniwersytet Stefana Batorego jako siedlisko 

polskości. Najpierw został wyznaczony kurator — jeden z profeso- 
rów Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, a następnie w gru- 
dniu 1939 r. Uczelnię definitywnie zamknięto. Ten nieoczekiwany 
akt przemocy względem Uniwersytetu z 360-letnią tradycją nau- 

kową i kulturalną miał charakter bezprawny w świetle umów mię- 
dzynarodowych jak i antyhumanitarny. Podyktowany litewską nie- 
Nawiścią oraz bezwzględną chęcią wyniszczenia i odcięcia się od 

Wspólnych korzeni z Polakami. 
Olbrzymi majątek z biblioteką, liczącą w latach 1938-39 — 500 

tysięcy tomów, zbiorami, przyrządami placówek badawczych itp. 
Przeszedł pod kuratelę Litwinów, tworząc bezładny zbiór pomocy 

Naukowych. 

Pracownicy uniwersyteccy zostali pozbawieni swych warsztatów 
Pracy oraz możliwości wykończenia wieloletnich często badań. 
Przeszło trzy tysiące studentów znalazło się na bruku. Nie pomogły
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interwencje USB u władz litewskich: w Ministerstwie Oświaty, 
u premiera, wreszcie u prezydenta. Dziewięćdziesięciu czterech 
asystentów USB wystosowało protest, skierowany do całego świata 
kulturalnego. Oto jego fragmenty: 

„Opuszczając dzisiaj pod presją władz litewskich zakłady nauko- 

we, w których pracowaliśmy do chwili obecnej, my, asystenci USB 

w Wilnie, stwierdzamy: 

I. Rząd litewski, likwidując uniwersytet polski niszczy w Wilnie 

placówkę kulturalną o dużym dorobku naukowym i w ten sposób 
wyrządza szkodę samej nauce. 

2. Przy tej likwidacji stosuje metody bezwzględne tak wobec pra- 

cowników naukowych, jak wobec młodzieży, której uniemożliwia 

ukończenie rozpoczętych studiów” („Alma Mater Vilnensis”, Lon- 
dyn 1959). 

Wśród podpisów figuruje w pierwszej dziesiątce podpis Miko- 

łaja Taranowskiego oraz jego żony Sabiny. 

W uzupełnieniu działalności M. Taranowskiego do wybuchu 
wojny należy dodać, że prowadził on wykłady i ćwiczenia z mate- 

matyki dla studentów z chemii i rolnictwa. Ze względu na jego 
bardzo życzliwy i niemal koleżeński stosunek, kontakty utrzymy- 
wały się nawet po zamknięciu USB. Podczas okupacji brał intensy- 
wny udział w tajnym nauczaniu. 

14 kwietnia 1942 r. przyszedł do mieszkania doc. Wandy Re- 
wieńskiej, gdzie właśnie odbywała się rewizja, dokonywana przez 
gestapo. Zatrzymano go. Znalazł się w więzieniu na Łukiszkach, 
skąd już nie wrócił. 

Zona podawała mu paczki żywnościowe, udało się jej także za 
grubą łapówkę przekazać przez Litwina ze służby więziennej ksią- 
żkę z dziedziny meteorologii. 

21 listopada 1942 r. nie przyjęto od niej paczki, co oznaczało, że 
mąż został skreślony z ewidencji więziennej. Dowiedziała się 
w późniejszym czasie od doc. Bronisława Halickiego z USB, który 
siedział także w tym okresie na Łukiszkach, że właśnie tego dnia 
wczesnym rankiem widział z okna celi jak ładowano Mikołaja Ta- 
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ranowskiego wraz z innymi do „budy”, przewożącej więźniów na 
egzekucję. 

W chwili śmierci liczył 36 lat. Był młodym, świetnie zapowiada- 
jącym się naukowcem. Szkoda, że nie dane mu było wykorzystać 
możliwości, jakie zdobył w swojej dziedzinie wiedzy, podbudo- 
wanej wielkim zaangażowaniem i pracowitością. Jest to niewąt- 
pliwa strata dla naszej nauki, nie mniejsza aniżeli dla jego żony, 
która coraz spogląda na stojącą na biurku fotografię utraconego na 
zawsze przystojnego mężczyzny ze śmiejącymi się, tchnącymi 
miłością oczyma. 

/Relacja oparta na wspomnieniach 
dr Sabiny Taranowskiej, zam. w Sopocie 

oraz na „Przeglądzie Geograficznym” XXXI, 4 (1986 r.)/ 

Wiktor Klemm 

Wiktor Klemm urodził się 14 paź- 
dziernika 1908 r. w miejscowości 

- Kamienskoje guberni Jekaterynosław- 
| skiej nad Dnieprem. Ojciec Robert był 
| pochodzenia niemieckiego z tytułem 

| barona (co potwierdza w nazwisku pod- 
. wójne „m”), z zawodu inżynier. 

Matka Stanisława z d. Kozłowska 
była rodowitą warszawianką. 

W 1919 r. rodzina Klemmów uciekła 
z sowieckiej Rosji do Warszawy, a na- 

w" stępnie przeniosła się na Wileńszczy- 
znę. Tutaj w Święcianach Wiktor ukończył w 1928 r. seminarium 
nauczycielskie i został zatrudniony w Podbrodziu jako nauczyciel. 
W pracy zawodowej odznaczał się zdolnościami organizacyjnymi, 
pracowitością, obowiązkowością, cieszył się wielką sympatią, 
zarówno uczniów Jak i ich rodziców. Dużo i z zapałem pracował 
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społecznie. Uczył na kursach analfabetów, był opiekunem gromad 

zuchowych, uczestniczył w Komisji Egzaminacyjnej w Kompanii 

Granicznej Orany wykładał na Kursach Obrony Przeciwlotniczej, 

na Kursach Samoobrony i innych. 

20 stycznia 1939 r. otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi, 20 marca 

1939 r. — Srebrny Krzyż Zasługi. 

Poszerzając swój zakres wiedzy w 1933/34 ukończył studia na 
Państwowym Wyższym Kursie Nauczycielskim w Warszawie, zaś 

w 1938/39 wstąpił do Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie. 

W czerwcu 1939 r. ożenił się z nauczycielką Janiną z d. Grajew- 
ską, zaś w 1941 r. został szczęśliwym ojcem upragnionego synka, 
którym cieszył się krótko, ponieważ na jesieni 1942 r. poniósł 
śmierć w Ponarach. 

Powodem było, jak u większości młodych polskich patriotów, 

zaangażowanie w pracy konspiracyjnej. Wiktor podjął się jej od sa- 

mego początku okupacji, najpierw sowiecko-litewskiej, następnie 
niemiecko-litewskiej. 

Represje litewskie zaczęły się od zwolnienia z pracy w 1939 r. 
całego zespołu nauczycielskiego w szkole w Podbrodziu na czele 

z kierownikiem szkoły Wiktorem Klemmem. 
Aby utrzymać się W. Klemm musiał imać się pracy fizycznej. 
Często jeździł do Wilna. W jakim celu — nie informował żony, 

wolał by była spokojna. Ona jednak domyślała się, że działał w Pod- 
ziemiu. Jak wspomina: „Musiał mieć wysokie stanowisko, bo ludzie, 

którzy przewijali się przez nasz dom, stawali przed nim na baczność 
i salutowali. Nie wiem, jakim posługiwał się pseudonimem ”.... 

31 marca 1942 r. pojawili się w mieszkaniu państwa Klemmów 
Niemiec — gestapowiec i Litwin. Przeprowadzili rewizję, podczas 
której znaleźli mapy sztabowe, ukryte pod ciężką skrzynią. Udali się 
do miejsca pracy Wiktora. Przerażona żona, zostawiwszy 10-miesię- 
cznego synka, pobiegła by go ostrzec. Nie zdążyła. Przywieziony 
przez gestapo do domu, ubrał się i odjechał saniami. Pomimo kalen- 
darzowej wiosny były jeszcze siarczyste mrozy, 
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Znalazł się na Łukiszkach, gdzie podczas 7-miesięcznego śledz- 

twa był potwornie bity, o czym dochodziły słuchy do rodziny i o czym 
świadczyła poszarpana bielizna zwracana żonie, kiedy podawała 
paczki żywnościowe. Nikogo nie wydał. Proponowano mu, żeby 

powołując się na niemieckie pochodzenie, pokajał się i stwierdził, 
że nie jest właściwie Polakiem. Nie uczynił tego. 

| W listopadzie 1942 r. został rozstrzelany. 
W 1943 r. ksiądz z Podbrodzia wystarał się przez oficera austria- 

ckiego, służącego w Wehrmachcie, a sprzyjającego Polakom, o pis- 
mo z gestapo, stwierdzające, że Wiktor Klemm został skazany na 
śmierć i wyrok wykonano. 

/Na podstawie relacji żony, Janiny Klemm zam. w Lęborku./ 

Stefan P liński 

Syn Adolfa i Janiny, ur. 9 października 1916 r. w Witebsku. W Wil- 
nie mieszkał przy ul. Garbarskiej 3/5. Ukończył renomowane gimna- 
zjum oo. jezuitów. W czasie wakacji szkolnych przebywał w majątku 
rodzinnym w Kunach. Wysoki, przystojny brunet o pięknych oczach 
znakomicie prezentował się podczas przejażdżek konnych. Takim 
zapamiętała go koleżanka jego siostry Zofii p. Maria Halina Jastrzę- 
bska, która przekazała niniejsze relacje o tym wspaniałym młodzieńcu. 

Po uzyskaniu świadectwa maturalnego wstąpił na Uniwersytet 
Stefana Batorego na rolnictwo. 

W 1939 r. został zmobilizowany podczas walk wrześniowych, po- 
mimo że był ranny, znalazł się w obozie jenieckim, z którego uciekł 

I przedostał się do Warszawy. Tam przystąpił do pracy konspira- 
cyjnej ZWZ. 

Po zajęciu Wilna przez Niemców wrócił na Wileńszczyznę, ale 

nie do Kun, a do swego wuja Aleksandra w majątku Dworzyszcze, 
Ponieważ jego rodzina z Kun została wywieziona do Kazachstanu. 

Do Wilna Przegaliński był skierowany przez Komendę Główną 
AK do pracy we wschodnich strukturach organizacyjnych.
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7 marca 1942 r. Stefana aresztowano na skutek wcześniej ujętego 

jego łącznika, który załamał się podczas śledztwa. 

Stefan był poddany wyrafinowanym torturom, lecz nikogo nie 

wydał. Wuj Aleksander wraz z przyjaciółmi planował go wykupić, 

licząc na przekupienie Litwinów lub Niemców. Niestety, zdołał tylko 

skaptować sobie strażnika więziennego do doręczania Stefanowi 

paczek żywnościowych oraz informacji o tym, co z nim się dzieje. To 

ów strażnik donosił o katuszach, jakich doznawał Stefan i jak twardą 

potrafił zachować postawę. 

Po 8 i pół miesiącach 21 listopada 1942 r. poniósł śmierć w Ponarach. 

W dokumentacji archiwalnej LPA w Wilnie (sygn. R-730-2-263) 

znajduje się notatka, że był szpiegiem, także literki b.b. oznaczały 

najwyższy wymiar kary. 

/Inf. od Marii Haliny Jastrzębskiej zam.w Warszawie./ 

Ignacy Zagórski 

Urodzony 23.12.1873 r. w Dąbrowie (na Wołyniu), adwokat, za- 
mieszkały w Wilnie na ulicy Mickiewicza 33/6, znany działacz kon- 

spiracyjny, jeden z organizatorów Pomocy Uchodźcom Wojennym 
na początku wojny w Wilnie. Aresztowany 27 maja 1942 r. Przy 

jego nazwisku w kartotece gestapo (LPA R-1673) są literki b.b., co 
oznaczało besonderes bezeichnet (szczególnie naznaczony), czyli 
rozstrzelany po 6-miesięcznym śledztwie. 

Stanisław Węsławski 

Stanisław Węsławski wywodził się z rodziny znanej i wielce Za” 
służonej dla społeczności polskiej Ziemi Wileńskiej. 

. Dziadek Antoni Węsławski — właściciel majątku Giegrany na 
Zmudzi, był powstańcem 1863 r, zesłanym na Sybir. 
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Jego syn Michał (1849-1917) -— 

adwokat, prowadził ożywioną działal- 
ność w różnych dziedzinach życia 
w czasach srogiego ucisku i prześlado- 

wania polskości. Przyczyniał się m.in. 

do krzewienia oświaty. Miał powsze- 
chne poważanie i to takie, że od 1905 r. 

trzykrotnie był wybrany na prezydenta 
miasta Wilna. Pochowany został w ro- 

dzinnym grobowcu na cmentarzu 

Rossa. 

Drugi syn dr Witold Węsławski, 
ojciec Stanisława (1855-1930) — doktor honoris causa Uniwersytetu 

Stefana Batorego, Kawaler Krzyża Komandorskiego Polski 
Odrodzonej i prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Ziemi Wileńskiej. 
Studia medyczne odbył w Warszawie, był uwielbiany przez szero- 

kie rzesze biedoty miejskiej, którą leczył za darmo, nie oglądając się 
na to, czy był to Żyd, Polak czy Litwin. 

Matka Stanisława Emilia z Saryusz-Bielskich, urodzona na Lu- 
belszczyźnie w czasie wybuchu powstania styczniowego — wycho- 

wana w jego duchu. Kiedy wyszła za mąż i znalazła się w Wilnie, 
zakładała wespół z innymi tajne polskie szkoły. 

Była autorką książek dla młodzieży, także tłumaczką dzieł Con- 

rada na język polski. 

Nie od rzeczy było przywołanie postaci protoplastów Stanisława 
Węsławskiego, ponieważ szlachetne tradycje rodzinne przechodziły 
Z dziada na ojca i z ojca na syna, tworząc panteon narodowy Kresów 

Północno-Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. 
Syn Emilii i Witolda Węsławskich — Stanisław urodził się 17 wrze- 

Śnia 1896 r. w Wilnie przy ul. Niemieckiej nr 3 m. 9 w mieszkaniu 
kupionym od rodziny Millerów — teściów Stanisława Moniuszki. 

Studia prawnicze, a także muzyczne ukończył w Moskwie. Rodzinę 
Założył w Wilnie, żeniąc się z Jadwigą z Hryszkiewiczów, popu- 
larnie zwaną Adą. Szczęśliwym okresem w życiu Mecenasa był 
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okres międzywojenny. Oprócz zajęć zawodowych radcy prawnego 
w starostwie grodzkim miasta Wilna brał udział w bogatym konglo- 
meracie kulturalnym elity wileńskiej. 

Liczne związki artystyczne działały pod egidą Rady Wileńskich 

Zrzeszeń, której prezesował znany literat Witold Hulewicz. W skład 

zarządu wchodził też Stanisław Węsławski. Szczególną estymą cie- 
szył się klub „Smorgonia”, gdzie świetnie bawiono się, muzykowano, 
dowcipkowano. Opowiada o tym szeroko Stanisław Lorenz w „Al- 

bum Wileńskie”, charakteryzując swego przyjaciela następująco: ... 
„z zawodu adwokat, z zamiłowania muzyk i kompozytor, człowiek 
o szerokich zainteresowaniach kulturalnych, wysokiej kulturze oso- 
bistej, z tradycji rodzinnej pisywał w endeckim „Dzienniku Wile- 
ńskim ”. Stały uczestnik Śród Literackich i , Smorgonii ”, często w dysku- 
sjach zabierał głos, zawsze bardzo inteligentnie". (Warszawa 1986 s. 151) 

Na koncertach muzyki współczesnej tamtych lat grywano utwory 
S.Węsławskiego obok Szymanowskiego, Różyckiego, Maklakiewi- 
cza. W domu na ul. Niemieckiej także grano i śpiewano kameralnie 
niemal codziennie, bo albo państwo Węsławscy na fortepianie na 
cztery ręce, albo w otoczeniu gości, takich jak: Tadeusz Szeligow- 
ski, śpiewaczka Maria Modrakowska. 

S.Węsławski był kierownikiem muzycznym Polskiego Radia 
w Wilnie. Pomimo tak rozlicznych zajęć i upodobań, miał czas dla ro- 
dziny. Oto jak wspomina go syn Jerzy: „Nigdy nie zapomnę naszych 
spacerów do Ogrodu Bernardyńskiego, czy na Górę Zamkową, w czasie 
których Ojciec opowiadał mi o historii Polski, o Jej losach, o sztuce 
(szczególnie muzyce), literaturze, poezji czy malarstwie. Do dziś po- 
dziwiam, ile ten człowiek wiedział, ile miał do powiedzenia o wszyst 
kim, a miał wtedy 30-40 lat”. 

Kiedy wybuchła wojna w 1939 r. Stanisław Węsławski rozpoczął 
działalność konspiracyjną. Był prezesem Polskiego Czerwonego 
Krzyża, dom na Niemieckiej stał się schronieniem dla ogromnej 
rzeszy uciekinierów z centralnej Polski. 

Kandydował na stanowisko Delegata Rządu na Okręg Wileński, 
gdy powstał zaś Konwent Stronnictw Politycznych, wszedł doń 
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z ramienia Stronnictwa Narodowego. W planowanej administracji 

terenowej po wojnie typowany był na prezydenta miasta Wilna. 

Kres działalności tego wybitnego człowieka, wielkiego patrioty 
położyło jego aresztowanie 2 sierpnia 1942 r. Stało się to na ulicy, kie- 
dy chciał wstąpić na chwilę do domu. Ukrywał się bowiem poza miastem. 

W domu od tygodnia trwał już „kocioł”, do którego na szczęście 
nikt nie „wpadł”. 

Po parudniowym pobycie w celach gestapo, odstawiono go na 
Łukiszki, w których przebywał równo cztery miesiące. Co tam prze- 

żył? — nie wiadomo. 
Z Delegatury Rządu, która usiłowała wydobyć z więzienia swo- 

ich ludzi, przewodniczący Zygmunt Fedorowicz po latach w swych 
wspomnieniach (maszynopis Ossolineum s. 184) tak pisał: „...na- 
stąpił szereg bardzo dotkliwych dla nas aresztowań przez wywiad 
niemiecko-litewski niektórych pracowników Delegatury. Zostali 
uwięzieni: ks. Świrkowski, Stanisław Węsławski i Witold Świeżewski. 

... Wytężyliśmy wszystkie siły, aby wydobyć tych ludzi z łap sau- 
gumy. Jedyną drogą było przekupstwo... Co do ks. Świrkowskiego 

i Węsławskiego, to wszystkie nasze wysiłki były daremne. Zaintere- 
sowało się nimi gestapo, a pieniądz w tym przypadku nic już pora- 
dzić nie mógł. I jeden i drugi zostali zamordowani... O Węsławskim 
niczego dowiedzieć się nie mogliśmy ”. 

Nocą z 1/2 grudnia 1942 r. wywołano Węsławskiego z celi wię- 

ziennej „z rzeczami”. Zmienił się on na twarzy i powiedział: „70 już 
koniec... ” Pożegnał się z towarzyszami niedoli i prosił, aby jego 
żonie i synom przekazać ostatnie pozdrowienie. Opowiadał o tym 
Jeden z ocalałych z tej celi więźniów Z. Fedorowiczowi. 

Tak ten ostatni, jak i każdy kto miał szczęście poznać S. Węsław- 
skiego, nie skąpił mu słów szacunku i uznania. Był człowiekiem 
niesłychanie ciepłym i dobrym. Posiadał autentyczną życzliwość 
dla wszystkich — nie miał wrogów, a to bardzo rzadkie. 

/Na podstawie wspomnień syna Jerzego Węsławskiego zam. w Warszawie 
oraz L. Tomaszewskiego „Kronika Wileńska” Warszawa 1992./
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Karol Huzarski-Zakrzewski 

Urodził się 30 kwietnia 1899 r. we 

Lwowie, syn Mieczysława i Heleny. 
Jako młody chłopiec brał udział w wal- 

kach legionów J. Piłsudskiego. Pozostał 
w wojsku, uzyskując stopień kapitana 
w czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. 

W Wilnie od początku okupacji ener- 
gicznie organizował komórki konspira- 
cyjne, najpierw w ZWZ, następnie w AK, 

mając do dyspozycji podkomendnych. 

Mieszkał przy ul. Antokolskiej 114-1, za- 

rabiając na utrzymanie pracą na budo- 

wach na przedmieściach Wilna. 

Kpt. K. Huzarski-Zakrzewski został aresztowany (nomen-omen 

w dniu swych urodzin) 30 kwietnia 1942 r. i osadzony w więzieniu 

na Łukiszkach. Toczyło się ostre śledztwo aż do drugiej połowy lis- 

topada 1942 r., kiedy to zapadł wyrok śmierci dla niego i dla dużej 
grupy akowców, w tym Edwarda Martyki, którego nieludzki krzyk 

„Moje ręce, moje ręce, nie wytrzymam”! słyszała jedna z więź- 

niarek, prowadzona na przesłuchanie. 
Kapitan zachował niezwykle szlachetną postawę podczas śledz- 

twa, umiejętnie zeznając tak pokierował sprawą, że dzięki niemu 
dużo osób ocalało. Zachował pogodę ducha nawet za kratami, 
o czym przekonały się wyprowadzane na spacer współwięźniarki 
(znajome mu z konspiracji), do których wyrzucał grypsy przez 

okno. Wspomina to p. A. Szymańska (po wojnie zamieszkała w Ło- 
dzi): „Bądźcie dzielne, nie załamujcie się, a wyjdziecie i doczekacie 

wolności Polski — oto słowa pozostałe na zawsze w pamięci ”. 
Niestety, On tego nie doczekał, został rozstrzelany w Ponarach 

3 grudnia 1942 r. Pośmiertnie awansowany do stopnia majora i od- 
znaczony przez rząd londyński Krzyżem Virtuti Militari. 

  

/Inf. od Anny Szymańskiej (Łódź)./
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Henryk Paszkiewicz 

Urodzony 18 września 1918 r. w Piń- 

sku. Od zakończenia I wojny światowej 

zamieszkiwał z rodziną w Wilnie. 
W 1922 r. zmarł mu ojciec, pozostał 
z matką i siostrą. W 1936 r. ukończył pań- 
stwowe męskie gimnazjum im. A. Mic- 

kiewicza i w tymże roku wstąpił na wyż- 

sze studia wojskowe w Centrum Wyszko- 

lenia Sanitarnego w Warszawie przy ul. 

„ Górnośląskiej 45. Nauka przebiegała mu 

: pomyślnie. Gdy był na III roku, został 

” awansowany do stopnia podchorążego 
sierżanta przez dowódcę  ipani szkolnej majora Rabsztyńskiego. 

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r., lecz wkrótce dostał 
się do niewoli niemieckiej i znalazł się w oflagu X*. Przebywał 
w Jednej sali z dwoma lekarzami Marynarki Wojennej oraz z dr. Ja- 
nuszem Huczyńskim (zam. obecnie w Krakowie), który tak oto 
wspomina swego współtowarzysza niedoli: „Pozostał w mej pa- 
mięci jako miły, dobry, koleżeński, wciąż zatroskany losami pozosta- 
wionych w Wilnie matki i siostry”. Dr Huczyński przechowuje foto- 
grafię Henryka z numerem jenieckim 778. 

Z końcem kwietnia 1940 r. ci jeńcy, którzy stale zamieszkiwali na 
terenach Polski włączonych do ZSRR, zostali przez Niemców zwol- 
nieni. Do dobrowolnego przystępowania do tej akcji zachęcał najwyż- 
szy stopniem jeniec gen. Gąsiorowski (dowódca dywizji częstochow- 
skiej), uważając, że wojna jeszcze trwa, więc należy wracać do Kraju. 

Henryk przybył do Wilna i włączył się od razu do walki podzie- 
mnej, najpierw w szeregach ZWZ, później AK. Kiedy zaczęły się 
aresztowania w kręgu jego kolegów, nie nocował w domu. Pechowo 
pojawił się przypadkowo 12 czerwca 1942 r. w swym mieszkaniu 
przy ul. Teatralnej 2b m. 14 i właśnie wtedy go aresztowano. Zna- 
lazł się w więzieniu na Łukiszkach. Śledztwo trwało pół roku. Moż- 
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na sobie wyobrazić, co podczas niego przeszedł. Matka z siostrą 
czyniły bezskuteczne starania, by go wydostać. 

Kiedy I grudnia 1942 r. przyniosły jak zwykle paczkę, nie została 
ona przyjęta. Wiedziały co to oznacza, iskierka nadziei tliła się jed- 

nak z powodu plotki, jakoby w tym czasie wywożono więźniów 

z Łukiszek na roboty do Rygi. 

Tą myślą żyły przez długie lata. Wątpliwości rozwiały dopiero 

dokumenty więzienne z wileńskiego archiwum po 50 latach. 

/Informacje od siostry H. Paszkiewicza 
mec. Jadwigi Paszkiewicz-Mikiny zam. w Łodzi./ 

Józefa Rymkiewiczówna 

Urodzona 17 czerwca 1900 r., córka 

Pawła. 

Od grudnia 1941 r. była łączniczką 
AK, następnie współpracowniczką ko- 
mórki legalizacji komendy Okręgu, do 
której należało wydawanie fałszywych 
dokumentów. W jej mieszkaniu przy ul. 
Warszawskiej w dzielnicy Nowy Świat 
w Wilnie znajdował się punkt kontak- 
towy, w którym gromadzono fotografie 

. oraz dane osobowe ludzi ubiegających 
„ się o takie dokumenty. 

10 czerwca 1942 r. została ona aresztowana, zaś podczas rewizji 
zabrano całą walizę ww. materiałów, obciążających zarówno ją, jak 
i wielu innych później zabranych. Przyczyn aresztowania Józefy na- 
leży upatrywać w następujących okolicznościach. 

Niejaki inż. Gąsowski (lub Gąsecki), zwolniony z więzienia, oba- 
wiał się ponownego ujęcia go przez gestapo. Wobec tego zaczął po- 
szukiwać możliwości uzyskania dokumentu na inne nazwisko. Nie 
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wiadomo skąd dowiedział się, że w furcie zakonnej ss. benedyktynek 

w Wilnie można znaleźć taki kontakt. Zgłosił się więc tam i rzeczy- 
wiście stara furtianka pośredniczyła w poznaniu go z Józefą Rymkie- 
wiczówną, ta zaś bez porozumienia się z szefem legalizacji Stanisła- 

wem Kiałką, mając czyste formularze, załatwiła mu ów dokument. 

Wkrótce Gąsowski znalazł się za kratkami i wszystko wydał. Taka 
była cena „gołębiego serca” Józefy. 

W więzieniu była okrutnie bita, siedziała w pojedynce, z której 

zabrano ją 3 grudnia 1942 r. na Ponary. 

/Informacje od siostry ciotecznej I. Rymkiewicz, 
zam. w Gdyni oraz autorki książki, która przebywała 
w tym samym czasie w więzieniu z jej siostrą Marią./ 

Maria Rymkiewiczówna 

Córka Pawła, urodzona 4 sierpnia 
1901 r., absolwentka Wydziału Historii 
USB, przed wojną pracowała jako 
urzędniczka. Podczas wojny uczest- 
niczyła w AK w legalizacji razem Z sio- 
strą Józefą. Aresztowana 10 czerwca 

1942 r, siedziała na Łukiszkach w zbio- 

- rowej celi nr 31 razem z autorką tej pracy. 
+ Podczas śledztwa była bita. Zamor- 
. dowana 3 grudnia 1942 r. razem Z si0- 
) strą Józefą. 

=. W niedługim czasie po śmierci córek 
— zmarła ka, ojciec zaś silniejszy fizycznie i psychicznie w pięt- 
naście lat później. 

  
/Informacje od siostry ciotecznej I. Rymkiewicz, zam. w Gdyni./
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Bolesław Skoczkowski 

Urodzony 24 kwietnia 1907 r. W czasie wojny mieszkał poza Wil- 

nem w Nowej Wilejce i tam jako członek AK prowadził działalność 

konspiracyjną. Po instrukcje i prasę przyjeżdżał do punktu kontak- 

towego w Wilnie przy ul. Połockiej 9, mieszkania państwa Gortów 

i Tobjaszów. 

Aresztowany 5 maja 1942 r, rozstrzelany 3 grudnia tegoż roku. 

Osierocił dwóch synków w wieku przedszkolnym i żonę, która 

w ciągu siedmiu miesięcy uwięzienia męża przyjeżdżała co tydzień 

do owego punktu kontaktowego — miejsca szykowania paczek żyw- 

nościowych dla więźniów. 

W społeczeństwie wileńskim występowała piękna sprawa solida- 

ryzowania się. Obcy sobie ludzie jednoczyli się w nieszczęściu. 

/Informacje uzyskane od Renaty Buśko zam. w Olsztynie./ 

Józef Tobjasz ps. „Niemirycz” 

Józef Tobjasz urodził się 7 marca 
1905 r. w Mińsku Litewskim i tam 
mieszkał z rodzicami do 1920 r. W roku 
szkolnym 1919/1920 uczęszczał do 
czwartej klasy gimnazjum klasycznego 
im. W. Jagiełły. W lipcu 1920 r. ze swym 
starszym bratem, Władysławem, wyje- 
chał z Mińska wraz z wycofującym się 
Wojskiem Polskim, jak się później 
okazało — na zawsze. Traktat Ryski de- 
finitywnie odciął go od rodziców i do- 

nh" mu rodzinnego. 
Od 9 9 lipca | 1920 r. do 13 września 1921 r. pracował jako kanceli- 

sta w Okręgowym Zarządzie Budownictwa Polowego 4 Armii. 
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Po zwolnieniu z wojska kontynuował naukę, początkowo w Li- 

dzie, później w gimnazjum im. R. Traugutta w Brześciu, w 1925 r. 

uzyskał świadectwo dojrzałości. Nie mając żadnego zabezpieczenia 
materialnego, przez cały czas nauki pracował, podejmując się róż- 

nych dorywczych zajęć, aby móc opłacić szkołę i utrzymać się. Był 
to bardzo trudny okres w jego życiu, wegetował na pograniczu przy- 
mierania głodem. 

Po uzyskaniu matury zaczął pracować jako nauczyciel, najpierw 

w okręgu szkolnym poleskim, potem wileńskim, w końcu zaś 
w Wilnie. W 1933 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego, nie przerywając pracy 
zawodowej. Po ukończeniu studiów, już jako nauczyciel gimna- 
zjalny, zajął się socjologią, która bardziej go interesowała, aniżeli 
prawo. Zaczął pisać drobne prace na ten temat i zbierać materiały do 
przyszłej pracy doktorskiej. 

Zmobilizowany do wojska wziął udział w kampanii wrześnio- 
wej. Dostał się do niewoli sowieckiej. Przetransportowany do obozu 
w Kozielsku, w czasie segregacji jeńców zwolniony z tysiącami 
innych żołnierzy i podoficerów. 

Do Wilna dotarł pieszo w pierwszej połowie grudnia 1939 r. Był 
krańcowo wyczerpany i zagłodzony, przez kilka miesięcy powracał 
do zdrowia na wsi w majątku u znajomych. 

Od września 1940 r. Józef Tobjasz rozpoczął pracę w gimna- 
zjum oo. jezuitów w Wilnie przy ul. Wielkiej, wtedy zreformowa- 
nym po raz wtóry przez litewskie władze oświatowe na zasadzie 
skomasowania polikwidowanych szkół polskich. Do szkoły, okre- 
ślanej IX uczęszczało aż dziewięciuset uczniów i uczennic, w kla- 
sach przeciętnie było po czterdzieści pięć osób — warunki więc były 
trudne, nie tylko zresztą z powodu liczebności młodzieży, także ze 
względu na narzuconych pedagogów litewskich bez dostatecznych 
kwalifikacji, a przy tym wrogo usposobionych do kolegów 
Polaków. 

Józef Tobjasz był wychowawcą X klasy. Zasłużył na opinię 
„powszechnie lubianego i szanowanego, zarówno wśród młodzieży
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jak i w gronie pedagogicznym”, o czym jest mowa w pracy „Wilno 
jako ognisko oświaty w latach próby 1939-1945” (wyd. Białystok 
1991). 

W dniu 21 czerwca 1941 r. J. Tobjasz wraz z Ananiaszem Roje- 
ckim, kierując się dobrem młodzieży polskiej, kończącej tę szkołę, 

w wielkim pośpiechu spowodowali zwołanie Rady Pedagogicznej 
dla zatwierdzenia zdanych egzaminów i wystawienia świadectw. 

Ów pośpiech był całkowicie uzasadniony, ponieważ w niespełna 
dwanaście godzin po tym posiedzeniu, na miasto posypały się bom- 
by niemieckie — rozpoczęła się wojna sowiecko-hitlerowska. 

Profesor Tobjasz został bez pracy, podjął się piłowania drzewa 
w „artelu” razem z jednym ze swych wykładowców z USB. 

Trudno określić, kiedy wstąpił do konspiracji w ZWZ, czy AK. 
W każdym razie odbierał wespół z T. Gortą składaną przysięgę ako- 
wską przez autorkę niniejszej pracy w swym mieszkaniu w Wilnie 
przy ul. Połockiej 9. 

23 kwietnia 1942 r. został aresztowany i uwięziony na Łukisz- 
kach. 

W ciągu przeszło siedmiomiesięcznego śledztwa żona z córką 
Renatką co tydzień nosiły paczki z żywnością, wciąż drżąc czy będą 
one przyjęte, a On w podrzucanych grypsach pisał: 

„...Stale myślę o Was, jak się czujecie i Jak dajecie sobie radę. 
Przykro mi jest, że sprawiam Wam tyle kłopotu. Proszę Boga, by 
pozwolił mi odwdzięczyć się Wam należycie i Jak najprędzej ”... 

3 grudnia 1942 r. o świcie wywieziony w grupie, w której znaj- 
dował się również jego szwagier Przemysław Warachowski, roz- 
strzelany w Ponarach. 

Warto jeszcze przytoczyć słowa córki p. Renaty Buśko jako na- 
leżne epitafium dla tego wartościowego człowieka: 

„Ojciec mój był niezwykłym, o nieprzeciętnych zdolnościach 
człowiekiem. Cechowała Go wielka pracowitość i wytrwałość w dą- 
żeniu do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu. Jako pracownik był 
bardzo sumienny i obowiązkowy, bez zarzuty wywiązywał się z po- 
wierzonych mu zadań. Był łagodnego usposobienia, o niezwykłej
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dobroci, uczynności i życzliwości. Posiadał łatwość nawiązywania 

kontaktów z ludźmi, a że był przy tym wesoły, dowcipny, towarzyski 

- ogólnie Go lubiano, tak koledzy i znajomi, jak i uczniowie. Był 

kochającym mężem i najlepszym ojcem, jakiego tylko można sobie 

wyobrazić, toteż uwielbiałam Ojca, odkąd tylko sięgam pamięcią "". 

/Prawie cały tekst pochodzi od p. Renaty Buśko 
zam. w Olsztynie — córki J. Tobjasza./ 

Maria Tomkiewiczówna ps. „Grażyna” 

To była wielka służebnica polskiej 
sprawy, począwszy od najwcześniej- 
szych lat młodości. W 1919 r, kiedy 

wróciła z rodziną do Wilna z Ukrainy, 
dokąd została wywieziona w 1915 r. 
i gdzie ukończyła sześć klas gimnazjum 
w 1920 r., wstąpiła do służby sanitarnej 
w polskim wojsku, wycofującym się 
z terenów wschodnich przed nawałnicą 
bolszewicką. Z całym zapałem i właści- 
wym sobie oddaniem brała udział w ra- 

| | towaniu tych, co narażali życie w obro- 
nie zagrożonej, dopiero co odzyskanej wolności. Ta gorliwość i wy- 

trwałość w podejmowanych czynnościach towarzyszyła do końca 

jej dni. Po powrocie do Wilna spod Warszawy w październiku 1920 r. 
wstąpiła na Uniwersytet Stefana Batorego na Wydział Humanisty- 
czny. Ukończywszy studia polonistyczne, pracowała w zawodzie 

nauczycielskim aż do wybuchu wojny. Była instruktorką PWK. 

Podczas okupacji przystąpiła do pracy konspiracyjnej. Chodziła 
półbosa, półgłodna, zawsze zajęta. Mieszkała wtedy w pokoju, znaj- 

dującym się w krętych i ciemnych korytarzach domu uniwersytec- 

kiego przy ul. Zamkowej, naprzeciwko kościoła św. Jana. Okna wy- 
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chodziły na dziedziniec, gdzie znajdowała się tablica upamiętnia- 
jąca miejsce powstania „Grażyny” Adama Mickiewicza. Stąd może 
pseudonim Marii — „Grażyna”. 

W jej mieszkaniu był punkt kontaktowy. Oto informacje p. Mi- 

rosława Danilewicza z Warszawy — siostrzeńca M. Tomkiewiczó- 
wny, który jako czternastoletni chłopiec od września 1940 r. do 
czerwca 1941 r. zamieszkiwał u ciotki: „Już w tym okresie była ona 
mocno wciągnięta w sprawy Polski Podziemnej. Pamiętam wielką 

ilość osób, które przewijały się przez pokój, zwłaszcza kobiet, prze- 

ważnie tych samych. Bywali również mężczyźni, najprawdopodo- 
bniej oficerowie WP. W jakimś zakamarku, gdzie trzymane było 
drewno opałowe, natykałem się na ukryte worki z odzieżą i butami. 
Mnie jako „szczeniaka ” zainteresowały czarne czy też granatowe 
kurtki o kroju wojskowym. Widziałem również moment „starzenia 
się”” dokumentów, preparowanych u nas czy też gdzie indziej ”. 

Tak więc już podczas okupacji sowieckiej w Wilnie Tomkiewi- 
czówna ratowała zagrożonych rodaków przez wrogie władze ra- 
dziecko-litewskie: oficerów przybyłych z zachodnich ziem pols- 
kich, uciekinierów z obozów internowanych, różnych działaczy 
przedwojennych, członków powstających organizacji podziemnych. 

Brała udział w tzw. legalizacji — komórce konspiracyjnej, zaj- 
mującej się wykonywaniem „lewych” dokumentów. Rozprowa- 
dzała Je przy pomocy łączniczek, określonych dowcipnie „Kozami” 
ze względu na ich młody wiek. 

Pod dyrektywą „Grażyny” rozprowadzano gotowe dokumenty, 
zabezpieczano je oraz przechowywano, jak również podniszczano. 
Pracy było co niemiara, wydawano do siedemdziesięciu kompletów 
za jednym posiedzeniem. Łączniczki uwijały się pomiędzy skrzyn- 
kami-punktami, gdzie były składane zamówienia i odbierane goto- 
we dokumenty 

Na nieszczęście konspiratorów został aresztowany jeden z pra- 
cowników legalizacji, który załamał się podczas śledztwa i wydał 
znane sobie osoby, w tym M. Tomkiewiczówną. Aresztowano Ją 
5 czerwca 1942 r.
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Rozpoczęła się gehenna więzienna. Pisała w grypsach, że od 

bicia jest czarna jak węgiel, cieszyła się, że nikogo nie wydała. Nie 

przypuszczała, że jest taka zacięta. Jak podaje Anna Gierżod (po 
wojnie zamieszkała w Warszawie), która przez jakiś czas dzieliła 
z nią celę na Łukiszkach: „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 ”. 

Sprawa Tomkiewiczówny wyglądała fatalnie, nie tylko ze 
względu na jej działalność w „legalizacji” lecz także dlatego, że 
podczas konfrontacji z ujętym zrzutkiem londyńskim („cichociem- 
nym” zeznał on, iż to ona wystarała się mu o nocleg i zaopatrzyła 
w „lewe” dokumenty. 

W grypsach do rodziny prosiła o kaszę ze skwarkami i cebulę. 
„3 grudnia 1942 r. — jak pisze A. Gierżod, przebywająca wtedy już 
w innej celi — jeszcze przed apelem ktoś zajrzał przez „judasza ”. 
Była to „Grażyna”, ubrana w płaszcz, chciała dać jakiś znak, ale 
strażniczka ją odepchnęła”. Właśnie w tym dniu została wywie- 
ziona na Ponary. Przed rozstrzelaniem krzyknęła: „Niech żyje wol- 
na Polska ”!, co powtórzył rodzinie pewien Żyd, pracujący tam jako 
grabarz. 

W 1943 r. Komendant Samodzielnego Okręgu Wileńskiego Ar- 
mii Krajowej Aleksander Krzyżanowski ps. „Wilk”, „Dziemido” 
rozkazem odznaczył pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Wo- 
Jjennego Virtuti Militari Marię Tomkiewiczówną za całokształt 
działalności niepodległościowej i bohaterską postawę w więzieniu 

gestapo. 
Tak oto uwieńczone zostało życie najstarszej córki Jana i Pauliny 

z Hajduków Tomkiewiczów, pochodzących z kręgu szlachty 

herbowej, urodzonej w Święcianach w 1889 r, uczęszczającej do 
Szkoły rosyjskiej, gdzie była niejednokrotnie karana za swą upartą 

polskość. „70 była wielka patriotka, rozkochana we wszystkich
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sprawach dotyczących Ojczyzny” — jak wspominała jej siostra 

w 1986 r. p. Wanda Danilewicz, zamieszkała po wojnie w Kędzie- 
rzynie — Koźlu. 

/Informacje od wymienionych w tekście członków rodziny 

M. Tomkiewiczówny oraz Anny Gierżod z Warszawy./ 

Przemysław Warachowski ps. „Witeź” 

Sa Urodzony 19 grudnia 1907 r. w woj. 
| warszawskim w majątku Proboszczo- 

| wice. Syn Antoniego, miał cztery siostry 
- I brata. Gdy był mały, ojciec umarł, opie- 

kowało się nim starsze rodzeństwo. 
Gimnazjum ukończył w Warszawie, 

w Wilnie zaś Instytut Nauk Handlowo- 
Gospodarczych, który mieścił się 

„ w gmachu Braci Jabłkowskich. Przed 
wojną 1939 r. pracował w Białowieży 

- w Dyrekcji Lasów Państwowych. Kiedy 
"wkroczyli tam bolszewicy, udało się mu 

z żoną i trzema synkami przedostać do Wilna do siostry Bożeny, 
zamieszkałej przy ul. Połockiej 9 — znanym później punkcie konta- 
ktowym AK. Od 1940 r. zaczęły spadać ciosy na ten dom. 

Najpierw NKWD zabrało szwagra Teodora Gortę — nauczyciela 
w Liceum Handlowo — Administracyjnym. Został on wywieziony 
W tzw. pierwszej wywózce sowieckiej i... słuch po nim zaginął. 
Lecz to nie zniechęciło pozostałych domowników do działania, zre- 
sztą w nowej sytuacji, bo wybuchła wojna niemiecko — radziecka. 

Przemysław Warachowski działał intensywnie w konspiracji. Był 
przełożonym autorki książki, wydawał jej polecenia jako łącz- 
niczce, następnie skierował na kurs sanitarny, który prowadził dr 
Czesław Pupiałło ps. „Droga”, zamieszkały przy ul. Bazyliańskiej 
(tuż za Ostrą Bramą). 
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Oto garść wspomnień autorki. „Witeź” na zawsze pozostał w pa- 
mięci jako żarliwy patriota, aczkolwiek nie pozbawiony krytyki 

w stosunku do pewnych nieprawości, dziejących się w organizacji 
AK. Miał zastrzeżenia, co do uczciwości niektórych działaczy. 

Aresztowano go 29 kwietnia 1942 r. Pamiętam jak przybiegł do 
mnie bratanek P. Warachowskiego — Stefan Tobjasz z hiobową wieś- 
cią, radząc bym się ukryła, lecz ja byłam pewna nieugiętej postawy 
swego zwierzchnika. Wiedziałam, że nie wyda. I nie wydał nikogo! 
Okazało się później, że denuncjatorem jego jak i innych był konfi- 
dent Janusz Walicki. Zabrano mnie w dwa tygodnie później. Prze- 
bywaliśmy w więzieniu w różnych gmachach, ale wieści rozcho- 
dziły się wszędzie. Opowiadano, iż Warachowski był tak potwornie 
bity podczas śledztwa, że po takich „przesłuchaniach” dwóch straż- 
ników wlokło go nieprzytomnego, trzymając pod ramiona i wrzu- 
cało na posadzkę celi. Siedział w pojedynce. To dziw, że dochodził 
do siebie, bo nie był specjalnie tęgiego zdrowia. Raz jeden widzia- 
łam jego rękę zza krat pozdrawiającą, kiedy wiedziona byłam 
w grupie więźniarek do łaźni. Siedział na drugim, czy trzecim pię- 
trze w narożniku pawilonu męskiego. 

Wreszcie 3 grudnia 1942 r. o świcie, wśród piętnastu innych, 

znanych skazańców-akowców (w tym jego szwagier J. Tobjasz, 
zaprzyjaźnieni chłopcy: J. Cebrowski, A. Guziński) został zabrany 

na Ponary. (zał. nr 2) 

/Informacje od żony Ireny Warachowskiej 

zam. w Łodzi oraz autorki książki./
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Tadeusz Pietrzak 

Od 1942 r. przepadł bez wieści ten 
młody człowiek. Rodzina bezskutecznie 
go poszukiwała w ciągu 60 lat. Na próż- 
no żona Maria Borek (nazwisko po dru- 

"gim mężu) zwracała się do różnych biur 
| poszukiwań, także międzynarodowych. 

* Dopiero wyjaśniła się sprawa, gdy na 
podstawie dokumentów archiwalnych 
można było wskazać, że Jarosław 
Danissewski, zamordowany w Pona- 

| rach, to przybrane nazwisko Tadeusza 
* Pietrzaka. 

Urodził się w Kole (woj. poznańskie) 21 sierpnia 1920 r. Syn 
Ksawerego — powiatowego lekarza weterynarii i Ewy z d. Kokow- 
skiej. W 1938 r. zdał egzamin maturalny w Turku, w tymże czasie 
ukończył kurs Przysposobienia Wojskowego II stopnia i przystąpił 
do służby w Batalionie Hufca Pracy w Górach k. Uniejowa. 
Wkrótce znalazł się w ochotniczej służbie w 29 Pułku Strzelców 
Kaniowskich w Kaliszu, którą ukończył w 1939 r. w stopniu pluto- 
nowego podchorążego. Miał zamiłowanie od najwcześniejszych lat 
do wojska. 

Wnet wybuchła wojna, na którą Tadeusz otrzymał powołanie. 
Odbył szlak bojowy pod komendą gen. Kutrzeby. Najpierw prze- 
szedł przez Kalisz, Łęczycę, Ozorków, następnie przez Puszczę 
Kampinoską do Warszawy, w obronie której brał czynny udział. 
Wszystko to opisał szczegółowo w prowadzonym 700-stronnico- 
wym dzienniku pt. „Wrześniowe dni”, wydanym w 2005 r. w Ka- 
liszu. 

Do konspiracji przystąpił od samego Jej początku, należąc do taj- 
nej wojskowej organizacji „Krzyż i miecz”, o czym pisze historyk 
Andrzej Kunert w „Słowniku biograficznym konspiracji warszaw- 
skiej w 1939-44”. 
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Tadeusz, mając zaledwie 19 lat, pełnił funkcję komendanta od- 
działów dywersyjnych konspiracji Warszawy. Występował pod pseu- 

donimem „Konrad”. Wspomina o tym Tomasz Strzembosz w swo- 

jej pracy habilitacyjnej. 
Pietrzak nie poniechał też swych spraw osobistych. W kwietniu 

1942 r. poślubił ukochaną dziewczynę Marysię Mazurkiewicz — 
także z tajnej organizacji. Szczęście obojga trwało bardzo krótko, 
ponieważ już w miesiąc po zawarciu małżeństwa Tadeusz otrzymał 
rozkaz z Komendy Głównej AK od płk. Niepokólczyckiego, że ma 
wyruszyć na wschód z misją organizacyjno-wojskową. Znalazł się 
w Wilnie, niezbyt długo tam działał, bo 10 sierpnia 1942 r. został 
aresztowany z powodu załamania się podczas przesłuchań zatrzy- 
manego szefa Oddziału O-II AK ps. „Monter”. Tadeusz funkcjono- 
wał pod nazwiskiem Danissewski. 

W czasie śledztwa nie przyznał się do fałszywych dokumentów, 
co świadczy o jego wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Był 
wszak poddany ostremu śledztwu. Po 4 miesiącach więzienia 18 gru- 
dnia 1942 r. padł od kuli szaulisa w Ponarach (LPA sygn. 4098). 

Ten dopiero 22-letni bohater, który znalazł się daleko od domu 
rodzinnego, na Łukiszkach skazany był na głód, gdyż nikt nie poda- 
wał mu paczek, wiedział, że czeka go śmierć. Zasługuje więc na 
szczególne uszanowanie. A jednak MON odmówił jego bratu Stani- 
sławowi, także Stowarzyszeniu „Rodzina Ponarska”, występującym 
o pośmiertne odznaczenie T. Pietrzaka choćby Krzyżem Walecz- 
nych. Motywacją było to, że tylko w 5 lat po zakończeniu wojny 
można go przyznać, a przecież dopiero w 2003 r. wyjaśniły się 
okoliczności śmierci Pietrzaka. 

/Inf. dostarczyła żona secundo voto Maria Borek 
zam. w Gdańsku, także brat Stanisław Pietrzak 

zam. w Sieradzu./
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Rok 1943 

Paweł Piotuch 

Urodził się w 1897 r. w majątku 

Jagódka pow. Ihumeń w Ziemi Miń- 

skiej. Rodzice to Stanisław i Paulina 

z d. Ksieniewiczówna. W czasie rewo- 
lucji w 1917 r. cała rodzina z wyjątkiem 
Pawła i jego brata Kazimierza została 

wymordowana jako ziemscy właści- 
| ciele. Uniknąwszy śmierci Paweł prze- 
e. dostał się do Polski i w Wilnie po 

" odbytej służbie wojskowej i zawarciu 
małżeństwa z Heleną Spirydowiczówną 

"w 1931 r. został skierowany do pracy 

w jednostce wojskowej jako pracownik cywilny na stanowisku 
radiotelegrafisty w Równem na Wołyniu. Do wybuchu wojny 

w 1939 r. rodzinie Piotuchów urodziły się: córka Janina i synowie 

Zygmunt oraz Edward, życie upływało im spokojnie. We wrześniu 

tego roku Paweł Piotuch po zmobilizowaniu musiał udać się z jed- 
nostką, w której pracował, ku granicy rumuńskiej. Jednakże po jej 
przekroczeniu zdecydował się wrócić do domu. Wkrótce, w listopa- 
dzie państwo Piotuchowie wyruszają, dopóki istniała taka moż- 

liwość, do Wilna do rodziców p. Pauliny. 
Razem z nimi wyjeżdża z Równego Franciszek Oganowski — ojciec 

chrzestny Edwarda. Nie było to bez znaczenia w przyszłości. F. Oga- 
nowski, pomimo że był w stanie duchownym z jeszcze nieukończony- 
mi studiami w seminarium, a także jego brat Kazimierz, jako żarliwi 
patrioci, organizują w Wilnie tajną stację nadawczo-odbiorczą. A że 
Paweł Piotuch był w tym specjalistą, przystąpił do nich; wszyscy 
razem należeli do działającej intensywnie w Wilnie Armii Krajowej. 

W obawie przed niebezpieczeństwem aresztowania przeważnie 
nie nocowali w domu. Lecz 13 sierpnia 1942 r. właśnie wtedy, kiedy 
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akurat Paweł znajdował się u rodziny w Wilnie przy ul. Zygmunto- 

wskiej 12/9 pojawiło się gestapo. Został zabrany, a także Franciszek 

i Kazimierz Oganowscy. Najpierw znaleźli się oni w gmachu przy 
Ofiarnej, później na Łukiszkach. Sprawa była gardłowa, toteż i bada- 
nia graniczące z wytrzymałością ludzką. Trwało to aż do lutego 1943 r. 

Dla Pawła dodatkowy ból sprawiała świadomość, że w domu po- 
została trójka dzieci, jak również żona w 7 miesiącu ciąży. W tym 
czasie kiedy przebywał w więzieniu 6 października 1942 r. urodziła 
się córeczka Danuta. 

Gdy dziecko miało 4 miesiące, ojciec został zamordowany w Po- 
narach 18 lutego 1943 r. 

/Inf. od syna Pawła Piotucha-Zygmunta, zam. w Gdańsku./ 

Aleksander Gerwatowski 

Urodzony 25 grudnia 1898 r. w Sulkowie, pow. Pułtusk. Do 
23 września 1939 r. był w służbie czynnej WP starszym sierżantem 
w 5 Pułku Piechoty Legionów w Wilnie. Oczywiście podczas oku- 
pacji poczuwał się do obowiązku służenia nadal ojczyźnie. 

25.11.1942 r. został aresztowany w podwileńskiej miejscowości 
przez litewską saugumę — jak relacjonuje jego córka p. Leokadia 
Kosko. Z więzienia były doniesienia przez kogoś, kto przebywał 
z nim w celi i wyszedł na wolność, że „nie było miejsca białego na 
ciele Gerwatowskiego by położyć palec, tak był zbity”. 

Trwało to do lutego 1943 r., kiedy nie przyjęto paczki dla niego 
od żony. Znak niechybny, że nie ma go już w więzieniu, że został 
zamordowany. Wtedy żona wysłała swą córkę Leokadię do gestapo, 
aby spytała, co się stało z ojcem. Tam oświadczono: „Aleksander 
Gerwatowski działał na szkodę państwa niemieckiego. Dostał naj- 
wyższy wymiar kary, która została wykonana”. Leokadia musiała 

podpisać, że nikomu o tym nie powie. 

/Inf. od p. L. Kosko, zam. w Warszawie./
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Feliks Paweł mań 

! Urodzony 18 października 1896 r. 
- w Smolnikach k. Szubina. W 1920 r. 

| ukończył Szkołę Oficerską w Bydgo- 

* szczy 1 pozostał zawodowo w Wojsku 

Polskim. Po powrocie z frontu w 1939 r. 

ukrywał się na wsi z obawy przed are- 
| sztowaniem przez NKWD. Po wkrocze- 

niu do Wilna wojsk niemieckich w czer- 
wcu 1941 r. wrócił do rodziny w Wilnie. 

Przystąpił do pracy w konspiracji, 
tak jak wszyscy zawodowi wojskowi, 
poczytując to za swój obowiązek. 

W sierpniu 1942 r. został aresztowany i osadzony na Łukiszkach. 
Tam poddano go strasznym torturom. Gdy pewnego razu żona po- 
dała mu w żywnościowej paczce garnek z jedzeniem, zawinięty 

w gruby papier tzw. bristol, zwrócił go przy następnej okazji z po- 
wrotem i wtedy żona spostrzegła, że jest na nim tekst nakłuty 

igiełką. Pan Feliks donosił, by rodzina wiedziała, iż pomimo kato- 
wania, nikogo nie wydał. List ten jest obecnie w posiadaniu wnuka 
pana Feliksa. 

Oficer WP Szymański został zamordowany w Ponarach 18 lu- 
tego 1943 r. 

  

/Inf. od córki Kazimiery Gąsiorowskiej zam. w woj. bydgoskim./ 

Franciszka Poczobut-Odlanicka 

Urodzona 12 grudnia 1890 r. w Duda k. Lidy, siostra zakonna 
franciszkanka III zakonu, podczas okupacji hitlerowskiej pracowała 
jako pomoc domowa w celu ukrycia się przed wywiezieniem na 
roboty do Rzeszy. Przebywała u rodzin Chądzyńskich i Węsławo- 
wiczów przy ul. Mickiewicza, gdzie znajdował się punkt konspira-  
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cyjny. Aresztowana i osadzona na Łukiszkach, rozstrzelana 18 lu- 

tego 1943 r. wg sygn. R-730-2-78 dokumentacji więziennej w LPA 

w Wilnie. 
/Dane ze „Słownika Kobiet — uczestniczek 

walki o niepodległość Polski 1939-1945”, Warszawa 1988./ 

Janina Rusiecka 

Urodzona 7 maja 1902 r. w Dąbro- 

wie, okr. Mińsk, nauczycielka, żołnierz 

AK, aresztowana i rozstrzelana jedno- 

cześnie z siostrą Władysławą 18 lutego 

1943 r. 

/Informacje od kuzynki J. Mahrburg 
z Torunia./ 

  
Władysława Rusiecka 

  

Urodzona 19 listopada 1906 r., sio- 
g.. stra Janiny, żołnierz AK, zabrana tego 

samego dnia co siostra na Łukiszki, 

rozstrzelana w Ponarach 18 lutego 1943 r. 

/Informacje od kuzynki J. Mahrburg 
z Torunia./



162 Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków... 
  

Stefan Wałachowski 

Absolwent Wyższej Szkoły Handlo- 
wej, oficer WP, prymus w Podhorążów- 

ce we Włodzimierzu Wołyńskim, uro- 
dzony w Otwocku 27 stycznia 1912 r. 
Pochodził z rodziny wielodzietnej, 
liczącej siedmioro rodzeństwa. Ojciec 
Józef — właściciel warsztatu stolarskie- 
go — chował dzieci, wdrażając w nie 
pracowitość, uczciwość i poczucie du- 
my ze swej przynależności narodowej. 
Zmarł przedwcześnie w wieku 57 lat. 
Cały ciężar wychowawczy spoczął na   

barkach jego dzielnej żony. 

Stefan był najstarszy wśród chłopców, toteż do końca swego 

krótkiego życia interesował się i troszczył o los rodziny, co wynika 

z jego listów przysyłanych z Litwy. Znalazł się bowiem tam w wy- 

niku mobilizacji po kampanii wrześniowej, Jako że wojska polskie 
w dużej ilości wycofały się przed niemiecką nawałą właśnie na tery- 
torium Litwy. Wielu Polaków miało płonną nadzieję, że stamtąd uda 
się im umknąć poprzez Szwecję dalej na Zachód. Stefan także za- 
biegał o to, lecz jak pisał potem, uznał, że byłaby to ucieczka z zaist- 
niałego na miejscu pola walki. 

Najpierw internowany w obozie w Kołotowie, zbiegł do Kowna, 
gdzie od razu skontaktował się z polskimi konspiratorami. Zamie- 
szkał przy ul. Zemaicziu 53/6 pod fałszywym nazwiskiem Kinsner 
(nazwisko to nosiła jego dawna koleżanka). Po jakimś czasie 
przeniósł się do Wilna, gdzie usadowił się przy ul. Skopówka 5 pod 
nowym nazwiskiem Kruger. 

Miał bliski kontakt z rodziną Grajewskich, zamieszkałą przy ul. 
Zamkowej 18. Ojciec Czesław Grajewski był zaangażowany w pra- 
cy podziemnej AK Okr. Wileńskiego, za co później został areszto- 
wany i skazany na śmierć. Do tej pory żyje jego córka - siostra za-  
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konna Paula-Maria w klasztorze Świętej Anny k. Przyrowa nieda- 
leko Częstochowy. Pamięta Stefana, ponieważ wtedy, gdy on przy- 
chodził do jej rodziny, miała 11 lat. 

Stefan przemieszczał się z Wilna do Kowna i z powrotem według 
otrzymywanych rozkazów dowództwa. Swoje credo życiowe prze- 
kazywał rodzinie w listach, które jego młodszy brat Zbigniew prze- 
chowuje dotychczas. Oto fragment z 2.04. 1942 r: „Mamo droga, nie 
troszcz się o mnie, obdarzyłaś mnie taką odwagą i jasnością patrze- 
nia na życie, że naprawdę w obliczu Boga nie boję się ani złych 
ludzi, ani krzywd, ani śmierci, a tylko skazy na sumieniu i honorze”. 

W innym liście z 20.08. 1942 dzielił się swymi troskami: „Nie wiem, 
czy potrafiłbym przetrzymać te chwile samotności, kiedy przybity, 
bez pociechy przyjaciół i najbliższych, siedzę w swoim pokoju 
w kręgu żółtego światła słabej lampy, gdyby nie twardość wynie- 
sionego z domu hartu i religijności”. 

Zostały one wystawione na próbę, gdy Stefan 8.12.1942 r. był 
aresztowany w Kownie, skąd 19 grudnia tegoż roku przewieziony do 
Wilna na Łukiszki. Na pewno był torturowany jako tzw. „gruba ryba” 
konspiracyjna. Oczywiście cierpiał straszliwy głód, ponieważ nie 
miał rodziny, która podawałaby mu żywnościowe paczki. Nikomu nie 
mógł przekazać grypsu, dzieląc się swymi sprawami. W ciągu dwóch 
i pół miesiąca wycierpiał tyle, że może nawet z ulgą potraktował 
wywiezienie go z innymi więźniami na Ponary. Pamiętał wtedy o sło- 
wach, które w ostatnim z listów do rodziny napisał: „Człowiekiem 
jestem i wszystko, co ludzkie przeżywam po męsku, a da Bóg, jeśli nie 
tu, to tam gdzieś u Boga przytułek spokojniejszy, szczęśliwszy znajdę ”. 

Trudno jednak pogodzić się z tym, że tak szlachetny oficer pol- 
ski był potraktowany przez tępych, pijanych oprawców litewskich 
w lesie ponarskim nie tak, jak wymaga tego prawo wojenne w sto- 
sunku do przeciwników politycznych. Ciągniony nad dół w ponie- 
wierce, kopany i lżony słowami — jak wszyscy Polacy przywożeni 
z więzienia łukiskiego. 

Ciekawą Jest sprawa poszukiwania Stefana przez jego brata Cze- 
sława Zbigniewa w ciągu 60 lat! Wiadomo było, że wyszedł na woj-
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nę, znalazł się w Wilnie i... tyle. Pan Czesław zwrócił się najpierw 

do Internationaler Suchdienst w Arolsen. W 1984 r. odpowiedziano 
mu, że Stefan Wałachowski był zwolniony z więzienia Łukiszki 
w Wilnie w dniu 18 lutego 1943 r. i przekazany niemieckiej policji 
bezpieczeństwa. Według tych słów nie oznaczało to wyroku śmierci. 

A więc nie zadano sobie trudu w Arolsen odszyfrowania tego 
rodzaju zapisu. 

W dokumencie Państwowego Centralnego Archiwum Litwy 

(F.R.730, ap2, b.78, I ,66) figuruje, że Stefan Wałachowski został 

zwolniony z więzienia na polecenie niemieckiej policji bezpieczeń- 
stwa i więcej wiadomości o Jego dalszych losach nie znaleziono. 

11 maja 2002 Konsulat Generalny RP w Wilnie w odpowiedzi 
p. Czesławowi poinformował, że z Centr. Państw. Archiwum Litwy 
przekazano, iż: „władze litewskie nie mają wykazów Polaków 
pomordowanych i pochowanych na terenie Litwy w czasie II wojny 
światowej”. 

Ponadto Konsulat nadmienił od siebie, „że w Polsce istnieje or- 
ganizacja społeczna „Rodzina Ponarska” w Gdańsku, której prezes 
Helena Pasierbska w 1996 roku wydała książkę pt. „Wileńskie 
Ponary” i tam mogą być zawarte dane o zamordowanym Stefanie 
Wałachowskim z Otwocka”. 

„Szczęśliwy” p. Czesław (taki nosił pseudonim w AK) wreszcie 
trafił na właściwy trop. Określił to jako „cud sił nadprzyrodzonych”. 

Wytrwałość w poszukiwaniu brata, trwająca niemal całe życie, 
bo przez 60 lat, została uwieńczona sukcesem. Trudność polegała 
jeszcze i na tym, że w niektórych dokumentach gestapo figurowało 
zniekształcone nazwisko: Walechowski. Zdarzało się to nieraz oku- 
pacyjnej administracji, traktującej ignorancko sprawy zapisu nazwisk. 

Cytowany brat i jego rodzina dla uczczenia bohaterskiego Ste- 
fana umieścili tablicę Pro memoria na cmentarzu obok rodzinnego 
grobowca w Grójcu, gdzie mieszkają. Przechowują też z wielką 
pieczołowitością jego szablę prymusowską z wyrytymi słowami: 
„Bóg, Honor i Ojczyzna”, którym to hasłom do końca był wierny. 

/Inf. od brata Czesława Wałachowskiego z Grójca./ 
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Stanisław Wieloch 

  

Stanisław Wieloch, syn Franciszka 

i Marianny z d. Tatara, urodził się 2 lute- 

go 1903 r. w Sosnowcu. Ojciec był 
starszym palaczem w kopalni „Niwka”. 

W rodzinie żywe były tradycje szla- 
checkie, przekazywane z pokolenia na 

pokolenie. 

Stanisław jako nadzwyczaj zdolny 
i pracowity młodzieniec rozpoczął stu- 
dia na Uniwersytecie Warszawskim na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodni- 
czym. Po odbytej służbie wojskowej 

zaczął owocną w dalszych skutkach pracę we „Wszechświatowym 

Związku Polaków za Granicą”. To przyczyniło się do tego, że w la- 
tach 1927-38 przebywał w Brazylii, gdzie ukończył studia han- 

dlowe, później pracował w jednej ze szkół rolniczych, poza tym 

zajmował się dziennikarstwem. 

Kiedy powrócił w 1939 r. do Kraju i wybuchła wnet wojna, ewa- 
kuował się z pracownikami „Światpola” z Warszawy do Wilna, nie 
przewidując, że ruszy na nas agresor ze wschodu. 

W listopadzie 1939 r. zorganizował w Wilnie Polski Komitet 
Emigracji do Ameryki, którego lokal mieścił się przy ul. Tatarskiej 5, 
a celem było zarejestrowanie różnego rodzaju fachowców. W sty- 
czniu 1940 r. wysłany został telegram do kół polonijnych w USA, 
zaś w Kownie starano się w konsulatach o wizy. 10 stycznia władze 

litewskie rozwiązały ów Komitet i aresztowały członków zarządu, 

lecz niedługo potem ich zwolniono. 
Stanisław Wieloch niezwłocznie utworzył przy innym istnieją- 

cym komitecie — Pomocy Uchodźcom — Biuro Pośrednictwa Pracy 
w celu wykorzystania danych o zebranych w uprzednim Komitecie 

Emigracji fachowcach, i po porozumieniu się z właścicielami ziem- 
skimi na Wileńszczyźnie kierował tam tych ludzi do pracy. Ten pro- 
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ceder utrzymał się do września 1940 r. Z powodu aresztowania 

p. Wielocha w tym czasie, zakończyła się pożyteczna działalność. 

Jak bardzo była ona ważna, pisze o tym w swych wspomnieniach 
Andrzej Jałbrzykowski, który współpracował z Wielochem. 

Z aresztu cudem ocalały p. Stanisław podjął nowe zadanie. Zaopa- 
trywanie w dokumenty zagrożonych Polaków. Fabrykowanie odby- 
wało się przy ul. Zamkowej 6 w lokalu zegarmistrza Andrukowicza. 
Najważniejsze było wejście w posiadanie „tymczasowego zaświad- 
czenia tożsamości”. Była to legitymacja z fotografią, w której właści- 

ciel domu, w którym mieszkała dana osoba stwierdzał, iż zna ją pod 
wymienionym nazwiskiem i jest zapisana w książce meldunkowej 
jego domu. Blankiety takich zaświadczeń były łatwe do podrobienia. 
Pan Stanisław zbierał stare książki meldunkowe i tam, gdzie jeszcze 
nie było późniejszych pieczątek władz litewskich, wmeldowywał 
swych klientów. Następnie ci, jako stali mieszkańcy Wilna, szli na 
policję i mogli otrzymać legalny dowód osobisty. Wytwarzała się 
nieraz paradoksalna sytuacja, mianowicie, autentyczni mieszkańcy 
Wilna, nie spełniający jakiegoś błahego wymogu policyjnego, nie 

mogli uzyskać dokumentu, podczas gdy uchodźca z Warszawy, który 

nigdy przedtem nie mieszkał w tym mieście, na podstawie spreparowa- 
nych książek meldunkowych przez p. Wielocha — uzyskiwał go bez trudu. 

Jak pisze o tym Andrzej Jałbrzykowski „Stanisław Wieloch, 
któremu wielu zawdzięczało życie, był w Wilnie postacią niemal le- 
gendarną. Szczupły, niskiego wzrostu, o twarzy noszącej ślady prze- 
bytej w Brazylii ospy, miał przenikliwe spojrzenie i cienki prosty 
nos. Nikt jednak w Wilnie nie wiedział jak wygląda naprawdę. 
Przypisywano mu wręcz niesamowite wyczyny, które mogły zaist- 
nieć nieraz tylko w fantazji. Uważano, że w wolnym Wilnie w przy- 
szłości powinna znaleźć się ulica jego imienia dla uwiecznienia tego 
wspaniałego człowieka. ” 

Pod koniec 1941 r. zaangażował się w służbie Armii Krajowej 
pod pseudonimem „Ryszard”. Kierował odcinkiem E VII w wywia- 
dzie „Wachlarza”. 
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Mieszkając z rodziną: żoną i córką w Wilnie przy ul. Sapieżyń- 
skiej 7/2, mistyfikował pracę podziemną, wymagającą kontaktów 
z różnymi obcymi ludźmi, przychodzącymi do domu, uprawianiem 
handlu artykułami spożywczymi oraz sodą kaustyczną. 

W szczęśliwe małżeństwo z piękną i inteligentną kobietą oraz 
w miłość rodzicielską ku maleńkiej kruszynie, noszącej imię Kry- 
styna, urodzonej w 1941 r., wtargnęło nieszczęście 9 sierpnia 1942 r. 
około godziny piątej rano. Gestapo zabrało Stanisława Wielocha 
prosto z łóżka, nie pozwalając nawet na pożegnanie z rodziną. 

W domu po przeprowadzeniu rewizji, podczas której została za- 
brana znaczna ilość gotówki, zrobiono „kocioł” na trzy dni, lecz na 
szczęście żaden z konspiratorów weń nie wpadł. 

We wrześniu 1942 r. przeniesiono Stanisława Wielocha z lochów 
gestapo do więzienia łukiskiego. Wkrótce nabawił się on tam tyfusu 
brzusznego, wobec czego został przeniesiony do Szpitala Zakaźż- 
nego na Zwierzyńcu i tam był pilnie strzeżony. Życzliwe osoby ze 
szpitala: dr Zofia Świdowa oraz dr Suszyńska umożliwiły dwukro- 
tne widzenie żony z chorym. Oczywiście dzięki przekupieniu litew- 
skiego strażnika. Były nawet plany zorganizowania ucieczki więź- 
nia, w czym oprócz dwóch wymienionych lekarek partycypowała 
przyjaciółka p. Zofii — Janina Zienowicz-Zagałowa. Niestety, pro- 
jekty spełzły na niczym, gdyż chory nie miał sił, aby przejść małego 
odcinka drogi od budynku szpitalnego do płotu, poza tym obawiał 
się, że narazi na konsekwencje odwetowe żonę i personel szpitalny. 

Zresztą, zaledwie polepszyło się mu ze zdrowiem, już został odwie- 
ziony do więzienia. 

Rozpoczęła się nowa seria przesłuchań, tym razem uczestniczyli 
w tym gestapowcy z Rygi, ponieważ działalność Wielocha doty- 
czyła Dyneburga. 

W tym czasie, prawie aż do stracenia go w Ponarach, trwał kon- 

takt z żoną poprzez przekazywanie sobie nawzajem listów ukrytych 
w żywności w podawanych paczkach oraz w woreczkach z ubrania- 
mi. Więzień pisał grypsy na bibułce tytoniowej i ukrywał przy 
zwrocie opakowań, np. wkręcając w środek sznurka, którym ścią-
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gnięty był woreczek uszyty z płótna do cukru lub soli, albo zosta- 

wiał na dnie puszki, zwracanej z odrobiną kaszy czy gotowanych 

jarzyn. Żona zaś przesyłała swoje listy zapieczone w plackach 

(oczywiście, było w tym ryzyko, w przypadku Wielochów obyło się 

bez przyłapania). 

18 lutego 1943 r. paczka od żony, jak i od wielu innych, nie została 

przyjęta, co znaczyło niechybnie, iż Wielocha nie ma już na Łukisz- 

kach, czyli w ogóle wśród żyjących. Potwierdziło to później gestapo, 

na prośbę p. Zofii, która zwróciła się doń z powodu żądania danych 

o ojcu nowonarodzonego dziecka 3 kwietnia 1943 r. przez Urząd 
Stanu Cywilnego. (zał. nr 3) 

„Po pewnym czasie, drogą okrężną — jak relacjonuje p. Wielo- 

chowa — doszły do mnie książeczka do nabożeństwa i Ewangelia z na- 
pisem: „ofiara ostatnia” z datą 18 lutego 43 i podpisem męża ”. 

Fragmenty odpisów grypsów Stanisława Wielocha, pisanych od 

27 sierpnia 1943 r. do 16 lutego 1943 r. do żony dają obraz tego 
niezwykłego człowieka. 

„Kochany Zoch, Dzidzi, Kaziulku, cały jestem Wasz i zawsze 

z Wami, moi najukochańsi. Dla Was Wielki Bóg uratuje męża i ojca 

dla wolnej Polski. Módlcie się na mszy św. w Ostrej Bramie. O Wasz 

byt mi chodzi. Oby nie brakowało Wam niczego z łaski Boga... 

„Cierpienia na pewno nie idą na marne. Myśląc o nich z czło- 

wieka emanują pewne siły duchowe, które łącząc się gdzieś pracują 

dla dobra sprawy. 

„Tyle tysięcy ludzi siedzi, wszyscy tam w murach nie giną, może 

i ja się uchowam. Jeszcze gorączkuję. Nogi nie noszą jakby należało. 
Skąd fundusze na produkty, szalenie się martwię Waszymi wydatkami. 
Za wiele wszystkiego — b. dziękuję ”. 

/Według relacji żony Zofii Wielochowej zam. w Zabrzu 
oraz wspomnień A. Jałbrzykowskiego (w maszynopisie) 
dostarczonym przez Marię Wieloch córkę Stanisława./ 
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Kazimierz Oganowski 

  

Urodzony 27 sierpnia 1906 r. w No- 

wej Wilejce k. Wilna, syn Bronisława 

1 Tekli. Wychowywał się w licznej ro- 

dzinie, bo wśród siedmiorga rodzeństwa. 

W czasie wojny dwie siostry Kazimie- 

rza prowadziły tajne nauczanie, nato- 

miast on sam obsługiwał tajną radio- 
stację, będąc żołnierzem Armii Krajowej. 

Nosił pseudonim „Rajmund”. Miał żo- 

nę, rodzinę, a jednak potrafił zdawać 

sobie sprawę z gradacji ważności zadań 

życiowych. 

13 sierpnia 1942 r. wkroczyło gestapo, konfiskując cenne urzą- 
dzenia i aresztowując ich właściciela. Znalazł się na Łukiszkach, 

gdzie pozostawał aż do 18 lutego 1943 r., poddany straszliwemu 
śledztwu i wreszcie został rozstrzelany w kaźni ponarskiej. 

/Inf. pisemna od Anieli Oganowskiej, zam. w Gdańsku./ 

  
Franciszek O ki 

Brat Kazimierza, wybrał drogę ży- 
ciową W kapłaństwie, lecz po jednym 
roku Seminarium Duchownego zmu- 
szony był przerwać naukę, ponieważ 

wybuchła wojna. 
Ten 30-letni ideowiec, także przy- 

należny do AK ukończył tajny kurs 
łącznościowy by pomagać bratu w ope- 
rowaniu stacją nadawczo-odbiorczą. 

Aresztowany w mieszkaniu Kazimie- 
rza, gdzie właśnie znajdowała się owa 

aparatura.  
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- Również od 13 sierpnia 1942 r. przebywał na Łukiszkach, z któ- 
rych donosił w grypsach: „Kielich goryczy wypiłem do dna. Niczego 

bardziej nie pragnę, niż odejść do Boga ”. I tak się stało, ale dopiero 

po 6 miesiącach 18 lutego 1943 r. 

Na prośbę matki Tekli Oganowskiej Komendantura Policji i SD 
wydały zaświadczenie 15 kwietnia 1943 r., iż jej synowie „Kazi- 
mierz i Franciszek zostali skazani za zdradę Państwa Niemieckiego 

na karę śmierci i że wyrok został wykonany”. Zdrada państwa nie- 
mieckiego?... 

/lnf. pisemna od Anieli Oganowskiej, zam. w Gdańsku./ 

ranci W 

Z domu Dawidowicz, urodzona 
w sierpniu 1881 r. w Likana k. Witeb- 
ska. Mieszkała z mężem Leonem 
w Wilnie przy ul. Wileńskiej 37. W cza- 
sie wojny okazali oni bardzo dużo od- 
Wagi, ponieważ ukrywali u siebie 

| byłych wojskowych. Znali ich wielu, 
m. gdyż p. Leon pracował w okresie 20- 

lecia jako kuchmistrz w Kasynie Oficer- 
skim IV Pułku Ułanów Zaniemeńskich 
w Wilnie przy ul. Kalwaryjskiej. 

Pod troskliwą opieką p. Franciszki 
nie jednemu z nich udało się zebrać siły, odkarmić, zdobyć potrze- 
bne dokumenty by powędrować dalej. 

Przed oficerem WP Witkowskim p. Franciszka z dorastającą 
wnuczką Tereską złożyła przysięgę akowską, co było wielkim prze- 
życiem, zwłaszcza dla młodej wtedy dziewczynki, wspominającej 
to po dzień dzisiejszy. : 

W mieszkaniu państwa Dowmontów odbywały się konspiracyjne 
zebrania 1 to właśnie przyczyniło 

  

się do aresztowania jego właś-
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cicielki. Na skutek denuncjacji więźnia przywiezionego z Łukiszek, 

który wskazał lokal, gdzie miały miejsce tajne spotkania. 

Od 17 września 1942 r. ta przeszło 60-letnia kobieta siedziała aż 
5 miesięcy. Krótko przed zabraniem jej na śmierć była wezwana do 
spowiedzi u kapelana więziennego Litwina Bałtromajtisa, który 
wypytywał ją o przyczyny znalezienia się za kratami, zastrzegając, 
iż przy konfesjonale nie wolno kłamać (chodziła fama, iż był on 
konfidentem). Mówiła o tym rodzinie jedna ze współwięźniarek. 

/Inf. od wnuczki Teresy Surwiło zam. w Świdnicy 
i Haliny Chmielewskiej, zam. w Poznaniu./ 

Piotr Biedulski 

Urodzony w 1907 r., syn Jana i Stefanii. W 1930 r. ukończył 
Szkołę Podoficerską I Pułku Piechoty Legionów. W sześć lat póź- 
niej ożenił się i miał synka. Zamieszkiwał nomen omen w Ponarach. 
Kiedy wybuchła wojna i coraz to rozszerzał się ruch walki podziem- 
nej 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. Było to 5 marca 1943 r. 

/Inf. od syna Jerzego Biedulskiego, zam. w Szczecinie./ 

Franciszek Turło 

Urodzony 7 marca 1892 r. w Święcianach. W 1922 r. przeniósł 
się do Wilna podejmując pracę w Dyrekcji Kolei Państwowych. 
Dzięki wielkiej pracowitości i zaradności wybudował domek w 1934 r. 
W Ponarach, gdzie mieszkał szczęśliwie z żoną i dziećmi do wybu- 
Chu wojny w 1939 r. W pracy zawodowej cieszył się nieposzlako- 
Waną opinią.
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Wśród znajomych i sąsiadów uważany był za człowieka, który 

nigdy nikomu nie odmówił pomocy czy rady. 

Podczas okupacji przystąpił do konspiracji w AK i jak podaje 

córka — Wanda Dytz zamieszkała w Gorzowie Wielkopolskim — za- 

przysiągł dużo ludzi, czyli musiał pełnić tam kierowniczą rolę, przy 

tym cieszył się autorytetem również ze względu na wiek. 

13 lutego 1943 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu. Stra- 

cony w Ponarach 7 marca 1943 r, a więc w tempie błyskawicznym. 

Rodzinie udało się uzyskać zaświadczenie w gestapo, stwierdza- 

jące, że wyrok śmierci został wydany przez miejski sąd policyjny za 

zdradę stanu, polegającą na rozdawaniu nielegalnych gazet. 

Zaświadczenie śmierci (Todesbescheinigung) podpisane przez 

SS-Obersturmfuhrera Neugebauera. 

/Informacje od córki W. Dytz z Gorzowa Wielkopolskiego./ 

Witold Wołodźko 

Witold Wołodźko urodzony 30 lipca 1904 r. w Pietuchowie. Przed 
wojną pracował w policji w Wilnie, a następnie w Kurzeńcu (pow. 
Wilejka). We wrześniu 1939 r. był internowany na Litwie w Połądze. 
W listopadzie 1940 r. uciekł z obozu i ukrywał się w rejonie Ostro- 

wca. Na początku 1943 r. został aresztowany przez litewską saugumę. 
Przez trzy miesiące był więziony, bity i maltretowany w więzieniu na 
Łukiszkach, a w końcu rozstrzelany w Ponarach, co potwierdziło 

gestapo na piśmie na żądanie rodziny. Osierocił 7-letnią córkę Kry- 

stynę oraz 26-letnią żonę Dominikę. 

/Inf. od brata W. Wołodźki zam. w Warszawie./
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Feliks Korolkiewicz 

Urodzony w Mińsku w 1892 r, przy- 

był do Wilna w 1927 r. i rozpoczął pracę 

jako zecer w Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowych na Wielkiej Pohulance. 

Dzięki pracowitości i oszczędnemu try- 

bowi życia w 1932 r. założył własną dru- 

karnię wraz ze wspólnikiem p. Narkiewi- 

czem przy ul. Wileńskiej pod nazwą „Świt”. 
W domu panowała spokojna, rodzin- 

na atmosfera, syn-jedynak chowany był 

w dobrobycie, a rodzice roili plany co 

do jego przyszłości. Wybuch wojny po-   
krzyżował wszystko. 

Pan Feliks jako człowiek aktywny, a przy tym żywiący gorące 

uczucia patriotyczne, nawiązał kontakt z podziemiem, z czego nie zwie- 
rzył się ani żonie, ani przyjaciołom, przestrzegając obowiązującej ta- 
Jemnicy konspiracyjnej. Tylko pojawienie się w domu osób nieznajo- 
mych, w tym niejednokrotnie księży, poza tym rozmowy z nimi w czte- 
ry oczy pana domu, mogły nasuwać domownikom przypuszczenia. 

Którejś nocy na początku lutego 1943 r. łomot do drzwi zasygnalizo- 
wał nadeszłe nieszczęście. Wkroczyło gestapo: Niemcy z Litwinami, 
przeprowadzili rewizję, która niczego nie wykryła. Zabrano p. Feliksa. 

Zrozpaczona żona — Kazimiera — pobiegła następnego dnia do 

gestapo, niestety, niczego nie dowiedziała się o mężu. 
Po kilku miesiącach otrzymała powiadomienie, że mąż nie żyje. 

Była to odpowiedź na złożone przez nią pismo. Treść brzmiała: 

„Na podstawie Pani prośby z 30. 04. 1943 komunikujemy, że mąż 

Pani Feliks Korolkiewicz, ur. 03. 02. 1892 w Mińsku z powodu 
sfałszowania urzędowych dokumentów został skazany na śmierć 

Przez policyjny sąd miejski. Wyrok będzie wykonany wkrótce”. Podpi- 

sane przez Obersturmfuhrera SS Neugebauera dnia 15 czerwca 1943 r. 

/Informacje od syna F. Korolkiewicza z Gdańska./
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Czesław Mazurkiewicz 

Urodzony I sierpnia 1917 r. w Wilnie. Skończył Szkołę Podcho- 

rążych. Miał żonę Jadwigę z d.Wasilewską i córkę J olantę. 

Był żołnierzem AK, jego zadaniem było wojskowe szkolenie 

młodzieży. Mieszkał w Wilnie przy ul. Konarskiego. Aresztowany 

w nocy i osadzony na Łukiszkach. 

Żona otrzymała zaświadczenie z gestapo, że jej mąż został skaza- 

ny na śmierć przez Policyjny Sąd Doraźny i wyrok został wyko- 

nany. Zaświadczenie opiewało datę 14 kwietnia 1943 r. 

/Inf. od córki Jolanty Bocheńskiej zam. w Gdańsku 

wg zeznań przed Prokuraturą IPN w Gdańsku 23.10.2000 r./ 

Zofia Dunin-Bor k 

Urodzona 10 października 1904 r. 
w Druskiennikach w woj. wileńskim. 
Córka Władysława i Zofii z Kalenkie- 
wiczów. Pochodziła ze środowiska 
inteligenckiego, ojciec był urzędnikiem 

państwowym. Ukończyła polonistykę 
na USB w Wilnie. Po studiach praco- 

wała jako nauczycielka, m.in. w gim- 

nazjum ss. nazaretanek, wykładała też 
na Miejskim Uniwersytecie Powszech- 
nym w Białymstoku oraz na Uniwersy- 

| tecie Robotniczym w Łapach. Stąd po- 
wzięła  Huakię do ludzi prostych, potrafiła nawiązywać z nimi 
serdeczny kontakt. Wybuch wojny zastał ją w Białymstoku. W cza- 
sie kampanii wrześniowej w 1939 r. brała udział w akcji dywer- 

syjnej, polegającej na sypaniu gwoździ na szosach, którędy prze- 

jeżdżały niemieckie samochody, by dziurawić im opony. Nie wiado- 
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mo czy było to samorzutne (robiła to z koleżankami, czy być może 
przed wojną miała przeszkolenie w tym kierunku w ramach zajęć 
POW). Poza tym ukrywała szkolne maszyny przed rekwizycją, 
której można było się spodziewać ze strony okupanta. Pracowała 
bowiem do wybuchu wojny w Państwowym Gimnazjum Krawiec- 
kim w Białymstoku jako nauczycielka. 

Organizowała opiekę nad rannymi polskimi żołnierzami „„Wrze- 
śnia”, wynajdywała schronienia dla ukrywających się żołnierzy WP 
przed okupantami. W 1940 r. została mianowana szefem Wydziału 
Łączności w Komendzie Okręgu ZWZ Białystok. Wiele jeździła, 
jeszcze więcej chodziła często w przebraniu chłopki. 

W marcu 1941 r. została aresztowana przez NKWD. Odwieziono 
ją do Mińska, w więzieniu podczas śledztwa była bita. Nosiła wtedy 
nazwisko Skowronek, lecz nie przyznała się ani do fałszywego naz- 
wiska, ani do niczego. Obawiając się niewytrzymania tortur, nie zja- 
dała więziennych racji żywnościowych, by być tak osłabioną i mdleć 
podczas przesłuchań. Wybawieniem z dramatycznej sytuacji było 
bombardowanie niemieckich samolotów miasta Mińska, wobec 
czego sowieci ewakuowali więźniów, pędząc ich około 90 kilome- 
trów do Ihumenia. Kto padł w drodze — dobijano. Tamtejsze więzie- 
nie także było bombardowane. Pojawiła się możliwość ucieczki, 
Z której skorzystała Zofia wraz z koleżanką. Na wpół żywa, jedząc 
Po drodze szczaw i piołun, dowlokła się do granic Polski. 

Zaczął się nowy okres w jej życiu. Zamieszkała w Wilnie, praco- 
Wała w Komendzie Okręgu AK w zespole redakcyjnym pisma 
Niepodległość”, wydawanym przez Biuro Informacji i Propagan- 
dy. Cieszyła się uznaniem zarówno szefa J. Dobrzańskiego jak i sa- 

mego Komendanta A. Krzyżanowskiego „Wilka”. 
Była wysyłana do Warszawy jako łączniczka. Troszczyła się 

O swą matkę, umieszczając ją w podwileńskiej miejscowości. 3 maja 
1943 r pojechała po nią, żeby razem udać się do dentysty w Wilnie. 

Wstąpiły po drodze na chwilę do zaprzyjaźnionej (też konspira- 
torki) Jadwigi Reutt. Właśnie w tym czasie u tej ostatniej gestapo 
Przeprowadzało rewizję. Cała trójka została zabrana do więzienia
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w gmachu przy ulicy Ofiarnej. Przy „Renacie” znaleziono w torebce 

plik nielegalnej prasy, to samo u Jej matki. 

Jeszcze tej samej nocy popełniła w celi samobójstwo, wieszając 

się na własnym szalu. 

„Renatę” pośmiertnie odznaczono Orderem Virtuti Militari. 

/Inf.: „Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-45” 
red. zbiorowa, Warszawa 1988 oraz z listu ppłk. O. Dunin-Borkowskiego 

(brata Zofii) z Londynu w 1959 r. znajdującego się w Fundacji Archiwum 

Pomorskiego w Toruniu./ 

  

Nosiła to samo imię co córka, aresztowana wraz z nią 3 maja 

1943 r, i osadzona najpierw na Ofiarnej, później na Łukiszkach. 
Podczas przesłuchań przyznała się do tego, że owszem czytywała 
tajną prasą. W więzieniu wzięto ją do obierania ziemniaków w ku- 
chni. Ponieważ zaczęła coraz bardziej zapadać na zdrowiu, bo była 

ciężko chora na serce, została umieszczona w więziennym szpita- 
liku. Tam pani Zofia zawsze czynna, o gołębim sercu, wiązała na 
drutach sweter dla jednej ze strażniczek. 

Gdy 13 lipca w 1943 r. zabierano ją, twierdząc że idzie na wol- 
ność, nie miała złudzeń, wiedziała że na śmierć. Pytała poirytowa- 
na: „Po co mnie okłamujecie”? Rozdała swoje rzeczy towarzy- 
szkom z celi i odważnie odeszła. 

Wyrok śmierci zapadł dlatego, że po ujęciu pani Zofii okazało 
się, iż miała w torebce nielegalną prasę. A więc zaważył corpus 
delicti. 

finf. z listów ppłk. O. Dunin-Borkowskiego j.w./
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Jadwiga Reutt 

  

Starsza, samotna, niezwykle skupiona w sobie i poważna, po pro- 
stu ewangeliczna postać. Czynna w konspiracji, aresztowana 3 maja 
1943 r. wraz z obiema paniami Borkowskimi. Podczas śledztwa ka- 
towana. Rozstrzelana w grupie 48 osób 13 lipca 1943 r. 

/Inf.: listy ppłk. O. Dunin-Borkowskiego j.w./ 

Bolesław Sygnatowicz 

Urodzony w 1871 r. W chwili aresz- 
towania na przełomie marca i kwietnia 
w 1943 r. liczył 72 lata. Cała rodzina 

.  Sygnatowiczów, zamieszkała w Wilnie 

przy ulicy Mostowej 16, była zaanga- 
| żowana poważnie w pracy konspiracyj- 
nej, polegającej na kontaktach z dzia- 

. łaczami dalekiego zasięgu, tj. na tyłach 
frontu niemieckiego. 

Kiedy zostali „namierzeni”, wszyscy 

przebywający w tym czasie w domu 
m" byli zabrani przez gestapo. Ocalał tylko 

nieobecny ; syn Bolesława — Apolinary, którego w porę ostrzegli 

sąsiedzi, by nie wracał do domu. 
Również nie aresztowano żony p. Bolesława — Anieli, ponieważ 

była wtedy w majątku rodzinnym Nasielanach. Gdy po dłuższym 
Czasie pojawiła się, zastała mieszkanie opieczętowane przez gesta- 

Po. Udała się więc doń i dowiedziała się, że wszyscy aresztowani 

Zostali już rozstrzelani. Było to 13 maja 1943 r. 

  

/Inf. dotyczące rodziny Sygnatowiczów pochodzą od żony 
Apolinarego Sygnatowicza Krystyny zam. w Bydgoszczy./
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Kazimierz Sygnatowicz 

Urodzony 16 marca 1909 r. (w za- 

świadczeniu wydanym przez gestapo 
data błędna 03. 03. 1909 r). Po ukoń- 

czeniu Państwowej Szkoły Technicznej 
na Holenderni w Wilnie wstąpił do 

Wojskowej Szkoły Technicznej. 17 ma- 

rca 1938 r. został mianowany poru- 

cznikiem w Korpusie Oficerów jako 
saper. Nominację podpisał Prezydent 
Rzeczypospolitej I. Mościcki oraz 

" Minister Spraw Wojskowych w War- 
k szawie na Zamku. 

Jako zawodowy wojskowy brał udział w wojnie 1939 r. broniąc 
Warszawy. W listopadzie 1939 r. po pokonaniu trudów przedostania 
się przez granicę niemiecko-sowiecką dotarł do Wilna. 

Od razu zaangażował się w ruchu konspiracyjnym w bardzo po- 
ważnych i niebezpiecznych operacjach rozpracowywania terenów 
należących do Związku Radzieckiego. 

Aresztowanie nastąpiło po powrocie Kazimierza z Mińska. Roz- 
strzelany razem z ojcem Bolesławem. 

Żona jego Irena, zamieszkała razem, była zameldowana jako 
sublokatorka pod panieńskim nazwiskiem Filipówna. Zabrano ją 
także do więzienia, lecz wkrótce zwolniono. 
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Regina Jońska z natowicz 

Urodzona 27 września 1913 r., 

młodsza siostra Kazimierza. Absol- 

| wentka Liceum Filomatek w Wilnie. 
| Brała udział w tej samej akcji na Bia- 

| łorusi. Aresztowana i rozstrzelana 13 

maja 1943 r. 

  
Leon Joński 

Urodzony 11 listopada 1909 r., po- 
chodził z woj. krakowskiego. Był sa- 

perem w randze podpor. WP. Mąż 

Reginy, członek AK, pracujący w wy- 

wiadzie na tyłach frontu wschodniego. 

Z zaświadczenia wileńskiego gesta- 

po, wydanego 6 marca 1944 r. na ręce 

Apolinarego Sygnatowicza (krewnego 

wymienionych osób) wynika, że zostali 

oni skazani na śmierć 13 maja 1943 r. 

Zaświadczenie miało służyć wymeldo- 

waniu powyższych osób. 

Te skąpe dane wraz z załączonymi dokumentami zostały przeka- 

zane autorce przez żonę najmłodszego z rodziny Sygnatowiczów 
(zmarłego w 1987 r.) — Krystynę Sygnatowicz, zamieszkałą w Byd- 
8Oszczy, 
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Władysław Cynk 

I Urodzony 6 stycznia 1898 r. w Dy- 
| neburgu, syn Stanisława i Stanisławy 

zd. Świrskiej. 
W okresie niepodległości Polski 

1918-1939 r. oraz okupacji mieszkał 
w Wilnie. Pracował jako urzędnik w Dy- 

rekcji Kolei Państwowych. Był czło- 
b wiekiem zdolnym, pracowitym i pełnym 
u inicjatywy, co zostało docenione przez 

y najwyższe czynniki państwowe. 25 wrze- 
śnia 1938 r. Prezes Rady Ministrów 

| Sławoj Składkowski nadał mu Brązowy 
Krzyż Zasługi za „zasługi w służbie kolejowej”. Do tych walorów 
dochodziły jeszcze inne, a mianowicie Władysław Cynk był ogrom- 
nie oddany rodzinie: żonie, oraz trójce dzieci: dwóm synom i córce. 

Nie poprzestawał jednak na zasklepieniu się w kręgu ogniska do- 
mowego, widział swe obowiązki również w szerszym kontekście — 
narodowym. Podczas okupacji hitlerowskiej w Wilnie (a może i wcze- 
śniej) przystąpił do konspiracji wespół z kolegami, między innymi: 
Zygmuntem Szymańskim, Mieczysławem Brażewiczem, Mieczy- 
sławem Sołtanem, Wacławem Zawiszą i Gerardem Siuchtą. Wszys- 
cy byli pracownikami kolejowymi, tak bardzo potrzebnymi w dzia- 
łalności Podziemia. 

Władysław Cynk zmienił wprawdzie rodzaj pracy, był po prostu 
palaczem na lotnisku w Porubanku k.Wilna, ponieważ władze litew- 
skie przeprowadziły redukcję polskich urzędników, lecz utrzymy- 
wał kontakt z dawnymi kolegami, zwłaszcza z Zygmuntem Szy- 
mańskim — kolejowym telegrafistą. 

Pan Władysław należał do Armii Krajowej, jednakże o jego kon- 
kretnych poczynaniach trudno coś dziś powiedzieć. Obowiązujący 
w konspiracji system piątkowy zawężał znajomość ludzi i spraw, 
zwłaszcza że cała piątka zginęła. Wiadomo od żyjącego Jeszcze 
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młodszego brata żony Romualda Urbanowicza (zamieszkałego obe- 

cnie w Świebodzinie), że był on zaprzysiężony w 1942 r. w AK 

przez Zygmunta Szymańskiego, że dyrektywy i polecenia dla tej 
grupy kolejarzy płynęły z Warszawy. Przyjeżdżał do Cynków kurier 
o konspiracyjnym nazwisku Alicki „Hubalczyk”, w Wilnie wystę- 
pujący pod pseudonimem „Kwiecień” i nieraz nocował u nich na ul. 
Konduktorskiej10 m. 12, gdzie zamieszkiwali od wielu lat. 

Te kontakty nie uszły uwagi sąsiadki z tej samej ulicy (spod nr 4 
lub 6) Szyszkowej. Była to Volksdeutschka, zrobiła donos do ges- 
tapo, które dało wiarę tak „pewnej” dla nich osobie. Cynka aresz- 
towano. 

Dla Niemców oskarżenie polskiego kolejarza o współpracę z taj- 
ną organizacją było sprawą gardłową. 

Wojenne działania polskiego Podziemia musiały doprowadzić 
władze okupacyjne do zdeterminowanej oceny ujętych kolejarzy. 
Dla Władysława Cynka dodatkowym obciążeniem było ujawnione 

permanentne wyciekanie paliwa na lotnisku w Porubanku, gdzie 
pracował. Ta akcja sabotażowa utrudniała poważnie transport samo- 
lotów. Spadały niemieckie samoloty, którym dolewano eteru do 
benzyny, o czym wspominał mec. J. Leszczyński (zam. po wojnie 
W Łodzi), pracujący w tym czasie z W. Cynkiem. 

23 kwietnia, parę dni przed Wielkanocą, na pokwitowaniu ode- 
branej paczki Władysław Cynk dopisał: „Wesołych Świąt. Dziękuję, 
całuję i czekam chusteczki — Władek”. Pismo niesprawne. Czy wte- 

dy już bito go i torturowano? Podobno zrywano mu paznokcie, aby 
Wymusić zeznania. Był twardy, nie wydał nikogo. 

16 i 30 kwietnia już ledwo można odczytać podpis na kartce 

Z podaną żywnością 7 maja — to samo, zaś 14 maja kartki wróciły 

Nie podpisane. Dla rodziny miało to jednoznaczną wymowę. 
Dopiero w rok później, na skutek starań żony W. Cynka, gestapo 

Wydało pismo, że Cynk Vladas (zlitewszczone imię) 13 maja 1943 r. 
Zmarł. Może się to przydarzyć wszak każdemu. Ten Bescheinigung 

der Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD Litauen prze- 
Chowywany jest przez rodzinę do dziś. Cyniczne zaś stwierdzenie,
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że po prostu zmarł, sprostowane jest w wierszu braci kolejarskiej 

tamtych lat. Oto ów prawdziwy nekrolog, anonimowego autorstwa: 

Rok 1943 
P, . . | / h | ; 

To był ponury czwartek trzynastego maja 
Kiedy krwawe gestapo i Litwinów zgraja 

Powiedli na śmierć nowe niewinne ofiary, 
Które miały utulić dziś głośne Ponary. 
Siedemdziesięciu było tym razem skazańców. 

Choć z ukrycia, bezgłośnie wzięli się do dzieła, 
Dla chwały i potęgi Tej, co nie zginęła. 

A w tej liczbie powlekli do Ponar piraci 
Garść na wszystko ofiarnej kolejowej braci. 
Tam ją ręka zbrodniarza na wieki ucisza, 

Padł więc Brażewicz, Szymański, Sołtan, Zawisza 

I Siuchta prawie dziecko i Cynk zawsze cichy. 
Wszyscy prawi, szlachetni, bez krzty w sercu pychy. 

Śpijcie zacni koledzy w leśnej Ponar ciszy 
Dziś Wilno, jutro Polska was cała posłyszy, 
Bo purpura krwi waszej rubinem zapłonie 
W umiłowanej Polski złocistej koronie. 
A wasze biedne matki, sieroty i wdowy 
Łzy co ołowiem płyną na morderców głowy 
I słowa potępienia nam na usta cisną 

Z czasem, jak drogie perły w tej koronie błysną. 
Pamiętając więc o tym głowę noście dumnie 
To, co dziś się panoszy, jutro legnie w trumnie. 
Z łez zaś waszych, z niewinnie krwi przelanej morza 
Wyłoni się jaśniejsza dla nas wszystkich zorza 
I użyczy potężnej Polsce aureoli. 
A nam w radość zamieni to, co dziś tak boli. 

/Opracowane na podstawie: a) relacji rodziny Władysława Cynka 
zebranych przez syna inż. Kazimierza Cynka, zamieszkałego w Toruniu; 

b) rejestru skazanych w LPA./
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Michał Korkozowicz 

    

   
   

    

| Urodził się 11 stycznia 1918 r. w ma- 

b jątku rodzinnym Trościeniec powiatu 
słuckiego (Słuck — ten od słuckich pasów). 

gy W tym czasie dotarła tam rewolucja. 

U Bolszewicy nakazali opuszczenie domu. 
] Dzieci z nianią znalazły się we wsi 

| Brzozówka, rodzice zaś ukrywali się 
gdzie indziej. 

| Za wydanie ojca Ignacego było wyz- 

naczone 100 tysięcy rubli nagrody. 

W 1919 r. wróciły wojska polskie na 
i tamte tereny i rodzina mogła znaleźć się 

u siebie, niestety, na krótko, gdyż w lipcu 1920 r. musiała uciekać 

przed zbliżającą się ofensywą wojsk sowieckich. Z polskimi oddzia- 
łami znalazła się pod Warszawą. 

W styczniu 1922 r. ojciec objął posadę starosty w Słonimiu. Michał 
ukończył w tym mieście szkołę podstawową. W 1927 r. rodzina 
przeniosła się do miasta Wilejki, gdzie ukończył gimnazjum im. H. 
Sienkiewicza i zdał maturę. W 1938 r. rozpoczął studia na Wydziale 
Rolnym USB w Wilnie. 

Kiedy wybuchła wojna w 1939 r. był w Legii Akademickiej. Pod- 
Czas okupacji niemieckiej działał w Armii Krajowej jako szef wileń- 

Skiej placówki wywiadowczej. Nosił pseudonim „Sas”. 
Z książki „Na szachownicy życia” H. Żuka dowiadujemy się, że: 

„kiedy siatka wywiadu z trudem zbudowana przez „Śliwę” padła... 
młody Korkozowicz, pomimo ostrzeżenia nie chciał uciekać, by nie na- 

'azić na aresztowanie swojej młodziutkiej żony i kilkumiesięcznego 
Synka ”. W 1942 r. bowiem wziął ślub z Bożeną Rymwid-Mickiewicz, 
4 W 1943 r. urodził się synek Ignacy. 

Michał osadzony na Łukiszkach zdołał przekazać tylko jeden gryps 
e wzmianką, że „już nie biją”. 13 maja 1943 r. znalazł się na liście 
Skazańców wraz z 24 innymi polskimi bohaterami. 

/Inf. pisemne od brata Michała, zam. w Sopocie./
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Bronisława Ja a Beębnowska 

Córka Franciszka. Żołnierz AK, urodzona w 1909 r. w Moskwie. 
W Wilnie posiadała zakład fotograficzny przy ul. Zamkowej, gdzie 

był punkt kontaktowy. Aresztowana, siedziała na Łukiszkach, 

zabrana na Ponary 14 maja 1943 r. 

/Informacje od Jana Rymszewicza z Sopotu./ 

Wanda Kalczyńska 

Z d. Potkańska, urodzona 23 czerwca 

1886 r. w Gniewięcinie. W latach 1919- 

- 1920 brała udział w szeregach POW 
| w wojnie z bolszewikami, w 1919-1920 

służyła w 2 Armii WP, za co później 

| była odznaczona Krzyżem Niepodległo- 
| ści z Mieczami, Krzyżem Zasługi 

* i innymi odznaczeniami państwowymi. 
ń ll października 1919 r. zawarła 

' związek małżeński z oficerem WP 

Stanisławem Kalczyńskim, jednak 
zr krótko cieszyła się szczęściem, ponie- 

waż mąż Jej w ika odniesionych ran zmarł w 1920 r. 

Do 1939 r. pracowała w wojskowym szpitalu w Wilnie na An- 
tokolu. W czasie II wojny światowej była żołnierzem AK. W 1942 r. 

została aresztowana wraz z najmłodszą siostrą Jadwigą w miesz- 

kaniu, które zajmowała cała rodzina przy ul. Skopówka 7 m. 7. Jak 
wspomina jej siostrzeniec płk Janusz Potkański (wtedy 13-letni 
chłopiec): „Aresztowanie nastąpiło prawdopodobnie w wyniku zdra- 
dy, gdyż całą naszą liczną rodzinę ustawiono w szeregu, zaś męż- 
czyzna z nasuniętym na oczy kapeluszem, postawionym kołnierzem, 
a tym samym zakrytej twarzy, wskazał palcem ciotkę Wandę 
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i Jadwigę ”. Obie panie miały tę samą przeszłość z okresu wojny 

w 1920 r. i obie były związane najpierw z ZWZ, a następnie z AK. 

Znalazły się na Łukiszkach i dowożone były na przesłuchania do 

gmachu gestapo przy ul. Ofiarnej. 

W połowie 1943 r. Jadwigę zwolniono z więzienia, lecz była ona 

nieustannie inwigilowana i 16 marca 1944 r. zmarła nagle na atak 

serca. Osierociła małą córeczkę Krystynę. 

Natomiast Wanda poniosła śmierć na Ponarach 14 maja 1943 r. 
Jak wiadomo rodzinie, przyjęła na siebie stawiane przez gestapo za- 

rzuty, chcąc ratować w ten sposób młodszą od siebie siostrę, matkę 

dziecka. 
Ta dzielna i bohaterska kobieta wpisała się w poczet rodziny 

O wybitnie patriotycznych tradycjach. Brat p. Kalczyńskiej — Zyg- 

munt był żołnierzem | Dywizji Legionów. 

/Informacje na podstawie pisemnej relacji 

Janusza Potkańskiego, zam. w Warszawie./ 

Tadwica Mangirdó 

Urodzona 11 października 1889 r, 
córka Edwarda i Jadwigi z d. Bury. 
Rodzinę miała liczną: ośmioro rodzeń- 

stwa, w tym siostrę bliźniaczkę Teresę. 

Od niej to właśnie autorka dowie- 
działa się pewnych szczegółów, doty- 
czących Jadwigi, którą przeżyła o pra- 

wie pół wieku. 

Oto relacja autorki książki: Wstrzą- 

sające było to, kiedy odwiedziłam 

p. Teresę w lutym 1990 r, liczącą prze- 

szło sto lat. Twarz staruszki ożywiła się 

Ma wspomnienie siostry, z którą chodziła ongiś do gimnazjum rzą- 

Owego w Warszawie. Pamiętała, że Jadwiga po ukończeniu śred- 
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niej szkoły uczęszczała na kurs księgarski, następnie zaś pracowała 
w księgarni Kazimierza Rudzkiego, znanej w Wilnie w okresie 
międzywojennym. 

Cała rodzina mieszkała przy ul. Zawalnej 7 m. 6, zbiegiem oko- 

liczności w domu, który często odwiedzałam, ponieważ mieszkała 
tam moja ukochana nauczycielka p. Helena Straszyńska — także 
czynna konspiratorka. 

O pracy w Podziemiu p. Jadwigi nikt w rodzinie nie wiedział, 
dlatego że potrafiła ona dochować obowiązującej tajemnicy. Dopie- 
ro po aresztowaniu i osadzeniu w łukiskim więzieniu okazało się, iż 
w jej pokoju była skrzynka kontaktowa, a ludzie którzy do niej 
przychodzili byli odbiorcami fałszywych dokumentów. Jadwiga 
Mongirdówna przypłaciła to życiem, została rozstrzelana w Pona- 
rach 14 maja 1943 r., co zresztą potwierdza wykaz skazańców w do- 
kumentacji więziennej, znajdującej się w LPA w Wilnie, sygn. 
R 730-2-148-110. 

/Inf. Teresa Mongird, Gdańsk./ 

  

a Córka Konstantego. Harcerka w Cho- 

| rągwi Wileńskiej, drużynowa zuchów, 
sekretarka tego referatu w Komendzie. 
Aresztowana podczas pobytu w szpi- 
talu, więziona na Łukiszkach, rozstrze- 
lana wraz z mężem Bronisławem 

| 14 maja 1943 r. według dokumentacji 

więziennej, sygn. R-730-2-148-110 
w LPA w Wilnie.  
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Bronisław Radziszewski 

Syn Józefa. Żołnierz AK Okręgu Wileńskiego, aresztowany ra- 

zem z żoną Kazimierą, zabrany na Ponary z więzienia łukiskiego 

14 maja 1943 r. w dużej grupie akowców. Według sygn. R-730-2- 

148-110 LPA w Wilnie. 

W kilkadziesiąt lat później Adam Borzobohaty — żołnierz AK, 

więzień PRL w latach 1948-56, umieścił tablice pamiątkowe przy 

kościele Świętych Męczenników w Bydgoszczy (kościół ten był 

miejscem ostatniej mszy św. ks. Jerzego Popiełuszki) ku czci Kazi- 

miery i Bronisława Radziszewskich straconych w Ponarach, obok 

Zaś tablice upamiętniające dr. med. Władysława Borzobohatego — 
Powstańca 1863 r., zmarłego na wygnaniu oraz majora WP Fabiana 
Borzobohatego — zamordowanego w Starobielsku. 

Rozsiane są prochy naszych bohaterów narodowych... od Ponar 

Po Starobielsk. 

RADZISZEWSKA 
PY bb 
ASUS" HU 

EAT 

BRONISŁAW RADZISZEWSKI 
USRR 

TYT T 92,177 
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Maria z d. Norejko i Witold Szapscy 

Tragiczne dzieje tych młodych małżonków należy omówić nie- 

rozdzielnie. Oboje walczyli o ideały całego pokolenia okresu wojny, 

poznali się właśnie pod tymi auspicjami, zafascynowali sobą, 
podążając w tym samym kierunku i wreszcie razem zginęli u progu 

wspólnego życia, wypełnionego miłością i planami na przyszłość. 

Marysia Norejkówna urodzona w 1920 lub 1921 r. mieszkała 

w Wilnie, gdzie uczęszczała najpierw do Szkoły Powszechnej nr 37 

przy ul. Wileńskiej, vis a vis kościoła św. Katarzyny w centrum 
miasta. 

  

     
Wychowanie w tej szkole, jak zresztą i w wielu innych, było 

głęboko religijne, co stanowiło cechę charakterystyczną edukacji, 
zarówno w szkołach państwowych jak i prywatnych w latach przed- 
wojennych w Polsce. Wspomina J. Awgulowa z Torunia (koleżanka
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Marysi): „W moich zapiskach pamiętnikarskich pod datą 12 grud- 
nia 1929 r. (byłyśmy w HI klasie) znalazłam wzmiankę o tym, że 
P. kierowniczka rozdała nam medaliki z wizerunkiem św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus i nazwała nas kwiatkami św. Teresy. Wśród wyróż- 
nionych dziewczynek była Marysia Norejkówna ”. 

Wspomnienia z tego okresu J. Awgulowej były nadane przez 
Polskie Radio 14 stycznia 1989 r. pt. „Pochylona nad czasem, który 
przeminął”. 

Obraz zewnętrzny Marysi pokrywał się z pięknem jej wnętrza. 
Regularne rysy twarzy W koronie upiętej z długich, ciemnych war- 
koczy, miły uśmiech i urzekająco łagodny głos. 

O jej warunkach domowych wiadomo tylko tyle, że nie były ła- 
twe. Ojciec pełnił obowiązki stróża w ogrodzie pani admirałowej. 
Marysia miała starszą siostrę — nauczycielkę i młodszego brata. 

Podczas wojny, w bliżej nieokreślonym czasie, Marysia zaanga- 
żowała się w pracy konspiracyjnej. W jej mieszkaniu spotykali się 
Znajomi i nieznajomi, wszyscy, którym potrzebna była jakaś pomoc. 
W ten sposób pojawił się ppor. broni pancernej Witold Szapski, 
starszy od Marysi o sześć lat, bo urodzony 8 sierpnia 1915 r. w Wa- 
Ślliszkach. Państwowe Seminarium Nauczycielskie ukończył 
w Szczuczynie Nowogródzkim. 

Jak wspomina jego szkolny kolega Ryszard Ginel: „... był niskie- 
80 wzrostu, krępy, oczy niebieskie, płowa czupryna. Cechy charak- 
leru: uparty, zawadiacki, nieustępliwy, patriota bez opamiętania ”. 

Szkołę podchorążych w Modlinie ukończył tuż przed wybuchem 
Wojny. Jako akowiec przybrał pseudonim „Ramsza”. Brał udział 
W wyrabianiu fałszywych dokumentów oraz w szkoleniu wojsko- 

młodzieży. 
Z takim zaangażowaniem w pracy konspiracyjnej, a przy tym 

Przeszłością wojskową zaimponował Marysi. Oboje, owiani roman- 

byczną miłością, niedługo po zapoznaniu się wzięli ślub. Krótko 
Jednak trwało ich szczęście. 

Nn lipca 1942 r. Witold został aresztowany. Szedł z kolegą ulicą 
"leoczekiwanie został zatrzymany dla sprawdzenia dokumentów
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przez gestapowców. Kolega od razu zaczął uciekać, ostrzeliwując 
się, zaś „Ramszę” zabrano do więzienia, gdzie przebywał cztery 

miesiące, strasznie katowany przez Litwinów z saugumy, wskutek 
czego zmarł. Kiedy energiczna Marysia wszczęła starania o uzyska- 
nie ciała męża, uwieńczone powodzeniem, zobaczyła do jakiego 
stopnia można pastwić się nad człowiekiem. 

Zwłoki „Ramszy” były właściwie wykupione za olbrzymie pie- 
niądze, w czym walnie dopomogła Komenda AK Okręgu Wileńskiego. 

Po przeżytej tragedii Marysia chciała wyjechać z Wilna do Wasi- 

liszek — miejscowości rodzinnej Witolda. Bała się, że może być też 

aresztowana. Nie zdążyła uciec. Zabrano ją na Łukiszki, codziennie 

była doprowadzana na przesłuchania do gmachu gestapo przy ul. 
Ofiarnej. Podczas jednego ze śledztw w marcu 1943 r. porwała się 
na czyn desperacki. Najpierw uderzyła lampą stojącą na biurku 
gestapowca, a następnie wyskoczyła przez okno. Było to drugie 
piętro. Połamała nogi; leżała w szpitalu, najpierw miejskim, gdzie 
pozwolono matce odwiedzać ją, później przeniesiona została do 

szpitala więziennego. 14 maja 1943 r zabrana na noszach na śmierć 
w Ponarach. 

W 1986 r. żyła jeszcze matka Witolda Szapskiego zamieszkała na 
Śląsku, siostra zaś w Szczecinku, od których informacje te prze- 
kazał kolega Ryszard Ginel (zam. w Szczuczynie). 

Zygmunt Szymański 

Kolega ze studiów Eugeniusza Górskiego w Wyższej Szkole 
Nauk Politycznych w Wilnie. W okresie okupacji hitlerowskiej 
pracował na kolei. Przewoził znaczne ilości prasy podziemnej. Pew- 
nego razu transportował pokaźną walizę, którą umieścił w baga- 
żniku przedziału, a sam czytał egzemplarz przewożonej gazetki. 
Nagle do pociągu wkroczyli żandarmi. Szymański czytaną gazetkę 
wsadził do kieszeni wiszącego płaszcza i czym prędzej udał się do 
toalety. Rewidenci po wejściu do przedziału spytali: „Czyj fo
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płaszcz? ”, zaś po znalezieniu „trofeum” ponownie spytali: „Gdzie 

są bagaże nieobecnego? ”. Po otwarciu walizki i stwierdzeniu jej 
zawartości wywlekli z toalety Szymańskiego i bestialsko skatowali, 
a następnie przewieźli na Łukiszki. 

Był to pierwszy aresztowany z większej grupy kolejarzy, straco- 

nej w Ponarach 14 maja 1943 r, gdzie również on zginął. 

/Inf. od Tadeusza Zawiszy, zam. we Wrocławiu, który powtórzył to, 

co usłyszał od jedynej córki państwa Górskich, której imienia nie pamięta./ 

Wacław Zawisza ps. „Zacza” 

Pochodził z Warszawy, gdzie do 
a 1931 r. pracował jako urzędnik w Mini- 

| sterstwie Skarbu. Żona Wanda z d. But- 
| kiewiczówna pochodziła z polskiej ro- 

| dziny ziemiańskiej na Źmudzi. Rodzina 
| przeniosła się w końcu 1931 r. do Wilna 

z powodu tęsknoty p. Wandy za rodziną 
tam zamieszkałą. Pan Wacław załatwił 
przeniesienie służbowe do Izby Skar- 
bowej, mieszczącej się przy ul. Wielka 
Pohulanka w sąsiedztwie DOKP. 

' W chwili wybuchu wojny w 1939 r. 
Pełnił obowiązki Komendanta IV Dzielnicy Obrony Przeciwlot- 
Miczej miasta Wilna, która mieściła się w podziemiach DOKP. 
Po zajęciu Wilna przez Litwinów Wacław Zawisza został zwol- 

Mony z pracy jako urzędnik „nasłany z Polski”, zaś cała rodzina 

ana za obcokrajowców. Przyszły trudne materialnie czasy. Już 
W początkach okupacji niemieckiej macki represji sięgnęły po Jed- 

Nego z przedstawicieli rodziny Zawiszów. Syn Tadeusz otrzymał 

Wezwanie do natychmiastowego stawienia się w Arbaitsamcie 
(który kierował do przymusowej pracy w Rzeszy). Państwo Zawi- 
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szowie uzgodnili więc czasowy wyjazd matki z trójką dzieci do 

rodzinnego majątku Pożyżmele, położonego na Litwie w okręgu 

szawelskim. Wacław pozostał w Wilnie, opiekując się schorzałą teś- 
ciową, niezdolną do wyjazdu z miasta, gdzie miała zapewnioną 

stałą opiekę lekarską. Otrzymał pracę na kolei. Rodzina miała wró- 

cić do Wilna po nawiązaniu kontaktów, zapewniających dostawę 
żywności z Litwy. Dzieci musiały przecież kontynuować naukę na 
kompletach tajnego nauczania. 

Niestety, plany te zostały pokrzyżowane; ukazało się bowiem za- 

rządzenie władz niemieckich, że na każdy wyjazd na odległość wię- 
kszą niż 100 km musi być specjalne zezwolenie, wydawane w wyją- 
tkowych przypadkach. Rodzina została więc rozdzielona. Tylko spo- 
radycznie p. Wacławowi jako kolejarzowi udawało się ją odwiedzać. 

Po raz ostatni od 27 marca 1943 r. przebywał w Pożyżmelach aż 
trzy dni. Opowiadał o sytuacji w Wilnie, o walce społeczeństwa pol- 
skiego z narastającym terrorem okupantów: Niemców i Litwinów. 
Wspominał o licznych aresztowaniach, m.in. bliskiego współpraco- 
wnika — Brażewicza (rozstrzelany później z Zawiszą). Opowiadał, 
że odkryto konfidenta, który wydał wielu swoich młodych kolegów 
(to M. Orłowski) i że stykał się z jego rodzicami w tym czasie, kiedy 
pełnił obowiązki Komendanta IV Dzielnicy OPL w Wilnie. 

Pan Zawisza napomknął także o swym zagrożeniu. Na usilne proś- 
by, by pozostał na Litwie, nie chciał przystać, motywując to tym, że 
byłoby mu tutaj bardziej niebezpiecznie niż gdziekolwiek indziej ze 
względu na wrogi stosunek miejscowych Litwinów względem Pola- 
ków. W razie poszukiwania go mogłaby być zabrana nawet cała rodzina. 

W tydzień po wyjeździe Wacława Zawiszy nadszedł do Pożyż- 
mel telegram od znajomego z Wilna o konieczności przyjazdu 
kogoś z rodziny Zawiszów, ponieważ zachorowała stara matka. Był 
to umówiony znak, że stało się coś złego. Pan Wacław znalazł się na 
Łukiszkach. Zonie udało się podać mu paczkę żywnościową. 
Próbowała dotrzeć do adwokatów, aby ratować męża. Ktoś poradził 
udanie się do Litwina nazwiskiem Szerksznis, który podobno miał 
dojście do gestapo. Ów adwokat przyobiecał wykupienie więźnia za
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horrendalny okup. Zrozpaczona kobieta postanowiła powrócić do Po- 
żyżmel, spieniężyć co się da i zaciągnąć pożyczki u krewnych w są- 
siednich majątkach. Nie udało się jej jednak tego dokonać. Na domiar 
złego nie otrzymała ponownego zezwolenia na powrót do Wilna. 

Rodzina Zawiszów znalazła się tam dopiero w końcu sierpnia 
1944 r, już po spaleniu dworu w Pożyżmelach w czasie działań 
wojennych. Wtedy dowiedziała się o okolicznościach aresztowania 
głowy rodziny. Informatorką była wieloletnia sąsiadka z ul. Konar- 
skiego — siostra Eugeniusza i Aleksandra Górskich, aresztowanych 

15 stycznia 1943 r. Opowiadała, że zaraz po powrocie p. Wacława 
Z Litwy, kiedy zmierzał do domu, wybiegła ostrzegając go, by ucie- 
kał, bo wokół odbywają się aresztowania. Spytał, czy było u niego 

gestapo, a skoro nie, to musi wejść do mieszkania po to, ażeby 

Zniszczyć pewne dokumenty. Podobno w nocy palił jakieś papiery. 

Rano poszedł do pracy, dokonał więc jakby kroku samobójczego, 
Ponieważ stamtąd od razu został zabrany i przewieziony do wię- 
Zlenia. Prawdopodobnie uczynił to dlatego, gdyż przypuszczał, iż 

nie Jest jeszcze „spalony” skoro nie było u niego rewizji. 
Wacław Zawisza w konspiracji pisał piękne, patriotyczne 

artykuły do prasy, podpisując „Zacza”. Przyjął pierwsze sylaby od 
Zawiszy Czarnego i taki pseudonim przylgnął już do niego nawet 
W zapisach więziennych. Być może prowadził kolportaż, tak jak to 
tobiła większość kolejarzy, mając możność poruszania się W róż- 

Mych kierunkach. Nie jest wiadomym jednak, jakie konkretnie wy- 

Onywał zadania. Co przeszedł w więzieniu podczas kilkumiesię- 

Cznego śledztwa można tylko sobie wyobrazić... 
Poniósł śmierć męczeńską 14 maja 1943 r. w Ponarach z rąk 

Itewskich szaulisów, nie wiedząc, że wkrótce również Litwin przy- 

Czyni się do śmierci jego najmłodszego syna Bohdana, który 30 sty- 
cznia 1945 r. został aresztowany na ulicy przez litewskiego mili- 

Janta i więziony na Łukiszkach. 
Starszy syn Tadeusz i córka Halina na szczęście przeżyli 1 prze- 

azali powyższe tragiczne informacje o losach swej rodziny. 

/Wg relacji Haliny i Tadeusza Zawiszów zamieszkałych we Wrocławiu./
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Bronisław Doroszkiewicz 

Błędnie podany w wykazie archiwalnym jako Draszkiewicz. 

Był to około 25-letni student USB, o którym jego współtowa- 

rzysz z celi na Łukiszach wspomina, że przechodził okrutne tortury. 

Nie wytrzymał ich i przyznał się do przynależności do AK. Tym 

samym wydał na siebie wyrok śmierci. 

/Wg relacji I. Karabana, zam. we Wrocławiu./ 

Barbara Thomme 

Z domu Kalinowska ur. 5 października 1920 r. w Rydze. Następnie 
mieszkała z rodziną w Wilnie, tutaj zdała maturę w czasie okupacji. 
Wyszła za mąż za syna gen. bryg. Wiktora Thomme (sławnego obroń- 
cy Modlina w 1939 r). Mąż jej — młody ppor. ukrywał się i wkrótce 
udało mu się przedostać do Warszawy, natomiast Barbara pozostała 

w Wilnie. Pracowała Jako urzędniczka w miejskim zarządzie. 
Pełniła ważne funkcje w konspiracji. Zawsze nosiła przy sobie 

broń w torebce. 
Po Jej aresztowaniu został założony „kocioł” w mieszkaniu wy- 

jątkowo długo. Znalazła się w piwnicy gestapo przy ulicy Ofiarnej 
przez długi czas, warunki tam były o wiele cięższe niż na Łukisz- 

kach. Rozstrzelana 2 grudnia 1943 r. 

Razem z nią została aresztowana Jadwiga Wiśniewska, którą 
spotkał ten sam los. 

/Wg inf. siostry B. Thomme - Sabiny Korejwo zam. w Gdańsku./
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Stanisław Gajda 

Pseudonim „Tatuś”, znany w Wilnie działacz Podziemia, aresz- 

towany jesienią 1942 r. wraz z dwiema córkami — Stanisławą lat ok. 
20-tu i Władysławą lat 16. Obie skazane na obóz w Proweniszkach, 

później znalazły się w Stutthofie. Przeżyły, zaś ich ojciec poniósł 

śmierć. W czasie śledztwa na Łukiszkach pokazywał połamane palce 

u rąk więźniarce Janinie Nosewicz, kiedy spotkał ją w kaplicy wię- 

ziennej (nieraz części więźniów pozwalano w niedzielę tam się udać). 

Ze łzami w oczach mówił, że pomimo tortur nikogo nie wydał. 

/Inf. z zeznań J. Kos z d. Nosewicz przed Prokuraturą IPN w Gdańsku./ 

Rok 1944 

Zygmunt Józef Leszczyński 

Urodził się 10 marca 1898 r. w Cze- 

ladzi w woj. katowickim. Syn Karola 

i Jadwigi z Piotrowskich. 
Od najwcześniejszych lat należał do 

polskich organizacji patriotycznych, 

do których zaliczał się m.in. „Sokół” 

Jako młody chłopiec przemycał broń 

z Niemiec do tajnych polskich ugrupo- 

wań w Poznaniu, za co w 1918 r został 

aresztowany i przez osiem miesięcy 

był więziony w Berlinie. Brał udział 

w I i III powstaniu śląskim. Jako zasłu- 

żony legionista, przy tym trzykrotnie ranny, został wyróżniony 

licznymi odznaczeniami: Medalem i Krzyżem Walecznych, Krzy- 

żem Litwy Środkowej, Krzyżem Górnośląskim, Medalem 10-le- 

Cla. Z wojska odszedł w randze starszego sierżanta. 
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Zygmunt Leszczyński przez całe swoje życie nie zasklepiał się 

w pracy zawodowej i w kręgu rodzinnym, równie ważne były dla 

niego powinności obywatelskie. W okresie międzywojennym był 

aktywnym członkiem Związku Strzeleckiego. Po śmierci Marszałka 

Piłsudskiego z ramienia tegoż związku odbył, rzec można piel- 

grzymkę z Wilna, niosąc pieszo wraz z innymi ziemię Z miejsc 

rodzinnych Naczelnika dla usypania mu kopca w Krakowie. Utrzy- 

manie żony oraz trójki dzieci stanowiła praca w więziennictwie. 

Okres II wojny światowej to znów okazja do intensywnej działal- 

ności p. Zygmunta na rzecz potrzeb zagrożonej Ojczyzny. Włącza 

się on w nurt konspiracji, przyjmując pseudonim „Zagłoba”. 
Jak opowiada córka Krystyna, zamieszkała obecnie w Kowarach: 

„...Nie byliśmy informowani przez ojca co robi, przez nasze miesz- 

kanie przewijało się bardzo dużo ludzi, zwracano się do ojca 

„komendancie”. Wiem, że działał na Łosiówce, Kalwaryjskiej, An- 

tokolu a także w okolicach Wilna. Mieszkaliśmy wtedy przy ul. Nad- 
leśnej 85-30”. 

W maju 1943 r. wtargnęło do ich domu gestapo, przeprowadza- 
jąc szczegółową rewizję, podczas której znaleziono broń. „Zagłoba” 

został aresztowany i osadzony w kazamatach przy ul. Ofiarnej, 

gdzie był potwornie bity, przy tym Iżono go słownie, szydzono, naigry- 
wano. 

Kiedy wprowadzano do sali na śledztwo tego rosłego mężczyznę 
z laską, o charakterystycznym zaroście, z gęstą ciemną brodą i sumia- 

stymi wąsami, gestapowcy urządzili sobie zabawę. Któryś z nich 

wołał głośno: „Baczność! Komendant Zagłoba wchodzi!” Wszyscy 
zrywali się z miejsc, rycząc ze śmiechu, po czym któryś z nich wy- 
rywał więźniowi laskę z rąk bijąc go nią po głowie i gdzie popadło. 

Zmaltretowanego, na wpół żywego wleczono za włosy, brodę, 
nogi 1 wrzucano do celi. Opowiadał o tym później rodzinie współ- 

więzień z celi Romuald Wołkowski. Bielizna „Zagłoby” była szty- 

wna od krwi, a ciało stanowiło jedną wielką ranę. 

Do męczarni, jaką przeżywał Zygmunt Leszczyński w ostatnim 

etapie swego życia, należała jeszcze udręka z powodu nieznanych
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mu losów córki Krystyny, aresztowanej 4 lutego, a więc trzy mie- 

siące przed nim. Ta dzielna 17-letnia łączniczka AK poszła w ślady 
ojca, nie tylko w pracy konspiracyjnej, pełnionej z ogromnym zapa- 

łem, lecz również w wytrwaniu podczas przesłuchań podobnych do 

tych, jakie przechodził ojciec. Nikogo tak Jak i on nie wydała, pomi- 

mo że była torturowana, z przypalaniem włącznie. Znajdowała się 
w tychże samych lochach gestapo aż do I kwietnia 1943 r, a następ- 

nie przewieziona na Łukiszki. 

Leszczyński nieco później, bo 8 czerwca znalazł się w tym wię- 

zieniu, ale nie był to już ten sam człowiek. Postradał zmysły. Któż- 

by mógł wytrzymać to, co on przeszedł? 
W takim stanie przebywał jeszcze pół roku w celi więziennej, zaś 

19 stycznia 1944 r. wywieziono go na Ponary. 
W tym czasie córka Krystyna ps. „Lora” znajdowała się w obozie 

W Proweniszkach na Litwie z wyrokiem, jako niepełnoletnia (pozo- 

Stanie tam do końca wojny). Kiedy była wieziona w wagonie towa- 
rowym z otworami okiennymi zabitymi deskami, pociąg zatrzymał 

SIĘ na trasie i odczepiano wagony; współwięźniowie mówili, że to 
Stacja Ponary. Nie wiedziała, iż za kilka miesięcy podobnym trans- 

Portem, tyle że samochodowym, wśród więźniów będzie znajdował 

SIĘ jej ojciec, by kula w tył głowy położyła kres gehennie, jaką wy- 
Cierpiał, 

/Według relacji, córki Krystyny Kurek z Kowar./ 

P ; N 7 » » 

Gdy w czerwcu 1942 r. ruszyła „Farba T” przy ul. Filareckiej 9 
W Wilnie, drukując „Niepodległość”, a następnie „Nową Wieś”, 

Wiktor Przybylski był mężczyzną w sile wieku. 

| Nie od rzeczy należałoby tu wspomnieć, iż w tym domu w dziel- 
nicy Wilna Zarzecze działy się niezwykłe sprawy np. cała rodzina 
Państwa Poniatowskich — właścicieli domu — była zaangażowana
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w konspirację. Pan Poniatowski — senior współpracował z różnymi 
osobistościami „Organizacji” (tak się mówiło o Garnizonie AK 

w mieście). Jego małżonka szykowała paczki dla więźniów. Córki: 
Maria Halina była łączniczką, Krystyna jako sanitariuszka opieko- 
wała się rannymi partyzantami, umieszczanymi potajemnie w wi- 
leńskich szpitalach. Zaś syn Janusz już jako 12-latek należał do pod- 
ziemnego harcerstwa ZHP. 

W takim to otoczeniu działał pan Wiktor, względem, którego wy- 

żej wymienione osoby miały duży respekt. 
W. Przybylski w 1920 r. „zaliczył” kampanię przeciwko najazdo- 

wi bolszewików na Polskę. Pomimo że był starszy od innych uczestników 
konspiracji, nie ustępował im w entuzjazmie i zapale do pracy. 

Mieszkał w małym pokoiku, w tym samym budynku nad piw- 
nicą, gdzie odbywała się intensywna praca drukarska, nieraz dwu- 
dziestoczterogodzinna, aby nasycić zapotrzebowanie całego Okręgu 

AK. Do piwnicy wchodziło się przez właz, znany tylko nielicznym. 
„Nowina” roztoczył opiekę nad całością pracy i urządzeń. 

Wkrótce po aresztowaniu redaktora „Niepodległości” Eugeniu- 
sza Gulczyńskiego w marcu 1944 r., został zabrany. Parę godzin 

wcześniej grupa przerzutowa dowództwa AK ewakuowała maszyny 

w inne bezpieczne miejsce, tak że gestapo na ul. Filareckiej, po 

zburzeniu ścian, zastało puste pomieszczenie z nielicznymi czcion- 

kami w szparach podłogi, uronionymi w pośpiechu ewakuacyjnym. 

„Nowina” vel „Pen” według jednej wersji poniósł śmierć w Po- 
narach, lecz według innej popełnił samobójstwo zaraz po areszto- 
waniu, zażywając tabletkę cyjanku, którą nosił przy sobie. 

/Na podstawie prywatnych zbiorów Wandy Kiałkowej zam. we Wrocławiu 
oraz relacji pisemnej p. Janusza Poniatowskiego, zam. w Łodzi./ 

Jerzy Zaorski gs Hostoniez 

Urodzony 26 lipca 1916 r. w Wilnie, ziemiańskiego pochodzenia. 
Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Stefana Batorego, przed 
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wojną był już asystentem na tym Wydziale. Poza tym piastował god- 
ność prezesa konwentu korporacji „Polonia”, chlubiącej się szczytną 

tradycją, sięgającą Dorpatu z okresu rozbiorowego Polski, kiedy to 
filareci po zamknięciu przez rząd rosyjski wileńskiej uczelni przenieśli 
Się do tamtejszego ośrodka akademickiego ze swymi hasłami: „Honor, 

Ojczyzna, Cnota”. 
Jerzy Zahorski był ukształtowany właśnie podług tych ideałów. 

Charakteryzowało go ogromne opanowanie i równowaga psychicz- 
na wraz z wielkim poczuciem odpowiedzialności za wszystko, cze- 

80 się podejmował. 

Do pracy konspiracyjnej przystąpił we wrześniu 1942 r., ściągnięty 

Z majątku do Wilna przez Bronisława Krzyżanowskiego (syna znanego 

adwokata, również o tym samym imieniu), który zorganizował 

l dowodził grupą dywersyjną „Baza Miód” — Odcinek V „Wachlarza”. 
Zahorski pod pseudonimem „Fostowicz” był z miejsca desygno- 

Wany na zastępcę dowódcy. Wywiązywał się ze swych zadań, przez 
Slebie zresztą narzuconych, nadzwyczaj sprawnie. Jak pisał o nim B. 

żanowski: „...nosił w sobie całą łączność: Warszawę, Białystok, 

Grodno, przeskoki przez granicę w Małkini, dojścia do O/V na stacjach 
kolejowych... Prócz tego prowadził kasę, pisał kronikę, w zakamar- 

ch swego strychu chował archiwum... Na szerokich ramionach Fo- 

sia opierało się napawające otuchą poczucie, że poczynania nasze — 

lo nie amatorskie hasanie kilkunastu postrzeleńców, lecz sprawa sys- 

lematycznie ujęta, metodycznie rozbudowana” (B. Krzyżanowski 
„Wileński Matecznik”). 

Zahorski ślęczał nie tylko nad mapą sztabową, planując akcje na 
Odcinkach kolejowych, lecz sam również brał udział w akcjach 

»Bazy”, a więc w napadach na niemieckie bunkry i magazyny w celu 
zdobycia broni i amunicji, w wykolejeniach transportów wojskowych 
J adących na front. Wyprawy odbywały się nocą, trzeba było brnąć 

lometrami po bezdrożach, przechodzić zimą po pękających krach 
"a rzekach — słowem emocji, trudu, ale i satysfakcji nie brakowało. 

7 lipca 1943 r. został aresztowany. Ujęcie go było sprawą przy- 
Padku, Siedział przy obiedzie w tzw. „melinie” przy ul. Bankowej,
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gdy nieoczekiwanie weszli tam gestapowcy, zainteresowawszy się 
zwyczajnym wozem stojącym przed domem, z którego wyładowy- 
wano węgiel. Poprzedniego dnia przyniesiono do tej „meliny” walizę 
z automatami, 15 kg trotylu i hełmami niemieckimi. Nie zdążono prze- 

transportować tego we właściwe, bezpieczne miejsce. Jeden z ges- 

tapowców zwrócił uwagę na nieszczęsną walizę. Wywiązała się strze- 

lanina. „Fostowicz” próbował uciekać, jednak został schwytany. 

Osadzony w lochach gestapo przy ul. Ofiarnej był bestialsko bity; 
ludzie z „Bazy” mogli czuć się zagrożeni, że nie wytrzyma, ale z dru- 
giej strony wiadomym było dla wszystkich, że jest to twardy człowiek. 

Dzięki olbrzymiej łapówce, doręczonej gestapu litewskiemu, za- 
przestano bicia i tortur, przeniesiono więźnia na Łukiszki. 

Niedługo po „Fostowiczu” aresztowano jego matkę, przez co spra- 
wa planowanego odbicia go skomplikowała się, ponieważ uwolnienie 
syna i pozostawienie matki, a tym samym przerzucenie na nią całego 
ciężaru sprawy, nie miałoby sensu. Uwolnienie zaś obojga było nie- 
możliwe, gdyż nie wiadomo było, gdzie siedzi pani Zahorska. 

„Baza” miała na Łukiszkach swego człowieka — Stefana Ławce- 
wieża ps. „Koń” — lekarza więziennego. Poprzez niego nawiązany zo- 
stał kontakt z „Fostowiczem”, po wyjściu z więzienia matki. Ukar- 
towano następujący plan; z powodu symulowanego ostrego zapalenia 
wyrostka robaczkowego Ławcewicz orzeknie konieczność przenie- 
sienia więźnia do szpitala miejskiego, zaś w trakcie transportu „cho- 
rego” odbędzie się jego odbicie. Wyznaczono datę na 7 kwietnia 1944 r. 
Wszystko dokładnie opracowano i przygotowano, jednakże pech 
chciał, że gestapo wywiozło dwudziestu skazanych, w tym także 
Zahorskiego, dosłownie dwa dni wcześniej. 

Pałeczkę w sztafecie konspiracyjnej po Zahorskim przejęła jego 
siostra Zofia ps. „Fregata”, która nie ustępowała bratu w odwadze 
i determinacji w walce z okupantem. 

[Opracowane na podstawie B. Krzyżanowskiego 

„Wileński Matecznik”, Paryż 1979/ 
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Eugeniusz Gulczyński 

Eugeniusz Gulczyński ukończył Uniwersytet Stefana Batorego 

w Wilnie, był prezesem konwentu sławnej korporacji „Polonia”, 

zapoczątkowanej jeszcze w 1828 r. przez filaretów w Dorpacie. Był 
więc kontynuatorem szczytnych idei służenia Ojczyźnie. Jego po- 

przednicy, tzw. „dorpatczycy”, brali udział w powstaniach naro- 
dowych: listopadowym i styczniowym, a następnie w oddziałach 
Polskich, bijących się o wolność Kraju podczas I wojny światowej. 

Gulczyński to samo robił podczas drugiej zawieruchy wojennej. 

Zaangażował się od razu w 1939 r. w pracy konspiracyjnej. 
Najpierw w redagowaniu ulotek, później w komórce propagan- 

dowo-prasowej, począwszy od końca pierwszego roku wojny, 

kiedy to senator RP mjr rez. Władysław Kamiński ps. „Śliwa” 
Przy Dowództwie SZP-ZWZ zorganizował wydawanie gazetki- 
miesięcznika „Polska w Walce” w miejsce dotychczasowych spo- 

radycznie ukazujących się ulotek. Do zespołu redakcyjnego został 
Powołany Eugeniusz Gulczyński, który przyjął pseudonim 

Baryka”, by jak bohater S. Żeromskiego podjąć walkę z krzywdą, 
Wprawdzie nie społeczną, lecz równie dotkliwą, bo polityczną. 

W 1940 r. wiosną wyszło 200-300 egzemplarzy pisma, zaś pod 
koniec 1940 r. nakład zwiększył się do 1500 i dalej wzrastał. 

W ogóle ukazało się 13 numerów do maja 1941 r. 
| W czerwcu 1941 r. przed wybuchem wojny niemiecko-sowiec- 
e miały miejsce liczne aresztowania, w tym także E. Gulczyń- 

Skiego. Tylko cudem uniknął on wywiezienia do Rosji. W nocy 
Z 23/24 czerwca zamknięty wraz z innymi w wagonach, stojących 

"a bocznicy kolejowej i czekających na transport, został uwol- 

Miony przez polskich kolejarzy, którzy uczynili to pod nieuwagę 
enkawudzistów, słysząc dobijanie się zrozpaczonych rodaków. 

Wkrótce potem E. Gulczyński przystąpił do dalszej pracy kon- 
*Piracyjnej w szeregach Armii Krajowej, biorąc udział w reda- 
SOwaniu „Niepodległości” i dodatku dla wsi „Nowa Wieś”. 

Statni numer 50. tego pisma miał ukazać się w styczniu 1945 r, ale
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wstrzymano go. Wtedy, niestety, Gulczyński od dawna już nie żył. 
11 marca 1944 r. przypadkowo znalazł się w jadłodajni przy ul. 

Wileńskiej. W kieszeniach miał notatki, potrzebne mu na zebranie 
redakcyjne, na które miał zaraz się udać. Wpadło gestapo, zgarnęło 

wszystkich. Podczas rewizji osobistej znaleziono przy „Baryce” 

obciążający go materiał. Został osadzony na Łukiszkach. 

By wydobyć zeznania, poddano go torturom, zamykano w karce- 
rze, gdzie leżał odarty z ubrania na cementowej posadzce, zalanej 
lodowatą wodą. 

W sąsiednich celach słyszano jego nieludzki krzyk podczas bicia. 
W trzy miesiące od momentu aresztowania, Gulczyńskiego wy- 

wieziono na Ponary, gdzie powalony strzałem w potylicę głowy 

runął do dołu Jak inni. Był słoneczny dzień 23 czerwca 1944 r. 

/Informacje z prywatnych zbiorów W. Kiałki, zam. we Wrocławiu./ 

Był to Polak z etnicznej Litwy. 
Urodził się w Kiejdanach w 1907 r. 
Z zawodu agronom, pracował jako 
inspektor śledczy Wydziału Krymi- 
nalnego. Od wybuchu wojny w 1939 r. 
zamieszkał w Wilnie przy zaułku 
Saraceńskim (koło rynku Kalwaryj- 
skiego). Miał żonę oraz troje dzieci: 
córkę Janinę, dwóch synów Romualda 

i Zygmunta. 

W pracy konspiracyjnej był w AK 

w wywiadzie. W czerwcu 1944 r. został 
aresztowany na skutek „wpadki” „Kuźni” — komórki legalizacji, 
gdzie wyrabiano fałszywe dokumenty. Ujęto jednego ze współpra- 
cowników „Kuźni”, miał on pechowo przy sobie legitymację Matu- 
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kańskiego, którą zamierzano posłużyć się jako wzorem do pro- 

dukowania innych. W gestapo nie było już czasu na dłużej trwające 

Śledztwo wobec lawinowo przybliżającego się frontu, toteż roz- 
strzelano w ciągu kilku dni długo i skutecznie działającego akowca. 

Syn Zygmunt, nauczyciel w średniej szkole w Mejszagole, nie 
może wiele powiedzieć o ojcu, ponieważ w chwili jego areszto- 
wania miał siedem lat, pozostałe rodzeństwo było niewiele starsze 
Od niego. Pamięta jedynie, jak niedługo przed zabraniem ojca Jakiś 
Niemiec z Wehrmachtu przyniósł do ich domu broń na sprzedaż, co 
Świadczyło z jednej strony o rozprzężeniu w niemieckim wojsku, 
Ponoszącym klęskę, zaś z drugiej strony o kontaktach ojca. Przypo- 

mina również o tym, że — mówiło się po aresztowaniu go o czter- 
dziestu ośmiu Polakach zabranych w tym czasie. 

/Informacje ze zbiorów prywatnych W. Kiałki we Wrocławiu 
Oraz od syna Zygmunta Matukańskiego zam. w Mejszagole na obecnej Litwie./ 

Szczepan Ławcewicz ps. „Koń” 

i Lata dziecięce upłynęły Szczepano- 

| wi Ławcewiczowi na Litwie w typowej 

. dla tamtych stron i czasów atmosferze 

ziemiańskiej. Urodzony w 1903 r. w ma- 

jątku Kalwiszki w pobliżu miasteczka 

Kruszany, rósł w dostatnich i beztros- 

kich warunkach na krewkiego, dziar- 

skiego chłopaka. Ojciec jego był leka- 

rzem. 

Po sąsiedzku w majątku o dziwnej 

nazwie Gierdżele mieszkał rówieśnik 

(tylko o rok młodszy), znany później 

Pisarz i żeglarz Wacław Korabiewicz, który we wspomnieniowej 

o pt. „Pokusy” charakteryzuje młodocianego przyjaciela 

Mastępujących słowach: 
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„Stefan jest uosobieniem męskiej rubaszności, czerstwy, zdrowy 
typ wysportowany, Wiecznie zajęty swoimi mięśniami, boksujący 

sprężynową piłkę”... (Szczepan był również nazywany Stefanem). 

Okres nauki obu chłopców, przygotowujących się od razu do 
siódmej klasy gimnazjalnej, odbywał się ówczesnym zwyczajem 

w domu pod kierunkiem wynajętego korepetytora. 

W 1920 r. młodzi przyjaciele ukartowali przedarcie się do War- 
szawy, aby wziąć udział w jej obronie. Zaopatrzywszy się w pis- 
tolety oraz pozbieraną na polach pofrontową amunicję mieli za- 
miar ruszyć wzdłuż torów kolejowych, w mijanych zaś licznych 
polskich majątkach zaopatrywać się w prowiant. Zapały te uda- 
remniły rezolutne matki chłopców, przyobiecując niestawianie 
przeszkód w patriotycznych porywach, ale wtedy, gdy nadejdzie 
ku temu odpowiedni czas. Dla Stefana nadszedł on podczas II 

wojny światowej. 
Tymczasem zaś poszedł w ślady ojca i po zdaniu matury w Kow- 

nie podjął studia medyczne na uniwersytecie wileńskim. Uczest- 
niczył również w organizacjach młodzieży akademickiej USB, tak 
bujnie rozwijających się w czasie II Rzeczpospolitej. Należał do 
korporacji „Polonia”. 

Kiedy nastała okupacja hitlerowska w Wilnie w 1941 r. Szczepan 
Ławcewicz zgłosił się do więzienia na Łukiszkach jako lekarz. 

Decydującym czynnikiem w przyjęciu go do pracy przez saugumę 
była dobra znajomość języka litewskiego. Wiedział, że w więzieniu 
może oddać nieocenione usługi dla aresztowanych i śmiertelnie 

zagrożonych Polaków. Robił to na własną rękę, balansując niejed- 

nokrotnie na pograniczu własnego życia i śmierci. 
Przenosił grypsy od więźniów do ich rodzin w mieście, przeka- 

zywał wiadomości ustnie, dostarczał żywność głodującym, a co 

najbardziej ryzykowne — pouczał symulowanie chorób, na podsta- 
wie czego więźniowie mogli znaleźć się w szpitalu, skąd możliwe 

było podjęcie ucieczki na wolność. 
Piotr Wróblewski (zamieszkały w Warszawie, ul. Smetany 1-9; 

obecnie już nie żyje) stwierdza, że w ucieczce z więzienia łukis” 
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kiego w 1942 r. pomógł mu „lekarz zatrudniony przez gestapo. Jak 

się okazało był on „wtyką” Armii Krajowej. Później zdemaskowało 
80 gestapo i zamęczyło okrutnie ”. 

Zanim to nastąpiło Szczepan Ławcewicz przystąpił do komórki 
Kedywu AK pod kierunkiem Bronisława Krzyżanowskiego ps. 
»Bałtruk”, gdzie mógł wyżyć się w konkretnej robocie, zgodnie ze 
Swą aktywną, typowo męską naturą. W styczniu 1944 r. złożył 
Przysięgę, przyjmując pseudonim „Koń”. 

Rozpoczął działalność dywersyjną. Jedną z akcji, w której brał 
udział, było zdobycie niemieckich automatów MP z magazynkami 
Zapasowymi i amunicją w Organisation Todt w Wilnie przy ul. Wę- 
glowej. Poza tym uszkodzenia torów kolejowych za Nową Wilejką 

Oraz pod Kienią. 
Instruktorem „Konia” był Eugeniusz Chyliński („Frez”) — sko- 

czek spadochronowy, który został w 1944 r. aresztowany. 
Znalazł się najpierw w lochach gestapo — energiczny lekarz pod 

Pozorem inspekcji sanitarnej, zresztą samozwańczej, starał się doń 
dostać, Kiedy „Freza” umieszczono na Łukiszkach, postarał się ulo- 

Ować go w szpitalu miejskim. Podejrzenie stanu zapalnego wyrostka 
robaczkowego nie wystarczyło do pochopnego przeprowadzenia 

Zabiegu. „Freza” przeniesiono z powrotem do więzienia, gdzie 

Miała miejsce dalsza symulacja podług wskazówek lekarza. Wre- 
Szcie został wyznaczony dzień na przetransportowanie „chorego” 

O Szpitala tylko na samą operację, niezwłocznie zaś po niej musiał 
ON znaleźć się z powrotem. Gestapo bowiem wzmogło czujność. 

Wobec małej odległości więzienia od szpitala, postanowiono 

Onwojować go tak, jak częstokroć innych, a więc pieszo. 

16 maja 1944 r. odbyło się brawurowe odbicie „Freza” na pl. Łu- 
ISkim. Padli zastrzeleni Niemcy, uwolniony zaś więzień, pomimo 

Wyczerpania na skutek długotrwałego katowania go w gestapo, zna- 
Rz SIę w kilkunastu susach nad Wilią, gdzie oczekiwała nań łódź, 
Orą przeprawił się wraz z innymi w bezpieczne miejsce. 

Yluacja, w Jakiej znalazł się po tym „Koń”, była jednoznaczna. 

le powinien był pozostawać na Łukiszkach, tylko uciec do lasu
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do oddziału partyzanckiego. Postanowił jednak trwać nadal na sta- 

nowisku, zdając sobie sprawę ze znaczenia, jakie może odgrywać 

w służeniu sprawie. Przypuszczał, że u władz więziennych jakoś 

rozejdzie się po kościach wzbudzona ku niemu przejściowa nieuf- 
ność. Mylił się. Wkrótce został aresztowany, zaś w jego mieszkaniu 

przy ul. Kasztanowej przeprowadzono rewizję. 
W gmachu gestapo był potwornie bity przez cały miesiąc czer- | 

wiec 1944 r, chociaż reżim niemiecko-litewski likwidował pospie- 
sznie swoją działalność wobec zbliżającego się gwałtownie frontu. 
Straż w piwnicach gmachu, gdzie siedział, była słabsza, wiadomo 

było w której celi przebywa. Jednakże nikt z jego konspiracyjnych 

kolegów nie pospieszył mu z pomocą. On, który tak ofiarnie nadsta- 

wiał karku dla innych, pozostał bezbronny. Tylko matka, krążąc 
z kuzynką dr Birutą Iszorową ps. „Ciotka”, natrafiła na okno, przez 

które zobaczyły Szczepana. Pochyliły się ku niemu, co było możli- 
we dzięki całkowitemu rozprzężeniu straży więziennej i bezradnie 
zapewniły, że zaraz przyniosą jakieś pilniki i narzędzia, aby odgiąć 

kraty i wyciągnąć biedaka. Jak opowiada dr B. Iszorowa: „Pobie- 

głyśmy do domu, lecz kiedy powróciłyśmy Stefana już w celi nie 
było, na stoiku pozostała tylko jego kurtka ”. 

Ten gladiator na miarę naszych czasów zginął 4 lipca 1944 r., do- 

słownie parę dni przed akcją „Ostra Brama” — atakiem polskich bry- 
gad wileńskich i batalionów nowogródzkich na Wilno. 

/Opracowane na podstawie: 
I. B. Krzyżanowski „Wileński matecznik” Paryż 1978; 

2. Relacja dr B. Iszorowej./



4. Rozstrzelanie zakładników 

17 września 1943 roku w Wilnie |
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Data 17 września 1943 r. zapisała się czarnymi zgłoskami w his- 
torii mieszkańców Wilna podczas okupacji hitlerowskiej. 

O tym, co się wydarzyło, czytali następnego dnia przerażeni miesz- 
kańcy miasta na rozklejonych afiszach, a także w „Gońcu Codzien- 
nym”, wydawanym przez referenta propagandy niemieckiej Wer- 
hera Klau'a: 

Wilno, sobota 18 września 1943 r. nr 666 

Odpowiedź na terror 

Komendant policji i służby bezpieczeństwa w Litwie powiadamia 
co następuje: 

Dnia 15.9.1943 r. został zamordowany w drodze ze swego miesz- 

kania do miejsca służby insp. Lit. Pol. Kryminalnej Marian Padaba. 
Dochodzenie policyjne wskazuje wyraźnie na to, że morderstwo zo- 
Stało dokonane przez członków polskiej organizacji terrorystycznej. 

Ponieważ w tym wypadku chodzi o drugie z kolei morderstwo na 
sobie urzędnika policji bezpieczeństwa poleciłem aresztować 100 
Osób spośród inteligencji polskiej jako zakładników. 

Jako środek represyjny za zamordowanie Padaby rozstrzelano 
godzinach rannych w dniu 17 września następujących zakładników: 

Engiel Mieczysław 22.6.90 Libawa, adwokat 
Biłgorajski Eugeniusz 16.1.96 Warszawa, kpt. rez. 
Iwanowski Kazimierz 31.5.07 porucznik 
Antuszewicz Kazimierz 24.12.10 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 

!0. Orłowski Aleksander 4.3.97 robotnik 
b "ZY powtórnym morderstwie pozostali aresztowani zakładnicy 
€dą potraktowani w odpowiedni sposób. 
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Podpisane przez Komisarza Okręgowego Miasto-Wieś Horsta 

Wulffa i Gebietskomisarza Hansa Hingsta. 
Ten okrutny akt represyjny względem społeczeństwa polskiego 

budził zastrzeżenia choćby z czysto formalnego punktu widzenia, 
ponieważ zostało pogwałcone pojęcie „zakładnika”. Dziesięciu spo- 
śród ujętych zamordowano Jeszcze tej nocy w Ponarach. A martwy 
zakładnik nie spełnia przecież swej roli. Natomiast pozostałych wy- 
wieziono następnego dnia do obozu ciężkich robót w Prowenisz- 

kach koło Kowna, co także nie miało logicznego powiązania, jako 

że należy trzymać zakładników w tym miejscu, gdzie pragnie się 
wywrzeć presję na reszcie ludności. (zał. nr 8) 

Jakie było tło wydarzenia tak tragicznego w skutkach? O co 

chodziło w rzeczywistości? 

W sposób dotkliwy dla polskiego podziemia wyróżniał się in- 
spektor litewskiej policji kryminalnej Marianas Padabas (M. 

Podoba). 

Był to młody jeszcze człowiek, wychowany w Polsce, syn nieza- 

możnego szewca, zamieszkałego w Wilnie przy ul. Kawaleryjskiej, 
z pochodzenia Białorusina. Ojciec, nie mając funduszy na kształ- 
cenie syna, oddał go do litewskiego gimnazjum im. Ks. Witolda 
Wielkiego, mieszczącego się przy kościele św. Mikołaja, gdzie nie 
tylko nie obowiązywało czesne, ale uczniowie z biednych rodzin 

otrzymywali pomoc materialną. Przyjmowano każdego, kto zgłosił 
się, bez względu na narodowość. Nieliczni wileńscy Litwini chcieli 

w ten sposób powiększyć swoją liczebność. 
Po wybuchu wojny Marian Podoba — takie nosił do 1939 r. 

nazwisko — znający dobrze język litewski, podając takąż narodo- 
wość, zgłosił się najpierw do współpracy z NKWD, a później z ges” 
tapo. 

Zadanie miał ułatwione, gdyż dobrze znał polskie środowiska 
młodzieżowe. Z biegiem czasu za zasługi w dziele niszczenia ru- 
chów konspiracyjnych dosłużył się stanowiska inspektora policji 

śledczej. Był częstym bywalcem restauracji gestapowskiej „Ely- 

situm”. Podczas jednej z burd pijackich zastrzelił litewskiego poli- 
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cjanta, za co krótki czas przebywał w więzieniu, z którego wkrótce 

Został zwolniony. 
W godzinach rannych 15 września Podoba został zastrzelony 

w okolicy Zielonego Mostu, którędy podążał do pracy w gmachu 

gestapo. Był to wyrok Podziemnego Sądu Wojskowego AK. 
Tego samego dnia nocą rozpoczęły się aresztowania Polaków 

Spośród inteligencji według list, sporządzonych jeszcze w latach 

(smetonowskiej) Litwy, w 1940 r. i później uzupełnianych nazwis- 
kami tych Polaków, których Litwini uważali za wrogich sobie. Nie 
Zaktualizowali ich jednakże i dlatego zdarzały się nieścisłości — 
Poszukiwania ludzi już nieżyjących, bądź nie mieszkających pod 

Starym adresem. 
Aresztowano przeszło sto osób, w tym wiele wybitnych postaci, 

Miejednokrotnie bez względu na sędziwy wiek. 
Przebieg aresztowań u wszystkich był mniej więcej podobny. 

pobieżna rewizja, przeglądanie papierów i odprowadzenie do ges- 
po. 
Oto co opowiada o tym jeden z zakładników Wiktor Jagoda (b. 

Ppor. 3 p. a. c. Wilno): „Mieszkałem wówczas przy ul. Zakretowej 
blisko lasu, tuż za budynkiem Obserwatorium Astronomicznego 

USB, W ten wieczór gościłem u siebie przyjaciela z lat szkolnych 

Wiktora Piotrowskiego, który pracował jako zarządca majątku 

W pobliżu Wilna. Około 11 wieczorem rozległo się głośne stukanie 

Gda drzwi. Nie wróżyło to nic dobrego. Siedziałem po uszy w kon- 

SPiracji, więc mogłem być przygotowany na ewentualne odwiedziny 

Policji. W domu na szczęście nie miałem nic obciążającego. 

Szystkie trefne rzeczy były schowane w składziku na drzewo i aby 
Cos znaleźć „nieumiejącemu” szukać, trzeba było rozebrać cały 

Składzik, Spokojnie otworzyłem drzwi. Do pokoju weszło dwóch ges- 
BOwcÓw: Litwin w cywilu i Niemiec w mundurze... Cywil spytał 

Ee nazwisko, personalia i zaczął rewizję. Na moje pytanie, o co 

ó odpowiedział wymijająco, że jestem podejrzany o pędzenie 

Mogonu. Był to naiwny wykręt dla uspokojenia. Zresztą sposób 
Przeprowadzania rewizji przeczył temu. Grzebał się we wszystkich
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możliwych papierach, drobiazgach i kieszeniach ubrania. Natural- 
nie nic nie znalazł godnego swojej uwagi. Po skończonej rewizji 

Litwin kazał się nam ubierać, mówiąc, że jesteśmy zatrzymani i dla 
wyjaśnienia sprawy udamy się na posterunek policji. 

Zaprowadzono nas wprost do siedziby gestapo przed oblicze ja- 
kiegoś wysokiego rangą Niemca. Ten po sprawdzeniu leżącej przed 
nim listy dopisał nazwisko mojego kolegi i kazał nas odprowadzić 
do piwnicy. W celi było już kilka zatrzymanych osób. Wszyscy w tę 
samą noc. Nikt nie wiedział w jakim celu nas aresztowano i z jakiej 
przyczyny. Przesiedzieliśmy resztę nocy snując rozmaite domysły... ” 
(List w zbiorach autorki). 

Większość aresztowanych nie znalazła się w celach piwnicz- 
nych, brakowało tam bowiem miejsca, lecz w pokojach gestapo na 
piętrze. 

Obszerna relacja z wydarzeń tej tragicznej nocy oraz dalszego 
ciągu losów zatrzymanych osób znajduje się we wspomnieniach 
prof. dr. med. Witolda Sylwanowicza, których fragmenty znajdują 
się W rozdz. „Proweniszki”. 

Krwawa akcja litewsko-niemiecka względem ujętych nocą 
z 16/17 września 1943 r. dziesięciu polskich zakładników wstrzą- 
snęła całym wileńskim społeczeństwem. 

Ówczesne kierownictwo walki podziemnej Okręgu Wileńskiego 
wydało specjalne oświadczenie, w którym stwierdza, że nie będzie 
to zapomniane i darowane, bo krew niewinnych ofiar musi być 
pomszczona. 

Pamiętnej nocy wrześniowej z rąk litewskiego Oddziału Sonder- 
kommando w Ponarach padło dwóch profesorów USB i to świa- 
towej sławy: Kazimierz Pelczar i Mieczysław Gutkowski, poza tym 
ceniony adwokat Mieczysław Engiel, dwóch wojskowych: kpt. WP 
Eugeniusz Biłgorajski i por. Kazimierz Iwanowski, oficer wywiadu 
Stanisław Grynkiewicz (chemik z wykształcenia), inżynier Kazi- 
mierz Antuszewicz, sekretarz Teatru Polskiego na Pohulance Tade- 
usz Lothe, urzędnik Włodzimierz Manrik i technik budowlany Aleksan- 
der Orłowski (podany w komunikacie oficjalnym jako robotnik). 
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Podziemna prasa, organ Ziemi Wileńskiej „Niepodległość” 
(1.10.1943) tak pisał o tej sprawie: „...udzielono (Niemcy) zbrod- 
niarzom litewskiej saugumy zezwolenia na przeprowadzenie wspo- 
mnianego planu w sposób, jaki uznają za najbardziej właściwy. 
W tym celu litewscy kierownicy gestapo mieli tylko zwrócić się do 
Kowna z prośbą o zatwierdzenie powyższego planu, co też zrobili, 
a Niemcy zatwierdzili ”. 

W tejże prasie znajduje się również relacja z pogrzebu M. Podo- 
basa. 

Z całą pompą: młodzież w szeregach, wieńce, delegacje organi- 
Zacji i różnych instytucji — jakby chowano zasłużonego, czcigod- 

nego działacza. 
„Cały orszak pogrzebowy był dziwnym i bezprzykładnym 

zjawiskiem, niezrozumiałym dla normalnego i myślącego społe- 

czeństwa. Naród i społeczeństwo litewskie musi już dzisiaj zabrać 

się do starannej, długiej i żmudnej pracy, ażeby uleczyć okaleczoną 
złym wychowaniem duszę zbiorową i indywidualną ". 

| Pomimo, że upłynęły już od tamtych okrutnych wydarzeń dzie- 
Slątki lat, przyjrzyjmy się sylwetkom przedwcześnie odeszłych ro- 

ów, poświęćmy na to czas, oddając w ten sposób należny im hołd. 

Jednym z rozstrzelanych był światowej sławy prof. medycyny, 
Onkolog. 

Kazimierz Pelczar 

W chwili śmierci miał 49 lat, a więc był w pełni sił twórczych. 
Fzed wojną prowadził Katedrę Patologii Ogólnej i Eksperymen- 

alnej na Uniwersytecie Stefana Batorego. Założył Zakład Leczni- 
Cz0-badawczy dla Chorych na Nowotwory. Był autorem 85 prac nau- 
OWych, organizował zjazdy międzynarodowe, biegle władając
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różnymi obcymi językami. Zajmował się 
nie tylko problematyką nowotworową, 
także chorobami gośćcowymi, bolesną 

dusznicą, gruźlicą oraz cukrzycą. Zalecał 

stosowanie kefaliny, w Berlinie wyra- 
biano zastrzyki z napisem „Nach K Pel- 
czar”. 

Z chwilą wybuchu wojny stanął na 
czele Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny 

z ramienia Międzynarodowego Czer- 

wonego Krzyża. Zaangażował się też 
w konspiracji. W jego mieszkaniu 

odbywały się zebrania sztabu sanitarnego Okręgu AK. W Zakładzie 

ukrywał członków Armii Krajowej oraz Żydów. Z jego inicjatywy 
powstała tajna akcja rejestracji Polaków wywożonych w głąb ZSRR. 

Po Kazimierzu Pelczarze pozostała żona i czworo nieletnich dzieci. 

  
/Z PSB oraz od żony Janiny, zam. w Warszawie./ 

Mieczysław Engiel 

Znany w Wilnie adwokat i działacz 
społeczny. Przed wojną mieszkał w Ko- 

wnie, gdzie uczęszczał do gimnazjum. 
Wobec tego, że znał dobrze język 

s litewski, podczas II wojny, gdy Litwini 

wymagali od mieszkańców Wilna 

znajomości swego języka, nawet w są: 
downictwie, oddał nieocenione usługi 
bezinteresownie Polakom, nieznającym 

języka litewskiego. Sprzeciwił się 
oficjalnie niezachowaniu bezpośre- 

dniości przewodu sądowego, o czym  
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Stanowiły przepisy międzynarodowe. Naraził się więc litewskim 

Okupacyjnym władzom. 
/Inf. od córek M. i Z. Engiel, zam. we Wrocławiu./ 

Mieczysław Gutkowski 

Profesor nauki skarbowości na Uni- 

wersytecie Stefana Batorego. Bardzo 

lubiany przez młodzież. Miał 50 lat 
w chwili śmierci, mógł przecież jeszcze 
wykorzystywać swe bogate doświadcze- 

nie naukowe nabyte w czasie wojaży za- 

granicznych do: Francji, Włoch, Szwaj- 

carii i Anglii. 

Na obwieszczeniu Gebietskomisarza 

figuruje jako urzędnik, najprawdopo- 

dobniej z powodu chęci umniejszenia 

rangi skazanego. 
/Inf. od L. Kurowskiego, zam. w Warszawie. / 

  
Stanisław Grynkiewicz 

Z wyształcenia chemik, przedwojen- 

ny oficer wywiadu. W czasie okupacji 

w Wilnie odbywało się w jego mieszka- 

niu tajne nauczanie młodzieży, pozba- 

wionej możliwości nauki w szkole. Na 

litewskiej liście proskrypcyjnej znalazł 

się na skutek zadenuncjowania go przez 

Litwinkę znajomą sprzed wojny, póź- 

niej pracującą w gestapo. Osierocił żonę 

i nieletnie dzieci. 
/Inf. od rodziny S. Grynkiewicza./  
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Eugeniusz Biłgorajski 

| Kapitan WP, były legionista z 1918 r. 
| Od 1928 oficer Sztabu KOP-u, miesz- 
kał w Wilnie z żoną Jadwigą — biblio- 
tekarką USB. Poniósł śmierć w wieku 

46 lat. 

/Inf. z pamiętnika żony Jadwigi, 

pozostałego u rodziny 
zam. we Wrocławiu./ 

  
Kazimierz Iwanowski 

Oficer WP w randze porucznika, podczas wojny pracował jako 
urzędnik bankowy. Rozstrzelany w wieku 36 lat. 

Kazimierz Antuszewicz 

Inżynier chemik. Aresztowany po raz drugi 17 września 1943 r. 
Zginął, mając 33 lata. 

"Inf. L. Sempoliński „Druga połowa życia” Warszawa 1985./
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Tadeusz Lothe 

Uchodźca z Warszawy w 1939 r. 

Pracował w administracji teatru dra- 

matycznego w Wilnie, w którym żona 

jego Wanda Stanisławska-Lothe była 
aktorką. Osierocił małą córeczkę, póź- 

niejszą też artystkę w Warszawie. 

/Inf. od córki Lothe-Kajser, 

zam. w Warszawie./   
Włodzimierz Manrik 

Urzędnik. Poza datą urodzenia 10.03.1909 r. brak bliższych danych. 

Al n rłow 

Urodzony w 1897 r. Faktycznie był technikiem budowlanym, 
4 nie robotnikiem, jak podano na oficjalnej liście skazańców.
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5. Stan upamiętnienia śmierci 

Polaków w kaźni ponarskiej
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Ponary — największe miejsce kaźni na Kresach Wschodnich Rze- 

Czypospolitej — w ciągu przeszło czterdziestu lat po wojnie zostawa- 

ło w kompletnym zaniedbaniu. Nad sześcioma gigantycznej wiel- 

kości dołami, częściowo opróżnionymi podczas okupacji w 1944 r. 

Z tysięcy trupów na skutek ich spalenia, stały na zmurszałych drew- 
nianych nogach tabliczki z napisami w języku rosyjskim i litew- 

Skim: „W tym miejscu w 1941-1942 faszyści rozstrzelali powyżej 15 

łysięcy sowieckich obywateli”. „W tym miejscu w 1941-1943 od 15 

do 20 tysięcy”... itd. Zbocza dołów spadziste, porośnięte trawą, 

Miejscami kamieniste, nad nimi żadnych ścieżek, po prostu las. 

P rzybyły turysta nie wiedział, w którą stronę kierować swe kroki 
aby odnaleźć poszczególne doły — żadnej informacji. 

Dopiero w 1985 r z okazji czterdziestej piątej rocznicy odrodze- 

Mia władzy radzieckiej na Litwie, jak głosiła tamtejsza prasa, otwarto 
»Paneriajski Zespół Pomnikowy”. Taką nazwę przydano kaźni po- 

harskiej. 

  
Uporządkowane doły śmierci w Ponarach w 1985 r.
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Przy wejściu znalazły się litery wielkości dwóch metrów z jasno- 
szarego granitu: „Paneriu Memorialas”. Przy bramie widnieje napis 
w języku litewskim i rosyjskim: „Tu w paneriajskim lesie od lipca 

1941 do lipca 1944 hitlerowcy rozstrzelali ponad 100 tysięcy so- 

wieckich ludzi. Ukrywając ślady swoich przestępstw faszystowscy 
okupanci od grudnia 1943 palili trupy rozstrzelanych”. 

Wchodzi się na teren parku-muzeum szeroką drogą, wyłożoną 

płytami chodnikowymi. Tuż zaraz po prawej stronie mijamy nowo- 

cześnie stylizowany budyneczek ze zbiorami muzealnymi. 

Starannie utrzymane wnętrze zawiera, nikłe niestety, pamiątki po 

wielotysięcznej rzeszy zamordowanych. Szpalty gazet z rozkazami 
i obwieszczeniami władz okupacyjnych w języku polskim, także 
rozkazy w języku niemieckim. Kilkanaście fotografii ofiar, m.in. 

prof. K. Pelczara. List z więzienia jakiejś Polki, napisany na kawał- 
ku płótna, skierowany do matki (podobno przed egzekucją). Trochę 
kości. Oprawy do okularów, opaski, noszone przez Żydów podczas 
wojny: żółta gwiazda syjońska 1 litera „J” (Jude), ausweisy z foto- 

grafiami właścicieli. Na ścianach podświetlone teksty, dotyczące 
Ponar. Na jednej z nich znajduje się tablica z fotografiami Polaków, 

rozstrzelanych w kaźni. Ze względu na określoną wielkość tablicy — 

tylko niektórych. Tablica znalazła się staraniem Heleny Pasierbskiej 
— autorki książki, sfinansowana zaś przez Radę Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa Narodu Polskiego w Warszawie. 
Do miejsca straceń prowadzi sześciometrowa asfaltowa droga. 

Jest tu sześć kolejnych dołów. Posiadają one od 27 do 36 metrów 

średnicy na powierzchni i od 16 do 26 metrów na dnie. Opasano Je 
krawężnikami z szarego granitu wysokości 40-50 cm, zbocza umoc- 

nione i pokryte murawą. Można zejść na dół wąskim przejściem 
schodkami. Zostały zasadzone wieloletnie kwiaty. Przy każdym dole 
ustawione są tablice z napisami w języku litewskim i rosyjskim o jed- 
nakowej treści z wyjątkiem jednego dołu największego, do którego 

nie ma zejścia, ogląda się go tylko z góry, napis zaś głosi: „W tej 8- 
metrowej jamie hitlerowscy okupanci trzymali więźniów, których
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zmuszali wykopywać trupy i kruszyć ich kości”. Przy pozostałych 

dołach czytamy: „Tu hitlerowscy okupanci spalili wykopane trupy”. 

Drogi oraz ścieżki w parku-muzeum są oświetlone latarniami, 
zaś doły straceń dodatkowo reflektorami. Autorem projektu archite- 

ktonicznego był I. Makariunas z Instytutu Projektowania Gospo- 
darki Komunalnej Litewskiej SSR. 
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Jeden z dołów w Ponarach. 

Trzeba przyznać, że całość sprawia korzystne wrażenie pod wzglę- 
dem estetycznym, zwłaszcza w porównaniu z poprzednim wielolet- 

lim niedbalstwem. Jednakże w informacjach, znajdujących się na te- 
lenie kaźni, także w małym muzeum jak i w ogóle w dokumentacji, 

dotyczącej Ponar, powinna być przeprowadzona solidna weryfikacja. 

W ciągu długich dziesiątków lat „Ponarski Memoriał” był rzadko 

0dwiedzany, chyba że przez pojedyncze osoby. Oficjalne wycieczki, 

Przejeżdżające nieopodal w kierunku Trok, nie zatrzymywały się 

lawet na prośbę turystów. Był zakaz dla przewodników. Wiadomo, 
foki to przeszłość Wielkiego Księstwa Litewskiego widziana 

W Blorii, natomiast Ponary to zhańbienie tego narodu. Najprawdo-
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podobniej dlatego został całkowicie zmieniony układ komunika- 

cyjny, oddalony i skomplikowany dojazd do kaźni. 
Marzeniem Polaków było postawienie przynajmniej skromnego 

krzyża, wszak spoczywali w tej ziemi ludzie wierzący, nawet osoby 
duchowne. Ks. Romuald Świrkowski, wieziony na egzekucję wy- 
rzucił z ciężarówki więziennej kartkę, którą ktoś doręczył rodzinie, 

a w niej były słowa: „Chciałbym, żeby w przyszłości stał krzyż w tym 
miejscu, gdzie poniosę śmierć, abym nie leżał w ziemi jak pies ”. 

Autorka zaangażowana od lat w polskiej martyrologii na Wileń- 

szczyźnie wyszła temu naprzeciw. 
Rozpoczęłam od złożenia pisma w instytucji, do której kompe- 

tencji należały Ponary. Była to petycja, podpisana przez setki Wil- 
nian, zamieszkałych w PRL po wojnie. Odpowiedź z Litwy nade- 
szła po siedmiu miesiącach. Obiecywano załatwienie sprawy, tj. 
postawienie krzyża w przyszłości bliżej nie określonej, czyli ad 
Kalendas Graecas. W międzyczasie (w 1989 r.) udałam się do Wilna 

przed Świętem Zmarłych, zamierzając zorganizowanie nabożeń- 
stwa żałobnego w lesie ponarskim. Niestety, nie wyraził na to zgody 
bp Julionas Stiepanaviczius (przedwojenny Stefanowicz, wyświę- 
cony na kapłana przez abpa R. Jałbrzykowskiego). Uzasadnił odmo- 
wę tym, że w Ponarach spoczywają tylko Żydzi. Był on zaciekłym 
wrogiem Polaków (w katedrze wileńskiej zakazał odprawiania na- 
bożeństw w języku polskim). 

Wobec tego miejscowi działacze polscy zorganizowali „wiec ża- 
łobny” w Ponarach, o czym zawiadomił ówczesny „Czerwony 

Sztandar” (jedyny dziennik w języku polskim). 1 listopada było 
zimno, padał deszcz, a grupka Polaków modliła się przed obelis- 
kiem, na szczycie którego widniała pięcioramienna gwiazda, zaś 

u dołu stał Polak w starszym wieku w białej komży z krzyżem, 

przywiezionym z kościoła Świętego Ducha. Odśpiewaliśmy Anioł 

Pański, przywołałam znane mi imiona i nazwiska pomordowanych 

rodaków. Przy obelisku, chroniącym nieco od deszczu, jarzyły się 
znicze, a u góry rozciągał się ponury, niski pułap chmur, nie wró- 

żący niczego dobrego, dla pozostałych nad Wilią Polaków.
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jam W 1990 r. znów przy- 
ps Posl! jechałam do Wilna i rozpo- 

| spa częłam starania o postawie- 
nie krzyża w Ponarach. Jako 
precedens posłużyło zezwo- 

| lenie Rady Miejskiej Wilna 

” na budowę pomnika żydow- 

l skiego w tymże lesie. W ucią- 
* żliwych wędrówkach po 

urzędach niestrudzenie to- 

warzyszył mi kustosz mu- 

zeum ponarskiego Algis 

Karosas oraz historyk Jaro- 

sław Wołkonowski. Po wiel- 

| kich perturbacjach odniósł 
PRS się do sprawy pozytywnie 

. 

ZE "TN architekt J. Makariunas, 
Więcenie tablicy nagrobnej w Ponarach 

17 listopad 1990 r. 
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Krzyż Ponarski postawiony przez Polaków w 1990 r. 

sprawujący pieczę nad kaźnią ponarską. W ostatnich dniach paź- 

dziernika 1990 r. polscy rolnicy spod Wilna przywieźli dziesię- 
ciometrowy, dębowy krzyż, wykonany bezinteresownie. Teraz 

należało go poświęcić, czemu, oczywiście, znów sprzeciwił się bp 
Stiepanaviczius. Na szczęście pojawił się gość z Warszawy o. Fe- 

licjan Paluszkiewicz — jezuita z Rakowieckiej. To on odprawił 
nabożeństwo w Dniu Zadusznym przy licznie przybyłej okolicznej 
polskiej społeczności.
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Uzupełnieniem pamięci o naszych męczennikach stała się tabli- 

ca nagrobna, ustawiona pod krzyżem 17 listopada tego roku 

Staraniem Fundacji Kultury Polskiej na Litwie na czele z jej preze- 

sem Henrykiem Sosnowskim. Poświęcenia jej dokonał ks. Czesław 
Wierzbicki — kapelan AK Okręgu Wileńskiego ps. „Kula”, przybyły 
Z woj. gdańskiego. 

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

W PRL pierwsza tablica, upamiętniającą naszych bohaterów 

zamordowanych na Kresach Wschodnich za wolność Polski, była 
W m. stołecznym Warszawie przy ul. Freta u oo.dominikanów. Znaj- 
duje się tam cała galeria tablic epitafijnych o charakterze patrioty- 
Ccznym, a wśród nich dowódcy Okr. Wileńskiego AK gen. Aleksan- 

drą Krzyżanowskiego ps. „Wilk”. 
Po paruletnich staraniach 20 września 1986 r. odsłonięcia tablicy 

Ponarskiej dokonał mjr Teodor Cetys „Sław” — sławny cichociemny 
Z Okr. AK Wilno. Projektantem tego epitafium był inż. arch. Jerzy 
ąbrowski, sfinansowali zaś: Kazimierz Augustowski — b. więzień
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Łukiszek — hojną ręką ofiarował sto tysięcy złotych (co stanowiło 

niebagatelną kwotę w tym czasie), o. Stefan Dzierżek — jezuita, 

akowiec z Okr. AK Wilno przeznaczył kwotę pozostałą z funduszu, 

zebranego na uroczystości 400-lecia USB oraz składki kilkunastu 
Wilnian zamieszkałych w PRL. 

  
W chwili obecnej (2005 r.) znajdują się tablice, upamiętniające 

męczenników za Ojczyznę, zamordowanych w Ponarach, w nastę- 

pujących miastach: Gdańsku w Bazylice Mariackiej, Olsztynie ' 

w kościele pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej, Słupsku w kościele 
pw. św. Jacka, Białymstoku w kaplicy Sybiraków w kościele św. 
Ducha, Lublinie w Bazylice oo. dominikanów, Bydgoszczy w San- 

ktuarium Świętych Polskich Braci Męczenników, Łodzi w kościele 

pw. Matki Boskiej Ostrobramskiej, Poznaniu w kościele oo. domi- 
nikanów, Gdyni w kościele NMP przy ul. Świętojańskiej, Wrocła- 

wiu w kościele Garnizonowym, Szczecinie w kościele pw. M. B. 
Ostrobramskiej, Toruniu w kościele oo. jezuitów.
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Poświęcenie tablicy ponarskiej we Wrocławiu w Kościele Garnizonowym. 

Pierwsza od prawej inicjatorka i organizatorka uroczystości p. Donata Nowak. 

Poza tym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w dniu 24 
maja 1997 r. w obecności władz państwowych i wojska zostało 
Poświęcone miejsce pamięci Ponar. Na pokaźnym krzyżu dębowym 
umieszczono mini kapliczkę Ostrobramską, na potężnym głazie 
Z dala widnieje napis PONARY oraz tablica epitafijna, objaśniająca 
kto i kiedy pomordował tysiące Polaków — żołnierzy AK. W prze- 
Ciwieństwie do tablic wiszących w kościołach ( z wyjątkiem Wro- 
Cławia), nie zostało podane, że sprawcami zbrodni były ochotnicze 
egzekucyjne oddziały litewskie. Księża zastrzegali, że nie wolno 
ujawniać grzeszących zabijaniem. 

Pokrycie kosztów poniesionych w związku z upamiętnieniem 
Onar na Powązkach jest zasługą m.in. Rady Ochrony Pamięci 

Walki i Męczeństwa w Warszawie na czele z jej Sekretarzem Gene- 

ralnym Andrzejem Przewoźnikiem. Sprawami organizacyjnymi 
Zajęła się z całą energią członkini Stowarzyszenia „Rodzina 
Ponarska” Mariqita Węsławska.
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Uroczystość 24.05. 1997 poświęcenia Krzyża Ponarskiego 
w Warszawie na Powązkach. Foto W. Siemiaszko. 
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24.05.1997 poświęcenie Krzyża Ponarskiego na Powązkach. 
ldą kombatanci ze sztandarami. Foto A. Szczemirski.  
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Harcerze udają się na uroczystość na Powązkach w dniu poświęcenia 

miejsca pamięci narodowej. Foto W. Siemiaszko. 

Natomiast ww. tablice 

były ufundowane częściowo 

przez Stowarzyszenie „Ro- 

dzina Ponarska”, częściowo 

zaś przez Oddziały Towa- 

rzystwa Przyjaciół Grodna 

i Wilna oraz Tow. Miłośni- 

ków Wilna i Ziemi Wileń- 

skiej, działające w Polsce. 

Staraniem wymienionego 

pow. Towarzystwa w mieś- 

cie Ełku zaistniał w listopa- 

dzie 2003 r. przy cmentarzu 

komunalnym olbrzymi krzyż 

z tablicą pamiątkową.      

  

    
      

Krzyż — Pomnik Ponarski w Ełku 2003 r.
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Polska Kwatera wojenna w Ponarach uporządkowana przez Radę Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie w 2000 r. 

Ogromnie ważną sprawą było uporządkowanie kwatery polskiej 

w samych Ponarach, czego dokonała Rada Ochrony Pamięci. 

22 października 2000 r. pod patronatem premiera Jerzego Buzka 
(zał. nr 7) odbyła się podniosła uroczystość państwowa odsłonięcia 
i poświęcenia metalowego krzyża (w miejscu dawnego drewnia- 
nego), stojącego w środku rotundy murowanej, na ścianach której 
zostały umieszczone tablice ze znanymi nazwiskami, leżących 
w ziemi żołnierzy AK. Większość pomordowanych to jednak 
bezimienni. Pomiędzy tymi tablicami znajduje się wizerunek M. B. 
Ostrobramskiej na krzyżu akowskim oraz następujący napis: 

„Żołnierze Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego, pol- 

ska inteligencja i młodzież, którzy oddali życie za wolność ojczystej 

ziemi. Cześć Ich pamięci — Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ”. 
W uroczystości brali udział przedstawiciele polskich i litewskich 

władz państwowych oraz wojsko. Wśród wygłoszonych przemó- 
wień wiceprezes Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” Antoni Ko- 

morowski z Gdyni upomniał się o rozliczenie doznanych krzywd od 

Litwinów w czasie okupacji niemieckiej (zał. nr 7). podobne słowa  
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padły z ust ówczesnego prezesa Związku Polaków na Litwie: „Dużo 

się mówi ostatnio o dobrosąsiedzkich stosunkach między Polską 

i Litwą... Jednak zanim nie doszliśmy w tej kwestii do jednej wielkiej 
, 

Prawdy, to twierdzenie jest bardziej intencją aniżeli faktem ". 
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Tablica w Kwaterze Polskiej.  
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W wypowiedziach przedstawicieli litewskich nie było jakiego- 

kolwiek poczucia winy za swych przodków. A więc ani wtedy, gdy 

działy się przerażające akty zbrodnicze nie było głosów protestu ich 

społeczeństwa, ani teraz nie ma żadnego poczucia odpowie- 

dzialności. Wręcz przeciwnie przywódcy państwa starają się, by 

w litewskiej pamięci zbiorowej krzewiło się przekonanie, że jacyś 

to naziści mordowali pospołu wszystkich mieszkańców Litwy, 

a więc Żydów, Cyganów, Tatarów, Litwinów no i... Polaków. 
Potwierdzają to słowa litewskiego ministra, który mówił m.in.: „jest 

jeszcze wiele nieodnalezionych wspólnych grobów, dużo nieznanych 

imion... Musimy przezwyciężyć trudną przeszłość i dbać, by nie 

powtórzyła się ona w przyszłości”. A więc „wspólne groby”? Nie 

ma mowy o sposobie przezwyciężenia „trudnej przeszłości”, tj. 

przyznania się do win i wyrażenia Jakiejkolwiek skruchy. 

Najbardziej przejmujący był podczas uroczystości apel pamięci. 

Dreszcz przenikał słuchających, gdy kpt. WP po taktach bijących 
werbli donośnym głosem przywoływał po imieniu pozostałych na 

  
Wieńce złożone przed tablicą ponarską w dniu poświęcenia miejsca 

uświęconego krwią Polaków w 2000 r.
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zawsze w tym złowieszczym lesie, a słowa „Cześć Ich pamięci!” 
niosło odległe echo. 

„DO WAS WOŁAM - kwiecie polskiej młodzieży. Najmłodsze ofi- 
ary tej okrutnej zbrodni, uczennice i uczniowie wileńskich gimnazjów 

= Wzywam Was zamordowanych w masowych egzekucjach w dniach 

Si I2 maja 1942 r. Do Ciebie wołam Leonie Parczewski i druhów 
Twoich, harcerzy słynnej wileńskiej „Czarnej Trzynastki”... Wzywam 

Ciebie Zbigniewie Skłodowski, instruktorze harcerski... 

Do Ciebie wołam, dziekanie Wydziału Lekarskiego, światowej 
sławy profesorze p. Kazimierzu Pelczarze, profesorze skarbowości 

i prawa Mieczysławie Gutkowski... 

Wzywam Was żołnierze Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, 

broniących bohatersko ojczystej ziemi i Kresów II Rzeczypospolitej... 

Do Was wołam męczonych, poniżanych i hańbionych przed śmie- 
rcią, katowanych jeszcze nad dołami śmierci przez nienasyconych 
Oprawców. Ciebie wzywam majorze Karolu Huzarski-Zakrzewski, 
Poruczniku Czesławie Pawłowski, podchorąży Henryku Paszkie- 

Wiczu...” itd, itd... 
Mszę świętą celebrował ks. prałat Jan Kasiukiewicz — proboszcz koś- 

ciołą Świętego Ducha w Wilnie, który wygłosił patriotyczną homilię. 
Na zakończenie uroczystości nasi przedstawiciele władz udali się 

Pod pomnik żydowski w Ponarach, aby tam złożyć uszanowanie 
I nie byłoby w tym kurtuazyjnym geście nic dziwnego, wszak za- 

Mordowani Żydzi byli obywatelami polskimi, gdyby żyjący obecnie 
Izraelici, urządzający w ciągu roku swoje żałobne uroczystości 

uczynili to samo w polskim miejscu pamięci, przynajmniej raz 
W ciągu wielu minionych lat. Solidarność przemieszanych wspól- 
mych prochów widocznie ich nie obowiązuje. 

Z polskiej strony uczczono nie tylko Żydów, także przed litew- 
Skim pomnikiem zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Powiało 

grozą, że oprawców traktuje się jak bohaterów, bo za takich uważa 

SIę kilkunastu litewskich działaczy komunistycznych, wysługują- 

Cych się reżimowi sowieckiemu, ujętych przez Niemców i rozstrze- 

Anych w Ponarach. Także podobno leży w ziemi ponarskiej kilku-
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nastu żołnierzy — nieudaczników z kolaboracyjnej skompromitowa- 

nej armii Plechavicziusa, utworzonej do walki z partyzantami AK 

w lasach Ziemi Wileńskiej. 

W tym wypadku gest polskich oficjeli wymownie świadczy 

o fałszywie pojętej ugodowości 1 braku świadomości, że pomnik 

litewski służy kamuflowaniu prawdy o Ponarach. 
e JĄ / * sę. 
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Uroczystość żałobna 2 listopada 2002 r. zorganizowana przez 

akowców — weteranów, pozostałych w Wilnie. 

Jeśli chodzi o wszystkie poczynania upamiętnienia kaźni ponar- 

skiej to właściwym ich motorem było wzmiankowane wyżej Stowa: 

rzyszenie „Rodzina Ponarska”, które zostało założone w Gdańsku 

we wrześniu 1994 r. Początkowo był to autonomiczny oddział śro” 

dowiskowy „Straży Mogił Polskich na Wschodzie”, istniejącej od 

lat we Wrocławiu, która z wielkim entuzjazmem zaakceptowała 

nasze zgłoszenie. Od 2000 r. Stowarzyszenie Jest samodzielnie zare” 
jestrowane w Gdańsku. „Rodzina Ponarska” to oczywiście członko” 

wie rodzin oraz osób bliskich pomordowanych Polaków w Pona:
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rach. Ale za zgodą Zarządu mogą należeć również ci, którzy są 
zaangażowani w wyjaśnienie tragedii ponarskiej. Jest to organizacja 
Ogólnopolska, ponieważ członkowie mieszkają w różnych miastach, 
praca koordynacyjna należy jednak do siedziby Zarządu w Gdańsku. 

Jedną z pierwszych inicjatyw było wystosowanie do Ministra 
Spraw Zagranicznych Władysława Bartoszewskiego 11 kwietnia 1995 r. 
listu otwartego w sprawie podjęcia działań ukazania prawdy o Po- 
Nharach, ukrywanej w ciągu minionego przeszło pół wieku. Minister- 
stwo zwróciło się do Konsulatu Generalnego RP w Wilnie, a to 

odpowiedziało, że „Ponary są miejscem stracenia kilkunastu tysięcy 
Mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, zwłaszcza Żydów... Jest tam krzyż 
l tablica w języku polskim... Najwięcej informacji na temat Ponar zaw- 
lera praca Heleny Pasierbskiej z 1993 r. wydana przez Zarząd 

Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych ”. (zał. nr 6) 
Komentarz do reakcji Ministerstwa RP chyba zbyteczny. Nastę- 

Pnie Stowarzyszenie wystosowało list do Episkopatu Litewskiego, 
Wtedy gdy biskupi litewscy w 2000 r. oficjalnie przepraszali Żydów 

ża ich eksterminacje podczas okupacji niemieckiej, a nawet krótko 
Przed wkroczeniem wojsk Wehrmachtu na Litwę. Ponieważ w Po- 
Narach niejednokrotnie odbywały się egzekucje wspólne Polaków 
l Żydów, a więc prochy są przemieszane, w naszym piśmie podane 

były sygnatury dokumentów znajdujących się w Wileńskim Archi- 

Wum, świadczące o tym. Odpowiedź najwyższych litewskich władz 
kościelnych była po prostu bulwersująca. | 

Słowo „Polak” nie pojawiło się w przeciwieństwie do „Zydów”, 

Oprawcy byli określani jako „dzieci Kościoła”, a ich winy „obciążają 

Pamięć Kościoła” jako takiego. Oni — współcześni biskupi „także 
Wszystkim przebaczają”, bo było „wzajemne zwalczanie się”. 

Co najmniej niezadowalająca była także odpowiedź Minister- 
Stwa Edukacji Narodowej na pismo Stowarzyszenia, w którym 
UPominaliśmy się o wprowadzenie do szkolnych podręczników his- 

torii XX wieku przynajmniej krótkiej informacji o tysiącach 
Polaków pomordowanych w Ponarach. Dyr. Departamentu MEN 
I maja 2001 r., po wyrażeniu patetycznych słów o „Golgocie
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Wschodu, kształtującej świadomość prawdziwie wolnego narodu” 

itd. wyraził nadzieję, że „problem zbrodni w Ponarach stanie się 
przedmiotem pracy Dwustronnej Polsko-Litewskiej Komisji do 
Badania Problemów Nauczania Historii”. Aż dziw bierze, że o tym, 

co mamy umieścić w podręcznikach dla młodzieży mają decydować 
Litwini z Polakami! Nasuwa się pytanie: czy treść historyczna doty- 
cząca naszych dziejów musi być uzgadniana ze wszystkimi naszymi 
sąsiadami? 

Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska” nawiązała kontakty z róż- 
nymi oficjalnymi instytucjami także z Instytutem Pamięci Narodo- 

wej, którego pion prokuratorski prowadzi śledztwo dotyczące 
zbrodni ponarskiej. Trwa to już 5 lat i nie wiadomo kiedy będzie 

zakończone. Zarząd Stowarzyszenia jak również jego indywidualni 
członkowie bezskutecznie zwracali się z prośbą o przyspieszenie 
zakończenia śledztwa ze względu na to, że przeważnie są już 
w sędziwym wieku, a wielu w międzyczasie zmarło, nie docze- 

kawszy ostatecznego orzeczenia. W dotychczasowej dokumentacji 
Prokuratury IPN-u widnieją słowa, że zbrodnia ponarska zasługuje 
na miano ludobójstwa, a więc nie ulega przedawnianiu. 

Stowarzyszenie w ciągu przeszło 10-letniej intensywnej działal- 
ności wskórało to, że Ponary zostały uznane w Polsce jako miejsce 
pamięci narodowej. 

Natomiast ze strony litewskiej ma miejsce usilne dążenie do 
zafałszowania prawdy o Ponarach. Przybrało to już konkretne 
kształty, mianowicie w 2004 r. w kaźni został postawiony pokaźny 

monument, upamiętniający „bohaterskich” kolaborantów litews- 

kich, rozstrzelanych w 1944 r. przez Niemców za to, że stchórzyli 
i byli rozbrojeni przez polskich żołnierzy Armii Krajowej. Warto 
przypomnieć jak to było: Na przełomie 1943 i 1944 r. na Wileń- 
szczyźnie polskie brygady AK wyzwoliły dużą ilość terenów spod 
okupacji niemieckiej. Dla przywrócenia stabilności w tej części 
Ostlandu Niemcy powołali ochotniczo 30 tysięcy Litwinów pod 
dowództwem gen. Poviłasa Plechavicziusa. W kwietniu 1944 T. 

uzbrojeni w nową broń francuską i erkaemy, po złożeniu przysięg!
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na rzecz wodza III Rzeszy żwawo wyruszyli w teren, by zniszczyć 
polskich „bandytów”. Po drodze 4 maja tego roku wymordowali we 

wsi Pawłowo kilkudziesięciu Polaków, nie szczędząc starców i ko- 
biet. W Kieniawie wrzucili kilku ujętych naszych chłopców do 
Studni po uprzednim ich ukamienowaniu. Lecz wnet skończyły się 
litewskie wyczyny. Pod Murowaną Oszmianką LVR Lietuvos 

Vietinie Rinktine (Litewski Miejscowy Korpus — bo taką nazwę 
nosiły oddziały Plechavicziusa) zostały kompletnie rozbite przez 

naszych akowców. Pozbawiono ich nie tylko broni i wyposażenia, 
ale i mundurów, na bosaka musieli wracać do Wilna. 

W 2005 r. ocaleni żołnierze tego proniemieckiego Korpusu spot- 
kali się z pozostałymi na obecnej Litwie żołnierzami AK i nastąpiło 
Pojednanie, chociaż nie wszyscy tamtejsi akowcy przystąpili do tego. 

Akowcy, którzy nie mieszkają obecnie na Litwie, odcięli się, 

Litwini postawili w Pona- 
rach okazały monument dla 

4 uczczenia swych „bohater- 
Jes skich” kolaborantów Vietinie 
"s Rinktine. Znalazł się on w nie- 
2 wielkiej odległości od polskiej 

kwatery, stwarzając precedens 

do twierdzenia o mordowaniu 
różnych narodowości W tej 
kaźni. Jest to już drugi pomnik 

poświęcony pamięci Litwinów. 

| Na postawienie pierwszego w la- 
tach 70-tych Żydzi z Instytutu 
Żydowskiego w Wilnie, którzy 

sprawują patronat nad Pona- 

rami, byli bezradni. Kiedy au-   
Pomnik w kaźni ponarskiej ku czci 

I: rozstrzelanych przez Niemców 
''winów-działaczy komunistycznych.
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torka pytała ich: dlaczego kaci robią z siebie ofiary. Odpowiadali: 
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Pomnik postawiony przez władze niepodległej Litwy w 2004 r. w Ponarach 

dla uczczenia rozstrzelanych przez Niemców żołnierzy litewskiego 
kolaboranckiego oddziału, który skopromitował się w walce 

z polskimi partyzantami w 1944 r. 

W upamiętnieniu kaźni Polaków w Ponarach ważną rolę odgry- 

wa popularyzowanie tego historycznego miejsca w wygłaszanych 

prelekcjach, co czyni prezeska Stowarzyszenia w miarę swych sił, 

będąc w sędziwym już wieku. Jeździ do różnych miast na zaprosze- 

nie Wilnian, zrzeszonych w swych organizacjach kresowych. Wśród 

młodzieży szkolnej jest, niestety, małe zainteresowanie. 

Tymczasem zaś w ciągu minionych kilkudziesięciu lat oddawa- 

nie czci męczeńskiej śmierci naszych rodaków w Ponarach odbywa 

się sporadycznie i okazjonalnie. Poza tym odbywają się przemó- 
wienia przy poświęcaniu kolejnych tablic w kościołach, przekazy” 

waniu ziemi ponarskiej do np. Stoczka Warmińskiego, także do ka- 

tedry w Opolu. Dużo zależy od organizatorów uroczystości, do jed-
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nych z nich zaliczała się pełnomocniczka na okręg warszawski 
p. Wiesława Kędzierska, niestety, zmarła w 2003 r. Sprowadzając 
dzieci i młodzież z Wilna do Warszawy, zawsze prowadziła na Po- 
wązki pod Krzyż Ponarski. 

  
Ks. Bojko z Legnicy ze swoimi harcerzami odprawiają mszę Św. 

w lesie ponarskim w listopadzie 1999 r. 

W każdy Dzień Zmarłych 1 listopada odbywają się nabożeństwa 
tak w samych Ponarach jak i w Warszawie na Cmentarzu Powązko- 

Wskim z udziałem księży, wojska oraz pocztów sztandarowych 
Armii Krajowej. Do stałych uczestników wszystkich uroczystości 

Należy zaliczyć poza prezeską Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” 

ektórych żyjących jeszcze członków rodzin (którzy są w stanie) 
M.in. z Lublina dr Helenę Gulanowską — siostrę Henia Pilścia, Jej 

lata dr. Janusza Pilścia z Warszawy, prof. Alinę Midro z Białego- 
Stoku, państwo Alicję i Czesława Michałowskich z Lublina, pań- 
stwo Szczemirskich, których ojciec i teść pozostał w Ziemi Ponar- 

Klej, także inne osoby, które nie sposób wymienić.
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Oby każdy Polak przynajmniej wiedział o Ponarach tak, jak wie 

o zbrodni katyńskiej. Oba bowiem miejsca zbrodni służyły temu 
samemu celowi: unicestwieniu Jak największej liczby Polaków i to 
elity, stanowiącej podwaliny społeczeństwa. W przypadku Ponar 
należy zwrócić szczególną uwagę na uśmiercenie dużej liczby mło- 
dzieży, która mogła jeszcze wiele zdziałać dla dobra swego kraju. 
Jej to zostało poświęcone misterium pt. „Wilno — Ponary Dziady cz. V” 
w kościele w Podkowie Leśnej oraz w Muzeum Niepodległości 
w Warszawie (zał. nr 13) staraniem i w wykonaniu artystki scen 
warszawskich Magdy Wójcik — obecnej pełnomocniczki Stowa- 

rzyszenia (członkini, chociaż nikogo z rodziny nie straciła w Pona- 
rach). Oby takich entuzjastów było więcej. 

Warto jeszcze wspomnieć o nagłaśnianiu tragedii ponarskiej 

w prasie. Szczególne zasługi w tym zakresie wyświadczyła „Nasza 
Rota” — kwartalnik dla środowisk polskich i polonijnych w świecie 
pod redakcją dr hab. Barbary Jedynak z Instytutu Filologii Polskiej 
UMCS w Lublinie. To znakomite, patriotyczne pismo, liczące ok. 
150 stron, w pięknym ilustrowanym wydaniu, spełniało wielką rolę 

pod względem budzenia polskości we wszystkich ośrodkach, gdzie 

tylko znajdują się nasi rodacy. W krzewieniu pamięci o bohaterskich 
historycznych wydarzeniach i postaciach nie pominęło Ponar. 

Naczelna redaktor p. Barbara Jedynak nie tylko ogłaszała kon- 
kursy na opowiadania i wiersze wśród czytelników, także organi- 
zowała w szkołach wieczornice, poświęcone młodzieży pomor- 
dowanej w Ponarach, Zaistniała nawet pieśń ze słowami i nutami na 
ten temat, utworzona przez młodego chłopca w Brodach. Niestety, 

„Nasza Rota” w 2004 r. przestała istnieć, pomimo że była tak bar- 

dzo potrzebna. Oto jeden z wierszy B. Jedynak: 

Te pokolenia żałobami czarne... 

„Je pokolenia żałobami czarne, 

Powietrze tylu klątwami ciężarne, 
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Iam myśl nieśmiała zwrócić swoich lotów, 

W sferę okropną nawet ptakom grzmotów” 

(A. Mickiewicz. Pan Tadeusz. Epilog) 

Opłakane nad Wilią 

Otulone na Rossie 
Śpiące w kwiecie paproci 

Wśród pagórków zielonych 
W lasach nie przemienionych. 

Gwiazdo niebieska 
Gwiazdo Narodzenia 
Pozostał tamtej nocy 

Pusty talerz na sianku - 
Talerz Henia. 

I odtąd każdej Wigilii 

Tak stoi samotnie 

Pośród blasku świec i miłości 
Jak w pożarze słońca 
Bez początku i końca 
- A matka czeka przy oknie. 

A wszystko po tym strzale 
Co przeniósł go w wieczność 
A ojciec został na ziemi 
Nie między swemi... 
Na ostateczność. 

Te żałoby marne 

Te witraże czarne 

Od dymu lichtarzy 

By nikt nie ujrzał 
Całunu męki 
Na twarzy 
Bliskich 

Przy Ostatniej Wieczerzy.
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O więzieniu Łukiszki w Wilnie mało kto, niestety, wie w Polsce. 

A jest to bastion niezliczonych cierpień tysięcy Polaków, równy 

rangą warszawskiemu Pawiakowi czy więzieniu Montelupich 
W Krakowie. 

Nazwa Łukiszki pochodzi od imienia dworzanina Wielkiego 

Księcia Witolda, Łukasza Piotrowicza, który otrzymał w XIV w. 
teren nieopodal grodu Wilna i taka dla tej okolicy została przydana. 

Tymczasem miasto przybliżało się aż wchłonęło ów teren. W 1837 r. 

Władze carskie postanowiły pobudować tam więzienie dla niepokor- 

nych Polaków, podejmujących wciąż bunty przeciwko ciemiężycie- 

lom ich narodu. Spełniało one właściwie rolę „pieresylmej tiurmy” 

(przesyłowego więzienia), zanim aresztowanych załadowano do 

Wagonów i wysłano w daleki Sybir na wiele lat katorgi. 
W Archiwum Historycznym w Wilnie znajduje się księga poda- 

wcza z 1840 r., z której wynika, że pod jurysdykcję Łukiszek podle- 

gały więzienia oszmiańskie, trockie i święciańskie. 

  
Łukiszki — stąd wywożono Polaków na Ponary. Foto A. Szczemirski.
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W latach 1867-1890 rozbudowano je, podwyższono budynki 

o nowe kondygnacje, wyremontowano wartownie, lecz wodociągi 

i kanalizacje założono dopiero w 1906 r. Potrzeby fizjologiczne 

trzymanych za kratami więźniów były bowiem mniej istotne. 

W 1870 r. powstała w sąsiedztwie cerkiew pod wezwaniem 

Matki Boskiej Bolesnej. Z biegiem czasu została zaadoptowana dla 

potrzeb więziennych, tak że podczas II wojny światowej stanowiła 

integralną część tego obiektu izolacyjnego. W jej pomieszczeniach 

ustawiono odrutowane klatki, tzw. Cyganki, w których umieszczano 

aresztowanych, zanim nastąpił przydział ich do konkretnych cel. 

Siedziało się w nich po prostu na posadzce. 

  

  

  
Więzienie Łukiszki — widoczna cerkiew 

dostosowana do potrzeb więziennych.
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Zabudowania zasadnicze Łukiszek to trzy czterokondygnacyjne 

gmachy ustawione skrzydłowo. Okna osłonięte blachą, „zablindo- 
Wane”, separatki spacerowe otoczono murem, w celach piwnicz- 

nych często gromadzono więźniów przeznaczonych na egzekucje. 
Całość Łukiszek otaczał wysoki mur, gęsto pokryty, wtopionymi 

W beton, kawałkami ostrego szkła. Oprócz tego wmurowano żelaz- 
ne pręty o wysokości półtora metra, a na nich rozpięto kolczaste 
druty. Co jakąś odległość znajdowały się tzw. „bocianki” ze strażni- 
kami, wyposażonymi w automatyczną broń. Wszystkie przejścia do 
budynków i podwórek były dokładnie zamykane i pilnowane przez 
Służby więzienne. Tak że praktycznie jakiekolwiek ucieczki w tych 
Warunkach były niemożliwe, chyba że przy pełnieniu prac poza 
Łukiszkami, wykonywanymi przez więźniów z wyrokiem. W czasie 
Okupacji niemieckiej zaistniał tylko jeden przypadek brawurowej 
ucieczki dwóch akowców, którzy umknęli po dachu więziennego 

Szpitala pod ostrym ostrzałem strażników.! 
„Wilno było ośrodkiem niepokojów w Ostlandzie” — jak stwierdzał 

Sprawozdawca z akcji oczyszczania miasta z elementów „przestęp- 

Czych”, tj. członków polskiego ruchu oporu, partyzantów i innych. 
| 23 maja 1942 r. zamknięto w nocy dzielnice Wilna Zwierzyniec 
l rejon ulicy Kalwaryjskiej. Sprawdzano dokumenty albo ich brak 
U mieszkańców. W rezultacie 350 osób przekazano na Łukiszki. 

W akcji tej brało udział 630 policjantów i funkcjonariuszy saugu- 
My litewskiej przy wsparciu 700 żołnierzy Wehrmachtu, izolują- 
Cych ulice tej części miasta. 

Wśród aresztowanych było 8 Litwinów, ale byli to najprawdopo- 
dobniej Polacy, podający się za takowych, pragnąc ukryć się w ten 
Sposób, 

Dalsze losy osadzonych w więzieniu nie są znane. W najlepszym 
razie spotkało ich skierowanie na przymusowe roboty do Niemiec. 

| To ostatnie zagadnienie stanowi również ewidentne założenie 
Uszczenia Polaków przez litewskie służby, sporządzające wykazy 
tych, którzy mają wyjechać do Rzeszy, być może na zatracenie. Lit- 

U Obszernie o tym w H. Pasierbska „Wileńskie Łukiszki”, Gdańsk 2003.
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wini chronili swych ziomków, umieszczając osoby narodowości 

polskiej w kontyngentach wymaganych przez Niemców. 
Stan liczebny więźniów w latach 1941-1944 wynosił od 1600 do 

2000 osób. W celach zbiorowych przebywało po 20-25 aresztowa- 

nych, w pojedynkach nieraz po kilku, jeśli jednak należało kogoś 
szczególnie izolować, to przebywał sam, a że był „groźnym” wię- 
źniem i często zabierano go na przesłuchania, podczas których 
miały miejsce okrutne tortury, więc gdy został przywleczony przez 
strażnika i wrzucony do celi na posadzkę, nie było nikogo, kto przy- 
szedłby mu z pomocą. 

W cytadeli łukiskiej działy się takie potworności, że niejedno- 

krotnie uwięzieni z ulgą przyjmowali skazanie na śmierć, stano- 

wiącą uwolnienie od dalszych cierpień. 

Na szczególną próbę wytrzymałości fizycznej i psychicznej byli 

narażeni łodzi konspiratorzy. Oto jeden z licznych przykładów: 
Bohdan Mirakowski — kilkunastoletni 

chłopak, syn oficera zawodowego WP, 
uczestnika kampanii wrześniowej, osa- 
dzonego w oflagu — został aresztowany 

* 23 maja 1942 r. Znalazł się w celi (jak 

| pamięta mr 17). Po kilku dniach pobytu 
zaprowadzono go na przesłuchanie. 
Szedł korytarzem do zakratowanego 
okrągłego holu, stamtąd krętymi scho- 
dami na najwyższe piętro, gdzie nad 

*) głowami wznosiła się kopuła dawnej 
” m. cerkwi. Poniżej balustrady, oddziela: 

jącej sj okłagły balkon od przepaści pod kopułą, także poza balkonem 

zawieszona była siatka druciana, uniemożliwiająca samobójczy 
zeskok dla zdesperowanych 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 (tajna organizacja mło” 
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dzieżowa) na co odpowiedział, że nie wie, co oznaczają owe skróty. 
Śledczy dalej pytał. 

W jakimś momencie 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 zacią- 
gnięto z powrotem do pokoju „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 i przestałem poruszać 
się. W głębi mojej jaźni pomyślałem sobie: teraz to ja wam już nic 
Mie powiem, możecie dalej bić, a nawet zabić — bólu nie czuję. Mój 
bezruch, bezgłos, ustanie charczenia, krew wyciekająca z ust spo- 
Wodowały pewne zaniepokojenie oprawców. Dotknęli mojej ręki, 
a jeden z nich powiedział po litewsku: „szałtas” — „zimny”. Przy- 
niósł wiadro zimnej wody i wylał mi na głowę, następnie posadzono 
"nie na taborecie i zaczęto bić po twarzy i głowie. Lecz to bicie nie 
SPrawiało mi bólu. Kazali wymienić wszystkie osoby, które znam — 

4Ja nie mogłem przypomnieć sobie żadnych nazwisk osób nawet nie 

śWiązanych z walką zbrojną o niepodległość. 
Powtarzałem jakieś nazwy przedmiotów: „deska” i „garnek” — 

CO skrzętnie zanotowali. Na koniec dali mi do wypicia jakieś gorzkie 
ekarstwo w grubej szklance, a potem zaciągnęli do celi, gdzie mia- 

EM być postrachem dla współtowarzyszy niedoli. Całe moje ciało 
»ło w „bananach ” — tak nazywaliśmy krwiaki po uderzeniach „by- 
Wwcem”. Swoim wyglądem spowodowałem grozę i paniczny prze- 

Strach wśród współwięźniów celi ””.
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Niektóre osoby spośród tysięcy więzionych na Łukiszkach: 

  
Barbara Dudycz Hania Mahrburg Helena Stempkowska 

„Wojtuś ” „Hania ” „Nawoja ” 

     
Irena Kołodziejska Jadwiga Kretowicz- Maria Sarecka 

Fiedorowicz „Maciejowa” Pawilonis „Jadzia ” „Lusia ” 

   

   

   
   
Władysława Aramowicz Henryk Wiłkojć dr Czesław Pupiałło 

„Sokolicz ” „Droga” 
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Sadyzm i brutalność cechowały litewskich funkcjonariuszy wię- 
ziennych nie tylko podczas przesłuchań, także przy innych 
Okazjach, np. „Apele wieczorne dość często przeprowadzał brutal- 
ny i bardzo krzykliwy Litwin o niezwykle jasno-niebieskich, wypło- 
Wiałych 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” — jak wspomina 
dr Bohdan Mirakowski — obecnie emerytowany ordynator Szpitala 
PKP w Szczecinie, który przeżył gehennę Łukiszek, także później- 
Sze wywiezienie do ZSRR przez sowietów jako akowca, biorącego 
udział w akcji „Ostra Brama”! 

Inny b. więzień Stanisław Daukszewicz — jeden z licznej grupy 
konspiratorów trockich zeznawał przed Prokuraturą Głównej Komi- 
SJi do Badania Zbrodni na Narodzie Polskim w 1979 r. w Żarach, że 
kiedy 10 września 1941 r. znalazł się na Łukiszkach. Codziennie zabie- 
fano go na przesłuchania. Bito w pięty, rozciągając na tzw. kozioł- 
kach Okutych blachą. Krew bluzgała mu z ust i nosa. Kopano w jądra, 
wymuszając przyznanie się, gdzie ukrył broń. Chociaż tracił mo- 
Mentami przytomność, zaprzeczał wszystkiemu. Używano chwytów 
Psychologicznych, twierdząc, że jego sąsiedzi: Zajączkowski i Łusz- 
Czyński powiedzieli już o nim. Jeśli potwierdzi ich zeznania, pój- 

le na wolność tak, jak i oni. Lecz on uparcie powtarzał, że nie wie 
9 Żadnej broni. To go uratowało, 18 stycznia 1942 r. został zwolniony. 
Litewska służba więzienna często rekrutowała się z byłych kry- 

Minalistów o spaczonej psychice. Kiedy nie było świadków, do- 
Puszczali się okrucieństw i wszystko uchodziło im bezkarnie. 

Można by mnożyć w nieskończoność okrucieństwa doznane 
Przez polskich akowców od funkcjonariuszy saugumy. Dotyczyło to 

lie tylko mężczyzn. Nie oszczędzane były również kobiety. Opo- 
Wiadała o tym b. więźniarka śp. Władysława Aramowiczowa — nau- 
Szycielka z zawodu, aresztowana 10 maja 1942 r. — że jej koleżance 
% celi „kazano położyć się, ubranie do góry, płaszcz na głowę, jeden 
l 

) Relacja dra Bohdana Mirakowskiego w zbiorach autorki.
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z Litwinów siadł na grzbiet, a pięciu biło na zmianę. Całe ciało 

miała w ranach i bliznach. W łaźni nigdy nie zdejmowała bielizny, 

krępowała się wobec innych”! 

W celi, w której przebywała autorka, siedziała razem Maria Rym- 

kiewiczówna rozstrzelana w Ponarach 3 grudnia 1942 r. Była ona 
tak strasznie katowana, że ledwo żywą po przesłuchaniach ratowa- 
łyśmy zimnymi okładami, tuląc jej poranione ciało. 

O tym, że zarówno prowadzenie śledztwa jak i całą obsługę 
więzienną stanowili Litwini, jest powszechnie wiadome. W wyjątkowo 
ciężkich sprawach przesłuchiwali Niemcy, oni generalnie ferowali 
wyroki, wobec tego jeśli kogoś udało się wykupić, to trzeba było 
znaleźć gestapowca chętnego wziąć łapówkę, ale za niebotycznej 
wartości walory w złocie. Znane są takie przypadki. 

Aby nie być posądzoną o tendencyjne oskarżanie Litwinów, au- 
torka niniejszej pracy może o tym mówić nie tylko na podstawie 

autopsji, również przytoczyć wypowiedzi respondentów. Tadeusz 
Kowzan — obecnie prof. w Caen we Francji — dwukrotnie ujęty i na 
szczęście zwolniony stwierdza: „podczas obu pobytów w więzieniu 

i w gestapo w Wilnie miałem do czynienia wyłącznie z Litwinami, 
począwszy od strażników aż do sędziego śledczego”. 

Co jest zastanawiające, że nawet wtedy, gdy walił się niemiecki 
front na Wschodzie i na Zachodzie, Litwini, pracujący w gestapo, 
wciąż tak samo znęcali się nad aresztowanymi Polakami. Silniejsza 

była nienawiść aniżeli rozsądek. Przykładów na to jest mnóstwo, 
np. katowanie przez cały miesiąc czerwiec 1944 r. aresztowanego 
Szczepana Ławcewicza ps. „Koń”, żołnierza AK. 

Gehenna łukiska nie polegała tylko na zadawanych tam tortu: 
rach, także na warunkach bytowych. Dobrze, jeżeli więzień otrzy- 
mywał paczki żywnościowe od rodziny lub przyjaciół, bo o ile nie - 
to przymierał głodem. Pajdka chleba jak glina na cały dzień, kubek 
„kawy” z żołędzi, w obiad menażka „zupy”-lury i wieczorem kubek 
gorącej wody. Zresztą paczki można było dostarczać tylko do 1943 r 

  

1) Relacja pisemna w zbiorach autorki. 
2) Relacja pisemna w zbiorach autorki. 
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Później też przyjmowano, ale przeznaczone były do wspólnego 
kotła, co było równoznaczne z wykradaniem co lepszych produktów 

przez personel więzienny. 
O przestrzeganiu higieny na Łukiszkach należało zapomnieć. 

W kącie celi stała nieodzowna śmierdząca „parasza”, którą więźnio- 

Wie myli miotłą z wodą, dobrze jeśli z piaskiem, w czasie wypro- 
Wadzania raz dziennie do ubikacji. Najgorszy problem stanowiło 
Spanie koło owej „wonności”, a tak nieraz wypadało i jeśli, nie daj 
Boże, ktoś z współwięźniów miał niedyspozycje żołądkowe i po- 

trzebował np. w nocy załatwić potrzeby fizjologiczne...? Mycie było 
tylko twarzy, odbywało się ono w jednej i tej samej wodzie, przez- 
Naczonej dla wszystkich. Co jakiś czas była łaźnia, przeważnie 
Z zimną wodą, bez mydła. A wszy? — Codziennie należało z nimi 
Walczyć, bo mnożyły się niemiłosiernie. Nic dziwnego że tyfus 
dziesiątkował ludzi, lecz chorych wywiezionych do zakaźnych szpi- 
lali także zabierano na egzekucje, bez oczekiwania aż sami umrą. 

Jeśli więzień zachorował i miał wysoką gorączkę, był umie- 
Szczany w więziennym szpitaliku, który znajdował się w dwóch 
Pobudowanych barakach. Tam można było wyjść na zewnątrz i po- 
Sledzieć na ławce, pooddychać świeżym powietrzem, jeśli ktoś się 
Poruszał. Autorka pracy miała to szczęście, lecz widziała przera- 
Zające sceny. Oto vis a vis żeńskiego baraku znajdował się męski, 
Przedzielał je trawnik, trawa rosła też obok budynków. Wyprowa- 

dzono pod strażą mężczyzn, którzy z trudnością chodzili, nie mieli 
Sił, więc siadali. Niektórzy kładli się i już więcej nie wstali, zabiera- 
10 nieżywych na noszach. 

Poza tym ciekawy był następujący casus: na 8-osobowej sali 
Przebywała 80-letnia zartretyzowana pani, którą przetransporto- 

Wano z domu od razu do szpitalika więziennego w stanie leżącym. 

abrano ją zamiast ukrywającej się córki, licząc, że ona się zgłosi, 
Y zwolniono matkę. 

ł się też przypadek porodu u więźniarki, który wcale nie spo- 
Wodował opuszczenia przez nią więzienia. Dziecko wkrótce zmarło.
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W niepełnej dokumentacji archiwalnej w Wilnie dotyczącej zgo- 
nów w szpitaliku, zapisy przyczyn tego często nie odpowiadają 

prawdzie. Podczas gdy faktycznie więzień umarł z powodu doz- 
nanych tortur i wyczerpania, podane było, że na skutek gruźlicy. Tak 
było z Witoldem Szapskim, aresztowanym 11 lipca 1942 r. — zmar- 
tym w kilka dni później. 

Zmarli na ogół byli wywożeni na Ponary lub zagrzebywani na 
terenie więziennym, czego dowodzić mogą przypadkowo wykopane 
szkielety ludzkie po wojnie podczas robót porządkowych na Łu- | 
kiszkach. 

To omówienie sytuacji panującej w tym więzieniu podczas oku- 
pacji niemieckiej 1941-1944, aczkolwiek krótkie, lecz konkretne, 
świadczy o zakwalifikowaniu jej do kategorii ludobójstwa. W świe- | 
tle przyjętych konwencji międzynarodowych przez zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych z 1948 r. w sprawie karania zbro- 
dni ludobójstwa z uchwałą o nieprzedawnieniu, jest stwierdzenie, iż 
za ludobójstwo uważa się nie tylko samo zabójstwo w zamiarze | 

zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych 
jako takich, lecz również spowodowanie poważnego uszkodzenia 
ciała albo rozstroju psychicznego, rozmyślne stworzenie dla człon- 
ków grupy warunków życiowych, obliczonych na spowodowanie 
ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego. | 

W statucie Międzynarodowego Trybunału Wojskowego za zbro- | 
dnie przeciwko ludzkości uznano m.in. prześladowania ze wzglę: 
dów politycznych, niezależnie od tego, czy naruszały one praw0 
wewnętrzne państwa, w którym je popełniono. | 

Polska ratyfikowała te konwencje w art. 118 Kodeksu Karnego: 
Masowe wyroki śmierci wydawane na więźniów Łukiszek beź 
prawa odwołania się, to również zbrodnie przeciwko ludzkości. We 
wszystkich cywilizowanych krajach, które podpisały kartę ONŻ | 
odpowiedzialność za takie czyny nie podlega przedawnieniu. | 

Litwinów należy traktować nie jako wykonawców rozkazów h!" 
tlerowskich, ale jako wspólników nazistów. Świadczą o tym doku” 
menty archiwalne z tamtych lat. 
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Dzięki temu, że naczelnym zadaniem Litwinów na objętym 

przez nich terytorium północno-wschodnim Rzeczpospolitej Pol- 
Skiej 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. 

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej powinna wszcząć śledztwo 
ha temat Łukiszek, ponieważ stosowano tam niedozwolone środki 
Przemocy, kary cielesne, które to represje w połączeniu z głodo- 

wymi racjami żywnościowymi i brakiem środków sanitarno-higie- 

hicznych oraz lekarstw doprowadziły do trwałego inwalidztwa 
l Śmierci wielu więźniów i zmierzały do eksterminacji znacznej 
Części narodu polskiego. 

  
Brama więzienna na Łukiszkach, przez którą wywożono 

skazanych na śmierć w Ponarach.
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Jest taka ulica w Wilnie, na której przed wojną każdy, kto wcho- 
dził na nią, kreślił znak krzyża na sobie, patrząc na tablicę z na- 
pisem „Miejsce stracenia bohaterów 1863-1864”. Znajdowała się 
ona na gmachu Sądów od strony głównej arterii miasta im. A. Mickie- 

Wicza. Ulica ta nazywała się Ofiarną. 

  
Gmach sądów wileńskich. Podczas okupacji hitlerowskiej siedziba Gestapo. 

(widok od ul. Mickiewicza) 

  

Uznano, że mniej więcej w tym miejscu w czasie powstania sty- 
Czniowego był ustawiony szafot, a na nim zawiśli m.in. Zygmunt 
Sierakowski, przywleczony ciężko ranny z powodu odniesionych 

'an w boju, Bolesław Kołyszko, Wincenty Kalinowski i inni boha- 

lerzy narodowi. T utaj także rozstrzelano ks. Stanisława Iszorę, ks. 

Rajmunda Ziemackiego, Tytusa Dylewskiego. Okrucieństwa te od- 
YWały się na oczach mieszkańców z rozkazu gen. gubernatora 

Ichaiła Murawiowa. Car nadał mu tytuł hrabiego za krwawe 

stłumienie zrywu niepodległościowego ujarzmionego narodu pol- 

skiego. Do historii polskiej zaś przeszedł z przydomkiem „Wie- 
Szatie”,
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W 1890 r. wybudowano w tym miejscu olbrzymi gmach Sądów 
i Notariatu, który służył celom zgodnym z przeznaczeniem do cza- 

su wybuchu wojny w 1939 r. 
W okresie XX-lecia wolnej Polski została zawieszona ww. tablica. 

Po agresji ZSRR w 1939 r. na nasze terytorium zainstalowało się 
tu NKWD. Ogromny budynek, położony niedaleko od więzienia 
łukiskiego, był wielce wygodny dla morderczego aparatu. Piętra 
służyły dla urzędujących funkcjonariuszy. Stąd wychodziły rozpo- 
rządzenia, decyzje, wyroki. Tu odbywały się rzekome procesy. Piw- 

nice, W których przed wojną znajdowały się archiwa sądowe i nota- 
rialne, przystosowano na pomieszczenia dla uwięzionych Polaków 

podczas śledztwa. Tutaj przeprowadzano przesłuchania. Tak było 
wygodnie dla „sledowatieli”, nie musieli fatygować się na Łukiszki. 

Zainstalowano 110 cel wraz z celami tortur, czasowym aresztem 
i zapleczem więziennym. 

Od napaści Niemiec na ZSRR gmach objęło gestapo i litewskie 

służby współpracujące z okupantem. Przywożono tu lub przypro- 
wadzano aresztowanych Polaków, zanim odtransportowano na Łu- 

kiszki. Autorka zna wejście 1 korytarze piwniczne, przedzielone co 
raz zakratowanymi drzwiami, otwieranymi przy głośnym szczęku 
kluczy. 13 maja 1942 r. w nocy była bowiem wprowadzona w asy- 
ście dwóch strażników i przyjęta do pierwszej celi kalifaktora 
(strażnik lub zaufany więzień obsługujący aresztowanych), ponie- 

waż wszystkie cele były już zapełnione po brzegi, a do rana, kiedy 
rozpoczynały się przesłuchania, pozostało już niewiele czasu: 

Później znalazła się już w celi zbiorowej, mrocznej za dnia, 
dochodziły do niej jęki bitych z niezbyt oddalonej celi „przesłu: 
chań”. 

Opowiadała o nich po wojnie Hanka Gierżod — nauczycielka ma” 

tematyki z Gimn. Nazaretanek w Wilnie. Wymuszano na niej przyZ” 
nanie się do udziału w działalności konspiracyjnej. A było do czego» 
ponieważ w jej mieszkaniu znajdowała się tzw. skrzynka. Łączniczki 
zostawiały koperty z odebranymi w podziemnej drukarni fałszywy” 
mi dokumentami dla zagrożonych osób. Udzielała też swego locum 
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na spotkania różnych osobistości Garni- 
zonu AK Okr. Wileńskiego. 9 czerwca 

* 1942 r. pożegnała swą matkę — dogory- 
| wającą staruszkę i znalazła się na 

Ofiarnej. 
Litwin saugumy o nazwisku Czesnu- 

lis podczas badań obiecywał „Hance” 

natychmiastowy powrót do chorej 
matki, jeśli wyjawi chociaż kilka naz- 
wisk współpracowników z konspiracji. 

Nie doczekawszy odpowiedzi, kazał 
swym „pomagierom” bić Ją, leżącą na 

Pryczy, gumowymi pałkami. „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 opraw- 
Ców był jeden blondyn, zwrócił moją uwagę urodą, gdy jeszcze pro- 
Wadzono mnie do celi, że ma w sobie coś w twarzy szlachetnego. 
Może on stanie w mojej obronie? — grubo myliłam się, on chyba był 

"ajokrutniejszy; gdy już prawie straciłam przytomność, chciał ude- 
rzyć 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 przy- 
Szli, kazali zleźć z pryczy i powiedzieli, pamiętam: „posadzimy na 

elektryczną, to przynajmniej wygadasz” i wyciągnęli mnie na kory- 

larz, ale ja zemdlałam. Zorientowali się, że przekroczyli miarę, 

wrzucili mnie na podłogę do celi. ” 
Pani „Hanka” wspomina jak starała się całą siłą woli podczas ka- 

towania usunąć z podświadomości nazwiska, o które oprawcy wy- 

Pytywali, by w razie utraty przytomności ich nie wymienić. Pisze: 

»Na szczęście mdlałam, a wtedy oni dawali mi spokój "'. 

Po kilku dniach bezskutecznych badań przeprowadzoną ją z lo- 

Chów gestapo do więzienia na Łukiszkach.' 

  

l _— : ) Relacja pisemna w zbiorach autorki.
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Inny przypadek okrutnego znęcania 

się nad żołnierzem AK Bronkiem 
Awgulem miał miejsce w tymże m-cu 
czerwcu 1942 r. „Ofiarną” poprzedziło 
pałowanie w miejscu aresztowania go 

w Nadleśnictwie Ostrowiec. Budynek 
ten został otoczony przez litewskich | 
policjantów, którzy wtargnęli z bronią 
gotową do strzałów i zakuwszy Bronka 
w kajdanki zabrali na miejscową ko- 
mendę. Tam, jak wspomina: „zostałem 

u najpierw uderzony przez policjanta 
litewskiego kolbą karabinu, potem zdzielono mnie pałkami, prze- 
ważnie bijąc po głowie i krzyżu na wysokości nerek oraz podudzia, 
po piszczelach. Było to bardzo bolesne... najwięcej przy biciu 
wyżywał się 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, czy nie byłoby lepiej zastrzelić 
więźnia i wyrzucić, podając w raporcie, że usiłował uciekać. 

(Bronek to słyszał, rozumiał język litewski). Poniechali jednak 
zamysłu, dochodząc do wniosku, iż lepiej będzie się znaleźć w Wil- 
nie, bo po pierwsze: będą mieli okazję jeszcze tego wieczoru Za- 
bawić się w znanych sobie melinach, poza tym zasłużą na pochwałę 
u zwierzchników za dostarczenie potrzebnego do śledztwa więźnia 
i dlatego Bronek znalazł się na Ofiarnej. „ Cela o wymiarach 2x4 m, 
wysoka 2 m. Pod sufitem okratowane okienko z brudnymi szybami , 
drzwi z „judaszem” w środku, piętrowa prycza z listew drewnia- 

nych, dwa taborety, wiadro z blaszaną pokrywą na fekalia, dzbań 

miedziany na wodę i kubek metalowy. Przy pryczy na tynku ściany 
wyryte, być może paznokciem słowa J. Słowackiego, pozostawioń€ 
przez kogoś z poprzedników: „Niech żywi nie tracą nadziei i prze 

narodem niosą oświaty kaganek, a kiedy trzeba na śmierć idą p? 
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kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”. Wokół roz- 

pościerała się ponura cisza, zakłócana otwieranymi drzwiami do cel 

I trzaskającą kratą na korytarzu. Czasami dawały się słyszeć czyjeś 
Jęki i krzyki. 

Następnego dnia rozpoczęło się przesłuchanie, któremu przewo- 

dził 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 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. Pro- 
Wadzono go, jak wspomina: „nie wiem skąd miałem tyle siły, by te 

Około 150 m dowlec się z Ofiarnej ”.! 
| Dłuższe przybywanie na Ofiarnej było spowodowane przeciąga- 

Jącym się śledztwem. 

| „Ofiarna” funkcjonowała nieustannie. 6 kwietnia 1944 r. znalazł 
SIę w niej Jan Nagrabiecki ps. „Wandal”. Gdy był wprowadzony 
Przez litewskich funkcjonariuszy saugumy w myślach powtarzał 

Słowa modlitwy: 

„Krzyż Boży znaczę nie przeto, 
bym się na Krzyż przyjmował, 
lecz byś mnie Boże od męki, 

od męki Krzyża zachował”. 

Ujęto go przypadkowo na ul. Filareckiej podczas obstawy domu, 

którym została odkryta drukarnia „Legalizacji”. Ponieważ ucie- 

t, ostrzeliwując się, uważano, że jest jednym z tych, po których 

Przyjechano. Mijało się to z prawdą, broń zaś posiadał jako dowód- 

Ca plutonu II Kompanii Batalionu Wilno — Śródmieście. 

l — ) Relacja pisemna w zbiorach autorki.
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Na Ofiarnej przeżył straszliwe tortu- 
* ry... „kilkunastu gestapowców, usta- 

> wionych 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 

   

   

   
   

    

nade mną świstały pałki gumowe. 
Oprawcy siedzieli mi na głowie, skutych 

| rękach i nogach. Czułem miarowe ude- 

rzenia w plecy i pięty. Zbierało mnie na wymioty. Krew bluznęła 

przez usta, pociemniało w oczach ”.' 

» innej sytuacji. Leżałem na ceratowej | 
powierzchni kozetki nagi, oblany wodą, 

Kiedy odzyskał przytomność podsunięto mu papier i ołówek | 

chemiczny i kazano pisać, że przyznaje się do udziału w drukowa- 

niu prasy podziemnej. Nie podpisał. „Rosły Litwin przyglądał mi 

się 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 pomo- 

że, gnoju głupi!” 

Ocknął się dopiero w dorożce, która go wiozła na Łukiszki. Tam 

został wniesiony na noszach i umieszczony w szpitaliku. 

Niektórzy aresztowani, zdający sobie sprawę z beznadziejności 
swojej sytuacji, zwłaszcza gdy zostali ujęci z „trefnymi” dowoda- 

mi, popełniali samobójstwo od razu, połykając cyjanek, jeśli udało 

się im go przemycić w czasie rewizji osobistej. Zofia Dunin-Bor- 

kowska ps. „Marta”, „Renata” odebrała sobie życie w celi, wie: 

szając się na szalu. Choć może sadystyczni strażnicy upozorował 
w ten sposób jej śmierć. Ciała bowiem nie wydano rodzinie, pomi: 

mo ubiegania się Jej o to. 
  

1) J. Nagrabiecki „Idąc na hasło”, wyd. „Pokolenie”, 1989. 
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Zofia z Kalenkiewiczów Borkowska to ogromnie zasłużona dzia- 
łaczka Polski Podziemnej (obszernie o niej w rozdz. „Ponary”). 

Straszne piwnice na Ofiarnej to otchłań cierpień, krwi i łez tysię- 

Cy Polaków zarówno w czasie okupacji niemieckiej jak i poprzedza- 
Jącej ją oraz następnej od 1944 r. — sowieckiej. 

Oto jeden z przykładów, dotyczący 

młodej 18-letniej dziewczyny Donaty 

Nowak, która brała udział w operacji 
„Ostra Brama” w lipcu 1944 r. Kiedy 
sowieci zdradziecko likwidowali polskich 

* sojuszników walk z Niemcami, tworząc 
koncentrację ich w Miednikach Królew- 

skich (20 km od Wilna), by następnie 

| deportować do ZSRR — do Kaługi, Donat- 
| ka maszerowała wraz z grupą tych, 

| którzy usiłowali wymknąć się, zdążając 

i w kierunku Puszczy Rudnickiej, poko- 

nując dziennie! po  20- 30 km. Jednakże po 3-dniowym marszu zostali 
Okrążeni przez sowieckie wojska, tropiące ich z lądu oraz z po- 

Wietrza. Zmuszonym do oddania broni kazano udać się do Miednik. 
| Donatka znalazła się z 30 koleżankami: sanitariuszkami 1 łącz- 

Miczkami we wspólnym zgrupowaniu, lecz zamiast do Kaługi skie- 

Fowano ją i 9 innych dziewcząt na Łukiszki. Po miesięcznym poby- 
cie, oczywiście, w ciężkich warunkach, została zwolniona. Niezatar- 

wrażeniem pozostało dla niej, kiedy przez okno więzienne widzia- 

ta, prowadzonego przez podwórze ojca — oficera WP wraz z innym. 

Pech chciał, że po wyjściu z Łukiszek trafiła do tzw. kotła i tym 
razem znalazła się na Ofiarnej. Siedziała w mokrych wilgotnych 
Murach, bez dziennego światła, ponieważ od posadzki do zakrato- 
Wanego okna pod sufitem nie można było dostać się. Raz, kiedy 

Usiłowała to zrobić na barkach innej współwięźniarki, zobaczył jej 

Słowę litewski strażnik, przechadzający się na zewnątrz budynku 
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i natychmiast zaalarmował swoich kolegów wewnątrz. Ci, wkro- 
czywszy do celi, zażądali przyznania się, kto to był, bo Jeśli nie, to 
wszystkie więźniarki w celi będą musiały stać tak długo na bacz- | 
ność, dopóki nie ujawni się winowajczyni. Nie było wyjścia, Do- 
natka znalazła się w karcerze. Była to mała kajutka z wodą na posa- 

dzce, w której można było jedynie zmieścić się kucając. Wytrzy- | 
mała tam aż trzy dni. | | 

Warunki na Ofiarnej były takie, że tylko młody i wyjątkowo 
zdrowy organizm mógł je znieść. Wodnista, brudna strawa, „pajka” | 
chleba, zatęchłe powietrze w zatłoczonej celi, przy tym śmierdząca | 
„parasza” w kącie, no i oczekiwanie na zsyłkę. Matce Donatki i 

oświadczono w NKWD, że córkę czeka 20 lat katorgi. Ale na szczę- | 

ście tak się nie stało. W połowie maja 1945 r. została zwolniona | 
dzięki koledze, który miał jakieś dojście do NKWD.! W tym czasie 
trwało w Wilnie wydawanie kart ewakuacyjnych do PRL. Jednak b. 
więźniowie mogli z tego skorzystać dopiero po pół roku. Od czego 
jednak była tzw. „Legalizacja”? Donatka otrzymała fałszywe 
dokumenty i mogła opuścić rodzinne miasto.* | 

Nie wszystkim udało się po odbyciu „Ofiarnej” wyjść na wol- - 

ność. W przypadku Ryszarda Jasiukiewicza 18-letniego maturzysty 

z Piątego Gimnazjum w Wilnie sprawy przybrały ogromnie drama 

tyczny przebieg. Aresztowany w grudniu 1947 r. (!), a więc aż do tej 
pory trwał ruch oporu wśród polskiej młodzieży na Wileńszczyźnie, 
został osadzony wraz z 33 kolegami w piwnicznych celach NKWD 
Wykryto tajną organizację „Gwardii Orła Białego” (w tłumaczeniu 

rosyjskich władz śledczych. Być może faktycznie w nazwie nie była 

to Gwardia, lecz Organizacja). Ci młodzi chłopcy byli oskarżeni 
o „rozpowszechnianie ulotek antyradzieckich, nawołujących 
Polaków do zbrojnej walki przeciwko władzy radzieckiej w cell 

  

1) Relacja pisemna w zbiorach autorki. 
2) Donata Nowak mieszka we Wrocławiu, gdzie znana jest ze swej wieloletniej działał” 

ności społecznej. Dzięki jej wysiłkom zostało odrestaurowanych 28 nagrobków | 

wybitnych Polaków na wileńskiej nekropolii — Rossie. j
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ustanowienia Polski burżuazyjnej w gra- 

nicach istniejących do 1939 r.” — jak 
głosiło orzeczenie dochodzeniowe 

MBP LI LIT SRR.' 
| Jak wspomina Ryszard Jasiukiewicz: 

kiedy znalazł się na Ofiarnej wsadzono 

go najpierw do „boksu” — pomieszcze- 

nia tak małego, że można było w nim 

tylko stać, potem znalazł się w dużej 
pustej sali, gdzie dwóch drabów w far- 
tuchach z dużymi nożami w rękach ka- 

| zało mu się rozebrać do naga. Myślał, 

że to już z nim koniec, tymczasem chodziło o przeszukanie całego 
Ubrania centymetr po centymetrze i poobcinania wszystkich 

8uzików, klamer itp. Zajrzano mu do odbytu i powiedziano, żeby się 

Ubierał. Przybyły strażnik po wykręceniu Ryszardowi rąk do tyłu 

lich do góry, co było bardzo bolesne, poprowadził do celi, znaj- 

dującej się w podziemiu. Korytarz był co raz przedzielony kratami, 

W każdym takim ogrodzeniu siedział strażnik, mając pod swą pieczą 
Pięć cel. 

Trafił do pojedynki, w której znajdowało się sześć osób. Jeden 
Z towarzyszy niedoli postradał zmysły. Zachowywał się przeraża- 

Jąco: to usiłował wdrapywać się na ściany, to krzyczał „ratujcie 

"nie!" Strażnik wyprowadzał go i po godzinie wpychał z powro- 
lem do celi mokrego, ale spokojnego. Po kilku dniach ów więzień 

Został zabrany. 
Dzień rozpoczynał się o szóstej rano, kończył o 22 godzinie. 

Panie było uciążliwe przy świecącej pod sufitem żarówce, przed 

której światłem nie wolno było nakryć głowy. Gryzły pluskwy i wszy. 

0za tym w nocy wzywano na śledztwo. Otwierało się okienko 

wdrzwiach i słychać było: „na literę (np.) B”. Więzień musiał od- 

Powiadać nazwiskiem, zaczynającym się na tę literę. Strażnik 

  

l ) Dokument w posiadaniu autorki.
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otwierał drzwi i pospiesznie ubranego więźnia z ręką wykręconą do | 
tyłu prowadził na śledztwo. Przesłuchanie trwało nieraz do rana, ale 
po takim udręczeniu nie można było nawet przysnąć w ciągu dnia 
w celi. Strażnik co chwilę zaglądał przez „judasza” i jeśli zauważył | 
siedzącego śpiącego, za karę kazał mu stać twarzą do ściany dwie- 
trzy godziny. i 

Podczas śledztwa więzień siedział przed ogromnym biurkiem lub 
stołem na brzegu krzesła w takiej odległości, że prawie nie widział 
przesłuchującego, przy tym był oślepiany silnie świecącą lampą, 
skierowaną mu prosto w oczy. | 

15 maja 1948 r. zapadł zaoczny wyrok z paragrafu 58 art. 4 „za 
zdradę ojczyzny” 10 lat w obozie o zaostrzonym rygorze. | 

Po zakończeniu śledztwa i odczytaniu wyroku przewieziono 
Ryszarda na Łukiszki, skąd po pewnym czasie przetransportowano 
na stację towarową w Wilnie, gdzie czekały towarowe wagony, do 
których ładowano 40-50 osób i w warunkach urągających wszelkim 
zasadom traktowania ludzi, odjazd w nieznaną dal. | 

Początkiem gehenny więziennej wielotysięcznej rzeszy Polaków, 
walczących o wolność swej ojczyzny od najdawniejszych czasów 
aż po okres II wojny światowej, a nawet po jej zakończeniu była | 
„Ofiarna”. Tymczasem na tym świętym miejscu zaistniał fałsz. 
W 1992 r. władze litewskie poleciły zdjęcie historycznej tablicy na | 
gmachu Sądów. Została umieszczona inna o następującej treści: | 

„W tym gmachu zbudowanym w 1890 r. dla sądu okręgowego. — 
podczas wszystkich okupacji mieściły się instytucje represyjne — sąd i 
i prokuratura, gestapo, KGB. Tu planowano ludobójstwo mieszkań 
ców. Więziono, przesłuchiwano, męczono i mordowano obywateli 
państwa litewskiego ”. | 

Treść tego napisu jest tendencyjnie kłamliwa, ponieważ mówi i 
o nieokreślonych narodowościowo mieszkańcach. Przecież tu byl! 
więzieni Polacy. Litwini zaś stanowili czynnik represyjny, współ | 
pracując z sowietami, później z gestapo. | 

W tym gmachu miała siedzibę sauguma - litewska policja bez” | 
pieczeństwa; oddziały specjalne Ypatingu Buriari, mordujące w Po | 
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narach, tutaj otrzymywały dyrektywy. Poza tym w czasie II wojny 
Światowej nie było państwa litewskiego. Istniało ono jedynie 
W ciągu 7 i pół miesiąca od 28.10.1939 do 15.06.1940 z łaski ZSRR. 

a tego rodzaju łgarstwa nie reagują, niestety, ani polskie władze 
ani oficjalni historycy.
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  Y nk k der R 
pe r 5AA m: wyw 

Kościoły wileńskie: św. Kazimierza, Bernardyński, św. Anny, 

Katedra, św. Piotra i Pawła spośród 32 przedwojennych. 

Diecezja wileńska do wybuchu II wojny światowej liczyła 500 lat 
dd jej erygowania przez papieża Urbana V. Do rangi archidiecezji 

Yła podniesiona w 1925 r. i stanowiła największą diecezję w przed- 

Wojennej Polsce. Wchodziły do niej województwa: wileńskie, część 

lałostockiego oraz nowogródzkiego. Pracowało 626 kapłanów, 105 

Sięży zakonnych. W seminarium duchownym w Wilnie studiowało 
127 alumnów. Było 25 klasztorów męskich, zaś żeńskich 56. Życie 

'eligijne kwitło w 371 parafiach (średnia wielkość parafii 150 km” 
% 4200 wiernymi).' 

Gospodarzem tej metropolii od 1926 r. był abp Romuald Jałbrzy- 
Owski (1876-1955), człowiek wielkiego formatu, niestrudzony 

USzpasterz, odwiedzający wszystkie podległe sobie parafie. Dzięki 
emu została zaktywizowana Akcja Katolicka, pod której egidą 
wychodził popularny „Tygodnik Katolicki”, zadbał o katedrę wileń- 

> zagrożoną podmyciem przez płynącą pod nią rzeczkę, zorga- 

U „Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945” praca zbiorowa pod red. ks. 
Zygmunta Zielińskiego, Kielce, 1992.
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nizował koronację papieskimi koronami wizerunku Matki Boskiej 
Ostrobramskiej. Wybitny patriota polski z poczuciem odpowiedzial- 
ności za naród, za kraj. 

Przed wojną 1939 r. na terytorium diecezji wileńskiej, tak jak 

zresztą w całej Polsce również w dawnej Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, panowała wielka tolerancja religijna. Każde z wyznań 
zachowywało swe prerogatywy, a co dopiero mówić o jakimkol- 
wiek nacjonaliźmie w ramach kościoła rzymsko-katolickiego. 
Uwzględnienie potrzeb językowych mniejszości narodowych było 
tak wielkie, że na przykład w Wilnie w seminarium duchownym 
większość wykładów odbywała się po łacinie, aby nie urazić alum- 

nów innych narodowości. I chociaż w mieście znajdowała się 
znikoma ilość Litwinów, to jednak ze względu na to, iż w archi- 
diecezji były parafie z wiernymi tej narodowości, uczono w tymże 
seminarium języka litewskiego. Pytany o ten stan rzeczy abp Jał- 
brzykowski odpowiadał: „Skąd wiadomo, czy nie będzie potrzebny 

któryś absolwent w parafii litewskiej?” 
Całkowicie odmienna sytuacja panowała na Litwie, utworzonej 

po I wojnie światowej. XIX-wieczne dobijanie się tożsamości naro- 

dowej przez ich wybitnie nacjonalistycznych przywódców prze- 
rodziło się w zwyrodniały ostracyzm względem Polaków, stano- 

wiących najpoważniejszą z grup mniejszościowych w tym małym 
liczebnie państwie. „Niszczenie żywiołu polskiego na Litwie stało 
się obok marzeń o Wilnie główną treścią życia państwowego nowej 
Litwy. Tępienie polskości zostało przedsięwzięte wszelkimi możli 

wymi środkami... ”? Niestety, owe prześladowania były dziełem ni€ 
tylko rządu lecz i duchowieństwa litewskiego. „Rola odegrand 
przez kler litewski w prześladowaniu Polaków na Litwie jest p? 

prostu haniebna i bez precedensu w dziejach Kościoła... wiel! | 

księży litewskich nawoływało z ambony do rzezi Polaków... Odp€' 
dzenie od konfesjonału ludzi, pragnących spowiadać się po polsku. 
nieudzielanie chrztu ani ślubów w języku polskim — to były wszystko — 

  

1) „A Kościół trwa” — rozmowy z ks. Kard. Gulbinowiczem — Leszek Wołosiuk, Wrocław: 
2) Konrad Górski „Divide et impera”, Białystok, 1995. i 
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Fzeczy na porządku dziennym. Nadużycia te znajdowały pełną apro- 
batę m.in. biskupa kowieńskiego Karewicza ”.! 

Najbardziej dotkliwe były akcje band Litwinów, wpadających do 
kościołów, gdzie modlono się po polsku i bijących pałkami zarówno 
mężczyzn, kobiety jak i dzieci. W rezultacie w Kownie, gdzie Pola- 
Cy stanowiący połowę ludności katolickiej, nie posiadali żadnego 
Z kościołów dla siebie, a nawet jednego nabożeństwa w którymkol- 
Wiek z nich. Poza tym litewskie władze diecezjalne uprawiały 
taktykę obsadzania środowisk polskich na prowincji księżmi Litwi- 
Nami — skrajnymi szowinistami, natomiast polskich księży wysy- 
łano na Żmudź, minimalnie zamieszkałą przez ludność polską. 

Te wszystkie niecne praktyki zostały żywcem przeniesione do 
Wilna i na Ziemię Wileńską w 1940 r. Tylko że w swoim państwie 
Litwini brutalnie tępili polskość w ciągu 20 lat niepodległości, a tu- 
taj, w okresie wojny czas mieli ograniczony, stąd wynikał pośpiech 
l drastyczniejsze metody. Niestety, w pojałtańskiej Litwie aż do tej 
Pory (2005) tendencje te utrzymują się niezmiennie. 

Bolesnym i trudnym, tak dla polskiego duchowieństwa jak i wier- 
Mych, zapoczątkowaniem burzenia przedwojennego ładu w kościele 
Jzymsko-katolickim na Wileńszczyźnie było dążenie Litwinów do 
zniesienia przynajmniej częściowego, bo o całkowitym nie mogło 
być mowy, polskich nabożeństw w kościołach. W Wilnie było ich aż 

dzieści. A że mieszkańcami byli bogobojni Polacy, więc świątynie 
były pełne. Litwinów ogarniał po prostu szał, gdy słyszeli śpiewy 
W znienawidzonym przez siebie języku. Rozpoczęli od katedry — 
lajważniejszego obiektu sakralnego. Udali się do abpa R. Jałbrzy- 
Owskiego z żądaniem, by było tam odprawiane nabożeństwo z ka- 

Zaniem w Języku litewskim, na co abp nie wyraził zgody. Moty- 
Wacją było to, iż dla potrzeb religijnych ludności cywilnej jest 
Przeznaczony kościół św. Mikołaja, zaś dla 7 tysięcy wojska, które 

Mapłynęło z etnicznej Litwy — kościół św. Ignacego 1 Potrynitarski 
W dzielnicy Antokol (w miejscu koszar). Poza tym w dziesięciu 

"ajważniejszych świątyniach katolickich odbywały się w niedzielę 

l) Tamże.
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i święta msze ze śpiewami i kazaniem w języku litewskim. Stano- 
wisko abpa wzmogło i tak nienawistną postawę względem niego. 
Zarzucano mu, że nie biły dzwony w kościołach w czasie wkracza- 

nia do Wilna wojska litewskiego, również to, iż nie powiewała 
litewska flaga narodowa na pałacu arcybiskupim. Na temat rzeko- 
mej wrogości R. Jałbrzykowskiego poszły donosy do Watykanu 
poprzez metropolitę kowieńskiego abpa Juozasa Skvireckasa i bpa 
Vincentasa Briegisa. 

  
Katedra Wileńska. Zdjęcie archiwalne z 1936 r. 

W katedrze rozpoczęły się gorszące akcje. Jak wspomina An- 

drzej Jałbrzykowski — brat cioteczny wileńskiego metropolity — za” 
mieszkały obecnie (2004) w Australii, który był w owym czasić 
naocznym świadkiem wydarzeń, pełnił bowiem funkcję attache pra: 

sowego z Watykanu: „Głównym obiektem ataków Litwinów stała 
się katedra. Litwini nie mogli znieść polskich nabożeństw w tym 
głównym kościele Wilna... 21 kwietnia 1940 r. gdy arcybiskup asy” 
stował przy sumie, rozpoczęły się awantury zaraz na początku mszy 
św.: szurganie nogami, chrząkanie, gwizdy. Abp opuścił świątynię: 
Wtedy Litwini zaczęli świecić i gasić lampy elektryczne, wyłamał 
zamek organów i zaczęli grać świeckie piosenki, których w koś”  
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ciołach się nie śpiewa. Zaczęli bić obecnych tam Polaków i ich 
aresztować. Dokonywała tego tajna i mundurowa policja... ”' 

Należy dodać, że stał za tym wojskowy komendant miasta płk 
Kaunas. Ekscesy powtarzały się permanentnie. Bandami szaulisów, 
przybyłych z etnicznej Litwy oraz litewskiej młodzieży akademic- 
kiej przewodził ks. Żejdys. „Był on pewnego rodzaju prowoka- 
torem. Litwini uznawali go za swojego przywódcę. Abp Jałbrzy- 
kowski zawiesił go w czynnościach kapłańskich, a katedra z dniem 
3 maja 1940 r. została zamknięta do odwołania” 

5 maja 1940 r. przybył z Kowna monsignore Peroni, przysłany 
przez nowo mianowanego nuncjusza Centoza dla zbadania tego, co 
dzieje się w Wilnie. Właśnie była niedziela. Ks. Peroni udał się 
W towarzystwie Andrzeja Jałbrzykowskiego do miasta. Do kościoła 
Św. Karzimierza. I oto co zobaczył i czego doświadczył: kończyło 
Się nabożeństwo „Litwini stojąc razem w grupie starali się zagłu- 
szyć śpiewających Polaków. Mimo że krzyczeli z całych sił, niewiele 
mogli zdziałać. Właśnie w momencie, kiedy znaleźliśmy się blisko 
nich, uznali widocznie swe wysiłki za bezcelowe. Jeden z nich nagle 
Podniósł prawą rękę i uderzył pięścią w twarz najbliżej stojącą 
kobietę, Tak zaczęła się bójka. Ludzie w panice starali się opuścić 

kościół, ale stojący zwartą grupą przy drzwiach Litwini nie 

dopuszczali do tego... policjanci pałkami gumowymi bili Polaków. 
Wiele osób pobito do krwi. Kobiety krzyczały przeraźliwie, broniąc 

się trzymały ławek. Szarpano je za włosy i wywracano. Litwini już 
nie biegali, ale skakali jak zwierzęta, waląc wokół siebie metalo- 
wymi prętami, laskami, szpicrutami. Najbardziej tych, którzy śpie- 
Wali, a mieli ich zaznaczonych kreskami, robionymi na plecach my- 

łem... Peroni też oberwał od szaulisa pięścią w lewy policzek, 
Pomimo że krzyczał, iż jest dyplomatą. Wyciągnął przy tym z kie- 

Szeni legitymację, wystawioną w języku litewskim. Usłyszał, że 

RL 
i i 

1) Wspomnienia A. Jałbrzykowskiego w maszynopisie, udostępnione przez dr Marię 

Wieloch - wiceprezesa Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” — w posiadaniu autorki. 

2) Tamże, 

A Tamże,
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o ile jest to prawdą, musiałby siedzieć w Kownie, a nie włóczyć się 
po wileńskich kościołach. Dostał jeszcze kilka kopniaków i znalazł 
się na zewnątrz kościoła. Tam został przekazany policjantowi, który 
go odprowadził do komisariatu. Towarzyszył mu A. Jałbrzykowski, 
który widział „w policyjnej poczekalni dużo ludzi, między nimi 
jakiegoś mężczyznę z twarzą zmasakrowaną i zalaną krwią ”.' Ks. 

Peroniego z przeproszeniem zwolniono, ale ten nie wyciągnął 
z zajścia żadnych konsekwencji, uważając, iż wszystko należy 

znieść „pro bene pacis” (dla dobra pokoju). 
W myśl tej sentencji Watykan dawał wiarę oficjalnym kłamli- 

wym doniesieniom z Kowna. 9 sierpnia 1940 r. został mianowany 
Mieczysłowas Reynis z Wiłkowyszek administratorem apostolskim 
w miejsce wcześniej zmarłego bpa pomocniczego Kazimierza Mi- 
chalkiewicza. Stało się to bez wiedzy abpa R. Jałbrzykowskiego. 
Ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej wystosowała pismo 
protestacyjne, że stanowi to naruszenie konkordatu z Polską, która 
pozostaje na razie w stanie wojny, a więc jest to zakłócenie reguł 
dyplomatycznych. 

Tymczasem nieoczekiwanie w czerwcu 1941 r. Niemcy zaatako- 
wali ZSRR i 24 dnia tego miesiąca wkroczyli do Wilna. Litwini 
witali ich z kwiatami i od razu rozpoczęli ścisłą z nimi współpracę: 
Tym samym Niemcy mieli zapalonego sojusznika w niszczeniu pol- 
skości na zajętych terenach, na których bazą patriotyzmu był 
właśnie Kościół. 

Kapłani polscy uczestniczyli w strukturach Polskiego Państwa 
Podziemnego od samego początku wojny. Abp Jałbrzykowski mia- 
nował ks. Romualda Świrkowskiego jako przedstawiciela Kurii 
Metropolitalnej w Radzie Wojewódzkiej Związku Walki Zbrojnej. 
Ks. Kazimierz Kucharski — jezuita — to inicjator komórki konspira 
cyjnej AK „Legalizacji”. Także szereg innych księży prowadziło 
akcje zarówno patriotyczne jak i charytatywne. Przy tym ducho- 
wieństwo podtrzymywało na duchu zgnębione tym, co się działo, 
polskie społeczeństwo. 
  

1) Tamże. 
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Niemcy dobrze wiedzieli, że Kościół katolicki stanowi barierę 

W pokonaniu oporu podbijanego narodu. Przy tym faszystowskie 
Niemcy opierały się na fundamentalnej zasadzie panowania nad in- 
nymi, ubóstwiania siebie jako panów świata, co stało w oczywistej 

kolizji z założeniami Kościoła, głoszącego ludzką równość wobec 
Boga, miłość oraz pokorę chrześcijańską. 

Jednak litewskie duchowieństwo, aczkolwiek de nomine katolic- 

kie, nie budziło u Niemców żadnych obaw. Orientowali się bowiem 
W „katolickości” litewskich warstw społecznych, mając dowody 
niedawnych skandalicznych ekscesów, dziejących się w kościołach, 
Poza tym zdawali sobie sprawę z tego, o czym pisał prof. Konrad 
Górski: „Litwini będąc wyłącznie inteligencją w pierwszym pokole- 
Miu stracili już pierwotną ludową pobożność, a nie dorośli jeszcze 
do zrozumienia wartości życia religijnego na nieco wyższym pozio- 
mie” ! 

Dyrektywy, płynące z niemieckiego dowództwa wojsk lądowych, 
Polegały na podporządkowaniu sobie lojalnego duchowieństwa. 

takim było tylko litewskie na czele z bpem Briegisem. Polskie 

duchowieństwo należało zaś zniszczyć. 
LO marca 1942 r. aresztowano abpa Romualda Jałbrzykowskiego 

Oraz kanclerza Kurii Adama Sawickiego — wykładowcę na uniwer- 
SYtecie Stefana Batorego. Obu osadzono na Łukiszkach, zaś 22 mar- 

Ca tego roku wywieziono do klasztoru oo. marianów w Mariampolu, 

Sdzie byli internowani do nadejścia wojsk sowieckich w 1944 r. | 
Miejsce prawowitego metropolity zajął abp M. Reynis. Łamiąc 

Prawo kanoniczne, zasiadł pod baldachimem arcybiskupim w kate- 

e wileńskiej. Następnie rozpoczął działalność wybitnie antypol- 

Ską. Zmienił kalendarz liturgiczny na 1943 r., usuwając zeń polskich 

Patronów z wyjątkiem św. Stanisława — patrona Litwy i św. Kazi- 

Mierzą — patrona katedry. W litanii loretańskiej do Matki Boskiej 

ł skasować wezwanie „Królowo Korony Polskiej”. W ogóle 

W czasie nabożeństw nie wolno było odmawiać i śpiewać modlitw, 

W których była jakakolwiek wzmianka o Polsce. Prefektami w szkołach 
i ) K. Górski „Divide et impera", Białystok, 1995 r. 

>
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ustanowił wyłącznie Litwinów z nauczaniem religii w języku litew- 

skim. Ogromnie dotkliwe było wprowadzenie przez niego księży 

Litwinów do parafii polskich. 

  | | | 
: ł : | 
| 
|     . A . YO O w. s 

  

wł 

Kościół oo. misjonarzy w Wilnie oraz częściowe zabudowania klasztorne, 

skąd zostali zabrani księża na Łukiszki w marcu 1942 r. 

i nigdy już nie wrócili do swej siedziby. 

3 marca 1942 r. seminarium duchowne w Wilnie zostało oto” 
czone przez litewską policję, 15 obecnych profesorów łącznie z rek- | 

torem ks. Janem Uszyłło (1871-1950), który sprawował tę funkcj€ 
od 1907 r., aresztowano. Jak zeznawał przed Komisją IPN ks. prof:  
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Jan Ellert: „Majątek osobisty, mieszkających w seminarium został 
rozgrabiony. U mnie zabrano meble i sprzęty, większość książek — 
ok. 1000 tomów, teksty moich wykładów, co dla mnie najcenniejsze, 
które wygłaszałem w ciągu 16 lat. Ubrania, zegary, majątek 
Wileńskiego seminarium rozgrabiony”.! Tak działo się u wszystkich, 
nieco później objętych aresztowaniem, księży i zakonników. Przywła- 
Szczenia mienia dokonywali funkcjonariusze litewskiej saugumy. 

Z seminarium zabrano i uwięziono 80 alumnów. Tego samego 
dnia aresztowano sześciu członków kapituły i dziewięciu księży 
Profesorów USB z ich dziekanem Wydziału Teologicznego. Wszy- 
Ścy znaleźli się na Łukiszkach. Jak kontynuuje ks. J. Ellert: „Prze- 
Siedziałem w izolatce cztery miesiące bez jakiegokolwiek oskarże- 
mia, natomiast inni koledzy byli nawet bici, np. Jana Krasowskiego 
W ciągu trzech nocy torturowano, by wymusić informacje na temat, 
8dzie były przechowywane środki pieniężne, pełnił bowiem w semi- 
"arium funkcję zarządzającego gospodarką ”'.? 

Kleryków z seminarium umieszczano w pawilonie więziennym 
Łukiszek, w którym znajdowała się katownia, a z niej dochodziły 
NKZYki bitych i rzężenia ledwo żywych więźniów. Cele piwniczne 
Jednoosobowe, ciemne. Okienka u góry zakratowane, przesłonięte 
dodatkowo blachą. W tym pawilonie uprzednio trzymano Żydów. 

lelu z nich poumierało na tyfus. Wszy chodziły po ścianach. 

Piero, kiedy jeden z alumnów umarł na tę zakaźną chorobę, 
dokonano dezynfekcji cel. W kwietniu 1942 r. przebrano ich w cy- 
Wilne ubrania po Żydach, zamordowanych w lesie ponarskim, i wYy- 
Wieziono do Niemiec na przymusowe roboty. Na szczęście wielu 

?bległo podczas transportu. 
Księży profesorów przeniesiono z więzienia do obozów pracy na 

etnicznej Litwie. W Proweniszkach pracowali przy robotach torfo- 

Wych i leśnych po 14 godzin na dobę. Inni na terenie majątków 

Państwowych: w Szałtupiu, Poniewieżku i w Pagryżuwis, gdzie 
orcy nie szczędzili im ordynarnych słów i chamskiego trakto- 

| wspomnienia ks. J. Ellerta w posiadaniu autorki. 
ekst zeznań dla IPN-u w posiadaniu autorki (ksero).
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wania. Mało tego, także bicia pałkami, kopania. Na przykład 
w Szałtupiu komendant obozu Litwin Petras Petronis oraz strażnik 
Kazys Podsnukis czynili to nagminnie. Petronis uderzył kolbą kara- 

binu w twarz ks. Trzeciaka, rozbijając mu szczękę, ks. Michałowi 

Klepaczowi (1893-1967) — profesorowi filozofii na USB, kazał 

uklęknąć i bił go bez opamiętania pałką. 
Aby upokorzyć księży do cna kazano im nawet czyścić wychodki. 

I oto zdarzył się wypadek, że jeden z kapłanów — dziekan wydziału 
teologicznego — nie mógł dać rady ze sprzątnięciem nieskanalizo- 
wanego ustępu, ponieważ wszystko w nim było zamarznięte, został za 

karę wywieziony do obozu w Prowieniszkach, gdzie były jeszcze 
cięższe warunki pracy. Profesorowie, przeważnie w starszym już 
wieku nienawykli do takich zajęć, jak wyrzucanie z chlewów gnoju 
i innych tego typu, znacznie ucierpieli na zdrowiu. Ks. J. Ellert pra- 
cował przy koniach, doznał skomplikowanego złamania nogi. 
Wysłany do Kowna do szpitala więziennego leżał z założoną szyną 

trzy tygodnie, a następnie miał założony gips. Po dwóch miesiącach 

wrócił do obozu, gdzie przydzielono go do pracy w kuchni. 
W tymże obozie Szałtupie, a zapewne i w innych, wyżywienie 

stanowiła kasza, kapusta i to w takich ilościach, że nie wystarczało 
dla normalnej egzystencji. „Z produktów, przywożonych z Wilna 
przez krewnych i przyjaciół większą część zabierał dla siebi€ł 
Petronis. Zdarzył się i taki wypadek, że dla ks. prof. M. Klepaczd 

przywieziono z Wilna kurtkę, spodnie i czapkę. Rzeczy te zabrał 

Petronis i oddał strażnikowi Paskukisowi, zaś profesorowi obiec 

dać, ale „w mordę ”.! Pobyt księży w obozach trwał aż do zbliżeni2 
się frontu wschodniego, niektórych zwolniono szybciej. Byli tacy: 
którzy w ogóle nie wyszli na wolność. Po prostu zmarli, np. 71-letr! 
ks. prof. Błażej Jabłoński 11 grudnia 1942 r., ks. prof. Stanisław 
Sowa — 58-letni jezuita — w Szałtupiu, 54-letniego ks. Ludwik 
Wilkowskiego odwieziono poważnie chorego do szpitala w Wilnie: 
41-letni ks. Eustachy Fierek — jezuita — zwolniony z obozu z pow?” 
du kalectwa, ponieważ miał tylko jedną nogę, wkrótce zm 
  

1) Wg relacji ks. J. Ellerta i innych księży w zbiorach autorki.    
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23 listopada 1943 r. Ks. prof. Józef Wieteska w wieku 44 lat odszedł 
Z tego świata w 1956 r. w Warszawie, nie mogąc wrócić do zdrowia 
Po przeżyciach obozowych. Jako ciekawostka ks. B. Jabłoński 

uniknął śmierci od bolszewików w 1939 r., będąc aresztowany, ale 
nie przeżył obozu na Litwie. Niektórzy wkrótce po zwolnieniu 
Zmarli z wycieńczenia, jak ks. prof. Leon Puciata (1884-1943) 

Wybitny wykładowca na USB po studiach w Rzymie. 
25 marca 1942 r. miał miejsce sowiecki atak lotniczy na Wilno. 

Dziwnym znakiem Opatrzności były zbombardowane koszary 
litewskich batalionów w służbie niemieckiej oraz siedziba bpa 
Reynisa. Litwini natychmiast rozpowszechnili komunikaty, iż to 
Polacy sprowadzili sowieckich lotników, dając sygnały świetlne. 
Czyli że Polacy są winni niektórych zabitych i rannych duchow- 

ych. Następnego dnia rozpoczęły się masowe aresztowania pol- 
Skich księży i zakonników. Pod klasztory podjeżdżały samochody 
Ciężarowe z Litwinami, czasem też z kilkoma Niemcami i zgarniały 
Wszystkich. Na polecenie przywdziewania cywilnych ubrań, księża 

%dpowiadali, iż nie posiadają takowych. Zabieranie duchowieństwa 

%dbywało się we wszystkich kościołach Wilna tego samego dnia 

lotej samej porze z tego powodu, żeby zaskoczyć i by nie było 

Wzajemnego ostrzegania. 

Zdarzenia te wspomina jezuita ks. 

Stefan Dzierżek — wtedy kleryk — po 
wojnie jeden z prowincjałów Towarzy- 

stwa 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   
Ks. Stefan Dzierżek
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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 skaczących z wozu młod- 
szych, 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 pew- 
nością 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 dwu- 
dziesty. 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, pokuśtykał 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 przy” 
pomnieli koledzy w szpitalu skaczący na jednej nodze, bo druga 
zostawili na froncie. Może zadumał się nad tym, że nawet taki kale 
ka stanowi zagrożenie dla wielkiej Rzeszy. Może po prosu wstyd mu 
było za siebie, za innych?” 

O warunkach więziennych dowiadujemy się od tegoż autenty- 
cznego świadka. 

„Moją uwagę zaraz po przejściu progu celi przykuły do siebi? 
ściany. W skąpym świetle dwu niewielkich okien umieszczonyć 
wysoko pod powałą świeciły jakoś dziwnie, błyszczał, iskrzyły 
Jakby pokryte szronem, czy lodem. Nie, to niemożliwe! Dotknąłe” 

  

1) Stefan Dzierżek „Z wojennej historii Kolegium Wileńskiego” w: „Pięćdziesiąt lat 
Prowincji Wielkoposko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego (1926-1976)”, prac? 
zbiorowa pod red. Ks. Felicjana Paluszkiewicza, Rzym 1976.    
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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 

Hajdalej od zamrożonych ścian. Oczywiście nie dało się ustać całą 

hoc bez ruchu, bo i sen morzył i nogi omdlewały. Więc raz po raz 
łozpoczynałem spacer. Ale czy długo można chodzić tam i nazad, 
8dy ma się do dyspozycji tylko skrawek 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 

"ogi ugną się pode mną. Im bliżej rana tym częściej wstrząsały mną 

teszcze. Nic dziwnego. Od śniadania nie mieliśmy ciepłej strawy 
W ustach. Z niecierpliwością czekałem świtu. Była to jedna z naj- 
dłuższych nocy w moim życiu. Pozostawiła po sobie pamiątkę: za- 

Dalenie stawu kolanowego i stałe uwrażliwienie na zimno wszyst- 
Ch 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 

drzymali następnego dnia przysporzyły nieoczekiwanych utrapień. 

Nie dość że była w nich nie słoma, lecz drobna sieczka, to jeszcze 

Slanowiły siedlisko wszy. „Co rana odbywały się polowania. Pada- 

Swoiste rekordy. — U mnie dziś sześćdziesiąt! — a ja mam osiem- 

lesiąt pięć na koncie” — jak wspomina humorystycznie ojciec 
lerżek. A wtedy nie było to wcale do śmiechu, bo insekty niosły 

Miertelne zagrożenie tyfusem.' 

U Tamże,
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W takiej samej sytuacji znalazły się siostry zakonne, aresztowane 
w liczbie 162, z następujących wileńskich zgromadzeń: wizytki 

z ul. Rossa, nazaretki z ul. Sierakowskiego, benedyktynki z ul. Św. 
Ignacego, misjonarki z ul. Subocz, urszulanki z ul. Skopówka salez- 
janki z ul. M.B. Miłosierdzia. 

W celach szron na ścianach topniejący pod wpływem ciepła, 
emanującego z przebywających tam żywych osób. W ciągu pierw- 
szych nocy nie można było położyć się nawet na posadzce, gdyż 
z brudnej wody spływającej ze ścian, potworzyły się na dole kałuże. 

Jedna z młodszych zakonnic, nowicjuszka — benedyktynka, s. Kry- 
styna dostała zapalenia płuc i zmarła. 

Wyżywienie więzienne to „pajka” chleba na cały dzień, wodnista 
zupa-lura w obiad i kubek kawy z żołędzi na wieczór. Lecz w pa- 
mięci sióstr zakonnych utrwalił się inny ważny szczegół z pobytu na 
Łukiszkach, mianowicie śpiewy pieśni religijnych w celach. Siostra 
Ida (Zofia Malejkówna) ze zgromadzenia benedyktynek, (z którą 
autorka była zaprzyjaźniona od czasu, gdy była uczennicą w gim- 

nazjum ss. benedyktynek w Wilnie przy kościele św. Katarzyny) 
opowiadała, jak to śpiew, rozbrzmiewający w ciągu dnia, przemie- 
niał carską cytadelę okresu namiestnikowskiego Murawiowa w prze- 

dziwny kościół cierpienia. Strażnicy jakoś nie zabraniali tego: 

właściwie nie reagowali ostro. Zwłaszcza gdy w święto Wielkiej 
Nocy w 1942 r. huknęło ogólne „Wesoły nam dziś dzień nastał”..: 
Dreszcz grozy musiał powiać nawet wśród litewskich sługusóW 
więziennych. Obawiali się oni tylko tego, że może odgłos prze” 
dostać się na zewnątrz. A za murami zbierali się ludzie, szczególnie 
w święta, by nasłuchiwać, co dzieje się za murami z ich rodakam!: 

Toteż strażnicy biegali zakłopotani i uciszali, jak mogli. 
Pod koniec maja 1942 r. zakonnice zostały zwolnione i otrzymały 

nakaz zgłoszenia się do Arbeitsamtu (Urząd Pracy), by być skier0” 

wanymi do pracy w Niemczech. Z pomocą przyszli polscy lekarz?» 

pouczając do jakich schorzeń mają odwoływać się, by o 
zwolnienia. Dla wielu skończyło się to szczęśliwie, zostały przy” 
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garnięte przez polskie rodziny w mieście bądź zatrudnione w pol- 
Skich gospodarstwach rolnych. 

Jeżeli chodzi o księży i zakonników, aresztowanych 26 marca 
1942 r. w dniu Dobrego Łotra — jak wspomina dowcipnie ks. S. 
Dzierżek — to przebywali oni na Łukiszkach do października tego 
roku, a następnie zostali wywiezieni do różnych obozów na Litwie, 

Skąd wrócili w 1943 i 1944 r., lecz nie do własnych siedzib. 
Budynki bowiem wraz z całym mieniem były przekazane litewskiej 
Organizacji kościelnej. Dobytek w przeważającej mierze rozgra- 

biony, księgozbiory zniszczone. 
Jako ciekawostkę należy dodać to, o czym opowiadała autorce 

benedyktynka s. Edyta (Bronisława Samokówna,), która znalazła się 

PO wojnie wraz z innymi siostrami benedyktynkami w Żarnowcu, 
$dzie została przełożoną zgromadzenia. Otóż, gdy wybuchła wojna, 
Wielu zamożnych kupców powierzyło swoje dobra klasztorowi na 
Przechowanie (zwoje materiałów, ubiory itp.), uważając, że będzie 

lo bezpieczne miejsce w czasie zawieruchy wojennej. Między inny- 
mi znany wileński księgarz Zawadzki przekazał liczne cenne swoje 
Zbiory. Wszystko przepadło, trafiło do rąk Litwinów, konfiskują- 

Cych mienie kościelne. 
Słowem Litwinom udało się dzięki Niemcom pozyskać nie tylko 

Ogromne korzyści materialne, ale także zrealizować to, co zamierzali 
%d dawna: w 1940 r. kiedy samodzielnie okupowali Wileńszczyznę, 
Przedstawiciele ich społeczeństwa złożyli memoriał do swego Mi- 
listerstwa Obrony Kraju o wywiezienie z Wilna i okręgu 108 du- 
Chownych polskich do przygotowanego obozu internowanych 
W Liszkowie. Nie zostało to zrealizowane z powodu nieoczekiwa- 
lego ponownego wkroczenia wojsk sowieckich w tymże 1940 r.' : 

Na miejscu aresztowanych polskich proboszczy wyznaczani byli 
ICŻa litewscy, wygłaszający kazania w swoim języku, nieznanym 

4 społeczeństwa wileńskiego. W miejscowości Święciany, gdzie 
W większości zamieszkiwali Polacy, kiedy doszło do zamordowania 

b zr ) AAN, sygn. 202/LLI/35-1.
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przez bojówki litewskie ks. Bronisława 

Bazewicza i ks. Jana Naumowicza (zdj.) 

w maju 1942 r. bp M. Reynis mianował 
księży litewskich, usuwając jednocze- 

śnie Język polski z nabożeństw. W Ho- 

duciszkach zrobił to samo. 

Odrażającym przykładem niepra- 
wości ww. bpa była przypisywana mu 
bierna postawa wobec konfidenta ks. 

Juozasa Bałtrumajtisa — kapelana wię- 
ziennego na Łukiszkach, wykorzystują- 

cego dla celów gestapo wyznania na 

spowiedzi więźniów Polaków. 

Delegatura Rządu Rzeczypospolitej na Kraj donosiła z Wilna do 
Londynu: „...biskup Reynis pod protektorem okupantów wytknął so- 

bie cel: odpolszczenie ziemi wileńskiej bez oglądania się na prze- 
pisy prawa kościelnego i naturalnego ”.! 

W latach 1941-1944 zatriumfował odgórnie ustalony „porządek” 
na modłę litewską w Kościele. W wileńskim centrum sakralnym 
Ostrej Bramie proboszczował zdeklarowany szowinista ks. Bie- 
plunas, który objął również stanowisko kanclerza Kurii Biskupiej 
po ks. Adamie Sawickim. Ważniejsze rangą kościoły objęli podobni 
w poglądach kapłani: ks. Dubietis w parafii św. Piotra i Pawła na 
Antokolu, w Katedrze pw. św. Stanisława wikariusz w ogóle nil 
znał języka polskiego. Do nowo otwartego Seminarium Duchow- 
nego w Wilnie przyjmowani byli wyłącznie kandydaci na kapłanów 7 
młodzieńcy narodowości litewskiej, ewentualnie dopuszczeni mogł! 
być Białorusini. Wypowiedzi polskich księży, którym udało się 
wrócić z więzienia do swych parafii podlegały ostrej cenzurze. Ks: 
Stanisław Bielawski po 6-miesięcznym pobycie na Łukiszkach 
z tego powodu, że podał w kościele nazwiska rozstrzelanych kapła: 
nów w archidiecezji wileńskiej podczas okupacji niemieckiej, został 
ponownie aresztowany. To samo spotkało ks. Leona Piotrowskieg?» 

  

  

1) AAN Warszawa, mikrofilm 202/N1/7.  
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relacjonującego w czasie kazania karygodne zachowania litewskich 

kolonistów względem polskich właścicieli gospodarstw w gminie 
Podbrzezie k. Wilna. 

Podsumowując niepełne na pewno sprawozdanie z postępowania 
duchowieństwa litewskiego w symbiozie z reżimem hitlerowskim, 
należy stwierdzić, iż jest ono odpowiedzialne za nieodwracalne 

krzywdy, wyrządzone polskiemu kościołowi. Nie miał miejsca ani 

Jeden sprzeciw z ust któregokolwiek litewskiego kapłana, kiedy 
działy się tak przerażające wydarzenia. Bez echa przeszły morder- 

Stwa na tle etnicznym, a więc o charakterze ludobójstwa w Święcia- 
nach księży Bazewicza i Naumowicza. Nie było i do tej pory nie ma 
ze strony Litewskiego Episkopatu potępienia zamordowania przez 
litewskich szaulisów (ochotników) w Ponarach ks. Romualda Świr- 
kowskiego, jak również wszystkich powyżej podanych spraw. Bez- 
karne kierowanie się zbrodniczym szowinizmem w Kościele, który 
Z założenia winien być powszechny, bez podziałów na polski, litew- 
Ski czy inny, stanowi najczarniejszą plamę, jaka może się zdarzyć 

W historii stosunków polsko-litewskich. 

Za życia uniknęli wymiaru sprawiedliwości litewscy nazistows- 
Cy hierarchowie: bp Vincentas Briegis — sufragan kowieński — który 

Opuścił swoją ojczyznę w 1944 r. wraz z wycofującymi się wojska- 

mi niemieckimi znalazł się w USA. Abp Juozas Skvireckas — metro- 

Polita kowieński — udał się do Australii, gdzie w 1959 r. zmarł. Obaj 
»Przydzielali kapłanów do litewskich batalionów policyjnych 

znanych z aktów ludobójstwa i ze szczególnego okrucieństwa 

atomiast bp M. Reynis został aresztowny w 1947 r. przez władze 
Sowieckie i wywieziony w głąb Rosji. Zmarł w 1953 r. we Włady- 

Mirze paręset km od Moskwy. Współcześnie (2004) Episkopat 
Litewski ma wystąpić o jego beatyfikację! Nie wymaga to chyba 

Omentarza... 

o. 

b R. Krab-Żebryk „Biała księga” Lublin, 1991 s. 59.



cioa 

3 s. 6. 

dy kloaki 

  

JAKA SW pak 

  

wypis 

 



Rozdział VI 

Polskie Druskienniki 

narażone na litewskie ekscesy



 
 

 
 

  
 
 

    

- Ó. 
w 

 
 

  
      

 
 

aaa AS" 

 



Polskie Druskienniki narażone na litewskie ekscesy 295 
  

Druskienniki to uzdrowisko malowniczo położone wśród sosno- 
wych lasów u ujścia rz. Rotniczanki do Niemna. Z bogactwa tam- 

tejszych wód mineralnych i pokładów borowiny korzystali i dotych- 

czas korzystają licznie przybywający kuracjusze. W okresie mię- 
ojennym niemal corocznym gościem był tu Józef Piłsudski. 

A Mi 

        
W add ai M, ! 

4 plk 

  

c I % i ” 

Uzdrowisko rozwinęło się w miasto, w którym można było jed- 
Mak wznosić budynki tylko z drzewa, by nie zakłócić ani pod wzglę- 

dem zdrowotnym ani estetycznym swoistego mikroklimatu. Po cieni- 

Stych alejkach przechadzali się mieszkańcy i ci, co szukali tu zdrowia. 

Po II wojnie światowej i zmianach granic Polski Druskienniki 
Znalazły się w republice litewskiej, przynależnej do ZSRR. Prysł 

Cały czar uzdrowiska. Zostały wzniesione giganty-sanatoria, liczące 

Nawet 10 pięter, wyasfaltowano ścieżki w lesie, a wody mineralne 

SPływają po odkręceniu ordynarnych kranów. Natomiast w wodach 

lemna tkwią puste puszki po piwie i inne odpadki.
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Zmienił się także skład narodowościowy mieszkańców jak i ku- 

racjuszy. Tylko pomniki na cmentarzu świadczą o polskości Drus- 
kiennik od początku aż po przymusowe wyrugowanie stamtąd 
polskich prawowitych właścicieli. 

Kościół w stylu neogotyckim, stojący w centrum miasta, również 

stanowi dowód tego komu zawdzięcza jego wybudowanie. Został 
on wzniesiony na miejsce starego dużo mniejszego z 1844 r., pow” 
stałego z inicjatywy Tomasza Zana, Jana Czeczota, Ludwika Nar 

butta i druskiennickiego lekarza Wolfganga. Sprzed niego to wyru” 
szyła uroczysta manifestacja-procesja w 1861 r. ze śpiewami patri0 

tycznymi nad Niemen, zaś wojska carskie porwały proboszcza Jó- 

zefa Majewskiego, aresztowały i zesłały na Sybir, skąd już nie po 
wrócił.
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W 1912 r. rozpoczęto budowę nowej, większej świątyni według 

projektu polskiego architekta Stefana Szyllera z Warszawy — twórcy 
gmachu m.in. „Zachęty”, Politechniki Warszawskiej i in. Materiały 
budowlane sprowadzano aż z Krakowa. Lecz w czasie I wojny świa- 

towej runął wznoszony kościół i dopiero po jej zakończeniu stara- 
niem ks. dra Bolesława Wołejki, inż. Witolda Markiewicza — bur- 
mistrza miasta i skarbnika Aleksandra Rymińskiego stanął ten, 

który widnieje do tej pory na kształt Kościoła Mariackiego. 

„Siła by mówić” o wkładzie Polski w założenie i rozwój Drus- 

kiennik. Poprzestańmy na tym, ponieważ właściwym tematem winno 
być to, co działo się tam podczas II wojny światowej w czasie oku- 
Pacji niemieckiej. 
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Otóż gdy 23 czerwca 1941 r. weszły tu wojska hitlerowskie, 

grupa Litwinów, wysługująca się poprzednim okupantom — sowie- 

tom, zgotowała im gorące powitanie kwiatami, litewskimi sztan- 
darami i długotrwałymi owacjami. Najpierw litewscy milicjanci 
wdali się w zlikwidowanie niedobitków Armii Czerwonej — niewiel- 
kiego pozostałego w pobliżu oddziału. Następnie przywdziawszy 
opaski na rękawach w barwach narodowych, zaczęli demonstrować 
swą wrogość względem polskich mieszkańców. Był ku temu 

pretekst, mianowicie: wygłodzona za sowietów ludność rzuciła się 
na magazyny żywnościowe. Litwini, a wśród nich szczególnie akty- 

wny Piotr Korociejus, przepędzili Polaków, umożliwiając natomiast 

dostęp dla swych rodaków. I oto, wśród cisnących się po cokolwiek, 

chłopiec — Polak nasypał do czapki trochę cukru. Korociejus wyjął 

pistolet i zastrzelił go. Zwłoki zostały zakopane na podwórzu 
komisariatu. Na próżno zrozpaczona matka prosiła o ich wydanie: 
Wobec tego Jej sąsiad Sikorski udał się z interwencją. Aresztowano 

i następnie rozstrzelano go poza miastem. To samo spotkało dziew” 

czynę (córkę polskiego oficera WP) o nieznanym nazwisku. 
Wyżej podane fakty jak i następne tu przytoczone zostały ujaw” 

nione przez żyjących świadków w 1950 r., którzy zeznawali w czasie 
procesu, wytoczonego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi przeciwko 
Piotrowi Korociejusowi — b. komendantowi policji litewsko-niemi€" 
ckiej, ukrywającemu się po wojnie na terytorium PRL.' Był to obywa” 
tel Polski, urodzony 1913 r. we wsi Bortele gminy Orany. Posiadł 
wykształcenie w Warszawie w Wyższej Szkole Handlowej. Z chwila 
wybuchu II wojny światowej Litwin ten, mając pewien prestiż w 

swoich, zorganizował miejscowych szaulisów w służbie gestap?: 
Panoszył się po Druskiennikach z pistoletem w ręce, strzelając do 
napotkanych na ulicy Żydów, których niedługo potem przewiezion? 
z getta druskiennickiego do Grodna, w czym gorliwie uczestniczył: 

  
  

1) Piotr Korociej (przedwojenne nazwisko) ukrywał się jako Antoni Kamiński w Łodź! 
rozpoznany i aresztowany, osądzony na 5 lat więzienia, pozbawienie praw publicznyć 

i obywatelskich na lat trzy oraz przepadek mienia jako winny, że w1941 r. w Drusk! 

nikach dopuścił się aktów terroru, idąc na rękę władzy państwa niemieckiego.
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Bił Polaków, stojących w kolejkach po chleb, powywieszał ogło- 
Szenia o treści: „Żydom i Polakom chleba teraz nie ma, możecie iść 
bo niego do Rydza Śmigłego ”. 

W 1943 r. został zastrzelony Niemiec — nadleśniczy. Ujęto 21 za- 
kładników, oczywiście Polaków i rozstrzelano. Wśród nich A. Ka- 
mińskiego, którego dokumenty przywłaszczył P. Korociejus i nimi 
Posługiwał się później. : 

W Druskiennikach rozklejono napisy, że za powtórzenie się za- 

machu, choćby na jednego Litwina lub Niemca, będzie rozstrzela- 

nych stu Polaków. 

Dużą stratę stanowiło dla społeczno- 

s ści polskiej aresztowanie ks. Bolesława 
R. Wołejki 9 stycznia 1942 r. Była to nie- 

zwykła postać. Wieloletni duszpasterz 
. druskiennicki w czasie zaborów krzewił 

| oświatę, w wolnej Polsce, działał inten- 
” sywnie nie tylko na niwie duchowej, 

4" lecz także społecznej i kulturalnej. Był 

< są ; organizatorem pierwszego samorządu 

i. | miejskiego, kierownikiem Towarzystwa 
s. Dobroczynności i wielu innych poczy- 

220022 nań. W 1940 r. wyjechał do Warszawy, 
ale w 1942 powrócił do swoich kochanych Druskiennik, nie przy- 
Puszczając, że spotka go tak okrutny los. 

Aresztowany na skutek pisemnego donosu do niemieckiego ges- 
lapo, spreparowanego przez P. Chorociejusa (vel Korociejusa) oraz 
Jego współpracowników: Antanasa Surowca ze wsi Szandubra 

w. Grodno) i Józefa Malukiewicza. Przewieziony do Grodna, 
4 Następnie rozstrzelany w okolicy miejscowości Indura. Zwłok 
Siędza nie odnaleziono. Druskienniccy parafianie postawili mu na 

"mentarzu symboliczny pomnik.” 

z 
Zeznania w ww. procesie świadka Aleksandra Kaciun (zam. w Wałbrzychu). et 

Artykuł pt. „W Druskiennikach zostawił trwały ślad” — Jerzy Surwiło „Kurier Wileń- 

Ski” z 18.08.1992. 

       
, z 

p e u" ź
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Wielu Polaków ucierpiało bądź straciło życie w tym czasie, 
kiedy grasowali litewscy szaulisi w Druskiennikach, korzystając 
z przyzwolenia Niemców, którzy byli przez nich wyręczani w eks- 

terminacji Polaków jako przeciwników politycznych. 
Potwierdza to jeszcze jeden ze świadków w procesie Korocieju- 

sa: „Gdyśmy siedzieli (w więzieniu — przyp. H.P.) w okresie marca 
1942 r. było aresztowanych kilkanaście osób z Druskiennik. Poza 
mną i inż. Adamem Hermanem nikt z życiem z gestapo nie wy- 
szedł”. 

  

1) Zeznania świadka Jana Bujakowskiego (zam. w Ełku) w ww. procesie. 
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Proweniszki to miejscowość położona między Koszedarami 
a Kownem — 40 km od międzywojennej stolicy Litwy. Tu w 1929 r. 
ża rządów totalitarnych Smetony został założony obóz o zaostrzo- 
hym reżimie dla przeciwników politycznych. Poprzednio mieścił 
Się tam zakład poprawczy. 

Z chwilą wybuchu II wojny światowej, kiedy na ziemi litewskiej 
Znalazło się dużo polskich żołnierzy i oficerów jako internowanych, 
lakże uchodźców wojennych, Litwini umieszczali ich właśnie 
W proweniskich barakach, stojących na wolnej przestrzeni, a więc 
9 dobrej widoczności względem ewentualnych zbiegów. 

Kiedy we wrześniu 1939 r. wkroczyła na Litwę Armia Czerwo- 
la, ilu Polaków z Proweniszek zostało przekazanych sowietom — 
lie wiadomo. Oczywiście, byli oni wywiezieni w głąb Rosji. Jak 
Podaje Jerzy Surwiło: „W Katyniu znalazła się również część ofice- 
Fów polskich, którzy byli internowani na Litwie”. 

W czerwcu 1941 r. nieoczekiwanie Niemcy zaatakowali ZSRR. 
tym czasie przebywało w Proweniszkach ok. 400 więźniów. I oto 

Załoga litewska tego obozu czym prędzej zamieniła powiewające 
Mad nim flagi czerwone na swoje trójkolorowe, ciesząc się na nad- 
Chodzącą współpracę z nazistowskim sojusznikiem. Tymczasem 
Madjechała kolumna czołgów sowieckich, wycofująca się z teryto- 

Hum Litwy na wschód. I pomimo pośpiechu, podyktowanego 
"bliżającym się przeciwnikiem, mieli czas wkroczyć na teren 

bozu, zarządzić zbiórkę więźniów oraz załogi na placu apelowym 
| Wszystkich wystrzelać z karabinów maszynowych. Przerażeni 
Udzie tłoczyli się coraz ciaśniej, kryli się jedni za drugimi, aż padli. 
*dnakże jeden z litewskich strażników nazwiskiem Geczys, udając 
Ucżywego — ocalał. Również więziony Polak, przedwojenny 
Przodownik policji z Nowogródka, chlapnąwszy na głowę gatĘĆ 
Mózgu z rozstrzaskanej głowy sąsiada, wywrócił się świadomie 
Mstyfikując zabitego. Potem opowiadał, że słyszał jak bolszewicy, 
: Odząc pomiędzy zamordowanymi, pytali: „Kto tu żywy? Nie bój- 

l 
) Jerzy Surwiło „Rachunki nie zamknięte”, Wilno 1992 s.203.
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cie się, nie będziemy już strzelać ”. Jeżeli ktokolwiek jęknął, zaraz 

przebijali bagnetem. Typowo sowieckie metody postępowania. 
Po opanowaniu Litwy Niemcy w obozie proweniskim skrupulat- 

nie fotografowali zabitych i szeroko nagłaśniali dokonaną rzeź, lecz 

niebawem kazali uporządkować obóz dla nowych, liczniejszych 
więźniów podczas swojej kadencji. Uratowany Geczys został mia- 

nowany inspektorem pracy obozowej. Całą obsługę wartowniczą 
pełnili Litwini, nadzorować mieli Niemcy. 

Początkowo osadzeni zostali Żydzi, zanim stali się ofiarami 
holocaustu, poza tym jeńcy sowieccy. Żydów rozstrzelano w ilości 

253 osoby, w tym 247 mężczyzn i 6 kobiet — według sprawozdania 
zbiorowego Oddziału Operacyjnego nr 3. Oficjalne zarządzenie nie- 

mieckie nakazywało likwidację Żydów na Litwie do 1 grudnia 1941 r. 
Dużą grupę więźniów w Proweniszkach stanowili Polacy kowień- 

scy, którzy udzielali intensywnej pomocy swym internowanym ro” 
dakom w 1939 r. Litewska sauguma wychwytywała działaczy spo” 
śród polskiego ruchu harcerskiego na etnicznej Litwie jak i w ogóle 
polskich patriotów. Najpierw przeważnie byli oni osadzani w KoW- 

nie w VII Forcie, a następnie przewożeni do obozu, jeżeli wytrzy” 
mali tortury zadane w tym więzieniu. Na przykład Władysław Do” 
wttort zakończył tam życie zamęczony podczas śledztwa. Natomiast 

młody RA ks. Adolf Giżyński, powieszony na haku, pomimo pod: 
7%" palania stóp, bicia nahajem, wybijania 
| zębów, wytrzymał wszystko. W później” 

% szych wspomnieniach pisał o swoich 
myślach w tym czasie, kiedy wisiał ju 
prawie dwie godziny i był bliski śmie” 

ci: „O Jezu zlituj się... daj mi swą moĆ 
SX | Maryjo ratuj naszą młodzież. Czemu m 

|! ciągle męczennikami? ”... a gdy opraw” 

l// cy, widząc już niemal dogorywanie swóJ 

ofiary, przestali podpalać stopy Giżyń 
* skiego i rzekli: „No chyba już zacznie” 

gadać? Przyznaj się, po co ty tę mło   
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dzież zbierałeś? Chciałeś z nich wojsko polskie stworzyć?” Rzucił 
lm zmartwiałymi ustami: „Chciałem, by nie byli tacy jak wy”. Spoj- 
rzeli po sobie i wyszli, lecz on nadal wisiał. I poniósłby niechybnie 
Śmierć, po powtarzających się takich torturach, gdyby przyjaciele 
nie zorganizowali ogromnej łapówki, zamienionej na obóz w Pro- 
Weniszkach. Następnie zaś został wywieziony do Niemiec na robo- 
ty przymusowe. Zbiórka wykupu wynosiła: 50 tys. marek, 50 kg 
Słoniny, beczka miodu. Wszystko to ofiarowali polscy ziemianie, 
Zaangażowani także w konspiracji. Ks. Giżyński przeżył wojnę, 
Zmarł 17 grudnia 1984 r. 

Razem z nim, tak samo po przebyciu tortur więziennych w Kow- 
nie, znalazł się w Proweniszkach Franciszek Jegliński ps. „Jurek”. 
(zał. nr 9) Była to większa „wsypa” harcerzy i harcerek na Litwie. 
lektórych udało się rodzinom wykupić, inni trafili do Prowe- 

liszek, w tym spora grupa dziewcząt. 
Franek Jegliński (ur. 19.12.1919 r.) był 

dowódcą nie tylko jednej z placówek 
skautowych, również członkiem Towa- 

rzystwa Kulturalno-Oświatowego „Po- 
chodnia”, ogromnie prześladowanego 
przez Litwinów, chociaż oficjalnie zareje- 
strowanego przed wojną w ich państwie. 

Z Frankiem dzielili los obozowy Jego 
rówieśnicy: Janusz Strawiński, Julian 
Iwaszkiewicz i inni (nieznani autorce 

z nazwiska). Kopali torf, grzęznąc 

w czarnej mazi błota i zimnej wodzie. 
Naturalnie pod gołym niebem, więc często przemoczeni, prze- 
arznięci, przy tym głodni i umęczeni do ostatecznych granic. 
lnowani byli przez litewskich strażników z ustawionymi karabi- 

ami maszynowymi. Jeżeli więzień odważył się oddalić trzy metry 

+ ża Wyznaczony teren, strzelano bez uprzedzenia. W razie udanej 

Mleczki odwet stanowiło zabicie pierwszego z brzegu więźnia. 

  
l 

, 5 Bruno Zawieyski „Proweniszki — litewska katownia”, „Panorama Kresowa” nr 8/98.
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Wobec tego zbiegów było mało, bo sumienie nie pozwalało zamia- 
ny własnego życia za życie innego. Nie liczyli się z tym tylko 
kryminaliści. To oni pracując przy wyrębie lasu udusili dwóch stra- 

żników, za co zastępca komendanta obozu kazał rozstrzelać dziesię- 
ciu więźniów. Na egzekucję musieli patrzeć wszyscy, zgromadzeni 
za drutem kolczastym, przy tym byli poinformowani, że w razie 
powtórzenia się podobnego zajścia, zostanie zabitych stu więźniów. 

W ogóle rozstrzeliwania odbywały się średnio dwa-trzy razy 
w tygodniu. Tracono osoby, które nie wykonały norm pracy przy- 
musowej, a działo się tak przecież na skutek wycieńczenia organiz- 
mu więźnia. Pozbawiano życia także tych, co naruszali dyscyplinę 
albo narazili się w Jakiś sposób administracji więzienia. Zwłoki pa- 
lono poza terenem obozu w miejscach po wydobytym torfie. Egze- 
kucje z reguły odbywały się wieczorem lub w nocy, by nie zakłócać 

rytmu pracy. 

Te i inne szczegóły życia obozowego w Proweniszkach ujawnił 
podczas zeznań przed sądem sowieckim w 1945 r. ujęty wachma! 
litewski Adolfas Meilutis. 

W ogóle o nadzorcach pisał we wspomnieniach Jan Dowttort 7 
brat Władysława, zamordowanego w kowieńskim więzieniu, okre: 

ślając ich jako łotrzyków bez czci i wiary. 
Dużą troskę o uwięzionych w Proweniszkach okazywały natu" 

ralnie ich rodziny i bliscy, jak również mniej lub więcej znajomi: 
O dziewczęta — harcerki, aresztowane podczas zbiórki u Franka Je 
glińskiego 11 listopada 1942 r. i wywiezione do obozu, gdzie pra" 
cując na torfowiskach, poodmrażały nogi i ręce i bardzo podupadły 
na zdrowiu, interweniowali przerażeni rodzice. Po wielokrotnych 

ich wystąpieniach do władz dziewczynki przeniesiono do lżejszych 
prac, po trzech miesiącach, w lutym 1943 r. zwolniono. 

W Proweniszkach przebywało jednorazowo ok. tysiąca wię 

źniów. Polaków zamieszkałych w Kownie zabierano nie tylko tych. 
którzy usiłowali walczyć z okupantami, również tych co byli po 
prostu narodowości polskiej. Na przełomie lat 1942/1943 rozp?” 
częła się duża akcja. W Kownie, również innych miastach, podjeż
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dżały nocą ciężarówki pod ich domy i deportowano do Proweni- 

Szek. Wobec władz niemieckich Litwini argumentowali to jako 
„Czyszczenie” miast. i osiedli od wrogiego elementu, co zachodnie- 
mu okupantowi, oczywiście, bynajmniej nie przeszkadzało, prze- 

ciwnie sam brał w tym udział. 
Przykładem tego może być relacja Alfonsa Bojki — mieszkańca 

Kowna, którego rodzina, traktując poważnie pogłoski na ten temat, 
Opuściła swe pielesze, natomiast on pozostał. Był to dziennikarz- 
redaktor tygodnika studentów Polaków „Iskry”. O 2 w nocy 
W lutym 1943 r. wtargnął do ich domu gestapowiec z wilczurem 
W asyście litewskiego policjanta i kazał mu udać się do czekającej 
Na zewnątrz ciężarówki. Była ona załadowana Polakami z innych 
domów. Po drodze dołączały dalsze i cały konwój wyruszył za mia- 
Sto. W sumie ok. 150 osób. „Po paru godzinach jazdy przewieziono 
"as do obozu w Proweniszkach i ustawiono na placu, po którym 
Chodzili gestapowcy z psami, a w rogach stały wycelowane na nas 
'arabiny maszynowe. Komendant Niemiec wygłosił przemówienie, 
że jesteśmy internowani i w wypadku próby ucieczki możemy być 
%astrzeleni ” — jak opowiada pan Bojko.! Pobyt jego w obozie trwał 
krótko, zaledwie 2 tygodnie, dlatego że ujęła się za nim koleżanka 

żony, mająca kontakt z gestapo. Innym Polakom też nieraz pomogły 
Protekcje bądź łapówki. 

Do Proweniszek przewożono również więźniów z Łukiszek. 
W 1942 i 1943 r. znaleźli się wileńscy księża, wśród nich ks. Sta- 

lisław Bielawski, który zaprzyjaźnił się z „Kowieńczykami”, czego 
dowodem były słowa w jego poezji: 

Tutaj w obozie przymusowej pracy 
Kownian i Wilnian serdeczne zbliżenie 

nam przypomniało, że myśmy rodacy 
dążyć winniśmy do zjednoczenia. ać 

Szczególnie upodobał sobie Franka Jeglińskiego, jemu poświęcił 

Swe strofy: 

U Relacja spisana przez Wincentego Chrząszczewskiego — ksero w posiadaniu autorki, 

Użyczone przez Ryszarda Mackiewicza z Warszawy.
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Przypomnisz sobie drogi nasz Franusiu 
długie miesiące w więzieniu kowieńskim 

1 w Proweniszkach, któreś pędzić musiał, 

dzieląc z innymi swą palmę męczeńską. 

Zaś na ingresie bpa Michała Klepacza w 1947 r. — współ- 
towarzysza obozowego - ks. S. Bielawski skierował słowa przy- 

pominające minione chwile niedoli: „...Zapełnione więzienia... 

kolczaste druty obozów. Wybladłe bez wyrazu twarze, obdarci, 

zabłoceni, ponumerowani... w głodzie, niewyspaniu, w nadmiernych 
wysiłkach opadały ręce i tylko serce, zda się, ostatkiem sił tłukło: 

przetrwać... przetrwać”... Niestety, dla wielu to się nie udało, dla 
ilu? Statystyki tego nie wykazują. Dokumentacja nader ogól- 

nikowa, a niejednokrotnie celowo zniszczona przez okupantów 
bądź współcześnie.' 

ca W ciągu trzyletniej okupacji niemie- 
* ckiej przez Proweniszki przewinęła się 

olbrzymia rzesza Polaków, kierowa- 

nych z więzienia Łukiszki w Wilnie: 
Wśród nich niewątpliwie ciekawą po” 

stacią była Eleonora Rakowska (Ur 
12.12.1920 r.). Na początku wojny 
mieszkała ona z rodzicami w Święcia” 
nach, a że znała języki niemiecki i li 
tewski, pracowała u zarządcy majątków 

Józefa Becka jako tłumaczka © 
października 1941 r. do 19 maja 1942 I» 

kiedy jadąc samochodem służbowym wpadła w zasadzkę sowiel 
kich partyzantów Markowa. Niemcy zginęli, ona ocalała. 

Została aresztowana, przy okazji także jej młodsza siostra Elwi'? 
(ur. 17.01.1929 r.), a więc trzynastoletnia dziewczynka. Podczas śle: 

dztwa w Święcianach były bite przez słynnego z okrucieństwa Jona$? 

  
  

1) W powojennej Litwie w archiwach brak jest wielu danych, nawet o istnieniu nie 

których obozów, np. w Olicie. Najprawdopodobniej dokumenty zostały zniszczone?
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Maciulevicziusa — naczelnika litewskiej 

policji kryminalnej.' (zał. nr 10) Zarzut 

był gardłowy: współpraca z sowiecką 
partyzantką. Najpierw znalazły się na 

Łukiszkach z matką, również areszto- 

waną w 1942 r. 

Młodocianą Elwirę po ośmiu miesią- 
cach 31 stycznia 1943 r. przewieziono 

do Proweniszek, gdzie przybywała aż 

do likwidacji obozu, tj. 16 lipca 1944 r. 
(zał. nr 9) To samo spotkało matkę oraz 

"2 27 Eleonorę. Jednakże wcześniej, jeszcze na 

Łukiszkach, otrzymała ona wyrok śmierci. Uniknęła jej dzięki 
ludziom pracującym w konspiracji, którzy potrafili znaleźć dojście 

do gestapo. Taką osobą była właśnie znana polska patriotka dr 

urynowiczówna. Nastąpiła zamiana Ponar na obóz w Proweni- 

Szkach, oczywiście, za niebagatelne pieniądze. 
Kiedy wywołana z celi 31 stycznia 1943 r. Eleonora miała wyjść 

Z rzeczami w przekonaniu, że idzie śmierć, rozdała je współtowa- 

lzyszkom. Szczęśliwa wylądowała w obozie, gdzie dzięki znajo- 
Mości języków została zaangażowana do pracy W kancelarii, ale 

»Ww chwilach niełaski” — jak sama wspomina — „odwiedzała torfo- 

Wiska ”. Współpracowała z dr. Marcinem Błaszczakiem — więźniem, 

tóremu Niemcy zlecili nadzór sanitarny w obozie, gdzie panowały 

fatalne warunki z zagrożeniem zapanowania epidemii. Pani Ele- 

Onora, mając dostęp w kancelarii do dokumentów, przychodzących 

Wraz z aresztowanymi, mogła po kryjomu usuwać karteczki, przy- 

Pinane przez gestapowców lub funkcjonariuszy saugumy prowa- 
ących śledztwo. Nosiły one treść: „zlikwidować przy najbliższej 

9kazji”. Równie dobrze gubiły się one „niechcąco” w izbie chorych. 
ten sposób zostało ocalone życie wielu więźniów. 

  

RR 

l) 12.12. 1950 r. wyrokiem Sądu Woj. w Olsztynie Jonas Maciuleviczius został stracony 

Jako faszystowsko-hitlerowski zbrodniarz winny zabójstw i znęcania się nad ludnością 

Cywilną i jeńcami (art.1 ust.1 i 2 dekretu z dnia 31.08.1944 r.).
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Pani Eleonora utrzymywała kontakt z Garnizonem Armii Krajo- 
wej w Wilnie poprzez księży, także przez niektóre osoby zwalniane 
z obozu. Szczególne potrzeby związane były z działaniami komórki 
AK-Legalizacją, zajmującą się wyrabianiem fałszywych doku- 
mentów. Kolosalną rolę odegrały te kontakty przy likwidacji obozu 
w 1944 r., kiedy p. Eleonora z siostrą uciekły, mając wystawione 
właśnie fałszywe karty zwolnienia. Został też uratowany działacz 
konspiracyjny Mirosław Urtate z wyrokiem śmierci, ponieważ zro- 

biono z niego obywatela Turcji. W tym przypadku przydał się 
życzliwy Austriak o nazwisku Pisk — zastępca litewskiego komen- 
danta torfowiska w Pamierach zwanego „Bombonisem”. Tam pra- 

cowała siostra s Eleonory, nastolatka Elwira. 

= Wyżej wymieniony dr Marcin Błasz- 

czak (ur. W 1914 r.) członek najpierw 
- ZWZ, później AK, został aresztowany 
* przez saugumę. Po ciężkim śledztwie na 

Łukiszkach, przetransportowano $0 
z Zygmuntem Czarnockim w połowić 

' lutego 1943 r. do Proweniszek. Tutaj 
rozwinął szeroką działalność, niosąć 

pomoc rodakom. Wykradał Niemcom 
lekarstwa, starał się chronić przed 

wywózkami do Rzeszy, gdzie można 
było łatwo zginąć pod bombami, zrzu” 

canymi Drzez z aliantów na obiekty fabryczne, zatrudniające właśni€ 

przymusowych robotników. ,Doktorowi przypisuje się uratowanić 
przed rozstrzelaniem więźniów, pozostałych do likwidacji oboz 
w 1944 r. Było to możliwe dzięki temu, że dyskretnie wyle 
z choroby wenerycznej Niemca, — zastępcę komendanta oboz” 

Oficjalnie leczenie dla Niemców kończyło się wschodnim frontem 

      

   

    

   

    

   
   

ZA 

  

I Ryszard Mackiewicz art. pt. „Akowiec wileński nawet w więzieniu ratował ludzi przed 

zagładą” — „Kurier Wileński” 2.IV.2002 r. Pan R. Mackiewicz pochodzący z etniczne! 

Litwy, całe swoje życie poświęca na utrwalenie pamięci o naszych rodakach kre 
sowych, zasłużonych dla sprawy narodowej. Posiada ogromne, unikalne zbiory mate” 

riałów wartości archiwalnej.
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Jako ciekawostkę dalszych losów dr. Błaszczaka należy podać to, że 

po ucieczce z transportu ewakuacyjnego Proweniszek znalazł się 

w Wilnie i później, gdy weszli tam bolszewicy był aresztowany 

l wywieziony do kopalni w Donbasie. Przeżył. 
Prawdopodobnie z najbardziej nieo- 

czekiwanej przyczyny został zwolniony 
z Proweniszek Artur Rychter (ur. w 1918 r.) 
— harcmistrz, żołnierz ZWZ-AK ten, 

który jako jeden z dwóch akowców za- 

' wiesił pod ostrzałem polską flagę na 

Górze Zamkowej w czasie walk o Wil- 

no w czasie akcji „Ostra Brama” (flaga 

- została szybko zdjęta przez bolsze- 

| wików). 
Otóż ów Rychter — student medy- 

cyny w lutym 1943 r. trafił do obozu 

W wyniku aresztowania którejś z grup konspiracyjnych. 20 kwietnia 

1944 r., amnestionowano go z okazji rocznicy urodzin Adolfa 
Hitlera. Było to tylko pozorne, na pokaz, bo w jego domu w Wilnie, 

dokąd wrócił, czekało na niego gestapo. Na szczęście udało mu się 

Uciec przez okno i tak dotrwał do walk o Wilno w 1944 r. 
Do Proweniszek trafiły też z Łukiszek sławetne „Kozy”. Była to 

grupa dziewcząt — wileńskich uczennic z tajnych kompletów — która 

Z wielkim zapałem spełniała zadania kurierskie w Garnizonie AK 

Okr. Wileńskiego. Żartobliwa nazwa ze względu na wiek utrzymy- 

Wała się w konpiracyjnej komórce zwanej Legalizacją. Przenosiły 

One różne materiały, począwszy od żywności dla rodzin osieroco- 

lych po aresztowaniu ich bliskich, aż po broń włącznie. Przede 

Wszystkim zaś zajmowały się kolportażem prasy podziemnej. W tym 

Celu nosiły obszerne płaszcze. A do przekazywania poczty i mel- 

dunków miały specjalne torby ze skrytkami. 
W czerwcu 1943 r. była „wpadka”, zostały aresztowane 4 „Ko- 

ŻY”: Marysia Sarecka „Lusia”, Irka Kołodziejska „Pączek”, Hanka 

ahrburżanka „Hania”, Jadzia Kretowicz-Pawilonis „Jadzia” oraz 
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Barbara Dudycz „Wojtuś” z zawodu nauczycielka. Na Łukiszkach 
były nieludzko katowane, od niechybnej śmierci uratowała je p. Alina 
Augustowska za 300 rb w złocie. 

We wrześniu 1943 r. znalazły się w Proweniszkach, potem przez 

krótki czas w podobozie w Wasiliszkach, gdzie kopały kartofle, 
rozrzucały nawóz na polach itd. Była tam możliwość kontaktu 
z przybyłymi z Wilna osobami. Wspomina o tym Irena Fiedoro- 
wicz-Kołodziejska „Pączek” (w „Pamiętniku Okr. Wil. AK” nr 

16/2000 Bydgoszcz): 

Radość i łzy... pewnego dnia sortując marchew usłyszałyśmy 
warkot motoru. Motocyklista zatrzymał się przy naszej grupie i Ba- 
sia pierwsza poznała Stacha (Stanisław Kiałka — komendant „Kóz”, 
prawa ręka dowódcy płk A. Krzyżanowskiego. Niesłychanie od- 
ważny. Jego brawurowe wypady z Wilna do GG w mundurze ofi- 

cera Wehrmachtu zapisały się w pamięci — dop. H.P.). Za dwa tygo- 
dnie przyjechał znowu. Chyba sam sobie nie wierzył, że żyjemy. 

Przecież ciągle dochodziły wieści z Proweniszek o dokonywanych 
tam mordach. 

„Kozy” pozostały w obozie do sierpnia 1944 r., czyli do końca: 
Uniknąwszy niebezpiecznych sytuacji przy jego likwidowaniu do- 
tarły do Wilna, gdzie podjęły pracę konspiracyjną, za którą zapła” 
ciły wieloletnim pobytem w lagrach sowieckich. 

Trudno wymienić przynajmniej części Polaków, przebywających 
w „Zwangsarbeitslager Pravienisken”. Powinno powstać specjalne 

opracowanie, aczkolwiek wątpliwe, by było to możliwe po 60-ciU 
latach, gdy w większości wymarli już zarówno ocaleni, jak i ich 
rodziny, zaś istniejący stan dokumentacji archiwalnej nie spełnia 

swego zadania. 
Warto jeszcze przypomnieć casus przywiezienia do obozu Za 

kładników, aresztowanych 17 września 1943 r. w liczbie 105 osób 
spośród elity społeczeństwa wileńskiego. Zabrani nocą w związku 
z wyrokiem śmierci wykonanym przez Egzekutywę AK na litew” 

skim funkcjonariuszu policji Marionasie Podobasie. 

 



Zwangsarbeitslager Proweniszki oraz Rokiszki 313 
—Ć— 

Ze wspomnień prof. Witolda Sylwanowicza dowiadujemy się 

szczegółów. Oto one w wielkim skrócie: 

Funkcjonariusze saugumy Jeździli po 

Wilnie i na podstawie list proskryp- 
cyjnych, sporządzonych jeszcze w 1941 r. 

przez Litwinów, a dotyczących Pola- 
ków, których należy przy nadażającej 
się okazji aresztować, zabierali z do- 

mów osoby nie spodziewające się tego. 

Przywiezieni do gmachu gestapo zostali 

"l nad ranem załadowani do samochodów 

x i wiezieni w nieznanym dla siebie 

> laj * kierunku. Wśród stu zatrzymanych była 

W przede wszystkim elita społeczności 
Wileńskiej: lekarze, profesorowie uniwersyteccy, prawnicy, oficero- 
wie WP, inżynierowie, urzędnicy itd. Kiedy zorientowali się, że jadą 

ulicami, prowadzącymi na trasę ku Ponarom, zapanowała trwoga. 

„Zaczęto powtarzać to straszne słowo szeptem... każdy miał tam 

kr ewnych, przyjaciół, znajomych. Miejsce, na które pędzono gro- 

mady Żydów w biały dzień, mężczyzn i kobiety z małymi dziećmi na 
rękach... Twarze wszystkich w samochodzie pod plandeką poważ- 
Re... Odmówiłem Ojcze nasz, spowiedź powszechną i byłem zupełnie 

8otów, Inni też się przygotowywali. Na twarzach widać, że ciężkie 

% duszą prowadzą rozmowy”. 
 Uspokoili się dopiero wtedy, kiedy dojrzeli przez dziurki w zbut- 

Wiałym brezencie, pokrywającym samochód, tablicę z napisem: 

»Rumsziszkes” (Rumszyszki), a więc jechali na etniczną Litwę. 

Zgrzani, bo tego ciepłego dnia wrześniowego było wyjątkowo gorą- 

Co, wydręczeni ciasnotą, pozycją, w jakiej pozostawali: pół osób 

Stało na przykucniętych nogach, ponieważ buda brezentowa była 

Miska, pół wisiało na rękach, uczepionych żelaznego rusztowania, 

Gijając sobie głowy przy wstrząsach, zaczęli wysiadać. Prowe- 

lszki. Szczęśliwi, że żyją. 
o ine 

) Maszynopis wspomnień, przekazany autorce przez żonę prof. Sylwanowicza Felicję. 
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Kazano im ustawić się w szeregi. „Jeden tęgi Litwin gestapowiec 
stanął w końcu, żeby sprawdzić równanie. Najgorzej szło pewnemu 
staremu sędziemu, który zanadto wysunął się do przodu. Gestapo- 

wiec krzyknął na niego po litewsku. Sędzia nie zrozumiał, bo 
w ogóle nie znał tego języka. To wywołało wymyślania. Sędzia nie 

wiedział, że odnosi się to do niego i bezradnie oglądał się na WSZy- 

stkie strony, poszukując przyczyny niezadowolenia „władzy”. Roz- 

wścieczony gestapowiec, tryskając litewskimi połajankami, chwycił 
sędziego za pierś, uderzył w brzuch i krzyknął, że go nauczy. „Bie- 
giem marsz!” Sędzia zupełnie się zdezorientował. Wyszedł z szeregu 

i poszedł przed siebie. Pchnięty i zachęcany wyzwiskami do biegu 
zupełnie się stracił. Oglądał się, otworzył usta, poszedł w prawo, 

w lewo. Oprawca trzymał za kołnierz ogłupiałą 62-letnią ofiarę i wymie- 
rzał ciosy. Krótkie uderzenia, zadane ostrym zakończeniem pięści 

w okolicę prawej nerki. Sędzia pobiegł skryć się za budynek. Po pewnym 
czasie pokazał się z drugiej strony, czerwony, zasapany w towa” 

rzystwie biegnącego obok Litwina, raz po raz zadającego mu 
ciosy.” 

Takie było dramatyczne przywitanie w obozie. A później o świ 
cie więźniowie musieli iść do roboty w pobliskim majątku lub na 
torfowiska w asyście szaulisów i ich psów, obowiązkowo śpiewająć 
wyuczoną niemiecką piosenkę, by było radośnie... 

Na szczęście spośród przywiezionych z Wilna zakładników C0 
raz ktoś był wyewidencjonowany z listy obozowej na zapotrzebo 
wanie instytucji, które nie mogły się obyć bez specjalistów. W końcU 
została zwolniona ostatnia grupa 11 listopada 1943 r. 

Różni Polacy byli więzieni w Proweniszkach. 10 września 1945 
przywieziono ludność z trzech wiosek z okolicy Roliszek, które) 

gospodarstwa zostały spalone w odwecie za akcje, prowadzone fi 

tamtym terenie przez partyzantkę sowiecką. Nieważne było dla 

okupanta, że w niczym ci rolnicy nie zawinili. Zostali przywiezie”! 

zarówno starcy jak i dzieci. To samo dotyczyło Polaków, wyrzuc?” 
nych z ojcowizny — odebranej przez kolonistów niemieckich bądź 
  

1) Ibidem.  



Zwangsarbeitslager Proweniszki oraz Rokiszki 315 
_— 

litewskich. Pani Eleonora Rakowska określa ich liczbę na początku 

1943 r. na 150 osób.! Znajdowali się też w Proweniszkach chłopi, 
którzy nie wywiązali się z danin na rzecz okupantów, no i pospolici kry- 

minaliści. Za drutami obozu przebywali również Cyganie, Rosjanie. 
Rotacja utrzymywała się przez cały czas, ponieważ więźniowie 

byli wywożeni do różnych obozów koncentracyjnych: Sztutthofu, 
Oświęcimia, do Cherbourga oraz na roboty do Rzeszy. Na ich miej.- 
Śce pojawiali się nowi. 

Wreszcie w 1944 r., kiedy zbliżał się front wschodni, zaczęto 
Pomniejszać stan liczebny poprzez egzekucje. Największą w tym 
Czasie była 10 lipca 1944 r. Rozstrzelano 200 Żydów przywiezio- 
Mych z Francji. 20 więźniów, wśród których byli Polacy, zatrud- 
Niono przy spalaniu zwłok, następnie także rozstrzelano, zakopując 
Przy stosie dopalających się zwłok.” 

16 lipca 1944 r. pozostałych w Proweniszkach więźniów po- 
Pędzono pieszo w kierunku Prus. Na trasie dla wielu z nich po- 
Wiodły się ucieczki. Znaczna część załogi obozowej z rodzinami, 

Załadowana do podstawionych wagonów, wyruszyła do Kowna. 
Do dziś zbrodnie popełnione w Proweniszkach nie zostały rozliczone. 
Nie tylko zresztą za to, co działo się w tamtym obozie również 

W innym, mianowicie w Rokiszkach, znajdujących się na etnicznej 
Litwie, Był on zorganizowany od grudnia 1939 r. Trwał do 15 czer- 
wca 1940 r., tj. do czasu ponownego wejścia sowietów na teryto- 
Hum Litwy. ! 

W barakach ogrodzonych drutem kolczastym pod litewską strażą 
Przebywali internowani oficerowie WP, żołnierze, policjanci i inni 

Olacy, którzy zamierzali poprzez Litwę przedostać się do Szwecji, 
zaś stamtąd dalej na Zachód. Najpierw chronili się oni w KOWNIE 
linnych miastach państwa litewskiego, tam, gdzie były skupiska 
miejscowych Polaków, zapewniających im przysłowiowy dach nad 
Słową, żywienie, cywilne ubrania, załatwienie nowych (lewych) 

dokumentów, by ustrzec przed wrogimi Litwinami. Jednakże nie 
W 8a 

Ą Za B. Zawieyskim op. cit. 
Za B. Zawieyskim op. cit.
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zawsze to się udawało. Gdy policja wpadła na trop podejrzanych im 

osób, aresztowała 1 przekazywała do obozów. 

Tak właśnie stało się z ppor. Kazi- 
mierzem Gulanowskim, synem Włady- 

sława i Feliksy, ur. 13 kwietnia 1910 r. 

w Łomży. Warto przytoczyć pokrótce 

dzieje tego młodego wtedy człowieka, 

które były podobne do innych Polaków 

w tamtym dramatycznym okresie po- 

czątku wojny 1939 r. 

Absolwent Podchorążówki w Śre- 

mie, student Wydziału Medycznego na 

USB w Wilnie brał udział w kampanii 
wrześniowej, odnosząc rany. Z tego 

powodu znalazł się w szpitalu w Brześciu, skąd uciekł 18 września 
1939 r., przeczuwając najgorsze. W Kobryniu zatrzymali go jednak 

sołdaci sowieccy 1 odstawili do pociągu załadowanego Polakami. 
przeznaczonymi na wywóz do Katynia. W tym czasie gdy usiłowa!! 
otworzyć mocno zaryglowane drzwi, Kazimierz umknął pod wago” 
nami. Szczęśliwie wrócił do Wilna, by kontynuować studia 
Niestety, uniwersytet był już zamknięty przez władze okupacyjN€ 

Litwy. Cóż robi wtedy Kazimierz, pełen energii i chęci walki z na 

jeźdźcami, gdy cała ziemia ojczysta jest przez nich zajęta? Wyrusz? 

do Kowna, by stamtąd czmychnąć przez Szwecję na Zachód i tam 

dołączyć do sił, przeciwstawiających się podpalaczom Europ 
zaczynając od Polski. 

Nie udało się, jak wielu innym, pomimo że miejscowi rodacy 
pomagali, jak mogli. K.Gulanowski, aresztowany przez litewskich 

policjantów znalazł się w obozie w Rokiszkach. Było to pod koni€ć 

grudnia 1939. Przebywało tam już ok. 400-500 Polaków o podob” 

nych, jak on dążeniach. Pracy żadnej nie było, jedyne urozmaicenić 
beznadziejnego życia stanowiło podkradanie się w czasie nieuważ' 

strażników do ogrodzenia, gdzie oczekiwali zamieszkali w pobliż! 
Polacy, podający kawałek chleba lub, co cenniejsze, zdobyte dok!” 
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menty, umożliwiające wyjście z obozu. W marcu 1940 r. Kazimierz 

Otrzymał takowe i opuścił miejsce, w którym warunki bytowe były 
takie, że za małe by żyć, za duże by umrzeć. A co najważniejsze, 

uniknął losu tych, którym nie udało się wymknąć z Rokiszek. 
czerwcu 1940 r., gdy ponownie wkroczyli sowieci na Litwę, 

Władze litewskie przekazały im polskich więźniów z obozu. Zostali 

Wywiezieni do Ostaszkowa. 
Szczęście dopisywało K.Gulanowskiemu, ponieważ znalazł za- 

trudnienie u właściciela gospodarstwa rolnego jako ogrodnik 
W Jeziorosach (obecnie Zarasai) A kiedy nadarzyła się okazja, 

Wyjechał do Kowna i znając już co nieco język litewski dostał się na 
tamtejszy uniwersytet i ukończył medycynę. Liczy teraz (2005 r.) 

Już 95 lat, mieszka w Lublinie, otoczony kochającą go rodziną i jest 

Prawdopodobnie jedyną żyjącą osobą, znającą dobrze obóz w Ro- 

kiszkach. Dzięki temu został ocalony fragment martyrologii 

Polskiej podczas II wojny światowej.
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Rozdział VIII 

Do jakiej degradacji człowieczeństwa 
prowadzi nienawiść? — Święciany i Łyntupy
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Na Wileńszczyźnie z chwilą wkroczenia Niemców w czerwcu 
1941 r. administrację w całości przejęli Litwini. Miało to miejsce, 
Oczywiście, także w Święcianach. A były Stare Święciany i oddalo- 
ne od nich o 12 km Nowe. 

Aby rozprawić się w sposób radykalny z zamieszkałymi tam Pola- 
i, w pierwszym rzędzie z inteligencją, bo resztę łatwo można sobie 

Później podporządkować, została sporządzona lista proskrypcyjna, 
która miała posłużyć do aresztowania, a następnie eksterminowania 
Przy najbliższej sposobności nienawistnych Litwinom Polaków. 

W skład utworzonej naprędce tajnej komisji, ustalającej kandy- 
datów do unicestwienia, weszli w Święcianach: starosta Kukutis, 
burmistrz Nowych Święcian Karolis Cycenas, szef policji porząd- 
kowej Januszkiewicz, szef saugumy Peronas, doktor Rymas (uhono- 

fowany przez Litwinów działacz, lekarz, w 1943 r. jedną z ulic naz- 
Wano jego imieniem Rymo gatve i tak jest do dziś), ks. Budras — pro- 

SZcz i dziekan święciański i Vytautas Maldżiunas — powiatowy 

4gronom. Lista znalazła się do dyspozycji u komendanta saugumy 
Jonasa Maciulewicziusa. 

| Zabijanie Polaków, nie tylko na podstawie owej listy, lecz zupeł- 
lie samowolnie, było dokonywane przez Litwinów, zarówno ze 
"lużby policyjnej jak i przez cywilów. Np. w październiku 1941 r., 
Wracający z likwidacji Żydów Litwini, urządzili „bibę” w miej- 
Scowej restauracji. Słysząc, że dwaj mężczyźni z orkiestry rozma- 
Wiali po polsku, przerwali biesiadę, wyprowadzili ich przed restau- 

lację i zastrzelili. Tym razem byli to policjanci, lecz 20 maja 1942 r. 

9 Północy przyszli do rodziny Dobrowolskich w Święcianach, za- 

Mieszkałych przy ul. Postawskiej uzbrojeni miejscowi Litwini: 

Owiłas Paszunas — rolnik z Hoduciszek, nauczyciel Burokas oraz 
Naczelnik poczty Petkiewiczius. 3-letnia córeczka Dobrowolskich 

Zaczęła płakać, czym zdenerwowała Paszunasa, który wystrzelił. Na 

"częście przerażona matka dziecka podbiła mu broń i kula trafiła 

| Podłogę. Takich wypadków, ale ze skutkiem śmiertelnym, było 

l z 
) Wg relacji Eleonory Rakowskiej, spisanej przez Ryszarda Mackiewicza, zam. w War 

Szawie.
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dużo zarówno w Święcianach jak i gdzie indziej. Litwini czuli się 
bezkarni, a Niemcom nie zależało przecież na Polakach. 

Powyżej opisane zdarzenia ze szczegółami i nazwiskami pocho- 
dzą ze wspomnień ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego — mieszkańca 
Święcian w tamtym czasie, od którego będę w pewnym zakresie 

czerpała wiadomości o martyrologii mieszkańców tego kresowego 
polskiego miasta w dalszym ciągu niniejszej pracy. 

20 maja 1942 r. nadarzyła się okazja rozprawienia się z Polaka- 
mi. Poprzedniego dnia zostali zastrzeleni znienacka jadący samo- 
chodem Niemcy: Joseph Beck — powiatowy kierownik gospodarki 

rolnej, jego zastępca Walter Gruhl oraz towarzyszący oficer Wehr- 

machtu Schmidt. Stało się to na trasie Święciany-Łyntupy. Napadu 
dokonała 10 osobowa grupa sowieckich partyzantów pod dowódz- 
twem Fiodora Markowa. Był on przedwojennym mieszkańcem 
Święcian, absolwentem tamtejszego seminarium nauczycielskiego: 
komunistą, więzionym w Berezie Kartuskiej. W okresie okupacji 
sowieckiej pracował dla NKWD, później wycofał się wraz z Armia 
Czerwoną, następnie został przerzucony przez linię frontu dla zof- 
ganizowania oddziału. Rozpoczął partyzancką akcję właśnie od 
tego wypadu. 

O wyjeździe służbowym J. Becka opowiada współpracujący z nim 
Litwin V. Maldżiunas — powiatowy agronom.” Miał on jechać także: 
ale w przeddzień dowiedział się, że nieoczekiwanie pojawił się jakiś 
niemiecki oficer i że wobec tego nie będzie miejsca w samochodzie: 
W ten sposób uniknął śmierci. 

Zamachowcy strzelali w chwilę potem, gdy pojazd zatrzymała 
kobieta — wspólniczka partyzantów. Zanim posypały się strzały: 
wysiadła z samochodu towarzysząca Niemcom tłumaczka Polka 
Eleonora Rakowska. Markow oszczędził ją ze względu na to, Ż? 
chodził z nią przed wojną do jednej szkoły. Kiedy powróciła P? 
wypadku do Święcian, została przez Niemców aresztowana za IZe' 
  

1) Maszynopis w posiadaniu autorki. 
2) Wspomnienia V. Maldżiunasa pt. „Wyrosłem na Wileńszczyźnie” Kowno, 1996 „Spił” 

dulys” w tłumaczeniu Brunana Doweyki w 2001 w posiadaniu p. Ryszarda Mackie” 
wicza w Warszawie.  



  

Do jakiej degradacji człowieczeństwa prowadzi nienawiść? 323 

komą zmowę z partyzantami i przewieziona do więzienia w Wilnie, 
a następnie znalazła się w obozie Proweniszki. 

Do miejsca zdarzeń wnet przybyła niemiecka żandarmeria, 

powiadomiona właśnie przez E. Rakowską. Zastała nadpalone zwło- 
ki Niemców wyciągnięte na pobocze drogi. Spodnie i buty były 
Z nich zdjęte i zabrane. 

No i zaczęło się! W nocy policja litewska aresztowała w mieście 
Ponad 50 Polaków i zaraz rano rozstrzelała ich na cmentarzu ży- 
dowskim. Dlaczego tam właśnie? Ano, jednakowo znienawidzeni. 
Jakie było kryterium doboru ofiar? W zdecydowanej większości 
Przedstawiciele polskiej powiatowej inteligencji. A więc, jak podaje 

ks. Z. Chlewiński: m.in. kierownik szkoły Julian Sierociński, 
aptekarz Jan Niedźwiecki, lekarz Władysław Mikłoszewicz, Michał 
Walulewicz — burmistrz Święcian w okresie międzywojennym, 

Józef Wójcik — b. kierownik szkoły podstawowej, także wielu innych. 
O tym, że egzekucji dokonali wyłącznie Litwini — szaulisi (para- 

Militarna organizacja przedwojenna na Litwie, wybitnie faszyzu- 

Jąca) widział na własne oczy jeden z Polaków, mieszkający obok 
Cmentarza żydowskiego. Tę informację przekazała ks. Chlewińskie- 
Mu córka tego Polaka. Natomiast ks. Chlewiński, młody wtedy 
Chłopak, wraz ze starszym bratem nie spał tej nocy w domu, W któ- 
tym został tylko ojciec, obłożnie chory, i matka. Oni zaś w zbożu na 

Polu. Jak wspomina: „7ylko trochę drzemaliśmy, nadsłuchując od 

czasu do czasu, czy nie dzieje się coś groźnego”. Dalej relacjonuje: 
Wcześniej niż w Święcianach aresztowań i egzekucji dokonano 

pobliskich Nowych Święcianach, Hoduciszkach i w innych mia 

Steczkach powiatu, a nawet w miejscowościach odległych od miejs- 

Ga zamachu o 50-60 km (np. Kiemieliszki, Twerecz, Widze) ” zi 
Mordowano również przypadkowo napotkanych mężczyzn, jeśli 

to byli Polacy. Zabito dwóch księży: Bolesława Bazewicza I Jana 

4umowicza. Obaj byli świetnymi duszpasterzami. 
Ksiądz Bazewicz — proboszcz nowoświęciański ur. 17 marca 

1899 r. w Hichland w Pensylwanii (USA). Kiedy rodzina wróciła do 

olski, po maturze, Bolesław wstąpił do Wileńskiego Seminarium
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Duchownego. W 1925 r. otrzymał święcenia kapłańskie, następnie 
pracował jako wikariusz w Wornianach, Ejszyszkach i Hoduciszkach. 
W Święcianach, będąc proboszczem, budował murowany kościół, 

lecz nie dokończył, gdyż poniósł przedwczesną śmierć, miał zaled- 
wie 43 lata. 

Ksiądz Jan Naumowicz ur. 6 marca 1902 r. w zaścianku Słomian- 
ka w gminie Rudomino. Maturę zdał w 1924 r. w Wilnie, później 
studiował w Wileńskim Seminarium Duchownym oraz na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego pod kierunkiem ks. 
prof. Czesława Falkowskiego — historyka. Napisał pracę magister- 
ską pt. „Nauka religii i nauka moralna w ustawodastwie szkolnym 
Komisji Edukacji Narodowej”. Święcenia kapłańskie przyjął 
w 1929 r. W latach 1933-1938 był prefektem szkół w Turmontach. 
Od 1938 r. nauczał dzieci i młodzież religii w Nowych Święcianach. 
Zamordowany został w wieku 40 lat.' 

Poeta Henryk Szylkin — b. uczeń Księdza poświęcił mu następu- 
jące słowa: 

Ks. Jan Naumowicz 
Prefekcie złych czasów, drogi księże Janie, 
Gdy wojna przygnała lata praw surowych 
Znieczulając serca, twoje dobre słowa 

Niosły ludziom miłość i wiarę przetrwania. 

Rozwydrzona zgraja spod zwierzęcia znaku 
Porwała cię w czarnej dla miasta godzinie. 
Śmierć przybiegła szybko. Popełniłeś winę. 
Byłeś dobrym księdzem i dobrym Polakiem 

Zakładniku zemsty - czy lecąc w zaświaty 
Nad plugawą ziemią prościutko do Boga, 
W ostatnim tchnieniu przebaczyłeś katom? 

Oni pili wódkę za bezkarną drogę. 

Nikt ich nie osądził, nie cisnął kamieniem. 

Może tylko gryzło ich własne sumienie. 
  

1) Biogramy autorstwa ks. Tadeusza Krahela „Białostocki Biuletyn Kościelny” 7/14! li- 
piec 2002. 
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Może to gryzące sumienie Litwini chcieli utopić w alkoholu? Bo 
20 maja 1942 r. po egzekucji szaulisi urządzili w sali gimnazjum 
w Święcianach ucztę z całonocnymi tańcami. 

W pobliskich Hoduciszkach zamordowano 32 mężczyzn i ośmiu 

lub dziewięciu z miejscowości Komaj. „Pozostałych przy życiu 
miejscowych Polaków Litwini spędzili do wykopania mogiły 4 na 4 
metry. Zmusili do tego m.in. 15-letniego Eugeniusza Kryckiego, 
brata zamordowanego Aleksandra. Nie zezwolono na ustawienie 
krzyża, zakazano składania kwiatów. Później Poviłas Paszunas, 
który brał udział w aresztowaniach Polaków, właściciel ziemi, 
zaorał to miejsce, zasiał na nim owies i zabronował mogiłę, aby nie 
zostało po niej śladu ”.! 

W Łyntupach znajduje się w kościele parafialnym tablica z naz- 
Wiskami 150 zamordowanych 20 maja 1942 r. Upamiętnienie ich 
Śmierci stało się dzięki ks. proboszczowi Janowi Szutkiewiczowi 

W 1987 r. W tym czasie Litwa była republiką ZSRR, toteż przy 
drodze do Łyntup na wzniesionych pomnikach, poświęconych ofia- 

'om mordu majowego w 1942 r., napisy są w języku rosyjskim. 
Treść ich jest następująca: „Tutaj pochowani obywatele radzieccy, 

W bestialski sposób zamęczeni przez zaborców niemiecko-faszys- 

łowskich 19 maja 1942 r.” Pomijając charakterystyczne kłamstwo 
»Obywatele radzieccy”, zastanawia określenie „zaborcy niemiecko- 

faszystowscy”. Powinno być „zaborcy niemiecko-litewscy”. : 
Całą akcją mordowania Polaków za zamach na Niemców kiero- 

Wał mjr Jonas Maciulewiczius — komendant saugumy w Święcia- 
fach. Był to szczególny sadysta, osobiście torturował aresztowa- 

Mych. W 1944 r. uciekł razem z Niemcami na Zachód. Później po 
Zakończeniu wojny był poszukiwany jako zbrodniarz wojenny. 

Ozpoznany we francuskiej strefie okupacyjnej, wydany Polakom, 

1950 r. wyrokiem sądu skazany na karę śmierci. | 
Z protokołów przesłuchań świadków podczas procesu Maciule- 

Wicziusa wynika, że: w Święcianach zamordowano 40 Polaków, 

I Ks.z, Chlewiński „Martyrologia Polaków i Żydów w powiecie święciańskim” — ma- 
Szynopis.
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w Nowych Święcianach — 26, 9-ciu zakopano przy szosie Święcia- 
ny-Łyntupy, 40 — w Sobolkach, 50 — w Szudowcach, 20 — w Kazno- 
dzieiszkach. Na tablicy w Łyntupach jest 150 nazwisk ofiar, a były 
jeszcze aresztowania w Kiemieliszkach, Twereszu i Widzach, które 
skończyły się śmiercią tamtejszych Polaków. 

Niemcy w swym komunikacie urzędowym w Kownie z 24 maja 
1942 r. pisali: „Na obszarze wschodnim, generalnego okręgu Litwy 
tchórzliwi skrytobójcy zamordowali Niemców z Rzeszy Józefa Becka 
i Waltera Gruhla, którzy odbywali podróż służbową. Jako odwet za 

ten haniebny czyn rozstrzelano 400 sabotażystów i komunistów, 
przeważnie Polaków”. Komentarz chyba zbyteczny. 

Komenda Główna AK Wydział Informacji nadała do Rządu Pol- 
skiego w Londynie meldunek o następującej treści: „/9 maja koło 
Święcian dywersanci zabili 3 Niemców. Litwini oskarżyli o to Pola- 
ków. W wyniku represji użyto bataliony pomocnicze litewskie, które 
w Święcianach, Łyntupach i okolicy wymordowały 1200 Polaków" 

W sumie nie do ustalenia jest konkretna liczba zamordowanych, 
ponieważ oficjalne komunikaty są rozbieżne. Ci, co pozostali 

w tamtym okresie przy życiu nie sporządzili dokumentacji. W każ- 
dym razie na pewno można stwierdzić, że liczba zamordowanych 
osób była bardzo wysoka i że tylko dlatego ponieśli śmierć, iż byl! 
Polakami. 

Poniżej w kolejności alfabetycznej (nazwisko i imię, przy niek- 
tórych inicjał imienia ojca) lista osób rozstrzelanych w Święcia” 
nach, Nowych Święcianach i Hoduciszkach, a także w nieustalo 
nych miejscach.' 

Lista zamordowanych Polaków w Święcianach, Nowych Świę 

cianach i Hoduciszkach ($=Święciany, NŚS=Nowe Święciany: 
H=Hoduciszki. Brak którejś z tych liter oznacza, że nie ma pew 

ności, gdzie określona osoba została rozstrzelana; przy niektórych 
nazwiskach Jest podany inicjał imienia ojca): 

  

1) Sporządzona przez ks. prof. Z. Chlewińskiego — maszynopis w posiadaniu autorki. 
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Abramowicz, Antymowicz, Balas, ($) Bartoszko Stanisław s. J., 
(NŚ) Bazewicz Bolesław ksiądz, (H) Bepirszcz Szymon, (H) 
Bielikowicz Edward, (H) Bumblis Antoni, Ciecierko Stanisław, (H) 
Czałko Jegor s. M., (H) Daszkiewicz Jan s. K., (H) Dobrowolski 

Kazimierz s. A., (H) Dobrowolski Leon s. K., Dowydow Mikołaj s. 

N., Dubowski Czesław s. P., Dudalew Eugeniusz s. F., (H) Ejsmont 

Władysław (czy Ejsmunt), Filipowicz Władysław (czy Wło- 
dzimierz), Fruński, Frykke Władysław, Ginzburg (vel Ginsburg) 
Dawid s. I., Górewicz, (H) Grochowski Józef s. J., Jankowski 
Hieronim s. Wiktora, Jastrzębski (ojciec), Jastrzębski (syn), 
Jaszczyk Jan, Jelkin, (H) Józefowicz Jan (vel Juzefowicz), (H) 
Jucewicz Jan, (H) Jurkiewicz Wacław (vel Władysław), (H) Kaburo 

Wiktor, (H) Kiercz Władysław, (H) Kobzik Hilary, Kołkow, 
Kopolewicz Jan, Kozak, Kozakiewicz Bronisław s. Stefana, 

Koziełło Wiktor s. W., ($) Koźmian Jan s. J., ($) Krycki Aleksander, 
(H) Kuźniecow Mikołaj, Kuźmin, Kyrcz Yomasz, Laddy Antoni, 

Lickiewicz Leon, Lidz Stanisław, Lietz Romuald, (H) Ławrynowicz 
Kleofas, Markow Stefan s. F., Mickiewicz Aleksy (Leon), 
Mikłaszewicz Władysław s. N., Mikszto, (NS) Naumowicz Jan 

ksiądz, Niedźwiecki Jan s. J., ($) Nowak Stanisław, Nowicki 
I Nowicki (bracia), Nowicki stryj, Obolewicz, Osiński Wilhelm s. 
M., Ozdoba Jan, Piotrowicz Bronisław, Piotrowicz Józef s. K., 

Piotrowicz Leon s, K., Piotrowski, Piulski, Piwulski Franciszek s. 

J., Podhalski Józef, Poduszewny Aleksander, Puch Jan, Rakowski 

Jan, Romanowski Alfons s. A., Rublewicz Bolesław, Rudziński 

Adam, Rudziński Henryk s. J., Rudziński Józef, (H) Rusiecki Karol, 
Sido Chaim s. E., ($) Sierocki Julian s. E., Siwicki Franciszek, (H) 

Siwicki Błażej, (H) Spirydonow Jegor, Stańczyk, Subocz, Szerejko 

Władysław, Szyrejko Bronisław, (H) Szyszkiewicz Józef, Terlecki, 

(Ś) Walulewicz Michał s. W., (Ś) Walulewicz Zdzisław (syn), 

Wilkowicz, Wołkow, ($) Wójcik Józef, (H) Wróblewski Bolesław, 
Zaniewicz Mikołaj, ($) Zimnicki Edward s. J., Zimniewicz.
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O wysługiwaniu się Litwinów hitlerowskim Niemcom w czasie 
Opanowania przez nich płn.-wschodniego terytorium II Rzeczypos- 
Politej Polskiej chyba każdy wie. Lecz o opinii Niemców o swych 

Sługusach mało kto mówi, a już najmniej oni sami. Kolaboranci 
litewscy nie zdawali sobie sprawy, że są tylko narzędziem do reali- 
Zowania celów wytkniętych przez „Herrenvolk”. Niemcy mieli Lit- 
Winów w głębokiej pogardzie i są na to dowody, chociażby: po 
Samowolnym mordowaniu Polaków w Druskiennikach przez Litwi- 
lów władze niemieckie ogłosiły, że jeśli będzie dokonany jakikol- 
Wiek zamach na żołnierza Wehrmachtu, Polaka bądź kogokolwiek, 
Natychmiast zostanie rozstrzelanych 10 Litwinów. 

Jeśli chodzi o stosunek Niemców względem Polaków, to zdawali 
Oni sobie sprawę, że są to przeciwnicy, których nie należy lekce- 
Ważyć. Stąd ogólna ostrość represji, ale jednocześnie wiedzieli, iż 
Mają do czynienia z ludźmi inteligentnymi i dlatego wiele odpowie- 
dzialnych stanowisk w administracji na Wileńszczyźnie było obsa- 

dzanych przez Polaków. Tak było z majątkami rolnymi, które stano- 

Wiły według wilczego prawa wojny własność niemiecką. Były 
Przewidziane w przyszłości dla zasłużonych na wojnie Niemców. 

A na razie nadzór nad nimi mieli Holendrzy umundurowani i uzbro- 

Jeni. Natomiast administratorami i dyrektorami byli Polacy. Toteż 
Owe majątki spełniały rolę azylu dla Polaków, nie mających gdzie 
SIę schronić przed wywózką na przymusowe roboty do Rzeszy bądź 

Znaleźli się tam by pracować na utrzymanie. Ale, co jeszcze ciekaw- 

Sze, pod niewiedzę Niemców w majątkach tych zaopatrywały się 
W żywność oddziały partyzanckie Armii Krajowej. Właśnie jednym 
? takich były Glinciszki, należące do klucza majątków Anowil wła- 

Śhości Jeleńskich. | 
W nocy z 19 na 20 czerwca 1944 r. — w czasie gdy brygady NE 

leńskie były na tyle liczne, że konieczne było solidne zaopatrzenie 

*Prowizacyjne, przybył do Glinciszek jeden z oddziałów 5 brygady 
»Lupaszki” i odebrał tam duży ekwipunek aprowizacyjny na swoje 
Mp. W drodze został zaatakowany niespodzianie przez litewską for- 

mację policyjno-wojskową, stacjonującą W pobliskim Podbrzeziu.
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Wywiązała się walka, w wyniku której poniosło śmierć czterech 
Litwinów. Pozostali oburzeni stratą kolegów, postanowili zemścić 
się, lecz nie na uzbrojonych polskich partyzantach, lecz na bezbron- 
nych Polakach zamieszkałych w majątku. 

20 czerwca o 6-tej rano, wtedy gdy wiadomo było, iż zastaną 
wszystkich jeszcze w łóżkach i nie będzie nikogo z zewnątrz, wtar- 
gnęli w liczbie sto-osobowego oddziału policyjnego pod barak, 
stojący kilkanaście metrów od dworu, zamieszkały przez 40 osób, 
w tym małżeństwa z małymi dziećmi, kobiety ciężarne oraz star 

ców. Sporo było inteligencji, m.in. rodzina nauczyciela Józefa Ko- 
necznego. Litwini kazali wszystkim wyjść i popędzili w kierunku 
szosy. Tam mężczyzn rozstrzelali, kobiety zabijali kolbami, żałując 
kul, a dzieci rozbijali główkami o stojący mur ogrodzenia i wrzucali 

do rowu przydrożnego. Następnie przyprowadzili 10 mężczyZzA 

z okolicy z łopatami dla zagrzebania zamordowanych w zbiorowe) 
mogile. Zobaczyli wśród trupów siedzące małe 3-letnie dziecko; 
ciężko ranne i straszliwie płaczące oraz zakrwawionego mężczyznć 
jeszcze żywego. Dobili ich. 

Wrócili do majątku po resztę Polaków zamieszkałych w pałaci» 
którzy z przerażeniem oczekiwali na swoją kolej. Niektórym u 

się jeszcze zbiec. Na szczęście w momencie wkraczania LitwinóW 

nadszedł uzbrojony Holender, więc oprawcy czym prędzej opuścili 

majątek. 

Niebawem przyjechał samochodem służbowym z dwoma Nie" 
cami Władysław Komar — dyrektor majątku. Był on wielkim dobro 
czyńcą potrzebujących pomocy rodaków. Działał w tak wielkie) 
mierze, że nawet w Glinciszkach prowadzone były tajne komplet/ 
nauczania dla miejscowej młodzieży. Prowadziła je absolwen 
USB Irena Sławińska, zatrudniona jako pracownica dniówkoWw? 
także zawodowi nauczyciele Józef i Ludwik Konieczni. Józef zos'* 
zamordowany przez Litwinów, a I. Sławińskiej udało się uchro'! 
od śmierci. 

Dalszy ciąg tragedii glinciskiej był następujący: Władysław 
Komar dowiedziawszy się, co się stało, zaraz wyruszył do Wi Ina: 
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W Podbrzeziu Litwini zatrzymali samochód, wywlekli go, kierow- 
cy Niemcowi kazali odjechać i zaczęli strzelać do uciekającego 
Komara. Kiedy trafiony nie mógł już dalej biec, dopadli go i okrut- 
nie zmasakrowanego zakopali przy drodze. Po paru dniach ekshu- 
mowano jego zwłoki za zezwoleniem Gebietskommissara Horsta 
Wulffa i pochowano na cmentarzu Rossa w Wilnie. W 6 dni od zda- 
rzeń przybyła komisja niemiecka do Glinciszek w celu zbadania 

Sprawy. Wezwano Litwinów z Podbrzezia, zagrożono im rozstrze- 
laniem, ale w rezultacie przeniesiono w inne miejsce, zaś w Pod- 
brzeziu osadzono oddział wojska węgierskiego. 

W sumie w Glinciszkach poniosło śmierć 39 Polaków. Oto ich 

Nazwiska: 
l. Bałandowa Salomea lat 46 
2. Bałandówna Wanda lat 21 
3. Bałandówna Irena lat 15 
4. Bałandówna Terenia lat 3 
5. Bitowt Paweł lat 33 
6. Czerniawski Paweł lat ok. 25 — 30 
7. Dubieniecki Mikołaj zam. Wilno ul. Obozowa 7 
8. Jankowski lat 84 
9. Klukowski Józef lat 36 
10. Komar Władysław lat 34 
Il. Koneczna Ludmiła lat 40 
12. Koneczny Józef lat 40 
13. Koneczny Jarosław lat 14 
14, Łukasikowa Helena lat 33 
15. Łukasik Bohdan lat 5 
16. Mackiewicz Władysław lat 20 
17. Matalancowa Maria lat 22 
18. Matalancówna Irena lat 3 
19. Mieżaniec Antoni lat 17 
20. Nowicka Jadwiga lat 24 
21. Nowicka Władysława lat 5 | 
22. Romejko — przypadkowo nocujący w Glinciszkach



334 Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków... 

23. Sobolewski Mieczysław lat 22 
24. Stankiewicz Michał lat 66 
25. Stankiewiczówna Apolonia lat 63 
26. Szalkowski Wacław lat 24 
27. Szalkowska Maria lat 21 
28. Szewielowa Felicja lat 43 
29. Szewiel Aleksander lat 12 
30. Szewiel Marian lat 10 
31. Szymaniec Karol 
32. Wenclewska Konstancja 
33. Wenclewski Feliks 
34. Wenclewski Konstanty lat 8 
35. Wiszkielowa Joanna lat 78 
36. Zienkiewicz Longin lat 35 
37. Żytliński Józef lat 16 
38. Mężczyzna nieznanego nazwiska 
39. Mężczyzna nieznanego nazwiska 

Z pow. wykazu wynika, że zamordowano 11 dzieci, taką samił 
liczbę Polaków w wieku 20-30 lat, reszta to osoby w sile wieku 40- 

latków oraz 3 starców. 
Najbliżej stacjonująca brygada Armii Krajowej Zygmunta Se! 

dzielarza „Łupaszki”, powiadomiona przez patrole, które widziały 
tę straszną masakrę wczesnym rankiem 20 czerwca, wszczęła ala” 
bojowy i wyruszyła do Glinciszek. Zobaczono tam przerażające 

bestialstwo. Niektóre kobiety były przywiązywane do drzew przed 
zastrzeleniem, w rowach leżały zwłoki związane drutem. Na 
chłopcy zabrali ze sobą ludzi — świadków zdarzeń i udali się do 
dowódcy. Wzburzenie wszystkich nie miało granic. Postanowiof! 
wziąć odwet na szaulisach z Podbrzezia, którzy zamieszki 
w większości w Dubinkach. Była to wieś ufortyfikowana z b 
i stałą załogą policyjną. Polscy partyzanci musieli zaatakować prze? 
zaskoczenie granatami, a więc zaistniała forma walki zbrojnej, 2 ni 

po prostu morderstwo, tak jak to miało miejsce w Glinciszka?” 
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Zostało zastrzelonych 27 Litwinów, w tym kobiety, również dzieci. 
Niestety, przez pomyłkę też jedna Polka z 4-letnim synkiem. 

Była to samowolna akcja V brygady AK, nie uzgodniona z Ko- 
mendą Okręgu Wileńskiego, tym samym nie może ponosić odpo- 
wiedzialności AK jako taka, zwłaszcza że gen „Wilk” zabronił ofic- 
Jalnie jakiegokolwiek brania odwetu na ludności cywilnej. Tylko 
dlatego „Łupaszko” uniknął konsekwencji niesubordynacji, że 
w tym czasie (23 czerwca 1944 r.) zaczęły się gwałtowne walki 
Z Niemcami, wypieranymi z Wileńszczyzny. Był to jedyny wypadek 
WAK na Ziemi Wileńskiej dokonania mordu na osobach cywilnych. 
Okolicznością łagodzącą może być to, iż był to skutek tego co wi- 
dzieli i wiedzieli o bestialstwie litewskich morderców w Glinci- 
Szkach, kierujących się nienawiścią ku Polakom, a więc o charak- 
lerze etnicznym. Polacy zaś brali odwet pod wpływem psycholo- 
8icznie odruchowej reakcji. Strzelali do ludzi zza bunkra, a nie mor- 
dowali 

W 1997 r. podbrzeski Związek Polaków na Litwie ustawił 
W miejscu zbrodni w Glinciszkach krzyż z tablicą, na której widniał 
lapis: „Zginęli 20 czerwca 1944 r. dlatego że byli Polakami” oraz 
Pełna lista z nazwiskami. Natomiast 4 lipca 1999 r. Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa z siedzibą w Warszawie zorganizowała 

Cmentarz z mogiłami dla każdego zamordowanego wraz z granitową 
Płytą, na której znajduje się wizerunek Matki Boskiej Ostrobram- 
Skiej oraz słowa: „Tu spoczywają Polacy, mieszkańcy Glinciszek, 

%*amordowani 20 czerwca 1944 r. Ich pamięci tablicę tę poświęcają 
'Odacy”. Nie ma podanych sprawców tej zbrodni z powodu decyzji 
Władz litewskich, którym podporządkowały się polskie służby dy- 
Plomatyczne MSZ-tu. Rada Ochrony Pamięci była tylko wykona- 

Wcą. Tak się, niestety, dzieje z fałszywie pojętej tzw. „poprawności 
Bolitycznej”. Obszernie o tym pisał znany wileński publicysta 
enryk Mażul z podaniem konkretnych faktów i dokumentów 

W artykule pt. „Glinciszki: mord kosmitów?” 

mm 
. . . 

U »Rota” Dodatek historyczno-patriotyczny dla Polaków na Litwie Z 15 lipca 1999 r. do 

tygodnika „Wileńszczyzny”.
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W Dubinkach zaś Litwini wystawili w najbardziej uczęszczanym 

miejscu, nieopodal siedziby władz gminy i szkoły, okazały pomnik 

w 1990 r. z napisem, w którym są słowa, że litewskie ofiary padły 

z rąk żołnierzy Armii Krajowej. „Obecni nastolatkowie w Dubin- 

kach i okolicach, gdzie przeważa ludność litewska, poznają zatem 

pełnię prawdy, podczas gdy ich rówieśnicy polscy spod Podbrzezia 

nie doczytają się z pomnika do końca, co się stało w Glinciszkach 

20 czerwca 1944 r. " 

  
  

1) Tamże.
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Obszerna dokumentacja na temat osadnictwa germańskiego 
w celu przesunięcia granicy Rzeszy daleko na wschód znajduje się 
w Archiwum Akt Nowych.! W oparciu o nią Maria Wardzyńska 
wnikliwie przedstawiła to zagadnienie w swej pracy o warunkach, 
W Jakich znaleźli się Polacy w latach 1941-1944 na terytorium, 
nazwanym przez Niemców Generalnym Komisariatem Litwy.” 

W niniejszym rozdziale będzie tylko naszkicowany ten problem, 
poszerzony o relacje niektórych żyjących jeszcze świadków zdarzeń. 

W ramach zaplanowanej przez hitlerowski „Herrenvolk” ger- 
manizacji Europy środkowo-wschodniej przedstawiciele narodo- 

wego socjalizmu rozpoczęli w 1942 r. realizować osadnictwo Niem- 

ców na etnicznej Litwie oraz na Wileńszczyźnie, wchodzące 
W skład Ostlandu. Mieli ułatwione zadanie na tym terytorium ze 
względu na pozostały z 1940 i 1941 r. system gospodarki, który 

zdołali zapoczątkować ich poprzednicy napaści na te ziemie — 
Sowieci. Znacjonalizowane majątki mogły od razu przejść pod 
rządy niemieckie, natomiast te, które pozostały jeszcze w rękach 

Prawowitych właścicieli podlegały wyrugowaniu na rzecz Nie- 
mców, bądź tymczasowo Litwinów. W dalszej przyszłości owi Lit- 

Wini zostaliby zgermanizowani lub ewentualnie zmuszeni do opusz- 
czenia większych posiadłości. W czasie prowadzonej przez Nie- 
mców wojny z ZSRR jednakże byli faworyzowani ze względu na 

bliską współpracę. Polaków określano zaś jako „niepożądanych 

Obcoplemieńców”. ką ś 
Całą akcję wysiedleńczą powierzono Litwinom, którzy mieli 

Składać odpowiednie sprawozdania ze swych działań niemieckiemu 

komisarzowi okręgowemu. Działalność Litwinów w tym zakresie 

Ustalona przez nich samych polegała na: 1) bezwzględnym egzek- 
Wowaniu opuszczenia gospodarstwa i to w ciągu bardzo krótkiego 
Czasu, 2) przygotowaniu obozów dla wysiedlonej ludności polskiej, 

8dzie czekało ją wywiezienie do Rzeszy na roboty lub niejedno- 

Otnie kula w łeb. 
l) ANN, sygn. P356. ERN 

) M. Wardzyńska „Sytuacja ludności polskiej w Generalnym Komisariacie Litwy War 

szawa, 1993,
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Od września 1942 r. rozpoczęły się brutalne rugi z tych obszarów 
etnicznej Litwy, na których gęsto zamieszkiwali Polacy. Litewskie 

komisje wydawały polecenia dla policji, która wyrzucała właścicieli 
ziemskich, przywłaszczając przy okazji tyle mienia, ile się dało. 

„Do zrobienia porządku z Polakami często nawoływała lokalna pra- 

sa (dostępna do dziś w archiwach), zachęcająca do likwidacji „pa- 

sożytniczych grzybów” i rozwiązania problemu polskiego na wzór 
definitywnie już wtedy załatwionej sprawy żydowskiej ”.! Był tu więc 
wybitnie szowinistyczny podtekst, realizowany w nadmiarze przed 

wojną w państwie litewskim. W wywłaszczaniach brano pod uwagę 
przede wszystkim: czy ktoś z rodziny był członkiem POW, „Po- 
chodni”, czy właściciel gospodarstwa prenumerował ongiś polskie 
czasopisma i dzienniki, w jakich szkołach uczył dzieci. Kwitła więc 
Smetonowska ideologia totalitarna. 

Na pierwszy ogień poszła historyczna Lauda, Datnów w powie- 
cie kiejdańskim, skupiska polskie w pow. poniewieskim, teren Ko- 
wieńszczyzny itd. Na razie dotyczyło to przeszło 300 gospodarstw, 
przeważnie dobrze zagospodarowanych. Opór wyrzucanych likwi- 
dowano biciem albo rozstrzeliwaniem. 

Wysiedlonych Polaków wywożono do obozów, m.in. w Olicie 
(po lit. Alytus). Umieszczono ich tam w hangarach na byłym lot: 
nisku. Zwożono całe rodziny ze starcami i dziećmi. Przy wyjściu 
z domów mogli zabrać jedzenie, wystarczające na dwa dni, stąd m0” 
żna mniemać, że był to zaplanowany obóz zagłady, zwłaszcza Że 
poza hangarami, opasanymi drutem kolczastym, znajdowały SI€ 
zawczasu wykopane doły. Opowiadał o tym red. J. Surwile wysied- 
lony Jan Niekrasz, powtarzając zapamiętane odezwanie się litew” 
skiego policjanta do wyprowadzanej z domu jego matki, zatroskane€J 
niezabraniem dokumentów: „Nie będą ci potrzebne”. 

Do zgromadzonych Polaków w olickim obozie przybył w niedłu" 
gim czasie miejscowy ksiądz z propozycją spowiedzi przed ołta” 

1) R. Mackiewicz „Wysiedlenia w Baranelach nie były jedyne” „Nasza Gazeta” NF 27 

z 29.06.2000 r. 
2) Reportaż J. Surwiły pt. „Losy Polaków z powiatu olickiego” w „Kurierze Wileński” 

z 14.05.1992. 
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rzykiem, urządzonym przez uwięzionych. Modlili się oni codzien- 

nie, śpiewając „Pod Twoją obronę”. 
W ciągu dwu i pół miesięcy przebywania tam żywili się produk- 

tami, dostarczanymi przez krewnych lub sąsiadów, o ile ci nie oba- 
wiali się zbliżyć do strzeżonego, odizolowanego miejsca. Wreszcie 
stało się to, czego obawiali się najbardziej. Któregoś dnia wkroczył 

uzbrojony oddział Litwinów. Więźniowie zaczęli śpiewać „Boże 
coś Polskę”, klękając przed ołtarzykiem. Coś jednak widocznie po- 
wstrzymało hitlerowskich najemników — wycofali się. Może widok 
sąsiadów, z którymi wiele lat współżyli, a nawet z niektórymi byli 
spokrewnieni? Widocznie drgnęło sumienie. Życie uwięzionych 

ocalało. 

Jak relacjonuje Jan Niekrasz „W końcu listopada 1942 r. wszyst- 

kich odtransportowano z Olity do Radziwiliszek i umieszczono 
w pożydowskim getcie. Z około tysiąca ludzi pozostało 200-300 
osób. Cała młodzież i kto tylko mógł uciekł, zrobiwszy dziurę w dru- 

tach w tym czasie, gdy poniechano rozstrzelania i decydenci zas- 

tanawiali się, „co dalej z nami robić ”.! 
W Radziwiliszkach kopali torf, ale jacyż to byli robotnicy? Pra- 

wie starcy, niedołężni, ci, którzy do tej pory nie mieli sił uciec. 

Dzieciom pozwolono opuszczać obóz, aby mogły żebrać na utrzy- 
manie pozostałych w obozie. Taka sytuacja utrzymywała się do 
końca grudnia, kiedy wszystkich zwolniono z zastrzeżeniem, Że nie 

mogą wracać do swoich domostw. Tułali się więc, zanim jacyś 
litościwi ludzie ich przygarnęli. 

Obozów wysiedleńczych było sporo, m.in. w Wierzbołowie, Po- 
niewieżu, Wojtkuszkach, Bielewiczach, Szpjanach, Sapieżyskach 

(pod Kownem), w przeważnie opustoszałych gettach. : 

Wyhodowana przedwojenna nienawiść ku Polakom uwidoczniła 

Się nawet wśród młodego pokolenia Litwinów. W owych latach na 

Przykład: „uczniowie z gimnazjum w Wiłkomierzu umieścili odezwę, 

wzywającą do natychmiastowej rozprawy Z Polakami na Litwie na 

wzór likwidacji Żydów. Napaści i bicie Polaków przez policję 
———————————— 

I Tamże.
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litewską w tym czasie były na porządku dziennym ”.' Istniał przecież 

niemiecki parasol ochronny dla tego typu procedury. 
Bezbronnym w takiej sytuacji Polakom trudno było pomyśleć 

o samoobronie. Znalazłszy się w obozach byli skazani na brud 
i zimno, głód i wymęczenie. Spali w barłogach — słowem w niepra- 
wdopodobnie podłych warunkach. Nic dziwnego, że ci słabsi często 

przypłacili to życiem. Młodych bowiem i tych silniejszych od razu 
zabierano na roboty do Rzeszy. 

Do pokrzywdzonych należały następujące osoby — te, które 

zapamiętał J. Niekrasz: jego rodzina z majątku Rejzowo, tj. on, jego 
żona Anna, sześcioro dzieci (w tym jednoroczna córeczka) oraz 
babcia i dziadek, Helena i Benedykt Szawkowscy, Anna i Leon 

Leonowiczowie, Antonina Zappe z córką Jadwigą, rodzina Downa- 
rowiczów z Ordziszek z gospodarstwa 96 ha, Rosochaccy z Chwe- 
dowszczyzny, Murawscy z Ustronia, Gołębiewscy spod Butrymań- 
ców, Wnukowscy z Wysokiego Dworu, Staniewiczowa, Hopper. 
Kwintowa z Jezna.* 

Do majątku Niekraszów zostali przydzieleni Litwini o nazwisku 

Walinczius. Litewskie komisje wysiedleńcze decydowały o wyrzu- 

caniu Polaków, a daniu ich gospodarstw swoim ziomkom, nie tylko 
zamieszkałych na etnicznej Litwie, również z Sejneńszczyzny 
i spod Suwałk. Sprawozdania dla Niemców można było bowiem 
odpowiednio umotywować, a zresztą ci ostatni patrzyli przez palce 
na działalność swoich sługusów. 

Jako ciekawostkę ww. Niekrasz podał, że w powojennej Litwie 
brak jest w ogóle w archiwach czy urzędach danych o istnieniu 
obozu w Olicie. Być może nie sporządzono wtedy dokumentów, li 
cząc na to, że wszyscy tam umieszczeni zostaną rozstrzelani. A m0” 

że później zniszczono Je, by zatrzeć ślady. 
Akcja wysiedleńcza miała czasem charakter groteskowy, gdyby 

nie była tragiczną. Na przykład czasem przedkładano wywłasz” 
czanym właścicielom dokument, nakazujący pracę w ich gospoda!” 

  

1) M. Wardzyńska „Sytuacja ludności polskiej...” op. cit. 
2) Reportaż J. Surwiły... op. cit. 
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stwie w charakterze bezpłatnych parobków. O tym curiosum nie- 

miecko-litewskiej administracji może opowiedzieć żyjąca jeszcze 

Genowefa Lutkiewiczowa z Siwiatowiczów, ur. w 1924 r., zamiesz- 

kała obecnie w Ełku. Pochodzi ona z majątku Roszcze położonego 
w okolicy Datnowa, gdzie było duże skupisko Polaków, prowadzą- 
cych swoje świetlice, a nawet przez pewien czas szkołę. 

  
Państwo Lutkiewiczowie 

Genowefa Lutkiewiczowa zachowała dokumenty, nakazujące 
Oddanie niemieckiemu repatriantowi gospodarstwo świetnie prospe- 

rujące, należące od wieków do jej rodziny, z jednoczesnym cZa- 

Sowym zatrudnieniem właścicieli pod kierunkiem nowego włodarza 

(zał. nr 11). Taki stan trwał od września do listopada 1942 r., kiedy 

Policja litewska przewiozła męża p. Gieni do więzienia W Kiejda- 

nach. Tam p. Otton Lutkiewicz przez dwa tygodnie rąbał drzewo dla 

Potrzeb kuchni. Po 2 tygodniach udało się mu stamtąd wydostać i aż 

do 1944 r. małżeństwo to tułało się bez pracy. Kiedy pojawiła się 

Możliwość powrotu do swego gospodarstwa w 1944 r., opuszczo- 

hego przez niemiecką rodzinę z powodu wycofania się pokonanych
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okupantów, państwo Lutkiewiczowie zastali dwór i zabudowania 

gospodarcze z pustymi ścianami. Nawet naczynia były zabrane. 

Zrabowane bydło; pędzone przez ewakuujących się Niemców 

w kierunku Królewca rozproszyło się w miasteczku Pernerowo. 
Akcja przywłaszczenia gospodarstw na właściwej Litwie zrobiła 

duże spustoszenie, przerzedziła szeregi naszych rodaków, spośród 
których większość nie powróciła do swych posiadłości. Zresztą dal- 
sze zdarzenia Jak: deportacja przez sowietów na Sybir i zarządzona 
powojenna ekspatriacja Polaków z opanowanych terenów przez 
ZSRR, spowodowała ucieczkę Polaków z dawnej Litwy do macie- 

rzy, jaką była utworzona PRL. 
Od 1942 r. wysiedlenia prowadzono również na Wileńszczyźnie, 

lecz tutaj sprawa wyglądała inaczej. Na gospodarstwach Polaków 
umieszczano Litwinów z etnicznej Litwy, którzy czasami musieli 
opuścić swe gospodarstwa na rzecz Niemców, także Litwinów prze- 
siedlonych z Kłajpedy. Niejednokrotnie zaś było to tylko upozoro” 
wane. 

Rugi dotyczyły przede wszystkim własności większych i dobrze 

zagospodarowanych. Już we wrześniu i październiku 1942 r. wysie” 
dlono 1500 osób. W styczniu 1943 r. dosłownie wyrzucono Pola" 
ków z najbliższych okolic Wilna. Najwięcej z Podbrzezia i Nieme!" 

czyna. Policja litewska robiła to w sposób niezwykle brutalny, dając 
minimalny czas na spakowanie się, przy tym rabując rzeczy OSO” 
biste wysiedlanych jak i inwentarz oraz wyposażenia gospodarstw: 
Był to istny dramat dla niebagatelnej liczby osób. 

„Potem tułałam się po krewnych i znajomych” — wspomina 78- 
letnia (2004 r.) Maria Szynkowska, wypędzona ze wsi Barunele. PO 
powrocie po półtora roku, czyli w końcu 1943 r. gdy chwiał się fro" 
wschodni i wielu Litwinów wycofywało się do swych rodzinnych 
pieleszy, zastała puste ściany domu, spichrzy i obór oraz całkowić!? 
zaniedbane pola. To samo opowiada Anna Jawelska — właścicie 

33 ha ziemi. 

  

1) „Polacy wypędzeni skarżą Litwę — wyrzuceni z Wileńszczyzny chcą odszkodowań 

w „Życiu Warszawy” 6.08.2004 r.
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Obecnie, tj. od czasu transformacji Litwy w niepodległe pań- 

stwo, tylko znikoma ilość pokrzywdzonych Polaków otrzymała zwrot 
gospodarstw lub rekompensaty. Litewskie sądy nie chcą uwzglę- 
dniać wiarygodnych roszczeń. Natomiast wszyscy Litwini otrzyma- 

li ziemie skonfiskowane uprzednio na rzecz kołchozów. Także różni 
prominenci bezprawnie budują sobie domy na polskiej własności. 
Pojawili się nowi osadnicy. Prasa polska w Wilnie co raz o tym 

pisze, narażając się litewskiej Komisji Dziennikarskiej, zarzucającej 
dziennikarzom, iż ich (słuszne) zarzuty wynikają z wrogiej postawy 
względem władz (zał. nr 12). 

  
Anna Jawelska 

Często Polakom uporczywie domagającym się swego Jest przy- 

dzielana ziemia w głębi Litwy etnicznej. Inaczej nie można tego 

Określić jak dążeniem do najszybszego zlitewszczenia Ziemi Wileń- 

Skiej, przyznanej Litwinom niedemokratyczną decyzją jałtańską. 

Można więc uznać litewski współczesny rząd w Wilnie za kon- 

tynuatora władzy hitlerowskiej z 1942/1943 r., uprawiający siłowe 

bezprawne osadnictwo zgodne z ideologią nazistowską.
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Wyjaśnienie skrótów 

Archiwum Akt Nowych 

Armia Krajowa 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

Instytut Pamięci Narodowej 
Korpus Ochrony Pogranicza 
Komenda Główna Armii Krajowej 
Ministerstwo Obrony Narodowej 

miejsce postoju 
Narodnyj Komitet Wnutrynnych Dieł 

(Narodowy Komitet Spraw Wewnętrznych) 

Obrona Przeciwlotnicza 
Polska Akademia Naukowa 

pułk artylerii ciężkiej 
Polska Organizacja Wojskowa 

pułk piechoty 
Polski Słownik Biograficzny 

Przysposobienie Wojskowe Kobiet 

Państwowe Wydawnictwo Naukowe 

Royal Air Force (Królewskie Siły Powietrzne) 

Rejonowa Komenda Uzupełnień 

Rzeczpospolita Polska 

Siecherheitsdienst (Służba Bezpieczeństwa) 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego : 

Sojuz Socjalist. Republik (Związek Soc. Republik) 

Schutzstaffeln (Sztafety-Oddziały Ochrony) 

Służba Zwycięstwu Polski 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

Uniwersytet Stefana Batorego 

Wojsko Polskie 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Związek Wolnych Polaków sze 

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 

Związek Walki Zbrojnej 

Wywiad Wschodni
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„Nowy Dziennik”, Nowy Jork, 17 sierpień 1995. 

Barbara Znajdziłowska „Wileńska Golgota”. 

fragmenty: 
„Dużo się dziś pisze i mówi o Oświęcimiu, Majdanku, Katyniu, 

Buchenwaldzie” i bardzo mało o Ponarach. Książka Heleny Pasier- 

bskiej „Ponary-Wileńska Golgota ” w jakiś sposób uzupełnia tę lu- 
kę, chociaż nie jest to rozprawa naukowa, raczej literatura popular- 
na, przeznaczona dla szerokiego odbiorcy. Autorka podeszła jednak 
do sprawy rzetelnie, sięgnęła do źródeł archiwalnych nie tylko pol- 
Skich, ale też litewskich i niemieckich, wykorzystała różne materia- 
ły — relacje naocznych świadków wydarzeń, listy, dokumenty. 

Ponary — podwileńska miejscowość, a dziś właściwie już dziel- 
nica Wilna — ze względu na usytuowanie i piękno powinna być mie- 

Jscem poetyckich spotkań, a stała się synonimem zła i zbrodni” ... 

„..Po wojnie w tym miejscu wystawiono skromny obelisk. Mało 

się pisało na sowieckiej Litwie o Ponarach, bo dla nikogo nie było 

tajemnicą, że za zbrodnie tam popełnione odpowiedzialni są nie tylko 
Niemcy, ale i Litwini. Formalnie kolaborowali z nimi i jak to zwykle 

bywa, starali się prześcignąć swych mistrzów w okrucieństwie. 

Nawet dziś, gdy zdawałoby się można mówić o wszystkim, bar- 

dzo niechętnie porusza się temat Ponar. Przy tym rozmowy te są 
nieraz wymuszone przez Żydów, którzy urządzają tu uroczystości. 

O pomordowanych Polakach nic się nie mówi, bo nikt tego się nie 

domaga. W miejscu jednych tabu pojawiły się inne. 
Tereny te, jak wiadomo, przed wojną należały do Polski, dziś na- 

leżą do Litwy. Dawni mieszkańcy z orężem w ręku walczyli Z faszy . 

Zmem, obecni są potomkami ludzi, którzy stali po przeciwnej stro- 

nie barykady. Stąd to straszliwe milczenie, stąd pomijanie pewnych 

tematów, absurdalne pretensje”... 
„... Wobec zbrodniarzy II wojny światowej nie stosuje się terminu 

»przedawnienia”. Wielu oprawców zostało ukaranych, wielu Wola 

Się wykrywa. Tylko zbrodniarze z Ponar żyją rozrzuceni po świecie 
Unikt nie wystawia im rachunków.
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Autorka książki „Ponary-Wileńska Golgota” dziwi się, że jak 
dotąd strona polska, kierując się źle pojmowaną etyką polityczną, 
dotąd nie wystąpiła z żądaniem ukarania oprawców. Tymczasem, 
Jakkolwiek brzmi to absurdalnie, na Litwie dochodzą do głosu osob- 
nicy, którzy nie tylko nie poczuwają się do żadnej winy, lecz wręcz 
twierdzą, że to właśnie Polska powinna przeprosić Litwinów za to, 
że przez prawie 20 lat „okupowała” Wileńszczyznę”... 

„-..Nie bez wzruszenia wzięłam do rąk książkę Heleny Pasierb- 
skiej. Nazwa tej podwileńskiej miejscowości towarzyszyła mi od 
dzieciństwa”... 

„-..W ubiegłym roku przybyli do Wilna prawnicy izraelscy z dy- 
rektorem Izraelskiego Centrum Wiesenthala Efraimem Zuroffem na 
czele. Udostępniono im po raz pierwszy teczki byłego KGB. Praw- 
nicy badali sprawy zrehabilitowanych byłych oprawców. W tym 
roku przyjechali ponownie i oświadczyli, że połowa zrehabilitowa- 
nych była ułaskawiona bezpodstawnie. 

Polska strona nie zgłosiła dotąd żądania dotyczącego ujawnienia 
dokumentów związanych z martyrologią Polaków w Ponarach. CZY 
nie może stać się tak, że byli oprawcy, których powinien sądzić sąd 
międzynarodowy, zostaną „cichymi bohaterami”, o których zasłu: 
gach będzie się mówić w zawoalowany sposób? 

„Nie wolno spraw ludobójstwa przemilczać, gdyż milczenie roZ 
zuchwala zbrodniarzy” — pisze Helena Pasierbska. Dlatego napisała 
„Ponary-Wileńska Golgota ”. 

Aleksander Dawidowicz 
„Wileńska Eloe”(„Ojczyzna” nr 3/97) 

fragmenty: 

„...Wileńskie Ponary obok Katynia i Kuropat pod Mińskiem 52 
miejscem największych zbrodni ludobójstwa na wschodnich obsZ2” 
rach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dlaczego więc Ponary 
1 Kuropaty zostały objęte zmową milczenia? Sprawą Ponar nie 22)
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się nikt z renomowanych i wysoko utytułowanych polskich histo- 
ryków. Dlaczego, nie przeprowadzono oficjalnego uznania przez 
najwyższe polskie władze państwowe wymienionych wyżej zbrod- 
niczych litewskich formacji za ludobójcze z wszystkimi konsek- 
wencjami tego faktu. Dotychczas władze polskie również te po 
1989 r. nie wystąpiły do władz litewskich o rekompensatę za doko- 
naną zbrodnię na polskich obywatelach... Absolutną ciszę zachowu- 

Ją kolejne reżimy i władze litewskie, licząc zapewne na to, Że pa- 
mięć o zbrodni ponarskiej wygaśnie w kolejnych pokoleniach... 

Dzieło Heleny Pasierbskiej fascynuje ogromnym nagromadze- 
niem materiału, rzetelnością i wnikliwością opracowania, znakomi- 
cie rozbudowanym dokumentalnie, pieczołowicie opracowanym 
Skorowidzem. Na szczególną uwagę zasługują opracowane przez 
autorkę biogramy ofiar zbrodni. Dołączone do nich fotografie. i 

Jest to pomnik wystawiony dla uczczenia ofiar jednej z najwięk- 
Szych zbrodni ostatniej wojny”. 

Dokument historii najnowszej a 
(„Nasza Gazeta” — tygodnik Związku Polaków na Litwie 
z 31.07.2003 r.) 

Kiedy w 1993 r. spod pióra p. Heleny Pasierbskiej ukazało się 
Pierwsze wydanie książki „Ponary — wileńska golgota”, wywołała 
Ona prawdziwy wstrząs wśród czytelników zarówno w Polsce jak 

I na Wileńszczyźnie. Wtedy to po raz pierwszy została przekazana 
Światu prawda o największym miejscu kaźni Polaków na Kresach 

Płn-Wschodnich w czasie II wojny światowej. Ten bezcenny doku- 

ment, niczym potężny ładunek wybuchowy, „rozsadził” panującą 

Przez półwiecze zmowę milczenia wokół sprawy Ponar. Książka 

W krótkim czasie doczekała się drugiego, uzupełnionego wydania, 
które równie szybko zniknęło z półek księgarskich. Autorka zaś nie 

Poprzestała zgłębiać tego bolesnego, a przy tym niewygodnego dla 
Pewnych środowisk, w szczególności litewskich, tematu co zaowo-
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cowało nową edycją — książką „Wileńskie Łukiszki”. W roku 2003 r. 

dzięki pomocy finansowej Rady Ochrony Pamięci Walk Męczeń- 

stwa Narodu Polskiego doszło do skutku jej drugie wydanie... 

„Nasz Dziennik” z 12.05.2003 r. 

Szczepan Surdy „Tylko dlatego, że byliśmy Polakami” 
„Doły śmierci” 

fragmenty: 

Obok kłamstwa katyńskiego istniało też kłamstwo Ponar... Jed- 
nak o ile każdy z Polaków zna grozę dołów katyńskich, o tyle zbro- 
dnia ponarska zupełnie nie istnieje w świadomości narodowej, 

a kolejne rządy po 1990 roku bardzo mało zrobiły w tej sprawie... 

Od lipca 1941 r. do lipca 1944 r. zamordowano około 100 tysięcy 

ludzi! Życie straciło kilkanaśnie tysięcy niewinnych Polaków, 
prawdopodobnie około 20 tys. — zginęli tylko dlatego, że byli Pola- 
kami. 

Ludobójstwa w Ponarach dokonywał podległy niemieckiemu ge- 
stapo litewski ochotniczy oddział zwany Ypatingas Burys, którego 
liczebność osiągnęła 62 tysiące. 

Mordy na Polakach dotyczyły najwartościowszych przedstawi- 
cieli społeczności polskiej... Szczególna gorliwość Litwinów — bu- 
dujących chore wizje „wielkiej Litwy” pod parasolem tysiącletniej 
Rzeszy... W zbrodniczych umysłach bowiem zrodził się straszny 
plan: wystarczy zabić część Polaków, pozostałych zastraszyć 
i zmienić im nazwiska, a miasto stanie się „czysto litewskie”... 

Na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie mieszkają tysiące Pola- 
ków. To im przede wszystkim należy się pełna prawda o Ponarach 
1 jasne stanowisko władz litewskich wobec tej zbrodni. Tu nie ma 
miejsca na „politykę”. Prawda o Ponarach musi też trafić do pol- 
skich podręczników szkolnych i stać się częścią narodowej świado- 

mości. To nie jest tylko sprawa Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” 
i dzielnej strażniczki pamięci pani Heleny Pasierbskiej z Gdańska.
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Helena Pasierbska „W pełnym świetle prawdy” Nasz Dziennik, 12 V 

2003. 
Jerzy Urbankiewicz „Z historii wileńskiego Kedywu”. Tygodnik 

Powszechny nr 7, 15 II 1987. 

T.W.S. „Ludobójcy”. Społeczny Ośrodek Dokumentacji i Studiów Wi- 
leńszczyzny. Relacje, Dokumenty, Opinie. Zeszyt 4, maj 1990. 

Ryszard Mackiewicz „Palmiry — Ponary: pamięć”. Nasz Dziennik, 29. 

10.1999 r. 
Michał Rzepiak „Wileńskie Ponary”. Dziennik Bałtycki, 28.02.1997 r. 

„Aby nie umarła pamięć”, (ec) Kurier (Lublin), 15.06.2000 r.
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Jolanta Adamska „Ponary”. Przeszłość i Pamięć, X-XII 2000 r 

Izabela Bogucka „Ponary”. Instruktor ZHR, XI 2000 r. 
„Poświęcenie tablicy ponarskiej” — GRJ. Gazeta Wyborcza, 17.06.2000 r. 
Alina Kistowska „Odsłonięcie i poświęcenie nowego krzyża i tablic 
w Ponarach”. Rozmaitości Wileńskie, 22.10.2000 r. 

„Wzywam Was, Stańcie do apelu!”. Magazyn Wileński, XI 2000 r. 
Grzegorz Sierzbutowski „Rany nasze krwawią do dzisiaj”. Gazeta 
Olsztyńska, 3.11.2000 r. 

Marzena Pokora-Kalinowska „Pamiętajcie o Ponarach”. Obserwator, 
2.12.2001 r. 

Helena Pasierbska „60-ta rocznica Ponar”. Nasz Czas (Wilno), 28.05. 
2002 r. 

Wiesława Szymczuk „Umiemy pamiętać — wieczór poetycki z okazji 

60-tej rocznicy tragedii ponarskiej”. Rota, III 2002 r. 

Szczepan Surdy, Bożena Bargieł, psc: „Tylko dlatego, że byliśmy Po- 
lakami” 4-stronnicowa wkładka w Naszym Dzienniku z 12.05.2003 r. 
Henryk Tronowicz „Kaźń w Ponarach”. Dziennik Bałtycki, 16.05.2003 r. 
Anna Kołakowska „Aby przetrwała pamięć”. Nasz Dziennik, 15.05. 

2003 r.
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T: 

8. 
9, 

Wykaz załączników 

. Strony z Księgi Ewidencyjnej więzienia na Łukiszkach 
w Wilnie z dnia 11 maja 1942 r. o skreśleniu więźniów ze stanu 
i przekazaniu ich niemieckiej policji (na rozstrzelanie). 
Pismo gestapo z 27 listopada 1942 r. do więzienia Łukiszki z po- 

leceniem „zwolnienia” 15 więźniów (rozstrzelania). 

Zaświadczenie gestapo o wykonaniu wyroku śmierci na 
S. Wielochu. 
Kartoteka gestapo dot. aresztowanych i straconych Polaków — 

dwa przykłady. 
Zaświadczenie policji pow. trockiego o ekshumacji T. Sikor- 
skiego. 
List otwarty do MSZ Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” 

i odpowiedź. 
Przemówienia z uroczystości odsłonięcia kwatery polskiej 

w Ponarach. 
Alfabetyczny wykaz Polaków-zakładników z 17 września 1943 r. 

Dokumenty dot. niektórych więźniów w obozie w Proweniszkach. 
10. Obwieszczenie o karze śmierci na zbrodniarzu litewskim. 

11. Tłumaczenie z litewskiego o „masowych mordach na Litwie”. 

12. Fragment art. ze współczesnej prasy polskiej na Litwie. 
13. Misterium o Ponarach w Muzeum Niepodległości w Warszawie.
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Załącznik 1 

Dwie strony Z księgi raportów więziennych na Łukiszkach /LPA 

sygn. R-730-2-76-68 i -69/ 
W Księdze Ewidencyjnej Raportów Więziennych lewa strona 

zatytułowana jest „Priimta” — „Przyjęci”. Prawa „Iszleista” — 

„Odeszli” tj. nazwiska więźniów skreślonych z rejestru. 
W rubryce na prawo od nazwiska znajduje się uzasadnienie skre- 

ślenia. W danym wypadku „Yokecziu Saug. Polic.” — Niemiecka 
Policja Bezpieczeństwa”. 

Sprawa więc wyglądała następująco: Niemcy wydawali rozkaz: 
„zwolnić”, natomiast Litwini podawali „(przekazani) Niemieckiej 
Policji Bezp”. O tym, że dotyczyło to wyroku śmierci nie było nig- 
dzie mowy. 

Nazwiska i imiona więźniów są zlitewszczone, czasami trudne 

do zidentyfikowania. 

Dotyczą one straconych w egzekucji w dniu 12 maja 1942 r., 
kiedy to zamordowano 129 osób, w tym częściowo Żydów, jak też 
polską młodzież, o której dane są umieszczone w niniejszej pracy 
m.in. Henryka Pilścia, Chudyby Tadeusza i innych.
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Załącznik 2 

W skład tego zał. wchodzi pismo gestapo z 27 listopada 1942 r. 
do więzienia Łukiszki z poleceniem „entlassen” — „zwolnienia” 15 
więźniów. Wszyscy zostali rozstrzelani 3 grudnia 1942 r. W piśmie 
zawarta jest oszukańcza formuła, jakoby o godz. 10 rano przed urzę- 
dem będą mogli otrzymać pracę. Prawdopodobnie chodziło o zapo- 
bieżenie stawianiu oporu przy zabieraniu z celi, a jednocześnie 
o kamuflaż przed historią. Dokument LPA sygn. R-730-2-84-105. 

- 94- 

Der Kommandeur Wilna, d. ...27.loveater..1942....... 
der Sicherheiispolizel und des S. D. — 

Litauen < 

Haupfaussenstelle Wilna 

B.Mr, 870/42 II A 2- 

An das 

Gefaengnis Lukischki 

in Wilna, 

Die fuer die Deutsche Sicherheitspolizei dort ein- 

sitzenden Personen' 

PI n./wArzowski , Pawel 
ćw Farachowski, Przemislar 
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—wv6./ Martyka,PBlnard 
m YV./ Skoczkowsk i, Boleslaw 

V5./ Ce browski, Jerz 
b M./Gnziaski, bpdrzej 

wMo./ Brzostowski,MhKiktor 
———vll./Paskiewicz, enryk 

w2./-Stankiewiec z, Boleslar 
ML3./-T o mkiewiczowunoa,karia 
—4./Rymkienwicz,karia 
Ma/Rynkiericz, Josefa 
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Załącznik 3 

Zaświadczenie gestapo, że Polak Stanisław Wieloch ur. 

2.02.1903 r. w Sosnowcu został skazany przez niemiecki specjalny 
sąd policyjny na śmierć. Wyrok wykonany. 

Takie zaświadczenia były wydawane na prośbę rodziny, w tym 

wypadku żony Stanisława Wielocha, zamieszkałej w Wilnie. Po- 
trzebowała ona takiego zaświadczenia dla zarejestrowania urodzo- 

nej córki Marii po śmierci męża. 
Autorka książki posiada 20 takich zaświadczeń, dostarczonych 

przez innych członków rodzin, którzy utraci swych najbliższych. 

PY OO OZ OO OEI Wilna, d. „Bonn Ma) 1943... 

COTTON 

Der Kommandeur 
der Sicherheitspolizel und des SD 

for den Generalbezirk Lilaven 
Hauptaussenstelle Wilna 

IVA2- 126/43g. 

Der Pole 

Stanislaus Wi el och, geb, an 2.2. 1903 zu Sosnowicz, 

wurde von einem deutschen Polizeisondergericht zum Tode verur- 

teilt. Das Urteil ist beręits vollsjreckt. 
RAE > 
Fa ay, . A. 
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Załącznik 4 

Ksero dokumentu z LPA sygn.R-1673 — kartoteki gestapo. Za- 

wiera ważne dane, dotyczące aresztowanego, mianowicie: narodo- 

wość, niezniekształcone nazwisko i imię, datę urodzenia, adres, datę 

aresztu, powód oraz wyrok — zakamuflowany. 

Syrnicki Julian 24 lutego 1942 r. za przynależność do tajnej pol- 

skiej organizacji ZWP zabrany i 12 maja 1942 r. b.b., tzn. rozstrze- 

lany. Literki „b.b”-,„besonderes bezeichneter” — szczególnie zazna- 

czony. 

Rudziński Antoni — „potraktowany zgodnie z rozkazem”, co też 

oznaczało wyrok śmierci. 12.05.1942 r. 

W ww. archiwum w kartotece (przynajmniej tej udostępnionej 
autorce książki) zawarte były dokumenty obejmujące 1942 r. Tylko 
nieliczne dotyczyły więźniów narodowości litewskiej za przestęp- 
stwa kryminalne lub za działalność komunistyczną. Wszyscy inni to 

Polacy aresztowani, w tym wielu skazanych na śmierć za przy- 
należność do konspiracyjnej walki, jak ww. 

Rudzinski, Antoni 

  

  

    

Pole js ur.13-12-1912 w Wilnie 

ź zamieszkały w Wilnie, ul.Gied- 
Syrnicki ,Julij roi 9-1 

geb.22.9.19z2 zu 2-03-1942 II-A 2 

wohnh,:Wilna, Wi str. 24/7 8.Nr 225/42 -S.46- 

+ -S.46.- R.został 28-02-42 z powodu na- 

S I a aa ia Ooo leżenia do tajnej polskiej or- 

Org.ZwP. in Ł genommen, e ganizacji ZWP aresztowany. 
S. wurde am 1942 b.b 

/ R.został u dniu 12-05-1942 pot- 

raktowany zgodnie z rozkazem. 

Lietuvos Centrinis Valstybós Archyvas Państwowe Litewskie Archiuum 

Fo/6ts_ zl p, Śl69 L: Centralne 

FR 1673 Ap 1. 8 2957. L 
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Załącznik 5 

Załącznik dotyczy ekshumacji zwłok Tadeusza Sikorskiego — 

mieszkańca osiedla Ponary, zastrzelonego przez pomyłkę. Jest to 

tłumaczenie z jęz. litewskiego i dlatego brak pieczątki z godłem 
państwowym przedwojennej Litwy, która znajduje się na oryginale, 

Uwierzytelnione tłumaczenie z litewskiego, 
  

Naczelnik Punktu Policyjnego Landwarów Powiat Trockt. 

jt 84 pr. Ladwarów, dnia 17 maja 1945 n, - - - - - - 
zaświadczenie, = — ——— ovo" 

Zaświadcza się , że w wykonaniu pisma Ler Gebietskow 

mi.ssar Wilna-Land z dnia 5 maja 1943 roku i zarządzenia 

rrokuratora Wileńskiego sądu Okręgowego z dnia 14 maja 

1943 roku zostaży w dniu 14 maja 1943 roku o godz, 12 

min, 25 wydobyte 1 dokładnie zidentyfikowane zwłoki 

Tadeusza S$ Lkorskiego , który zostaż zastrze-« 

lony dnia 5 kwietnia 1943 roku na Żące w pobliżu wsi 

Ludwipowo gmina Landwarów,wskutek wzięcia go za żyda , 

zwłoki sikorskiego Tadeusza zostały przekazane żonie 

Annie wsikorskiej celem pochowania na cmentarzu, Niniejsze 

zaświadczenie wydano na «woobistą prośbą Anny sikorskiej, 

rodpis nieczytelny, Naczelnik runktu, Pieczęć : Naczelnik 

Punktu Policyjnego Gminy Landwarów, okręg wileński ,- - - 

- - - - - - - - - - - - —- e - - - - - - - - - - - - - - 

Repertariam i 1/00. 
Wiżej podpisany Ellasz Pilooki, uwaa (PCY oko) 
Jęayka Jiewekiego . (V45 us iego > sloGnią UevĄ+ 
daw w Gdańsku Wrzoscówu ul Brnezawa Nr y 
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Załącznik 6 

Załącznik ten zawiera: 

a) List Otwarty Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” do Ministra 

Spraw Zagranicznych w Warszawie; 
b) adresaci Listu; 

c) Odpowiedź Ministerstwa. 

Ad a) 

„RODZINA PONARSKA” 

List Otwarty 

Gdańsk, 11.04.1995 r. 

Pan Minister Spraw Zagranicznych 
Profesor Władysław Bartoszewski 

Warszawa 

Dzięki wytrwałym staraniom „Rodziny Katyńskiej” dnia 3 kwiet- 
nia 1995 r. społeczeństwo polskie było świadkiem oficjalnej uro- 
czystości poświęconej ofiarom masowych zbrodni, dokonanych 
w latach II wojny światowej w Katyniu i innych miejscach kaźni 
Polaków na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego. To wyda- 
rzenie ma szczególne znaczenie, ponieważ wymownie świadczy 
o dążeniu do ujawniania prawdy, która przez długie lata była per- 
fidnie fałszowana i świadomie zatajana. 

Wśród miejscowości, wymienianych jako miejsca masowych 

zbrodni, nadal brakuje Ponar k. Wilna, gdzie znajdują się masowe 
groby ponad 100 tysięcy osób wymordowanych w latach 1941-1944 
podczas okupacji hitlerowskiej. Byli to przede wszystkim miesz- 
kańcy Wilna i Wileńszczyzny, w przeważającej większości obywa- 
tele Rzeczypospolitej Polskiej która w tym czasie pozostawała 

w stanie wojny z hitlerowską Rzeszą Niemiecką. 

W lesie ponarskim poniosły męczeńską śmierć tysiące Polaków, 
którzy dobrowolnie podjęli konspiracyjną walkę o zachowanie toż- 
samości narodowej Polaków. Przywożono ich udręczonych z piwnic
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gestapo lub z przepełnionych cel więzienia na Łukiszkach. Mordo- 
wano ich bestialsko z rękami skrępowanymi drutem kolczastym. 

Bezpośrednimi wykonawcami masowych zbrodni, którym patrono- 
wało gestapo, byli Litwini. Ochotniczo i licznie zaciągali się oni do 
paramilitarnych oddziałów egzekucyjnych, wspomaganych przez li- 
tewskie formacje wojskowe. Zasłynęli oni z wyjątkowego okrucień- 
stwa nie tylko w Ponarach, ale również przy likwidacji getta war- 

szawskiego, w Majdanku, Mińsku i innych miejscowościach. 

Ponary to również miejsce holocaustu Żydów — obywateli pol- 
skich, których zginęło tam około 70 tysięcy. We wspólnych dołach 
leżą również szczątki pewnej liczby osób innych narodowości. 

Ponary do roku 1985 pozostawały w całkowitym zaniedbaniu, 

a następnie teren został uporządkowany przez ówczesne litewskie 
władze radzieckie. Kłamliwe jednak napisy w języku litewskim i ro- 

syjskim dotychczas głoszą, że zamordowani to obywatele radzieccy. 

Żydzi w 1990 roku w centralnym miejscu postawili okazały po- 
mnik, a przy wejściu tablicę z napisem w języku hebrajskim. 

Na obrzeżu zaś terenu w pobliżu oficjalnego wejścia, przy torze 

kolejowym, Wilnianie w 1990 roku własnym sumptem ustawili krzyż 
i skromną tablicę pamiątkową w języku polskim. 

Podczas komunistycznych rządów w Polsce nie ujawniano praw- 

dy o walce i męczeństwie Polaków na Wileńszczyźnie. Obecnie 
sprawy te są nadal przemilczane przez oficjalne czynniki, a społe- 
czeństwo Jest wciąż niedoinformowane. Natomiast ze strony lite- 
wskiej dotychczas nie nastąpiło potępienie zbrodni ponarskiej. 

Zwracamy się do najwyższych władz państwowych i do społe- 

czeństwa polskiego z gorącym apelem, ażeby biała plama dziejów, 

dotycząca Ponar została wypełniona tragiczną prawdą, ponieważ 

jest to nieodzownym warunkiem normalizacji stosunków pomiędzy 
ludźmi, społeczeństwami, narodami i państwami. 

Ponary powinny uzyskać należne im miejsce w dziejach polskiej 
martyrologii narodowej. 

Wacław Dziewulski Helena Pasierbska 
członek Zarządu Prezes „Rodziny Ponarskiej”
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Ad b) 
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12; 
13. 

14. 
13, 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej — Andrzej Zakrzewski 
Marszałek Senatu Adam Struzik 

Marszałek Sejmu Józef Zych 
Prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz 

Generalny Prokurator RP Stefan Śnieżko 

Dyrektor Departamentu MSZ Stefan Meller 

Episkopat Polski 
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 
Federacja Rodzin Katyńskich 

. Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa 

. Główna Komisja Badania Zbrodni przeciw Narodowi 
Polskiemu 

Światowy Związek Żołnierzy AK, Warszawa 
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej — Zarząd Główny, 
Toruń 

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna — Zarząd Główny, Warszawa 
Wspólnota Polska, Warszawa 

Związek Polaków na Litwie, Wilno 

Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra”, Redakcja 
„Życie Warszawy”, Redakcja 
„Polityka”, Redakcja 

„Słowo — Dziennik Katolicki”, Redakcja 

Profesor Piotr Łossowski, Warszawa 

Doktor Cezary Chlebowski, Warszawa 
Redaktor Dariusz Baliszewski — „Rewizja Nadzwyczajna” 
Redaktor Marek Nowakowski — „Racja stanu” 
Doktor Juliusz Leszczyński, Łódź. 

Spośród 25 odbiorców Listu odpowiedzi udzieliła tylko krótko 
Kancelaria Prezydenta RP (Andrzej Zakrzewski), „Wspólnota 
Polska” w Warszawie, Prezes Sądu Najwyższego A. Strzembosz 
(List prywatny) oraz mec. Juliusz Leszczyński z Łodzi.
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Ad c) 

Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków... 

MSZ potwierdziło 9 VIII 1995 r. odbiór pow. Listu z dnia 11 IV 
1995 r., a więc po 4 miesiącach, załączając pismo Konsulatu 

Polskiego w Wilnie do kompetencji którego należał temat. 
MSZ nie ustosunkowało się do meritum sprawy, z którą zwróciło 

się Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”. 

   
© 

' o 

sk 53 [Mini YERSTWKALNO 25.05.1995 
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KONSULAT GENERALNY f | o 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

w WILNIE Pan Piotr Stachańczyk 

2009 Vilnius, Świrigaiłos Ś/5 Dyrektor Departamentu 
tel.: 6500 75, 6611 4 

p fax 651294 Konsularnego i Wychodźstwa 

4 Ministerstwa Spraw Zagranicznyc! 

pyk37-7/95 Warszawa al.Szucha 23 

YGĄ” 

Nawiązując do Pańskiego pisma DKW-IV-37-6/95 

uprzejmie informuję,że Ponary są miejscem stracenia kilku- 

nastu tysięcy mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny, zwłaszcza 

Żydów. Ich zwłoki były następnie wydobywane i palone, nie 

ma więc wydzielonych grobów.Egzekucji dokonywały litewskie 

formacje policyjne Ypatingas Bużis. 

W latach osimdziesiątych teren na którym dokony - 

wano egzekucji i palenia zwłok ( zachowały się między 

innymi doły kremacyjne ) został uporządkowany.Obecnie nie 

ma jednego,głównego pomnika.Na całym terenie jest kilka 

obelisków i tablic pamiątkowych, zarówno z czasów sowieckch 

jak i współczesnych.Wśród nich jest także krzyż i tablica 

w języku polskim upamiętniająca pomordowanych Polaków. 

(| kopie zdjęcia w załączeniu ), 

W znajdującym się tu muzeum jest niewielki dział 

polski zawierający informację o wybitnych Polakach pomordo- 

wanych w Ponarach.Dyrektor Muzeum został wyróżniony medalem 

Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Najwięcej informacji na temat Ponar zawiera praca 

pani Heleny Pasierbskiej - Ponary, największe miejsce kaźni 

koło Wilna 1941 - 1944, Warszawa 1993 r wydana przez Zarząd 

Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo - Ogrodowych. Z pracy 

tej pochodzą kopie załączonych zdjęć. 

Zał:3 Z poważaniem. 

 



Załączniki 375 

Załącznik 7 

Dotyczący uroczystości państwowej odsłonięcia i poświęcenia 

pomnika w polskiej kwaterze w Ponarach. 22 października 2000 r. 

1) przemówienie premiera J. Buzka 

2) przemówienie A. Komorowskiego w imieniu Stowarzyszenia 

„Rodzina Ponarska” 

Warszawa, dnia 22 października 2000 r. 

PREZES RADY MINISTRÓW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

JERZY BUZEK 

Szanowni Zgromadzeni! 
Szanowna i Droga Rodzino Ponarskal 
Szanowni Państwo! 

Pragnę niezwykle serdecznie podziękować za zaproszenie mnic na uroczystość 
odsłonięcia i poświęcenia nowego krzyża oraz tablic, upamiętniających męczeńską 
śmierć Polaków w Ponarach w latach 1941 — 1944. Niestety, podjęte wcześniej 

obowiązki nie pozwalają mi być dzisiaj wśród Was. 

„Spokojnie patrzę w lufę, pełna gorącej wiary 
że Polska zajaśnieje, choć spłyną krwią Ponacy.” 

/ Stefania Smoterowa „Zoska”/ 

To słowa jednej z młodych kobiet, żołnierza Armii Krajowej, jakich tysiące legło 
w tym micjscu, strasznym miejscu męki i kaźni rysięcy bezbronnych mieszkańców 
ziemi wileńskiej. Spoczywaj ac ich procy w boatnich saogiaco Jake wie fe 
wśród nich naszych sióstr i braci — Polaków - obywateli Rzeczypospolitej, którym 
odmówiono nie tyłko prawa do życia, ale nawet do godnej śmierci i własnego 
grobu. Jakże powtarza się ten los obrońców Ojczyzny, tutaj na jednym 
z największych, Garncarzowym Polu Golgoty Wschodu. Kobiety i mężczyźni, 
dziewczęta i chłopcy, intelektualiści, żołnierze i harcerze — ginęli za nieugiętą wiarę 
w słuszność wybranej przez nich drogi: wierności wartościom najwyższym — wśród 
nich Bóg, Honor i Ojczyzna były najwyższym prawem.
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Stajemy dziś wobec trudnej prawdy Ponar. Prawdy przez wiele lat przemilczanej 
i zapomnianej. Obok kłamstwa katyńskiego istniało przez lata kłamstwo Ponar. 
Jakże tragiczna śmierć i ofiara, której wielu nie chce dziś pamiętać. Zbrodnia, która 
została dokonana w Ponarach stanowi dla nas, Polaków także trudny dylemar 
w stosunkach pomiędzy narodem polskim i narodem litewskim. Nie możemy 
udawać, że zbrodni tej dokonali nieznani sprawcy. Są oni znani w większości imienia s 

Niegdyś gospodarze wspólnego domu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dzisiaj 
tak jak z innymi, również z narodem litewskim pragniemy budować i budujemy 
wspólną przyszłość narodów Europy. Po latach tragedii, klęsk i upokorzeń, 
dotykających oba nasze narody widzimy, że jesteśmy sąsiadami, którzy są sobie 
potrzebni. Wierzę, że nadchodzące pokolenia młodych, patrzących na siebic 

wzajem z ufnością i otwartością, potrafią uporać się z trudnym dziedzictwem 
naszych wspólnych losów. Nie po to aby zapomnieć, ale po to, aby stanąć wobec 
nich w prawdzie. Wzywarm Was, świadkowie tych trudnych i strasznych zdarzeń, 
którzy dzisiaj tutaj przychodzicie, aby uczcić pamięć swych bliskich, przyjaciół 
i sąsiadów, jesteście zobowiązani, aby przychodzące pokolenia w tym zadaniu 
wspierać. 

„Przetrwałeś nie po to aby żyć, ale po to, aby dać świadectwo”, 

Wielu z Was to czyni. Ofiara tutaj spoczywających naszych sióstr i braci jest dla nas 
moralnym zobowiązaniem, które dzisiaj po części wypełniamy. 

Z poważaniem, 

| i.
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W uroczystośś poświęcenia nowego Krzyża w Ponarach 22 październik 2000r. 

Przemówienie Antoniego Komorowskiego w imieniu Stowarzyszenia 

"Rodzina Ponarsxa" oraz prezes p.Heleny Pasierbskiej. 
x 

RODZINA PONARSKA 

Jesteśmy wspólnotą w szczególny, dramatyczny sposób okaleczonych i 

skrzywdzanych rodzin, Tu, w tym miejscu każdy z nas Stracił kogoś blis- 

kiego i najdroższego. Ta cząstka wileńskiej ziemi stała się uosobieniem 

zbrodni i zła, którym na zawsze pozostają PONARY. 

To miejsce kaźni. Tu nie tylko rozstrzeliwano, Tu najczęściej zadawano 

śmierć przez upodlenie, tyranię, okaleczenie, pęta drutów kolczastych, 

zakopywanie żywcem... 

Niesposób wyobrazić i opisać okrucieństwa zwyrodniałych wykonawców 

tych zbrodni, którymi były ochotnicze, litewskie oddziały egzekucyjne 

IPATINGU BURIATI wnadgorliwej, ochotniczej służbie Gestapo 

Dziś my, wolni ludzie chylimy czoła wobec tego miejsca i tych ofiar. 

Milczeniem, modlitwą, nawiedzeniem Ponar - kolejne pokolenia przypo- 

minają tragedie tamtych i dzisiejszych pokoleń, na które składa się 

zawsze obolała, okaleczona RODZINA PONARSKA. 

Z bólem pamiętamy, że to tu także wymordowano wiele tysięcy ludzi 

różnych narodowości, w tym załaszcza najliczniejszą grupę " Żydów. 

Wykonawcy zbrodni tutaj popełnionych w latach 1941-1944 - nigdy nie 

zostali osądzeni, potępieni i ukarani !..e+. 

Ten "Ponarski" rozdział polsko-litewskiej historii, nigdy nie został 

rozliczony.Dotychczas nie było oficjalnej, wyrażonej przez stronę litaws- 

ką skruchy i żalu za masowe, bestialskie mordy na Polakach, za okrucieńs— 

twa ówczesnej policji, Saugumy, za zbrodnie ludobójstwa czasu okupacji - 

-za PONARY. 

My dotychczas żyjący świadkowie i rodziny zamordowanych, których 

prochy są tu, w ziemi ponarskiej - mamy ECS M SORRY Naród 

Litewski zechce i potrafi oczyścić sunienie aktem uroczystego p 7 Z e- 

proszenia,pomino, że upłynęło ponad pół wieku.Niech i ten, 

świadczący o męczeństwie Krzyż, będzie trwałym symbolem duchowego 

zwycięstwa d o bra nad złem. 

Nie jesteśny wrogami Litwinów, Przeciwnie! chcielibyśmy być razem 

i blisko - właśnie bez uprzedzeń, skrywań bolesnej części historii 

Obojga Narodów, części, której imię PON ARY. 

SU TDIRYU] Z BOGIEWM! 

RODZINA PONARSKA
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Załącznik 8 

Alfabetyczny wykaz Polaków aresztowanych 

17 IX 1943 r. w Wilnie jako zakładnicy. 

Sporządzony na podstawie spisu zwolnionych więźniów z obozu 
przymusowych robót w Proweniszkach przez Komendanta Policji 
Bezpieczeństwa i SD Litwy 11 XI 1943 w ilości 42 osób, informa- 
cji bieżącej Delegatury Rządu RP na Kraj — dawn. Archiwum 
KCPZPR nr sygn. 202/N1/7 oraz korespondencji, prowadzonej 

przez A. Frelicha z b. więźniami Proweniszek. Dane personalne 
pochodzą z różnych źródeł, być może nie zawsze ścisłe. Ostatnie 10 
osób w wykazie to zakładnicy rozstrzelani w kilka godzin po zatrzy- 
maniu. 

l. Abramowicz Zofia ur. 1.06.1906, adjunkt USB Wydz. Humanist., po 
wojnie prof. UMK w Toruniu filologia klasyczna, zm. 1989 

2. Berent Mikołaj ur. 1888 
3. Błażejewski - urzędnik 

4. Borkowski Feliks - dyr. szkoły handl. ur. 25.01.1901 
5. Bagieński Otton Antoni - ur. 1885 płk WP 
6. Bobczak 
7. Bobko - nauczyciel gimn. 

8. Beckerowa Wanda z d. Zapaśnik - ur. 28.04.1909 

9. Czeżowski Tadeusz - prof. USB, po wojnie UMK w Toruniu 
10. Danilczuk Wacław - ur. 14.04.1891 buchalter 
11. Dowbor Stanisław - ur. 8.11.1894, urzędnik 

12. Dembowski Jan - ur. 26.12.1889, prof. USB, po wojnie prezes PAN 
13. Duźniak - oficer WP, w czasie wojny prac. PKP 
14. Dąbrowska Janina - adwokat, sekretarka mec. M. Engla 

15. Fiszkow - dr med. 

16. Frelich Antoni - kpt WP, po wojnie zam. w Poznaniu, ur. 31.05.1896 

17. Furmanowicz - policjant 
18. Grabiański Bolesław - dr med. 
19. Hejberowa - właścicielka mleczarni 
20. Hryniewicz Jan - ur. 15.01.1889
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21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35; 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41 
42. 
43. 

45. 
46. 
47. 
48. 
49, 

50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 

Janicka - żona wiceprezesa Sądu 

Janowska Zofia - ur. 8.09.1902 (z synem Zbigniewem) 
Janowicz Jan - dr med. chirurg 

Jagoda Wiktor - kpt. WP, w czasie wojny prac. PKP 
Januszkiewicz Aleksander - rektor USB, ur. 17.02.1872 

Iwaszkiewicz Janusz - dr med., prof. USB 

Kalicki Jan - ur. 22.05.1909 

Kojak Józef - ur. 3.03.1904 
Klott Józef - ur. 6.01.1908, inż. po wojnie zam. w Krakowie 
Kardzis Zenon - ur. 2.02.1909, oficer WP 

Kuncewicz Antoni - ur. 15.07.1898 

Kondraciuk Konstanty - ur. 27.12.1901 

Kiewlicz Witold - ur. 1.01.1903, urzędnik, por. KOP-u 

Kott Władysław - ur. 22.06.1897 

Kopacewicz Bolesław - ur. 2.10.1900, adwokat 
Krzyżanowski Bronisław - inż. kier. grupy dywers. „Baza” 1941-1944 
Kołosowski Michał - dr med. prac. naukowy USB 
Kierewicz Zygmunt - bankowiec 
Limanowski Tadeusz - ur. 13.04.1883, adwokat 

Leśniewski Włodzimierz - oficer WP 

. Łojko 
Łuniewski 

Łowmiański Henryk - prof. USB, ur. 1898 
. Łysakowski Adam - dyr. bibl. USB 
Makowski 

Małachowski Józef - ur. 4.07.1913 

Marcinkowski 

Mielnik Stefan - ur. 27.11.1901 
Małunowicz Leokadia - ur. 4.07.1910, po wojnie doc. dr KUL 

w Lublinie 
Morelowski Marian - ur. 1893, prof. USB 
Markiewicz Stanisław - dr med. prac. naukowy USB 

Matulewicz - nauczyciel gimn. 
Miklaszewicz Witold - ur. 16.04.1911 

Mienicki Ryszard - prac. naukowy USB 
Mienicki Marian - prof. dr med. USB 
Nowakowska Janina - ur. 14.05.1911
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57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
1 
72. 
T3. 
74. 
75. 
76. 

17. 
78. 
79. 

80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 

Narębski Stefan - prof. inż. architekt, ur. 1896 

Rydz-Nardzewski Czesław - dr med. 

Okulicz Marian - ur. 11.07.1897 

Ostrowski Witalis - ur. 29.11.1892 

Oko Jan - prof. USB, filozofia klasyczna, ur. 16.12.1875 
Pawłowicz Feliks - dr med. 

Pereświat Sołtan Lucjan - ksiądz katolicki ur. 5.05.1906 
Preis Marian - oficer WP, ur. 8.09.1898 
Piesków Wiktor - dr med. 

Pietraszkiewicz Mieczysław - ur. 16.04.1898, tłumacz przysięgły 
Pikielski Kazimierz - ur. 29.10.1912, oficer WP 

Piotrowski Antoni - ur. 30.04.1896, oficer WP 

Piotrowski Wiktor 

Perzyński Marian - ur. 17.03.1892, oficer WP 
Ptaszyńska A. 

Roszak - urzędnik bankowy 

Szaniawski Stanisław - ur. 2.02.1920 

Świłło Jan - ur. 18.06.1901 
Szpakiewicz Mieczysław - dyr. teatru dramat. w Wilnie 
Sylwanowicz Witold - dr med. prac. naukowy USB, ur. 24.09.1901, 
zam. Wilno, Podgórna 

Ślendziński Ludomir - prof. Sztuk Pięknych USB, ur. 26.11.1889 
Sopoćko - adwokat 

Shilling-Sengalewicz Sergiusz - prof. USB Wydz. Lekarski, ur. 
17.04.1886 
Sawicki Emil - dr med. 

Sadkowski - oficer WP 

Słońska - żona urzędnika Kuratorium Szkolnego 
Sikorski Henryk - handlowiec 

Turzyński Antoni - ur. 7.12.1916 
Talago Bolesław - ur. 15.04.1886, geometra 

Trzeciakówna Irena - ur. 21.11.1903, adwokat 

Trzeciak Antoni - ur. 9.09.1912 

Trzebiński Stanisław - ur. 13.10.1895, nauczyciel 

Terlecki - kpt. WP 
Wyszomirski Rafał - ur. 9.03.1903 
Wojewódzki - oficer WP



Załączniki 381 
  

92. Wojtowicz - inżynier 

93. Zajączkowski Stanisław - prof. USB Wydz. Humanist. ur. 1887 
94. Zawadzki - urzędnik 

95. Żarnowski Ryszard - ur. 2.02.1911. 
96. Żukowski 
97. Antuszewicz Kazimierz - ur. 24.12.1910, inż. 

98. Biłgorajski Eugeniusz - ur. 16.01.1896 kpt. WP 

99. Engiel Mieczysław - ur. 22.06.1890, adwokat 

100. Grynkiewicz Stanisław - ur. 4.05.1890, chemik 
101. Gutkowski Mieczysław - ur. 9.07.1893, prof. USB 
102. Iwanowski Kazimierz - ur. 31.05.1907, por. WP 
103. Lothe Tadeusz - ur. 13.11.1903, urzędnik 

104. Manrik Włodzimierz - ur. 10.03.1909, urzędnik 

105. Orłowski Aleksander - ur. 4.03.1897, technik 

106. Pelczar Kazimierz - ur. 2.09.1894, prof. USB 

Podane w wykazie nazwiska mogą być czasami zniekształcone, 
ponieważ pochodzą ze spisu, sporządzonego w obozie w Prowe- 
niszkach również z Informacji Delegatury RP, gdzie mogły zakraść 
się nieścisłości. 

Wykaz sporządził Antoni Frelich, uzupełniła H. Pasierbska.
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Załącznik 9 

Dokumenty dot. niektórych więźniów w obozie w Proweniszkach. 

Zaświadczenie o zwolnieniu Ireny Fiedorowicz, zamieszkałej 
w Wilnie z obozu pracy przymusowej W Prowieniszkach i znaj- 
dującej się w drodze do domu. 

Stwierdzenie Instytutu Pamięci Narodowej o istnieniu obozu pra- 
cy przymusowej w latach 1941-1943 w Prowieniszkach, zaś od 
1943-1944 jako podobozu kowieńskiego. 

Dokument dotyczący Franciszka Jeglińskiego /rocznik 1919/ 
działacza harcerskiego od 1937 r., przebywającego w obozie Pro- 

weniszki za swą niezwykle intensywną walkę z okupantami o pol- 
skość młodzieży. 
Zaświadczenie /w tłum. z rosyjskiego/ o aresztowaniu F. Jegliń- 

skiego 11 listopada 1942 r. i pobycie w Prowieniszkach
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DER KOMMANDEUR Pravienisken, den 10, Juli 1944 
der Sicherheitspolizei u. des SD 

LITAUEN 

wangsarbeitslager Pravienisken 
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00-950 Warszawa, dnia... .. V 1998 
GŁÓWNA KOMISJA P-33; Al Ujazdowskie li 

BADANIA ZBRODNI HITLEROWSKICH 
W POLSCE 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Odznaczona 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 

Orderu Odrodzenia Polski Ob. Eleonora Kakowska 
uł, Kmicica i m.916 

L. dz, zh LI / 442, 62 BB/W * 02-728 Varszawa 

Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce - Instytut 

'amięci Narodowej w odpowiedzi na Pani zapytanie uprzejmie informuje, 

że w vrawiniszkach /ZSRKk/ istniał w latach 1941-1943 Zwangsarbeitslager 

/obóz pracy przymusowej/, a od 1943-1945- podobóz obozu koncentracyj- 

aego w | Kownie. W obozie tym osadzano m,in. więźniów z więzienia na 

Łuafszkach w Vilnic, Naczelnik %tydziału 

bDadawc 2.0-D okumentacyjnego 

tą Yale." 

/d r St „Biernacki/
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Załącznik 10 

Gazeta Olsztyńska z grudnia 1950 r. 

OBWIESZCZENIE 
Prokurator Wojewódzki w Olsztynie 
podaje do powszechnej wiadomości, że 

Jan vel Jonas MACIULEWICZ 
vel MACIULEWICZIUS 

syn Józeła i Julii, ur. dnia 1.Xl.1898 w Plawciszkach, b. naczelnik litewskiej 

policji kryminalnej w Święcianach, wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Olsztynie 

z dn. 2.V.1950 r., zatwierdzonym przez AF Najwyższy w Warszawie wyrokiem 

z dnia 2. X. 1950 r. 

Na mocy grt. 1 ust. 1.i 2 dekretu dnia 31. VIII. 1944 r. o wymiarze kary 

dla faszysłowska-hitlerowskich zbrodnidrzy winnych zabójstw i znęcania się nad 
ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu ae (Dz. U. R. P. 
Nr 69/46, poz. 377) za to, że: 

W okresje czasu od 1941 do 1943 roku ną terenie pow. 
święciańskiego, jako naczelnik policji kryminalnej, stano- 
wiącej część składową litews iej policji, idąc apo reke władzy 

  

Tą e 

  

państwa niemieckiego i współpracując z „Gestapo wileńskim, 
żandarmerią niemiecką i litewską policją mu durową, brał 
udział w masowym mordowaniu ludności polskiej i żydowskiej 
oraz w inny sposób działał szkodę tejże ludności, 

(SKAZANY ZOSTAŁ: 

na KARE ŚMIERCI 
Wyrok wykonane w dniu 12 grudnia 1950 r. 

: | R 
Olsztyn, dnia 12 drudnia 1950 r. A 

PROKURATOR WOJEWÓDZKI 
w Olsztynie
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Załącznik 11 

Dokumenty dotyczą wysiedlania Polaków na etnicznej Litwie 
oraz represji względem rolników również na Wileńszczyźnie, 
inspirowanych przez litewskich funkcjonariuszy władzy administra- 
cyjnej. 

Tłumaczenie z języka litewskiego: 

Lutkiewicz Edward 

Niemieckiemu repatriantowi DOMIN JOZEFOWI jest wyzna- 
czone od tego momentu przejąć wasze gospodarstwo rolne. 

Z dniem dzisiejszym niemiecki repatriant przejmuje gospodarkę 
rolną. Obywatel ze swoją rodziną pozostają tu nadal mieszkać i pra- 
cować pod kierunkiem obecnego już właściciela niemieckiego do 
chwili kiedy zostanie przeniesiony do innego miejsca zamieszkania. 

Każde samowolne usunięcie się z tego miejsca będzie traktowa- 
ne jako sabotaż i odpowiednio karane. Dlatego każdy ma pozostać 
w spokoju, mieszkać ze swoją rodziną i nadal pracować pod kierun- 
kiem właściciela niemieckiego. 

Dlatego wszyscy dotychczasowi właściciele są proszeni do oka- 
zania swojej przychylności niemieckiemu właścicielowi i w każ- 
dym przypadku jego sprawę popierali. 

/-/ Generalny Komisarz w Kownie 
M.P. Sztab Osiedleńczy
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Tłumaczenie z języka litewskiego: 

AKADEMIA NAUK LITEWSKIEJ SRR — 

Zarząd Archiwów przy Radzie Ministrów 

„MASOWE MORDY NA LITWIE” 

Zarząd Spraw Wewnętrznych. Szef Powiatu Kowieńskiego — 

nr 4159 

Kowno, 20 listopada 1941 roku 

Do 

Szefów komisariatów policji 
w powiecie kowieńskim 

(Do wiadomości — Komisariat Policji na powiat wileński) 

Zgodnie z rozkazem Komisarza dla miasta Kowna, wszyscy 

Rosjanie, którzy po 15 maja 1940 roku przybyli z ZSRR do Litwy 

oraz Polacy, którzy po 1 stycznia 1939 roku przybyli z Polski do 

Litwy, niezależnie od tego, czy oni nabyli obywatelstwo Litwy lub 

nie nabyli ( a więc także rodziny mieszane): 

a/ rodziny, z których mąż lub żona jest narodowości rosyjskiej; 

b/ rodziny, w których mężem jest Polak przybyły po I stycznia 1939 

roku, zam. w Kownie 

- z dniem 10 listopada br. powinni przenieść się do im wyzna- 

czonych miejsc w dzielnicy Wiliampol (Kowno) 

Mając na uwadze fakt, że część z tych osób, po ogłoszeniu ni- 

niejszego rozkazu opuściło już lub opuści Kowno i przeniesie się do 

powiatu kowieńskiego, rozkazuję wszystkie tam przybyłe osoby 

dostarczyć środkami policyjnymi do wyznaczonych im miejsc 

w mieście Kownie. 
Szef Powiatowy — Bortkewiczius 5.93-04
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ROZSTRZELIWANIA LUDZI ZA NIE 

WYWIĄZYWANIE SIĘ Z KONTYNGENTÓW 

Komisarz na Okręg Wileński Tajne 
Wu/Scha — 273/43 SI Wilno, 2 marca 1943 roku 

Pan Generalny Komisarz w Kownie 

W sprawie sabotowania kontyngentów 

Po tym, gdy na początku grudnia 1942 roku wszyscy mieszkańcy 

wsi zostali przy pomocy ogłoszeń niedwuznacznie ostrzeżeni 
W sprawie wywiązania się z kontyngentów pod groźbą bardzo suro- 
wych kar, na początku miesiąca lutego dostawy kontyngentowe 
nieco zwiększyły się, chociaż nie przyniosły pożądanych wyników. 
W związku z tym, dla zapewnienia potrzeb frontowych i mieszkań- 
ców, byłem zmuszony do wydania rozkazu rozstrzelania wyraźnych 
sabotażystów kontyngentowych. W poszczególnych gminach (Wi- 
leńszczyzny — tłum.) funkcjonariusze rozstrzelali natychmiast 40 

takich sabotażystów (Wszyscy Polacy, ani jednego Litwina — tłum.) 
Każdy z nich, przed rozstrzelaniem, został przesłuchany przez 

20-30 min. 

(...) O każdym skazańcu wójt gminy (Litwin — tłum.) informował 
na piśmie, że ten 1 ten nie wywiązał się z kontyngentów. Tej samej 
treści oświadczenie składał referent rolny powiatu. 

Egzekucje przeprowadzano publicznie, tj. po spędzeniu w to 

miejsce miejscowych ludzi oraz w obecności urzędników samorzą- 
dowych oraz po wyjaśnieniu im, że ten człowiek sabotował zaopa- 
trzenie dla frontu i dla miejscowych ludzi. Rozstrzeliwania rozpo- 
częły się 17 lutego 1943 roku. 

Rozstrzeliwania sabotażystów silnie poruszyły mieszkańców wsi 
we wszystkich gminach. Ponadto, chcę zaznaczyć, że to wójtowie 
gmin, podczas odbytej w dniu I lutego 1943 r. u mnie narady, sami 
prosili o przeprowadzenie rozstrzeliwań. 

(Dalsza część tekstu jest mniej istotna — tłum). Wulff s. 97-98
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Załącznik 12 

Fragmenty artykułu Lucyny Dowdo pt. „Osadnicy? Po pro- 

stu złodzieje...” „Magazyn Wileński” z grudnia 2001 r. 

„Ziemia na Wileńszczyźnie, szczególnie na przedmieściach 

stolicy, przekształciła się nie tylko w żywicielkę, lecz też w udręcze- 

nie. Gdy prawowici właściciele czekają nie doczekają jej zwrotu, 

a ich posiadaną kiedyś własność lekką rączką odmierza się nie 

wiadomo skąd przybyłym osadnikom, ziemia ta przekształca się 

w pole walki”... 

...W ciągu 10 minionych lat w okręgu wileńskim złożono około 
100 tysięcy podań o zwrot ziemi, pozytywnie załatwiono tylko 

nieco ponad 50 procent z nich. Czy mogło być inaczej, skoro pra- 

cownicy działu regulacji rolnych tworzyli jedną „grupę towarzyską” 

z przestępcami... 

..Chyba nikt nie wątpi w to, że władze przymykały oczy na 

ewidentną niesprawiedliwość, jaka od lat się działa w dziedzinie 

zwrotu ziemi. Trzeba było być głuchym, ślepym i niedorozwiniętym 
umysłowo, by nie dopuszczać do świadomości faktu, że ubiegający 

się o zwrot ziemi w Wilnie i na Wileńszczyźnie obywatele są na 

każdym kroku po chamsku wystawiani do wiatru i okradani. Fakt, 
że większość tych obywateli — to Polacy, powinien był zmobili- 
zować władze do natychmiastowego ukrócenia tego procederu. 
Właśnie w obawie przed posądzeniem o prowadzenie polityki anty- 

polskiej. Nie zmobilizował. Wniosek: albo korupcja była tak potę- 

żna, że przesłaniała interes państwowy, albo coś z tą antypolskością 

jest Jednak na rzeczy...
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Dyrektor 
Muzeum Niepodległości 

dr Andrzej Stawarz 

zaprasza na 

Misterium " Dziady cz.V " 
( Wilno - Ponary ) 

w wykonaniu aktorów Stowarzyszenia Teatr w 

Adekwatny 

oraz promocję książki 

Heleny Pasierbskiej 
( Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Ponarska ) 

pt. „Wileńskie Łukiszki 

Wprowadzenie: Ryszard Mackiewicz 

13 listopada 2003 r.( czwartek ) 
godz.15.00 

Pałac Przebendowskich / Radziwiłłów 

Warszawa, Al. Solidarności 62 

Sponsorzy Muzeum 
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Powszechny Zakład 

Ubezpieczeń S.A. 

Fundacja 
Polonia Restituta 

Polska Wytwórnia 

Papierów Wartościowych S.A.



 



 



 



  
Helena Pasierbska z d. Stempkowska, urodzona 

w Wilnie, gdzie ukończyła gimnazjum PP Benedykty- 
nek, harcerka, była łączniczką w ZWZ, następnie w AK 

pod ps. „Nawoja”, sanitariuszka w czasie akcji „Ostra 

Brama”. 

Po wojnie w Gdańsku ukończyła Wydział Filologii 
Polskiej w PWSP, pracowała jako pedagog. Od przej- 
ścia na emeryturę zajęła się dziennikarstwem, pisując 
do prasy krajowej i zagranicznej. Zaangażowana 
w upamiętnianie polskości na Ziemi Wileńskiej, hono- 
rowy członek Związku Polaków na Litwie, odznaczona 
m.in. Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Na- 
rodowej w 1993 r. przez Radę Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, Krzyżem AK w Londynie w 1975 r. Or- 
derem Kawalera Polonia Mater Nostra Est w 2004 r. 

ISBN 83-920613-8-1


